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Informacja o realizacji zadań oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego  

w roku szkolnym 2019/2020 
 

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 było 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 VIII/54/2019 Rady Powiatu  Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego  

w Wąbrzeźnie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wąbrzeźnie; 

2. Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXV/111/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 

2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski; 

3. Uchwała Nr XII/79/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.  

w sprawie zamiaru zmian organizacyjnych szkół i placówek, dla których Organem 

Prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski; 

4. Uchwała Nr XIV/87/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 maja 2020 r.  

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół  

we Wroniu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie oraz 

utworzenia Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie; 

5. Uchwała Nr XV/96/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 czerwca 2020 r.  

w sprawie likwidacji, przekształcenia i założenia szkół i placówek, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski; 

6. Uchwała Nr XV/97/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXV/111/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 

2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski; 

7. Uchwała Nr XV/98/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/155/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia  

30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny  

w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz 

zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz 
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określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, dla niektórych 

nauczycieli szkół i placówek i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych 

zajęć w kształceniu zaocznym. 

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie, realizując zadania oświatowe podjął uchwały: 

1. Uchwała Nr 35/60/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 września 2019 r.  

w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski w przypadku ich nieobecności; 

2. Uchwała Nr 55/95/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 lutego 2020 r.  

w sprawie ustalenia na 2020 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 62/105/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do dokonania czynności użyczenia sprzętu 

niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod 

i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia; 

4. Uchwała Nr 64/107/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2020 r.  

w sprawie przedłużenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie; 

5. Uchwała Nr 64/108/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2020 r.  

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Dębowej Łące; 

6. Uchwała Nr 64/109/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2020 r.  

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie; 

7. Uchwała Nr 67/112/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 czerwca 2020 r.  

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie; 

8. Uchwała Nr 74/124/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 sierpnia 2020 r.  

w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz 

nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenia kompensacyjne 

zlikwidowanych placówek: Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespołu 

Szkół we Wroniu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie. 

Zarządzenia Starosty Wąbrzeskiego: 

1. Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 02 września 2019 roku  

w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu pn. „Dziś nauka 

jutro praca III” nr RPKP.10.02.02-03-04-0003/18 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; 

2. Zarządzenie Nr 42/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 02 września 2019 roku  

w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu pn. „Przez naukę 

do sukcesu III” nr RPKP.10.02.02-04-0018/18 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi 

https://pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-55952020-zarzadu-powiatu-w-wabrzeznie-z-dnia-20-lutego-2020-r-w-sprawie-ustalenia-na-2020-rok-planu-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-maksymalnej-kwoty-dofinansowa/
https://pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-55952020-zarzadu-powiatu-w-wabrzeznie-z-dnia-20-lutego-2020-r-w-sprawie-ustalenia-na-2020-rok-planu-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-maksymalnej-kwoty-dofinansowa/
https://pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-55952020-zarzadu-powiatu-w-wabrzeznie-z-dnia-20-lutego-2020-r-w-sprawie-ustalenia-na-2020-rok-planu-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-maksymalnej-kwoty-dofinansowa/
https://pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-55952020-zarzadu-powiatu-w-wabrzeznie-z-dnia-20-lutego-2020-r-w-sprawie-ustalenia-na-2020-rok-planu-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-maksymalnej-kwoty-dofinansowa/
https://pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-55952020-zarzadu-powiatu-w-wabrzeznie-z-dnia-20-lutego-2020-r-w-sprawie-ustalenia-na-2020-rok-planu-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-maksymalnej-kwoty-dofinansowa/
http://pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-641062020-zarzadu-powiatu-w-wabrzeznie-z-dnia-21-maja-2020-r-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-dyrektorowi-powiatowego-centrum-pomocy-rodzinie-w-wabrzeznie-do-realizacji-programu/
http://pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-641062020-zarzadu-powiatu-w-wabrzeznie-z-dnia-21-maja-2020-r-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-dyrektorowi-powiatowego-centrum-pomocy-rodzinie-w-wabrzeznie-do-realizacji-programu/
http://pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-641062020-zarzadu-powiatu-w-wabrzeznie-z-dnia-21-maja-2020-r-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-dyrektorowi-powiatowego-centrum-pomocy-rodzinie-w-wabrzeznie-do-realizacji-programu/
http://pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-641062020-zarzadu-powiatu-w-wabrzeznie-z-dnia-21-maja-2020-r-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-dyrektorowi-powiatowego-centrum-pomocy-rodzinie-w-wabrzeznie-do-realizacji-programu/
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priorytetowej 10 Działania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 

Kształcenie ogólne; 

3. Zarządzenie Nr 51/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie 

powołania Komisji do odbioru robót objętych zadaniem: „Zakup i montaż windy-

podnośnika pionowego do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie  

dla potrzeb osób niepełnosprawnych”; 

4. Zarządzenie Nr 2/2020 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 08.01.2020 roku w sprawie 

przyjęcia regulaminu rekrutacji uczniów do projektu pt. „Dziś nauka jutro praca III” 

realizowanego 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; 

5. Zarządzenie Nr 3/2020 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 08.01.2020 roku w sprawie 

przyjęcia regulaminu rekrutacji uczniów do projektu pt. „Przez naukę do sukcesu III” 

realizowanego 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; 

6. Zarządzenie Nr 18/2020 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie 

powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu pn. „Modernizacja  

i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu 

Wąbrzeskiego” nr RPKP.06.03.02-04-0012/19 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; 

7. Zarządzenie Nr 26/2020 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 07 maja 2020 roku w sprawie 

powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu pn. „Dziś nauka jutro praca 

III” nr RPKP.10.02.03-04-0003/18 współfinasowanego 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; 
8. Zarządzenie Nr 27/2020 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 07 maja 2020 roku w sprawie 

powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu pn. „Przez naukę do sukcesu 

III” nr RPKP.10.02.02-04-0018/18 współfinasowanego 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 10.2.2 Kształcenie 

ogólne; 

9. Zarządzenie Nr 30/2020 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 20.05.2020 roku w sprawie 

przyjęcia regulaminu rekrutacji na staże zawodowe w projekcie pt. „Dziś nauka jutro 

praca III” 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; 
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10. Zarządzenie Nr 31/2020 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 20.05.2020 roku w sprawie 

przyjęcia regulaminu rekrutacji na staże zawodowe w projekcie pt. „Przez naukę  

do sukcesu III” 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. przyznał nagrody 6 nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  

2. wydał 3 skierowania do placówek kształcenia specjalnego,  

3. wydał 8 skierowań do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, 

4. przyznał 3 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  

 dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów klas wielozawodowych,  

3.porozumienie z Miastem Toruń w sprawie objęcia opieką przez doradców metodycznych 

CKU-TODMiDN nauczycieli szkół i placówek Powiatu Wąbrzeskiego,                                                           

4.porozumienie z miastem Zielona Góra w sprawie dokształcania zawodowego młodocianych 

pracowników,  

5. porozumienie z miastem Myślibórz w sprawie teoretycznej nauki zawodu.    
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Organizacja szkół i placówek, dla których Organem 

Prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski (30.09.2019 r.) 

 

Nazwa placówki Liczba 

słuchaczy 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

nauczycieli  

Liczba 

etatów(stan na 

24.08.2020 r.) 

SOSzW  

w Dębowej Łące 

                 

51 

                      

9 

   

26                   

    

26 

ZSZ  

w Wąbrzeźnie 

               

592                 

                    

27 

                    

48 

                    

 34,43 

ZS  

we Wroniu 

                 

142 

 

7                          

                       

27 

                  

 22,01 

CKPiU 

w Wąbrzeźnie 

                      

83 

                      

3 

                     

9 

                  

 4,44 

PP - P 

w Wąbrzeźnie 

                      

0 

                       

0 

                                

8 

                      

8,3 

ZSO  

w Wąbrzeźnie 

    

248              

 

8                      

                     

23 

                   

18,14 

Ogółem 1 116 54 141 112,32 
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Organizacja szkół niepublicznych 

W roku szkolnym 2019/2020 na terenie Powiatu Wąbrzeskiego nie funkcjonowała 

żadna niepubliczna szkoła średnia.  

Udział uczniów w olimpiadach, konkursach, projektach, imprezach. 
 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie 

Oferta kształcenia: 

 Liceum trzyletnie/czteroletnie – 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 5 uczniów: 

a) z niepełnosprawnością sprzężoną, 

b) z niepełnosprawnością ruchową, 

c) z autyzmem w tym z zespołem Aspergera.  

Zajęcia rewalidacyjne – tygodniowy wymiar zajęć realizowano dla 5 uczniów w wymiarze: 

a) uczeń klasy pierwszej - 2 godziny zajęć rewalidacyjnych, 

b) uczeń klasy pierwszej - 2 godziny zajęć rewalidacyjnych, 

c) uczeń klasy drugiej - 2 godziny zajęć rewalidacyjnych, 

d) uczeń klasy trzeciej - 2 godziny zajęć rewalidacyjnych, 

e) uczeń klasy trzeciej - 2 godziny zajęć rewalidacyjnych. 

Nauczanie indywidualne – tygodniowy wymiar zajęć realizowano dla 4 uczniów  

w  wymiarze:  

a) uczeń klasy trzeciej - 12 godzin zajęć edukacyjnych, 

b) uczeń klasy trzeciej - 12 godzin zajęć edukacyjnych, 

c) uczeń klasy drugiej - 12 godzin zajęć edukacyjnych, 

d) uczeń klasy pierwszej – 12 godzin zajęć edukacyjnych. 

Zajęcia logopedyczne – tygodniowy wymiar zajęć realizowano dla 1 ucznia w wymiarze: 

a) uczeń klasy pierwszej - 2 godziny zajęć logopedycznych. 
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Udział uczniów w olimpiadach i konkursach: 

 
a) Olimpiady 

 

Etap szkolny olimpiad przedmiotowych przeprowadzony został z następujących 

przedmiotów: 

1. Olimpiada Języka Angielskiego – 18 uczestników, 

2. Olimpiada Języka Niemieckiego – 8 uczestników, 

3. Olimpiada Historyczna – 3 uczestników. 

 

b) Konkursy szczebla wojewódzkiego lub centralnego 

 

1. XXVIII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – odbyły się eliminacje 

szkolne i powiatowe, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się  

2 uczniów – etap wojewódzki ze względów epidemiologicznych został 

odwołany; 

2. Wybieram wybory – w etapie szkolnym uczestniczyło 11 uczniów, nikt  

nie uzyskał kwalifikacji do etapu wojewódzkiego; 

3. Wielki Test Wiedzy Geograficznej – 3 uczniów; 

4. Ogólnopolski Konkurs Retoryczny – 1 uczeń – laureat II miejsca; 

5. Wojewódzki konkurs historyczny – Oni tworzyli naszą historię - 1 uczeń– 

laureat I miejsca .  

Liczba konkursów i liczba uczestników konkursów przeprowadzanych w szkole 

systematycznie maleje. Od kilku lat konkursy organizowane są z tych samych przedmiotów 

i przez tych samych nauczycieli, tj. języki obce, historia, WOS, biologia, geografia. 

c) Omnibus humanistyczny 

Przez cały rok szkolny prowadzony był interdyscyplinarny konkurs wewnątrzszkolny 

Omnibus Humanistyczny. Finał w sposób zdalny z udziałem 5 uczestników 

przeprowadzony został 1 czerwca 2020 roku. Laureatkami konkursu zostały trzy uczennice. 

Konkurs przygotowali i przeprowadzili nauczyciel w ramach pracy Zespołu przedmiotów 

humanistycznych. 

Wymiana międzynarodowa: 

Szkoła uzyskała środki na dodatkowy grant w ramach programu „Zachować pamięć”.  

W związku z epidemią koronawirusa wymiana z niemieckim gimnazjum w Alsfeld została  

w roku szkolnym odwołana. 

Realizowany projekt zewnętrzny:  

W roku szkolnym 2018/2019 kontynuowany był projekt „Przez naukę do sukcesu 

II”. W ramach projektu realizowane były zajęcia rozwijające z następujących przedmiotów:  

język niemiecki (1 grupa – 8 uczniów), matematyka (5 grup – 40 uczniów), informatyka  
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(1 grupa – 8 uczniów), biologia (1 grupa – 8 uczniów), chemia (1 grupa – 8 uczniów), 

geografia (1 grupa – 8 uczniów), fizyka (1 grupa – 8 uczniów). 

Ponadto zajęcia wyrównawcze realizowane były dla grupy 5 uczniów z języka 

polskiego, a zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla grupy 10 uczniów. Funkcję 

koordynatora projektu pełnił nauczyciel Jarosław Krause. 

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Przez naukę  

do sukcesu III”. roku. Funkcje koordynatora projektu na podstawie zapytania ofertowego 

pełni nauczyciel Jarosław Krause. W ramach projektu w wakacje 30 uczniów uczestniczyło  

w stażach zawodowych, które odbywały się w: Wąbrzeskim Domu Kultury – 4 uczniów, 

Miejskiej Telewizji Kablowej – 4 uczniów, Starostwie Powiatowym – 2 uczniów, Urzędzie 

Miasta – 3 uczniów, Urzędzie Gminy Ryńsk – 3 uczniów, Urzędzie Gminy Dębowa Łąka –  

2 uczniów, Urzędzie Gminy Książki – 1 uczeń, Zespole Szkół Zawodowych – 2 uczniów, 

Zespole Szkół Ogólnokształcących – 2 uczniów, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 

– 7 uczniów. 

W związku z epidemią koronawirusa nie udało się rozpocząć zajęć rozwijających  

i wyrównawczych w ramach projektu „Przez naukę do sukcesu III”. 

W roku szkolnym szkoła otrzymała sprzęt IT oraz pomoce naukowe w ramach 

obydwu w/w projektów, dzięki czemu dokonano całkowitej wymiany sprzętu komputerowego 

w pracowni informatycznej oraz doposażono pracownie lekcyjne oraz bibliotekę w sprzęt IT 

(projektory multimedialne, tablice interaktywne, monitory interaktywne, drukarki, punkt 

dostępu do Internetu dla uczniów).  

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi: 

 
1. Wąbrzeski Dom Kultury  – wsparcia dla szkolnego koła teatralnego w realizacji 

spektaklu „Tango” oraz organizacji imprez i uroczystości szkolnych.  

 

2. Sanepid Wąbrzeźno – zajęcia dla uczniów w zakresie edukacji zdrowotnej – zgodnie 

z Szkolnym Programem Profilaktyczno - Wychowawczym.  

 

3. NZOZ Nowy Szpital – zajęcia specjalistyczne dla uczniów grup rozszerzających 

przedmioty przyrodnicze.  

 

4. Powiatowy Urząd Pracy – zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.  

 

5. Sąd Rejonowy  w Wąbrzeźnie – udział uczniów w rozprawach karnych  

lub wykonawczych w zakresie podnoszenia świadomości prawnej. 

 

Nauczanie zdalne: 

 
Od 25 marca 2020 r. do końca roku szkolnego  w związku z pandemią koronawirusa 

realizowane było nauczanie zdalne. Nauczyciele od dyrektora otrzymali autonomię dotyczącą 

sposobu realizacji zajęć zdalnych. W realizacji zajęć zdalnych nauczyciele korzystali  
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z różnych komunikatorów, w zależności od możliwości i specyfiki zajęć (dziennik Librus, 

Skype, Discord, Zoom, Messenger). Zajęcia zdalne realizowane były w oparciu  

o obowiązujący plan nauczania. W ramach wsparcia dla uczniów nie posiadających dostępu 

do sprzętu szkoła otrzymała 6 laptopów z programu rządowego. Uczniom wypożyczono także 

na czas nauki zdalnej 9 tabletów.  

 

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. 

Uczniowie Zespołu Szkół we Wroniu brali udział w konkursach organizowanych  

na szczeblach ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym.   

Najważniejsze osiągnięcia to:  

 zajęcie III miejsca w zawodach historyczno-obronnych „Bieg zesłańca – 3 edycja”; 

 I i II miejsce w X Wojewódzkim Mityngu szkół ponadpodstawowych  

i ponadgimnazjalnych w pchnięciu kulą; 

 I miejsce  w  X Wojewódzkim Mityngu szkół ponadpodstawowych  

i ponadgimnazjalnych w biegu na 800 m; 

 III miejsce w X Wojewódzkim Mityngu szkół ponadpodstawowych  

i ponadgimnazjalnych w biegu na 100 m; 

 dyplom dla uczniów ZS we Wroniu za zajęcie I miejsca  - Licealiada – tenis stołowy 

dziewcząt  i II miejsce – tenis stołowy chłopców. 
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W szkole realizowano następujące projekty zewnętrzne: 

 „Przez naukę do sukcesu II”- zajęcia zaplanowane do realizacji w Liceum 

Ogólnokształcącym w Zespole Szkól we Wroniu w roku szkolnym 2019/2020 

(przedmioty ogólne): 

- zajęcia rozwijające z matematyki – 2 grupy ( każda grupa po 40 godzin), 

- zajęcia metodą eksperymentu z geografii – 1 grupa/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), 

- zajęcia rozwijające z matematyki w technikum – 1 grupa/60 godz. 

  „ Dziś nauka jutro praca II” - projekt współfinansowany ze środków UE  

w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w okresie od 01 marca 

2018r. do 30 września 2020r. Zajęcia odbywają się w grupach 5 – 10 osobowych 

w zależności od specyfiki zajęć i liczby dostępnych stanowisk.  

Zajęcia prowadzone w grupach według harmonogramu ustalonego przez 

prowadzącego poza zajęciami szkolnymi.   

Współpraca z pracodawcami: 

 AMPOL – MEROL, 

 KATARZYNKI, 

 AGRO-WRONIE, 

 Zakład Stolarski Rumiński, 

 indywidualne gospodarstwa rolne. 

W zakresie żywienia i usług gastronomicznych: 

 Restauracja „Styl” przy WDK Wąbrzeźno, 

 Restauracja „Zamkowa” Wąbrzeźno, 

 Restauracja „RONDO” Wąbrzeźno, 

 Sala Bankietowa „MATLA” Wąbrzeźno, 
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 „Gospoda Przy Piecu” Płużnica, 

 Restauracja „Kuźnia Smaków” Małe Pułkowo. 

W zakresie kształcenia technika informatyka: 

 firma komputerowa „Neo-Net” Wąbrzeźno.  

 

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie  
 

Kierunki kształcenia: 

5 – 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 organizacji turystyki,  

 technik ekonomista,  

 technik handlowiec,  

 technik inżynierii sanitarnej.  

 

 

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; 

 mechanik - monter maszyn i urządzeń; 

 fryzjer; 

 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. 

http://www.zszwabrzezno.com/images/smilies/zalaczniki/Oferta%20zawod%C3%B3w/technik%20logistyk.pdf
http://www.zszwabrzezno.com/images/smilies/zalaczniki/Oferta%20zawod%C3%B3w/technik%20mechatronik.pdf
http://www.zszwabrzezno.com/images/smilies/zalaczniki/Oferta%20zawod%C3%B3w/technik%20obs%C5%82ugi%20hotelowej.pdf
http://www.zszwabrzezno.com/images/smilies/zalaczniki/Oferta%20zawod%C3%B3w/technik%20obs%C5%82ugi%20turystycznej.pdf
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Konkursy: 

 
 Sztafetowe Biegi Przełajowe – II miejsce w kategorii chłopców i dziewcząt;  

 Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej - I miejsce w kategorii chłopców  

i II miejsce w kategorii dziewcząt;  

 Turniej Mikołajkowy w halowej piłce nożnej dziewcząt i chłopców –  

I i II miejsce; 

 Mistrzostwa powiatu w piłce siatkowej - II miejsce dziewcząt i I miejsce chłopców; 

 Zawody powiatowe w tenisie stołowym – I miejsce uczniów szkoły; 

 Udział uczniów szkoły w ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistyczno -

Spedycyjnej. 

 
W szkole realizowano następujące projekty zewnętrzne: 

 „Dziś nauka jutro praca III”; 

 „Dziś nauka jutro praca II”; 

 „Przez naukę do sukcesu III”; 

 „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół 

Zawodowych w Wąbrzeźnie”; 

 Dwuletni projekt Erasmus +” Partnerstwo Strategiczne. 

 

Współpraca szkoły z instytucjami zewnętrznymi: 

 Pracodawcy Powiatu Wąbrzeskiego; 

 UTP Bydgoszcz; 

 WSB Toruń; 

 PPP Wąbrzeźno; 

 UM Wąbrzeźno; 

 KPP Wąbrzeźno; 

 Straż miejska Wąbrzeźno; 

 Szkoły Powiatu Wąbrzeźno; 

 Liceum Ogólnokształcące Wąbrzeźno; 

 Zespół Szkół we Wroniu. 

 

 

Działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

 

Zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019: 

Pracownicy pedagogiczni: 

 

- 6 nauczycieli dyplomowanych,  
- 1 nauczyciel mianowany, 
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- 1 nauczyciel kontraktowy. 

 

Pracownicy administracji: 

 

- 1 starszy referent, 
- 1/8 etatu lekarz konsultant.  

 

Pracownik obsługi - 1 etat – sprzątaczka. 
 

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

 Gmina miejska Wąbrzeźno, 

 Gmina Ryńsk, 

 Gmina Dębowa Łąka, 

 Gmina Płużnica, 

 Gmina Książki. 

Ilość osób przyjętych - w bezpośrednim kontakcie - 1. 553 osoby do 13.03.2020 r. 

 i od 4.05.2020 r. do końca sierpnia 2020 r. 
 

Działalność diagnostyczna w roku szkolnym 2019/2020: 
 

1.Orzekanie 106 - praca Zespołów Orzekających: orzeczeń o potrzebie kształcenia- 

specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, autyzm, w tym zespół Aspergera, 

wadę wzroku, niepełnosprawność ruchową w tym afazję,  niepełnosprawność sprzężoną 
 - O potrzebie obowiązkowego indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego,  

o potrzebie indywidualnego nauczania, 
- O potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, 
- O braku potrzeby kształcenia specjalnego, 
- Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 

 

2.Ilość opinii (bez opinii wydawanych przez zespół orzekający): 234 
 

3.Ilość wydanych informacji: 70 
 

4. Terapia (w tym terapia w trybie zdalnym): 
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- Psychologiczna w tym EEG Biofeedback - 364 spotkania, 
- Pedagogiczna - 312 spotkań, 
- Terapia ruchem (dzieci małe) - 158 spotkań, 
- Logopedyczna - 429 spotkań. 

 

5. Ilość badań: 

 

- Psychologiczne 400, 
- Pedagogiczne 335, 
- Logopedyczne 34. 

 

6.Ilość porad: 68. 
 

7.Ilość konsultacji: 40. 
 

8.Interwencja kryzysowa: 2. 
 

9.Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół  i placówek w zakresie 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (zawieszenie 

działalności w terenie z uwagi na prace w systemie zdalnym). 
 

- prelekcje/ wykłady dla rodziców: 451 osób, 
- zajęcia dla uczniów: 867 osób, 
- szkoleniowe rady pedagogiczne/ spotkania z zespołami nauczycieli: 109 osób, 
- inne: 5 osób. 

 

Łącznie: 1432 osoby. 
 

Z uwagi na pandemię nie odbyła się zewnętrzna kontrola Kuratorium Oświaty. 
 

Działania Poradni w czasie ogłoszenia pandemii: 
 

 z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa została przez Dyrektora Poradni podjęta 

decyzja o zamknięciu placówki za zgodą organu prowadzącego- Starosty Wąbrzeskiego,  

po poinformowaniu organu nadzorującego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w system 

pracy hybrydowej- zdalnej i dyżurów w placówce – marzec 2020r., 

 wprowadzono procedury zgodne z rekomendacjami Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Kierunkowymi rekomendacjami do procedur sanitarnych w poradniach 

psychologiczno – pedagogicznych, w związku ze stanem epidemii wywołanej 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 opracowanymi przez ZZ Rada Poradnictwa oraz  

po konsultacjach z dyrektor Powiatowej stacji Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie, 
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 wprowadzono tryb pracy rotacyjnej: zdalnej oraz dyżurów w Poradni, od początku 

ogłoszenia zmian.  Pracownicy otrzymali polecenia pracy zdalnej i uzasadnienie poruszania 

się w czasie lock down-u. Dyżury wynikały z zabezpieczenia potrzeby kontaktu  

z pracownikami pedagogicznymi dla osób potrzebujących pomocy i wsparcia, m.in. klienci 

placówki i przebywający na kwarantannie. Pracownicy zostali zobowiązani do utworzenia 

skrzynek poczty e-mail w celu kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi/dziećmi  

i uczniami. Zawieszona została tylko działalność diagnostyczna. Terapia, porady, 

wspomaganie szkół i placówek nadal było realizowane, ale w zmienionych formach  

tj. telefoniczne, internetowo. Bardzo dużą aktywnością wykazali się pracownicy umieszczając 

materiały do terapii, porady na czas pandemii, itp. Na stronie internetowej placówki były 

także umieszczane materiały informacyjne GIS, MZ oraz aktualności w zakresie zmian 

przepisów prawa oświatowego, 

 zgodnie z wytycznymi MEN Poradnia wznowiła działalność diagnostyczną 4 maja 

2020r. w zakresie określonym w Rozporządzeniu MEN oraz terapię bezpośrednią  

w uzasadnionych przypadkach z zachowaniem reżimu sanitarnego - psychologiczną, 

pedagogiczną, logopedyczną. W związku z powyższym podjęte zostały przez Dyrektora 

działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom. Skierowano pismo  

do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie w środki finansowe zabezpieczające zakup plexi 

ochronnych na biurka, płynów dezynfekujących, przyłbic, rękawiczek ochronnych, 

termometrów bezdotykowych dla pracowników i klientów. Dyrektor złożyła wniosek do MZ 

o wypożyczenie z firmy Polfa Tarchomin S.A.  dyspensera do dezynfekcji rąk wraz z płynem 

dezynfekującym.  Pod koniec sierpnia złożony został kolejny wniosek do MEN i MZ  

o zabezpieczenie w maski ochronne i płyny do dezynfekcji rąk, otrzymaliśmy także 

dodatkowy termometr bezdotykowy. Środki przekazane przez organ prowadzący, zakupione 

przez dyrektora oraz przesłane przez MEN i MZ obecnie spełniają potrzeby Poradni, 

 w marcu podjęto zintensyfikowane działania z placówkami w zakresie współpracy  

w celu określenia ilości osób, które w przypadku powrotu poradni do pracy stacjonarnej będą 

musiały zostać przebadane w pierwszej kolejności, tj. diagnozowanie w zakresie pracy 

zespołu orzekającego- kształcenia specjalne, nauczania indywidualne, opinie o WWR, 

oraz w drugiej kolejności opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia, gotowości 

szkolnej, przyjęcia do szkoły branżowej I-szego stopnia uczniów, którzy do końca 

grudnia 2020r. nie ukończą 15 roku życia - zgodnie z Rozporządzeniem MEN, 

zwiększono częstotliwość posiedzeń zespołów orzekających, 



16 

 

 podjęte decyzje i działania pozwoliły rozpocząć rok szkolny 2020/2021  

w placówkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego z niezbędnymi dokumentami przede 

wszystkim orzeczeniami, opiniami o WWR.  

 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie 

 

Oferta kształcenia: 

 praktyczna nauka w zawodzie mechanik - monter maszyn i urządzeń;  

 

 liceum ogólnokształcące dla dorosłych;  

 

 kursy spawania;  

 

 kurs elektryczny do 1kV. 

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi: 

 Instytut Spawalnictwa w Gliwicach; 

 

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - egzaminy zawodowe; 

 

 Fundacja Kreatywny Umysł - wynajem sali na zajęcia z robotyki;  

 

 Centrum Edukacyjne Żelazna - zorganizowanie szkolenia pod nazwą „Księgowość 

komputerowa". 

Realizowane projekty zewnętrzne: 

 „Dziś nauka jutro praca II”;  

 

 zajęcia pozalekcyjne z podwyższenia kompetencji zawodowych w mechatronice: 

sterowania mechatroniczne;   

 

 domy inteligentne dla 8 uczniów. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Dębowej Łące 

 
Uczniowie Ośrodka w roku szkolnego 2019/2020 uczestniczyli w wielu  wewnątrz  

i zewnątrz szkolnych konkursach i przeglądach artystycznych w których zdobyli szereg 

nagród: 

 „Wyprawy Literackie” Wąbrzeźno: 
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 nagroda specjalna ZŁOTA MASKA w konkursie recytatorsko – teatralnym  

w Powiatowym Konkursie Teatralnym dla Osób Niepełnosprawnych, zdobyli 

uczniowie Ośrodka z klas VIII SP i IPdP; 

 nagrodę Starosty – w konkursie o „Złoty Kałamarz” w XVI edycji 

powiatowego konkursu literackiego dla osób niepełnosprawnych zdobył uczeń 

Ośrodka; 

 wojewódzki konkurs „Kartka świąteczna” (konkurs zorganizowany przez WDK) –  

w kategorii szkół podstawowych zdobyto jedno wyróżnienie, natomiast w kategorii 

osób dorosłych jedno III miejsce; 

 "Portret Świętego Mikołaja" - konkurs zorganizowany przez Wąbrzeski Dom 

Kultury, w którym udział wzięli uczniowie klas III szkoły podstawowej.  

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym, promocja Ośrodka 

W roku szkolnym 2019/2020 systematycznie współpracowano z: 

 Wąbrzeskim Domem Kultury oraz Domem Kultury w Golubiu-Dobrzyniu (udział  

w  konkursach); 

 Szkołą Podstawową w Dębowej Łące – w ramach realizacji międzynarodowy projekt 

edukacyjny „Mały Miś w świecie Wielkiej literatury”; 

 Gminną biblioteką w Dębowej Łące oraz Miejską i Powiatową biblioteką  

w Wąbrzeźnie, gdzie wyrabiano u uczniów nawyki korzystania ze zbiorów 

literackich, oraz realizowano założenia Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa; 

 PPP w Wąbrzeźnie (poradnictwo, szkolenie dla nauczycieli); 

 PTTK w Toruniu (organizacja rajdów); 

 Powiatową Komendą Policji w Wąbrzeźnie, Strażą Miejską w Wąbrzeźnie, 

Państwową Strażą Pożarną w Wąbrzeźnie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Dębowej 

Łące  (realizacja kampanii „Tydzień dla bezpieczeństwa” oraz organizacja wyjazdu 

do Bydgoszczy na „spotkanie ze Świętym Mikołajem”); 

 Kuratorami Sądu Rejonowego oraz PCPR w Wąbrzeźnie, pracownikami Socjalnymi 

MOPS w Wąbrzeźnie i GOPS w powiecie wąbrzeskim, pracownikami Urzędu Gmin: 

Ryńsk, Książki, Dębowa Łąka, Płużnica (bieżąca pomoc uczniom i ich rodzinom). 
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Realizowane projekty zewnętrzne: 

Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy (OKRO) 

                 W okresie 1.09.2019 r.- 18.06.2020 r. Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – 

Opiekuńczy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dębowej Łące (zwany 

dalej OKRO) w ramach działań pomocowych udzielał rodzicom specjalistycznej pomocy oraz 

wskazówek terapeutycznych dotyczących problemów rozwojowych dziecka. Specjaliści 

realizujący zadania OKRO kontynuowali zajęcia specjalistyczne dla dzieci i ich rodzin 

objętych pomocą OKRO zgodnie z założonymi celami zawartymi w opracowanych 

indywidualnych programach terapeutycznych. Przeprowadzali także konsultacje dla nowych 

rodzin i wskazywali rodzicom/opiekunom prawnym, właściwe dla dziecka i jego rodziny 

formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy oraz udzielali informacji na temat właściwych 

dla dziecka jednostek udzielających specjalistycznej pomocy takich jak: specjalistyczne 

poradnie lekarskie, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, przedszkola, specjalistyczne 

gabinety prywatne, Gminne  Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy 

Społecznej, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. 

                Od  1.09.2019 r.- 18.06.2020 r. OKRO przy SOSW w Dębowej Łące zatrudniało  

10 specjalistów z odpowiednimi do potrzeb dzieci kwalifikacjami:pedagogów specjalnych  

z kwalifikacjami do wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, 

psychologów, logopedę, terapeutów integracji sensorycznej, rehabilitanta ruchowego, 

surdopedagoga, tyflopedagoga. 

                W okresie 1.09.2019 r.- 18.06.2020 r. wsparciem OKRO objętych było 17 dzieci  

i ich rodziców/opiekunów prawnych. 

                Od 1.09.2019 r.- 18.06.2020r. w OKRO przy SOSW w Dębowej Łące 

przeprowadzono 157,5 godziny zajęć specjalistycznych, w tym: 

- 41,5 godziny terapii pedagogicznej (w tym 2 godziny zajęć grupowych) 

- 39,5 godziny terapii integracji sensorycznej (w tym 4 godzin zajęć grupowych) 

- 30,5 godziny zajęć logopedycznych 

- 11 godzin z surdopedagogiem 

- 9 godzin z tyflopedagogiem 
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- 19 godzin zajęć rehabilitacji ruchowej 

- 8 godzin zajęć z psychologiem  

W okresie od 12.03.2020 roku do 18.05.2020 roku w związku z czasowym ograniczeniem 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 realizacja zajęć w OKRO została czasowo zawieszona. 

  Ośrodek  Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy przy Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym w Dębowej Łące współpracuje na bieżąco z Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną w Wąbrzeźnie, lekarzami pierwszego kontaktu z Wąbrzeźna 

oraz Książek, kuratorami sądowymi, przedszkolami do których uczęszczają 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;  

 ZSO w Wąbrzeźnie – 1 kontrola; 

 ZS we Wroniu – 1 kontrola.  

 

Remonty: 

 
 ZS we Wroniu – kompleksowy remont 3 segmentów w internacie wraz z łazienkami; 

przebudowa budynku ZS we Wroniu w ramach zadania pn. „Dostosowanie budynku 

Internatu we Wroniu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego”; ocieplenie 

dachu budynku Internatu we Wroniu; kompleksowy remont urządzeń wentylacyjnych 

w kuchni szkolnej;    

 

 CKPiU w Wąbrzeźnie – wyrównanie nawierzchni oraz remont parkingu od ulicy 

Niedziałkowskiego; remont chodnika wokół budynku; demontaż starego ogrodzenia, 

wycięcie starego żywopłotu oraz zamontowanie nowych przęseł; adaptacja sal  

17 i 19 na pracownie komputerowe, sieć elektryczna i informatyczna; doprowadzenie 

światłowodu do budynku oraz internetu do każdej sali i pracowni lekcyjnej; 

przygotowanie do generalnego remontu pracowni nr 7 - wymiana posadzki oraz 

remont ścian i sufitu; 

 

 ZSZ w Wąbrzeźnie – bieżące remonty sal lekcyjnych w budynku szkoły przy  

ul. Królowej Jadwigi 9, przy ul. Żeromskiego 6; „Rozbudowa i wyposażenie w bazę 

dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych”, przy ul. Żeromskiego 6 - doposażenie 

klas, zakup mebli i pomocy dydaktycznych; 
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 ZSO  w Wąbrzeźnie – malowanie i gładziowanie  sali nr 14 wraz z wymianą blatów 

stolików uczniowskich; malowanie sali gimnastycznej; wymiana blatów stolików 

uczniowskich w sali nr 11; malowanie i gładziowanie sali nr 7 wraz z wymianą mebli; 

malowanie sali nr 13; wymiana 10 ławeczek na boisku w ramach usługi 

sponsorowanej; 

 

 SOSzW w Dębowej Łące – w ramach unijnego projektu „ Przez naukę do sukcesu 

II” wyposażono pracownię komputerową w 10 laptopów, urządzenie wielofunkcyjne 

oraz tablicę interaktywną, zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć muzykoterapii, 

doposażono pracownie: logopedyczną, integracji sensorycznej, stymulacji 

polisensorycznej oraz terapii pedagogicznej; wyremontowano i przystosowano 

pomieszczenie piwnicy na potrzeby punktu bibliotecznego; zainstalowano stację 

uzdatniania wody oraz kocioł parowy w kuchni; systematycznie pielęgnowano park 

oraz porządkowano teren wokół Ośrodka; internetowa sieć Ośrodka została 

podłączona do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej z programu rządowego pod nazwą 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa;  

 

 PP-P w Wąbrzeźnie -  zainstalowano przy wejściu do placówki podnośnik dla osób  

z niepełnosprawnością ruchową - zadanie po stronie Starostwa Powiatowego  

i  administratora budynku; wyremontowano pomieszczenie składnicy akt Poradni - 

zainstalowano regały, zabezpieczono podłoże materiałem niepalnym, odnowiono 

ściany -  koszt 7.000 zł. 

 

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. Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego 

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dębowej Łące w ramach 

zadania 2.4 Priorytet II Programu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego 

rodziny „Za życiem”. Kwota dofinansowania 15 600 zł; 

3. 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  

2 931 840,20 zł brutto (wkład własny Powiatu 1 465 922,00 zł brutto); 

 

2. „Przebudowa i Rozbudowa Wejścia w budynku Placówki Edukacyjnej oraz 

Budowa Podnośnika na Potrzeby Osób Niepełnosprawnych” – przy współudziale 
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środków z PFRON. Koszt projektu 423 234,06 zł brutto (wkład własny Powiatu 273 

234,06 zł brutto); 

 

3. „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach 

edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego” – Projekt współfinansowany  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. 

Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3. Inwestycje  

w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę 

kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Koszt projektu 1 735 837,37 zł brutto 

(wkład własny Powiatu 260 375,61 zł brutto). 

 

Stypendia: 

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów – 3 uczniów; 

 Prymus Pomorza i Kujaw – 2 uczniów; 

 Humaniści na start – 6 uczniów. 

 

Załącznikami (nr 1-8) do niniejszego sprawozdania są raporty OKE w Gdańsku 

dotyczące wyników matur i kursów kwalifikacyjnych w zawodach w roku 2020. 

 

 

 


