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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  2013  r.,  poz.  594,
poz.1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), 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 2014 r. poz. 191 i 1198),
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.  Samorząd  miejski  jest  również  organem  rejestrowym  dla  dwóch  placówek
niepublicznych: Niepublicznego Przedszkola i Mini Żłobka „Leśna Kraina”w Hajnówce z siedzibą
przy ul.  Elizy Orzeszkowej  18  i  Niepublicznego  Przedszkola  Językowego  RED BUS KIDS w
Hajnówce z siedzibą przy ul. Białostockiej 9.

1. Przedszkola.

Wychowanie  przedszkolne  obejmuje  dzieci  w  wieku  od  3  do  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  realizowały,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  podstawę
programową  wychowania  przedszkolnego.  Przedszkola  proponowały  też  swoim wychowankom
bogatą ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych.

W roku szkolnym 2013/2014 wychowaniem przedszkolnym objętych było 618 dzieci, co
stanowi około 80% dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka (24
oddziały). Ponadto 54  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 2013/2014

Nazwa placówki Liczba dzieci Liczba
oddziałów

Średnia liczba
przedszkolaków

w oddziale

Przedszkole Nr 1 141 5 28

Przedszkole Nr 2 104 4 26

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi

118 5 23,60

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

oddziały 
przedszkolne

255 10 25,50

oddziały 
żłobkowe

54 2 27

Razem: 618+54 (oddziały
żłobkowe) = 672

26 25,80

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie Systemu Informacji Oświatowej (stan na 31.03.2014 r.) oraz informacji
przekazanych przez placówki.
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Za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są opłaty. 
Od dnia  1  września  2013 r.,  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. 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. 

Biorąc pod uwagę powyższe opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi miesięcznie:
- od godziny 6.00 do godziny 13.00 – nie są pobierane opłaty;
- w przypadku pobytu dziecka do godziny 14.00 - 21,00 zł miesięcznie;
- w przypadku pobytu dziecka do godziny 15.00 - 42,00 zł miesięcznie;
- w przypadku pobytu dziecka do godziny 16.00 - 63,00 zł miesięcznie;
- w przypadku pobytu dziecka do godziny 17.00 - 84,00 zł miesięcznie.

W ramach tych kwot Gmina Miejska Hajnówka zapewnia również dzieciom dodatkowe,
bezpłatne  zajęcia:  gimnastykę  korekcyjną,  rytmikę  oraz  język  angielski,  a  także  wiele  zajęć  w
formach kół zainteresowań (plastyczne, teatralne, regionalne, muzyczne, itp.).

Powyższe opłaty nie obejmują natomiast wyżywienia. W ramach wyżywienia, rodzice płacą
jedynie za tzw. „wsad do kotła”, a wszelkie pozostałe koszty związane z przygotowaniem posiłków
(wynagrodzenie personelu, media, itp.) stanowią wydatek gminy. Dzienna stawka za wyżywienie w
miejskich przedszkolach wynosi 3,50 zł,  w tym: 1,00 zł - śniadanie, 1,80 zł  – obiad, 0,70 zł  –
podwieczorek. Pełna, miesięczna opłata za wyżywienie wynosi 73,50 zł. W/w opłata również ulega
zmniejszeniu za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

Roczne obciążenie budżetu miejskiego z tytułu utrzymania przedszkoli samorządowych za
2013 rok wyniosło 6.510.639,00 zł. 

Na terenie miasta Hajnówka, od stycznia 2014 r., funkcjonują dwie placówki niepubliczne,
prowadzone przez osoby fizyczne: Przedszkole Niepubliczne i Mini Żłobek „Leśna Kraina” (25
dzieci w wieku przedszkolnym oraz 19 w wieku żłobkowym), a także Niepubliczne Przedszkole
Językowe RED BUS KIDS w Hajnówce (w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało do niego 43
dzieci w wieku przedszkolnym, a obecnie 62 dzieci ). 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  przedszkole  niepubliczne
przysługuje  dotacja  w  wysokości  75%  wydatków  bieżących  ponoszonych  w  przedszkolach
publicznych prowadzonych przez miasto w przeliczeniu na jedno dziecko (około 632 zł na dziecko
miesięcznie), z tym że na niepełnosprawnego wychowanka w wysokości przewidzianej w części
oświatowej  subwencji  ogólnej  otrzymywanej  przez  miasto.  Dodatkowo  Przedszkolu
Niepublicznemu „Leśna Kraina” w Hajnówce od 1 września 2014 r. została przyznana dotacja w
wysokości  równej  wydatkom  bieżącym  przewidzianym  na  jednego  ucznia  w  przedszkolach
publicznych  prowadzonych  przez  gminę  (około  842  zł  na  dziecko  miesięcznie)  w  zamian  za
spełnienie warunków określonych w art. 13 ust. 3 w/w ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r., jak niżej:
1) zapewnienie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, który nie może być krótszy niż
czas  bezpłatnego  nauczania,  wychowania  i  opieki  ustalony  przez  radę  gminy  dla  publicznych
przedszkoli prowadzonych przez gminę (5 godzin: od 8.00 do 13.00), 
2)  pobierane  opłaty  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  nie  będą  wyższe  niż  opłaty
ustalone przez radę gminy dla przedszkoli publicznych (1 zł za godzinę pobytu, od godziny 13.00), 
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3)  będzie  prowadzona  dokumentacja  przebiegu  nauczania,  wychowania  i  opieki  ustalona  dla
przedszkoli publicznych, 
4) liczba uczniów w oddziale przedszkolnym nie przekroczy 25,
5)  uczniom zostanie  zapewniona  pomoc  psychologiczno  –  pedagogiczna  zgodnie  z  przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11,
6) będą stosowane zasady przyjmowania dzieci obowiązujące w przedszkolach publicznych.

Z budżetu miejskiego na 2014 rok przekazywana jest dotacja dla osób prowadzących w/w
placówki niepubliczne w średniej  wysokości  około 57.400,00 zł  miesięcznie („Leśna Kraina” -
21.000,00 zł miesięcznie oraz Red Bus - 36.300,00 zł miesięcznie).

2. Szkoły.

W roku szkolnym 2013/2014 do szkół uczęszczało 1451 uczniów – o 18 uczniów mniej niż
w roku szkolnym 2012/2013, w tym 1094 do szkoły podstawowej – o 16 uczniów więcej niż w roku
szkolnym 2012/2013 i 357 do gimnazjum – o 34 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2012/2013.
Liczbę dzieci i młodzieży uczęszczających do poszczególnych szkół obrazuje tabela nr 2.

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

Nazwa szkoły Liczba dzieci ogółem,
w tym:

Liczba
oddziałów

Średnia liczba
uczniów w
oddzialew szkole

podstawowej
w

gimnazjum

Zespół Szkół Nr 1 w 
Hajnówce

425 19 22,40

317 108

Zespół Szkół Nr 2 z 
Oddziałami 
Integracyjnymi w 
Hajnówce

432 21 20,60

319 113

Zespół Szkół Nr 3 w 
Hajnówce

503 21 24

367 136

Szkoła Podstawowa 
Nr 3 w Hajnówce

91 6 15,20

91 0

Razem: 1451, w tym:
67 21,901094 357

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie Systemu Informacji Oświatowej (stan na 31.03.2014 r.).

Do roku szkolnego 2013/2014 liczba uczniów w miejskich szkołach malała, natomiast w
bieżącym roku szkolnym widoczny jest wzrost liczby uczniów zarówno w szkołach podstawowych
(obniżenie wieku szkolnego) jaki i w gimnazjach (tabela nr 3). 
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Tabela nr 3. Liczba uczniów w szkołach w okresie od roku szkolnego 2012/2013 do roku szkolnego
2014/2015

Nazwa szkoły Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015
(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

435 425 441

324 111 317 108 323 118

Zespół Szkół Nr 2 
z Oddziałami 
Integracyjnymi w 
Hajnówce

425 432 436

289 136 319 113 312 124

Zespół Szkół Nr 3 
w Hajnówce

514 503 539

370 144 367 136 407 132

Szkoła 
Podstawowa Nr 3 
w Hajnówce

95 91 98

95 0 91 0 98 0

Razem: 1469, w tym: 1451, w tym: 1514, w tym:

1078 391 1094 357 1140 374
Źródło: Opracowanie własne - na podstawie Systemu Informacji Oświatowej (stan na 31.03.2013 r., 31.03.2014 r. i
30.09.2014 r.).

Na podstawie  zmian  w ustawie  o  systemie  oświaty  obniżono  wiek dzieci  realizujących
obowiązek szkolny. Do roku szkolnego 2013/2014 rodzic miał możliwość wyboru, a więc mógł
decydować, czy dziecko sześcioletnie będzie realizowało edukację przedszkolną, czy też obowiązek
szkolny.            

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

Obniżenie wieku szkolnego spowodowało przyjęcie  do szkół  większej  liczby dzieci  -  w
bieżącym roku szkolnym naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej rozpoczęło 244 dzieci  w
tym 93 dzieci sześcioletnich.  Dla porównania w poprzednim roku szkolnym naukę w pierwszej
klasie szkoły podstawowej rozpoczęło 184 dzieci.
Dane demograficzne dotyczące dzieci urodzonych w latach 2007 – 2013, zamieszkałych na terenie
miasta Hajnówka, obrazuje tabela nr 4. 
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Tabela  nr  4.   Dane  demograficzne  dotyczące  dzieci  urodzonych  w  latach  2007  –  2013,
zamieszkałych w mieście Hajnówce

Lp. Rok urodzenia Liczba dzieci

1. 2007 163

2. 2008, w tym: 193

od 01.01 do 30.06.2008 r. 105

od 01.07 do 31.12.2008 r. 88

3. 2009 208

4. 2010 206

5. 2011 193

6. 2012 185

7. 2013 177
Źródło: Opracowanie własne - na podstawie danych Ewidencji Ludności Urząd Miasta Hajnówka, według stanu na
dzień 24.10.2014 r.
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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 regularne 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. Nauczyciele biorą udział w licznych formach doskonalących, między innymi o tematyce
związanej z bezpieczeństwem w szkole i przedszkolu.

4. Szkoły  wyposażone  są  w  monitoring  wizyjny,  w  Zespole  Szkół  Nr  3  w  Hajnówce
rozszerzono monitoring zewnętrzny o kolejne obszary nadzoru.

5. W  Przedszkolu  Nr  3  z  Oddziałami  Integracyjnymi  zamontowano  domofon  w  celu
uniemożliwienia wejścia nieznanych osób do placówki.

6. W Przedszkolu nr 2 w Hajnówce wymieniono ogrodzenie wokół placu zabaw, zamontowano
nową,  bezpieczną  siatkę  ogrodzeniową,  zakupiono  nowe  chodniczki  antypoślizgowe  do
łazienek,  na  schody  i  przy  wejściu  do  przedszkola.  Na  jezdni  sąsiadującej  z  tym
przedszkolem ustawiono dodatkowe znaki drogowe, między innymi dotyczące ograniczenia
prędkości.

7. Wyposażenie sal dydaktycznych jest zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. Wykonywane są liczne, bieżące remonty sal, urządzeń i przyrządów.
9. Zwiększono  obszary  objęte  dyżurami  nauczycieli  (w  szkole  i  wokół  szkoły)  oraz

zwiększono liczbę dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw.
10. Odbywał się codzienny przegląd terenu i placów przedszkolnych przed wyjściem dzieci na

podwórko. 
11. We wszystkich placówkach są wyznaczone i odpowiednio oznakowane drogi ewakuacyjne.
12. Wszystkie placówki wyposażone są w apteczki zaopatrzone  w  niezbędne  materiały

opatrunkowe wykorzystywane m.in. podczas wycieczek i biwaków. 
13. W zespołach szkół uczniowie są objęci opieką pedagoga i psychologa. W Przedszkolu nr 3 z

Oddziałami Integracyjnymi zatrudniony jest psycholog.
14. W szkołach funkcjonują gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Opiekę

9



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 

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 centylowej wysokości,
obliczanie wskaźnika masy ciała;  zaburzeń narządu wzroku;  uszkodzeń słuchu;  wad  postawy;
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 dotyczący wychowania fizycznego i sportu
szkolnego oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego
5)  prowadzenie  edukacji  zdrowotnej  uczniów  i  ich  rodziców  oraz  uczestnictwo  w  szkolnych
programach profilaktycznych i promocji zdrowia
6)  udzielanie  uczniom  i  pracownikom  szkoły  pomocy  medycznej  w  urazach  i  nagłych
zachorowaniach
7) współpracę  z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną  i lokalną służbą zdrowia.

15. 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.

Odbyło się szereg spotkań informacyjno –  profilaktycznych uczniów  z udziałem  przedstawicieli
w/w instytucji na temat, np. „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie zimowe”, „Bezpieczna droga
do szkoły i domu”, „Odpowiedzialność karna wśród nieletnich”, itp. 

16. W przedszkolach realizowane są przedsięwzięcia dotyczące uświadomienia przedszkolakom
jak należy poruszać się po drogach, jak zachowywać się podczas zagrożenia np. atak psa,
pożar oraz o bezpiecznym postępowaniu w domu i w przedszkolu (spotkania z policjantami,
wspólne  wycieczki  na  skrzyżowania,  wizyty  w  komendzie  policji,  wycieczki  do  straży
pożarnej).

17. Realizowano ogólnopolskie programy: „Zachowaj Trzeźwy umysł”,  Bezpieczna i przyjazna
szkoła”  ph.  Szkoła bezpiecznych mediów,  „Moje dziecko idzie do szkoły’’, „Bezpieczny
przedszkolak”, ,,Przedszkolak bezpieczny na drodze’’, „Klub Bezpiecznego Puchatka”, itp. 

18. Odbyły się warsztaty i kampanie dla gimnazjalistów: „Drops”, „Cienka Granica”.
19. Uczniowie brali udział w turniejach:  „Ogólnopolskim  Turnieju  Wiedzy  Pożarniczej”,

„Ogólnopolskim  Turnieju  Bezpieczeństwa  w  Ruchu  Drogowym”  oraz  powiatowym
konkursie wiedzy o bezpieczeństwie pod hasłem “Nasze bezpieczeństwo”, w którym troje
uczniów z Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce zajęło III miejsce. 

20. Uczniowie  klas  I  –  III  hajnowskich  szkół  uczestniczyli  w  ogólnopolskim  programie
społecznym  “Domofon  ICE”  –  spotkanie  z  policjantem,  strażakiem,  ratownikiem
medycznym, natomiast uczniowie starszych klas brali udział w zajęciach przygotowujących
do egzaminu na kartę rowerową.

21. W Zespole Szkół nr 3 w Hajnówce w ramach pedagogizacji rodziców odbyły się prelekcje
funkcjonariusza policji pt.: “Odpowiedzialność prawna nieletnich” oraz pedagoga szkolnego
pt.  “STOP dopalaczom”.  Ponadto  uczniowie  klas  I  –  III  tej  szkoły  wraz  z  rodzicami
uczestniczyli  w imprezie integracyjnej  promującej  zasady dobrej  zabawy i  bezpiecznego
zachowania się “Kolorowy rok rodziny”.

22. Na godzinach wychowawczych oraz w ramach przedmiotów nauczania realizowano
tematykę dotyczącą bezpieczeństwa (ogólne zasady drogowe, bezpieczna droga do szkoły,

10



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 

bezpieczne zabawy w sali i na placu, bezpieczne zabawy podczas wakacji i ferii zimowych,
właściwe zachowanie się na wycieczkach, przepisy ruchu drogowego i zasady poruszania
się na drodze; karta rowerowa, zasady bezpiecznego korzystania z domowych instalacji i
urządzeń AGD, zachowania w sytuacjach niebezpiecznych, udzielanie pierwszej pomocy w
sytuacji pożaru, zatrucia, poparzenia, katastrof i awarii.

23. 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 Przedszkolu nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce   realizowane
były bloki  tematyczne,  w obszarze  bezpieczeństwa,  we wszystkich grupach wiekowych,
które  dotyczyły:  ogólnych  zasad  drogowych,  oraz  bezpiecznej  drogi  do  przedszkola;
bezpiecznych zabaw w domu, korzystania z urządzeń; bezpiecznych zabaw w sali i na placu
przedszkolnym (opracowanie i przestrzeganie kodeksów grupowych);  przestrzegania zasad
bezpieczeństwa podczas licznych wycieczek;  zimowych zabaw, wakacyjnych wyjazdów i
zabaw nad wodą.

24. W Przedszkolu nr 2 w Hajnówce opracowano i wprowadzono nowe procedury:
-  Procedurę  postępowania  w  przypadku  konieczności  udzielania  pierwszej  pomocy  dzieciom
uczęszczającym do przedszkola
- Procedurę postępowania w przypadku zasłabnięcia dziecka w przedszkolu
- Procedurę postępowania w przypadku nagłego wypadku
- Procedurę udziału dzieci w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych
- Procedurę bezpieczeństwa podczas zajęć dodatkowych.

25. Przestrzegano instrukcji, procedur i regulaminów związanych z wyjazdami  (każda
wycieczka posiadała kartę i plan wycieczki zatwierdzony przez dyrektora, jak również listę
uczestników,  autokary  przed  każdym  wyjazdem  były  kontrolowane  przez  policję).  W
Przedszkolu nr 2 w Hajnówce wykorzystywane są podczas wyjść dzieci poza przedszkole
kamizelki odblaskowe oraz wąż spacerowy dla najmłodszych dzieci.

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

27. Dla nowo przyjętych pracowników  organizowane  są szkolenia z zakresy BHP,  a  dla
pozostałych pracowników okresowe szkolenia na w/w temat.  Pracownikom,  na  bieżąco,
przypominane  są  zasady  dbania  o  bezpieczeństwo  dzieci  i  obowiązku  informowania  o
zauważonych sytuacjach, które zagrażają bezpieczeństwu dzieci i pracowników.

28. Uczniowie,  rodzice  i  nauczyciele  Zespołu  Szkół  nr  3  w  Hajnówce  wypełnili  ankiety
dotyczące  bezpieczeństwa  w  szkole,  które  posłużyły  szkole  do  ewaluacji  “Programu
profilaktyki”.

Mimo  wielu  działań  zmierzających  do  zapewnienia  optymalnego  bezpieczeństwa  naszym
uczniom i wychowankom w roku szkolnym 2013/2014 wpłynęła skarga rodzica na nauczyciela
świetlicy,  następnie  na  dyrektora  szkoły  za  brak  wyciągnięcia  konsekwencji  służbowych  w
stosunku do nauczyciela  oraz na Burmistrza Miasta Hajnówka za brak należytego nadzoru nad
podległą mu placówką oświatową w zakresie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do świetlicy.
Po  przeprowadzeniu  postępowania  wyjaśniającego  Rada  Miasta  Hajnówka  uznała  skargę  za
bezzasadną. 

2. Remonty obiektów szkolnych.
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Stan  techniczny  i  funkcjonalność  budynków  oświatowych  oraz  urządzeń  sportowo  -
rekreacyjnych podlega ciągłej modernizacji. Dzięki tym działaniom staramy się, aby baza lokalowa
spełniała  najwyższe  standardy.  Stan techniczny  miejskich obiektów oświatowych jest dobry.
Corocznie na remonty placówek oświatowych przeznaczane są znaczne środki finansowe, również
pozabudżetowe. W roku szkolnym 2013/2014 na remonty budynków szkolnych i przedszkolnych
wydatkowano kwotę 412.280,50 zł. W ramach tych środków wybudowano nowe place zabaw w
czterech  szkołach,  a  także  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. Nowe przyłącze centralnego ogrzewania do placówki 
oddzielające od wspólnoty mieszkaniowej – 6.150,00 zł

2. Zakup farb do pomalowania tarasu – 722,00 zł 
3. Zakup materiałów do wykonania ławeczek – 463,34 zł
4. Wykonanie pokrowców na piaskownice – 440,00 zł

Łączny koszt remontów: 7.775,34 zł

Przedszkole nr 2 w Hajnówce,
ul. Warszawska 2

1. Wymiana ogrodzenia wokół placu zabaw – 9.680,00 zł
2. Remont sali dydaktycznej na parterze z dostosowaniem 

do potrzeb dzieci 3- letnich – 4.600,00 zł
Łączny koszt remontów: 14.280,00 zł

Przedszkole nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi w Hajnówce,

ul. Rzeczna 3

1. Ułożenie chodników z kolorowej kostki brukowej – 
20.447 zł

2. Ułożenie podłóg z paneli – 9.152 zł
3. Wyposażenie ogrodu przedszkolnego i placu zabaw – 

4000 + 2100 = 6.100 zł
4. Odmalowanie części pomieszczeń – 200 zł
5. Pomalowanie wejścia na taras – 700 zł

Łączny koszt remontów: 36.599 zł

Przedszkole nr 5 z Oddziałami
Żłobkowymi w Hajnówce, ul.

Reja 2

Remont kuchni w budynku przy ul. Armii Krajowej 24:
1. Wymiana instalacji elektrycznej – 8.610,00 zł        
2. Wymiana rur i remont sufitu – 8.487,00 zł 
3. Montaż okapu i wentylatora – 6.244,00 zł 
4. Wykonanie okna do wydawania posiłków – 1.800,00 zł

Łączny koszt remontów: 25 141,00 zł
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Zespół Szkół nr 1 w Hajnówce,
ul. 3 Maja 54

1. Remont świetlicy na I półpiętrze (pomalowanie sufitu i
ścian) – 730,67 zł

2. Remont  sali  nr  30  (szlifowanie  boazerii  na  ścianie  i
polakierowanie, pomalowanie sufitu i ścian, zakupienie
i montaż nowych mebli i biurka) – 6.345 zł

3. Remont  sali  nr  4  (pomalowanie  sufitu  i  ścian,
zakupienie nowych mebli) – 854 zł

4. Remont sali nr 3 (pomalowanie ściany, zakup i montaż
mebli, biurka, ławek i krzeseł uczniowskich) – 7.010,20
zł

5. Remont  pomieszczenia  socjalnego  przy  pokoju
nauczycielskim  (montaż  nowej  instalacji  wodno  –
kanalizacyjnej, doprowadzenie ciepłej wody, położenie
glazury na ścianach, wycyklinowanie i polakierowanie
podłogi,  pomalowanie  ścian  i  sufitu,  zakupienie  i
montaż nowych mebli) – 5.164 zł

6. Remont  korytarza  na  II  piętrze  (czyszczenie,
szlifowanie  i  lakierowanie  boazerii  na  ścianie)  –
1.932,34 zł

7. Demontaż starych szafek ubraniowych na korytarzu I
piętra  – zakup i montaż nowych szafek – 17.773,50 zł

8. Remont  dwóch  szatni  przy  małej  sali  gimnastycznej
(cyklinowanie i lakierowanie podłogi) – 1.371,45 zł

9. Remont szatni chłopców przy dużej sali gimnastycznej
(pomalowanie ścian i sufitu) – 346,78 zł

10. Remont  dużej  sali  gimnastycznej  (naprawa  ubytków
tynku, zamurowanie okna i otynkowanie, pomalowanie
ściany i części sufitu) – 1.875,32 zł

11. Budowa  placu  zabaw  wraz  z  montażem  urządzeń
zabawowych – 53.289,99 zł

 Łączny koszt remontów: 96.693,25 zł

Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Hajnówce,

ul. Wróblewskiego 2

1. Budowa  placu  zabaw  wraz  z  montażem  urządzeń
zabawowych –  55.101,54 zł

2. Malowanie małej sali gimnastyczne –  6.717,55 zł
3. Wymiana drzwi wejściowych do budynku B  – 3.230,00

zł
4. Remont szatni w budynku B –  4.269,67 zł (malowanie,

wymiana  drzwi  do  szatni,  robocizna  we  własnym
zakresie)

5. Remont pięciu sal, w tym przygotowanie świetlicy i sali
dla  sześciolatków –  24.053,01  zł  (demontaż  ściany,
cekolowanie,  malowanie  sufitów  i  ścian,  wymiana
oświetlenia,  meblościanki  +  komody,  stolików
uczniowskich,  krzeseł,  tablic  szkolnych,  tablic
welurowych,  rolet,  dywanów,  firanek;  robocizna  we
własnym zakresie)

6. Pomiary ochronne instalacji elektrycznej i odgromowej
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– 3.200,00 zł 
Łączny koszt remontów: 96.571,77   zł 

Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce,
ul. Nowowarszawska 20

1. Plac zabaw – 49.864,20 zł
2. Zakup  farby,  narzędzi  do  pomalowania  sal

dydaktycznych, zaplecza sali chemicznej, uzupełnienie
ubytków  tynku  i  pomalowanie  sufitu  i  ścian  na
korytarzu szatni, zdemontowano gniazda elektryczne w
pomieszczeniu przeznaczonym na świetlicę, dokonano
przeglądu lamp oświetleniowych na sali gimnastycznej
– 2.749,94 zł

Łączny koszt remontów: 52.614,14   zł

Szkoła Podstawowa nr 3 w
Hajnówce, ul. Działowa 1

1. Plac zabaw – 42.906 zł
2. Odnowienie  podłóg  (cyklinowanie,  lakierowanie)  -  3

sale, hole – 7.700 zł
3. Wykonanie  nawierzchni  z  kostki  brukowej  (ciągi

komunikacyjne  na  posesji  szkoły  wraz  z  miejscami
postojowymi) – 32.000 zł

Łączny koszt remontów: 82.606 zł

Łączny koszt remontów w placówkach oświatowych w 2013/2014 roku: 412.280,50     zł, 
w tym wykonanie czterech placów zabaw: 201.161,73 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).

Tabela nr 6. Zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach

Lp. Nazwa placówki
Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty

Obsługa Administracja

1 Przedszkole nr 1 10,75 (w tym 1 etat  w ramach 
zastępstwa za osobę 
przebywającą na urlopie 
macierzyńskim)

1 (w tym 0,5 etatu w ramach 
zastępstwa za osobę 
przebywającą na urlopie 
macierzyńskim)

2 Przedszkole nr 2 8,75 0,5

3 Przedszkole nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi

10 0,5

4 Przedszkole nr 5 z Oddziałami
Żłobkowymi

29 3

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

14



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 

Tabela nr 7. Zatrudnienie administracji i obsługi w szkołach 

Lp. Nazwa placówki
Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty

Obsługa Administracja

1 Zespół Szkół nr 1 14 4

2 Zespół Szkół nr 2 15,82 (w tym palacze sezonowi 
2,25)

3,2

3 Zespół Szkół nr 3 9 2

4 Szkoła Podstawowa nr 3 4,25 (w tym palacze sezonowi ) 1,33

Razem: 43,07 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  i  pomoce  dydaktyczne  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 zrealizowanych projektów unijnych. W bieżącym roku
pozyskano  ponadto  84.385,00  zł  z  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  na  dofinansowanie
wyposażenia świetlic szkolnych. Nauczyciele wychowania fizycznego mają do dyspozycji różnego
rodzaju sprzęt sportowy. Przedszkola są wyposażone w zabawki, gry dydaktyczne, itp.

W minionym  roku  szkolnym  na  zakup  pomocy  dydaktycznych  i  książek  przeznaczono
około 120.781,29 zł (tabela nr 8). W trakcie wykorzystywania jest kwota 84 tys. pozyskana z MEN.

Tabela nr 8. Wykaz zakupionych pomocy dydaktycznych

Lp. NAZWA
PLACÓWKI

Wykaz zakupionych pomocy dydaktycznych

1. Zespół Szkół nr 1 1. Sprzęt do gimnastyki korekcyjnej –297,73 zł
2. Słowniki – 1,173,61 zł
3. Gry edukacyjne – 491,97 zł
4. Zestawy piłek do nauki rytmiki – 399,60 zł
5. Tablice edukacyjne – 529,00 zł
6. Lupy, magnesy, bryły geometryczne, karty edukacyjne, pomoce w 

nauczaniu ortografii – 1.710,00 zł
7. Plansze dydaktyczne – 249,95 zł
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8. Mapy – 1.000,28 zł
9. Projektory – 6.886,00 zł
10. Zestawy komputerowe, notebooki – 9.630,00 zł
11. Piłki, rakiety, lotki, bramki – 13.583,38 zł
12. Książki do biblioteki – 1.447,00 zł

Łączny koszt zakupów: 37.398,52   zł

2. Zespół Szkół nr 2 1. Pomoce dydaktyczne – 18.492,47 zł (projektory szt. 4, ekrany 
projekcyjne szt. 4 wraz z oprzyrządowaniem, mapa świata, mapa 
Polski, dzwonki chromatyczne, stojące duże liczydła, magnesy, 
piłki siatkowe 10 szt, nakładki magnetyczne na tablice - pięciolinia,
układ współrzędnych, liczydła duże jezdne, figury geometryczne na
magnesie, termometr demonstracyjny, metalowa waga z szalkami, 
zegar z minutami, doposażenie klasopracowni  na zajęcia kulinarne)

2. Czasopisma i prasa  do biblioteki szkolnej – 2.493,94 zł
3. Książki do biblioteki szkolonej – 4.308,69 zł

Łączny koszt zakupów: 25.295,10   zł                                

3. Zespół Szkół nr 3 1. Sprzęt na zajęcia wychowania fizycznego – 2.759,19 zł
2. Drukarka – 899,00 zł
3. Mikrofony bezprzewodowe 4 szt. – 1.416,00 zł
4. Laptopy 3 szt. – 5.835, 00 zł

Łączny koszt zakupów: 10.909,19 zł

4. Szkoła 
Podstawowa nr 3

1. Telewizory – 5.021,97 zł
2. Odtwarzacze – 1.216,00 zł
3. Książki do biblioteki – 981,23 zł
4. Program komputerowy – 200,23 zł

Łączny koszt zakupów: 7.419,43 zł

5. Przedszkole nr 1 1. Program "Logopedia" – 399,00 zł
2. Gry edukacyjne dla wszystkich grup – 519,00 zł
3. Plansze infografiki edukacyjne – matematyka – 723,00 zł
4. Film edukacyjno – dydaktyczny ”Pierwsza pomoc i bezpieczny 

plac zabaw” – 66,00 zł
5. Kwiaty dekoracyjne do inscenizacji – 388,00 zł
6. Kamizelki odblaskowe dla dzieci  – 274,00 zł   
7. Eksperymenty i zabawy przyrodnicze (pakiet edukacyjny) – 147,00 

zł
8. „Ćwiczyć każdy może” – (płyty i książeczka) – 280,00 zł
9. „Emocje w przedszkolu” – pakiet dydaktyczno – wychowawczy – 

147,00 zł
Łączny koszt zakupów: 2.943,00 zł

6. Przedszkole nr 2 1. Tablica interaktywna z projektorem – 6.144,00 zł
2. Stopień dla dzieci do tablicy interaktywnej – 610,00 zł
3. Basen z kulkami dla dzieci 3-4-letnich do rozwijania aktywności 

ruchowej – 1.500,00 zł
4. Zakup sprzętu do prowadzenia gimnastyki korekcyjno – 

kompensacyjnej do ćwiczeń równowagi i  koordynacji oraz puzzli i 
gier dydaktycznych, zabawek – 6.350,00 zł
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5. Zakup materiałów dekoracyjnych do wykorzystania podczas 
uroczystości i imprez przedszkolnych – 617,00 zł

Łączny koszt zakupów: 15.221,00 zł

7. Przedszkole nr 3 1. Telewizor – 2 szt. – 3.739,98 zł
2. Kino domowe – 1 szt. – 498,98 zł
3. Laminator – 299 zł
4. Zakup mebli – 5.500 zł
5. Zabawki, gry, wózki – 1.500 zł
6. Program dla niemówiących dzieci – 1.399 zł 
7. Program logopedyczny – 1.017 zł

Łączny koszt zakupów: 13.953,96 zł

8. Przedszkole nr 5 1. Zabawki – 4.193,00 zł
2. Pomoce do zajęć – 680,00 zł
3. Pomoce do gabinetu logopedycznego – 446,09 zł
4. Radiomagnetofony 3 szt – 813,00 zł
5. Nagłośnienie mobilne – 1.389,00 zł
6. Zestaw nagłośnieniowy 120,00 zł

Łączny koszt zakupów: 7.641,09 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.

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

W roku szkolnym 2013/2014 nad edukacją dzieci w miejskich placówkach oświatowych
czuwało 243 nauczycieli, w tym ze stopniem awansu zawodowego: stażysta – 8,  kontraktowy – 39,
mianowany – 49 oraz dyplomowany – 147 nauczycieli (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 2 2 6 11 9% 18% 18% 55%

Przedszkolny nr
3 z Oddziałami 
Integracyjnymi

2 4 4 10 20 10% 20% 20% 50%

Przedszkolny nr
5 z Oddziałami 
Żłobkowymi

0 5 7 11 23 0% 22% 30% 48%

Zespół Szkół nr 
1

1 4 5 38 48 2% 8% 11% 79%

Zespół Szkół nr 
2 z Oddziałami 
Integracyjnymi

1 12 18 33 64 2% 19% 28% 51%

Zespół Szkół nr 
3

3 10 8 31 52 6% 19% 15% 60%

Szkoła 
Podstawowa nr 
3

0 0 5 8 13 0% 0% 38% 62%

Razem 8 39 49 147 243 3% 16% 20% 61%

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie informacji przekazanych przez  dyrektorów placówek oświatowych
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2. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wśród zatrudnionych nauczycieli znajdują się specjaliści: psycholodzy, pedagodzy,
logopedzi, surdopedagodzy,  oligofrenopedagodzy oraz rehabilitanci. Zatrudniona kadra
pedagogiczna nadal kształci się i nabywa dodatkowe kwalifikacje. Gmina Miejska Hajnówka - jako
organ prowadzący szkoły – w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli ustala corocznie, w
„Planie  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli”,  maksymalną  kwotę
dofinansowania opłat  za kształcenie nauczycieli  oraz specjalności  i  formy kształcenia,  na które
dofinansowanie może zostać przyznane. Środki, na wspieranie form doskonalenia nauczycieli, są
umieszczane  w  planach  finansowych  szkół.  W roku szkolnym 2013/2014 na dokształcanie
i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 52.978,13  zł, w ramach której
nauczyciele zdobywali kolejne uprawnienia i umiejętności (tabela nr 10):

Tabela 10.  Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014

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
3

1. Podyplomowe Studia z 
zakresu edukacji 
elementarnej – 1 nauczyciel

2. Podyplomowe Studia z 
zakresu gimnastyki 
korekcyjno – 
kompensacyjnej z 
elementami rehabilitacji – 1
nauczyciel

3. Podyplomowe Studia z 
zakresu wiedzy o 
społeczeństwie – 1 
nauczyciel

0

Doskonalenie zawodowe:
1. Szkolenie  –  „Portret  współczesnego  czytelnika  dziecięcego  i

młodzieżowego” – 2 osoby
2. Szkolenie – „Jak radzić sobie z problemami w twórczy sposób i

uczyć tego innych?” – 1 osoba
3. Szkolenie – „Jak podejmować efektywne decyzje i uczyć tego

innych?” – 1 osoba
4. Szkolenie – „Spojrzenie na Matkę Pana” – 1 osoba
5. Konferencja – „Bezpieczna szkoła: możliwości i ograniczenia”

– 1 osoba
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6. Szkolenie – „Doskonalenie w sieci” – 1 osoba
7. Konferencja – „Podręczniki i materiały edukacyjne w szkole” –

2 osoby
8. Szkolenie  –  „Wielokierunkowy  rozwój  dziecka.  Zabawy

przygotowujące do nauki czynności złożonych” – 1 osoba
9. Szkolenie  –  „Jak  ukierunkować  żywiołowość  dziecka?”  – 1

osoba
10. Szkolenie  –  „Wspieranie  uczniów  ze  specyficznymi

trudnościami w uczeniu się w oparciu o pakiet Ortograffiti” – 3
osoby

11. Szkolenie  –  „Zasady  efektywnego  nauczania  treści  Nowego
Testamentu” – 1 osoba

12. Szkolenie – „Sposoby pracy z uczniem zdolnym” – 1 osoba
13. Szkolenie  –  „Przemoc  wobec  dziecka  –  jak  reagować  gdy

dziecku dzieje się krzywda” – 1 osoba
14. Szkolenie  –  „Działania  antydyskryminacyjne  w  szkole”  – 1

osoba
15. Szkolenie – „Monitorowanie realizacji podstawy programowej

na lekcjach j. białoruskiego” – 1 osoba
16. Szkolenie – „Dialog motywacyjny” – 1 osoba
17. Konferencje i warsztaty metodyczne – 8 osób

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 z 
ODDZIAŁAMI 
INTEGRACYJNYMI

8

0 1. Kurs kwalifikacyjny w 
zakresie 
oligofrenopedagogiki – 2 
nauczycieli

2. Kurs kwalifikacyjny w 
zakresie pedagogika 
ogólna – 1 nauczyciel

3. Kurs kwalifikacyjny w 
zakresie surdopedagogika 
– 5 nauczycieli

Doskonalenie zawodowe:
1. Szkolenie: „Praca z dziećmi niewidomymi" – 1 osoba   
2. Konferencja: „Więzi czy więzy. Przemoc w rodzinie" – 1 osoba
3. Szkolenie:  „Opracowanie  indywidualnych  programów  pracy

dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – IPET" –
30 osób

4. Szkolenie:  „Jak  nauczać  zwiększając  osiągnięcia  edukacyjne
ucznia,  planując  pracę  z  nową  podstawą  programową" –  30
osób

5. Szkolenie:  ,,Motywacja  uczniów  czyli  jak  zmienić  ,,muszę
na ,,chcę?” – 1 osoba.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 5

1. Podyplomowe Studia z 0
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fizyki - 1 nauczyciel
2. Studia magisterskie – 

psychologia – 1 nauczyciel
3. Studia podyplomowe 

edukacji elementarnej – 1 
nauczyciel

4. Podyplomowe studia 
socjoterapii – 1 nauczyciel

5. Podyplomowe studia – 
zajęcia korekcyjno – 
kompensacyjne z 
elementami rehabilitacji – 
1 nauczyciel

Doskonalenie zawodowe:
1. Warsztaty:  „Rozpoznawanie  i  rozwijanie  zdolności

plastycznych u dzieci i młodzieży. Różne techniki plastyczne” –
3 osoby

2. Konferencja  –  warsztaty:  „Czy  warto  i  dlaczego  warto,
wychowywać dzieci w granicach i normach?” – 2 osoby

3. Szkolenie:  „Nowatorskie  rozwiązania  w  szkole  służące
rozwojowi uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych” – 1
osoba

4. Warsztaty  języka  białoruskiego:  „Twórczy  nauczyciel  –
aktywny uczeń” – 2 osoby

5. Konferencja  nauczycieli  języka  angielskiego:  „Egzamin
szóstoklasisty 2015 r.: struktura i typy zadań” – 3 osoby

6. Szkolenie: Nowa formuła sprawdzianu – 1 osoba
7. Konferencja:  „Działania  antydyskryminacyjne  w  szkole  w

kontekście potrzeb, możliwości rozwojowych i praw dziecka”
– 2 osoby

8. Konferencja bibliotekarzy:  „Otwieramy bramy literatury” – 2
osoby

9. Seminarium:  „Jak  skutecznie  przezwyciężać  trudności
wychowawcze – Przemoc i agresja we współczesnej szkole” –
2 osoby

10. Szkolenie:  Organizacja  i  przeprowadzanie  sprawdzianu  i
egzaminu gimnazjalnego w 2014 r. – 2 osoby

11. Szkolenie: Nowe trendy w nauczaniu siatkówki – atak, blok – 1
osoba

12. Aktywna edukacja – 4 osoby
13. Projekt: „Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia

nauczycieli w powiecie hajnowskim” – 21 nauczycieli SP + 21
GIM

SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 3

1

Podyplomowe Studia 
Logopedyczne- 1 nauczyciel

0
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Doskonalenie zawodowe:
Projekt: „Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w powiecie hajnowskim” – 12 nauczycieli

PRZEDSZKOLE NR 1 0

0 0

Doskonalenie zawodowe:
1. „Mediacje rówieśnicze”- warsztaty metodyczne – 12 osób
2. „Wspieranie twórczego rozwoju dziecka” – 12 osób
3. „Fantastyczny świat makulatury” – 12 osób 
4.  Efektywna komunikacja w przedszkolu – 1 osoba
5. „Dar  zabawy”-  innowacja  pedagogiczna  w  oparciu  o  model

edukacji  sensorycznej Friedricha Froebla – 3 osoby
6. Jak  ukierunkować  żywiołowość  dziecka  i  nie  zgubić  jego

naturalnej ciekawości – 1 osoba
7. Strategia działania Zespołów Interdyscyplinarnych – 1 osoba  
8. „Sekrety mózgu sześciolatka, czyli jak pomóc dziecku polubić

naukę” – 3 osoby    
9. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – 12 osób
10.  „Metoda Dobrego startu” – 2 osoby
11. Szkolenia  i  dokształcanie  dyrektora  (SIO,  zmiany  w  prawie

oświatowym, Karta Nauczyciela, Prawo pracy)   
12. Konferencja „Dlaczego i gdzie dzieci „uciekają” rodzicom – o

potrzebie powrotu do wychowania w granicach i normach

PRZEDSZKOLE NR 2 2

Studia magisterskie drugiego 
stopnia ,,Pedagogika 
wczesnoszkolna i przedszkolna'' -  
2 nauczycielki 

Doskonalenie zawodowe:
1. Udział  w  projekcie  współfinansowanym  ze  środków  Unii

Europejskiej  w ramach EFS:  „Wdrożenie  zmodernizowanego
systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim'' w
ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  –  10
nauczycielek

2. Szkolenie  ,,Nawiązywanie  i  rozwiązywanie  stosunku pracy z
nauczycielem” – 1 osoba

3. Szkolenie ,,Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu – udzielanie
pierwszej pomocy. Odpowiedzialność nauczyciela i rodzica” –
10 nauczycielek

4. Szkolenie ,,Zasady tworzenia prawa wewnątrzszkolnego” – 1
osoba                             

5. Warsztaty  ,,Techniki  plastyczne  pobudzające  kreatywność
dzieci w wieku przedszkolnym” – 10 nauczycielek

6. Szkolenie ,,Obowiązki i odpowiedzialność prawna nauczycieli
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa”  –  10
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nauczycielek
7. Szkolenie  ,,Klucz  do  uczenia  –  prezentacja  programu

wychowania przedszkolnego” – 10 nauczycielek
8. Szkolenia w sieci w ramach realizowanego projektu unijnego:

,,Zmodernizowany  system  doskonalenia  nauczycieli  w
Powiecie Hajnowskim’’ – 3 nauczycielki

9. Kurs doskonalący ,,Zabawy muzyczno –  ruchowe o tematyce
jesiennej” – 2 nauczycielki

10. Udział w projekcie unijnym ,,Mogę więcej” – uczestniczenie w
szkoleniach ,, Asertywność we współpracy z trudnym rodzicem
i  dzieckiem”,  ,,Zarządzanie  emocjami  i  wykorzystanie
inteligencji  emocjonalnej  do  zwiększenia  efektywności
pracy”,  ,,Wymagania  współczesnego  rodzica  względem
przedszkola”,  ,,Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi  ICT w
pracy” – 2 nauczycielki

11. Kurs doskonalący ,,Zabawy muzyczno –  ruchowe o tematyce
Bożonarodzeniowej” – 2 nauczycielki 

12. Kurs doskonalący ,,Poznaj  świat muzyki  – zabawy,  piosenki,
wyliczanki...” – 2 nauczycielki

13. Udział w szkoleniu ,,Jak sprawdzić, czy cele zostały osiągnięte
–  zasady  dotyczące  efektywnego  nauczania  treści  Nowego
Testamentu na pierwszym etapie kształcenia” – 1 nauczycielka

14. Szkolenie ,,Jak pomóc uczniom uczyć się. Elementy oceniania
na lekcji religii” – 1 nauczycielka

15. Szkolenie ,,Bądź aktywny, bądź najlepszy” – 1 nauczycielka
16. Udział  w  posiedzeniach  Komisji  Interdyscyplinarnych  –  2

nauczycielki
17. Udział  w  cyklu  szkoleń  w  ramach  projektu  unijnego

,,Twórczy  nauczyciel  –  skuteczny  wychowawca”  –  4
nauczycielki 

18. Warsztaty: „Porozumienie Bez Przemocy – 1 nauczycielka
19. Kurs doskonalący ,,Zabawy muzyczno –  ruchowe o tematyce

wiosenno – świątecznej'' – 3 nauczycielki
20. Kurs  ,,Zabawy  muzyczno  –  ruchowe  na  uroczystości

przedszkolne” – 4 nauczycielki
21. Szkolenie  ,,Przygotowanie  do pracy z  programem KidSmart-

nowoczesnej  techniki  do  pracy  z  tablicą  interaktywną”  –  2
nauczycielki

22. Szkolenie ,,Jak sporządzić informację dla rodziców o gotowości
szkolnej dziecka” – 1 nauczycielka

23. Szkolenie  ,,Jak  udzielać  dziecku  wsparcia  ze  specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi” – 1 nauczycielka

24. Warsztaty: ,,Wybrane sposoby realizacji tematyki historycznej”
– 1 nauczycielka

25. Kurs ,,Zabawy wspomagające rozwój mowy” – 2 nauczycielki
26. Szkolenie: ,,Metody pracy z uczniem zdolnym – wykorzystanie

nowoczesnej technologii w edukacji” – 2 nauczycielki
27. Szkolenie ,,Praca z uczniem zdolnym” – 1 nauczycielka
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28. Warsztaty ,,Jak nauczać o modlitwie” – 1 nauczycielka
29. Warsztaty  ,,Jak  efektywnie  realizować  treści  programowe”  –

1 nauczycielka
30. Warsztaty rękodzielnicze  ,,Puszcza  Białowieska  – czas  Świąt

Wielkanocnych” – 2 nauczycielki
31. Warsztaty  ,,Autoprezentacja,  wystąpienia  publiczne”  –  1

nauczycielka
32. Konferencja  ,,Jak  ukierunkować  żywiołowość  dziecka”  –

2 nauczycielki
33. Warsztaty  ,,Żywa  edukacja  -  lekcja  z  pomysłem.  Przykłady

dobrych  praktyk  w  zakresie  dydaktyki  i  wychowania”  –  1
nauczycielka

34. Udział w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych w Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Hajnówce – 1 nauczycielka

35. ,,Zastosowanie  systemu edukacji  przez  ruch  D.Dziamskiej  w
pracy z dziećmi młodszymi” – 2 nauczycielki

36. Konferencja ,,Na dobry start w przedszkolu” – 2 nauczycielki
37. Szkolenie ,,Maluchy rosną nie tylko wiosną” – 1 nauczycielka
38. Raz  w  miesiącu  udział  w  spotkaniach  Klubu  Nauczyciela

Innowatora religii prawosławnej – 1 nauczycielka

PRZEDSZKOLE NR 3 Z 
ODDZIAŁAMI 
INTEGRACYJNYMI

4

Podyplomowe Studia Pedagogiki 
Elementarnej – 1 osoba

1. Kurs kwalifikacyjny w 
zakresie terapii autyzmu – 
1 osoba

2. Kurs kwalifikacyjny w 
zakresie 
oligofrenopedagogiki – 2 
osoby

Doskonalenie zawodowe:
1. Kurs  doskonalący  „Komunikacja  interpersonalna”  –  cały

personel
2. Szkolenie „Diagnoza i terapia autyzmu” – 9 osób 
3. Szkolenie e – learningowe „Bezpieczne przedszkole” – 1 osoba 
4. Szkolenie do programu edukacji żywieniowej „Co warto jeść” –

1 osoba 
5. Szkolenie  Rady Pedagogicznej „Kształtowanie prawidłowych

nawyków  zdrowotno  –  żywieniowych  u  dzieci  w  wieku
przedszkolnym”

6. Kurs doskonalący „Zabawy muzyczno – ruchowe o tematyce
wiosenno – świątecznej” – 5 osób 

7. Kurs  doskonalący  „Zabawy  muzyczno  –  ruchowe  na
uroczystości przedszkolne” – 2 osoby 

8. Warsztaty  szkoleniowe  na  terenie  przedszkola  prowadzone
przez doradcę metodycznego – 8 osób 

9. „Zespół  Tourette’a  –  choroba  tikowa”  szkolenie  Rady
Pedagogicznej – wszystkie nauczycielki 

10.  Szkolenie: „Twórczy nauczyciel, skuteczny wychowawca II” -
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2 nauczycielki
11. Sesja naukowa wychowania przedszkolnego „Na dobry start w

przygotowaniach do szkoły – wychowanie przez muzykę”
12. Dwudniowe warsztaty w Białowieskim Parku Narodowym na

temat  metod  nauczania  o  różnorodności  biologicznej,  ze
szczególnym uwzględnieniem prowadzenia zajęć terenowych –
2 osoby

13. Warsztaty:  „Projekty  partnerskie  w  powiecie  hajnowskim  –
Centrum Wolontariatu” – 2 osoby

14. Kurs języka angielskiego – 1 nauczycielka

PRZEDSZKOLE NR 5 Z 
ODDZIAŁAMI 
ŻŁOBKOWYMI

4

0 1. Kurs kwalifikacyjny w 
zakresie terapii 
pedagogicznej – 2 
nauczycielki

2. Instruktor gimnastyki 
korekcyjnej – 2 
nauczycielki

Doskonalenie zawodowe:
Kursy doskonalące:

1. Mogę więcej – umiejętność współpracy w grupie – 4 osoby
2. Jak pracować innowacyjnie na etapie edukacji elementarnej? 

– 2 osoby
Szkolenia:

1. Praca z dzieckiem w ramach procedury „Niebieskie Karty” – 1
osoba

2. Terapia sensoryczna i korekta dysfunkcji ustno – twarzowych –
1 osoba

3. Logorytmika – metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę
dziecka – 1 osoba

4. Jak  kształtować  nawyki  żywieniowe  dzieci  5  i  6  letnich  –
program „Co warto jeść” – 4 osoby

5. Zabawy wspomagające rozwój mowy dziecka – 1 osoba
6. Terapia logopedyczna w zaburzeniach karmienia – 1 osoba
7. Podnieś swoje kompetencje ICT – 1 osoba
8. Strategia działania zespołów interdyscyplinarnych  – 1 osoba
9. Szkoleniu dla dyrektorów szkół i przedszkoli z zakresu zasad

zmodernizowanego  systemu  doskonalenia  nauczycieli,
stanowiącego element wspomagania szkół i placówek – 2 osoby

Warsztaty metodyczne:
1. Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi,

świadomego zapamiętywania i odtwarzania – 22 osoby
2. Rozpoznawanie  i  rozwijanie  zdolności  plastycznych  dzieci  i

młodzieży – 4 osoby
3. Czy warto i dlaczego warto wychowywać dzieci w granicach

normy – 4 osoby
4. Akademia fascynacji – 2 osoby
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5. Puszcza Białowieska – czas Świąt Wielkanocnych – 2 osoby
6. Kto tak pięknie gra? To dzieci, pani i ja – 1 osoba
7. Przygotowanie do pracy z programem KidSmart – 1 osoba
8. Jak należy prowadzić rozmowę ze sprawcą agresji, przemocy –

1 osoba
9. Kiedy maluchy zamieniają się w zuchy. Wspieranie adaptacji

małych dzieci – 2 osoby
10. Gry i zabawy wspierające dziecko w przygotowaniu do nauki

czytania i pisania – 1 osoba
11. Nauczanie  o  różnorodności  biologicznej  z  uwzględnieniem

zajęć terenowych – 1 osoba

Razem dokształcanie: 27 nauczycieli, w tym: 

12 – studia podyplomowe 15 – kursy kwalifikacyjne
Źródło: Opracowanie własne - na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli.

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 2013/2014 były to nagrody, jak niżej :

1. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – 1 nauczyciel
2. Nagroda Burmistrza Miasta Hajnówka – 26 nagród (8 dyrektorów i 18 nauczycieli),
3. Nagroda Dyrektora Szkoły – 79 nauczycieli.  

4. Wynagrodzenie nauczycieli.

1) W skład  wynagrodzenia  nauczyciela  wchodzi  wynagrodzenie  zasadnicze  oraz  inne,
niżej wymienione, składniki wynagrodzenia:

a) 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
wynagrodzenia  zasadniczego  nauczyciela  uzależniona  jest  od  stopnia  awansu  zawodowego,
posiadanych kwalifikacji  oraz wymiaru zajęć  obowiązkowych.  Wysokość  minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego od 1.09.2014 r. obrazuje tabela nr 11. 

Tabela nr 11. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązująca od 
dnia 01.09.2014  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
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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.)

b)  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.  
c) 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. 
d)  Dodatek  funkcyjny  dla  wychowawcy  klasy  –  5% wynagrodzenia  zasadniczego  nauczyciela
mianowanego. 
e) Dodatek opiekuna stażu – 2,5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego.
f)  Dodatek  za  trudne  lub  uciążliwe  warunki  pracy  –  w  wysokości  10%  stawki  godzinowej
nauczyciela, obliczonej jak za godziny ponadwymiarowe.
g) Nagrody stanowiące 1 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.
h)  Inne  świadczenia  wynikające  ze  stosunku  pracy,  z  wyłączeniem  świadczeń  z  zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych. 

Wysokość  dodatków  uzależniona  jest  od  odpowiednio  od  okresu  zatrudnienia,  jakości
świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska  lub
sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

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

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
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wynosi 2 717,59 zł. Natomiast średnie wynagrodzenie wynosi miesięcznie, dla: 
1) nauczyciela stażysty – 100% kwoty bazowej, czyli 2717,59 zł 
2) nauczyciela kontraktowego – 111% kwoty bazowej, czyli 3016,52 zł 
3) nauczyciela mianowanego – 144% kwoty bazowej, czyli 3913,33 zł
4) nauczyciela dyplomowanego – 184% kwoty bazowej, czyli 5000,37 zł.

Z  przeprowadzonej  analizy  wydatków  poniesionych  w  roku  kalendarzowym  2013  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
mianowany nie osiągnęli wysokości średnich wynagrodzeń (tabela nr 12). Tym samym konieczne
było  naliczenie  i  wypłacenie  dodatków  uzupełniających  za  2013  rok  dla  60  nauczycieli
mianowanych, na łączną kwotę około 50.000 zł. 

Tabela  12.  Średnie  wynagrodzenia  nauczycieli  w  Gminie  Miejskiej  Hajnówka  w  2013  roku  oraz
wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (kwoty brutto w zł)

Średnie wynagrodzenia nauczycieli na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka w 2013 r. 

Okres 
Nauczyciel 
stażysta

Nauczyciel 
kontraktowy

Nauczyciel 
mianowany

Nauczyciel 
dyplomowany

Wymagane średnie 
wynagrodzenie wg 
ustawy Karta 
Nauczyciela (zł)

od 01.01.13r.
do 31.12.13r.

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

Razem wydatki na wynagrodzenia 
nauczycieli w roku 2013 (zł)

209.800,79 1.235.682,48 2.070.770,59 8.002.500,31

Średnioroczna liczba 
etatów nauczycieli w 
Gminie Miejskiej 
Hajnówka

od 01.01.13r.
do 31.08.13r.

7,34 32,02 45,10 133,10

od 01.09.13r.
do 31.12.13r.

4,14 33,39 45,07 133,21

Uzyskane średnie wynagrodzenia 
nauczycieli w Gminie Miejskiej 
Hajnówka w 2013 r. (zł)

2 788,42
(powyżej

wymaganego)

3170,37
(powyżej

wymaganego)

3827,11
(poniżej

wymaganego)

5008,83
(powyżej

wymaganego)

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 dofinansowania na zakup podręczników. We wszystkich
szkołach realizowany jest  ponadto Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
(obiady finansowane przez MOPS). Dla dwóch uczniów  niepełnosprawnych dofinansowano koszty
dojazdu  do  szkoły  na  łączną  kwotę  2491,95  zł,  a  uprawnieni  uczniowie  otrzymują  również
stypendia o charakterze motywacyjnym. Gmina Miejska Hajnówka oferuje dzieciom i młodzieży
również inne formy wsparcia, np. zajęcia wyrównawcze oraz korekcyjno – kompensacyjne, pomoc
psychologiczno – pedagogiczną, 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, na zajęcia dodatkowe, itp. 

W roku szkolnym 2013/2014 stypendia i zasiłki szkolne otrzymało 378 uczniów, na kwotę
582.889,92 zł (tabela nr 13). 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 2012-2014

Stypendia i zasiłki socjalne 

Rok szkolny 2012/2013 2013/2014

Liczba uczniów 434 393

Kwota (zł) 563.505,65 582.889,92
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 2013/2014 naukę w klasach I-III i V szkoły podstawowej oraz
w II  klasie  szkoły ponadgimnazjalnej, pochodzącym z  rodzin  o niskich  dochodach (w których
dochód na osobę w  rodzinie  nie przekracza kryterium dochodowego – 456 zł netto, natomiast w
przypadku  klas  I  szkoły  podstawowej  539  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  277  uczniów  z  całej  gminy.  Łącznie
wydatkowano na ten cel kwotę 70.524,25 zł (tabele nr 14). 
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Tabela 14. Kwota wydatków na wyprawkę szkolną wypłacona w latach 2011-2013

Wyprawka szkolna

Rok szkolny 2011 2012 2013

Liczba uczniów 186 232 277

Kwota (zł) 38.404,00 53.286,00  70.524,25
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Hajnówka.

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

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 miesięcznie. 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  2013  złożono  58  wniosków  o  przyznanie  stypendium.  Na  wniosek  Komisji,
Burmistrz  przyznał  49  stypendiów,  w tym:  45  stypendiów za  wyniki  w nauce,  2  stypendia  za
osiągnięcia artystyczne oraz 2 stypendia za osiągnięcia sportowe. Na stypendia dla uczniów w roku
szkolnym 2013/2014 wydatkowano z budżetu miejskiego kwotę 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 15.

30



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 

Tabela nr 15. 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 
13 ( w tym 2 stypendia za osiągnięcia artystyczne oraz 1 
stypendium za osiągnięcia sportowe)

Zespół Szkół Nr 2 12 

Zespół Szkół Nr 3 16 ( w tym 1 stypendium za osiągnięcia sportowe)

Szkoła Podstawowa Nr 3 2

Zespół Szkół z Dodatkową 
Nauką Języka Białoruskiego

6

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

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 30 kwietnia  2013 r.  w sprawie
zasad  udzielania  i  organizacji  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  w  publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).  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.  Zgodnie  z  §  19 ust.1  w/w rozporządzenia  „nauczyciele,  wychowawcy grup
wychowawczych  oraz  specjaliści  w  przedszkolu,  szkole  i  placówce  rozpoznają  odpowiednio
indywidualne  potrzeby rozwojowe i  edukacyjne  oraz  indywidualne  możliwości  psychofizyczne
uczniów,  w  tym  ich  zainteresowania  i  uzdolnienia.  Osobami  uprawnionymi  do  korzystania  z
pomocy są wszyscy uczniowie, którzy wymagają wsparcia ze względu na rozpoznane indywidualne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne. W roku szkolnym 2013/2014 646 uczniów miejskich szkół i 75
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

W roku szkolnym 2013/2014 nauczanie indywidualne organizowane było 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 orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
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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 2013/2014, objętych było 8 uczniów. 

Od  bieżącego  roku  szkolnym  obowiązuje  nowe  rozporządzenie  dotyczące  nauczania
indywidualnego  -  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  28  sierpnia  2014  r.
w  sprawie  indywidualnego  obowiązkowego  rocznego  przygotowania  przedszkolnego  dzieci
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157).

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
nauczycielskich  na  wspieranie  uczniów  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia
specjalnego, uczęszczających do oddziałów ogólnodostępnych. 

W roku  szkolnym  2013/2014  w  Zespole  Szkół  Nr  2  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w
Hajnówce funkcjonowały 3 oddziały integracyjne, w których pracowało dodatkowo 3 nauczycieli
wspomagających. W Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce działały również 3
oddziały integracyjne, w których zatrudniono także 3 nauczycieli wspomagających. 

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. Natomiast do Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w
Hajnówce  uczęszczało 10 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 
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
2013/2014 był to koszt rzędu 93.283 zł (bilety 39.868 zł oraz dowóz 53.415 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 uzdolnień uczniów. Podczas tych zajęć uczniowie przygotowywali się również do
rożnego rodzaju konkursów. Wykaz zajęć dodatkowych i kół zainteresowań realizowanych w roku
szkolnym 2013/2014, w poszczególnych placówkach, przedstawia tabela nr 16.

Tabela nr 16. 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 – 30 h
2. Zespoły korekcyjno – kompensacyjne – 14 h
3. Zespoły socjoterapeutyczne – 2 h
4. Terapia pedagogiczna – 4 h
5. Zajęcia terapeutyczne – 4 h
6. Gimnastyka korekcyjna – 2 h
7. Zajęcia sportowe – 24 h
8. Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu po szkole podstawowej– 4 h
9. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego – 5 h
10. Zajęcia z uczniem słabym – 2 h
11. Zajęcia z uczniem zdolnym – 7 h
12. Koła polonistyczne – 2 h
13. Koło ortograficzne – 1 h
14. Koło czytelnicze – 1 h
15. Koło redakcyjne – 1 h
16. Koło recytatorskie – 1h
17. Koła historyczne – 4 h
18. Zajęcia z historii – 1 h
19. Koła języka angielskiego – 4 h
20. Zajęcia z języka angielskiego – 1 h
21. Koło języka rosyjskiego – 1 h
22. Koło języka niemieckiego – 1 h
23. Zajęcia z geografii – 2 h
24. Koła przyrodnicze – 2 h
25. Koła matematyczne – 3 h
26. Koła bezpieczeństwa ruchu drogowego – 2 h
27. Koło informatyczne – 1 h
28. Zajęcia informatyczno – techniczne – 1 h
29. Koła plastyczne – 2 h
30. Zajęcia artystyczne – 3 h
31. Koło artystyczne – czytelnicze – 1 h
32. Koła teatralne – 2 h
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33. Koła ekologiczne – 2 h
34. Zajęcia z aktywem bibliotecznym – 2 h
35. Poznajemy filmotekę szkolną – 2 h
36. Zuchy – 1 h
37. Zespół instrumentalny – 1 h
38. Koła religijne – 3 h
39. Koła biblijne – 3 h

2. Zespół Szkół nr
2 z Oddziałami 
Integracyjnymi

1. Zespoły  dydaktyczno – wyrównawcze – 44 h
2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 20 h
3. Zajęcia rozwijające w klasach I-III SP – 6 h
4. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego – 12 h
5. Zajęcia rozwijające z matematyki – 8 h
6. Zajęcia rozwijające z języka polskiego – 4 h
7. Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego – 4h
8. Zajęcia rozwijające z przyrody – 4 h
9. Zajęcia rozwijające z historii – 4 h
10. Zajęcia rozwijające z chemii – 2 h
11. Zajęcia rozwijające z biologii – 2 h
12. Przygotowanie do egzaminu geografia – 1 h
13. Zajęcia plastyczne w IV klasach SP – 2 h
14. Socjoterapia grupowa – 4 h
15. Zajęcia sportowe – 12 h
16. Gimnastyka korekcyjna – 2 h
17. Koło elektroniczne – 2 h
18. Zuchy – 2 h
19. Koło informatyczne – 2 h
20. Chór szkolny – 4 h

3. Zespół Szkół nr
3

1. Zespoły  dydaktyczno – wyrównawcze  – 21 h
2. Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu po szkole podstawowej – 2 h
3. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego – 9 h
4. Koła przedmiotowe np. matematyczne, historyczne, teologiczne, itd. 

– 32 h
5. Zajęcia psychofizyczne i profilaktyczne – 2 h
6. Organizacje szkolne (SU, PCK, itd.) – 10 h
7. Zajęcia sportowe – 9 h
8. Gimnastyka korekcyjna – 6 h
9. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 10 h

4. Szkoła  
Podstawowa nr 
3

1. Koło ekologiczno – przyrodnicze – 1 h
2. Koło języka angielskiego – 1 h
3. Koło regionalne – 1 h
4. Chórek szkolny – 1 h
5. Koło historyczne – 1 h
6. Zajęcia sportowe kl.I – III – 1 h
7. Zajęcia sportowe kl.IV- VI – 1 h
8. Koło matematyczne – 1 h
9. Koło matematyczne w kl. I-III – 1 h
10. Zespół wyrównawczy z języka polskiego – 1 h
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11. Zespół wyrównawczy z matematyki – 1 h
12. Zespoły wyrównawcze w klasach I-III SP – 4 h
13. Zajęcia z uczniem zdolnym w klasach I- III SP – 1 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. Język angielski – 2,5 h
7. Rytmika – 2,5 h (po 30 minut we wszystkich 5 grupach wiekowych)
8. 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 ,,Bajkolandia’’ – 1 h
4. Koło z religii prawosławnej – 1 h
5. Koło taneczne ,,Tańczące nutki'' – 1 h
6. Koło z religii prawosławnej ,,Mały Chrześcijanin'' – 0,5 h 
7. Terapia logopedyczna – 5 h + 5 h zespoły dla dzieci z problemami 

logopedycznymi
8. Zespół korekcyjno - kompensacyjny –  po 1 h tygodniowo z dwiema 

grupami = 2 h
9. Gimnastyka korekcyjna – 1 h
10. Rytmika – 2 x 30 min. tygodniowo w dwóch starszych grupach, 2x15

min tygodniowo w dwóch młodszych grupach, razem 3 h
11. Język angielski – 2,5 h

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. Język angielski – 2 h
5. Terapia z psychologiem – 10 h
6. Terapia logopedyczna – 10 h
7. Rehabilitacja – 10 h
8. Rytmika – 1 i 1/2 (3 grupy po 30 minut)
9. Zespoły  dydaktyczno- wyrównawcze – 2 h

8. Przedszkole nr 
5 z Oddziałami 
Żłobkowymi

1. Trzy koła przyrodniczo – ekologiczne – 1,5 h
2. Dwa koła plastyczne „Mali plastycy”, „Pędzelki” – 1 h
3. Zajęcia muzyczne dla 4-5 latków – 1 h
4. Gimnastyka korekcyjna - 5 godzin (5 grup - 2 razy w tygodniu po 30 

minut)
5. Rytmika – 5 h
6. Język angielski – 4 h.

Źódło: Opracowanie własne - na podstawie informacji przekazanych przez placówki oświatowe.
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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 17).

Tabela nr 17. Osiągnięcia placówek.

Lp. NAZWA
PLACÓWKI

OSIĄGNIĘCIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

1. Zespół Szkół nr 1
w Hajnówce

1. Uczeń szkoły podstawowej uzyskał tytuły finalisty Wojewódzkiego
Konkursu  Historycznego  organizowanego  przez  Podlaskiego
Kuratora Oświaty.

2. Uczniowie  szkoły  podstawowej  zajęli  I  miejsce  w  Powiatowym
Turnieju  Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i  uczestniczyli  w
zmaganiach na szczeblu wojewódzkim.

3. Wieloletnią tradycją szkoły jest zbiórka makulatury. Zebrano ponad
4 tony makulatury,  prawie 900 sztuk puszek,  6,5 tys. sztuk baterii
oraz prawie 10 tys. sztuk kartonów.

4. W konkursie  zbiórki  opakowań po płynnej  żywności  (9868 szt.)
organizowanym przez firmę Rekarton pod patronatem Burmistrza
Miasta  Hajnówka  szkoła  podstawowa  zajęła  po  raz  kolejny  I
miejsce.

5. Uczeń gimnazjum uzyskał tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu
Języka Angielskiego organizowanego przez Podlaskiego Kuratora
Oświaty.

6. Uczennica  gimnazjum  uzyskała  tytuły  laureata  Ogólnopolskiej
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

7. Wieloletnią  tradycją  i  sukcesem  szkoły  jest  organizacja
międzyszkolnych  konkursów  objętych  honorowym  patronatem
Burmistrza Miasta Hajnówka. W roku szkolnym 2013/2014 odbyły
się kolejne edycje konkursów:

-  Konkurs  z  języka  polskiego  ,,Odpowiednie  dać  rzeczy  słowo’’
(gimnazjum),
- Konkurs Ortograficzny (kształcenie zintegrowane),
- Konkurs z języka angielskiego ,,Train your brain’’ (gimnazjum),
-  Konkurs  z  języka  polskiego  ,,Mistrzowie  języka  polskiego’’ (szkoła
podstawowa).
Konkursy  propagują  zainteresowanie  językiem  ojczystym,  językiem
angielskim, jak również integrują społeczność uczniowską i nauczycielską
wszystkich hajnowskich szkół.

8. Uczniowie szkoły brali udział w szeregu imprez sportowych rangi 
międzyszkolnej, miejskiej, powiatowej i wojewódzkiej zdobywając
bardzo wysokie lokaty.
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2. Zespół Szkół  Nr 
2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w
Hajnówce

1. Trzech  uczniów  szkoły  podstawowej  otrzymało  5  tytułów
laureatów  i  jeden  finalisty  w  konkursach  organizowanych  przez
Podlaskiego Kuratora Oświaty.

2. Jedna  uczennica  Gimnazjum  otrzymała  tytuł  finalistki  w
Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym.

3. Szkoła od kilku lat  wprowadza ocenianie  kształtujące,  a  w roku
2014/2015 będzie ubiegać się o zaszczytny tytuł „Szkoły Uczącej
Się”.

4. Wieloletnią tradycją szkoły jest udział w kampanii ogólnopolskiej
„Zachowaj  Trzeźwy Umysł”.  W poprzednich  edycjach  uzyskano
nawet  tytuły  laureatów  ogólnopolskich,  w  tym  roku  uczniowie
otrzymali 5 wyróżnień w tej kampanii. 

5. Szkoła  od  lat  prowadzi  we współpracy z  Aresztem Śledczym w
Hajnówce  autorski  program  profilaktyczny  „Cienka  granica”
skierowany do uczniów gimnazjum. Program ten daje dobre efekty
i dlatego w roku szkolnym 2014/2015 zostanie skierowany również
do klas II gimnazjum. 

6. Szkoła  organizuje międzyszkolny  konkurs  matematyczny  dla
uczniów  klas  IV  -  V  „Młody  Matematyk”  pod  honorowym
patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka.

7. Szkoła  organizuje  międzyszkolny  konkurs  z  języka  angielskiego
"Polish  Your  English"  pod  honorowym  patronatem  Burmistrza
Miasta Hajnówka.

8. Powstał autorski program – projekt  wychowawczo - dydaktyczny
„Jak przetrwać dobę w szkole i nie zwariować?”. Projekt cieszył się
w szkole ogromną popularnością wśród uczniów, czego wynikiem
była jego realizacja przez kilka klas. 

9. Uczniowie  szkoły  wzięli  udział  w  powiatowym konkursie
profilaktycznym "Wolę świat bez nałogów", w którym uczniowie
zdobyli 7 nagród i wyróżnień.

10. Nauczycielka  religii  współredagowała  katechezy  wydane  przez
wydawnictwo  „Jedność”  w  podręcznikach  do  nauki  religii  w
Szkole Podstawowej.

11. Gimnazjum zajęło I miejsce w zbiórce "REKARTON".

3. Zespół Szkół nr 3
w Hajnówce

Szkoła Podstawowa nr 6:
1. Dwie  uczennice  otrzymały  tytuły  laureatów  Wojewódzkiego

Konkursu Języka Białoruskiego organizowanego przez Podlaskiego
Kuratora Oświaty

2. Jeden  uczeń  został  laureatem  Wojewódzkiego  Konkursu
Historycznego.

3. Prężnie działa 31 Gromada Zuchowa „Przyjaciele Zielonego Lasu”,
która reprezentuje szkołę na zewnątrz.

4. 11  stypendystów  stypendium  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  im.
Pelagii Ponieckiej.

Gimnazjum nr 2:
1. Ośmiu  uczniów  uzyskało  tytuły  laureatów  Wojewódzkich
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Konkursów organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty,
w tym:

1) trzech laureatów Konkursu Chemicznego;
2) dwie uczennice – laureatki Konkursu Języka Białoruskiego;
3) laureatka Konkursu Języka Angielskiego;
4) laureatka Konkursu Języka Polskiego;
5) laureatka Konkursu Matematycznego.

2. Pięć  uczennic  zdobyło  wyróżnienia  w  konkursie  poetyckim  o
tematyce  profilaktycznej  zorganizowanym  przez  Bibliotekę
Pedagogiczną w Hajnówce.

3. 18  stypendystów  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  im.  Pelagii
Ponieckiej.

4. Satysfakcjonujące wyniki egzaminów zewnętrznych w gimnazjum
(Staniny od 6 do 8, czyli osiągnięto poziom średni, wyżej średni i
wysoki).

5. Organizacja  i  przeprowadzanie Wojewódzkiego Konkursu Języka
Polskiego – szczebel rejonowy.

 
4.

Szkoła 
Podstawowa nr 3 
w Hajnówce

1. Wysokie wyniki przeprowadzonej w szkole ewaluacji zewnętrznej.
2. Zespołowe  działania  nauczycieli  w  realizacji  akcji  i  imprez

szkolnych.
3. Uzyskanie I miejsca podczas Festynu Ekologicznego.
4. 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. Udział dzieci w licznych konkursach i przeglądach, gdzie
zdobywały nagrody, wyróżnienia i podziękowania.

5. Przedszkole otrzymało Certyfikaty:
- Certyfikat „Szpital Paluszka” – nauka zasad prawidłowego postępowania
w obliczu sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
- Certyfikat programu „Kubusiowi Przyjaciele natury”.
- Certyfikat – szerzenie świadomości ekologicznej wśród dzieci.

6. Przedszkole nr 2 1. Zdobycie  ogólnopolskiego  certyfikatu  ,,Szkoła  Odkrywców
Talentów''.

2. Udział przedszkola w ogólnopolskiej akcji ,,Radosne Przedszkole''
– zdobycie certyfikatu.

3. Zorganizowanie  I  edycji  konkursu  dla  dzieci  i  rodziców  ,,Mam
talent''.

4. Zorganizowanie  na  terenie  przedszkola  IV ogólnopolskiego
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konkursu  plastycznego  ,,Ziemia  Nasza  Planeta'' pod  patronatem
Burmistrza Miasta Hajnówka.

5. Zorganizowanie IV przeglądu teatrzyków dziecięcych ,,Bajkolandia
2014’’  pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty,  w których
udział  wzięły dzieci  ze  wszystkich  hajnowskich przedszkoli  i  ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Hajnówce.

6. Zorganizowanie  międzyprzedszkolnego  konkursu  plastycznego
,,Skrzydlaci mieszkańcy lasu''.

7. Zorganizowanie  międzyprzedszkolnego  konkursu  recytatorskiego
,,Julian  Tuwim  i  Jan  Brzechwa  moimi  ulubionymi  autorami
wierszy''.

8. Opracowanie  i  wdrożenie  projektów  edukacyjnych:  ,,Książka  to
przyjaciel dziecka'', ,,Czyste powietrze wokół nas'', ,,Moje dziecko
idzie  do  szkoły''  (we  współpracy z  SANEPiD-em),  ,,  Hajnówka
moje  miasto'',  ,,Woda  źródłem  życia'',  ,,Przedszkolaki  poznają
magię teatru'', ,,Podróż do Krainy Przyrody'', ,,Tradycje i obrzędy
wielkanocne''.

9. Zakup tablicy interaktywnej z projektorem i wykorzystywanie jej
do prowadzenia zajęć z dziećmi ze wszystkich grup wiekowych.

10. Generalny remont sali dydaktycznej na parterze i dostosowanie jej
do potrzeb dzieci 3- letnich.

11. Wymiana ogrodzenia wokół placu zabaw.

7. Przedszkole nr 3 
z Oddziałami 
Integracyjnymi

1. Przynależność  Przedszkola  Nr 3 z  Oddziałami  Integracyjnymi  w
Hajnówce  do  Podlaskiej  Sieci  Szkół  i  Przedszkoli  Promujących
Zdrowie. 

2. Publikacja artykułu przedstawiającego placówkę jako „Przedszkole
z  pasją”  (prezentującego  całokształt  osiągnięć  i  działań
ekologicznych i  prozdrowotnych Przedszkola Nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi) w Miesięczniku Dyrektora Przedszkola w marcu
2014  r.  -  artykuł  pt.  „W przyjaźni  z  przyrodą  i  za  pan  brat  z
ekologią”.

3. Nagroda  w  XII  edycji  Konkursu  Ekozespołów  zorganizowanym
przez  Białowieski  Park  Narodowy pod  hasłem „Dzika  przyroda
wokół nas – nauczmy się ją chronić”.

4. Wprowadzenie  edukacji  regionalnej,  w  ramach  realizowanego
programu  „Mały  Podlasiak”  i  urządzenie  we  współpracy  z
rodzinami dzieci kącika regionalnego w holu przedszkola (kwiecień
– czerwiec 2014 r.).

8. Przedszkole nr 5 
z Oddziałami 
Żłobkowymi

1. Otrzymanie tytułu „Przedszkole w ruchu” poprzez uczestnictwo w
akcji „Ćwiczyć każdy może” pod patronatem MEN.

2. Otrzymanie po raz kolejny Certyfikatu Zielonej Flagi za działania
ekologiczne w roku szkolnym 2013/2014.

3. Otrzymanie I  miejsca w zbiórce opakowań po płynnej  żywności
19.400 szt.

4. Nagroda  za  działania  na  rzecz  elektroodpadów  z  Fundacji
Partnerstwo dla Środowiska.

5. Nagroda  za  zbiórkę  zużytych  telefonów  komórkowych  pod
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patronatem Ekoszkoły.
6. Zorganizowanie kolejnej zbiórki makulatury 12880,90 kg.

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 18). 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 18. Osiągnięcia uczniów.

Lp. NAZWA
PLACÓWKI OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

1. Zespół Szkół 
nr 1 w 
Hajnówce

Do najważniejszych osiągnięć uczniów szkoły podstawowej nr 5 zaliczyć należy:

1. Uzyskanie  tytułu  finalisty  przez  ucznia  klasy  VI  w Wojewódzkim
Konkursie Historycznym  organizowanym  przez  Podlaskiego  Kuratora
Oświaty.

2. Zajęcie przez ucznia klasy VI, V miejsca w miejskim konkursie języka
angielskiego  ,,Polish  your  english’’, objętym  honorowym  patronatem
Burmistrza Miasta Hajnówka.

3. Zajęcie  I  miejsca  przez  dwóch  uczniów  klasy  III  w  Rejonowym
Konkursie Ortograficznym.

4. Zajęcie  II  miejsca  przez  dwie  uczennice  klasy  III  w  Rejonowym
Konkursie Ortograficznym.

5. Zajęcie  III  miejsca  przez  dwoje  uczniów  klasy  III  w  Rejonowym
Konkursie Ortograficznym.

6. Zajęcie I miejsca przez ucznia klasy III w konkursie ,,Narodowe czytanie
Fredry” zorganizowanym  przez  Urząd  Miasta  Hajnówka  wspólnie  z
Miejską Biblioteką Publiczną.

7. Uzyskanie  bardzo  dobrego  wyniku  przez  uczennicę  klasy  II  w
Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2014.

8. Troje  uczniów  uzyskało  wyróżnienie  w  Międzynarodowym  Konkursie
Kangur Matematyczny 2014.

9. Zajęcie  przez  uczennicę  klasy  IV,  I  miejsca  w  miejskim  konkursie
matematycznym ,,Młody matematyk’’ objętym honorowym patronatem
Burmistrza Miasta Hajnówka.
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10. Zajęcie  przez  ucznia  klasy  V,  II  miejsca  w  miejskim  konkursie
matematycznym ,,Młody matematyk’’ objętym honorowym patronatem
Burmistrza Miasta Hajnówka.

11. Zajęcie  przez  uczennicę  klasy  IV,  III  miejsca  w  miejskim  konkursie
matematycznym ,,Młody matematyk’’ objętym honorowym patronatem
Burmistrza Miasta Hajnówka.

12. Zajęcie  przez  uczennicę  klasy IV,  II  miejsca  w rejonowym konkursie
recytatorskim ,,Baje,  bajki,  bajeczki’’ organizowanym przez Hajnowski
Dom Kultury.

13. Zajęcie  przez  ucznia  klasy  II,  III  miejsca  w rejonowym  konkursie
recytatorskim ,,Baje,  bajki,  bajeczki’’ organizowanym przez Hajnowski
Dom Kultury.

14. Uzyskanie wyróżnienia na szczeblu rejonowym, przez uczennicę klasy VI
w konkursie recytatorskim „Ojczyste słowo”.

15. Zajęcie przez uczennicę klasy III, II miejsca w  konkursie recytatorskim
Prawosławnej Poezji Religijnej.

16. Uzyskanie wyróżnienia przez dwie uczennice klasy II, w Ogólnopolskim
Konkursie  Plastycznym  „Wiosna  Młodych  Talentów” organizowanym
przez Hajnowski Dom Kultury.

17. Uzyskanie wyróżnienia przez dwoje uczniów klasy I w  Ogólnopolskim
Konkursie „Makulatura to nie śmieć” organizowanym przez Miejski Dom
Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży.

18. Zajęcie  przez  ucznia  klasy  II,  I  miejsca  w  konkursie  „Puszczańska
pocztówka wielkanocna” zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w
Hajnówce.

19. Zajęcie przez uczennicę klasy III, III miejsca w konkursie „Puszczańska
pocztówka wielkanocna” zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w
Hajnówce.

20. Uzyskanie wyróżnienia przez pięć uczennic z klas II i III w konkursie
„Puszczańska pocztówka wielkanocna” zorganizowanym przez Starostwo
Powiatowe w Hajnówce.

21. Zajęcie przez czteroosobową drużynę z klasy VI, I miejsca w powiecie w
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

22. Zajęcie  przez  dziewczęta  III  miejsce  w  powiecie  i VII  w  półfinałach
grupy południowej w szachach.

23. Zajęcie  przez  dziewczęta  I  miejsca w  powiecie  w  trójboju
lekkoatletycznym klas IV.

24. Zajęcie  II miejsca w województwie w piłce nożnej  o Puchar Premiera
Donalda Tuska.

25. Zajęcie XII miejsca w województwie w piłce koszykowej.
26. Zajęcie  XII  miejsca  w  województwie  w  sztafetowych  biegach

przełajowych.
27. Zajęcie  VII  miejsca  w  półfinałach  wojewódzkich  w  czwórboju

lekkoatletycznym.
Do najważniejszych osiągnięć uczniów gimnazjum zaliczyć należy:

1. Uzyskanie, po raz drugi z rzędu, tytułu laureata przez ucznia klasy III w
Wojewódzkim Konkursie Języka  Angielskiego  organizowanym  przez
Podlaskiego Kuratora Oświaty.
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2. Uzyskanie tytułu laureata przez ucznia klasy III w miejskim konkursie
języka angielskiego ,,Train your brain’’ objętym honorowym patronatem
Burmistrza Miasta Hajnówka.

3. Zajęcie przez ucznia klasy II, IV miejsca w miejskim  konkursie języka
angielskiego  ,,Train  your  brain’’  objętym  honorowym  patronatem
Burmistrza Miasta Hajnówka.

4. Zajęcie I miejsca przez grupę teatralną w konkursie ,,Narodowe czytanie
Fredry” zorganizowanym  przez  Urząd  Miasta  Hajnówka  wspólnie  z
Miejską Biblioteką Publiczną.

5. Uzyskanie  wyróżnienia  przez  ucznia  klasy  I  w Międzynarodowym
Konkursie Kangur Matematyczny 2014.

6. Uzyskanie  wyróżnienia  przez  uczennicę  klasy  I  w Konkursie  Poezji
Chrześcijańskiej.

7. Uzyskanie  wyróżnienia  przez  uczennicę  klasy  III,  w Ogólnopolskim
Konkursie  Plastycznym  „Wiosna  Młodych  Talentów” organizowanym
przez Hajnowski Dom Kultury.

8. Zakwalifikowanie do wystawy prac sześciu uczennic, w Ogólnopolskim
Konkursie  Plastycznym  „Wiosna  Młodych  Talentów” organizowanym
przez Hajnowski Dom Kultury.

9. Zajęcie przez uczennicę klasy III, III miejsca w konkursie „Puszczańska
pocztówka wielkanocna” zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w
Hajnówce.

10. Uzyskanie  wyróżnienia  przez  uczennicę  klasy  III  w konkursie
„Puszczańska pocztówka wielkanocna” zorganizowanym przez Starostwo
Powiatowe w Hajnówce.

11. Zajęcie przez uczennicę klasy II, I miejsca w powiecie w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

12. Zajęcie  przez  uczennicę  klasy  II,  II  miejsca  w  województwie  w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

13. Zajęcie II miejsca w powiecie w piłce koszykowej, a IV w półfinałach
grupy południowej.

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

Sukcesy naukowe:
1. Trzech uczniów szkoły podstawowej otrzymało 5 tytułów laureatów w

konkursach organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.
2. Jedna uczennica Gimnazjum otrzymała tytuł finalistki w  Wojewódzkim

Konkursie  Ekologicznym  „Różnorodność  biologiczna  i  formy ochrony
przyrody w Polsce„.

3. Uczniowie  naszej  szkoły  zdobyli  tytuły  dwóch  laureatów I  stopnia  w
XXII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Archimedes Plus.

4. Uczniowie szkoły podstawowej - II miejsce i V w woj. podlaskim English
Ace, a uczennice gimnazjum V, VII i VIII miejsce w województwie.

5. Uczennica  szkoły  podstawowej  zdobyła  I miejsce  w  województwie
podlaskim w konkursie „Sprachdoktor".

6. Uczniowie szkoły podstawowej zdobyli  I,  II  i  III  miejsce w III  edycji
międzyszkolnego konkursu Polish Your English with.

7. Uczniowie  uzyskali  5  najwyższych  wyników  w  woj.  podlaskim  w
Ogólnopolskim  Konkursie  „Łowcy  Talentów"  firmy  Jersz  (konkurs
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English Ace).
Sukcesy recytatorskie:

1. Uczennica  szkoły  podstawowej  zajęła  III  miejsce  w  konkursie
recytatorskim  „Poezja  religijna”  –  konkurs  o  randze  konkursu
powiatowego.

2. Uczeń  szkoły podstawowej  zdobył  wyróżnienie  w  43  konkursie
recytatorskim z jęz. białoruskiego „Ojczyste słowo”.

Sukcesy plastyczne i literackie:
1. Uczennica  SP  zajęła  I  miejsce  w  II  edycji  Konkursu  Literacko  –

Plastycznego  poświęconego  pamięci  Simony  Kossak,  organizowanego
przez  Rozgłośnię  Regionalną  Polskiego  Radia  Białystok  i  Regionalną
Dyrekcję  Lasów  Państwowych  w  Białymstoku  (współorganizator  –
Kuratorium  Oświaty  w  Białymstoku).  Praca  uczennicy  pt.  „Zimowy
gość” znalazła  się  w książce  -  "Opowiadajki  -  dzieci  dzieciom",  która
trafiła  do  chorych  maluchów  przebywających  w  szpitalach  i  innych
placówkach.

2. Druga uczennica SP zdobyła wyróżnienie w II edycji Konkursu Literacko
– Plastycznego poświęconego pamięci Simony Kossak.

3. Uczniowie SP zajęli II i III miejsce oraz zdobyli trzy wyróżnienia w III
edycji Literackiego Konkursu Powiatowego „Wolę świat bez nałogów”
organizowanego  w  ramach  ogólnopolskiej  kampanii  profilaktyczno  –
edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

4. Uczeń klasy VI oraz uczennica klasy V zdobyli wyróżnienia w III edycji
Literackiego Konkursu Powiatowego „Wolę świat bez nałogów”.

5. Dwóch  uczniów  klasy  VI  zostało  zdobywcami  I  miejsca  w
międzyszkolnym  drużynowym  konkursie  „Mistrzowie  Języka
Ojczystego”,  organizowanym  pod  patronatem  Burmistrza  Miasta
Hajnówka.

6. Dwóch uczniów szkoły podstawowej zdobyło I i II miejsce w Diecezji w
konkursie  „Błogosławieństwa  na  XXI  wiek”  (prace  ich  zostały
zamieszczone w podręczniku do religii).

7. Dwóch  uczniów  szkoły  podstawowej  zdobyło  dwa  wyróżnienia  w
konkursie „Syn Boży głosi królestwo Boże”.

8. Uczennica  gimnazjum  zajęła  III  miejsce  w  Diecezjalnym  Konkursie
Biblijnym.

9. Sukces  ucznia  szkoły  podstawowej  z  klasy  III  w  ogólnopolskim
konkursie wyd Oxford University Press – konkurs plastyczno-językowy
„Ciąg  dalszy  przygód  bohaterów  serii  Treetops”  uczeń  znalazł  się  w
piątce zwycięzców.

Sukcesy sportowe:
1. Uczennica  szkoły  podstawowej  zajęła  III miejsce  w  województwie  w

finale Indywidualnych Biegów Przełajowych.
2. Uczennica  szkoły  podstawowej  zdobyła  I  miejsce  w   Mistrzostwach

Powiatu  Hajnowskiego  w  Indywidualnych  Biegach  Przełajowych,
dziewczynki  z  naszej  szkoły w klasyfikacji  ogólnej  zdobyły I  miejsce
natomiast chłopcy II miejsce.

3. Sztafeta  dziewcząt  zajęła  II  miejsce  w  Mistrzostwach  Powiatu
Hajnowskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych, natomiast sztafeta
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chłopców III miejsce.
4. Dziewczęta zajęły II  miejsce w  Mistrzostwa Powiatu Hajnowskiego w

Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt.
5. Dziewczęta  brały  też  udział  w  ogólnopolskim  turnieju  mini  piłki

siatkowej  trójek  „Kinder  Plus  Sport”  w Białymstoku,  gdzie  zajęły  IV
miejsce z 36 drużyn.

6. Uczniowie i uczennice szkoły podstawowej zajmowali wysokie miejsca
w powiecie w pływaniu: trzy I miejsca, pięć II miejsc i trzy III miejsca.

7. Uczniowie  szkoły  zdobyli  II  miejsce  (drużynowo)  w  Rejonowym
Trójboju LA.

8. Uczennica  szkoły  zdobyła  I  miejsce  dla  najlepszej  zawodniczki
Rejonowego Trójboju LA.

9. Uczniowie  szkoły  zdobyli  V  miejsce  (drużynowo)  w  półfinale
wojewódzkim w Czwórboju.

10. Uczennice szkoły podstawowej klasy IV zdobyły  I,  V i  VI miejsce w
Biegu  o  Puchar  Burmistrza  Miasta  Hajnówka;  chłopiec  IV  klasy  VI
miejsce;  chłopcy z  klas  V zdobyli  I,  II,III  i  IV miejsca;   dziewczynki
klasy VI zdobyły IV i VI miejsce a chłopcy III miejsce; W klasyfikacji
szkół szkoła wygrała zdobywając I miejsce.

11. Uczennice  gimnazjum  zdobyły  IV  i  V  miejsce  w  Biegu  o  Puchar
Burmistrza Miasta Hajnówka.

12. Uczennice  gimnazjum  zdobyły  III  miejsce  w  Mistrzostwach  Powiatu
Hajnowskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

13. Uczennica  gimnazjum zdobyła  V  miejsce  w  Indywidualnych  Biegach
Przełajowych.

14. Dwóch uczniów gimnazjum zajęło III miejsca w pływaniu w powiecie.
15. Dwóch uczniów gimnazjum zajęło III miejsce w Gimnazjadzie.
16. Dwie uczennice gimnazjum zajęły II miejsce w Gimnazjadzie.

3. Zespół Szkół 
nr 3 w 
Hajnówce

Sukcesy naukowe:
1. Dwie  uczennice  szkoły  podstawowej  otrzymały  tytuły  laureatów

Wojewódzkiego Konkursu Języka Białoruskiego organizowanego przez
Podlaskiego  Kuratora  Oświaty,  jeden  uczeń  został  laureatem
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.

2. Trzech  uczniów  uzyskało  tytuły  laureatów  Wojewódzkiego  Konkursu
Chemicznego organizowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, dwie
uczennice  zostały  laureatkami  Wojewódzkiego  Konkursu  Języka
Białoruskiego,  jedna  uczennica  została  laureatką  Wojewódzkiego
Konkursu  Języka  Angielskiego,  jedna  uczennica  laureatką
Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, jedna uczennica laureatką
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.

3. Jedna  uczennica  gimnazjum  została  potrójnym  laureatem  konkursów
wojewódzkich (język angielski,  chemia,  język polski),  jedna uczennica
podwójnym laureatem (chemia, matematyka).

4. Miejski konkurs językowy pt. „Odpowiednie dać rzeczy słowo” – I, II i
III miejsce w konkursie.

5. Miejski  konkurs  języka  angielskiego  „Polish  Your  English”  –  tytuł
laureata w szkole podstawowej. 
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6. Udział  dwóch  uczennic  szkoły  podstawowej  w  Zlocie  Szkół
Sienkiewiczowskich – Bydgoszcz 2014.

7. W Ogólnopolskim Turnieju  Wiedzy Pożarniczej  III  miejsce  uczennicy
gimnazjum na szczeblu powiatowym. 

8. W  Międzynarodowym  Konkursie  Matematycznym  PANGEA  dwóch
uczniów  (jeden  szkoła  podstawowa,  jeden  gimnazjum)  zostało
finalistami.

9. W  ogólnopolskim  konkursie  literackim  „Tomik  literacki  Młodych
Autorów o tematyce przyrodniczej” pięć wyróżnień uczniów klas I – III
szkoły podstawowej.

10. Dwa wyróżnienia w konkursie matematycznym „Kangur Matematyczny”
- uczniowie

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

organizowanym  przez  Hajnowski  Dom  Kultury  I  miejsce  na  etapie
rejonowym i udział w eliminacjach wojewódzkich – szkoła podstawowa
klasy I – III.

2. W konkursie „Gawęda białoruska” – nagroda Grand Prix ucznia II klas
szkoły podstawowej;  dwa II miejsca na etapie rejonowym.

3. W konkursie recytatorskim „Ojczyste słowo”  - I miejsce etap rejonowy,
II miejsce etap centralny ucznia klasy II szkoły podstawowej; oraz jedno
II  miejsce  ,  dwa  III  miejsca  i  wyróżnienie  w  konkursie  na  etapie
rejonowym uczniów szkoły podstawowej.

4. W  XVIII  Turnieju  Czytania  Tekstów  Cerkiewnosłowiańskich  –
wyróżnienie na etapie centralnym uczennicy szkoły podstawowej.

Sukcesy plastyczne:
1. W  konkursie  zorganizowanym  przez  Starostwo  Powiatowe

„Puszczańska pocztówka wielkanocna” – I miejsce (jedna uczennica
szkoły podstawowej i dwie gimnazjum) , II miejsce ( jedna uczennica
szkoły  podstawowej  i  jedna  gimnazjum),  wyróżnienie  (  cztery
wyróżnienia w szkole podstawowej i dwa w gimnazjum).

2. II Ogólnopolska Wiosna Młodych Talentów – wyróżnienie uczennicy
szkoły podstawowej klas I – III.

3. Wojewódzki  Konkurs  Plastyczny „Na  Podlasie,  w  górach  czy  nad
morzem 112  ci  pomoże”  –  dwa  wyróżnienia  uczniów klas  I  –  III
szkoły podstawowej.

4. Wyróżnienie  w  ogólnopolskim  konkursie  plastycznym  „Na  tropie
piękna”. 

5. W konkursie „10 lat  w Unii  Europejskiej” – I miejsce,  III miejsce
i dwa wyróżnienia. 

6. W  konkursie  „Najpiękniejsza  ozdoba  wielkanocna”  –  II  miejsce
uczennicy i wyróżnienie.

Sukcesy sportowe:
Do  najważniejszych osiągnięć uczniów szkoły podstawowej  zaliczyć  należy:

1. I  miejsce w Mistrzostwach  Powiatu    w  Indywidualnych   Biegach
Przełajowych  Szkół  Podstawowych. Udział w Półfinale Wojewódzkim 

2. III miejsce w Mistrzostwach  Powiatu    w  Indywidualnych   Biegach
Przełajowych  Szkół  Podstawowych. Udział w Półfinale Wojewódzkim
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3. V miejsce w Mistrzostwach  Powiatu    w  Indywidualnych   Biegach
Przełajowych  Szkół  Podstawowych. Udział w Półfinale Wojewódzkim

4. I  miejsce  w   Mistrzostwach  Powiatu  Szkół   Podstawowych  w  Piłce
Nożnej Chłopców. Udział w Półfinale Wojewódzkim.

5. II miejsce  w  Mistrzostwa Powiatu Szkół  Podstawowych w  Szachach w
kategorii chłopców.

6. III  miejsce  -  XIX  Bieg  Uliczny o   Puchar   Burmistrza   Miasta   w
Kategorii  Szkół  Podstawowych.

7. IV  miejsce  w  Mistrzostwa  Powiatu  Szkół   Podstawowych  w   Piłce
Siatkowej  Dziewcząt.

8. III  miejsce  w  Mistrzostwa  Powiatu  Szkół   Podstawowych  w   Piłce
Ręcznej Dziewcząt .

9. III  miejsce  w  Mistrzostwa  Powiatu  Szkół   Podstawowych  w   Piłce
Ręcznej Chłopców.

10. I  miejsce  w  Mistrzostwach  Powiatu  w  Czwórboju  Lekkoatletycznym
Dziewcząt oraz udział w półfinale wojewódzkim.

11. III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Podstawowych w Trójboju
Lekkoatletycznym.

12. III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Podstawowych w Trójboju
Lekkoatletycznym.

13. I miejsce w biegu na 60 m podczas Indywidualnych Mistrzostw Powiatu
Hajnowskiego w Lekkoatletyce Szkół Podstawowych.

14. I miejsce w pchnięciu kulą  podczas Indywidualnych Mistrzostw Powiatu
Hajnowskiego w Lekkoatletyce Szkół Podstawowych.

15. III    miejsce  w biegu  na  200 m oraz  II  miejsce  w rzucie  oszczepem
podczas  Indywidualnych  Mistrzostw  Powiatu  Hajnowskiego  w
Lekkoatletyce Szkół Podstawowych.

16. III  miejsce  w  rzucie  oszczepem  podczas  Indywidualnych  Mistrzostw
Powiatu Hajnowskiego w Lekkoatletyce Szkół Podstawowych.

17. III  miejsce  w  pchnięciu  kulą   podczas  Indywidualnych  Mistrzostw
Powiatu Hajnowskiego w Lekkoatletyce Szkół Podstawowych.

Do  najważniejszych osiągnięć uczniów gimnazjum  zaliczyć  należy:
1. I  miejsce  i  III  miejsce  w  Mistrzostwach   Powiatu  w  Indywidualnych

Biegach  Przełajowych  Szkół   Gimnazjalnych w kategorii  dziewcząt.
Awans do półfinału wojewódzkiego.

2. II  miejsce  i  VI  miejsce  w  Mistrzostwach  Powiatu  w  Indywidualnych
Biegach   Przełajowych  Szkół  Gimnazjalnych  w  kategorii   dziewcząt.
Awans do półfinału wojewódzkiego.

3. IV miejsce i VIII miejsce w Mistrzostwach  Powiatu w Indywidualnych
Biegach  Przełajowych  Szkół  Gimnazjalnych  w  kategorii  dziewcząt.
Awans do półfinału wojewódzkiego.

4. I  miejsce  w  Mistrzostwach  Powiatu  w  Indywidualnych  Biegach
Przełajowych  Szkół  Gimnazjalnych  w  kategorii  chłopców.  Awans  do
półfinału wojewódzkiego.

5. I  miejsce  w  Półfinale  Wojewódzkim  w  Indywidualnych  Biegach
Przełajowych Szkół Gimnazjalnych w kategorii dziewcząt.

6. VI  miejsce  w  Finale  Wojewódzkim  w  Indywidualnych  Biegach
Przełajowych Szkół Gimnazjalnych w kategorii dziewcząt.
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7. Udział   w  Finale  Wojewódzkim  w  Indywidualnych  Biegach
Przełajowych Szkół Gimnazjalnych w kategorii dziewcząt.

8. Udział w Finale Wojewódzkim w Indywidualnych Biegach Przełajowych
Szkół Gimnazjalnych w kategorii chłopców.

9. I  miejsce  w   Mistrzostwach  Powiatu  w  Sztafetowych  Biegach
Przełajowych Szkół Gimnazjalnych w kategorii   dziewcząt i  awans do
półfinału  wojewódzkiego,  I  miejsce  w  Mistrzostwach  Powiatu  Szkół
Gimnazjalnych w Futsalu Chłopców. Udział w Półfinale Wojewódzkim.

10. II  miejsce  w   Mistrzostwa   Powiatu   Szkół  Gimnazjalnych  w   Piłce
Ręcznej  Chłopców. Udział w Półfinale Wojewódzkim.

11. III miejsce w Półfinale Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Piłce
Koszykowej Dziewcząt.

12. II miejsce w Finale Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Pływaniu
w kategorii dziewcząt.

13. IV miejsce  w Finale  Wojewódzkim XIV  Podlaskiej   Gimnazjady  w
Lekkiej  Atletyce w  biegu na 1000 m.

14. VIII miejsce  w  Finale Wojewódzkim XIV  Podlaskiej  Gimnazjady  w
Lekkiej  Atletyce w  biegu na 600 m. 

15. V miejsce w Półfinale Wojewódzkim XIV  Podlaskiej  Gimnazjady  w
Lekkiej Atletyce w  konkurencji  rzutu  oszczepem.

16. I  miejsce,  II  miejsce  i  III  miejsce  w  Mistrzostwach  Powiatu
Hajnowskiego w Gimnazjadzie  Lekkoatletycznej.

17. I  miejsce  w  biegu  na  300m  i  600m  w  Mistrzostwach  Powiatu
Hajnowskiego w Gimnazjadzie  Lekkoatletycznej.

18. II  miejsce  w  biegu  na  300m  i  600m   w  Mistrzostwach  Powiatu
Hajnowskiego w Gimnazjadzie  Lekkoatletycznej.

19. II  w  biegu  na  1000m   w  Mistrzostwach  Powiatu  Hajnowskiego  w
Gimnazjadzie  Lekkoatletycznej. 

20. 21.  Klimiuk  Justyna- II  miejsce,  Patrycja Omeljaniuk- III  miejsce  w
skoku w dal  w Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w Gimnazjadzie
Lekkoatletycznej.  22. Oksana Charkiewicz- II miejsce w pchnięciu kulą
w   Mistrzostwach  Powiatu  Hajnowskiego  w  Gimnazjadzie
Lekkoatletycznej. 

21. II miejsce w rzucie oszczepem  w  Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego
w Gimnazjadzie Lekkoatletycznej. 

22. I  miejsce  biegu  sztafetowym   4x  100m   w   Mistrzostwach  Powiatu
Hajnowskiego w Gimnazjadzie  Lekkoatletycznej. 

23. II miejsce w biegu na 100m  w  Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w
Gimnazjadzie  Lekkoatletycznej. 

4.
Szkoła 
Podstawowa 
nr 3 w 
Hajnówce

Sukcesy naukowe:
1. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Białoruskiego - Laureaci: 3

uczniów.
2. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii – 1 Finalistka.
3. Ogólnopolski Konkurs Leon z języka angielskiego: IV, VI i X  miejsce.
4. Olimpiada Wiedzy „Matematyka Plus” XX edycja Archmedes: Laureat I

stopnia 100 pkt na 100.
5. Ogólnopolski Konkurs z Historii Olimpus- sesja wiosenna, Laureaci: - V,
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IX i X miejsce.
6. II Ogólnopolska Wiosna Młodych Talentów 2014: nagroda Talent 2014

Koło Regionalne ( 5 uczniów), wyróżnienie: 4 uczniów.
7. Puszczańska  Pocztówka  Wielkanocna:  II  i  III  miejsce,  wyróżnienia:  4

uczniów.
8. Wojewódzki  Konkurs  Plastyczny  „Na  Podlasiu,  w  górach  czy  nad

morzem 112 Ci pomoże”: wyróżnienie 1 uczeń.
9. Międzynarodowy Konkurs Poznaj Białoruś: I miejsce w kategorii wiersz

o Białorusi, III miejsce w kategorii rysunek o Białorusi.
10. Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną - II miejsce chórek szkolny

Leśne nutki.
11. Konkurs  Piosenki  Białoruskiej:  wyróżnienie  -  solistka  chórku  Leśne

nutki.
12. Powiatowy Konkurs plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” - II miejsce.
13. Konkurs Recytatorski  Baje ,bajki, bajeczki - wyróżnienie 2 uczniów.
14. Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" – III, IV i V

miejsce.
15. Zawody pływackie – powiat: I miejsce sztafeta dziewcząt.
16. Zawody pływackie – powiat: I miejsce sztafeta chłopców.
17. Festyn Ekologiczny - I miejsce.

5. Przedszkole 
nr 1

Sukcesy recytatorskie:
1. Na  wojewódzkim  etapie  konkursu  recytatorskiego  ,,O  złotą  różdżkę

Dobrej Wróżki” – Srebrna Różdżka
2. W  Konkursie  Recytatorskim  Prawosławnej  Poezji  Religijnej  –  2

wyróżnienia
Sukcesy plastyczne:

3. W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Wiosna Młodych Talentów’’
-  wyróżnienie.

4. W VII Ogólnopolskim  Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II w oczach
dziecka”- wyróżnienie.

5. W IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Ziemia Nasza Planeta”- II
miejsce i wyróżnienie. 

Sukcesy wokalne:
6. W Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną 2014 - III miejsce.
7. Piosenka Białoruska – III miejsce.
8. Liczne miejsca i wyróżnienia w konkursach międzyprzedszkolnych.
9. Wielki Konkurs Ekologiczny MISIA HARIBO „Drugie Życie śmieci” -

III miejsce.

6. Przedszkole 
nr 2

Sukcesy recytatorskie:
1. I i III miejsce w konkursie białoruskiej poezji- eliminacje rejonowe - 2 

osoby
2.  Wyróżnienie w eliminacjach centralnych w konkursie poezji białoruskiej-

1 osoba.
3. I i II miejsce w konkursie Prawosławnej Poezji Religijnej - 2 osoby.

Sukcesy plastyczne:
1. Srebrne wyróżnienie w międzynarodowym konkursie plastycznym            

,,Skrzydlaci przyjaciele''- 1 osoba.
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2. I miejsce i trzy wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie plastycznym       
,, Mój Przyjaciel''- 4 osoby.

3. I miejsce i wyróżnienie w międzynarodowym konkursie plastycznym       
,, Z Kubusiem Puchatkiem przez świat''- 2 osoby.

4. Wyróżnienie w międzynarodowym  konkursie plastycznym ,,Las i jego 
mieszkańcy w oczach dziecka''- 1 osoba.

5. Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie plastycznym ,,Wiosenne 
przebudzenie''- 1 osoba.

6. I i III miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,Tradycje 
wielkanocne w mojej rodzinie''- 2 osoby.

7. I miejsce w konkursie ogólnopolskim plastycznym ,,Moja ulubiona 
postać z bajki''- 1 osoba.

8. II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,Idzie jesień''-            
1 osoba.

9. II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,Żyjmy w zgodzie z 
naturą''- 1 osoba.

10. II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,Ozdoby 
świąteczne''- 1 osoba.

11. Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,Sercu 
najdroższa''- 1 osoba.

12. Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym ,, Na ratunek 
Ziemi''- 1 osoba.

13. Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,Kolory 
tolerancji''- 1 osoba.

14. Nagroda główna w wojewódzkim konkursie plastycznym  ,,Baśnie, 
legendy polskie''- 1 osoba.

15. Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym ,,Mozaika kultur. W
poszukiwaniu wspólnoty pogranicza''- 1 osoba.

16. I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym ,,Pielgrzymki do Polski 
Jana Pawła II''- 1 osoba.

Sukcesy muzyczne :
1. Nagroda główna  i wyróżnienie w powiatowym  w wojewódzkim 

konkursie piosenki ,,Mama, tata i ja''- 2 osoby.
2. Nagroda główna w wojewódzkim konkursie piosenki,, Baśnie, legendy 

polskie''- 1 osoba.
3. II miejsce w piosence białoruskiej w eliminacjach rejonowych- 1 osoba.
4. II  miejsce  w  powiatowym  konkursie  piosenki  ,,Piosenka  białoruska''-

1 osoba.

7. Przedszkole 
nr 3 z 
Oddziałami 
Integracyjny
mi

Sukcesy recytatorskie:
1. Na   rejonowym  etapie  konkursu  recytatorskiego  poezji  białoruskiej

„Ojczyste  słowo”  organizowanym  przez  Hajnowski  Dom Kultury  -  II
miejsce i  wyróżnienie na szczeblu centralnym.

2. W  międzyprzedszkolnym  konkursie  recytatorskim  „Kocham,  lubię,
szanuję, nie niszczę, tylko recytuję” – Wicemistrz recytacji – 1 dziecko.

3. Wyróżnienie  dwóch  dziewczynek  w  Wojewódzkim  konkursie
recytatorsko  –  muzycznym  „Zdrowym  być”  zorganizowanym  przez
Przedszkole Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku.
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Sukcesy plastyczne:
1. W  II  Ogólnopolskim  Konkursie  Plastycznym  ,,Wiosna  Młodych

Talentów’’ organizowanym przez HDK jeden z wychowanków uzyskał
tytuł szczególny „Talent roku 2014’’. Wyróżnione zostały również prace
dzieci z koła plastycznego „Barwinek”.

2. W  IV  Regionalnym  Konkursie  Plastycznym  „Cztery  Pory  Roku  na
Podlasiu” zorganizowanym w Szkole Podstawowej Nr 12 w Białymstoku
pod  Patronatem  Honorowym  Marszałka  Województwa  Podlaskiego  -
wychowanka koła plastycznego „Barwinek” zdobyła jedną z głównych
nagród;. W IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Ziemia – nasza
planeta” zorganizowanym w Przedszkolu Nr 2 w Hajnówce – III Nagroda
i wyróżnienia dla dzieci z koła plastycznego „Barwinek’.

3. W Konkursie plastycznym zorganizowanym przez Parafię Sióstr Klarysek
w Hajnówce pod hasłem „Jan Paweł II  – przyjaciel  dzieci”  – 6 letnia
wychowanka naszego przedszkola zdobyła nagrodę.

4. W  Konkursie  plastycznym  „Św.  Maksym  Gorlicki”  zorganizowanym
przez Bractwo Prawosławne w Hajnówce jedna z wychowanek zdobyła 

I nagrodę. 
5. W  Konkursie  plastycznym  na  „Laurkę  dla  Supermarketu  Batory”

zorganizowanym przez PSS „Społem” w Hajnówce dzieci ze starszych
grup przedszkolnych otrzymały nagrody rzeczowe.  

6. W  Konkursie  plastycznym  „Najpiękniejsza  ozdoba  wielkanocna”
zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Orzeszkowie dzieci z koła
plastycznego „Barwinek” zdobyły Wyróżnienie.

Do  najważniejszych osiągnięć muzycznych dzieci  zaliczyć  należy:
1. Występ  dzieci  z  koła muzycznego „Dzwoneczki”  w czasie  „Przeglądu

kolęd  prawosławnych”  w  HDK  w  styczniu  2014  r.  -  zdobycie
wyróżnienia w tym konkursie i występ w koncercie galowym.

8. Przedszkole 
nr 5 z 
Oddziałami 
Żłobkowymi

Sukcesy recytatorskie:
1. Konkurs recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej – wyróżnienie.
2. Na  rejonowym etapie konkursu recytatorskiego ,,O złotą różdżkę dobrej

wróżki’’ organizowanym przez Hajnowski Dom Kultury - 2  wyróżnienia.
3. Konkurs Recytatorski „Julian Tuwim I Jan Brzechwa moimi ulubionymi

autorami wierszy – Przedszkole nr 2, -  II miejsce i wyróżnienie.
4. Udział w VI Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych – Przedszkole  nr 2.
5. Konkurs  Recytatorski  „kocham, lubię,  szanuję…… Przedszkole nr  3  -

Tytuł Mistrz recytacji – 1 dziecko, wyróżnienie.
Sukcesy plastyczne:

1. W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Wiosna Młodych Talentów’’
organizowanym przez HDK prezentacja zespołowa otrzymała tytuł Talent
2014’’. Wyróżnione zostały również prace 7 dzieci.

2. Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Cuda i dziwy” – Przedszkole
nr 3- dwa II miejsca i wyróżnienie.

3. Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Tajemnice dzikiej puszczy” –
Przedszkole nr 5- I i II miejsca i wyróżnienie.

4. Międzyprzedszkolny  konkurs  plastyczny  „Tajemnice  świata  roślin”  –
Przedszkole w Aleksandrowie Łódzkim-  I miejsce.
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5. Międzyprzedszkolny  konkurs  plastyczny  „Ziemia  nasza  planeta”
organizowany przez Przedszkole nr 2 w Hajnówce -  I, II, III miejsce, 5
wyróżnień.

6. Ogólnopolski  konkurs  plastyczny  „Śmieci  nie  palę,  ale  segreguję”
Gorzów Wielkopolski – nagroda.

7. XI  edycja  „Olimpiady  Przedszkolaka  „Zdrowo  i  bezpiecznie”  –  6
wyróżnień.

Do  najważniejszych osiągnięć muzycznych dzieci  zaliczyć  należy:
1. Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną 2014 – I  miejsce zespół

Gwiazdeczki.
2. Udział w I Przeglądzie Zespołów Tanecznych „Rytmy Podlasia”.
3. Udział w X Festiwalu Dziecięcej Piosenki Mniejszości Narodowych w

Białymstoku – zespół Gwiazdeczki.
4. Powiatowy  XXII  Wojewódzki  Festiwal  Piosenki  Przedszkolaków

„Mama, Tata i Ja” – nagroda i 2 wyróżnienia.
5. Międzynarodowy  Konkurs  Piosenki  Dziecięcej  i  Młodzieżowej  „Nuty

Przyjaźni 2014” – III miejsce i wyróżnienie (dwa zespoły).
6. Rejonowy  Konkurs  Piosenki  Białoruskiej  w  Hajnówce  -  III  miejsce

Zespół Gwiazdeczki.
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
17% ogółu uczniów). Odsetek uczniów niepromowanych jest stosunkowo niski – niespełna 1 %
ogółu uczniów naszych szkół (tabela nr 19).

Tabela nr 19. 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

43 3 3

Gimnazjum 18 3 2

2. Zespół Szkół Nr 2 
z Oddziałami 
Integracyjnymi w 
Hajnówce

Szkoła 
podstawowa

47 4 2

Gimnazjum 11 4 1

3. Zespół Szkół Nr 3 
w Hajnówce

Szkoła 
podstawowa

67 2 1

Gimnazjum 41 2 5

52



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 

4. Szkoła Podstawowa Nr 3 w 
Hajnówce

20 0 0

Razem szkoła podstawowa: 177 9 6

Razem gimnazjum: 70 9 8

Razem szkoła podstawowa i
gimnazjum:

247 18 14

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

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  2013/2014  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 20). 

Tabela nr 20. Laureaci i  finaliści konkursów przedmiotowych z podziałem na poszczególne
szkoły

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

uczęszcza uczeń
Uzyskany tytuł Rodzaj konkursu

1 Szkoła Podstawowa
Finalista Język angielski

2 Szkoła Podstawowa
Laureat Język białoruski

3 Szkoła Podstawowa
Laureat Język białoruski

4 Szkoła Podstawowa
Laureat Historia 

5 Gimnazjum Laureat
Chemiczny

6 Gimnazjum
Laureat

Chemiczny

7 Gimnazjum
Laureat Chemiczny
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8 Gimnazjum
Laureat Język białoruski

9 Gimnazjum
Laureat Język białoruski

10 Gimnazjum
Finalista Język  białoruski

11 Gimnazjum
Laureat Matematyka

12 Gimnazjum
Laureat Język angielski

13 Gimnazjum
Finalista Język angielski

14 Gimnazjum
Laureat Język polski

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

uczęszcza uczeń
Uzyskany tytuł Rodzaj konkursu

1 Szkoła Podstawowa
Laureat Historia

2 Szkoła Podstawowa
Laureat Język Polski

3 Szkoła Podstawowa
Laureat Język Angielski

4 Szkoła Podstawowa
Laureat Matematyka

5 Szkoła Podstawowa
Laureat Przyroda

6 Szkoła Podstawowa
Finalista Język Angielski

W Zespole Szkół nr 1 w Hajnówce jeden uczeń zdobył tytuł laureata i  jeden tytuł finalisty, jak
niżej:
Lp. Typ szkoły, do której

uczęszcza uczeń
Uzyskany tytuł Rodzaj konkursu

1 Szkoła Podstawowa
Finalista Historyczny

2 Gimnazjum
Laureat Język Angielski

W Szkole Podstawowej nr 3 w Hajnówce trzech uczniów zdobyło tytuł laureata i jeden uczeń tytuł
finalisty , jak niżej:
Lp.

Typ szkoły, do której
uczęszcza uczeń

Uzyskany tytuł Rodzaj konkursu

1 Szkoła Podstawowa
Laureat Język białoruski

2 Szkoła Podstawowa
Laureat Język białoruski

3 Szkoła Podstawowa
Laureat Język białoruski

4 Szkoła Podstawowa
Finalista Historia

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 2013/2014 realizowały one szereg programów prozdrowotnych oraz proekologicznych
(tabela nr 21). Realizacja niżej wymienionych programów odbywała się w większości w ścisłej
współpracy  z  rodzicami,  którzy  aktywnie  uczestniczyli  we  wszystkich  zaproponowanych
działaniach na rzecz ochrony zdrowia i środowiska.

Tabela nr 21. Realizowane programy

Lp. NAZWA
PLACÓWKI

REALIZOWANE PROGRAMY

1. Zespół Szkół nr
1 w Hajnówce

1. Program „Owoce  w  szkole”  –  realizowany  w  klasach  I  –  III  edukacji
wczesnoszkolnej we współpracy z Agencją Rynku Rolnego – 162 uczniów.

2. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (obiady finansowane przez MOPS
w Hajnówce) – 154 uczniów.

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

4. Programy edukacji antynikotynowej: „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie
pal przy mnie, proszę”.

5. Program edukacyjny – „Między nami kobietkami”.
6. Działania  edukacyjne  w ramach ogólnopolskich  obchodów roku Juliana

Tuwima.
7. „Puchatek uczy bezpieczeństwa”.
8. Ogólnopolskie  działania  profilaktyczne:  „Bezpieczne  wakacje”,

„Bezpieczna droga do szkoły”.
9. Zbiórka surowców wtórnych: makulatury, puszek, opakowań kartonowych

i baterii.
10. Ogólnopolska  akcja  zbierania  nakrętek  –  „Odpady  na  wartościowe

wypady”.
11. Program ogólnopolski „Mam kota na punkcie mleka”.
12. Program edukacyjny „Śniadanie daje moc”.
13. Program  profilaktyczny  Fundacji  Na  Rzecz  Budowy  Otwartego

Społeczeństwa Oni To My – „Drogowskazy”.
14. Projekt „Przeciw obojętności”.

2. Zespół Szkół  
Nr 2 z 
Oddziałami 
Integracyjnymi 
w Hajnówce

1. Program „Owoce  w  szkole”  –  realizowany  w  klasach  I  –  III  edukacji
wczesnoszkolnej we współpracy z Agencją Rynku Rolnego – 162 uczniów.

2. Program  „Szklanka  mleka”  –  realizowany  w  szkole  podstawowej
i  gimnazjum we współpracy ze Spółdzielnią  Mleczarską „Mlekowita” –
315 uczniów.

3. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (obiady finansowane przez MOPS
w Hajnówce) – 135 uczniów.

4. Program „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce"
organizowany przez BPN.

5. Udział  w  projekcie „Platforma  współpracy  na  rzecz  zrównoważonego
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rozwoju  regionu Puszczy Białowieskiej"  realizowanego przez  Starostwo
Powiatowe w Hajnówce.

6. Udział  w  programie  ,,Kleszcz  mały  czy  duży  nic  dobrego  nie  wróży"
dotyczącym zapobiegania chorobom roznoszonym przez kleszcze.

7. Warsztaty  i  zajęcia  edukacyjne  dla  uczniów  prowadzone  przez
pracowników  Ośrodka  Edukacji  przyrodniczej  BPN dla  klas  IV  -  VI
,,Nocne  marki",  ,,Domy  Zwierząt";  dla  klas  III  gimnazjum ,,Łowcy
Puszczy Białowieskiej".

8. Warsztaty  psychologiczne  dla  uczniów  i  rodziców  prowadzone  przez
pracowników poradni PP w Hajnówce dotyczące motywowania uczniów
do nauki (uczniowie klas VI SP, I i II gimnazjum oraz ich rodzice).

9. Udział  w  kampanii  ogólnopolskiej  „Zachowaj  Trzeźwy  Umysł”  (87
zgłoszeń, a 5 wyróżnień).

10. Autorski program profilaktyczny „Cienka granica” skierowany do uczniów
gimnazjum.

11. Autorski program – projekt  wychowawczo – dydaktyczny „Jak przetrwać
dobę w szkole i nie zwariować?”

12. Konkurs  profilaktyczny "Wolę  świat  bez  nałogów” (24  zgłoszenia,  a  7
nagród i wyróżnień).

13. Zielona  szkoła  w  Puszczy  Knyszyńskiej  –  projekt  edukacyjno  –
wychowawczy dla uczniów klas III gimnazjum.

14. Projekt  edukacyjny  przeciwko  agresji  i  przemocy  "Przytul  mnie"  dla
uczniów klas III gimnazjum.

15. Cykliczne  spotkania  z  ciekawymi  ludźmi:  "Kolekcjonujemy  motyle",
"Rozpoznajemy drzewa", "Oko w oko z żubrem", "Jak powstają lalki".

16. „Uczymy  się  zdrowo  żyć”  -   udział  dzieci  w  ogólnopolskiej  akcji  o
zdrowym odżywianiu się.

17. 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”;  warsztat
psychoedukacyjny z  elementami  treningu  umiejętności  wychowawczych
dla rodziców „Przygoda na jeziorze”.

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 – 177 uczniów 

2. Program  „Szklanka  mleka”  –  realizowany  w  szkole  podstawowej  i
gimnazjum we współpracy ze Spółdzielnią Mleczarską „Mlekowita” – 326
uczniów.

3. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (obiady finansowane przez MOPS
w Hajnówce) – 75 uczniów.

4. Programy proekologiczne:
– “Listy do Ziemi” – program fundacji ekologicznej “Arka” – klasy V,
–  Akcja „Zbiórka opakowań po płynnej żywności” – przeprowadzona w szkole
podstawowej i gimnazjum we współpracy z Urzędem Miasta w Hajnówce,
– Akcja sadzenia drzew w pobliżu szkoły realizowana przez uczniów klas IV – VI
szkoły podstawowej,
– „Wózki za nakrętki” – akcja zbierania nakrętek plastikowych,
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– Zbiórka surowców wtórnych:makulatury, opakowań kartonowych, baterii
– “Klub bezpiecznego Puchatka” – klasy pierwsze SP.

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

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

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

8. Program skierowany do II klas gimnazjum „Kleszcz mały czy duży nic
dobrego nie wróży”.

9. “Trzymaj formę” – program propagujący aktywność fizyczną i racjonalne
odżywianie – klas V.

10. “Jedz zdrowo i żyj zdrowo” – projekt edukacyjny realizowany w klasie IV.
11. Realizacja programu “Multisport” skierowanego do uczniów klas IV – VI.

4.
Szkoła 
Podstawowa nr 
3 w Hajnówce

1. Program „Owoce  w  szkole”  –  realizowany  w  klasach  I  –  III  edukacji
wczesnoszkolnej we współpracy z Agencją Rynku Rolnego – 46 uczniów. 

2. Program  „Szklanka  mleka”  –  realizowany  w  szkole  podstawowej  i
gimnazjum we współpracy ze Spółdzielnią Mleczarską „Mlekowita” – 91
uczniów.

3. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (obiady finansowane przez MOPS
w Hajnówce) – 16 uczniów.

4. Program Zdrowa szkoła to szkoła wesoła – klasy I –III.
5. Nie pal przy mnie, proszę.
6. Znajdź właściwe rozwiązanie.
7. Trzymaj formę – promocja zdrowego stylu życia.
8. Akcje proekologiczne w ramach koła ekologicznego.
9. Zbiórka opakowań po napojach i baterii.
10. Akcja Sprzątanie świata.
11. Odpady na wartościowe wypady.

5. Przedszkole nr 
1

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

2. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (obiady finansowane przez MOPS
w Hajnówce) – 23 dzieci.

3. „Dbamy o swoje zdrowie” – program promocji zdrowia.
4. „Czym skorupka za młodu nasiąknie…” –  program proekologiczny.
5. Program wychowawczy przedszkola.
6. „Czyste  powietrze  wokół  nas”/emisja  dymów/  –  we  współpracy  z

Sanepidem.
7. „Oddychamy czystym powietrzem” – edukacja antynikotynowa.
8. „Bezpieczny przedszkolak” – edukacja dotycząca bezpiecznych zachowań

dzieci w wieku przedszkolnym.
9. „Chcę być zuchem”.
10. „Moje  dziecko  idzie  do  szkoły”  –  edukacja  dzieci  i  ich  rodziców,

przygotowanie  do  podjęcia  nauki  w  szkole  oraz  tematyka  zdrowego
odżywiania się.

11. ”Akademia  Aquafresh”  –  ogólnopolski  program  edukacji  zdrowotnej,
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profilaktyka stomatologiczna.
12. „Akademia  zdrowego  przedszkolaka”  –  edukacja  dotycząca  zdrowego

żywienia.
13. „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – program ekologiczno – zdrowotny.
14. „Przyjaciele  Zippiego”  –  profilaktyka  zdrowia  psychicznego  małego

dziecka.

6. Przedszkole nr 
2

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) – 20 dzieci.

3. ,, Program Wychowawczy Przedszkola nr 2 w Hajnówce” .
4. ,,Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”  –  Program Profilaktyki Przedszkola

nr 2 w Hajnówce.
5. ,,Potrafię sam” – program własny wspierający wyrabianie samodzielności

dzieci w wieku przedszkolnym.
6. ,,Jestem Przedszkolakiem” – program adaptacyjny.
7. ,,Bezpieczne Przedszkole” – program ogólnopolski. 
8. ,,Moje dziecko idzie do szkoły” – program prozdrowotny.
9. ,,Czyste powietrze wokół nas” – program edukacji antynikotynowej.
10. ,,Akademia Aquafresh” – program edukacji zdrowotnej.
11. ,,Mali Ekolodzy” – program ekologiczny.
12. ,,Przedszkolak i środowisko” – program własny z edukacji ekologicznej
13. ,,Hajnówka  i  okolice  –  moja  mała  Ojczyzna”  –  program  z  edukacji

regionalnej.
14. ,,Program pracy z dzieckiem zdolnym”.
15. ,,Program zajęć z gimnastyki korekcyjnej”.
16. ,,Zdrowy  przedszkolak  –  to  wesoły  przedszkolak” –  program  edukacji

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

zdrowotnej”.
18. ,,Mali przyrodnicy” – program koła ekologicznego.
19. Projekty edukacyjne:

1) ,, Podróż do Krainy Przyrody”,
2) ,,Nie pal przy mnie”,
3) ,,Woda źródłem życia”,
4) ,,Domowi ulubieńcy przedszkolaków”,
5) ,,Mali przyjaciele przyrody”.

7. Przedszkole nr 
3 z Oddziałami 
Integracyjnymi

1. Program pomocy państwa w zakresie dożywiania (obiady finansowane 
przez MOPS w Hajnówce) – 31 dzieci.

2. Program  ekologiczny  „Ekozespoły”  we  współpracy  z  Białowieskim
Parkiem Narodowym.

3. Program edukacji ekologicznej .
4. Program edukacji zdrowotnej „Zdrowie to skarb”.
5. Program edukacji żywieniowej „Co warto jeść” we współpracy z Centrum

Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
6. Program edukacji regionalnej „Mały Podlasiak”.
7. Program zajęć komputerowych „Nasz Kidsmart”.

58



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 

8. Program koła plastycznego „Barwinek”.
9. Program koła muzycznego „Dzwoneczki’. 
10. Program koła teatralnego „Kurtyna”. 
11. Program edukacyjny „Montessori – metoda, która zachwyca”.
12. Program propagujący czytelnictwo „Do uszka maluszka”.
13. Program „Bezpieczne przedszkole”.
14. Program adaptacyjny „Na Rzecznej maluchy nie płaczą”.

8. Przedszkole nr 
5 z Oddziałami 
Żłobkowymi

1. Program „Szklanka mleka” – realizowany we współpracy ze Spółdzielnią
Mleczarską „Mlekowita” – 286 dzieci.

2. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (obiady finansowane przez MOPS
w Hajnówce) – 49 dzieci.

3. Przedszkole przyjazne żywieniu i edukacji fizycznej – zdrowotny.
4. Co warto jeść? – program zdrowego odżywiania.
5. Jesienne bulwy i ziarna – projekt edukacyjny.
6. Przyjaciele Zippiego – program zdrowia psychicznego.
7. Kubusiowi Przyjaciele Natury – program ekologiczno – zdrowotny.
8. Akademia Aquafresh – program profilaktyki jamy ustnej.
9. Lekcje z natury – program Ministerstwa Środowiska.
10. Program „Szkoły dla ekorozwoju”.
11. Program Ekozespołów – program ekologiczny.
12. „Ekoludki – mali specjaliści do spraw przyrody.
13. Klub Naszej Ziemi – program ekologiczny.
14. Akademia Zdrowego Przedszkolaka – zdrowe odżywianie.
15. Czyste powietrze wokół nas – program profilaktyczny.
16. Moje dziecko idzie do szkoły – projekt edukacyjny.
17. Przygody Pana Języczka w Zwierzyńcu – program logopedyczny.
18. Cała Polska czyta dzieciom.
19. Bezpieczny Przedszkolak – program profilaktyczny.
20. Udział w akcji MEN „Ćwiczyć każdy może” – propagowanie sprawności

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

INFORMACJA O INNEJ DZIAŁALNOŚCI, OSIĄGNIĘCIACH MAJĄCYCH
WPŁYW NA POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK

OŚWIATOWYCH

Tabela nr 22. Inna działalność i dodatkowe osiągnięcia placówek oświatowych

Lp. NAZWA
PLACÓWKI

INNA DZIAŁALNOŚĆ I DODATKOWE OSIĄGNIĘCIA PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH

1. Zespół Szkół nr 1
w Hajnówce

Poza  zajęciami  lekcyjnymi  i  pozalekcyjnymi  uczniowie  mieli  możliwość
uczestnictwa w różnorodnych projektach:

1. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Upowszechniania Wiedzy i
Innowacji uczniowie klasy IV a i Va szkoły podstawowej oraz I a i I b
gimnazjum  realizowali  autorski  projekt  nauczycielki  języka
polskiego ,,W kręgu tradycji’’.

2. Pierwsze klasy gimnazjum uczestniczyły w  programie ,,Drogowskazy’’
realizowanym  przez  Fundację Na  Rzecz  Budowy  Otwartego
Społeczeństwa Oni To My.

3. Uczniowie klas IV i V szkoły podstawowej rozpoczęli realizację projektu
Ministerstwa  Sportu  i  Turystyki  przy  współudziale  Wojewody
Podlaskiego ,,Multisport’’.

4. Rozpoczęła się również realizacja projektu z wykorzystaniem funduszy
unijnych w ramach Euroregionu Puszcza Białowieska pod hasłem ,,Różni
a  tacy  sami’’ –  projekt  realizowany  jest  we  współpracy  ze  szkołą  z
Prużan.

2. Zespół Szkół  Nr 
2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w
Hajnówce

Nawiązanie  współpracy  z  Teatrem  Rokitnica  z  Domu  Opieki  Rokitnik  w
Białowieży,  występ  naszych  uczniów  z  teatrem  cieni  oraz  rewizyta  grupy
teatralnej  osób  na  wózkach  inwalidzkim w naszej  szkole  z  przedstawieniem
Jarmark Rymów.

3. Zespół Szkół nr 3
w Hajnówce

1. Rozszerzenie monitoringu zewnętrznego o kolejne obszary.
2. Wykonanie kolorowego placu zabaw dla uczniów młodszych.

4. Przedszkole nr 2 1. Organizacja akcji charytatywnych dla dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka
,,O uśmiech dziecka’’, schroniska dla zwierząt ,,Ciapek’’- akcja ,,Bliżej
pieska’’,  dla  CARITAS  ,,I  ty  możesz  zostać  Świętym  Mikołajem’’,
wykonanie  pomocy  dydaktycznych  dla  dzieci  niewidomych  z
przedszkola w Laskach, dla dzieci z Domu Dziecka w Krasnem, zbiórka
książek dla dzieci z Domu Dziecka w Białowieży.

2. Współpraca  z  SANEPID-em,  Miejską  Biblioteką  Publiczną  –  udział
dzieci w zajęciach na temat twórczości J.Tuwima, udział dzieci w XII
Ogólnopolskim  Tygodniu  Czytania  Dzieciom  i  Narodowym  Czytaniu
utworów  Fredry,  Biblioteką  Pedagogiczną,  Białowieskim  Parkiem
Narodowym,  Nadleśnictwem  Browsk,  Nadleśnictwem  Hajnówka,
Aresztem Śledczym,  Policją,  ze  Strażą  Pożarną,  Hajnowskim Domem
Kultury,  z  SANEPID  –  em  –  realizacja  projektów  edukacyjnych,
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Warsztatami  Terapii  Zajęciowej,  szeroka  współpraca  ze  Specjalnym
Ośrodkiem Szkolno  –  Wychowawczym,  SP nr  3  i  nr  6,  hajnowskimi
przedszkolami,  Domem  Dziecka  w  Białowieży  i  Krasnem,  Poradnią
,,Kinetica’’.

3. W  ramach  współpracy  z  Poradnią  Psychologiczno  –  Pedagogiczną
zorganizowano spotkania z pracownikiem poradni z rodzicami na temat
„Adaptacja dziecka 3- letniego w przedszkolu”.

4. W  ramach  współpracy  z  PPS  Społem  dzieci  przygotowały  prace
plastyczne na konkurs ,,List do Świętego Mikołaja”.

5. Zorganizowano  spotkanie  z  pracownikami  Białowieskiego  Parku
Narodowego,  leśnikiem,  pielęgniarką,  zespołem  instrumentalnym  z
Zespołu  Szkół  nr  3  w  Hajnówce,  policjantem,  pracownikami  Aresztu
Śledczego, przewodniczącą Rady Miasta, bibliotekarką, stomatologiem,
hodowcą psów, leśniczym, myśliwym, Panem Tomaszem Samojlikiem –
autorem książeczek dla dzieci, farmaceutą, krawcową.

6. Występ  dzieci  z  koła  teatralnego i  z  koła  religijnego z  jasełkami  dla:
podopiecznych  z  Domu  Miłosierdzia  Samarytanin  i  uczestników
Warsztatów  Terapii  Zajęciowej,  dzieci  ze  Szkoły  Podstawowej  nr  6,
dzieci z Przedszkola nr 1, wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego.

7. Zorganizowano zajęcia integracyjne z dziećmi z Przedszkola nr 3 ,,Dzień
Pluszowego  Misia”,  udział  w  zajęciach  edukacyjnych  z  żubrem  w
Przedszkolu nr 3.

8. Organizacja  uroczystości  przedszkolnych:  Dzień  Pluszowego  Misia,
pasowanie  na  przedszkolaka,  pasowanie  na  starszaka,  Dzień  Edukacji
Narodowej,  Jasełka  Bożonarodzeniowe,  spotkanie  świąteczne,  Dzień
Babci,  Mikołajki,  Bal  choinkowy,  Święto  Niepodległości,  Święto
Drzewa,  Ogólnopolski  Dzień  Przedszkolaka,  Dzień  Ochrony  Praw
Dziecka, Halloween, Święto Pieczonego Ziemniaka, Walentynki, Dzień
Matki, Piknik Rodzinny, Święto Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień
Dziecka,  zakończenie  przedszkola,  sprzątanie  Świata,  Dzień  Ojca,
Zielony  dzień  w  przedszkolu,  obchody:  Światowego  Dnia  Kota,
Światowego  Dnia  Wody,  Światowego  Dnia  Żółwia,  Święto  Polskiej
Niezapominajki, Dzień Teatru.

9. Odbyły się wycieczki wyjazdowe: do kina w Białymstoku, Fikolandu w
Białymstoku, zwiedzanie Hajnówki autokarem przez dzieci 3 – letnie, do
Domu  Dziecka  w  Białowieży,  na  Lipiny  z  okazji  Dnia  Ojca,  do
Nadleśnictwa Browsk.

10. Redagowanie gazetki dla rodziców w grupie I ,,Świat Malucha”.
11. Wdrożenie  programu  własnego  wspierającego  wyrabianie

samodzielności  dzieci  ,,Potrafię  sam”,  programu  z  edukacji
ekologicznej ,,Przedszkolak i środowisko”.

12. Opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych : ,,Domowi ulubieńcy
przedszkolaków”, ,,Bezpieczne dziecko”, ,,Mali przyjaciele przyrody”.

13. Zorganizowanie turnieju dla dzieci 4-5-6- letnich ,,Jestem bezpieczny na
drodze”.

14. Udział w akcji ,,Sprzątanie Świata”.
15. Udział dzieci z koła tanecznego i teatralnego w I Przeglądzie Zespołów
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Tanecznych ,,Rytmy Podlasia”.
16. Udział dzieci z koła teatralnego w IV Przeglądzie Talentów ,,Hajnówka

2014”.

5. Przedszkole nr 5 
z Oddziałami 
Żłobkowymi

1. Organizacja III edycja „Biegu po zdrowie” z udziałem rodziców.
2. Organizacja  Rodzinnego  konkursu  fotograficznego  „Rodzinnie  i

sportowo na tonie natury”.
3. Organizacja  „Przedszkolnego  dnia  bez  samochodu”  we  współpracy  z

MPK.
4. Organizacja 3 heppenningów:

1) Na rzecz zrównoważonego transportu,
2) Chrońmy dziką przyrodę – ekologiczny,
3) Czytanie mądra rzecz – czytelniczy.

5. Wspólne czytanie z władzami miasta Hajnówka, ze znanymi kobietami w
mieście,  z  podopiecznymi  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej,  uczniów
Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  –  Wychowawczego  w  Hajnówce,
funkcjonariuszami Aresztu Śledczego.

6. Zorganizowanie akcji „Od czwartego roku bez książeczki ani kroku” we
współpracy  z  Urzędem  Miasta  i  Miejską  Biblioteką  Publiczną  w
Hajnówce

7. Organizacja  XIII  Ogólnopolskiego  Tygodnia  Czytania  dzieciom  we
współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Hajnówce.

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

FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE HAJNÓWKA

Wydatki  na  oświatę,  to  znacząca  część  budżetu  niemal  każdej  jednostki  samorządu
terytorialnego. 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. 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,  dotacji  oraz  ze
środków  własnych.  Działalność  przedszkoli  samorządowych  oraz  oddziałów  żłobkowych  przy
przedszkolu  należy do zadań własnych gminy i  jest  finansowana ze  środków własnych Gminy
Miejskiej Hajnówka.

Wydatki  na  oświatę  wyniosły  w  2013  roku  20.868.292  zł,  co  stanowi  38,6  %  ogółu
wydatków miasta, w tym: subwencja oświatowa w wysokości 10.406.761 zł i środki budżetowe w
wysokości 10.461.531 zł.  Budżet szkół wynosi 13.971.540 zł, a budżet przedszkoli 6.510.639 zł
oraz pozostała działalność oświatowa 386.113,00 zł. Wydatki poniesione na szkoły i przedszkola w
2013 roku obrazuje poniższa tabela (nr 23).  Bardzo duży udział  w wydatkach na oświatę mają
wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń. 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,  wydatki  za  doskonalenie  i
dokształcanie zawodowe nauczycieli, itp.

Tabela nr 23. Wydatki Gminy Miejskiej Hajnówka w roku 2013 wg rodzaju

Nazwa jednostki

Wynagrodzenia
brutto wraz ze
składkami ZUS

(zł)

Odpis na ZFŚŚ oraz
inne świadczenia na
rzecz pracowników

(zł)

Wydatki związane
z bieżącym

utrzymaniem szkół
(zł)

OGÓŁEM
poniesione wydatki

(zł)

Wydatki w
przeliczeniu na

ucznia/
wychowanka (zł)

Zespół Szkół nr 1
w Hajnówce

3.627.309 201.747 461.885 4.290.941
425 uczniów

Rocznie: 
10096,33 zł/uczeń

Miesięcznie: 
841,36 zł/uczeń

Zespół Szkół nr 2
z Oddziałami

4.203.415 191.315 323.395 4.718.125
432 uczniów
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Integracyjnymi
w Hajnówce

Rocznie: 
10921,59 zł/uczeń

Miesięcznie: 
910,13 zł/uczeń

Zespół Szkół nr 3
w Hajnówce

3.288.162 150.042 442.376 3.880.580
503 uczniów

Rocznie: 
7714,87 zł/uczeń

Miesięcznie:
642,91 zł/uczeń

 Szkoła
Podstawowa nr 3

w Hajnówce

950.213 46.440 85.241 1.081.894
91 uczniów

Rocznie:
11.888,95zł/uczeń

Miesięcznie: 
990,75 zł/uczeń

Przedszkole nr 1
w Hajnówce

1.125.398 49.534 58.904 1.233.836
141 dzieci

Rocznie: 
8750,61zł/dziecko

Miesięcznie: 
729,22 zł/dziecko

Przedszkole nr 2
w Hajnówce

981.797 47.840 100.275 1.129.912
104 dzieci

Rocznie: 
10864,54 zł/dziecko

Miesięcznie: 
905,38 zł/dziecko

Przedszkole nr 3
z Oddziałami

Integracyjnymi
w Hajnówce

1.288.123 65.627 161.011 1.514.761
118 dzieci

Rocznie:
12836,96 zł /dziecko

Miesięcznie: 
1069,75 zł/dziecko

Przedszkole nr 5
z Oddziałami
Żłobkowymi 
w Hajnówce

2.365.373 103.818 162.939 2.632.130
309 dzieci

Rocznie: 
8518,22 zł/dziecko

Miesięcznie: 
709,85 zł/dziecko

Razem: 17.829.790 856.363 1.796.026 20.482.179

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie rocznych sprawozdań przekazanych przez placówki oświatowe
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ROZDZIAŁ XII
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. Informacje o wynikach sprawdzianu i
egzaminu  gimnazjalnego  udostępniane  są  między  innymi  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 aspiracji
edukacyjnych, warunki bytowe, wielodzietność i bezrobocie rodziców, wielość rodzin patologicz-
nych,
2) czynniki indywidualne, tkwiące w samym uczniu, jego zaangażowanie w uczenie, indywidualne
podejście do nauki, specyficzne uzdolnienia uczniów w obszarach badanych umiejętności, 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 programów
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 (wyników uczniów i szkół) dokonuje się za pomocą znormali-
zowanej skali dziewięciostopniowej (staninowej) –  wyznaczonej na podstawie średnich wyników
wszystkich uczniów lub szkół w Polsce (tabela nr 24). 

Tabela nr 24.  Skala dziewięciostopniowa

Stopień skali
(stanin)

Opis wyniku Procent zdających uczniów lub
szkół

1 najniższy 4

2 bardzo niski 7

3 niski 12
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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

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.

W roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian  szóstoklasistów  przeprowadzono  w  dniu  1
kwietnia 2014 r. Przystąpiło do niego 185 szóstoklasistów z hajnowskich szkół, w tym: ze Szkoły
Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi – 58  uczniów, ze Szkoły Podstawowej nr 3 – 18
uczniów, ze Szkoły Podstawowej nr 5 – 55 uczniów, ze Szkoły Podstawowej nr 6 – 54 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).

Do roku 2014 sprawdzian był organizowany na dotychczasowych, w/w zasadach, natomiast od
bieżącego  roku  szkolnego  (2014/2015)  zmieniają  się  zasady  przeprowadzania  sprawdzianu
szóstoklasisty. Sprawdzian będzie się składał z dwóch części: I część obejmująca zadania z języka 
polskiego  i  z  matematyki  (trwająca  80  minut),  natomiast  II  część  –  zadania  z  języka  obcego
nowożytnego (trwająca 45 minut). Obie części sprawdzianu będą przeprowadzane jednego dnia. 

66

http://www.oke.lomza.com.pl/


Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 

Tabela nr 25. Wyniki wszystkich szkół podstawowych z powiatu hajnowskiego

Powiat Lp. Nazwa szkoły

L
iczb

a u
czn

iów

Średni wynik O
d

ch
ylen

ie
stan

d
ard

ow
e

S
tan

in
_pkt %

hajnow
si

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

58 24,4 61 8,4 4

2
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza 
w Zespole Szkół nr 3 w Hajnówce

54 24,1 60 8,4 4

3
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza 
Kusocińskiego w Zespole Szkół nr 1 w Hajnówce

55 20,3 51 8,3 2

4 Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce 18 22,8 57 9,4 3

5
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Białowieży

18 25,4 63 7,6 5

6 Szkoła Podstawowa w Czeremsze 21 27,0 67 5,3 6

7 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Czyżach 15 16,7 42 7,5 1

8
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Dubiczach 
Cerkiewnych

12 25,7 64 5,6 5

9 Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie 2 30,0 75 - -

10 Szkoła Podstawowa w Dubinach 22 23,1 58 6,9 4

11 Szkoła Podstawowa w Nowokorninie 5 20,6 52 4,8 2

12 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Kleszczelach 15 20,5 51 10,2 2

13
Szkoła Podstawowa im. Generała Zygmunta Berlinga 
w Narwi

31 21,8 54 8,2 3

14
Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Wołkowyckiego 
w Narewce

19 27,6 69 7,3 7

Źródło:  www.oke.lomza.com.pl.

Średni wynik gminy wyniósł  22,9 pkt  i był niższy  od średniego wyniku krajowego i
województwa, który wyniósł 25,8 pkt. 

Po przeprowadzeniu analizy wyników sprawdzianu,  przedstawionych  w  tabeli nr 25,
możemy stwierdzić, że średnie wyniki hajnowskich szkół kształtują się następująco:
1) Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, ul. Wróblewskiego 2 ze
średnim wynikiem 24,4 pkt ukształtowała się w 4 przedziale skali staninowej, co stanowi wynik
niżej średni;
2) Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce, ul. Nowowarszawska 20 ze średnim wynikiem 24,1 pkt
znalazła się również w 4 przedziale dziewięciostopniowej skali staninowej, co stanowi wynik niżej
średni;
3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce, ul. Działowa 1 ze średnim wynikiem 22,8 pkt znalazła się
w 3 przedziale w skali dziewięciostopniowej staninowej. Wynik tej szkoły określany jest jako niski;
4) Szkoła Podstawowa nr 5 w Hajnówce, ul. 3-go Maja 54 ze średnim wynikiem 20,3 pkt znalazła
się w 2 przedziale dziewięciostopniowej skali staninowej, co stanowi wynik bardzo niski. 
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Jak wynika z powyższej analizy wszystkie hajnowskie szkoły uzyskały średni wynik niższy
od średniego wyniku w kraju i województwie.

Dwie z czterech szkół podstawowych  uzyskały wyniki niższe od ubiegłorocznych: Szkoła
Podstawowa nr 5 – wynik niższy o dwa przedziały oraz Szkoła Podstawowa nr 3 również wynik
niższy o dwa przedziały.  Natomiast  Szkoła  Podstawowa  nr  6  uzyskała  wynik na poziomie
ubiegłorocznego, a Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi uzyskała wynik wyższy
o jeden przedział.

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.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części, a każda część z dwóch testów.
23  kwietnia  2014  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  2014  r.  gimnazjaliści  przystąpili  do  drugiej  części  egzaminu  –  części
matematyczno  –  przyrodniczej,  która  obejmowała wiadomości i umiejętności z zakresu
przedmiotów matematyczno  –  przyrodniczych: matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i
astronomii.  Test  przyrodniczy  (fizyka,  chemia,  biologia,  geografia)  zawierał  tylko  pytania
zamknięte i trwał 60 minut. Test matematyczny zawierał pytania otwarte oraz zamknięte i trwał 90
minut.

25 kwietnia 2014 r. gimnazjaliści przystąpili do trzeciej części egzaminu – języki obce, która
obejmowała wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego (angielski, rosyjski i
niemiecki). Do tej części egzaminu uczniowie przystąpili z języka, którego uczyli się w szkole jako
przedmiotu obowiązkowego. Testy z języków obcych  rozpoczynały się słuchaniem tekstu z płytki
CD i zawierały pytania otwarte i zamknięte. Test z poziomu podstawowego trwał 60 minut. Test z
poziomu rozszerzonego trwał również 60 minut.

Prace uczniów były  sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych i
przeszkolonych egzaminatorów, których powołuje OKE. 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 Gimnazjum
wchodzące w skład Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.
1) Część humanistyczna.
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W roku szkolnym 2013/2014 do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego
przystąpiło 115 uczniów, w tym: z Gimnazjum nr 1 – 30 uczniów, z Gimnazjum nr 2 – 48 uczniów,
z Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – 37  uczniów. Podczas części humanistycznej –
język polski sprawdzane były między innymi umiejętności z: odbioru wypowiedzi i wykorzystania
zawartych informacji i ogólnego tworzenia wypowiedzi.
Podczas części humanistycznej – historia i wiedza o społeczeństwie sprawdzane były umiejętności
z  historii:  chronologia  historyczna,  analiza  i  interpretacja  historyczna  oraz  tworzenie  narracji
historycznej,  a  z  wiedzy  o  społeczeństwie:  wykorzystanie  i  tworzenie  informacji,  znajomość
podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej oraz znajomość zasad i procedur demokracji.

Z analizy wyników egzaminu w części humanistycznej –  język polski wynika, że średni
wynik naszych szkół – 63,5 % - był niższy od średniego wyniku krajowego (68,0 %) oraz średniego
wyniku województwa (66,6 %). 
Wyniki poszczególnych, miejskich szkół (tabela nr 26) przedstawiają się następująco:
1) Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowowarszawskiej 20 uzyskało wynik znacznie
wyższy od średniego wyniku w kraju i województwie – 71,9 % i  znalazło się w 6 przedziale w
skali dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako wyżej średni. 
2) Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Wróblewskiego 2
uzyskało wynik – 61,4 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.
3) Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. 3-go Maja 54 uzyskało wynik – 57,1 % (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 – 58,2 %  -  był niższy od średniego wyniku krajowego
(59,0%) oraz średniego wyniku województwa (59,4 %). 
Wyniki poszczególnych szkół z tej części egzaminu (tabele nr 26) przedstawiają się następująco:
1) 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). Wynik tej szkoły określany jest jako wyżej średni.  
2) Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. 3-go Maja 54 uzyskało wynik – 57,9 % (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. 
3) Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Wróblewskiego 2
uzyskało wynik – 54,5 pkt (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.

2) Część matematyczno-przyrodnicza.

W roku szkolnym 2013/2014 do części matematyczno  –  przyrodniczej egzaminu
gimnazjalnego przystąpiło 115 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 – 44,3 %  jest niższy od średniego wyniku krajowego (47,0%) oraz średniego
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wyniku województwa (48,3%) przedstawiają się następująco (tabela nr 26):
1) Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowowarszawskiej 20 uzyskało wynik znacznie
wyższy od średniego wyniku w kraju i województwie – 55,7 % i  znalazło się w 7 przedziale w
skali dziewięciostopniowej (staninowej), co stanowi wynik wysoki.  
2) Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Wróblewskiego 2
uzyskało wynik – 39,8 % (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.
3) Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. 3-go Maja 54 uzyskało wynik – 37,5 % (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 –  52,1  %  jest nieco  wyższy od średniego wyniku krajowego (52,0  %),
natomiast nieco niższy oraz średniego wyniku województwa (52,6 %). 
Z tej części egzaminu wyniki naszych szkół (tabela nr 26) przedstawiają się następująco:
1) Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowowarszawskiej 20 uzyskało wynik znacznie
wyższy od średniego wyniku w kraju i województwie – 58,0 % i  znalazło się w 7 przedziale w
skali dziewięciostopniowej (staninowej), co stanowi wynik wysoki.  
2) Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Wróblewskiego 2
uzyskało wynik – 52,3 % (nieco wyższy od średniego wyniku w kraju, natomiast nieco niższy od
średniego wyniku w  województwie) i  znalazło się w 6  przedziale w skali dziewięciostopniowej
(staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako wyżej średni.
3) Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. 3-go Maja 54 uzyskało wynik – 46,1 % (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 26).

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 2013/2014 76  uczniów naszych szkół zdawało egzamin  z języka
angielskiego  na  poziomie  podstawowym  oraz  na  poziomie  rozszerzonym  (gimnazjaliści
kontynuujący  naukę  języka  angielskiego  jako  przedmiotu  obowiązkowego), a 35  z języka
rosyjskiego - poziom podstawowy i 5 poziom rozszerzony. Ponadto 3 uczniów z Gimnazjum nr 3 z
Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Wróblewskiego 2 zdawało egzamin z
języka niemieckiego.
a) Egzamin z języka angielskiego.

W roku szkolnym 2013/2014 do egzaminu gimnazjalnego z     języka     angielskiego   - poziom
podstawowy przystąpiło 76 uczniów. 

Z analizy wyników tej części egzaminu wynika, że średni wynik naszych szkół – 69,9 %
był wyższy od średniego wyniku krajowego – 67,0 % oraz od  średniego wyniku województwa –
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68,5 %.  Wyniki naszych szkół (tabela nr 26) przedstawiają się następująco:
1) Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowowarszawskiej 20 uzyskało wynik znacznie
wyższy od średniego wyniku w kraju i województwie – 84,5 % i  znalazło się w 8 przedziale w
skali dziewięciostopniowej (staninowej), co stanowi wynik bardzo wysoki.
2) Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. 3-go Maja 54 uzyskało wynik 63,0 %, 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.
3) Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Wróblewskiego 2
uzyskało wynik 62,1 %, także 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.

Do egzaminu gimnazjalnego z     języka     angielskiego   - poziom rozszerzony -  przystąpiło 76
uczniów (gimnazjaliści kontynuujący naukę języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego).

Z analizy wyników tej części egzaminu wynika, że średni wynik hajnowskich szkół – 48,5%
był wyższy od średniego wyniku krajowego – 46,0  % oraz średniego wyniku województwa –
47,0%.  Wyniki naszych szkół (tabela nr 26) przedstawiają się następująco:
1) Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowowarszawskiej 20 uzyskało wynik znacznie
wyższy od średniego wyniku w kraju i województwie – 67,2 %.
2) 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 – 39,6 % pkt. 
3)  Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. 3-go Maja 54 uzyskało wynik 38,6 %, wynik
niższy od średniego wyniku w kraju i województwie.

b) Egzamin z języka rosyjskiego.

W roku szkolnym 2013/2014 do egzaminu gimnazjalnego z     języka   rosyjsk  iego   - poziom
podstawowy przystąpiło 35 uczniów. 

Z analizy wyników tej części egzaminu wynika, że średni wynik naszych szkół – 73,1 %
był znacznie  wyższy od średniego wyniku krajowego  –  61,0  %,  oraz od  średniego wyniku
województwa – 66,4 %.  Wyniki naszych szkół (tabela nr 26) przedstawiają się następująco:
1) Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowowarszawskiej 20 uzyskało wynik znacznie
wyższy od średniego wyniku w kraju i województwie – 85,3 %.
2) Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. 3-go Maja 54 uzyskało wynik 67,0 %, wyższy od
średniego wyniku w kraju i województwie.
3) Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Wróblewskiego 2
uzyskało wynik również wyższy od średniego wyniku w kraju i województwie – 67,1 % pkt. 

Do egzaminu gimnazjalnego z     języka   rosyjs  kiego   -  poziom  rozszerzony przystąpiło 5
uczniów (4 z Zespołu Szkół nr 3 i 1 z Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi). 

Z analizy wyników tej części egzaminu wynika, że średni wynik hajnowskich szkół – 79,1%
był znacznie  wyższy od średniego wyniku krajowego –  41,0  % oraz średniego wyniku
województwa – 53,0 %.  

Wyniki naszych szkół (tabela nr 26) przedstawiają się następująco:
1) Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowowarszawskiej 20 uzyskało wynik znacznie
wyższy od średniego wyniku w kraju i województwie – 93,1 %.
2) Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowowarszawskiej 20 uzyskało wynik znacznie
wyższy od średniego wyniku w kraju i województwie – 65,0 %.
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b) Egzamin z języka niemieckiego.

W roku szkolnym 2013/2014 do egzaminu gimnazjalnego z     języka   niemieck  iego   - poziom
podstawowy przystąpiło 3 uczniów Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół
Nr 2 przy ul. Wróblewskiego 2. 

Z analizy wyników tej części egzaminu wynika, że średni wynik tych uczniów wyniósł
50,8%  i był niższy od średniego wyniku krajowego  –  54,0  %  oraz od  średniego wyniku
województwa – 53,5 %.  

Tabela nr 26. Wyniki hajnowskich szkół z egzaminu gimnazjalnego.
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XII ROZDZIAŁ
PODSUMOWANIE 

Przedmiotowe  opracowanie  obejmuje  zadania  oświatowe  zrealizowane  przez  Gminę
Miejską Hajnówka w minionym roku szkolnym (2013/2014). 

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 podległych placówek oświatowych.
Na zakończenie dokonano analizy wyników egzaminów zewnętrznych uzyskanych przez uczniów
miejskich szkół.

Wystąpiono  również  do  dyrektorów  hajnowskich  placówek  oświatowych  z  prośbą  o
przedstawienie krótkiej oceny funkcjonowania zarządzanej placówki w roku szkolnym 2013/2014
oraz ewentualne propozycje związane z jej dalszą działalnością. Poniżej przedstawiam odpowiedzi
dyrektorów poszczególnych placówek:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce. W roku szkolnym 2013/2014 szkoła funkcjonowała zgodnie
z  założonymi  celami,  realizowała  zadania  wynikające  z  polityki  oświatowej  państwa,
sukcesywnie  unowocześniana  była  baza  dydaktyczna.  W  miarę  posiadanych  środków
finansowych przeprowadzane były doraźne  remonty.  Oferta  szkoły została  poszerzona o
zajęcia wynikające z realizacji różnorodnych programów i projektów.

2. Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce w roku szkolnym 2013/2014
aktywnie uczestniczył w życiu społeczności lokalnej. Brał licznie i z sukcesami udział w
imprezach miejskich i powiatowych. W placówce zorganizowano dwie imprezy o randze
miejskiej.  Kontynuowano  (już  drugi  rok)  pracę  z  dziennikiem  elektronicznym  oraz
wprowadzano  elementy  oceniania  kształtującego.  Kontynuowano  działania  związane  z
podtrzymaniem  otrzymanego  rok  wcześniej  tytułu  „Szkoła  odkrywców  talentów”,  oraz
brano udział w różnego rodzaju akcjach proekologicznych i prozdrowotnych. Dzięki pracy
uczniów  i  nauczycieli  szkoła  podstawowa  zdobyła  5  tytułów  laureatów  w  konkursach
Kuratora  Oświaty.  W  szkole  podejmowano  wiele  działań  wychowawczych  i
profilaktycznych  mających  na  celu  dobro  uczniów,  spora  część  z  nich  zakończyła  się
sukcesami indywidualnymi wychowanków. Przez cały rok współpracowano z hajnowską
policją,  Aresztem  Śledczym,  czy  kuratorami  sądowymi  oraz  Sądem  Rodzinnym.
Zmodernizowano kolejne sale lekcyjne, przy pomocy organu prowadzącego, przygotowano
szkołę  na  przyjęcie  6-latków. Na rok szkolny 2014/2015 szkoła  postawiła  sobie  za  cel:
zdobyć  tytuł  „Szkoły  Uczącej  Się”.  Rodzice  dzieci  autystycznych,  kończących  w  roku
szkolnym 2014/2015 edukację w gimnazjum, zgłosili potrzebę otwarcia w szkole „Szkoły
Życia”  lub  innego  rodzaju  edukacji,  która  umożliwiłaby ich  dzieciom naukę  w murach
placówki do 23 roku życia.

3. Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce pracował sprawnie. Do klas pierwszych zostało przyjętych
93 uczniów, wśród których spora liczba pochodzi spoza rejonu. Dyrekcji placówki zależy na
utrzymaniu wysokich wyników sprawdzianu i egzaminów oraz na dobrej opinii o szkole
w środowisku lokalnym.
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4. Praca  Szkoły  Podstawowej  Nr  3  w  Hajnówce  przebiegała  prawidłowo.  Sprawnie
realizowane  były  zadania  dydaktyczne,  wychowawcze  i  opiekuńcze.  W  procesie
dydaktyczno  –  wychowawczym  zostały  uwzględnione  potrzeby  uczniów.  Remonty,
inwestycje i zakupy pomocy dydaktycznych służyły poprawie bazy szkoły.

5. W  roku  szkolnym  2013/2014  w  Przedszkolu  nr  2  została  przeprowadzona  ewaluacja
zewnętrzna przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku w obszarach: ,,Procesy wspomagania
rozwoju i  edukacji  dzieci  są  zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu  się'',  ,,Dzieci
nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej'', ,,Respektowane
są  normy  społeczne''.  Przedszkole  uzyskało  wysoki  poziom  spełniania  wymagań  we
wszystkich badanych obszarach. 

Propozycje na przyszły rok:
1) Zdobycie tytułu ,, Przedszkole z pasją''
2) Wykonanie ,,ścieżki zdrowia''  na placu zabaw, która będzie wykorzystywana do prowadzenia
zajęć z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej i zabaw ruchowych.

6. Ocenę funkcjonowania Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce dokonał
zespół ekspertów z Kuratorium Oświaty w Białymstoku podczas badania ewaluacyjnego w
miesiącach  kwietniu, maju i czerwcu 2014 r.

Placówka  oceniana  była  w  12  obszarach  na  podstawie:  wywiadów  z  rodzicami,  dziećmi,
dyrektorem, nauczycielami, pracownikami obsługi i administracji; obserwacji zajęć we wszystkich
oddziałach przedszkolnych, ankiet on- line, kwestionariuszy ankiet.
W wyniku przeprowadzonej  ewaluacji  zewnętrznej  placówkę oceniono jako wzorcową i  godną
naśladowania (wyniki powyższej ewaluacji  zamieszczone są na stronie internetowej Kuratorium
Oświaty w Białymstoku i stronie internetowej przedszkola).
W dalszym ciągu przedszkole zamierza kontynuować działania proekologiczne                               i
prozdrowotne  z  uwzględnieniem i  nastawieniem na  pomoc  dzieciom o  specjalnych  potrzebach
edukacyjnych.

7. Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce zapewnia opiekę, wychowanie i
uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające
dzieciom  osiągnięcie  „gotowości  szkolnej”.  Nauczycielki  znają  potrzeby,  możliwości  i
oczekiwania  dzieci  i  jego  środowisko  rodzinne.  Wykazują  zaangażowanie  i  dbałość  o
każdego wychowanka,  umiejętnie  obserwują i  dokumentują  postępy w rozwoju dziecka,
celem lepszego stymulowania jego edukacji. Nauczycielki w pracy wykorzystują aktywne
metody pracy.  Stale  pogłębiają  swoją  wiedzę  na  różnego  rodzaju  kursach,  szkoleniach,
warsztatach.  Podejmują wiele różnokierunkowych działań dotyczących zadań opiekuńczo-
wychowawczo  -  dydaktycznych,  organizacyjnych  oraz  kontaktów  we  współpracy  z
rodzicami i środowiskiem w szerokim pojęciu tego słowa.

Wielkość  różnorodnych zadań wymagają  nieustannego starania  i  troski  o  jak najwyższą  jakość
pracy placówki.

Sporządziła: Zatwierdził:
Jolanta Stefaniuk Jerzy Sirak
Inspektor Burmistrz
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