Informacja o realizacji zadań oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego
w roku szkolnym 2018/2019
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 XXXVI/186/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października
2018 r. r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/11/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z
dnia 31 marca 2009 r
2. Uchwała Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół
specjalnych na obszarze Powiatu Wąbrzeskiego.
Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie, realizując zadania oświatowe podjął uchwały:
1. Uchwała Nr 176/258/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek
prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski w przypadku ich nieobecności;
2. Uchwała Nr 8/19/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wąbrzeźnie wykonywania zadań w zakresie wydawania orzeczeń oraz opinii dla
dzieci niesłyszących i słabo słyszących;
3. Uchwała Nr 12/24/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia na 2019 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 24/35/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
w Wąbrzeźnie, ul. Żeromskiego 6, 87-200 Wąbrzeźno;
5. Uchwała NR 24/36/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie, ul. Żeromskiego 6, 87-200 Wąbrzeźno;
6. Uchwała Nr 27/42/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu
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wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
w Wąbrzeźnie i wyznaczenia jej przewodniczącego;
7. Uchwała nr 29/45/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie, ul. Staszica 2, 87 – 200 Wąbrzeźno;
8. Uchwała nr 29/46/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie, ul. Staszica 2, 87 – 200 Wąbrzeźno;
9. Uchwała Nr 29/47/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych w Wąbrzeźnie;
10. Uchwała Nr 29/48/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
w Wąbrzeźnie;
11. Uchwała Nr 30 / 50 /2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół
Zawodowych w Wąbrzeźnie.
Zarządzenia Starosty Wąbrzeskiego:

1. Zarządzenie Nr 28/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 1 października 2018 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji uczniów do projektu 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;
2. Zarządzenie Nr 5/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu pn. „Rozbudowa
i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”
nr RPKP.06.03.02-04-0008/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 6.
Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.3. Inwestycja
w infrastrukturę edukacyjną Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę
kształcenia zawodowego;
3. Zarządzenie Nr 14/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie
powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu pn. „Rozbudowa
i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”
nr RPKP.06.03.02-04-0008/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne
społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3. Inwestycja w infrastrukturę
edukacyjną Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020;
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4. Zarządzenie Nr 32/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 8 maja 2019 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.
W ramach swoich kompetencji Starosta podejmował między innymi następujące
działania:
1. wydał 1 akt awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,
2. przyznał nagrody 6 nauczycielom i 2 dyrektorom z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
3. wydał 17 skierowań do placówek kształcenia specjalnego,
4. wydał 4 skierowania do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych,
5. wydał 1 skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii,
6. przyznał 5 nagród 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
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-TODMiDN 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.
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Organizacja szkół i placówek, dla których Organem
Prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski (30.09.2018 r.)

Nazwa placówki

Liczba
słuchaczy

Liczba
oddziałów

Liczba
nauczycieli

Liczba
etatów

SOSzW
w Dębowej Łące

53

12

26

26

ZSZ
w Wąbrzeźnie

450

21

39

34,22

ZS
we Wroniu

120

6

19

22,04

CKPiU
w Wąbrzeźnie

134

4

17

5,75

PP - P
w Wąbrzeźnie

0

0

8

7,3

ZSO
w Wąbrzeźnie

165

6

23

16,55

Ogółem

922

49

132

111,86
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Organizacja szkół niepublicznych
Nazwa szkoły

Liczba
słuchaczy

Policealna
Szkoła
,,Akademia
Wiedzy”
Ogółem

Liczba
oddziałów

Liczba
nauczycieli

54

2

9

54

2
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Udział uczniów w olimpiadach, konkursach, projektach, imprezach.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Oferta kształcenia:


Liceum trzyletnie na podbudowie gimnazjum – trzy bloki przedmiotów w zakresie
rozszerzonym: humanistyczno-medialny, przyrodniczo-medyczny, matematyczno informatyczny.

Kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne:
Kształcenie specjalne realizowane na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej dla 3 uczniów:
a) z niepełnosprawnością sprzężoną,
b) z niepełnosprawnością ruchową,
c) z autyzmem.
W ramach kształcenia specjalnego dla każdego ucznia realizowano indywidualne zajęcia
rewalidacyjne.
Nauczanie indywidualne realizowano na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej dla 3 uczniów w wymiarze:
a) uczeń klasy drugiej - 13 godzin lekcyjnych,
b) uczeń klasy drugiej - 12 godzin lekcyjnych,
c) uczeń klasy pierwszej - 12 godzin lekcyjnych.

Sukcesy uczniów szkoły:
Konkursy szczebla wojewódzkiego:


„Oni tworzyli naszą historię” – laureat I miejsca, laureat II miejsca;
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„Zabytki naszego regionu” – laureat III miejsca;
„Wybieram wybory” – laureat III miejsca;
Olimpiada „Promocji Zdrowego Stylu Życia” – laureat III miejsca;
„Stulecie Niepodległości” – wyróżnienie za realizację filmu dla zespołu
4 – osobowego;
„Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku” – wyróżnienie
za realizację filmu dla zespołu 4 – osobowego;
Olimpiada Geograficzna – kwalifikacji do części ustnej etapu okręgowego
– 1 uczeń.

Wymiana międzynarodowa:
Realizacja projektu „Zachować pamięć” w ramach wymiany z partnerską szkołą w Alsfeld,
dotacja z Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży - 10 650 zł w całości przeznaczona
na sfinansowanie kosztów wyjazdu 23 uczniów oraz 2 opiekunów na wyjazd w czerwcu
b.r. do Alsfeld.

Realizowany projekt zewnętrzny:
Realizacja projektu „Przez naukę do sukcesu II” w roku szkolnym 2018/2019 realizowano
zajęcia rozwijające oraz wyrównawcze (17 zajęć rozwijających w grupach po 8 uczniów
z przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i języków obcych, 1 zajęcia wyrównawcze z języka
polskiego dla jednej grupy – 5 osób, zajęcia z doradztwa zawodowego dla jednej grupy –
8 osób, w okresie wakacji 12 uczniów realizowało staże zawodowe w: Starostwie
Powiatowym, Urzędzie Miasta Wąbrzeźno, Urzędzie Gminy Ryńsk, Urzędzie Gminy Książki
oraz Wąbrzeskim Domu Kultury. Zakupy sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach w/w
projektu przesunięte zostały na rok szkolny 2019/2020.

Zespół Szkół we Wroniu
Szkoła w swojej ofercie posiada następujące kierunki kształcenia:


Liceum Ogólnokształcące o ukierunkowaniu „Służby Mundurowe”,



Technikum Informatyczne,



Technikum Informatyczne „Informatyk w wojsku”,



Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,



Technikum Usług Fryzjerskich,



Technikum Architektury Krajobrazu,



Technikum Ochrony Środowiska,



Technikum Budowlane,



Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej.
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Uczniowie Zespołu Szkół we Wroniu brali udział w konkursach organizowanych
na szczeblach ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym.
Najważniejsze osiągnięcia to:


I miejsce oraz dyplom dla uczenia za ogromną wiedzę na temat historii Sybiraków;



W konkursie recytatorskim, uczniowie zmierzyli się z poezją Karola Wojtyły oraz
Zbigniewa Herberta. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych triumfowali uczniowie
klas LO;



III miejsce w wojewódzkich zawodach sportowo - obronnych, prowadzonych przez
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy we współpracy z Wojewódzkim
Kuratorem Oświaty;



V miejsce – zawody strzeleckie „Złote muszkiety” zorganizowane na stadionie
Zawiszy
w Bydgoszczy, w konkurencji dziewcząt i chłopców;



I miejsce - Licealiada – sztafetowe biegi przełajowe chłopców;



III miejsce – Licealiada – piłka nożna chłopców;



III miejsce – Licealiada – piłka nożna dziewcząt;



I miejsce w XII Turnieju siatkówki chłopców szkół kształcenia zawodowego
o puchar dyrektora CKZiU w Brodnicy;



IV miejsce w XII Turnieju siatkówki dziewcząt szkół kształcenia zawodowego
o puchar dyrektora CKZiU w Brodnicy;



I i III miejsce w Konkursie Powiatowym „ Młodzież zapobiega pożarom”.

W szkole realizowano następujące projekty zewnętrzne:


Szkoła uczestniczyła w projekcie konkursu grantowego pod hasłem „ My Polacy –
niepodlegli, przedsiębiorczy”, w projekcie uczestniczyło 30 uczniów,

Projekt

podzielono na dwie części, część pierwsza- zadaniowa ( warsztatowa), opierała się na
grupowej pracy uczniów. Druga część poznawcza, której głównym elementem był
wyjazd uczestników projektu do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i udział
uczniów w laboratorium fizycznym;


„Dziś nauka jutro praca II” – w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie brali udział
w następujących zajęciach:
- zajęcia z projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami
dla techników informatyków – 1 grupa/ 40 godzin,
7

- zajęcia dla techników żywienia i usług gastronomicznych „ Jak przeciwdziałać
otyłości” – 1 grupa/40 godzin,
- zajęcia z zakresu profesji kelnerskiej dla techników żywienia i usług
gastronomicznych – 1 grupa/60 godzin,


- w ramach w/w projektu uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych
uczestniczyli w Międzynarodowych Tragach Gastronomicznych , 15 osób ukończyło
kurs carvingu oraz 5 osób kurs prawa jazdy kat. B.,
- ponadto 13 uczniów uczestniczyło w stażach unijnych przeprowadzonych w okresie
wakacji letnich w VII i VIII 2019r.



„Przez naukę do sukcesu II” - w roku szkolnym 2018/2019 - 8 uczniów z liceum
Ogólnokształcącego o ukierunkowaniu „Służby Mundurowe” uczestniczyło w
następujących zajęciach w ramach projektu:
- zajęcia rozwijające z matematyki – 2 grupy, ( każda grupa po 40 godzin),
- zajęcia metodą eksperymentu z geografii – 1 grup/40 godzin,
- zajęcia rozwijające kompetencje językowe z j. angielskiego – 1 grupa/40 godzin,
- zajęcia rozwijające kompetencje językowe z j. niemieckiego – 1 grupa/30 godzin,
- warsztaty artystyczne „ Bliżej Kultury” rozwijające kompetencje z kreatywności i
pracy zespołowej – 2 grupy,( każda grupa po 30 godzin).

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
Kierunki kształcenia:

4 – Letnie Technikum:
Uczniowie po ukończeniu technikum zdają maturę, otrzymują ŚWIADECTWO
MATURALNE i mogą dalej uczyć się na wyższych uczelniach oraz w czasie nauki
przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i otrzymują DYPLOM
TECHNIKA.









technik mechanik,
technik logistyk,
technik mechatronik,
technik hotelarstwa,
technik obsługi turystycznej,
technik ekonomista,
technik handlowiec,
technik urządzeń sanitarnych.
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3 – Letnia Branżowa Szkoła I Stopnia:
Uczniowie w Branżowej Szkole I Stopnia, mogą kształcić się w każdym zawodzie,
o ile znajdą pracodawcę, u którego będą mogli odbywać zajęcia praktyczne (umowa o pracę,
wynagrodzenie). Po skończeniu nauki zdają egzamin zawodowy w klasie 3.

Zawody:








operator obrabiarek skrawających - zapewniamy praktyki w CKPiU,
mechanik - monter maszyn i urządzeń - zapewniamy praktyki w CKPiU,
fryzjer - praktyki CKPiU, jeśli utworzy się grupa chętnych osób,
sprzedawca,
klasy wielozawodowe, np. operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
cukiernik, kucharz, stolarz, piekarz, lakiernik pojazdów samochodowych, elektryk, mechanik
pojazdów samochodowych, elektromonter, krawiec, fryzjer i inne,
klasa integracyjna wielozawodowa.

Konkursy:
 Grand Prix Wąbrzeźna – I miejsca dziewcząt i chłopców w biegach
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych,


I miejsce dla chłopców i dziewcząt w zawodach piłki nożnej szkół
ponadgimnazjalnych na boisku Orlik,



I miejsce chłopców i dziewcząt w turnieju piłki halowej o puchar prezesa
TKKF,



I miejsce chłopców w mistrzostwach powiatu w piłce siatkowej chłopców,



Udział uczniów szkoły w ogólnopolskiej Olimpiadzie LogistycznoSpedycyjnej we Włocławku.

W szkole realizowano następujące projekty zewnętrzne:





„Dziś nauka jutro praca II”,
„Przez naukę do sukcesu II”,
„Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół
Zawodowych w Wąbrzeźnie”. Koszt inwestycji 1842307,34 zł. ,
Dwuletni projekt Erasmus +”Partnerstwo Strategiczne”.
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Działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
Zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019:


Pracownicy pedagogiczni: 8 osób - 8,3 etatu



6 nauczycieli dyplomowanych (1 uzyskał awans lipiec 2019)



1 nauczyciel mianowany



1 nauczyciel kontraktowy



Pracownicy administracji: 2 osoby- 1 i 1/8



1 starszy referent



1/8 etatu lekarz konsultant



Pracownik obsługi- 1 etat

Teren działania poradni: liczba dzieci, uczniów pod opieką Poradni 6.925


Gmina miejska Wąbrzeźno



Gmina Ryńsk



Gmina Dębowa Łąka



Gmina Płużnica



Gmina Książki

Analiza jakościowa i ilościowa:
Ogółem przyjętych w poradni (terapia i badania ) - 2.329 osób
Badania:


Psychologicznych - 525



Pedagogicznych - 443



Logopedycznych - 40

Ilość i rodzaj wydanych orzeczeń: 93


potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe - 42
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potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową - 1



potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na wadę wzroku - 3



potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm w tym zespół Aspergera - 5



potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną - 4



potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych - 0



opinie o potrzebie wczesnego wspomagania - 6



Niedostosowanie/ zagrożenie niedostosowaniem społecznie - 2



Nauczania indywidualne/ ROPP - 30

Opiniowanie - 257 (ścieżka- 24, zezwolenie młodociany - 4, specyficzne trudności - 6
Informacje - 96
Porady - 63
Konsultacje - 31
Badania przesiewowe:


mowy- 41



pod kątem specyficznych trudności wieku przedszkolnym - 47



psychologiczne - osobowościowe - 26

Terapia:


Psychologiczna w tym EEG Biofeedback - 552 spotkań



Pedagogiczna - 354 spotkań



Logopedyczna - 516 spotkań



terapia ruchem - rehabilitacja - 226 spotkania

Realizacja zadań zgodnie z Rozporządzeniem o szczegółowych zasadach działania
poradni w zakresie wspomagania
Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych .
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W roku szkolnym 2018/2019 powołano
- 2 sieci współpracy i wspomagania:
a) sieć pedagogów,
b) sieć psychologów,
c) funkcjonuje również sieć współpracy i wspomagania dla dyrektorów poradni
psychologiczno - pedagogicznych z terenu delegatury toruńskiej kuratorium dyrektorzy
- dwóch pracowników prowadziło na terenie Poradni Szkołę dla rodziców
Działalność w terenie:


prelekcje/ wykłady dla rodziców 417 osoby - 17 spotkań



zajęcia dla uczniów 1.997 osób - 108 spotkań



szkoleniowe rady pedagogiczne/ spotkania z zespołami nauczycieli: 32 osoby 3 spotkania

Łącznie 2.446 osób

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
1. Oferta kształcenia:


oferta kursów spawania metodami MAG, MIG, MMA, TIG – przeprowadzenie
kursów oraz wykonywanie odnowień spawalniczych,



prowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów ZSZ w Wąbrzeźnie w zawodzie
mechanik- monter maszyn i urządzeń,



funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,



kurs energetyczny G1 – eksploatacja i dozór dla mieszkańców Powiatu
Wąbrzeskiego.

2. Współpracy z instytucjami zewnętrznymi:





współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Wąbrzeźnie w zakresie kształcenia osób
bezrobotnych w zawodzie spawacz – 11 kursantów zdobyło uprawnienia spawacza,
współpraca z Powiatem Golubsko - Dobrzyńskim – przeprowadzenie kursu oraz
egzaminu spawacza dla 10 uczniów z Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego,
współpraca z firmą Mój - Robot – kształcenie dzieci z zakresu robotyki
i programowania,
współpraca z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach – kształcenie spawaczy,
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współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną – przeprowadzenie egzaminów
zawodowych - sesja styczeń luty 2019:

- A30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach
produkcji, dystrybucji i magazynowania,

- E03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
- E04 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
- A18 Prowadzenie sprzedaży,
- M17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń,
- E18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
- E19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
Sesja czerwiec / lipiec2019:

- A30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach
produkcji, dystrybucji i magazynowania,

- E.04 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
- E18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
- E19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
- A.18 Prowadzenie sprzedaży,
- A19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich,
- M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
3. Projekty zewnętrzne:


projekt „Dziś nauka jutro praca II” – przeprowadzenie zajęć z kowalstwa
artystycznego, zajęć pozalekcyjnych z mechatroniki – robotyka i pomiary,
przeprowadzenie dwóch kursów spawania metodą TIG 141 złączy pachwinowych
zakończonych uzyskaniem kwalifikacji spawacza, kurs i zdobycie uprawnień
energetycznych G1 – eksploatacja dla uczniów Technikum: ZSZ – technik
mechatronik i ZS we Wroniu – technik informatyk.
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Dębowej Łące
Osiągnięcia uczniów :

























VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Kartka Świąteczna” oraz konkurs plastyczny
"Portret Świętego Mikołaja" zorganizowanych przez Wąbrzeski Dom Kultury;
Konkurs Rękodzieło Artystyczne „W świątecznym nastroju - Boże Narodzenie 2018”
zorganizowanym przez Dom Kultury w Golubiu – Dobrzyniu oraz Parafię pw. Św.
Katarzyny w Dobrzyniu;
XV edycja powiatowego konkursu literackiego dla osób niepełnosprawnych w
Wąbrzeźnie Wyprawy Literackie „O Złoty Kałamarz” gdzie uczniowie ośrodka
zdobyli nagrodę Starosty oraz „O Złotą Maskę” gdzie uczniowie zdobyli nagrodę
główną;
„Moja Przygoda w muzeum” międzynarodowy konkurs organizowany w Muzeum
Okręgowym w Toruniu;
Zrealizowanie filmu na konkurs międzynarodowy „Przygoda w muzeum”;
W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości - konkursy plastyczne oraz
wystawy prac w SOSW w Dębowej Łące „Strój ludowy”, „Za co kocham swój kraj” ;
VIII Ogólnopolski konkurs na Laurkę dla Babci i Dziadka organizowany przez WDK
– uczeń ośrodka zdobył II miejsce w konkursie;
Konkurs „Walentynkowy czar” organizowany przez WDK - I miejsce zdobyła
uczennica ośrodka;
Konkurs Rękodzieła Artystycznego „Klimaty Meksyku” Dom Kultury w Golubiu –
Dobrzyniu;
VII edycja konkursu „Kartka Wielkanocna” organizowanego przez WDK - I miejsce
zdobyła uczennica ośrodka;
Konkurs „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna” organizowany przez SP nr 4
w Toruniu;
XVIII edycja Wojewódzkiego konkursu plastycznego organizowanego przez WDK
„Pisanka wielkanocna” - wyróżnienie zdobył uczeń ośrodka;
VIII edycja Wojewódzkiego konkursu plastycznego „Kartka Wielkanocna”
organizowanego przez WDK;
Konkurs „Laurka dla Babci i dziadka” WDK;
Przegląd Twórczości Ludowej „Wielkanoc 2019” Golub – Dobrzyń - 4 równorzędne
statuetki i wyróżnienia;
„Anioł - mój dobry duch” – WDK Wąbrzeźno – wyróżnienie;
„Nasze szkolne Anioły”- wystawa prac plastycznych;
Konkurs prac plastycznych „Polska wiosna”;
Konkursy organizowane podczas rajdów „Barbórkowych”: plastyczny (wyróżnienie),
rzeźba (II m.), wyklejanka (I m.);
IX Przegląd teatralny z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych
w Grudziądzu – II miejsce;
Wyróżnienie za pokonanie trasy szkoleniowej podczas rajdu „XXVIII zima
z kompasem”;
Odznaka Turystyki Pieszej – zdobył uczeń ośrodka;
Udział uczniów II i III SP w ogólnopolskiej akcji „Sprintem do maratonu”;
organizowanej przez miesięcznik „Bliżej przedszkola”;
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VI Wojewódzki Przegląd Kolęd i Pastorałek „Jezuskowi śpiewajmy” w Chełmży –
wyróżnienie, Wojewódzki Przegląd Pieśni Religijnej „Śpiewam Tobie Panie”
w ZS Nr 6 w Toruniu – wyróżnienie;
 VII Konkurs wiedzy o Janie Pawle II – Kcynia – I miejsce.

Realizowane projekty zewnętrzne:
Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy (OKRO)
Obecnie OKRO przy SOSW w Dębowej Łące zatrudnia obecnie 10 specjalistów
z odpowiednimi do potrzeb dzieci kwalifikacjami: pedagogów specjalnych z kwalifikacjami
do wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, psychologa, logopedę,
terapeutę integracji sensorycznej, fizjoterapeutę, rehabilitanta, surdopedagoga, tyflopedagoga.
W okresie 1.09.2018 r.- 19.06.2019 r. wsparciem OKRO objętych było 25 dzieci i
ich rodziców/opiekunów prawnych.
Od 1.09.2018 r. do 19.06.2019 r. w OKRO przy SOSW w Dębowej Łące
przeprowadzono 248,5 godziny zajęć specjalistycznych, w tym:








74 godzin terapii pedagogicznej (w tym 3 godziny zajęć grupowych);
63 godziny terapii integracji sensorycznej (w tym 14,5 godzin zajęć grupowych);
41,5 godzin zajęć logopedycznych (w tym 1 godzina zajęć grupowych);
36 godzin zajęć rehabilitacji ruchowej;
25 godzin zajęć z psychologiem (w tym 9 godzin zajęć grupowych);
5 godzin zajęć z surdopedagogiem;
4 godziny zajęć z tyflopedagogiem.

Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w Dębowej Łące w roku szkolnym 2018/2019, na bieżąco
współpracował z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w Wąbrzeźnie, lekarzami
pierwszego kontaktu z Wąbrzeźna oraz Książek, kuratorami sądowymi, przedszkolami
do których uczęszczały dzieci objęte wsparciem, Gminnymi i Miejskimi Ośrodkami Pomocy
Społecznej oraz Wąbrzeskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.

Kontrole, monitorowanie, oceny:


ZSZ w Wąbrzeźnie – 1 ocena dyrektora; 1 postępowanie egzaminacyjne awansu
zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego.

Remonty:


ZS we Wroniu – bieżące naprawy wynikające z stałego użytkowania pomieszczeń
szkoły i internatu;



CKPiU w Wąbrzeźnie – remont pracowni fryzjerskiej zaadaptowanej na salę
lekcyjną – wymiana paneli podłogowych, oświetlenia, wygładzenie i pomalowanie
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ścian i sufitu – łączny koszt ok.4.227,00 zł; budowa chodnika – opaski wokół CKPiU
(budowa w trakcie realizacji), rozpoczęcie budowy parkingu
– koszt
ok. 4.023,60 zł;


ZSZ w Wąbrzeźnie – bieżące remonty sal lekcyjnych w budynku szkoły przy
ul. K. Jadwigi 9, przy ul. Żeromskiego 6; rozbudowa i wyposażenie w bazę
dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Żeromskiego 6;



ZSO w Wąbrzeźnie – remont kapitalny sal lekcyjnych nr 8 i 18 wraz z zapleczem –
46 500 zł; remont sali lekcyjnej nr 19 – 1500 zł; zakup nowego wyposażenia do sal
lekcyjnych (krzesła, ławka, umywalka) - 3165 zł; malowanie ścian w sali
gimnastycznej, malowanie pokoju nauczycielskiego i pomieszczenia socjalnego
obsługi – tylko materiały około 2200 zł, prace wykonano przy udziale pracowników
gospodarczych szkoły oraz w przypadku sali gimnastycznej dodatkowo pracownika
gospodarczego Starostwa Powiatowego; przygotowanie inwestycji: wymiana dachu
wraz z ociepleniem na dachu byłego internatu ZSO (projekt, postępowanie
wyłaniające
wykonawcę),
inwestycja
w
trakcie
realizacji;



SOSzW w Dębowej Łące – wymieniono 9 okien oraz kilka lamp oświetleniowych;
pomalowane zostały ściany korytarza na parterze ośrodka; systematycznie
pielęgnowano
park
oraz
porządkowano
teren
wokół
ośrodka;
w kotłowni zamontowano nową stację uzdatniania wody; przeprowadzono remont
dachu na budynkach gospodarczych – wymiana eternitu nad garażami.

Inne projekty:
1. Utrzymywano 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 600, 00 zł;
2. Realizowano zajęcia SKS w ZSZ w Wąbrzeźnie i ZS we Wroniu współfinansowane
przez Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy;

Złożone wnioski projektowe:
1. 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.
2. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2019 – zakup książek do
bibliotek w ZSZ w Wąbrzeźnie, ZSO w Wąbrzeźnie, ZS we Wroniu i SOSzW
w Dębowej Łące. Koszt projektu 26 200 zł.
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3. „Zakup i montaż windy – podnośnika pionowego do Poradni Psychologiczno –
Pedagogiczno

w

Wąbrzeźnie

dla

potrzeb

osób

niepełnosprawnych”

–

koszt 57441 zł brutto.

Stypendia:


Uzyskanie przez 2 uczniów stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko –
Pomorskiego,



Uzyskanie przez 4 uczniów stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

Załącznikami do niniejszego sprawozdania są raporty OKE w Gdańsku dotyczące
wyników matur i kursów kwalifikacyjnych w zawodach w roku 2019 .

Kierownik Wydziału Oświaty,
Zdrowia, Kultury i Sportu
Krzysztof Buchmiet
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