
Zarządzenie Nr 78/2011 

Wójta Gminy Czernikowo 

 z dnia 25.10.2011 r. 
 

 

 

 

w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2010/2011 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
/ Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ 

 

 

Wójt Gminy Czernikowo 
zarządza, co następuje; 

 

§ 1  
 

Przedłożyć Radzie Gminy Czernikowo informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 

szkolny 2010/2011 wraz z wynikami sprawdzianów szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego. 

§ 2  

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3  
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 78/2011 

Wójta Gminy Czernikowo 

 z dnia 25.10.2011 r. 

 

 

 

Informacja 

 o stanie realizacji zadań oświatowych 

 w Gminie Czernikowo 

 w roku szkolnym 2010/2011 
 

 

{art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czernikowo, październik 2011 
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I. Zdania oświatowe gminy Czernikowo 
 

 

Zdania oświatowe gminy Czernikowo wynikają w szczególności z postanowień: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity 

z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ 

2. Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty, /Tekst jednolity z 2004r. 

Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ 

3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela, /Tekst jednolity z 2006r. 

Dz. U. Nr 97 poz. 674 z późn. zm./ 

 

oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 
 

W art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zapisano, że zaspakajanie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy. 

 

W przepisach ustawy o systemie oświaty ustawodawca wskazał, iż w szczególności do zadań 

gminy należy: 

1. zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli  specjalnych, szkół 

podstawowych i gimnazjów, 

2. zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz 

środków rzeczowych i finansowych dla działalności, 

3. zabezpieczenia kadry pracowniczej ,w tym administracyjno-obsługowej. 

 

W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania: 

1. stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli, 

2. wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
 

Ponadto zadania oświatowe gminy Czernikowo związane są z obowiązkiem: 

1. inspirowania i realizacji zadań dla wsparcia procesu dydaktycznego i szkolnych 

programów wychowawczych, 

2. kontrolowania spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 

3. realizacji zadań wspierających uczniów w nauce. 
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II. Stan organizacji, dane dotyczące uczniów 
 

W roku szkolnym 2010/2011 gmina Czernikowo była organem prowadzącym 1 przedszkole 

publiczne, 5 szkół podstawowych i Zespół Szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum oraz 

liceum ogólnokształcące. Stan organizacji powyższych placówek oświatowych w roku 

szkolnym 2010/2011 obrazuje tabela 1.   
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 Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

w tym: 

0 I II III  IV V VI 

1. 

Szkoła Podstawowa 

im.K.K.Baczyńskiego w 

Czernikowie 

20 417 69 60 55 62 66 51 54 

2. 
Szkoła Podstawowa w 

Makowiskach 
7 80 8 13 9 12 11 11 16 

3. 
Szkoła Podstawowa w 

Mazowszu 
7 110 28 9 10 10 18 19 16 

4. 
Szkoła Podstawowa w 

Steklinie 
7 85 16 9 12 7 14 9 18 

5. 
Szkoła Podstawowa w 

Osówce 
7 143 16 22 24 21 18 21 21 

 Razem 48 835 137 113 110 112 127 111 

 

125 

 

8. 
Zespół Szkół w 

Czernikowie - Gimnazjum 
21 419 

 

132 150 137  

9. 

Zespół Szkół w 

Czernikowie - Liceum 

Ogólnokształcące 

3 48 16 14 18  

 Razem 22 457  157 147 153 
 

 

 Ogółem 70 1297  
 

 

Tabela 1. Stan organizacji szkół 

 

 

 



Tabela Nr 2 Stan organizacji przedszkola 
 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba uczniów 

1. Przedszkole Publiczne w Czernikowie 

 
2 42 

 

 

 

Ponadto funkcjonuje 5 niepublicznych punktów przedszkolnych: w Czernikowie, Osówce, 

Steklinie, Mazowszu, Makowiskach oraz niepubliczne Przedszkole Integracyjne 

w Czernikowie dzięki projektom „ Edukacja przedszkolna w gminach Bobrowniki, 

Czernikowo, Wielgie i Zbójno" oraz „ Unijne przedszkolaki z gmin Czernikowo, Kikół 

i Wielgie" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 

9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Gmina 

Czernikowo, jako Partner Projektu zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego 

niepieniężnego w wysokości 15% wartości projektu, w postaci poniesionych kosztów 

utrzymania sal przedszkolnych i pomieszczeń przeznaczonych do korzystania przez dzieci 

oraz kosztów osobowych sprzątania sal. Zajęcia dla przedszkolaków zostały zaplanowane 

w taki sposób, aby odpowiadać na potrzeby rodziców i ich dzieci. W ramach projektu dla 

każdej placówki zakupione zostały krzesełka i stoliki dla dzieci oraz biurko i krzesło dla 

nauczyciela, szafki, wieszaki, mebelki, sprzęt RTV, aparat fotograficzny, zabawki, książeczki. 
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III. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół. 
 

W roku szkolnym 2010/2011 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych 

obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. 

 

Ważnym zadaniem mającym wpływ na organizację pracy szkół ma dowożenie 

uczniów. Na terenie Gminy Czernikowo zorganizowany jest dowóz do następujących 

placówek: 

- Szkoła Podstawowa w Mazowszu 

- Szkoła Podstawowa w Czernikowie 

- Szkoła Podstawowa w Osowce 

- Zespół Szkół w Czernikowie 

Do dowozu dzieci do szkół wykorzystywane są 4 pojazdy będące w posiadaniu 

Urzędu Gminy: busy 19-osobowe IVECO i CRAFTER, 40-osobowy GIMBUS KAPENA 

oraz samochód osobowy FIAT BRAVA. 

Dzięki przystąpieniu Gminy do programu PFRON wyrównywania różnic między 

regionami, dotyczącego likwidacji barier transportowych dla osób niepełnosprawnych Gmina 

mogła zakupić Busa marki Volkswagen Crafter. Jego wartość to 305 000 zł, z czego 128 100 

zł to kwota dofinansowania w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Wśród stałych zadań wykonywanych przez IVECO, CRAFTERA i FIATA są 

codziennie dowożone obiady do Szkoły Podstawowej w Mazowszu , Steklinie 

i Makowiskach. 

Wyżej wymienione pojazdy dokonują również wyjazdów poza teren gminy na zawody 

sportowe, konkursy przedmiotowe oraz występy artystyczne. Autobusem 40-osobowym 

organizowane są wyjazdy na basen, korzystają z niego też oddziały przedszkolne ( wyjazdy 

do kina, teatru). 

Ponadto w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony przewoźnik 

zewnętrzny, dysponujący 4 autokarami, którymi dowozi uczniów do placówek światowych 

naszej gminy. Koszt dowozu przez firmę zewnętrzną w roku szkolnym 2010/2011 

wyniósł- 349 794.87 zł. 
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W roku szkolnym 2010/2011 zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty zwracane były 

koszty przejazdu uczniów niepełnosprawnych ze względu na brak możliwości zapewnienia 

dowozu przez gminę. 

 

 

Tabela Nr 3 Zwrot kosztów dojazdu uczniom niepełnosprawnym 
 

Uczniowie: Liczba dowożonych w 

2010/2011 

1.    Niepełnosprawni dowożeni 15 

Na refundację kosztów dojazdu do szkoły dla uczniów niepełnosprawnych przeznaczona 

została kwota 33 677,44 zł. 

 

Ponadto na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Gołubiu-Dobrzyniu Gmina 

Czernikowo płaciła za dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we 

Wielgiem. Za dowóz siedmiorga uczniów w roku szkolnym 2010/2011 gmina zapłaciła 

20 567,50 zł. 

 

Zgodnie z dyspozycją art.90b i art.90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów 

w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół 

podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych. 
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Wyszczególnienie 
Stypendium          

szkolne 

Nakłady 

finansowe 

Liczba wniosków pozytywnie 

załatwionych - ogółem 

409 398 190,00 

w tym 

odnoszących 

się do 

uczniów: 

 

 

 

 

szkół  

podstawowych 

174 169 476,00 

gimnazjów         148 144 152,00 

szkół  

ponadgimnazjalnych 

87 84 562,00 

innych 0 0 

Tabela 4 Stypendia szkolne w roku szkolnym 2010/2011 



Innym  zadaniem   o  charakterze  pomocy  materialnej  było  wsparcie  w  zakresie  zakupu 

podręczników w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" 

 

Tabela 5 Dofinansowanie podręczników 
 

Liczba uczniów 

Kwota przyznanego 

dofinansowania 
Wnioskujących o 

dofinansowanie 

podręczników 

Otrzymujących dofinansowanie podręczników 

Spełniających 

kryterium dochodowe 

programu 

Nie spełniające 

kryterium 

dochodowego 

151 125 26 32 490,00 

 

 

 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie gminy Czernikowo rozpatrywano zgodnie 

z dyspozycją art. 70b ustawy o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów 

kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali 

egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. 

Tabela 6 pokazuje liczbę złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków, oraz poniesione 

wydatki z tego tytułu ( stan na dzień 30 grudzień 2010). 

 

 

 

Liczba 

pracodawców 

którzy 

otrzymali 

dofinansowanie 

Liczba młodocianych którzy 

ukończyli naukę zawodu: 

Wysokość 

dotacji 

pozyskanej 

 od 

Wojewody 

Kujawsko- 

pomorskiego 

Kwota jaką  

w 2010r. 

wypłacono 

pracodawcom w 

ramach 

dofinansowania 

ogółem 

16 12 90 772,00 90 772,00 

Tabela 6 Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów. 



Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2010/2011 była kontrola obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki. 

Podstawowe informacje w zakresie spełniania obowiązku nauki zawarto poniższej tabeli 

Lp. Wyszczególnienie 

1. 
Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku nauki 

 
401 

2. 

Liczba uczniów spełniających obowiązek nauki 

w gimnazjum                                                             125 

w szkołach ponadgimnazjalnych 222 

u pracodawców 28 

w ośrodku dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu  

głębokim 
1 

w ośrodku rewalidacyjno - wychowawczym 2 

w szkole w innym kraju 5 

3. 
Liczba wszczętych postępowań administracyjnych dla ustalenia 

miejsca spełniania obowiązku nauki 
---------------- 

4. 

Liczba wszczętych postępowań administracyjnych z wniosków szkół 

dla przymuszenia do właściwego spełniania obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki 

---------------- 

5. 

Liczba postępowań egzekucyjnych (nałożonych grzywien) w celu 

przymuszenia rodziców do spełniania obowiązków dla spełniania 

obowiązku szkolnego lub nauki przez uczniów. 

---------------- 

Tabela 7 Kontrola obowiązku nauki. 



IV. Nauczanie i wychowanie. 
 

 

W naszych założeniach system oświaty na terenie Gminy Czernikowo powinien: 
 

1. zapewnić dobry poziom realizacji podstawy programowej określonej przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

2. wspierać rozwój uczniów oraz stwarzać możliwości skutecznego przeciwdziałania 

zjawiskom negatywnym, 

3. oferować dodatkowe programy wynikające z: uzdolnień i zainteresowań młodzieży, 

potrzeb współczesności, naturalnych warunków gminy itp. 

4.stwarzać młodzieży możliwości do angażowania się w życie społeczności lokalnej, 

Podstawowym celem kształcenia jest: 

1. stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowości młodego człowieka, 

2. eliminowanie zjawisk zagrażających temu rozwojowi. 
 

 

Założone cele osiągane są dzięki: 

1. profesjonalnej kadrze zarządzającej placówkami oświatowymi, 

2. kompetentnej kadrze pedagogicznej (nauczyciele - wychowawcy), 

3. prawidłowej współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za 

przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym (szkoła, rodzice, policja itd.), 

4. prawidłowym warunkom technicznym i właściwemu stanowi budynków, odpowiedniemu 

wyposażeniu, prowadzonym corocznie w miarę najważniejszych potrzeb remontom 

i modernizacjom, dostępności obiektów sportowych, 

Stawiając wysokie cele przed gminną oświatą, należy zdawać sobie sprawę 

z ograniczonych środków na ich realizację. Dlatego środki publiczne angażuje się w to 

co konieczne, trwałe i efektywne. 



Gmina Czernikowo starała się wykorzystywać możliwości pozyskiwania środków 

zewnętrznych. W roku szkolnym 2010/2011 realizowane były 3 projekty z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Pierwszy z nich to „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania" skierowany 

do uczniów klas I-III szkół podstawowych. W ramach tego projektu otrzymaliśmy 

dofinansowanie w wysokości 107 100,00 zł na zajęcia dodatkowe min. na zajęcia dla dzieci 

z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 

umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne; zajęcia socjoterapeutyczne 

i psychoedukacyjne, gimnastykę korekcyjną czy kółko matematyczno-przyrodnicze. 

Natomiast na doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne oraz 

specjalistyczny sprzęt odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć 

dodatkowych otrzymaliśmy kwotę 96 300,80 zł. 

Realizowany był również projekt partnerski koordynowany przez powiat toruński 

„ Z Małgosią po naukę" w ramach którego otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 

145 852,67 zł. 

Ponadto trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Czernikowie, Szkoła Podstawowa 

w Osowce oraz Szkoła Podstawowa w Makowiskach uczestniczyły w projekcie 

„ Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych 

woj. kujawsko-pomorskiego". Na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz kółka 

zainteresowań dla uczniów klas szóstych w tych szkołach została przeznaczona kwota 

34 190,00 zł. Poza tym każda ze szkół otrzymała laptopa. 

W 2010 roku Gmina Czernikowo podpisała porozumienie z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego o współdziałaniu przy realizacji 

projektu kluczowego Pt. „ E- Usługi -E - Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych 

dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2007-2013. Jego celem było stworzenie i dostarczenie narzędzi poprawiających efektywność 

procesu nauczania w szkołach. W ramach projektu do wszystkich szkół podstawowych naszej 

gminy zostały dostarczone oraz zainstalowane zestawy do interaktywnego 

nauczania - 21 sztuk. Dodatkowo po zainstalowaniu zostały przeprowadzone szkolenia 

z podstawowej obsługi sprzętu. Ponadto każda ze szkół podstawowych została wyposażona 

w wizualizer stacjonarny. 

Oddane do użytkowania boisko wybudowane w ramach programu 

„  Moje boisko  -  Orlik  2012"  umiejscowione  zostało  w pobliżu szkoły podstawowej, 



co znacznie podniesie poziom edukacji sportowej uczniów, służąc m.in. jako miejsce 

przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego. 

Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania - zarówno ze środków UE jak 

i budżetu Państwa, stanowi duże wsparcie dla budżetu samorządu lokalnego , a przy tym 

wpływa na wyższą jakość kształcenia i wychowania na każdym poziomie edukacyjnym. 

 

 

 

V. Kadra i system doskonalenia zawodowego. 

Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje poniższa tabela  

Tabela 8 Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2010/2011 
 

Wyszczególnienie 
Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty etaty etaty 

1. Przedszkole  
Publiczne w 
Czernikowie 

6,84 4,09 2,75 

Razem 6,84 4,09 2,75 

2. Szkoła Podstawowa 
w Czernikowie 

47,21 36,21 11 

3. Szkoła Podstawowa 
w Makowiskach 

14,67 11,17 3,5 

4. Szkoła Podstawowa 
W Mazowszu 

15,22 11,22 4 

5. Szkoła Podstawowa 
w Steklinie 

15,34 12,34 3 

6. Szkoła Podstawowa 
w Osówce 

18,69 13,69 5 

Razem 111,13 84,63 26,5 

7. Szkoła Podstawowa 
w Czernikowie 

63,77 49,77 14 

Razem 63,77 49,77 14 

Ogółem 181,74 138,49 43,25 
 

 



W obecnym stanie prawnym każdy z nauczycieli posiada odpowiedni stopień awansu 

zawodowego, który związany jest z jego wykształceniem, stażem pracy, doświadczeniem 

i osiągnięciami potwierdzonymi przeprowadzeniem odpowiedniej procedury awansu. 

 

 

 

Tabela 9 Na dzień 30 września 2010 r. struktura awansu zawodowego przedstawiały się: 
 

Stopień awansu 

zawodowego 

Bez stopnia Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

Procent 

nauczycieli 

0 5,9 20,57 58,35 53,67 
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VI .Poziom nauczania. 
 

 

 

 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od 

zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego oraz wielu innych czynników. Badanie 

postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to 

sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 10. Średnie wyniki ze sprawdzianu w klasach VI szkół podstawowych w roku 

szkolnym 2010/2011 
 

Szkoła Średni wynik sprawdzianu klasy 
szóstej 

Średnia Gmina Czernikowo 

Szkoła Podstawowa w 

Mazowszu 

26,75 

25,45 

Szkoła Podstawowa w 

Steklinie 

26,9 

Szkoła Podstawowa w 

Makowiskach 

23,06 

Szkoła Podstawowa w 

Czernikowie 

26,2 

Szkoła Podstawowa w 

Osówce 

23,16 
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Tab.11 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2011 w skali staninowej 
 

 

Część humanistyczna 
 

nazwa 

stanina 

najniższy bardzo 
niski 

niski niżej 
średni 

średni wyżej 
średni 

wysoki bardzo 

wysoki 

najwyższy 

Przedział 0-9 10-13 14-17 18-22 23-27 28-31 32-36 37-41 42-50 

punktowy          

Ilość 7 19 12 29 22 21 15 9 0 

wyników          

Procent 5,22 14,18 8,96 21,64 16,48 15,67 11,19 6,71 0 

 

 

Część matematyczno-przyrodnicza 
 

nazwa 

stanina 

najniższy bardzo 

niski 

niski niżej 

średni 

średni wyżej 
średni 

wysoki bardzo 

wysoki 

najwyższy 

Przedział 

punktowy 

0-9 10-12 13-15 16-19 2 0 - 2 5  26-31 32-36 27-41 42-50 

Ilość 

wyników 

5 17 19 23 22 32 11 3 2 

Procent 3,73 12,69 14,18 17,16 16,42 23,88 8,21 2,24 1,49 

 

 

Część językowa - j. angielski 
 

nazwa 

stanina 

najniższy bardzo 
niski 

niski niżej 
średni 

średni wyżej 
średni 

wysoki bardzo 
wysoki 

najwyższy 

Przedział 

punktowy 

0-10 11-13 14-16 17-21 22-31 32 -40 41-45 46-48 49-50 

Ilość 

wyników 

7 17 16 31 28 23 3 7 2 

Procent 5,22 12,69 11,94 23,94 20,90 17,16 2,24 5,22 1,49 

 

 

Średnie wyniki poszczególnych części: 

-część humanistyczna 22,78 - wynik mieszczący się w staninie średnim 

-część matematyczno-przyrodnicza 21,54 - wynik mieszczący się w staninie średnim 

-część językowa 23,8 - wynik mieszczący się w staninie średnim 
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Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów rozwijali przy pomocy nauczycieli swoje 

zainteresowania w wielu dziedzinach, śmiało podejmując rywalizację na różnego rodzaju 

i różnej rangi konkursach oraz przeglądach. Szkoły prowadzone przez gminę Czernikowo 

były również organizatorami imprez kulturalnych. Ważnym elementem w pracy 

dydaktyczno-wychowawczej szkół był sport dzieci i młodzieży. Jak co roku uczniowie szkół 

podstawowych i gimnazjów uzyskiwali znaczące osiągnięcia w rywalizacji sportowej. 

Sukcesy uczniów są ich zasługą, ale nie byłyby możliwe bez dużego wkładu pracy 

dyrektorów szkół, nauczycieli oraz rodziców. 
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