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(w porómamu
W SPw tl'rn roku szkol.nlanbgdziesiqtczylo797 tczni
z rokiemubiegl¡..rn wiqcej o 6 uczniów)w 9 oddzialach.Mamy dwa oddzialy
przedszkohepo 16 uczniów, dwie klasy\/I 36 uczdów orazpojedlnczeklasypo:
Lt|)^' . r-"(a.
I-27,II-24,III-27,IV-32i V -25.' su'a'¿
W SPuczy 14 nauczycieli,w q,m 3 dlplomowanych,pozostalito
i w zwi4zku
nauczycielemianowani.Na urlopiezdrowotnl,rnprzeb¡'lva2 naucz-vcieü
wydknala koniecznosózatrudnieniana rok nauczycielaj. angielskiego(20
z t-i,,rn
godzin). Jqzykiemwiod4cl.mjest angielski od pierwszejklasy,dodatkow¡'rniloÉó
rosyjski,od klasyIV. SredniailoÉóuczniówna 1 etatwyoosi12,9;Srednia
üczbagodzinwynosi299,5co dajew
ucznióww klasie 22.W sumieqrgodniowa
przeüczeniuna etatynauczycielskie14,59.
i sportowe
JeZeüchodzio zajqciapozalekcyjnes4to kola matematyczne
w sumie4 godziny.
W czasiewakacji nie byly prowaüone wiekszepracelemontowez
wyj4tkiembieZ4cychprac naprawczych.
DowozarniobjgtychbQdzieokolo 160uczniów-Hamronogramdowozów
podobnyjakw roku ubiegll'rn.Dzieci dowoZoneobigtebqd4opiek4swietlicow4.
podobniejak
Szkoladla üieci b gdzieczyrnaod 6.40do 15.15.Bgdzieprowadzone,
rodziców
w latachubieglych,doZ¡'rvianieuczniów- st4dproÉbado zainteresowanych
o zgtaszaniesig do GOPS(cenaposilku 2 zl, ptzefargwygralaPaniWoszczyk).
w tlm roku objgtych8 uczniów,podrqcznikidla tych
Wlprawk4 szkoln4zostatro
dziecis4do odbioruw szkole1 wrzes a.
W t,m ¡oku szkoh)'m,w pazdzierniku,czekanasuroczystoéónadaniaSP
sztanda¡uw 20 rocznicanadaniaszkoleimieniaWladyslawaCiasia,st4dproébado
Pa¡stwaRadnycho pomocfinalsow4. Sztafldatzostalzamówiony,odbierzemygo w
polowiewrzeÉnia.Koszt sztandaru4 tysi4ce.Pozwoülamsobieo podalie kontaRady
Rodzicówprzy SP,m któremo¿nawplacaópieni4üez dopiskiem"sztaldar".
Reasumuj4c
szkolajest przygotowarado przyjgciauczniów I wrzeénia.

DYREKTOR
a RtC

rngr ZtíLa

GIMNAZ..jUM
w EEcNoWIE
96-232REGNóW
|et (0-40)813_1e70
wol lóczkr.

Sprawozdaniez przygotowaniaGimnazjumw Regnowie
do roku szkolnego2005/2006pnedstawionena posiedzeniu
RadyGminy24.08.2005r.

W Gimlazjum bgdzie sig uczylo w t)¡rn roku szkoln¡.rn103 uczniów w
pipciuoddzialach.
W klasiepierwszej-27
drugich-38
trzecich-38
Sredniana oddzialto 21 uczniów.
Z tymi tczniuni bEdziepracowalo 15 nauczycieliw t¡nn 5 zatrudnionychw
pelnynnwymiarze czasu pracy,6-w polowie i wigcej etatu, a 4 w mniej ni2
polowaetatu.
tr qczna godzin,t1. zajgciaobowi4zkoweedukacyjne,zajEciapozalekcyjne,
biblioteka,éwietlica- nosi200.
Godzi te,w przeliczeniu
na petneetatynauczycielskie
dajqliczbe11.
jgzyka
W tyrn roku szkolnymnauczycielka
angielskiegobEdzieprzebywaóna
urlopie bezplatnym,a nauczycielkamuzyki i plastyki na urlopie
uychowawczym. W tej rytuacji bgd4 zatrudnieni w zastQpstwie inni
nauczyciele.
W ujgciu awansu zawodowegostatus nauczycieli przedstawiasig
qco:
nastQpuj
dyplomowani-4
mianowanil0
kontraktowi 0
staryéci-1
Nauczyciele bqd4 pracowaó w 5 salach lekcyjnych i pracowni
komputerowej,w której jest 10 sta¡owisk z dostgpemdo Intemetu,tzn.9
komputerówuczniowskichi I nauczycielski.
W nki w pracowninie s4 najlepsze,poniewaLpomieszczenie
jest male i
jednym
pracujepo 2-3 uczniíw przy
komputerze.Wiosn4tego roku zostala
zalozona
súonaintemetou
a gimnazjum.
Oprócz przedmiotów obowi4Tkowych uczniowie bgd¿ korzystaé z
dodatkowych zajgó, tj. kól : informatycznego, polonistycznego,
matematyczne
go, ftzycznego oraz ch6rt.
Nie bEdziekola sportowego,gdyz od tego roku szkolnegoobligatoryjniedo
wszystkichklas gimnazjumwejdzie4 godzinawychowaniaftzycznego.
Odnoénieegzaminu,który odbyl siEw kwietniu2005muszgpowiedzieó,
2ejestesmyzadowoleniz w¡.ników.Sredniaocen.którq klasaIII otrzymalana
koniecroku szkolnegowlnosi 3,8.Wyniki egzaminu,c 1iliczbapunktówjak4
otrzymalinasi uczniowiew przeliczeniuna oceny,pokrywajqsig ze éredniq
ocen.

Nie dysponujgjeszczedokladnymraportemdotyczAcymegzaminu,wigc nie
mamy porównaniaz powiatem czy wojewódáwem,ale chyba nie to jest
najwa2niejsze.
jedynymgimnazjumw gminiei wynik zawszeskupiasiE
Wiadomo,Zejesteémy
na populacji30-tukilku osób.Niechw tej gmpieznajdziesigkilkoro ucmiów z
obniZon),mi wymaganiami edukacyjnymi, kilkoro mniej zdolnych i érednia
szybkosig zani2a.Nie moZemywigc do koúcaporówn¡.waósiq z liczebnymi
jest to , Ze nasi uczniowiedostajqsie do
szkolami.Dla nas najwaZniejsze
wybranychszkótri w zdecydowanejwigkszoéciprzypadkówdobrzesobieraü4
Wéródnauczycieligimnazjumdwojeposiadauprawnieniaegzaminatora
zewnetumego
czgécihumanistycznej.
Paniete sprawdzaly
praceegzaminacyjne
w tym roku.
Podczaswakacjizostal malowanykorytarz,holl, klatkaschodowa,s4
nowe czystelamperie.Z magazynkuprzy jednej pracowni,poprzezwybicie
nowych drzwi wejÉciowychz korytarzazostalozrobionepomieszczenie,
w
który,rnnauczycielbgdziemógl porozmawiaóz roüicem, pedagogszkolnyz
uczniem,itd. Za to wszystkobardzogor4codzigkujepanu Wójtowi i pani
Skarbnik.
Bgdzie dzialal Samorz4dUczniowski,PCK, w dalszymci4gu bEdzie
wydawanagazetagimnazjalna.
Z d.owozlabEdzlekorzystaóokolo 70 uczniów, núod,zieLbgdzieteL korzyslacz
bezplatnychi platnych2p.
WodzieZ w wieku gimnazjalnymto mlodzieZtrudna, totez jak co roku,
bgdziemyzapobiegaó
wszelkimpatologiompoprzezkontaktz Policj4 Poradniq
Psychologiczno-Pedagogiczn4
GminnymOérodkiem
PomocySpotrecanej.
W zeszbp roku osi4galiémydosyó sokie miejscaw powiatowych
zawodachspofowych,w konkursach
przedmiotowych
mieliÉmyj ednqlaureatkg
i dwoje finalistówKonkursówWojewódzkich.MyélE,Ze ten rok nie bqdzie
gorszy.
Szkolajest w pelni przygotowana
na prryjQcieuc iów I wrzeénia2005
roku.
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