Informacja o realizacji zadań oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego
w roku szkolnym 2017/2018
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, dla
których Powiat Wąbrzeski jest Organem Prowadzącym. 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 XXIX/139/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Dziś nauka
jutro praca II”,
2. Uchwała Nr XXX/149/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na dokształcenie ucznia Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Okręgowym
Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy,
3. Uchwała Nr XXXII/158/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Przez naukę do sukcesu II” o numerze
RPKP.10.02.02-04-0020/17,
4. Uchwała Nr XXXV/178/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Przez naukę do sukcesu II” o numerze
Nr RPKP.10.02.02-04-0020/17.
Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie, realizując zadania oświatowe podjął uchwały:
1. Uchwała Nr 129/183/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 września 2017 r.
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek
prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski w przypadku ich nieobecności,
2. Uchwała Nr 130/185/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 września 2017 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół
we Wroniu,
3. Uchwała Nr 146/213/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia na 2018 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,
4. Uchwała Nr 150/220/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 lutego 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów
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Zarządzenia Starosty Wąbrzeskiego:

1. Zarządzenie Nr 29/2017 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie
wskazania na terenie Powiatu Wąbrzeskiego wiodącego ośrodka koordynacyjno –
rehabilitacyjnego – opiekuńczego,
2. Zarządzenie Nr 8/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie
powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu pn. „Dziś nauka jutro praca
II” nr RPKP.10.02.03-04-0009/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej
10 Działania 10.2. Kształcenie ogólne
i
zawodowe
Poddziałania
10.2.3
Kształcenie zawodowe,
3. Zarządzenie Nr 10/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie
przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Dziś nauka jutro praca
II” realizowanym przez Powiat Wąbrzeski w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe,
4. Zarządzenie Nr 16/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 8 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego w projekcie: „Przez naukę do sukcesu
II”,
5. Zarządzenie Nr 17/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 8 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji na staże zawodowe w projekcie pt. „Przez
naukę do sukcesu II” realizowanym przez Powiat Wąbrzeski w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.
W ramach swoich kompetencji Starosta podejmował między innymi następujące
działania:
1. wydał 1 akty awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,
2. przyznał nagrody 5 nauczycielom i 3 dyrektorom z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
3. wystąpił z wnioskiem do Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przyznanie
stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
4. wydał 11 skierowań do placówek kształcenia specjalnego,
5. wydał 5 skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
6. wydał 1 skierowanie do młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
7. przyznał 3 nagrody najlepszym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych.
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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
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,
5. porozumienie z Rzemieślniczym Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia w Grudziądzu
w sprawie dokształcania zawodowego młodocianych pracowników,
6. porozumienie z miastem Zielona Góra w sprawie dokształcania zawodowego
młodocianych pracowników,
7. porozumienie w sprawie dokształcania młodocianych w K-PODiDZ w Bydgoszczy.

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

8

26

28

ZSZ
w Wąbrzeźnie

473

23

42

34,73

ZS
we Wroniu

134

7

33

23,94

CKPiU
w Wąbrzeźnie

123

8

19

7,77
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PP - P
w Wąbrzeźnie

0

0

8

8,3

ZSO
w Wąbrzeźnie

167

6

21

16,43

Ogółem

954

52

149

119,17

Organizacja szkół niepublicznych
Nazwa szkoły

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

Liczba
słuchaczy

Liczba
oddziałów

Liczba
nauczycieli

46

3

8

62

3

9

108

6
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Udział uczniów w olimpiadach, konkursach, projektach, imprezach.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Sukcesy uczniów szkoły:
Konkursy:







Ogólnopolski konkurs Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie – laureat,
Wojewódzki konkurs historyczny Oni tworzyli naszą historię – laureat II miejsca
i wyróżnienie,
Wojewódzki konkurs wiedzy o społeczeństwie Polski patriotyzm w perspektywie
młodzieży – UKW Bydgoszcz – laureat I miejsca,
Wojewódzki konkurs wiedzy o społeczeństwie Misja książka – laureat I miejsca,
Wojewódzki konkurs wiedzy medycznej TEB – laureat I miejsca,
laureat III miejsca,
61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – finalista etapu wojewódzkiego,
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Wojewódzka Licealiada w drużynowych biegach przełajowych – II miejsce,
Konkurs organizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną. „Co by
było gdyby…” - laureat,
Konkurs „Wąbrzeźno – moje miejsce na ziemi” - laureat,
Przygotowano pod kierunkiem nauczyciela historii publikację książkową pt.:
„Wąbrzeskie wspomnienia” składającej się z prac uczniów i absolwentów Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie na konkurs historyczny „Oni tworzyli
naszą historię”.

Wymiana międzynarodowa:
Stała wymiana z niemieckim gimnazjum w Alsfeld. W czerwcu b.r. w Wąbrzeźnie gościła
grupa 23 uczniów oraz 2 opiekunów z Alsfeld. W trakcie wizyty realizowano program
„Zachować pamięć” dotyczący pamięci ofiar z okresu okupacji hitlerowskiej. Organizacja
wymiany finansowana była głównie ze środków fundacji Polsko Niemiecka Wymiana
Młodzieży.

Realizowane projekty zewnętrzne:
W wakacje zrealizowano 11 staży w ramach projektu „Przez naukę do sukcesu II”.
Projekt będzie kontynuowany do 2020 roku.

Zespół Szkół we Wroniu
Uczniowie ZS we Wroniu w roku szkolnym 2017/2018 osiągnęli sukcesy w następujących
dyscyplinach :


I miejsce uczennicy w Regionalnym Konkursie Recytatorskim miłośników poezji
Karola Wojtyły i Bolesława Leśmiana,



I miejsca w zawodach Historyczno-obronnych „ Bieg Zesłańca”– Stowarzyszenie
Polskich Artylerzystów w Toruniu - 27 wrzesień 2017r.,



I miejsca w zawodach sportowo-obronnych organizowanych z okazji 100.rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości – Gęsin 2018r.,



I miejsca w XVI Gwiazdkowym turnieju halowej piłki nożnej chłopców – Brodnica
20 grudnia 2017r.,



II miejsca w Powiatowym turnieju halowej piłki nożnej chłopców – 5 grudnia 2017r.,



II miejsca w Powiatowej licealiadzie – sztafetowe biegi przełajowe – kategoria
chłopcy – 05.10. 2017r.,



III miejsca w X turnieju siatkówki dziewcząt – Brodnica 30.XI . 2017r.,



III miejsce w XI turnieju siatkówki chłopców – Brodnica 29.XI.2017r.,



III miejsca w II Wojewódzkich Manewrach Ratowniczych pod patronatem Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego Komendanta PSP – Zalesie 2018r.
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W szkole realizowano następujące projekty zewnętrzne:


„Dziś nauka jutro praca II” – w roku szkolnym 2017/2018 10 uczniów z Technikum
Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz 12 uczniów z Technikum Informatycznego
uczestniczyło w stażach zawodowych organizowanych w trakcie wakacji, które były
finansowane ze środków unijnych,



„Przez naukę do sukcesu II” - w roku szkolnym 2017/2018 8 uczniów z liceum
Ogólnokształcącego o ukierunkowaniu „Służby Mundurowe” uczestniczyło w stażach
zawodowych organizowanych w trakcie wakacji, które były finansowane ze środków
unijnych,



„Coś za coś” to projekt autorstwa p. Erwina Regosza z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji
Kultury w Toruniu głównym celem projektu było poszukiwanie tożsamości kulturowej
uczestników poprzez stworzenie modelu harmonijnego bycia i wzajemnej współpracy grup
pokoleniowych w kształtowaniu wartości istotnych w życiu społecznym, m.in.: tolerancji,
wzajemnego szacunku, kultury osobistej, integracji, patriotyzmu, bezinteresownej pomocy
oraz solidarności międzypokoleniowej,



Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci.
W warsztatach uczestniczyli uczniowie z klasy I i II LO. Projekt szkoleniowy był realizowany
przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Głównym celem
projektu było podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez młodzież.
Projekt był finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
Konkursy:



Turniej Halowej Piłki Nożnej szkół ponadgimnazjalnych. Zawody wygrała drużyna
ZSZ Wąbrzeźno,
Powiatowy Konkurs Geograficzny „Palcem po mapie” - mapa, jako źródło informacji
o Ziemi,

W szkole realizowano następujące projekty zewnętrzne:


"Szkoła zawodowców" - Uczniowie naszej szkoły, w roku szkolnym 2017/2018,
brali udział w zajęciach wyjazdowych realizowanych w ramach projektu "Szkoła
zawodowców". Zajęcia realizowane były na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. W projekcie wzięło udział
30 uczniów z technikum mechanicznego, logistycznego i mechatronicznego
z opiekunami. Przeprowadzone na UMK zajęcia były rozwinięciem, realizowanej
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w szkole I części innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych m.in. z "Programowania
obrabiarek sterowanych numerycznie".


„Dziś

nauka

w Zespole Szkół

–

jutro

praca

II

”

-

Od

maja

2018

r.

realizowany

jest

Zawodowych w Wąbrzeźnie projekt „Dziś nauka – jutro praca II ” .

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe,
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. W okresie wakacyjnym grupa 50 uczniów naszej
szkoły odbyła staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców powiatu wąbrzeskiego. Młodzież
zdobywała doświadczenie praktyczne w następujących firmach : Reflex-Polska, Ergis S.A,
F.P.H.U. Dziewięcki, Worwo, Hotel Rondo , Kuźnia Smaków, Oaza-Bis , Mark-Pol,
Wąbrzeskie Zakłady Graficzne , Veroni.

Działalność Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
Liczba przyjętych klientów: 2016 osób (badania + terapia + porady)

Rodzaje diagnoz
Psychologiczna
Pedagogiczna
Logopedyczna
Lekarska

Ogółem
421+28
357+ 26
52
96

Badania przesiewowe:
 ryzyko dysleksji dzieci w wieku przedszkolnym- 73
 mowy dzieci w wieku przedszkolnym- 73
Diagnoza psychologiczna:
 badania osobowości na terenie szkół -25
Zajęcia terapeutyczne:
 pedagogiczne – ilość osób 22 , spotkań 325
 ruchowa- 15 osób 165 spotkania
 psychologiczne ( w tym EEG Biofeedback)- 38 osób ilość spotkań 559
 logopedyczne- ilość spotkań- 340
Porady bez badań- 56
Interwencja kryzysowa- 2 spotkania – 1 szkoła
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Ilość wydanych dokumentów
Opinii- 208
Orzeczeń, opinii o WWR- 96

Kształcenie specjalne

Nauczanie indywidualne/ indywidualne

Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze

Wczesne wspomaganie

Brak potrzeby kształcenia specjalnego
Informacji- 100
Działalność w terenie:

prelekcje/ wykłady dla rodziców 491 osób, 17spotkań

zajęcia dla uczniów 3120 osób, 175 spotkań

szkoleniowe rady pedagogiczne/ spotkania z zespołami nauczycieli: 157 osób,
7 spotkań.

Łącznie

3734 osoby i 189 spotkań

W roku szkolnym 2017/2018 powołano 2 sieci współpracy i wspomagania:




sieć pedagogów – 3 spotkania- 36 osób

sieć psychologów - 2 spotkania- 6 osób

funkcjonuje również system współpraca i wspomagania dla dyrektorów Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznych z terenu delegatury toruńskiej

Zorganizowanie wspólnie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Brodnicy
na terenie naszej Poradni szkolenia „Diagnoza funkcjonalna młodzieży i dorosłych osób
z zaburzeniami rozwoju”.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
W roku szkolnym 2017/2018 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) – uzyskało105 osób;



Uprawnienia G1 – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 18 słuchaczy;



Kurs operatora wózków jezdniowych -15 słuchaczy.
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2. Zajęcia praktyczne dla uczniów ZSZ w Wąbrzeźnie:


Technik mechatronik: ilość uczniów – 51;



Technik mechanik: ilość uczniów – 13;



Mechanik monter maszyn i urządzeń: ilość uczniów – 19.

3. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:


E.04. mechatronik – 15 słuchaczy;



A.30. logistyk – 23 słuchaczy;



M.19. operator obrabiarek skrawających – 12 słuchaczy.

4. Realizowane programy zewnętrzne:



Szkoła Zawodowców,



Dziś nauka jutro praca II,



Kształcenie Zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

5. W ramach działalności CKPiU oprócz szkolenia młodzieży i osób dorosłych prowadzimy
formy kursowe. Najważniejszą gałęzią tej działalności jest prowadzenie ośrodka
szkolenia i egzaminowania spawaczy prowadzone pod egidą IS w Gliwicach.
Ponadto CKPiU wykonuje usługi dla ludności (płoty, bramy, drobne usługi).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Sukcesy uczniów :








XIV Kujawsko- Pomorski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych, Grudziądz,
27. 01. 2018r. W grach pojedynczych pięcioro naszych wychowanków zdobyło III
miejsca i brązowe medale,
23.09.2017 - XXVI Mistrzostwa Torunia w Marszach na Orientację – drużynowo
III miejsce,
XLII Rajd Barbórkowy im. Czesława Szatko, Geofizyka Toruń, 02. 12. 2017 r.,
I miejsce w konkursie na pracę plastyczną związaną z zawodami, których patronem
jest św. Barbara,
II, III i IV miejsce w konkursie na wyklejankę obrazującą działalność Geofizyki
S.A.,
II, III i V miejsce w XVI Kujawsko- Pomorskim Turnieju Tenisa Stołowego
Olimpiad Specjalnych, Chełmno, 18/19. 11. 2017,
4.10.2017 r. Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji - II Kujawsko-Pomorska
Paraolimpiada dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną II miejsce w biegu na 60 m, V miejsce w rzucie piłeczką palantową, II miejsce w
biegu na 300 m, II miejsce w skoku w dal, IV miejsce w biegu na 60 m, V miejsce
w rzucie piłeczką palantową, II miejsce w biegu na 400 m, I miejsce w skoku w dal,
9






I miejsce w biegu na 400 m, I miejsce w skoku w dal, II miejsce w biegu na 400 m,
I miejsce w pchnięciu kulą,
konkurs plastyczny na szczeblu szkolnym organizowany przez Caritas „Jan Paweł
II-pamiętam” - I miejsce, II miejsce, III miejsce,
25.04.2018r. konkurs plastycznym z okazji Dnia Kultury Chrześcijańskiej
organizowany przez WDK i wąbrzeską parafię „Anioł mój dobry duch”- wyróżnienie,
VII Ogólnopolski Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową, WDK II miejsce, wyróżnienia,
Ogólnopolski konkurs plastyczny WDK Wąbrzeźno na laurkę z okazji Dnia Babci
i Dziadka - I miejsce,
konkurs plastyczny WDK Wąbrzeźno „Walentynowy czar”: I miejsce, II miejsce.
W konkursie wzięło udział 8 uczniów,
VII Edycja ogólnopolskiego konkursu „Kartka wielkanocna” org. przez WDK II miejsce,
23.03.2018r. 4 wyróżnienia w kategorii szkoły ponadgimnazjalne w „XV Przeglądzie Twórczości Ludowej Wielkanoc 2018” organizowanym
przez dom kultury w Golubiu-Dobrzyniu,
25.04.2018r. -udział 3 uczniów w konkursie „Anioł mój dobry duch” organizowany
przez WDK w Wąbrzeźnie oraz parafie wąbrzeskie z okazji Dni kultury
chrześcijańskiej,
8.05.2018 - VIII Przegląd Teatralny- Grudziądz 2018 z okazji Dnia Godności Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie,
Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży - konkurs „ Moja
przygoda w muzeum” org. przez Muzeum Okręgowe w Toruniu – wyróżnienia
dla 3 uczniów,
25.04.2018 Przegląd piosenki: „Wąbrzeski Mikrofon 2018” WDK - wyróżnienia
dla 2 uczniów,
11 .05.2018 - udział w oraz „ Ulubione pieśni Jana Pawła II” WDK,
09.02.2018 Przegląd kolęd i pastorałek w Chełmży– udział 4 uczniów,
25.04.2018r. -Wojewódzki Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie
udział 4 uczniów,



Udział w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej „Sakrosong” w Wąbrzeźnie,



Główna nagroda, „Złota Maska” z kategorii recytatorsko – teatralnej dla grupy















sześcioosobowej,


W części literackiej uczniowie zdobyli wyróżnienie i nagrodę Burmistrza Miasta
Wąbrzeźna,



Jarmark Bożonarodzeniowy, Wąbrzeźno, 10. 12. 2017 r. konkurs na szopkę
bożonarodzeniową -II miejsce.
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Realizowane projekty zewnętrzne:
Zarządzeniem Nr 29/2017 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 27 listopada 2017 r. Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące, został wskazany jako wiodący ośrodek
koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy (OKRO) na terenie Powiatu Wąbrzeskiego.
Działalność OKRO rozpoczęte zostało akcją informacyjną. Zatrudniono specjalistów
z odpowiednimi do potrzeb dzieci kwalifikacjami:
- pedagog specjalny z kwalifikacjami do wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania
rozwoju dzieci – 3 osoby,
- psycholog – 2 osoby,
- logopeda – 1 osoba,
- terapeuta integracji sensorycznej - 1 osoba,
- rehabilitant – 1osoba,
- fizjoterapeuta – 1 osoba.
Od grudnia 2017 r. do czerwca 2018 r. opieką objęto 25 dzieci i ich rodziców/opiekunów
prawnych.

W

okresie

tym

przeprowadzono

245

godzin

zajęć

specjalistycznych

poprzedzonych konsultacjami, w tym:
- 83,5 godzin terapii pedagogicznej,
- 52 godzin terapii integracji sensorycznej,
- 40,5 godzin zajęć logopedycznych,
- 56 godzin zajęć rehabilitacji ruchowej,
- 13 godziny zajęć z psychologiem.

Kontrole, monitorowanie, oceny:


ZS we Wroniu – 1 kontrola doraźna;



ZSZ w Wąbrzeźnie – 1 kontrola doraźna;



PP - P w Wąbrzeźnie – 1 kontrola doraźna,1 kontrola planowana;



SOSzW w Dębowej Łące – 1 kontrola doraźna, 1 ocena dyrektora.
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Remonty:


ZS we Wroniu – stworzono ogólnodostępną szatnię dla uczniów;



CKPiU w Wąbrzeźnie – wymiana witryn dźwiękochłonnych w korytarzu
(8 tys. zł brutto), malowanie elewacji (2 tys. zł brutto);



ZSZ w Wąbrzeźnie – częściowe malowanie klas, położenie paneli podłogowych
w jednej z klas, adaptacja pomieszczenia na pracownię doradcy zawodowego
(3075 zł);



ZSO w Wąbrzeźnie – termomodernizacja sali gimnastycznej i łącznika
(494118.91 zł), przebudowa i utwardzenie kostką polbrukową i kamienną placu przy
ZSO (123303,45 zł), malowanie sufitu Sali gimnastycznej (6 tys. zł);



PP –P w Wąbrzeźnie – remont placówki obejmował gabinety, korytarze
(134491,51 zł), łazienkę (13960,5 zł), budowa infrastruktury internetowej i centrali
telefonicznej (9306 zł);



SOSzW w Dębowej Łące – pomalowano pralnię (3360 zł), wymiana lamp
oświetleniowych (670 zł), wymiana oświetlenia awaryjnego (1400 zł), zakup szafy
bhp dla pracowników (2555 zł), zakup pralki (1395 zł), wymiana dziewięciu okien
(40 000 zł), zakup lodówki (1000 zł), remont kotłowni (553 zł).

Inne projekty:
1. Doposażono gabinety pielęgniarskie w 4 placówkach w ramach ustawy z dnia
15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości
i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Kwota łączna projektu 23250,59 zł;
2. Wydzielono i wyremontowano w internacie Zespołu Szkół we Wroniu segment
(2 pokoje i łazienkę) dla nieletnich uczennic w ciąży w ramach zadania 1.5,
Priorytet I Programu wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”; Kwota
dofinansowania 10 000, 00 zł;
3. Realizowano zajęcia SKS w ZSZ w Wąbrzeźnie i ZS we Wroniu współfinansowane
przez Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy;
4. Dofinansowano doposażenie PP-P w Wąbrzeźnie ze środków rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej (zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych).
Dofinansowanie w kwocie 15659,00 zł.
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Złożone wnioski projektowe:
1. Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną.
Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat:
Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe
poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie
w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko – Pomorskiego 2014 – 2020. Koszt inwestycji 1842307,34 zł.
2. Budowa boisk wielofunkcyjnych w ZSZ w Wąbrzeźnie, ZSO w Wąbrzeźnie
i ZS we Wroniu
Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „ Sportowa Polska”
finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Koszt projektu
2448966,00 zł brutto.

Stypendia:


Uzyskanie przez 2 uczniów stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko –
Pomorskiego,



Uzyskanie przez 1 ucznia stypendium Prezesa Rady Ministrów,



Uzyskanie przez 5 uczniów tytułu Prymusa Pomorza i Kujaw.

Załącznikami do niniejszego sprawozdania są raporty OKE w Gdańsku dotyczące
matur i kursów kwalifikacyjnych w zawodzie w roku 2018 (stan na 03.07.2018 r.).

Kierownik Wydziału Oświaty,
Zdrowia, Kultury i Sportu
Krzysztof Buchmiet
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