
Podsumowanie działalności Szkoły Podstawowej im. Stanisława Milewskiego 
w Gąsocinie w roku szkolnym 2013/2014 

 
 

WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ 

ŚREDNIA SZKOŁY – 4,35 
 

ŚREDNIE KLAS 
IV   - 4,41 
V b  - 4,34 
VI  - 4,34 

                                                                                   V a  - 4,31 
                                                  

NAJLEPSZE WYNIKI W SZKOLE:  
 Alicja Łasińska – 5,36     Dominika  Wierzbowska – 5,36 

                                
Liczba uczniów wyróżniających się    w nauce – 76, co stanowi 50,33 % społeczności uczniowskiej. 
 
Liczba uczniów mających problemy  w nauce – 27, co stanowi 17,88 % społeczności uczniowskiej. 

 
FREKWENCJA SZKOŁY - 92,44% 

FREKWENCJA KLAS:  V b    -  94,38 %, III     -  92,90 %,  V a   - 92,5 %,   IV     -  92,21%,  II     - 92,1 %,   
VI     - 92 %,   I      -  91 %  ,  OP      - 85,8 %                          

OCENY Z ZACHOWANIA: 
 

WZOROWE (ZAWSZE ZDYSCYPLINOWANI) –  90, CO STANOWI 59,6 % SPOŁECZNOŚCI 
UCZNIOWSKIEJ 

 
BARDZO DOBRE (CZĘSTO ZDYSCYPLINOWANI) – 50, CO STANOWI 33,11% SPOŁECZNOŚCI 

UCZNIOWSKIEJ 
 

DOBRE – 11, CO STANOWI 7,28% SPOŁECZNOŚCI   UCZNIOWSKIEJ 
 

UCZNIOWIE  WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ   W NAUCE 
 

KLASA 0 
Patrycja Bramowicz 

Zuzanna Jończyk 
Dominik Kalinowski 
Zofia Konieckiewicz 

Mateusz Oleszkiewicz 
Marcin Palusiński 
Mikołaj Rembecki 
Oliwia Uchrońska 

 
 KLASA I 

Patryk Golubski 
Szymon Kaniecki 
Zofia Krupińska 
Iga Kryłowska 



Nikola Chylińska  
Amelia Jagielska 
Maria Krakowska 
Jakub Rembecki 

Adam Sieczkowski 
Maria Wynimko 

 
Klasa II 

Aleksandra Brzeska  
Alicja Ciecierska  
Sebastian Elak  

Natalia Kozłowska  
Kacper Krakowski 
 Maria Krupińska 

Maja Lewandowska 
Jakub Maćkowski 

Oliwia Mieszkowska  
Natalia Obidzińska 

  Julia Sobota 
Magdalena Winnicki 

 
Klasa III 

Tomasz Baur 
Martyna Cejmerowska 

Robert Ceranowski 
Piotr Duzikowski 

Anita Elak 
Paulina Gburzyńska 

 Monika Jakubiak  
Filip Nowak 

 Dominik Pierzynowski 
Aleksander Poniatowski 

 
KLASA IV 

Anita Kacprzak – 5,18 
Wiktoria Kozłowska - 5,09 

Cyntia Dusińska vel Duszyńska – 4,9 
Magdalena Makowska – 4,9 

Wiktoria Zaborek – 4,9 
Oliwia Falęcka – 4,81 
Jakub Bartołd – 4,63 

Martyna Mieszkowska – 4,63 
Miłosz Jagielski – 4,6 

Kacper Bojarski – 4,54  
Angelika Pawłowska – 4,54 

Jakub Tetwejer – 4,54 
 

KLASA V a 
Paulina Krakowska – 5,09 

 Jakub Rzepliński – 5 
Magdalena Sobieraj –  5 

Bartłomiej Brzeski – 5 



 Paulina Szczęsna – 4,82 
Dawid Elak – 4,82 

Konrad Tetwejer – 4,73  
Aleksandra Pawlak – 4,64 

Natalia Klimczak – 4,64 
Dominika Tomczyk – 4,5 

 
KLASA V b   

Alicja Łasińska – 5,36       
Dominika Wierzbowska - 5,36 

Aleksandra Oleszkiewicz – 5,09 
Jacek Milewski – 4,64 

 
KLASA VI 

Martyna Jankowska – 5,18 
Tomasz Turadek - 5,09 
Agata Józefowicz - 5,09 

Oliwia Kniter – 5,09 
Adam Kacprzak - 5 

Martyna Ślusarska – 4,91 
Weronika Giszczak – 4,81 

 Krzysztof Bojanowski – 4,72 
Krystian Staśkiewicz – 4,63  

Jacek Ujazdowski – 4,63 
  

UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ 
 

Oddział przedszkolny: Mateusz Oleszkiewicz 
KLASA V a: Monika Mossakowska 

                                                            KLASA V b :  Dominika Wierzbowska 
                                                            KLASA VI:      Grzegorz Szarek 
 

NAJLEPSI CZYTELNICY 
 

Oliwia Wolska (II), 
Natalia Wiśniewska (Vb), 
Aleksandra Brzeska (II), 

Oliwia Kopeć (II), 
Sebastian Elak (II), 

Anita Elak (III),  
Julia Kobyłecka (II) 
Alicja Łasińska (Vb) 

Agata Elak (I) 
Julia Sobota (II) 

 
 
 
 

 
 



Szkoła dla potrzeb dydaktycznych  dysponowała aneksem oddziału przedszkolnego, 7 salami 
lekcyjnymi, salą komputerową, salą gimnastyczną  z niezbędnym zapleczem, biblioteką z centrum 
multimedialnym oraz świetlicą ze stołówką. Sale wyposażone były w niezbędne, dostosowane do 
wzrostu dzieci meble, podstawowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Na bieżąco usuwane były  
uszkodzenia sprzętów zagrażające bezpieczeństwu uczniów i pracowników.   
 
Opiekę i bezpieczeństwo zapewniają szkole  : 

 Realizacja koncepcji pracy szkoły, Statutu szkoły, programu wychowawczego szkoły, szkolnego 
programu profilaktyki i klasowych planów dydaktyczno-wychowawczych; 

 Dostosowanie działań do Strategii postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej; 

 Przestrzeganie regulaminów i procedur ; 

 Przestrzeganie instrukcji .  systematyczne przeglądy urządzeń i budynku; 

  Dyżury na przerwach, które  są raz na miesiąc kontrolowane i raz w roku monitorowane przez 
koordynatorów do spraw bezpieczeństwa.  
Monitorujemy też realizację podstawy programowej i ramowych planów nauczania. 

Kontrolowana jest częstotliwość oceniania i terminowe informowanie o ocenach przewidywanych. 
Wszystkie kontrole i monitorowania wypadły pozytywnie. Drobne uwagi czy niejasności są na bieżąco 
wyjaśniane, by prawidłowo realizować zadania szkoły. 
 
W tym roku zatrudnionych było w szkole  15 nauczycieli. Na pełnym etacie pracowało  11 nauczycieli, 
2 uzupełniało etat w Gimnazjum w Gąsocinie, 1 pracował na części etatu (24/27), 1 uzupełniał u nas 
etat. Wszyscy  pracowali zgodnie z kwalifikacjami  i zgodnie z planami pracy. Sumiennie i z 
zaangażowaniem przeprowadziły ewaluację wewnętrzną , na bieżąco prowadziły dokumentację 
swojej pracy.   

Nauczyciele uczestniczyli w  projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013 Priorytet III  „Doskonalenie szansą na rozwój”. Przeszli czterdziestogodzinne  szkolenia z 
ewaluacji wewnętrznej i metod uczenia się . Na koniec roku zespoły ewaluacyjne przeprowadziły 
badania w  obszarach , w których się doskonaliły i przedstawiły wnioski oraz rekomendacje. 
WNIOSKI: 

 W opinii 96% uczniów nauczyciele stosują lub przeważnie stosują różnorodne metody 
aktywizujące      i motywujące uczniów do pracy. 

 W 85% obserwowanych zajęć wystąpiło motywowanie do pracy poprzez atrakcyjne metody i 
pomoce dydaktyczne oraz środki motywujące, w 15%  zabrakło zachęty i motywowania do 
pracy oraz atrakcyjnych metod. 

 Zespoły prowadzące ewaluację wewnętrzną stosują różne metody ewaluacji (ankiety, 
obserwacje, wywiad, analizę dokumentów). 

 Nauczyciele zbyt rzadko pokazują uczniom metody i formy uczenia się konkretnego materiału              
z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji (70% nie pokazuje, a tylko 30% pokazuje). 

REKOMENDACJE: 

 Zorganizować dla Rady Pedagogicznej doskonalenie na temat kształtowania u uczniów 
umiejętności uczenia się, pobudzania ciekawości poznawczej. 

 Zorganizować szkolenie nt. zastosowania w praktyce szkolnej teorii inteligencji wielorakich 
uwzględniającej uczenie polisensoryczne, metody aktywizujące  dobrane indywidualnie do 
potrzeb       i predyspozycji ucznia. 
Ponadto kuratoryjną kontrolą  zewnętrzną  objęta była świetlica , przygotowanie szkół na 

przyjęcie dzieci sześcioletnich, realizacja programów profilaktycznych i ocena stanu sanitarnego 
szkoły. Zalecenia pokontrolne dotyczyły organizacji świetlicy w grupach do 25 uczniów i oddzielenia 
klas I – III od starszej młodzieży. Zostaną one w pełni zrealizowane w następnym roku szkolnym. W 
pozostałych kontrolach nie wydano zaleceń. 

 



Obowiązkiem szkolnym objętych było 129 uczniów a obowiązkiem przedszkolnym 22 
uczniów. Wszyscy oni spełniają obowiązek nauki zgodnie z przepisami oświatowymi. Kontrola  
realizacji obowiązku szkolnego odbywa się przy ścisłej współpracy z gminą. Było 7 zespołów 
klasowych i 1 oddział przedszkolny. Średnia liczebność uczniów  w oddziale – 19.   

Wszyscy uczniowie są klasyfikowani i promowani. Uczniów kończących szkołę mamy 18, w 
tym kończących szkołę z wyróżnieniem –  7  (w poprzednim roku 2 uczniów kończyło szkołę z 
wyróżnieniem). Uczniów promowanych do klasy programowo wyższej mamy 111, w tym uczniów 
promowanych   z wyróżnieniem – 15   (w poprzednim roku –13) 

Materiał programowy opanowany jest w stopniu dobrym o czym świadczy średnia szkoły – 
4,35 (w poprzednim roku  4,21). Dwie  uczennice klasy piątej osiągnęły średnią  5,36 i Rada Rodziców 
ufundowała im jednorazowe stypendium za wyniki w nauce.  

Frekwencja szkoły – 92,44 % ( poprzedni rok – 91,36 % ).   
 
Ze  sprawdzianu zewnętrznego  uczniowie klasy VI uzyskali średnią  21,1. Biorąc pod uwagę, 

że dziewięcioro z nich ma dostosowanie i opinię poradni,  co stanowi 50 % uczniów tej klasy oraz, że 
wynik średni ze sprawdzianu próbnego wyniósł 18,5 punktu możemy powiedzieć , że nasza praca 
przyniosła efekty.  Uczniowie prezentują dobry poziom umiejętności czytania, pisania. W porównaniu 
z wynikami sprawdzianu ubiegłorocznego w zakresie czytania i pisania nastąpił wzrost. Wykorzystanie 
wiedzy w praktyce także się podniosło. Nastąpił  spadek w umiejętności rozumowania i korzystania z 
informacji i te obszary wymagają  zdecydowanych działań. W związku z nie do końca 

satysfakcjonującymi nas wynikami sprawdzianu   zgłosiliśmy się   do współpracy  z poradnią w 
ramach kompleksowego wspomagania rozwoju szkół. Nowością tych działań będzie 
opracowanie  rocznego planu wspomagania szkoły opartego na diagnozie i analizie sytuacji 
konkretnej szkoły oraz ściśle dostosowanego do jej potrzeb szkolenia Rady Pedagogicznej. 

 
 Uczniowie  korzystali z następującego wsparcia :  

 100%  z ubezpieczenia , 

 26  z dożywiania bezpłatnego,  średnio 78  z płatnego, 

 Wszyscy ze szklanki mleka, 

 59 ( klasy I – III) z programu „Owoce w szkole”, 

 80  ze świetlicy ( średnio dziennie – 25 ), 

 30  z dowozu , 

 21 otrzymało dofinansowanie do podręczników 

 31 otrzymało stypendium socjalne. 

 47 korzystało z zajęć wyrównawczych,  

 33 z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 2 z zajęć rewalidacyjnych – zgodnie z zaleceniami 
zawartymi  w opiniach poradni,   

 36 z zajęć logopedycznych, 

 59 z dodatkowych zajęć z języka niemieckiego. 
                                                                                                                                                                                                
Nauczyciele po zbadaniu potrzeb uczniów prowadzili  dla nich następujące zajęcia pozalekcyjne: 

 Zajęcia rekreacyjno-sportowe z elementami piłki nożnej siatkowej i ręcznej, 

 Zajęcia wyrównawcze z matematyki, przyrody , 

 Zajęcia wyrównawcze  i rozwijające na I etapie kształcenia z projektu unijnego „Indywidualizacja 
z gminą Sońsk” 

 Zajęcia twórczego myślenia z elementami fotografii 

 Koło teatralne, 

 Koło ekologiczne, 

 Chór szkolny, 

 Zajęcia rozwojowe – przedmiotowe, 



 Gazeta szkolna -  Uczniak i koło dziennikarskie, 

 Zajęcia taneczne, 

 Zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym z języka angielskiego i niemieckiego oraz z zajęć 
umuzykalniających. 

W tym roku w klasie czwartej prowadzona była, zgłoszona do kuratorium, innowacja pedagogiczna, 
pt.: Pięć porcji kompetencji społecznych... .  
 
Uczniowie brali udział w  następujących konkursach : 
 
Zasięg konkursu Nazwa konkursu Ilość uczestników Zajęte miejsca 

Międzynarodowe  Kangur matematyczny 
Międzynarodowe biegi przełajowe Ireny Szewińskiej 

8 
3 

- 
III – 1 

Ogólnopolskie  Konkurs promujący zdrowie MEDITEST 
Google 
Bezpiecznie na wsi 
Wesołe owoce i warzywa 

15 
7 
32 
5 

- 
- 
- 
- 

Wojewódzkie  Międzypowiatowe biegi  przełajowe 6 II – 1 

Diecezjalne  Ewangelia wg Św. Mateusza widziana oczami dziecka 2 Wyróżnienie -1 

Dekanalne  Konkurs biblijny 2 - 

Powiatowe  Biegi przełajowe 
Zawody sportowe 
Szopka bożonarodzeniowa i karta świąteczna 
Powiatowy konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej 

3 
18 
2 
3 

 I – 1 
- 
- 
- 

Gminne  Omnibus  
Przegląd poezji i piosenki religijnej 
Zaczarowane wiersze J. Tuwima 
Pisanka Wielkanocna 
Podwodny świat 
Wiosenne wierszowanie 
 
Halowa piłka nożna chłopców 
Konkurs BRD 
Dzień Ziemi 
Piękno natury 

3 
4 
28 
25 
45 
3 
 
8 
4 
6 
6 

III-1, 2 wyróżn. 
2 wyróżn. 
8 nagród 
8 nagród 
11 nagród 
I – 1, wyróżnienia 
– 2 
I – 1 
I – 2 
III -1, IV- 1 
 Wyróżnienia – 6 

Międzyszkolne  Halowa piłka nożna  
Piłka nożna 
Festyn w Sońsku mecz w piłkę nożną 

6 
6 
8 

I – 1 
I – 1 
II – 1 

Szkolne  Mistrzostwa szkoły w halową piłkę nożną chłopców 
 I  dziewcząt   
Szkolne biegi przełajowe 
Konkurs  na najładniejszą dynię i maskę 
Konkurs na kartę świąteczną 
Szkolny konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej 
Szkolny konkurs języka angielskiego  

40 
 
50 
14 
18 
18 
25 

I-2, II-2, III-2, IV-2 
I-2, II-2, III-2 
I-3, II-2, III-2, 
I – 1, II – 1, III – 1, 
3wyróżn.  
I-2, II-2, III-2 
I-2, II-2, III-2 

Razem  32( 26 pozaszkolnych)         
  
W  poprzednim  roku 25 ( 18 pozaszkolne) 

Pozaszkolne :   I -  8, II – 2    , III – 3, IV- 
1,  wyróżnień – 13    , nagród -  27 
W poprzednim roku        I- 1,  III – 4 , 
wyróżni. – 1 Nagrody- 11 

 
Uczniowie brali udział w następujących programach profilaktycznych:  

 Środowiskowy program zdrowotny – dla klas IV –VI,  

 Spotkanie z policjantem  - dla klas I -0, 

 Spójrz inaczej – dla klas I-III, 

 Ciechanowski tydzień bez papierosa – dla klas 0–VI. 

 Jabłko i cytryna – klasa III , akcja ze wsparciem policji skierowana do kierowców, 

 Debata  - program profilaktyczny dla klasy VI 

 Odczuwaj, ufaj, mów – program  dla klasy IV 

 Między nami kobietkami – program dla klasy VI 



 Trzymaj formę – program dla klas V 

 Nie pal przy mnie proszę – program dla klasy I 

 Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami – program dla klas II, III,  V a, V b 

 Czyste powietrze wokół nas – program dla oddziału przedszkolnego 
Prowadzone  były  : fluoryzacja  oraz monitorowanie wagi tornistrów.    
                                                                                                     
Uczniowie  organizowali lub brali udział  w następujących akcjach , imprezach i uroczystościach: 

 Ślubowanie i pasowanie na ucznia, 

 Festyn wrześniowy we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich i OSP w Gąsocinie, zebranych 
pieniędzy na stołówkę   – 4792,08 zł ( zakupiono meble i pomoce dydaktyczne), 

 Festyn majowy we współpracy z OSP w Gąsocinie, zebranych pieniędzy na sprzęt 
komputerowy – 4143,57 zł (zakupiono laptop, drukarkę laserową i 5 licencji na Microsoft 
Office Standard 2013) 

 Zbiórka baterii , 

 Zbiórka nakrętek dla fundacji wspierającej  niepełnosprawne dzieci,  

 Zbiórka pieniędzy dla WOŚP ( 378,62 zł), 

 Góra grosza – zbiórka pieniędzy dla domów dziecka (123,40 zł), 

 Zbiórka karmy dla zwierząt przebywających w schronisku w Pawłowie, 

 Wigilie klasowe z rodzicami, wieczorki klasowe, 

 Andrzejki, mikołajki, Choinka Noworoczna,  

 Wycieczki  do kina, teatru, na koncerty  – do Ciechanowa na filmy: Kraina lodu, Ratujmy 
Mikołaja,  Kosmiczna rodzinka,  Koncert Majki Jeżowskiej, do Płocka – teatr -  sztuka  pt.: 
Pinokio,  

 Wycieczki turystyczno- krajoznawcze: do Nowego Skaszewa – wyjazd integracyjny, do 
Torunia, do Gąsiorowa, do Płocka, do Kołacinka, na grób Patrona szkoły 

 Sprzątanie świata,  

 Wyjazdy na basen i nauka pływania  – klasa III, V b 

 Zbiórka kasztanów i żołędzi – IV- V, 

 Pielgrzymka do Rostkowa i Rekolekcje adwentowe, 

 Uroczyste obchody : DEN, Święta Niepodległości, Dnia Praw Człowieka,  

 Jasełka  i uroczysty apel poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II – wystawiane również w 
kościele, 

 Kontynuowanie  pracy nad Gazetą szkolną -  Uczniak,  

 Odwiedziny przedszkolaków, 

 Seans astronomiczno-geograficzny – Mobilne Planetarium, 

 Założenie i prowadzenie strony internetowej szkoły -  spgasocin.edupage.org 
 

Nasi uczniowie z klas I –III korzystali z zajęć  edukacyjnych prowadzonych w ramach projektu: 
„Indywidualizacja z Gminą Sońsk ” – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej              
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Były  one prowadzone w ramach godzin  z Karty 
Nauczyciela. Odbywały się  od września  2013 roku do czerwca 2014 roku. Prowadziły je Panie: Ewa 
Matusiak, Agnieszka Bakalarska, Bożena Rutkowska, Barbara Topyła. 
        Uczniowie bardzo chętnie  uczestniczyli w nich i  angażowali się  w realizowane działania.  Ogólna 
frekwencja wyniosła 94% . Nieobecności spowodowane były chorobami wieku dziecięcego. 
        Nauczyciele w rozmowie i ocenie przydatności i skuteczności prowadzonych zajęć stwierdzili, że 
treści zawarte w programach  zostały w pełni zrealizowane, a założone cele osiągnięto                            
z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy oraz ciekawych pomocy dydaktycznych zakupionych      
w ramach projektu.  

Każdy uczeń biorący udział w wyżej wymienionych  zajęciach podwyższył poziom swoich 
wiadomości i umiejętności.  

 



W szkole zatrudnionych było 5 pracowników obsługi i administracji: 1 referent, 1 woźny, 2 
sprzątaczki i jedna pomoc administracyjno-kuchenna. Pracownicy szkoły od 30 października do końca 
kwietnia pełnili sobotnie  dyżury od 15.00 do 19.00  by mieszkańcy  mogli korzystać  z  Sali 
gimnastycznej.  Sala ta wykorzystywana była również na  zajęcia taneczne dla dzieci i aerobik dla 
dorosłych, Gimnazjaliści korzystali z niej także w ciągu tygodnia przygotowując się do konkursu BRD, 
uczestnicząc w UKS. Ponadto wiosną, latem i jesienią   udostępniamy w soboty i niedziele  plac  
zabaw .    
 

Współpraca z rodzicami – odbyło się 4 spotkania ogólne  z rodzicami wspierające pracę 
wychowawczą. Były to : w oddziale przedszkolnym i w kl. I spotkanie z przedstawicielem KPP w 
Ciechanowie,  2 warsztaty prowadzone przez przedstawiciela PPP: Jak motywować dziecko do nauki 
szkolnej, prezentacja  pt.: „Frekwencja uczniów ważnym elementem sukcesów szkolnych”, 
prezentacja dla rodziców klas piątych na temat nowej formuły sprawdzianu zewnętrznego 2015. 
Rodzice uczestniczyli też  w 12 pedagogizacjach, w organizacji choinki noworocznej , wieczoru 
andrzejkowego, wigilii klasowych i szkolnej, wieczorków klasowych, wycieczek. Czynnie uczestniczą w 
zbiórce nakrętek, baterii, pomagali przy zbiórce karmy dla zwierząt. Pokrywają koszty dekoracji 
choinkowych   i poczęstunku na zabawie,  opłacają prenumeratę pism dla dzieci, dofinansowują 
konkursy szkolne i pozaszkolne.  

Rodzice  byli bardzo zaangażowani w prace nad organizacją i realizacją  dwóch festynów. 
Otrzymaliśmy również bardzo duże wsparcie od lokalnych instytucji, sklepów i przedsiębiorstw. Bez 
nich nie byłoby tylu atrakcji i nie zebralibyśmy sumy -8.935.65 zł 
 
Informacja o stanie budynków szkolnych i wyposażenia Dzięki  rodzicom, uczniom, nauczycielom       
i współpracy z Kołem Gospodyń, OSP, lokalnymi sklepami, przedsiębiorstwami i instytucjami   udało 
nam się doposażyć stołówkę i świetlicę w meble, telewizor, DVD, makaty, stołowiznę i materiały do 
pracy z dziećmi oraz w laptop i drukarkę dla klas pierwszych. Ponadto zakupiono książki do biblioteki, 
odśnieżarkę, odkurzacz piorący, radioodtwarzacz,  telewizor i DVD do oddziału przedszkolnego. Na 
bieżąco usuwane były  uszkodzenia sprzętów zagrażające bezpieczeństwu uczniów i pracowników.     
Przeprowadzone są wszystkie niezbędne kontrole. Książka  obiektu budowlanego jest  aktualna.          
Z prac remontowych : wymieniono okna w Sali nr 1, wymalowano 3 sale, poprawiono kostkę 
brukową, poprawiono odpływy z rynien, wykonywano drobne naprawy w łazienkach.  
Szkoła  wymaga następujących remontów:  

 zabezpieczenie dachu na części nieremontowanej (dach w różnych miejscach na części 
nieremontowanej przecieka  zalewając dwie sale lekcyjne, pokój nauczycielski, jedno 
zaplecze, korytarz  i jedną łazienkę ) – ok. 40.000 zł ( wartość materiału) 

 wymiana starych  okien  ( okna w dwóch  salach lekcyjnych przepuszczają wodę w czasie 
ulewnych deszczy, zalewane są wtedy 2 sale lekcyjne) – około 10000 zł ( wartość materiału       
i robocizny) 

 malowania ścian na Sali gimnastycznej i założenie listew  ochronnych narożnych oraz 
przygotowanie i wyposażenie w niezbędne meble Sali pod komputery z programu unijnego  
„eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim ” (prace 
wykonamy w czasie wakacji). 

Informację sporządziła dyrektor szkoły 
Teresa  Skrzypczak 


