Informacja o realizacji zadań oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego
w roku szkolnym 2016/2017
Zadaniem oświatowym powiatu jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki
w szkołach podstawowych specjalnych i gimnazjach specjalnych, w szkołach
ponadpodstawowych, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz w placówkach oświatowo –
wychowawczych, wymienionych w art. 2 pkt. 2,4,6 ustawy Prawo Oświatowe. Zadanie to jest
realizowane przez jednostki organizacyjne: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie,
Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespół Szkół we Wroniu, Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy w Dębowej Łące, Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego w Wąbrzeźnie i Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wąbrzeźnie,
prowadzone przez Powiat Wąbrzeski. Informacje sporządzono na podstawie danych
dostarczonych przez dyrektorów szkół i placówek oraz OKE w Gdańsku.
Rada Powiatu w Wąbrzeźnie, realizując zadania oświatowe podjęła uchwały:
1. Uchwała Nr XXI/108/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz
ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu
Wąbrzeskiego.
2. Uchwała Nr XXII/111/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci
szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego na okres
od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie, realizując zadania oświatowe podjął uchwały:
1. Uchwała Nr 85/125/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek
prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski w przypadku ich nieobecności.
2. Uchwała Nr 85/126/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.
3. Uchwała Nr 87/130/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w internacie szkolnym oraz
w sprawie wysokości kosztów surowca przeznaczonego do wyżywienia w stołówkach
szkolnych.
4. Uchwała Nr 73/105/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie, ul. Staszica 2, 87 – 200 Wąbrzeźno.
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5. Uchwała Nr 76/111/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2016 r.

6.

7.

8.

9.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu
wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego w Wąbrzeźnie i wyznaczenia jej przewodniczącego.
Uchwała Nr 77/115/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr 76/111/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata
na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Wąbrzeźnie i wyznaczenia jej przewodniczącego.
Uchwała Nr 79/117/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 lipca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.
Uchwała Nr 81/118/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół
Zawodowych w Wąbrzeźnie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
Uchwała Nr 83/122/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.

10. Uchwała Nr 106/150/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.
11. Uchwała Nr 119/159/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 35 , 87 – 200
Wąbrzeźno.
12. Uchwała Nr 119/160/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
we Wroniu, Wronie 28 , 87-200 Wąbrzeźno.
13. Uchwała Nr 122/163/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu
wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we Wroniu
i wyznaczenia jej przewodniczącego.
14. Uchwała Nr 122/164/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu
wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wąbrzeźnie i wyznaczenia jej przewodniczącego.
15. Uchwała Nr 123/168/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Wąbrzeźnie.
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16. Uchwała Nr 123/169/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
we Wroniu.
17. Uchwała Nr 126/175/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 sierpnia 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół we Wroniu.
18. Uchwała Nr 126/176/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 sierpnia 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Wąbrzeźnie.
19. Uchwała Nr 126/177/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Dębowej Łące, ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.
W ramach swoich kompetencji Pan Starosta podejmował między innymi następujące
działania:
1. wydał 2 akty awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,
2. przyznał nagrody 4 nauczycielom i 4 dyrektorom z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
3. wystąpił z wnioskiem do Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przyznanie
stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
4. wydał 20 skierowań do placówek kształcenia specjalnego,
5. wydał 7 skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
6. wydał 1 skierowanie do młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
7. przyznał nagrody najlepszym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych.

W celu realizacji zadań oświatowych zawarto porozumienia:
1. porozumienie z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów
dla uczniów dziennych liceów i techników,
2. porozumienie z Powiatem Brodnickim w sprawie finansowania teoretycznego
i dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów klas wielozawodowych,
3.porozumienie z Miastem Grudziądz w sprawie udzielania porad i diagnozowania oraz
wydawania opinii, orzeczeń dotyczących dzieci i młodzieży niesłyszących i słabo słyszących,
4.porozumienie z Miastem Toruń w sprawie objęcia opieką przez doradców metodycznych
CKU-TODM i DN nauczycieli szkół i placówek Powiatu Wąbrzeskiego.
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Organizacja szkół i placówek, dla których Organem
Prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski

Nazwa placówki

Liczba
słuchaczy

Liczba
oddziałów

Liczba
nauczycieli

Liczba
etatów

SOSzW
w Dębowej Łące

57

10

25

28,49

ZSZ
w Wąbrzeźnie

478

23

40

33,59

ZS
we Wroniu

130

7

28

22,35

CKPiU
w Wąbrzeźnie

125

4

16

7,54

PP - P
w Wąbrzeźnie

0

0

9

8,3

ZSO
w Wąbrzeźnie

199

7

21

16,85
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Organizacja szkół niepublicznych
Nazwa szkoły

Niepubliczne
LO dla
Dorosłych
Policealna
Szkoła
,,Akademia
Wiedzy”
Ogółem

Liczba
słuchaczy

Liczba
oddziałów

Nauczyciele niepełnozatrudnieni
Liczba

Etaty

50

3

8

1,32

67

3

9

1,46

117

6

17

2,78

Udział uczniów w olimpiadach, konkursach, projektach, imprezach.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Olimpiady
Etap szkolny olimpiad przedmiotowych przeprowadzony został z następujących olimpiad:
a)
b)
c)
d)
e)

języka angielskiego – 14 uczestników,
języka niemieckiego – 4 uczestników,
biologiczna – 2 uczestników,
geograficzna – 1 uczestnik,
wiedzy Ekologicznej – 12 uczestników.
Do eliminacji okręgowych kwalifikację uzyskali: 1 uczeń kl. III b – geografia,
1 uczeń kl. II b – biologia,
1 uczeń kl. III a, 1 uczeń kl. II b – wiedza ekologiczna, 1 uczeń – kwalifikacja
do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Konkursy szczebla wojewódzkiego
a) wojewódzki konkurs historyczny – Oni tworzyli naszą historię – 2 uczestników
wyróżnienie– klasa II b i klasa III a,
b) 62 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski: udział w eliminacjach wojewódzkich –
1 uczeń – klasa III b, udział w eliminacjach rejonowych: 2 uczniów,
c) III Festiwal historyczny „Tradycja i pamięć” – udział w finale –1 uczeń ( konkurs
międzywojewódzki),
d) Lektury z gwiazdką – międzyszkolny konkurs organizowany przez I LO w Toruniu –
I miejsce –1 uczeń, klasa III b, wyróżnienie – 1 uczeń, klasa III a.
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Konkursy powiatowe i szkolne
Szkoła była organizatorem Powiatowego Konkursu Matematycznego Szkół
Ponadgimnazjalnych. W konkursie uczestniczyli uczniowie ZSZ Wąbrzeźno, ZS Wronie.
Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:
Klasy I a, 1 uczeń,
Klasy II a – 1 uczeń, zakres podstawowy,
Klasy II a – 1 uczeń, zakres rozszerzony.
Wąbrzeźno moje miejsce na ziemi – powiatowy konkurs literacko - historyczny
organizowany cyklicznie przez MiPBP w Wąbrzeźnie – uczestniczyło 10 uczniów LO.
Nagrody Burmistrza uzyskali: 1 uczeń, klasa I b,1 uczeń, klasa I a, Nagrody Starosty:
1 uczeń, klasa II a,1 uczeń, klasa I a.
Powiatowy konkurs krasomówczy – laureaci:
1 uczeń, klasa II a, 1 uczeń, klasa I a, 1 uczeń, klasa I a.
Kujawsko Pomorska Licealiada – finały wojewódzkie: 1 uczeń – pierwsze miejsce
w biegach przełajowych,1 uczeń – czwarte miejsce w biegach przełajowych, sztafeta
dziewcząt – szóste miejsce w biegach przełajowych, dziewczęta piąte-szóste miejsce
w piłce ręcznej.
Grand Prix Wąbrzeźna w biegach przełajowych - laureaci:1 uczeń, II b – pierwsze
miejsce, 1 uczeń, drugie miejsce.
Przez cały rok szkolny prowadzony był interdyscyplinarny konkurs wewnątrzszkolny
Omnibus Humanistyczny. Finał z udziałem 6 uczestników z najwyższą liczbą punktów
przeprowadzony został 1 czerwca 2015 roku. Laureatami konkursu zostali 1 uczeń kl. I a,
1 uczeń kl. II a, 1 uczeń kl. II b.

Zespół Szkół we Wroniu
Uczniowie ZS we Wroniu w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęli sukcesy w następujących
dyscyplinach :

a) nauka:
- w dniu 25 listopada 2016r. nasi uczniowie : 1 uczeń klasy III LO i 1 uczeń klasy IV
Technikum Informatycznego zostali uhonorowani stypendiami Prezesa Rady Ministrów.
Dyplomy na tę okoliczność wręczyli wicemarszałek i kurator oświaty. Uroczystość odbyła się
w auli Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu,
- uczniowie klasy TR brali udział w Olimpiadzie Wiedzy o BHP i ergonomii w Minikowiezajęli 9 miejsce na 25 szkól biorących udział,
- uczniowie brali udział w szkolnym etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej oraz
5 stycznia 2017r. Ogólnopolski Konkurs Historyczny „ Krąg”,
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- uczniowie naszej szkoły brali udział w Regionalnym Konkursie Recytatorskim pod nazwą
„Od Bogurodzicy do Jana Pawła II”, – poetycki dialog, w którym I i III miejsce zajęli
uczniowie ZS we Wroniu,
- siedmiu uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich naszej szkoły brało udział
w konkursie matematycznym, który odbył się w LO w Wąbrzeźnie. Uczniowie rywalizowali
z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie oraz LO w Wąbrzeźnie.

b) zawody sportowe:
- zajęcie II miejsca - Powiatowa Licealiada w Sztafetowych Biegach Przełajowych
Chłopców.
- zajęcie II miejsca - Powiatowa Licealiada w Sztafetowych Biegach Przełajowych
Dziewcząt.
- zajęcie III miejsca w IX Turnieju siatkówki dziewcząt szkół kształcenia zawodowego
o puchar Dyrektora CKZiU w Brodnicy.

c) imprezy artystyczne:
- 24 osobowa grupa artystyczna wzięła udział w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki
Patriotycznej, z którego wróciła z pucharem- zajęła I miejsce,
- 20 osobowa grupa uczniów ZS we Wroniu wystąpiła z występem artystycznym o tematyce
Bożonarodzeniowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
pod kierunkiem ks. Sebastiana Kaczerzewskiego.
d) Mistrzostwa Pierwszej Pomocy;
- zajęcie I miejsca w etapie powiatowym(rejonowym) XXV Ogólnopolskich Mistrzostw
Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie


Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

Po raz kolejny udało się uzyskać granty europejskie na odbycie przez naszych
uczniów zagranicznych praktyk zawodowych. Środki na realizację projektu w wysokości
135 454,49 PLN pochodzą z Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów
i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.
Działania w ramach projektu pod nazwą „Ready, steady, work! (2016-1-PL01KA102-024061)” rozpoczęto z dniem 1 września 2016 r. W dniach 26 września 1 października 2016 roku w naszej szkole gościła 30 osobowa grupa młodzieży wraz
ze swoimi nauczycielami ze szkół partnerskich z Grecji, Francji, Rumunii i Włoch.
W ramach realizowanego projektu „Access to School for Everyone” realizowano zadania
wynikające z dwuletniego planu pracy.
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W dniach 4-7 stycznia 2017 roku, dyrektor szkoły oraz dwoje nauczycieli udało
się do Portugalii z wizytą przygotowawczą. Wyjazd ten związany był z nowym projektem
zawodowym w naszej szkole PO WER „Staże zagraniczne uczniów i absolwentów szkół
zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.


Kolejny projekt z ZSZ „SZKOŁA ZAWODOWCÓW”

W Zespole Szkół Zawodowych w projekcie wezmą udział uczniowie trzech klas
II technikum uczących się w zawodzie: technik mechanik, technik mechatronik, technik
logistyk. Ponadto projekt przyniesie korzyści również dla nauczycieli, pracodawców
oraz szkoła wzbogaci się w sprzęt komputerowy oraz nowoczesną pracownię języka
obcego. Projekt będzie realizowany przez 1,5 roku- od stycznia 2017 do września 2018 r.
(z uwagi na opóźnienie przewiduję się wydłużenie o pół roku lub więcej). „Ready, steady,
work!” to nazwa projektu realizowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
w roku szkolnym 2016/2017. Uczniowie klas technikum ekonomicznego, hotelarskiego
oraz obsługi turystycznej przebywali w Bradze 11-25.02.2017. Miejscami praktyk
w zależności od zawodu były firmy, hotele oraz biuro turystyczne.


Kolejny wyjazd młodzieży szkoły w ramach programu Erasmus+

Wyjazd odbył się w dniach 25.03.2017 r. - 02.04.2017 r. o objął grupę sześciorga
uczniów ZSZ w Wąbrzeźnie.


Nasza Laureatka

Dnia 05.02.2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kwidzynie odbył
się X Ogólnopolski Konkurs Logistyczny, w którym brało udział 12 szkół
ponadgimnazjalnych| z całej Polski. Konkurs wygrała uczennica naszej szkoły.


Kolejny wyjazd młodzieży szkoły w ramach programu Erasmus+

W dniach 1-9 maja 2017 b.r. grupa Erasmus+ uczestniczyła w kolejnym wyjeździe
do Włoch.
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Działalność Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

Rodzaje diagnoz
0
Psychologiczna
Pedagogiczna
Logopedyczna
Lekarska

Dzieci do 3
roku życia

Dzieci w
Uczniowie
Uczniowie
Uczniowie szkół
wieku
szkół
gimnazjów ponadgimnazjalnych
przedszkolnym podstawowych

1
6
4
5

2
71
58
30

3
252
228
12

4
81
78
0

5
39
36
1

Młodzież
nie ucząca
Ogółem
się i nie
pracująca
6
7
0
449
0
404
0
48
120

Ilość wydanych dokumentów
Opinii- 216





Opinie zwykłe- 197
Opinie –dysleksja-8
Opinie- odroczenie od spełniania obowiązku szkolnego- 8
Opinia – przyjecie do oddziału przysposabiającego- 3

Orzeczeń- 120
 Kształcenie specjalne
 Upośledzenie umysłowe- 37
 Niewidomi/ słabo widzący- 2
 Autyzm, w tym Zespół Aspergera- 3
 Niepełnosprawność sprzężona- 8
 Niepełnosprawność ruchowa- 2
 Niedostosowanie społeczne/ zagrożenie niedostosowaniem
społecznym- 3
 Nauczanie indywidualne/ indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne59
 Brak potrzeby indywidualnego nauczania- 0
 Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze- 1
 Wczesne wspomaganie- 1
 Brak potrzeby kształcenia specjalnego- 1
Informacji- 94
Ponadto Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wąbrzeźnie prowadziła działalność
terapeutyczną, działalność w terenie, poradnictwo, konsultacje i działalność informacyjno –
szkoleniową.
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Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
W roku szkolnym 2016/2017 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
przeprowadziło kursy, szkolenia dla osób dorosłych, kwalifikacyjne kursy zawodowe, zajęcia
praktyczne dla uczniów ZSZ w Wąbrzeźnie oraz zajęcia Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych działającego w placówce.

1. Szkolenia dla osób dorosłych:


Kursy nadające uprawnienia spawalnicze oraz odnowienia uprawnień
spawalniczych (MAG, TIG, MMA, MIG) – uzyskało 105 osób;



Kurs operatora wózka widłowego - uprawnienia uzyskało 31 słuchaczy;



Kurs G1 – urządzenia instalacje i sieci energetyczne – kurs ukończyło
i uzyskało uprawnienia 17 słuchaczy.

2. Zajęcia praktyczne dla uczniów ZSZ w Wąbrzeźnie:


Technik mechatronik: ilość uczniów – 52;



Technik mechanik: ilość uczniów – 22;



Mechanik monter maszyn i urządzeń: ilość uczniów – 16.

3. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy:
a) E.03. mechatronik – 12 słuchaczy
Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło 12 słuchaczy,
12 osób zdało.
b) E.07.elektryk – 8 słuchaczy
Kwalifikację ukończyło 8 słuchaczy
c) E.19. mechatronik – 12 słuchaczy
Kwalifikację ukończyło 7 słuchaczy
d) E.08. Elektryk – 9 słuchaczy
Kwalifikację ukończyło 6 słuchaczy
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4. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych:


Semestr I - II ilość słuchaczy: 24 – stan na 1 września 2016 r.
Semestr drugi ukończyło 9 słuchaczy;



Semestr III – IV ilość słuchaczy: 73 – stan na 1 września 2016 r.
Semestr czwarty ukończyło 56 słuchaczy;



Semestr V – VI ilość słuchaczy: 28 – stan na 1 września 2016 r.
Semestr szósty ukończyło 28 słuchaczy.

Ponadto w CKPiU funkcjonuje ośrodek egzaminacyjny. Przeprowadzono egzaminy
z kwalifikacji:
M 17

mechanik monter maszyn i urządzeń

A. 18 prowadzenie sprzedaży

17 zdających
14 zdających

E. 07

montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

8 zdających

E. 18

eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

10 zdających

E. 19

projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
14 zdających

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
W bieżącym roku szkolnym w Szkole Podstawowej uczyło się 22 uczniów,
w Gimnazjum 10 uczniów, w Szkole Przysposabiającej do Pracy 25 uczniów. Wszyscy
uczniowie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na umiarkowany
lub znaczny stopień niepełnosprawności intelektualnej oraz niepełnosprawności sprzężonej.
Dzieci i młodzież pogrupowane były na zespoły edukacyjno – terapeutyczne liczące od 5 do 8
uczniów.
Placówka oferowała bogaty wachlarz zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych:
alternatywne metody komunikacji „Makaton”, logopedii, terapii wodnej, terapii
pedagogicznej, socjoterapii, integracji sensorycznej i stymulacji polisensorycznej. Placówka
współpracowała z różnymi organizacjami i instytucjami wspierającymi: PPP w Wąbrzeźnie,
PCPR, MOPS, GOPS-y, Sąd, Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie.
Projekt „wychowanie do wartości poprzez edukację czytelniczą” był realizowany
przez uczniów Ośrodka, rodziców i nauczycieli pod kierunkiem P. Anny Jagiełło, P. Barbary
Belcarskiej oraz P. Danuty Stadejek. Zadaniem tego projektu było zapoznanie uczniów
z bogatym światem książek, przekazanie wartości, które wpływają na właściwy przebieg
rozwoju uczniów, a w dorosłym życiu pozwalają prawidłowo funkcjonować
w społeczeństwie. Kącik czytelniczy był wzbogacany przez cały rok szkolny w Książki
o różnej tematyce, przedstawiał również w każdym miesiącu inne wartości.
Wychowankowie naszego Ośrodka aktywnie współpracowali z Miejską i Powiatową
Biblioteką Publiczną w Wąbrzeźnie co miało odzwierciedlenie w „czytelniczych”
zachowaniach. Wychowankowie Ośrodka brali udział w konkursach organizowanych
przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wąbrzeźnie „Wyprawy literackie” oraz „Złoty
kałamarz”.
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Koła zainteresowań:
1. Szkolne Koło „Caritas”,
2. Grupa teatralno – muzyczna,
3. SKKT PTTK,
4. Kółko muzyczne,
5. Koło Młodzi Odkrywcy,
6. Koło komputerowe,
Zrealizowano następujące wycieczki:





Wrzesień 2016 r. – wycieczka tematyczna do Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu,
Grudzień 2016 r. - wycieczka do Centrum zabaw dla dzieci „Kinder Park” w Toruniu,
Kwiecień 2017 r. - Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu,
Maj 2017 r. – Szymbark, Centrum Aktywnego Wypoczynku: Koszałkowo – Wieżyca.

Zrealizowano kilkanaście imprez i uroczystości o charakterze patriotycznym,
obyczajowym, edukacyjnym i propagatorskim. Realizowano aktywizację zawodową poprzez
wyjazdy do różnych instytucji i zakładów pracy.

Kontrole, monitorowanie, oceny:
ZS we Wroniu – 1 kontrola planowana, 1 kontrola doraźna, 1 program naprawczy związany
z ewaluacją zewnętrzną i 1 ocena dyrektora;
ZSZ w Wąbrzeźnie – 2 kontrole doraźne;
ZSO w Wąbrzeźnie – 2 kontrole planowane, 1 kontrola doraźna, 1 ewaluacja częściowa.
PP - P w Wąbrzeźnie – 1 kontrola doraźna i 1 ocena dyrektora;

Remonty:
ZS we Wroniu – instalacja monitoringu, przebudowa nawierzchni placu szkolnego wraz
z wymianą bramy wjazdowej, modernizacja strzelnicy sportowej, remont korytarza
szkolnego wraz z wymianą drzwi wejściowych do stołówki szkolnej, konserwacja dachu
na budynku szkoły, internatu oraz na części garaży, wymiana balustrady oraz daszku
na łączną kwotę 126634,67 zł;
CKPiU w Wąbrzeźnie – termomodernizacja budynku, budowa ścieżki z kostki brukowej,
postawienie dwóch odcinków ogrodzenia, remont jednej pracowni mechatronicznej, dwóch
sal lekcyjnych, gabinetu dyrektora oraz korytarza na łączną kwotę 237300 zł;
ZSZ w Wąbrzeźnie – instalacja elektryczna i sieciowa w klasie informatycznej na kwotę
łączną 4100 zł; realizowane są prace remontowe na obiekcie przy ulicy Królowej Jadwigi;
ZSO w Wąbrzeźnie – trwają remonty sali gimnastycznej i nawierzchni boiska szkolnego;
PP –P w Wąbrzeźnie – remont toalet, remont pomieszczeń, przeniesienie i budowa
infrastruktury sieci LAN na łączną kwotę 157758,01 zł;
SOSzW w Dębowej Łące – przeprowadzono remont w kotłowni, pomalowano pokoje
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sypialniane w internacie i świetlicy, wyremontowano kuchnię, pralnię, magazyn żywności
stołówkę; usunięto 5 wypróchniałych drzew w parku na łączną kwotę 6900,00 zł.
Załącznikiem do niniejszego sprawozdania jest raport OKE w Gdańsku dotyczący
matur i kursów kwalifikacyjnych w zawodzie w roku 2017.

Kierownik Wydziału Oświaty,
Zdrowia, Kultury i Sportu
Krzysztof Buchmiet
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