Informacja o realizacji zadań oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego
w roku szkolnym 2020/2021
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 w Wąbrzeźnie, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we
Wroniu i Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Wąbrzeźnie, dla których Powiat
Wąbrzeski jest Organem Prowadzącym. Informacje sporządzono na podstawie danych
dostarczonych przez dyrektorów szkół i placówek oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
W roku szkolnym 2020/2021 realizacja zajęć dydaktycznych zdeterminowana była
sytuacją epidemiologiczną i wyglądała w sposób następujący:
•
•
•
•

w dniach 1.09.2020 r. – 18.10.2020 r. – nauka stacjonarna;
w dniach 19.10.2020 r. – 16.05.2021 r. – nauka zdalna;
w dniach 17.05.2021 r. – 30.05.2021 r. – nauka hybrydowa;
w dniach 31.05.2021 r. – 25.06.2021 r. – nauka stacjonarna.

Rada Powiatu w Wąbrzeźnie, realizując zadania oświatowe podjęła uchwały:
1. Uchwała Nr XXI/125/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wąbrzeźnie w Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
w Wąbrzeźnie;
2. Uchwała Nr XXII/135/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 maja 2021
w sprawie woli założenia i prowadzenia przez Powiat Wąbrzeski Oddziału
Przedszkolnego Specjalnego oraz zawarcia porozumienia z Gminą Ryńsk w sprawie
założenia i prowadzenia przez Powiat Wąbrzeski Oddziału Przedszkolnego
Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu;
3. Uchwała Nr XXII/136/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 maja 2021 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie do ustalenia zasad
organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym we Wroniu oraz zawierania porozumień z gminami w tym
zakresie.
Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie, realizując zadania oświatowe podjął uchwały:
1. Uchwała Nr 76/135/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 września 2020 r.
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek
prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski w przypadku ich nieobecności;

1

2. Uchwała Nr 92/172/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia na 2021 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 103/185/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
w Wąbrzeźnie, ul. Żeromskiego 6 , 87 – 200 Wąbrzeźno;
4. Uchwała Nr 106/189/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie zasad organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
5. Uchwała Nr 106/190/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu
wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie
i wyznaczenia jej przewodniczącego;
6. Uchwała Nr 107/193/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
w Wąbrzeźnie;
7. Uchwała Nr 108/197/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2021 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie;
8. Uchwała Nr 108/198/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2021 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie;
9. Uchwała Nr 108/199/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2021 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego we Wroniu.
Zarządzenia Starosty Wąbrzeskiego:
1. Zarządzenie Nr 54/2020 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie
powołania Komisji do odbioru robót objętych zadaniem: „Przebudowa i rozbudowa
wejścia oraz budowa podnośnika pionowego na potrzeby osób niepełnoprawnych
w placówce edukacyjnej we Wroniu”;
2. Zarządzenie Nr 57/2020 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie
powołania Komisji do odbioru robót objętych zadaniem: „Przebudowa budynku
Zespołu Szkół we Wroniu”;
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3. Zarządzenie Nr 62/2020 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie
powołania Komisji do odbioru robót objętych zadaniem: „Przebudowa wraz
z modernizacją pracowni zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego w Wąbrzeźnie”;
4. Zarządzenie Nr 8/2021 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 18.02.2021 roku w sprawie
powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu pn. „Dziś nauka jutro praca
IV” nr RPKP.10.02.03-04-0006/19 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;
5. Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 18.02.2021 roku w sprawie
przyjęcia regulaminu rekrutacji uczniów do projektu pt. „Dziś nauka jutro praca IV”
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;
6. Zarządzenie Nr 10/2021 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 18.02.2021 roku w sprawie
powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu pn. „Dziś nauka jutro praca
V” nr RPKP.10.02.03-04-0049/19 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;
7. Zarządzenie Nr 11/2021 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 18.02.2021 roku w sprawie
przyjęcia regulaminu rekrutacji uczniów do projektu pt. „Dziś nauka jutro praca V”
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;
8. Zarządzenie Nr 20/2021 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 19.04.2021 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;
9. Zarządzenie Nr 21/2021 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 19.04.2021 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,
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Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
W ramach swoich kompetencji Starosta podejmował między innymi następujące
działania:
1. przyznał nagrody 6 nauczycielom i 1 dyrektorowi z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
2. wydał 12 skierowań do placówek kształcenia specjalnego,
3. wydał 3 skierowania do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych,
4. wydał 4 skierowania do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii;
5. przyznał 2 nagrody najlepszym absolwentom szkół ponadpodstawowych.
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 (30.09.2020 r.)

Nazwa placówki

SOSzW
we Wroniu

ZS
w Wąbrzeźnie młodzież

Liczba
uczniów/
słuchaczy

Liczba
oddziałów

Liczba
nauczycieli

Liczba etatów

42

11

25

25,28

714

32

61,34
66

ZS
w Wąbrzeźnie –
LO dla dorosłych

60

4

14,24

PP - P
w Wąbrzeźnie

0

0

8

7,5

ZSO
w Wąbrzeźnie

233

8

25

18,1

Ogółem

1049

55

133

126,46
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Organizacja szkół niepublicznych
W roku szkolnym 2020/2021 na terenie Powiatu Wąbrzeskiego nie funkcjonowała
żadna niepubliczna szkoła średnia.

Organizacja szkół publicznych
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 6 uczniów:
a) z niepełnosprawnością sprzężoną,
b) z niepełnosprawnością ruchową,
c) z autyzmem w tym z zespołem Aspergera.
Zajęcia rewalidacyjne – tygodniowy wymiar zajęć realizowano dla 6 uczniów w wymiarze:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

uczeń klasy pierwszej - 2 godziny zajęć rewalidacyjnych,
uczeń klasy pierwszej - 2 godziny zajęć rewalidacyjnych,
uczeń klasy drugiej - 2 godziny zajęć rewalidacyjnych,
uczeń klasy drugiej - 2 godziny zajęć rewalidacyjnych,
uczeń klasy drugiej - 2 godziny zajęć rewalidacyjnych,
uczeń klasy trzeciej - 2 godziny zajęć rewalidacyjnych.

Nauczanie indywidualne – tygodniowy wymiar zajęć realizowano dla 2 uczniów
w wymiarze:
a) uczeń klasy trzeciej - 12 godzin zajęć edukacyjnych,
b) uczeń klasy drugiej - 12 godzin zajęć edukacyjnych.
Zajęcia logopedyczne – tygodniowy wymiar zajęć realizowano dla 1 ucznia w wymiarze:
a) uczeń klasy drugiej - 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.
2.
3.
4.

Olimpiada Języka Angielskiego – 17 uczestników,
Olimpiada Języka Niemieckiego – 4 uczestników,
Olimpiada Historyczna – 6 uczestników,
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – 4 uczestników.

b) Konkursy szczebla ogólnopolskiego lub wojewódzkiego
Test Wiedzy Geograficznej – 7 uczniów (ogólnopolski - bez wyróżnień);
Test Wiedzy Chemicznej – 6 uczniów (ogólnopolski - bez wyróżnień);
Sejm Dzieci i Młodzieży – tytuły laureata uzyskało 2 uczniów (ogólnopolski);
Wojewódzki konkurs historyczny – Oni tworzyli naszą historię: 2 wyróżnienia
(wojewódzki);
5. Marian Rejewski – gigant nauki Kujaw i Pomorza – 1 uczennica (wojewódzki);
6. Fantastyka nie jest mi obca – 1 wyróżnienie (wojewódzki).
1.
2.
3.
4.

Liczba konkursów przeprowadzanych w stosunku do poprzedniego roku szkolnego jest
na podobnym poziomie. Od kilku lat konkursy organizowane są jednak z tych samych
przedmiotów i przez tych samych nauczycieli, tj. języki obce, historia, WOS, geografia,
a w mniejszym stopniu chemia i biologia. Wysoce wskazane jest mobilizowanie do udziału
w olimpiadach i konkursach uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego
na poziomie rozszerzonym. Olimpiada lub konkurs stanowi także istotną rolę
w przygotowaniu do egzaminu maturalnego.
c) Konkursy powiatowe i szkolne
1. Przyroda w obiektywie - w konkursie powiatowym „Przyroda w obiektywie”
uczniowie ZSO w Wąbrzeźnie zdobyli jedno III miejsce oraz jedno wyróżnienie.
2. Omnibus humanistyczny - przez cały rok szkolny prowadzony był interdyscyplinarny
konkurs wewnątrzszkolny Omnibus Humanistyczny. W konkursie zwyciężyli:
I miejsce - uczeń klasy 2b, II miejsce – uczennica klasy 2d, III miejsce – uczennica
klasy 1a. Konkurs przygotowali i przeprowadzili nauczyciele przedmiotów
humanistycznych w ramach pracy zespołu przedmiotów humanistycznych.
3. Mistrz mapy LO - w czerwcu przeprowadzony został konkurs geograficzny „Mistrz
mapy LO”, w którym udział wzięło 5 uczniów. Laureaci: I miejsce – uczeń klasy 1b,
II miejsce – uczennica klasy 2c. Konkurs przygotowała i przeprowadziła
nauczycielka geografii.
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4. Konkursy biblioteczne - konkursy czytelnicze oraz plastyczne organizowane były
przez nauczyciela bibliotekarza.

Wymiana polsko-niemiecka:
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 2020/2021 odwołana.

Wycieczki i wyjścia grupowe:
1. Rajdy integracyjne klas pierwszych – klasy 1a i 1 b – w oddziałach klasowych –
kompleks hotelu Rondo;
2. Stegna-Sztutowo – klasa 1b – wycieczka jednodniowa;
3. Gospodarstwo agroturystyczne Myśliwiec – klasa 1a – wycieczka jednodniowa;
4. Rajd pieszy – przyroda okolic Wąbrzeźna – klasa 2a;
5. Wyjścia grupowe – zgodnie z rejestrem wyjść.

Realizowane projekty zewnętrzne:
W roku szkolnym 2020/2021 realizowane były ostatnie zajęcia z projektu „Przez
naukę do sukcesu II” (matematyka, geografia) oraz zajęcia z projektu „Przez naukę
do sukcesu III”. W ramach projektu realizowane były zajęcia rozwijające lub wyrównawcze
z przedmiotów ścisłych, przyrodniczych oraz języka angielskiego. W okresie wakacyjnym
dla 30 uczniów zorganizowano miesięczne staże zawodowe w ramach projektu „Przez
naukę do sukcesu III”. Uczniowie staże odbywali w urzędach administracji samorządowej,
Wąbrzeskim Domu Kultury oraz w sekretariacie ZSO w Wąbrzeźnie. Szkoła uzyskała
akceptację Urzędu Marszałkowskiego na realizację kolejnego projektu pn. „Przez naukę
do sukcesu IV”, który wdrożony zostanie od 1 stycznia 2022 roku.

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi:
1. Wąbrzeski Dom Kultury – organizacja wystawy plastycznej uczniów ZSO.
Wystawiono prace 6 uczennic szkoły;
2. Sanepid Wąbrzeźno – wsparcie w organizacji zajęć dla uczniów w zakresie edukacji
zdrowotnej – zgodnie z Szkolnym Programem Profilaktyczno – Wychowawczym;
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3. Politechnika Gdańska – podpisanie porozumienia o współpracy na realizację zajęć
specjalistycznych dla uczniów grup rozszerzających przedmioty ścisłe i przyrodnicze
– realizacja na rok szkolny 2021,/2022. Gwarantowany budżet projektu – 30 tys. zł.

Imprezy o charakterze edukacyjno – rekreacyjnym:
W czerwcu przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego zorganizowano na szkolnym
boisku następujące imprezy:
a) Otrzęsiny Pierwszoklasistów – koordynowali wychowawcy klas pierwszych;
b) Dzień Języków Obcych – koordynowali nauczyciele języków obcych;
c) Dzień Sportu.
Wszystkie w/w imprezy uznać należy za bardzo udane. Podkreślić należy duże
zaangażowanie uczniów w ich realizację.

Nauczanie zdalne:
W związku z pandemią koronawirusa szkoła w systemie stacjonarnym funkcjonowała
od 1 września do 18 października 2020 roku. Od 19 października wprowadzony został system
nauki zdalnej, który był realizowany do 16 maja 2021 roku. Od 17 maja do 30 maja szkoła
pracowała w systemie hybrydowym, a od 31 maja do 25 czerwca w systemie stacjonarnym.
W sposób zdalny szkoła pracowała za pomocą komunikatora Discord. Administracją
komunikatora kierował uczeń klasy 2b. Komunikator funkcjonował bez większych kłopotów
technicznych. Zgodnie z rozporządzeniami MEiN w drugim półroczu dopuszczona została
możliwość organizowania zajęć powtórkowych lub próbnych egzaminów maturalnych dla
uczniów klas trzecich w sposób stacjonarny. Zgodnie z harmonogramem CKE
przeprowadzone zostały także matury próbne CKE. Częściowo w sposób stacjonarny
prowadzone były zajęcia realizowane w ramach kształcenia specjalnego. W ramach wsparcia
dla uczniów nie posiadających sprzętu komputerowego, wypożyczono na czas nauki zdalnej
9 tabletów oraz 2 laptopy.

Zespół Szkół 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.

9

Oferta kierunków kształcenia:














technik mechanik,
technik logistyk,
technik mechatronik,
technik hotelarstwa,
technik organizacji turystyki,
technik ekonomista,
technik handlowiec,
technik inżynierii sanitarnej,
technik informatyk,
technik informatyk – informatyka w wojsku,
technik ochrony środowiska,
technik architektury krajobrazu,
technik żywienia i usług gastronomicznych.

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,
klasy integracyjne wielozawodowe.

Liceum ogólnokształcące o ukierunkowaniu służby mundurowe
Branżowa Szkoła II Stopnia:
Uczniowie mogą kontynuować kształcenie w zawodach, które realizowali w Branżowej
Szkole I Stopnia.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

10

Konkursy:



udział uczniów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej;
ekologiczny konkurs fotograficzny „Przyroda w obiektywie” - głównym celem
konkursu było podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej w oparciu o aktywne formy
edukacji oraz promocja poprzez fotografię walorów przyrodniczo – krajobrazowych
Powiatu Wąbrzeskiego. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: krajobraz oraz
makro. Nagrody zostały ufundowane przez Zespół Szkół oraz Zarząd Powiatu
w Wąbrzeźnie. Wszyscy uczestnicy otrzymali bardzo dobre oceny za aktywność
z przedmiotów przyrodniczych.

W szkole realizowano następujące projekty zewnętrzne:
1. „Dziś nauka jutro praca II”:



zajęcia pozalekcyjne z programowania obrabiarek numerycznie sterowanych;
szkolenie z programowania w języku GRAFCET+ FluidSIM dla mechatroników.

2. „Dziś nauka jutro praca III”:








zajęcia pozalekcyjne z programowania obrabiarek numerycznie sterowanych;
zajęcia pozalekcyjne dla technika obsługi turystycznej;
zajęcia pozalekcyjne logistyka w hotelarstwie;
zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego oraz języka angielskiego zawodowego;
zajęcia pozalekcyjne z matematyki;
zajęcia z doradztwa zawodowego;
kurs barmański dla Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Realizacja projektu unijnego „Przez naukę do sukcesu III”:
W ramach projektu „Przez naukę do sukcesu III” prowadzone były zajęcia
dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki. Zajęcia dla dwóch grup klasy 3 LO
prowadzone były zdalnie. Pod koniec lutego rozpoczęły się stacjonarnie zajęcia dodatkowe
z matematyki w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca III” dla dwóch grup technikum
po gimnazjum. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas maturalnych, a głównym celem
było podniesienie kompetencji kluczowych z matematyki i lepsze wyniki na maturze
podstawowej i rozszerzonej.

Współpraca szkoły z instytucjami zewnętrznymi:




Pracodawcy Powiatu Wąbrzeskiego;
UTP Bydgoszcz;
WSB Toruń;
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PPP Wąbrzeźno;
UM Wąbrzeźno;
KPP Wąbrzeźno;
Straż miejska Wąbrzeźno;
Szkoły Powiatu Wąbrzeźno;
Liceum Ogólnokształcące Wąbrzeźno.

Wymiana międzynarodowa:
Realizacja projektów z programu Erasmus+:
1. ‘Collective Action for Respect and Empathy’;
2. ‘Communication is an Art’;
3. ‘New Era in Education’.

Kształcenie specjalne i indywidualne:






15 osób posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
3 osoby realizowały naukę w ramach nauczania indywidualnego;
2 osoby realizowały zajęcia zindywidualizowanej ścieżki nauczania;
9 uczniów odbywało zajęcia rewalidacji;
w szkole funkcjonowały 4 oddziały integracyjne.

Działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie w roku szkolnym 2020/2021 cały czas
pracowała stacjonarnie, bezpośrednio we wszystkich obszarach tj. diagnozowanie, działalność
postdiagnostyczna, terapia, poza wspomaganiem, które odbywało się w zależności
od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Z uwagi na zapewnienie bezpiecznych warunków klientom, dzieciom, uczniom,
nauczycielom, a także pracownikom placówki na terenie poradni obowiązywał reżim
sanitarny.
1. Zatrudnienie w roku szkolnym 2020/2021.
Pracownicy pedagogiczni: 8 osób:
 6 nauczycieli dyplomowanych;
 1 nauczyciel mianowany;
 1 nauczyciel kontraktowy.
Pracownicy administracji: 2 osoby:
 1 starszy referent;
 1 lekarz konsultant.
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Pracownik obsługi - 1 osoba.
2. Teren działania poradni:






Gmina miejska Wąbrzeźno;
Gmina Ryńsk;
Gmina Dębowa Łąka;
Gmina Płużnica;
Gmina Książki.

3. Działalność diagnostyczna, terapia, porady itd. liczba przyjętych 1.890
szkolnym 2020/2021.

w roku

Orzekanie - 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 - 65;
 orzeczenie o potrzebie obowiązkowego indywidualnego rocznego przygotowania
przedszkolnego, o potrzebie indywidualnego nauczania – 19;
 opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju - 13;
 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych – 0;
 orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego – 0.
Liczba opinii (bez opinii wydawanych przez zespół orzekający) – 211;
Liczba wydanych informacji – 73.
4. Terapia:





Psychologiczna w tym EEG Biofeedback 37/ 408 spotkań;
Pedagogiczna 18/331 spotkań;
Terapia ruchem (dzieci małe) 33/180 spotkań;
Logopedyczna 30/349 spotkań.

5. Badania:
 Psychologiczne - 413;
 Pedagogiczne - 370;
 Logopedyczne - 56.
6. Liczba porad - 69.
7. Liczba konsultacji – 94.
8. Interwencja kryzysowa – 0.
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9. Działalność w terenie:
 prelekcje/ wykłady dla rodziców 3/47 osób;
 zajęcia dla uczniów20/285 osób;
 szkoleniowe rady pedagogiczne/ spotkania z zespołami nauczycieli: 3/50 osób.
10. W roku szkolnym 2020/2021 powołano 2 sieci współpracy i wspomagania:
 sieć pedagogów - 2 spotkania; współpraca przede wszystkim polegała na planowaniu
badań, porad w poradni, ustalania harmonogramu, informacji przekazywanych
opiekunom prawnym, dostarczanej do placówki dokumentacji;
 sieć psychologów - 2 spotkania; kontakt telefoniczny, e-mailowy.
Obie grupy pracowały z wykorzystaniem technik pracy na odległość.
11. W roku szkolnym dokonano oceny jednego nauczyciela. Pozostałe osoby mają oceny
aktualne lub z uwagi na zakończenie stażu są planowane do oceny w roku szkolnym
2021/2022.
12. W roku szkolnym 2020/2021 nie wykonywano na terenie palcówki remontów.
Doposażono gabinety w pomoce i narzędzia diagnostyczne.
13.
Przekształcenie
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w
w Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wąbrzeźnie.

Wąbrzeźnie

Rada Powiatu w dniu 25 marca 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXI/125/2021 w sprawie
zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie
w Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wąbrzeźnie. Uzasadnieniem
dla tych działań były zapowiedzi Ministerstwa Edukacji i Nauki o likwidacji Powiatowych
Centrów Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na rzecz powołania
Centrów Dziecka i Rodziny. Powstało zatem istotne zagrożenie dla funkcjonowania instytucji,
które realizowały zadania powiatu dotyczące wczesnej pomocy, specjalistycznej diagnostyki,
pomocy interwencyjno-terapeutycznej, konsultacji, doradztwa, a także pomocy rodzinom.
Rozwiązaniem wobec planów ministerstwa było powołanie poradni specjalistycznej, której
struktury wyłączono z planowanych zmian. Warunkiem ostatecznym przekształcenia była
pozytywna opinia Kuratora Oświaty. Niestety Kurator wydał opinię negatywną powołując
się m.in. na „brak możliwości kontynuowania przez dzieci i uczniów diagnozy i terapii
w innej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego”,
a poradnia specjalistyczna, zdaniem Kuratorium Oświaty nie gwarantuje takiej kontynuacji.
Wobec powyższego odstąpiono od procedury przekształcenia, natomiast duży opór
instytucjonalny i społeczny dotyczący przekształcenia Poradni PsychologicznoPedagogicznych i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Centrum Dziecka i Rodziny
spowodował, że Ministerstwo Edukacji i Nauki wycofało się również na ten moment
z realizacji projektu.
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
we Wroniu
Udział uczniów w konkursach, osiągnięcia:
Na terenie Ośrodka odbywały się różnorodne zajęcia dodatkowe. Uczniowie mieli
możliwość odkrywania, rozwijania swoich zainteresowań i predyspozycji oraz poznawania
różnych form aktywnego spędzania czasu w ramach:


Szkolnego Koła „Caritas”;



Koła Muzycznego;



Koła Komputerowego;



Koła „Młodzi Odkrywcy”;



SKKT PTTK;



Koła Gier Stolikowych „Stolikowe granie”;



Olimpiad Sportowych – sekcja sportowa „NA PRZEŁAJ”;



Świetlicopracowni manualnej;



Sekcji higieniczno-porządkowej;



Terapii na basenie w Wąbrzeźnie;



Hipoterapii.

Konkursy:


XVII edycji powiatowego konkursu literackiego dla osób niepełnosprawnych
„Wyprawy Literackie” („Eko ja, eko my”):

- nagrodę starosty otrzymało dwóch uczniów;
- nagrodę burmistrza otrzymały dwie uczennice;
- nagrodę biblioteki przyznano 5 uczniom.
Konkurs odbył się w formie online.


Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Walentynkowy czar” (on-line; organizator
Wąbrzeski Dom Kultury); uczeń klasy VI SP – wyróżnienie w kategorii szkół
podstawowych; uczennica klasy II Pdp - III miejsce;



Przegląd Twórczości Ludowej „Wielkanoc” (organizator Dom Kultury w GolubiuDobrzyniu) – uczeń klasy V SP – I miejsce; uczennica V SP – wyróżnienie;



Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Kartka Wielkanocna” (organizator Wąbrzeski
Dom Kultury) – uczeń klasy V SP – III miejsce;
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Konkurs „Palma Wielkanocna” (organizator Wąbrzeski Dom Kultury); I nagrodę
otrzymał uczeń klasy I Pdp;



Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Pisanka Wielkanocna” (organizator Wąbrzeski
Dom Kultury);



Wojewódzki Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Wąbrzeski Mikrofon”
(on-line; organizator Wąbrzeski Dom Kultury); nagrody otrzymało trzech uczniów
z klasy VIII SP;



Konkurs Plastyczny „Ekodzieło” (organizator Wąbrzeski Dom Kultury);



Szkolny Konkurs „Wykonaj grę” - I miejsce w kategorii grupowej zdobyła klasa
I Pdp; wyróżnienie – II Pdp i IV SP oraz III SP; w kategorii indywidualnej I miejsce
przyznano uczniowi z klasy V SP, II miejsce uczniowi z VIII SP, III miejsce uczennicy
z klasy V SP oraz wyróżniono ucznia z klasy VI SP oraz dwóch uczniów z klasy VIII
SP;



Konkurs Plastyczny pt. „ Para skarpetek nie do pary na 21marca” zorganizowanym
przez stowarzyszenie „Bardziej kochani”.

Uroczystości organizowane na terenie Ośrodka:


Dzień Osób z Zespołem Downa,



Dzień Teatru;



Dzień Ziemi,



Światowy Dzień Książki;



Dzień Kota;



Dzień Dziecka;



Przywitanie Wiosny;



Prowadzono tzw. Dni Aktywności (cykliczne spotkania o charakterze sportowym,
muzycznym, plastycznym i odkrywczym);



Zorganizowano Wieczór SPA w internacie.

Ze względu na trwającą epidemię COVID-19 udało się zorganizować tylko trzy wycieczki.

Projekty:


Kontynuacja projektu „Przez naukę do sukcesu III” - uczniowie uczestniczyli
w ramach tego projektu w zajęciach arteterapii, alternatywnej komunikacji, treningu
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słuchowym metodą Tomatisa, zajęciach EEG Biofeedback;


Ponadto wszystkie klasy uczestniczyły w szkolnym programie „Żyję zdrowo
i aktywnie”;



Klasa IV SP realizowała projekt „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.

Innowacje pedagogiczne:


„Terapia Ręki – jako metoda wspomagająca rozwój mowy”;



„Neurorehabilitacja twarzoczaszki aplikatorami wieloigłowymi dr Lyapko-AWI”;



„EEG Biofeedback”;



"Kreatywne prace plastyczne" w ramach Międzynarodowego Projektu edukacyjnego
II edycja.

Kontrole, monitorowanie, oceny:


ZSO w Wąbrzeźnie – 1 ocena dyrektora;



SOSzW we Wroniu – 2 kontrole, 1 ocena dyrektora;



PP-P w Wąbrzeźnie - 1 ocena nauczyciela.

Remonty:


ZS w Wąbrzeźnie – w ramach projektu „Modernizacja i wyposażenie pracowni
zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego” zrealizowano
część budowlaną pracowni żywienia i pracowni wytrzymałości materiałów;



ZSO w Wąbrzeźnie – remont posadzki na parterze; malowanie korytarza parteru;
instalacja punktu dostępowego do Internetu dla uczniów.



SOSzW we Wroniu:

a) Kuchnia – płytki, instalacja elektryczna, wentylacja, wyposażenie kuchni w kocioł
warzelny, metalowe szafy;
b) Magazyn żywności – płytki, malowanie;
c) Magazyn warzyw i owoców- płytki, malowanie;
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d) Budynek szkoły i internatu - naprawa instalacji elektrycznej (częściowa wymiana
przewodów elektrycznych), wymiana gniazdek, tablicy rozdzielczej;
e) Podłączenie sygnalizacji alarmowej;
f) Częściowa wymiana rur instalacji wodno-kanalizacyjnej;
g) Malowanie klas, częściowo korytarzy szkoły, wyposażenie podłóg w klasach
i w gabinetach terapeutycznych w wykładziny;
h) Winda;
i) Dach na budynku szkoły, łączniku i budynku internatu.


PP-P w Wąbrzeźnie - w roku szkolnym 2020/2021 nie wykonywano na terenie
palcówki remontów. Doposażono gabinety w pomoce i narzędzia diagnostyczne.

Inne projekty:
1. Utrzymywano

w

internacie

Specjalnego

Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego

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 we Wroniu w ramach zadania
2.4 Priorytet II Programu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny
„Za życiem”. Kwota dofinansowania 18 200 zł;
3. Realizowano zajęcia SKS w ZS w Wąbrzeźnie współfinansowane przez Kujawsko –
Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy. Koszt własny
Powiatu 525 zł.

Złożone wnioski projektowe:
1. Budowa boisk wielofunkcyjnych w ZS w Wąbrzeźnie, ZSO w Wąbrzeźnie
i SOSzW we Wroniu - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „
Sportowa Polska” finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Koszt
projektu 3 042 103,00 zł brutto (wkład własny Powiatu 1 521 052,00 zł brutto);
2. „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach
edukacyjnych
Powiatu
Wąbrzeskiego”
–
Projekt
współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6.
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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 – 6 uczniów;



Humaniści na start – 6 uczniów.

Matury 2021(maj)


do egzaminu przystąpiło 165 uczniów;



egzamin zdało 123 uczniów;



zdawalność 75 % - II miejsce w województwie.
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Zdawalność w szkołach – część obowiązkowa, bez części ustnej

Nazwa

j. polski
pisemnie

Matematyka
pisemnie

j. angielski
pisemnie

j. niemiecki
pisemnie

ZSO

97 %

89 %

98 %

ZS - T

91 %

86 %

96 %

-

ZS -LO

42 %

50 %

28 %

20 %

ZS – LO
dorośli

75 %

50 %

64%

-

Wyniki procentowe z przedmiotów Powiatu na tle województwa i kraju

Przedmiot

Liczba
zdających

Wynik %
Wynik %
Wynik %
Powiat Województwo
Kraj

Stanin
Powiat

Biologia (R)*

15

26

30

33

5

Geografia (R) *

30

31

30

33

5

J. angielski (P)*

154

68

73

76

4

J. angielski (R)*

52

63

65

65

5

J. niemiecki (P) *

11

41

49

58

4

J. polski (P) *

165

48

51

55

4

J. polski (R) *

11

45

44

49

5

Matematyka (P) *

165

50

52

56

5

Matematyka (R) *

23

27

27

31

5

*R – poziom rozszerzony;
*P- poziom podstawowy.
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Liczba przystępujących do egzaminu zawodowego i zdawalność w poszczególnych kwalifikacjach w Powiecie
Wąbrzeskim/07.06.2021 - 08.07.2021/ osoby przystępujące do egzaminu po raz pierwszy

EE.01
MG.05
BD.14
MG.44
MG.17
AU.36
BD.04
AU.32
AU.35
MG.19
EE.09
RL.03
AU.20
EE.02

Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych
Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw
sztucznych
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji
maszyn i urządzeń
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Prowadzenie rachunkowości
Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i
wykończeniowych
Organizacja transportu
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Użytkowanie obrabiarek skrawających
Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami
internetowymi i bazami danych
Prowadzenie produkcji rolniczej
Prowadzenie sprzedaży
Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i
systemów mechatronicznych

%

%

%

liczba

liczba

zdało

Egzamin
Otrzymało
Przystą
świadectwo Zdawal
Zdawal
piło do
kwalifikacyj ność w
ność w
dwóch
ne (spośród wojewó
kraju
części
zdających 2 dztwie
egzami
części
nu
egzaminu)

%

liczba

przystąpiło
liczba

%

liczba

przystąpiło

Nazwa kwalifikacji

liczba

Oznacz
enie
kwalifik
acji

Zgłoszonych do
egzaminu (liczba
deklaracji)

Część praktyczna

zdało

Część pisemna

część
pisemna
3

część
praktyczna
3

3

1

33

3

3

100

3

1

33

33

75

3
1

3
1

3
1

2
0

66
0

3
1

3
1

100
100

3
1

2
0

66
0

75
79

83
63

5
10
11

5
10
11

3
10
10

3
6
8

100
60
80

3
10
9

2
8
5

66
80
55

3
10
9

2
6
4

66
60
44

65
68
70

69
80
67

1
29
9
4

1
29
9
4

1
28
9
4

1
26
9
3

100
92
100
75

1
28
9
4

1
23
8
4

100
82
88
100

1
28
9
4

1
22
8
3

100
78
88
75

68
80
87
79

68
80
88
76

13
2
5

13
2
5

11
2
5

4
2
4

36
100
80
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Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż
usług turystycznych
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn
i urządzeń elektrycznych
Planowanie i realizacja usług w recepcji
Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych
Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów
mechatronicznych
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Sporządzanie potraw i napojów
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