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W SP w tl'rn roku szkol.nlan bgdzie siq tczylo797 tczni (w porómamu
z rokiem ubiegl¡..rn wiqcej o 6 uczniów) w 9 oddzialach. Mamy dwa oddzialy
przedszkohe po 16 uczniów , dwie klasy \/I 36 uczdów oraz pojedlncze klasy po:
I-27, II-24, III-27, IV -32 i V -25.' su'a'¿ Lt | )^' . r-"(a.

W SP uczy 14 nauczycieli, w q,m 3 dlplomowanych, pozostali to
nauczyciele mianowani. Na urlopie zdrowotnl,rn przeb¡'lva 2 naucz-vcieü i w zwi4zku
z t-i,,rn wydknala koniecznosó zatrudnienia na rok nauczyciela j. angielskiego (20
godzin). Jqzykiem wiod4cl.m jest angielski od pierwszej klasy, dodatkow¡'rn -

rosyjski, od klasy IV. Srednia iloÉó uczniów na 1 etat wyoosi 12,9; Srednia iloÉó
uczniów w klasie 22. W sumie qrgodniowa üczba godzin wynosi 299,5 co daje w
przeüczeniu na etaty nauczycielskie 14,59.

JeZeü chodzi o zajqcia pozalekcyjne s4 to kola matematyczne i sportowe
w sumie 4 godziny.

W czasie wakacji nie byly prowaüone wieksze prace lemontowe z
wyj4tkiem bieZ4cych prac naprawczych.

Dowozarni objgtych bQdzie okolo 160 uczniów- Hamronogram dowozów
podobnyjak w roku ubiegll'rn. Dzieci dowoZone obigte bqd4 opiek4 swietlicow4.
Szkola dla üieci b gdzie czyrna od 6.40 do 15.15. Bgdzie prowadzone, podobnie jak
w latach ubieglych, doZ¡'rvianie uczniów - st4d proÉba do zainteresowanych rodziców
o zgtaszanie sig do GOPS (cena posilku 2 zl, ptzefargwygrala Pani Woszczyk).
Wlprawk4 szkoln4 zostatro w tlm roku objgtych 8 uczniów, podrqczniki dla tych
dzieci s4 do odbioru w szkole 1 wrzes a.

W t,m ¡oku szkoh)'m, w pazdzierniku, czeka nas uroczystoéó nadania SP
sztanda¡u w 20 rocznica nadania szkole imienia Wladyslawa Ciasia, st4d proéba do
Pa¡stwa Radnych o pomoc finalsow4. Sztafldat zostal zamówiony, odbierzemy go w
polowie wrzeÉnia. Koszt sztandaru 4 tysi4ce. Pozwoülam sobie o podalie konta Rady
Rodziców przy SP, m które mo¿na wplacaó pieni4üe z dopiskiem "sztaldar".
Reasumuj4c szkola jest przygotowara do przyjgcia uczniów I wrzeénia.
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Sprawozdanie z przygotowania Gimnazjum w Regnowie
do roku szkolnego 2005/2006 pnedstawione na posiedzeniu
Rady Gminy 24.08.2005r.

W Gimlazjum bgdzie sig uczylo w t)¡rn roku szkoln¡.rn 103 uczniów w
pipciu oddzialach.
W klasie pierwszej-27

drugich-3 8
trzecich-38

Srednia na oddzial to 21 uczniów.
Z tymi tczniuni bEdzie pracowalo 15 nauczycieliw t¡nn 5 zatrudnionych w
pelnynn wymiarze czasu pracy,6-w polowie i wigcej etatu, a 4 w mniej ni2
polowa etatu.
tr qczna godzin, t1. zajgcia obowi4zkowe edukacyjne, zajEcia pozalekcyjne,
biblioteka, éwietlica- nosi 200.
Godzi te,w przeliczeniu na petne etaty nauczycielskie dajq liczbe 11.
W tyrn roku szkolnym nauczycielka jgzyka angielskiego bE dzie przebywaó na
urlopie bezplatnym, a nauczycielka muzyki i plastyki na urlopie
uychowawczym. W tej rytuacji bgd4 zatrudnieni w zastQpstwie inni
nauczyciele.

W ujgciu awansu zawodowego status nauczycieli przedstawia sig
nastQpuj qco :
dyplomowani-4
mianowani l0
kontraktowi 0
staryéci- 1

Nauczyciele bqd4 pracowaó w 5 salach lekcyjnych i pracowni
komputerowej, w której jest 10 sta¡owisk z dostgpem do Intemetu, tzn.9
komputerów uczniowskich i I nauczycielski.
W nki w pracowni nie s4 najlepsze, poniewaL pomieszczenie jest male i
pracuje po 2-3 uczniíw przy jednym komputerze. Wiosn4 tego roku zostala
zalozona súona intemetou a gimnazjum.

Oprócz przedmiotów obowi4Tkowych uczniowie bgd¿ korzystaé z
dodatkowych zajgó, tj. kól : informatycznego, polonistycznego,
matematyczne go, ftzy czne go or az ch6rt.
Nie bEdzie kola sportowego, gdyz od tego roku szkolnego obligatoryjnie do
wszystkich klas gimnazjum wejdzie 4 godzina wychowania ftzycznego.

Odnoénie egzaminu, który odbyl siE w kwietniu 2005 muszg powiedzieó,
2e jestesmy zadowoleni z w¡.ników. Srednia ocen. którq klasa III otrzymala na
koniec roku szkolnego wlnosi 3,8. Wyniki egzaminu, c 1i liczba punktów jak4
otrzymali nasi uczniowie w przeliczeniu na oceny, pokrywajq sig ze éredniq
ocen.



Nie dysponujg jeszcze dokladnym raportem dotyczAcym egzaminu, wigc nie
mamy porównania z powiatem czy wojewódáwem, ale chyba nie to jest
najwa2niejsze.
Wiadomo, Ze jesteémy jedynym gimnazjum w gminie i wynik zawsze skupia siE
na populacji 30-tu kilku osób. Niech w tej gmpie znajdzie sig kilkoro ucmiów z
obniZon),mi wymaganiami edukacyjnymi, kilkoro mniej zdolnych i érednia
szybko sig zani2a. Nie moZemy wigc do koúca porówn¡.waó siq z liczebnymi
szkolami. Dla nas najwaZniejsze jest to , Ze nasi uczniowie dostajq sie do
wybranych szkótr i w zdecydowanej wigkszoéci przypadków dobrze sobie raü4

Wéród nauczycieli gimnazjum dwoje posiada uprawnienia egzaminatora
zewnetumego czgéci humanistycznej. Panie te sprawdzaly prace egzaminacyjne
w tym roku.

Podczas wakacji zostal malowany korytarz, holl, klatka schodowa, s4
nowe czyste lamperie. Z magazynku przy jednej pracowni, poprzez wybicie
nowych drzwi wejÉciowych z korytarza zostalo zrobione pomieszczenie, w
który,rn nauczyciel bgdzie mógl porozmawiaó z roüicem, pedagog szkolny z
uczniem, itd. Za to wszystko bardzo gor4co dzigkuje panu Wójtowi i pani
Skarbnik.

Bgdzie dzialal Samorz4d Uczniowski, PCK, w dalszym ci4gu bEdzie
wydawana gazeta gimnazj alna.
Z d.owozla bEdzle korzystaó okolo 70 uczniów , núod,zieL bgdzie teL korzyslac z
bezplatnych i platnych 2p.
WodzieZ w wieku gimnazjalnym to mlodzieZ trudna, totez jak co roku,
bgdziemy zapobiegaó wszelkim patologiom poprzez kontakt z Policj4 Poradniq
Psychologiczno-Pedagogiczn4 Gminnym Oérodkiem Pomocy Spotrecanej.

W zeszbp roku osi4galiémy dosyó sokie miejsca w powiatowych
zawodach spofowych, w konkursach przedmiotowych mieliÉmy j ednq laureatkg
i dwoje finalistów Konkursów Wojewódzkich. MyélE, Ze ten rok nie bqdzie
gorszy.

Szkola jest w pelni przygotowana na prryjQcie uc iów I wrzeénia 2005
roku.
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