
UCHWAŁA NR XXXIV/197/13
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i w placówkach 
prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski w roku szkolnym 2012/2013

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.) w związku z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się informację Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i w 
placówkach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski w roku szkolnym 2012/2013, stanowiącą załącznik do 
uchwały. 

§ 2. Akceptuje się wnioski ujęte w informacji. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Rafał Mazur
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Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), przedstawia się Radzie Powiatu informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych oraz uzyskanych wynikach egzaminów, w minionym roku 

szkolnym tj. 2012/13.  

 
1. Organizacja  powiatowych jednostek oświatowych. 
 

Sieć szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski w roku szkolnym 

2012/2013 obejmowała 20 jednostek oświatowych. Podobnie jak w roku poprzednim 

zorganizowane one były w ośmiu jednostkach organizacyjnych.  

W roku szkolnym 2012/2013 w dwóch jednostkach, tj. w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i  Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie oraz 

Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach funkcjonowały Gimnazja, których organem 

prowadzącym są Gminy. W ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego 

im. J.I. Sztaudyngera w  Szklarskiej Porębie funkcjonuje również Gimnazjum Mistrzostwa 

Sportowego. Prowadzenie szkół mistrzostwa sportowego jest zadaniem własnym powiatu. Wolę 

utworzenia i prowadzenia takiej szkoły wyraził samorząd gminy Szklarska Poręba, a Rada Powiatu 

Jeleniogórskiego wyraziła zgodę na prowadzenie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przez 

Miasto Szklarska Poręba. 

W roku szkolnym 2012/2013 nie było zmian w sieci szkół i placówek prowadzonych przez 

Powiat.  

Wśród organizacyjnych przedsięwzięć podejmowanych przez szkoły w roku szkolnym 2012/13 

wymienić należy wprowadzenie, z dniem 1 września 2012 r., czterech innowacji pedagogicznych 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach zatwierdzonych przez Dolnośląskiego 

Kuratora Oświaty i wpisanych do "Rejestru innowacji pedagogicznych i eksperymentów 

prowadzonych w szkołach i placówkach województwa dolnośląskiego". 

Były to: 

1) Warsztaty językowe w Niemczech autorstwa nauczyciela języka niemieckiego. Innowacja 

była prowadzona w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym. 

2) Warsztaty ekologiczne autorstwa nauczyciela biologii. Innowacja była prowadzona  

w Gimnazjum. 

3) Ekonomia w działaniu - młodzieżowe mini przedsiębiorstwo "Pomocna dłoń"    autorstwa 

nauczyciela przedsiębiorczości oraz nauczyciela wiedzy o społeczeństwie. Innowacja była  

prowadzona w Gimnazjum. 

4) Projekt "Matematyka Innego Wymiaru - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski  

Dzieci i Młodzieży" opracowany przez firmę Edukacyjno – Wydawniczą ELTIMAT. Innowacja 

była prowadzona w Gimnazjum. 

Z końcem roku szkolnego, osiągnięte efekty wychowawcze i dydaktyczne  prowadzonych 

innowacji zaopiniowane i ocenione zostały przez Radę Pedagogiczną. Stały się inspiracją do 

kontynuacji tych innowacji w następnym roku szkolnym oraz wskazania nowych obszarów do 

rozszerzenia działań dydaktyczno – wychowawczych. 
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Również z dniem 1 września 2012 r. w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego 

w Szklarskiej Porębie, w ramach kształcenia sportowego, wprowadzona została nowa 

dyscyplina – badminton.  

Zmniejszyła się baza lokalowa placówek oświatowych, tj. dwa obiekty „Wodnik” i „Szuwarek” 

będące w trwałym zarządzie   Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej 

Porębie przekazane zostały do zasobów Starostwa. W sprawozdawczości SIO na dzień 30 

września 2011 r. wykazano 183 miejsca, w roku 2012 wykazano 148 miejsca, a  obecnie liczba 

miejsc dla wychowanków wynosi 110.  

Tabela nr 1 przedstawia stan organizacyjny oraz bazę lokalową jednostek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski.  

 

Tabela 1. Stan organizacyjny jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Jeleniogórski na dzień 31 sierpnia 2013 r. 
 

Lp. Nazwa Typy szkół Ilość  
obiektów 

Uwagi /właściciel 
bazy/ 

1. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących  
i Mistrzostwa 
Sportowego  
im. J.I. Sztaudyngera                    

w Szklarskiej 
Porębie 

1. Liceum Ogólnokształcące 
2. Liceum Ogólnokształcące  
Mistrzostwa Sportowego 
3. Gimnazjum  * ) 
4. Gimnazjum Mistrzostwa 
Sportowego   * ) 
 

 
2 

Obiekt szkoły - mienie 
Miasta Szklarskiej 
Poręby 
Obiekt internatu- LOMS 
mienie Powiatu 
Jeleniogórskiego 
przekazany  w trwały 
zarząd 
* 

 ) porozumienie 
z Miastem Szklarska 
Poręba w sprawie 
funkcjonowania 
Gimnazjów w 
strukturze Zespołu 
Szkół. 

 

2. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
w Kowarach 

1. Liceum Ogólnokształcące 
    im. Stanisława Lema 
2. Gimnazjum im. Stanisława Lema * ) 

 
1 

Mienie Powiatu 
Jeleniogórskiego 
przekazane  w trwały 
zarząd 
*  

) porozumienie 
z Miastem Kowary 
w sprawie 

funkcjonowania 
Gimnazjum w 
strukturze Zespołu 
Szkół. 
 

3. Zespół Szkół 
Technicznych                           
i Licealnych                     
w Piechowicach 

1. Liceum Ogólnokształcące 
2. Technikum  
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
 
 

 
2 

Mienie Powiatu 
Jeleniogórskiego 
przekazane w trwały 
zarząd 
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4. Zespół Szkół 
Specjalnych w 
Domu Pomocy 
Społecznej „Junior” 
w Miłkowie 
(dla dzieci i młodzieży 
upośledzonej umysłowo 
w stopniu umiarkowanym  
i znacznym) 

1. Szkoła  Podstawowa  Specjalna * ) 
2. Gimnazjum Specjalne  * ) 
3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca  
    do Pracy 

 

 
2 

Mienie Powiatu 
Jeleniogórskiego 
przekazane                
w trwały zarząd DPS 
Miłków. 
* 

) zajęcia prowadzone 
również w Szklarskiej 
Porębie na bazie DPS 
„Caritas” 

5. Zespół Placówek 
Resocjalizacyjno - 
Wychowawczych 
w Szklarskiej 
Porębie 
 

Młodzieżowy Ośrodek   Socjoterapii 
1. Gimnazjum Specjalne 
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa     
    Specjalna  
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
1. Szkoła Podstawowa Specjalna 
2. Gimnazjum Specjalne 
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa     
    Specjalna  
 

 
4 

Mienie Powiatu 
Jeleniogórskiego 
przekazane w trwały 
zarząd 

6. Publiczna Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna  
w Kowarach 

- Wspomaganie prawidłowego rozwoju 
psychofizycznego, efektywności uczenia 
się dzieci  i młodzieży, pomoc uczniom 
w wyborze kierunku kształcenia 
zawodowego, udzielanie dzieciom, 
rodzicom, nauczycielom i wychowawcom 
pomocy psychologicznej, pedagogicznej, 
logopedycznej i rewalidacyjnej, 

 
1 

 
Mienie Miasta Kowary 
– trwały zarząd MOPS 
Kowary – umowa 
użyczenia pomieszczeń 

 

7. Publiczna Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna  
w Szklarskiej 
Porębie 

- wydawanie orzeczeń o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub 
indywidualnego nauczania, 
- wydawania opinii o potrzebie i zakresie 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
 

 
1 

Mienie Miasta 
Szklarska Poręba 
– trwały zarząd ZOZ 
Szklarska Poręba 
– umowa użyczenia 
pomieszczeń 
 

8. Dom Wczasów 
Dziecięcych 
i Promocji Zdrowia 
w Szklarskiej 
Porębie 

Placówka przeznaczona jest do okresowego 
pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich 
fizycznego i psychofizycznego rozwoju oraz 
wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i 
kształtowania zachowań prozdrowotnych 
z wykorzystaniem lokalnych warunków 
klimatycznych. 

 
5 

Mienie Powiatu 
Jeleniogórskiego 
przekazane w trwały 
zarząd 

 

 

2. Uczniowie  i  nauczyciele. 

Liczba uczniów oraz  liczba oddziałów w szkołach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski 

w latach szkolnych 2010/11 – 2012/13 przedstawiona została w tabeli nr 2. 
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Tabela nr 2. Liczba uczniów oraz oddziałów w latach 2010 – 2012 w szkołach powiatu 
jeleniogórskiego.                                             (wg SIO – stan na 30 września każdego roku) 

 

  R.szk. 2010/11 R.szk. 2011/12 R.szk. 2012/13 

Lp. Nazwa  szkoły Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

1. Gimnazjum Specjalne  
w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii  w  Szklarskiej  Porębie 
 

3 40 3 36 3 36 

2.    Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Specjalna             
w Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii  w  Szklarskiej  Porębie 

2 20 2 24 2 24 

3. Gimnazjum Specjalne  
w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym   
w  Szklarskiej  Porębie 

3 48 3 36 3 36 

4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Specjalna   w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym  
w  Szklarskiej  Porębie 

1 12 2 24 2 24 

5. Liceum Ogólnokształcące  
im. Stanisława Lema 
w  Kowarach, 
 

4 122 4 96 4 99 

6. Liceum Ogólnokształcące  
w  Piechowicach 

- - 2 43 3 71 

7. Technikum w Piechowicach 4 94 4 93 4 77 

8. Zasadnicza Szkoła Zawodowa              
w  Piechowicach 
 

1 14 - - - - 

9. Liceum Ogólnokształcące  
w  Szklarskiej Porębie 
 

2,5 70 2 61 1,5*) 51 

10. Liceum Ogólnokształcące 
Mistrzostwa Sportowego 
w Szklarskiej Porębie 

2,5 34 2 31 1,5*) 27 

11. Gimnazjum Specjalne w Zespole 
Szkół Specjalnych przy DPS 
„Junior” w Miłkowie 

2 14 2 13 2 10 

12.  Szkoła Przysposabiająca do 
Pracy w Zespole Szkół 
Specjalnych przy DPS „Junior” 
w Miłkowie 

1 8 1 7 1 7 

13. Szkoła Podstawowa Specjalna 
(Zajęcia Rewalidacyjno – 
Wychowawcze) w Zespole Szkół 
Specjalnych przy DPS „Junior”  
w Miłkowie 

- 36 - 31 - 31 

  
RAZEM 

 
26 

 
512 

 
27 

 
495 

 

 
27 

 
493 

*) zajęcia w oddziałach LO i LOMS prowadzone są wspólnie 

 

W roku szkolnym 2012/13, w skali szkół prowadzonych przez Powiat, liczba uczniów 

zmniejszyła się w porównaniu do poprzedniego roku jedynie o 2 osoby, ale nabór uczniów do 
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klas pierwszych wyniósł tylko 108 osób tj. o 16 osób mniej niż w roku poprzednim. Brak było 

też chętnych uczniów do rozpoczęcia nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej 

w Piechowicach. Dobrą rekrutację do klasy I Liceum Ogólnokształcącego przeprowadził 

Zespół Szkół w Piechowicach.  

W porównaniu do r. szk. 2010/11 ogólna liczba uczniów w szkołach Powiatu Jeleniogórskiego 

zmniejszyła się o 19 osób. Problemy z rekrutacją do szkół powoduje niż demograficzny. 

Spadek liczby urodzeń w powiecie jeleniogórskim przedstawiony został w tabeli nr 3. W roku 

szkolnym 2012/2013 w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęli naukę 

uczniowie urodzeni w roku 1996.  

        

            Tabela nr 3. Liczba  mieszkańców powiatu jeleniogórskiego wg roku urodzenia. 

 

Centralna lokalizacja Jeleniej Góry i dobre połączenie komunikacyjne 

z miejscowościami powiatu jeleniogórskiego są głównymi przyczynami odpływu znacznej 

liczby absolwentów gimnazjów do szkół w mieście Jelenia Góra. W mało liczebnej szkole nie 

można też tworzyć szerokiej oferty edukacyjnej dla uczniów, ze względu na wysokie koszty 

kształcenia. Ograniczenia w finansowaniu oświaty wpływają również na tempo 

unowocześniania bazy dydaktycznej, a to w sumie decyduje o atrakcyjności szkoły w oczach 

absolwentów gimnazjów.  

Nabór uczniów do szkół specjalnych w MOW w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – 

Wychowawczych w Szklarskiej Porębie odbywał się na zasadach kierowania wychowanków 

przez Centrum Kierowania Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.  Uczniowie ci posiadają 

postanowienie sądu o umieszczeniu w placówce resocjalizacyjnej. W roku szkolnym 2012/13 

nastąpiła zmiana w zasadach kierowania do Ośrodków Socjoterapii. W znowelizowanym 

rozporządzeniu MEN odstąpiono od centralnego kierowania do tych placówek. Do 

Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w  Młodzieżowym 

Ośrodku Socjoterapii  nabór dokonywany jest na wniosek rodzica na podstawie orzeczenia 

o kształceniu w MOS wydanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. 

W Zespole Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych przebywa młodzież 

pochodząca z terenu niemal całej Polski. 

Nabór uczniów do szkół specjalnych funkcjonujących w Zespole Szkół Specjalnych w Domu 

Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie dokonywany jest spośród mieszkańców DPS 

„JUNIOR” w Miłkowie i DPS w Szklarskiej Porębie. Przyjmowani są uczniowie z orzeczeniami 

o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Do 

Szkoły Podstawowej Specjalnej, w ramach zespołów rewalidacyjno – wychowawczych dla 

osób głęboko upośledzonych uczęszczają uczennice w wieku od 10 do 24 lat. W Gimnazjum 

Specjalnym przebywają uczniowie w wieku od 13 do 20 lat, a w Szkole Przysposabiającej do 

 
Rok 

urodzenia 

 
1990 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2004 

 
2007 

 
Liczba 
zameldow. 
w powiecie 

 
 939 

 
  833 

 
 797 

  
  724 

 
 717 

 
  664 

 
  664 

 
  589 

 
  644 

 
  570 

 
582 

 
  627 
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Pracy w wieku od 20 do 24 lat. Uczniowie ww. szkół nie podlegają obowiązkowi składania 

egzaminów zewnętrznych prowadzonych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. 

Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie, w roku szkolnym 

2012/2013 wykonywał swoją statutową działalność przyjmując dzieci i młodzież z terenu 

całego kraju. Z pobytu w Domu Wczasów dziecięcych w minionym roku szkolnym skorzystało 

2.666 uczniów. Wprowadzone reformy w systemie oświaty, tak strukturalna jak 

i programowa oraz ciągle postępujący niż demograficzny wywiera znaczny wpływ na 

funkcjonowanie tego typu placówek – jest coraz mniej korzystających oraz turnusy są coraz 

krótsze. Od 1.01.2013 r. zmianie uległa zasada naliczania przez MEN, subwencji oświatowej 

dla domów wczasów dziecięcych. 

W roku szkolnym 2012/13, na rzecz dzieci i młodzieży z terenu powiatu jeleniogórskiego 

swoje zadania wykonywały Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne w Kowarach i Szklarskiej 

Porębie. W okresie od września 2012 do 31 marca 2013 r. liczba przyjętych uczniów przez 

Poradnie wyniosła 2.944. Liczba wydanych opinii oraz orzeczeń przez Poradnie w minionym 

roku wyniosła 1.082. Poradnie udzieliły również fachowej pomocy nauczycielom, 

wychowawcom i rodzicom  w  około 1.900 przypadkach. 

 

Stan zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych  

jest ściśle związany z: 

- ilością oddziałów i obowiązującej dla nich siatką godzin, zgodnej z ramowymi planami 

nauczania, 

- organizacją prowadzonych oddziałów (obowiązkowy podział oddziałów na grupy), 

- ilością godzin niezbędnych do prowadzenia prawidłowej pracy wychowawczej, 

diagnostycznej i terapeutycznej  w szkołach i placówkach, 

- ilością długoterminowych zwolnień lekarskich nauczycieli, urlopów zdrowotnych, 

macierzyńskich lub wychowawczych. 

Stan i struktura zatrudnienia w jednostkach oświatowych w ciągu roku szkolnego ulega 

częstym zmianom ze względu na konieczność zapewnienia uczniom i wychowankom 

prawidłowo realizowanego procesu kształcenia i wychowania.  

Łączne zatrudnienie nauczycieli w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Jeleniogórskiego z uwzględnieniem posiadanych przez nich stopni awansu zawodowego 

przedstawia tabela nr 4. 

 

Tabela nr 4. Średnioroczna liczba etatów pedagogicznych w  powiatowych jednostkach 
oświatowych (łącznie z gimnazjami w Zespołach Szkół w Kowarach i Szklarskiej Porębie) 

                                                                                                                                                                      (wg  SIO – stan  na 30 września każdego roku) 

 
Lata 

Stopnie awansu zawodowego  
RAZEM stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

2009 18,12 49,51 73,12 48,43 189,18 

2010 13,08 56,44 68,86 52,87 191,25 

2011 3,56 52,08 68,16 57,28 181,08 

2012 4,43 44,09 69,95 60,46 182,93 

Zgodnie z prawem oświatowym (ustawa Karta Nauczyciela) nauczyciele zatrudniani są 

w zespołach szkół, a nie w poszczególnych szkołach wchodzących w skład zespołu, stąd 
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w tabeli nr 4 podano wielkości łączne z gimnazjami mimo, że organem prowadzącym te 

szkoły są Gminy Kowary i Szklarska Poręba. Nie ujęto również w zestawieniu czterech 

nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego, w tym dwóch nauczycieli przedmiotów 

zawodowych (budowlanych w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych 

w Szklarskiej Porębie), którzy mają zawartą umowę o pracę zgodnie z kodeksem pracy.  

W roku 2012, w placówkach oświatowych powiatu, zmalała liczba etatów nauczycieli 

kontraktowych o 15,3%, natomiast wzrosła liczba nauczycieli mianowanych o 2,6 % 

i dyplomowanych o 5,55%. Wzrost liczby etatów w stosunku do roku 2011 (o 1,85 etatu) 

związany jest ze zmniejszeniem liczby godzin ponadwymiarowych nauczycielom 

pełnoetatowym oraz wdrożeniem nowej podstawy programowej w szkołach 

ponadgimnazjalnych. 

Awans zawodowy nauczycieli, zmiany w programach nauczania i tworzenie nowego systemu 

kształcenia  przyczyniły się do wzrostu zapotrzebowania na  dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli. Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela i uchwałą Zarządu Powiatu zabezpieczono 

w budżetach poszczególnych szkół i placówek środki finansowe na ten cel.  Wysokość kwoty 

przeznaczonej na doskonalenie i dokształcanie wynika z ustawowego obowiązku odpisu - 1% 

od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

Kwota ta za rok 2012 wyniosła 89.104,- zł. Placówki nie wykorzystały 10.604,- zł, tj. 11,9% 

całej kwoty przeznaczonej na doskonalenie nauczycieli. Najwięcej środków przeznaczonych 

zostało na szkolenia rad pedagogicznych tj. 23.690,- zł, kursy i warsztaty doskonalące – 

21.351,- zł oraz studia uzupełniające i podyplomowe – 12.434- zł. Z różnych formach 

szkolenia i doskonalenia skorzystali wszyscy zatrudnieni nauczyciele. 

W roku szkolnym 2012/13 podjęte zostały działania zmierzające do pozyskania 

dodatkowych środków w ramach realizacji projektu unijnego pod nazwą „Opracowanie 

i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim”. 

Projekt ten realizowany będzie od 1.09.2013 do 31.08.2015 r., a jego wartość wyniesie 

1.412.728,81 zł.  Doskonaleniem zostaną objęci wszyscy nauczyciele jednostek oświatowych 

w powiecie jeleniogórskim niezależnie od organu prowadzącego szkołę. Umowa 

o dofinansowanie doskonalenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisana 

została z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie.  

Ilość zatrudnionych w szkołach i placówkach pracowników niepedagogicznych jest 

związana z  wielkością  obsługiwanych  obiektów  oświatowych, uzależniona od złożoności 

realizowanych przez nie zadań lub ilością świadczonych usług dla uczniów (wychowanków), 

a drugorzędny wpływ ma liczba uczniów. Łącznie w jednostkach oświatowych, w roku 

szkolnym 2012/2013, zatrudnieni byli pracownicy niepedagogiczni w ramach 73,86 etatów. 

Zatrudnienie w tej grupie zmniejszyło się o 2,41 etatu w porównaniu z rokiem poprzednim. 

W dalszym ciągu najwyższy wskaźnik zatrudnienia pracowników niepedagogicznych, głównie 

pomocniczych i  obsługi, występuje w jednostkach funkcjonujących całodobowo oraz 

posiadających pion kuchenny (Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia, Zespół 

Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych). 

 

3. Osiągnięcia edukacyjne  i  sportowe  uczniów.  

Id: AMALG-GRIVR-DGURG-RJXTL-EHDTT. Podpisany Strona 9



 9 

Najważniejsze osiągnięcia uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu jeleniogórskiego 

uzyskane w roku szkolnym 2012/2013 to: 

w  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach: 

- w ciągu całego roku szkolnego w szkole odbyło się 55 różnych konkursów dla młodzieży 

oraz zapewniono uczniom udział w 14 imprezach sportowych na szczeblu regionalnym, 

powiatowym i wojewódzkim. Mimo nie osiągnięcia wysokich wyników na szczeblu 

wojewódzkim czy centralnym, samo  włączenia dużej liczby uczniów do rywalizacji w różnych 

dziedzinach życia szkoły zrealizowało wyznaczone przez szkołę cele wychowawcze. 

Uczniowie uczestniczyli w konkursach takich jak: „Z poprawną polszczyzną na co dzień”, 

Konkurs fotograficzny „Bioróżnorodność w skali makro”, Olimpiada Przedsiębiorczości, 

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej, Konkurs „Liga Naukowa”, 

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny, Olimpiada Języka Angielskiego, Ogólnopolski 

Młodzieżowy Turniej Turystyczno Krajoznawczy PTTK oraz Konkurs o stypendium prof. K.B. 

Janowskiego,  

- uczniowie Liceum zdobyli II miejsce w klasyfikacji generalnej w Mistrzostwach Sportowych 

Powiatu Jeleniogórskiego. 

 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I.Sztaudyngera 

w Szklarskiej Porębie: 

- uczniowie uczestniczyli min. w takich Olimpiadach jak: Historyczna, Teologiczna, Fizyczna, 

Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Konkursie Matematycznym KoMa, 

- jeden uczeń został laureatem III Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla 

Gimnazjalistów, 

- dwoje uczniów LO Mistrzostwa Sportowego zostało powołanych do Kadry Narodowej 

Juniorów w Biathlonie. W biathlonie uczniowie wywalczyli I miejsce w Polsce w klasyfikacji 

generalnej „Celuj w Igrzyska”. W Szkole w tej dyscyplinie trenuje 21 zawodników, 

- uczniowie trenujący badminton zajmowali w Mistrzostwach Polski Juniorów oraz 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży wysokie lokaty. W LO Mistrzostwa Sportowego jest 

tylko 6 zawodników, a kształcenie w tej dyscyplinie  wprowadzone zostało od 1.09. 2012 r. 

 

w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach: 

Uczniowie uczestniczyli w 37 olimpiadach i konkursach takich jak: 

- Ogólnopolska Olimpiada Ekologiczna, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 

oraz „Genius Logicus” , 

- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, 

- Ogólnopolski Konkurs Fizyczny, Dolnośląski Konkurs Przedmaturalny z fizyki oraz Polsko – 

Ukraiński Konkurs Fizyczny LWIĄTKO, 

- w  Mistrzostwach Powiatu Jeleniogórskiego w sportowych grach zespołowych. 

Uczniowie uczestniczyli w „Targach edukacyjnych”, warsztatach mechatronicznych 

w Poznaniu, targach branżowych w Hanowerze TARGI CEBIT oraz  Brnie TARGI AMPER, 

uczestniczyli również w wycieczkach zawodoznawczych i zajęciach na Politechnice, w Sądzie  

Rejonowym w Jeleniej Górze, Areszcie Śledczym oraz zgrupowaniu szkoleniowo – 

kondycyjnym. 
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 w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie: 

Osiąganie celów rewalidacyjnych tj. wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii 

rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji oraz rozwijanie autonomii uczniów 

realizowane było min. przez udział uczniów w zawodach sportowych, konkursach 

plastycznych, muzycznych i ekologicznych. Uczniowie uczestniczyli w: 

- Ogólnopolskim Mityngu w lekkiej atletyce Olimpiad Specjalnych w Koninie, 

- Ogólnopolskich Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych w Drzonkowie, 

- Dolnośląskim Mityngu Trójboju Siłowego Olimpiad Specjalnych w Ostrowinie, 

- Dolnośląskim oraz Ogólnopolskim Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych w Legnicy 

i w Kwidzyniu, 

- Dolnośląskim Mityngu Narciarstwa Biegowego Olimpiad Specjalnych w Jakuszycach, 

- Dolnośląskim Mityngu Pływackim Olimpiad Specjalnych we Wrocławiu, 

- Konkursie Ekologiczno – Plastycznym „Czyste Karkonosze”, 

- Powiatowym Konkursie Przyrodniczo – Plastycznym pod hasłem „Znam przyrodę mojego 

miasta i regionu”, 

- Powiatowym Konkursie Przyrodniczo – Fotograficznym „Przyroda Karkonoszy”, 

- Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Galerion 2012”, 

- Konkursie Plastycznym „Życie w glebie”.  

We wszystkich mityngach oraz konkursach uczniowie zajmowali najwyższe miejsca 

i wyróżnienia. 

  

w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie: 

Specyfika pracy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego wchodzących w skład Zespołu, rotacja uczniów – wychowanków 

kierunkowała pracę wokół nauki, sportu i turystyki.  W dokumentacji Gimnazjów Specjalnych 

MOS i MOW odnotowano w roku szkolnym 2012/13 pobyt  przez różny okres łącznie 121 

uczniów, a w Zasadniczych Szkołach Zawodowych Specjalnych MOS i MOW 59 uczniów. 

Mimo wysokiej rotacji uczniów osiągali oni sukcesy w wielu zawodach i konkursach, min. w: 

- Mistrzostwach Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (uczniowie zajęli III 

miejsce w kraju),  

- Ogólnopolskim Turnieju w zawodzie „Kucharz małej gastronomii” w Karpaczu, 

- Ogólnopolskim Konkursie Zdrowego Żywienia, 

- Regionalnych Zawodach Sprawnościowo – Obronnych placówek opiekuńczo – 

wychowawczych. 

 Publiczne Poradnie Psychologiczno–Pedagogiczne w Kowarach i Szklarskiej Porębie: 

Świadczą pomoc na rzecz dzieci i młodzieży ze wszystkich gmin powiatu jeleniogórskiego. 

Pomoc ta jest bardzo szeroka i obejmuje m.in. badania psychologiczne, pedagogiczne, 

logopedyczne, przygotowania do nauki, predyspozycji zawodowych, przesiewowe „Słyszę”, 

„Mówię” oraz prowadzenie terapii psychologicznej i logopedycznej.  

Na uwagę zasługuje również uzyskany wynik ewaluacji problemowej w Poradni w Szklarskiej 

Porębie, zawarty w raporcie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z czerwca 2013 r. Na sześć 

obszarów trzy zdiagnozowano na poziomie A i trzy na poziomie B.  

 Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie: 
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Jest placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich 

fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej 

i kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków 

klimatycznych. Oferta placówki jest bardzo bogata ze względu na wdrażane autorskie 

programy edukacyjne i możliwości krajobrazowe Szklarskiej Poręby i okolic. 

 

W roku szkolnym 2012/2013 za uzyskanie najwyższych wyników w nauce 

w poprzednim roku szkolnym 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu jeleniogórskiego 

otrzymywało stypendium Prezesa Rady Ministrów, a 7 uczniów  stypendium Starosty 

Jeleniogórskiego.  

 

4. Poprawa warunków funkcjonowania powiatowych jednostek oświatowych.  

a) W roku szkolnym 2012/13, ze względu na ograniczenie środków finansowych nie 

planowane były głębokie prace remontowo – modernizacyjne w powiatowych placówkach 

oświatowych.  

W następujących jednostkach wykonane zostały prace remontowe zabezpieczające obiekty 

przed ewentualną ich dewastacją:  

 

- w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie:   

- wymieniono rynny i naprawiono dach na budynku szkoły, 

- wymieniono dwa okna w budynku szkoły, 

- wyremontowano kabiny natryskowe i wymieniono płytki podłogowe w budynku MOS. 

Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 11.960,- zł 

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach prowadzono jedynie prace 

konserwatorskie i naprawy bieżące.  

- w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach bez angażowania wykonawstwa 

zewnętrznego, w ramach własnych, przystosowano salę lekcyjną do przeprowadzenia 

egzaminu zawodowego w nowej formule, dla zawodu technik elektryk. 

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora 

Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie w budynku, który jest własnością Gminy Szklarska 

Poręba wykonane zostały, przez właściciela, prace remontowo – adaptacyjne w części 

parterowej dostosowujące pomieszczenia do potrzeb internatu Gimnazjum Mistrzostwa 

Sportowego. W części budynku zajmowanym przez Liceum Ogólnokształcące i Liceum 

Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego wykonano na korytarzu prace malarskie. 

- w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie wykonano 

wymianę stolarki okiennej w budynku „Znicz” i „Wulkan” oraz opracowano  nową instrukcję 

ppoż. Łączna wartość prac remontowych wyniosła 22.100,-. 

- w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie wykonany 

został remont dwóch łazienek ze środków zarządzającego obiektem - Domu Pomocy 

Społecznej. 

- w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach  i  Szklarskiej Porębie 

nie prowadzono  prac  remontowych  (funkcjonują w obiektach stanowiących własność 

Gmin).  
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Łączna wartość prac wykonanych w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2012/13 

wyniosła 78.624,- zł. 

 

b) Mimo ograniczonych środków finansowych szkoły i placówki oświatowe doposażone 

zostały w niezbędny do nauki sprzęt i pomoce dydaktyczne. Uzupełnione zostało 

wyposażenie w: tablicę interaktywną z oprogramowaniem, zestawy komputerowe,  

notebooki, sprzęt sportowy do wychowania fizycznego, samoobrony, narciarstwa, 

badmintona i  biathlonu, pomoce do zajęć z matematyki, zestawy odczynników chemicznych, 

zestawy pomocy do pracowni fizyki, książki do bibliotek, programy do diagnoz i terapii, filmy 

i pomoce do realizacji badań profilaktycznych, pomoce do diagnozy rozwoju małego dziecka, 

aparaturę do prowadzenia terapii, urządzenia i materiały do nauki zawodu malarz – 

tapeciarz  oraz specjalne wyposażenie w pomoce dla dzieci głęboko upośledzonych. 

Łącznie placówki oświatowe z budżetu powiatu w roku szkolnym 2012/13 zakupiły nowy 

sprzęt i pomoce dydaktyczne o wartości 91.945,- zł.  

Zakupy sprzętu i pomocy dydaktycznych zrealizowano zgodnie z planem.  

 

Szkoły pozyskały również dodatkowe środki finansowe od innych kontrahentów. Są to: 

* Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, który uczestniczył w programie 

unijnym „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”. W minionym roku 

szkolnym w ramach tego projektu realizowane były dodatkowe zajęcia zawodoznawcze. 

Młodzież Zespół Szkół korzystała również z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych,  kursów kwalifikacyjnych, wyjazdów 

do ośrodków badawczo – naukowych oraz na targi branżowe do Hanoweru i Brna. 

* Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora 

Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie otrzymał z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przez 

Polski Związek Narciarski i Polski Związek Biathlonu dotacje na wsparcie kształcenia 

w wysokości 67.279,- zł oraz kwotę 30.000,- zł na wsparcie wyżywienia uczniów – 

sportowców. 

Dodatkowo Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej 

Porębie, w ramach realizacji projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła – Z Pasją na Ty”, zakupił 

rzutnik, drukarkę oraz pomoce do prowadzenia warsztatów wspierających rozwijanie 

kompetencji kulturowych – o wartości 4.600,- zł. 

*Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie pozyskała 

dodatkowe środki na wykonanie zadania publicznego pt.: „Bezpieczna i przyjazna szkoła – 

edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych” w wysokości 

28.620,-zł. 

 

 

 

5. Wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych. 
 

Zdawalność, czyli stosunek ilości osób osiągających minimum 30% punktów ze wszystkich 

przedmiotów na poziomie podstawowym, do ilości osób przystępujących do egzaminów 
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maturalnych wyrażony w procentach, ujęto w tabeli nr 5 (str. 15). Zestawienie przedstawia 

uzyskane przez absolwentów szkół wyniki z uwzględnieniem sesji poprawkowej. Znacznemu 

pogorszeniu, w stosunku do roku poprzedniego, uległy wyniki matur w Technikum 

w Piechowicach, gdzie osiągnięto wskaźnik na poziomie 47,1%, a w skali województwa 

wynosi on 75,9%. Również w Liceum Ogólnokształcącym w Kowarach zdawalność wyniosła 

jedynie 72,4% w porównaniu np. do średniej wojewódzkiej wynoszącej 83,7%. Najlepiej 

wypadli w rankingu absolwenci Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego 

w Szklarskiej Porębie, którzy zdali maturę w Liceum Ogólnokształcącym w 93,75%, a w Szkole 

Mistrzostwa Sportowego w 100%. W skali powiatu wskaźnik zdawalności pogorszył się 

w stosunku do roku 2011/12 o 13,4%. Rady pedagogiczne, zarówno w Zespole Szkół 

Technicznych w Piechowicach jak i Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach, dokonały 

analizy wyników, ustalenia przyczyn niepowodzeń maturalnych i przystąpiły do opracowania 

oraz wdrożenia programu poprawy skuteczności kształcenia. Najsłabsze wyniki uzyskano na 

maturze z przedmiotów ścisłych (matematyki). Główna przyczyna to przyjmowanie do liceum 

i technikum uczniów, którzy uzyskali niską punktację z przedmiotów matematyczno – 

przyrodniczych po ukończeniu gimnazjum. Dla wyrównania zaległości w realizacji podstawy 

programowej wprowadzone zostały dodatkowe obowiązkowe lekcje z matematyki. 

Na niskim poziomie uzyskiwane są wyniki końcowych sprawdzianów gimnazjalnych 

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

w Szklarskiej Porębie. Widoczny jest jednak postęp w uzyskiwaniu coraz wyższych notowań 

na egzaminach. Uczniowie gimnazjów specjalnych rozwiązują taki sam test  jak w gimnazjach 

powszechnych. Średni wynik procentowy uzyskiwany w tych gimnazjach w części 

humanistycznej jest niższy od wyników średniej w powiecie jeleniogórskim o 10 do 15 

punktów procentowych, a w części matematyczno – przyrodniczej o 12 do 15 punktów 

procentowych. 

Wyniki zewnętrznych egzaminów zawodowych uzyskanych przez absolwentów 

Technikum w Piechowicach oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Młodzieżowym 

Ośrodku Socjoterapii i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie 

przedstawione zostały w tabeli nr 6.  Efekty egzaminów w zawodzie technik mechatronik są 

zadawalające i aż o 30,9 punkty procentowe są wyższe niż w województwie. Również jako 

zadawalające należy uznać wyniki uzyskane przez uczniów szkół zasadniczych w MOW i MOS.  

 

 

 

Tabela 6. Zdawalność egzaminu zawodowego. 

Lp. Szkoła Zawód Liczba  
zdających 

Liczba 
wydanych 
dyplomów 

% 

1. Technikum Technik mechatronik 8 4 50,0 

 w Piechowicach Technik informatyk 10 5 50,0 

2. Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Specjalna 
MOS i MOW 
w Szklarskiej Porębie 

Malarz – tapeciarz 

 

 

 

Kucharz małej gastron. 

4 

 

7 

3 

 

5 

75,0 

 

71,4 
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3. WOJEWÓDZTWO Technik  mechatronik 194 37 19,1 

 DOLNOŚLĄSKIE Technik informatyk 1226 627 51,1 

  Malarz - tapeciarz 10 9 90,0 

  Kucharz małej gastron. 720 459 63,7 

 

W roku szkolnym 2012/13 prowadzony był egzamin zawodowy w zasadniczej szkole 

zawodowej w nowej formule. Uczniowie kształceni w nowo wprowadzonym do klasyfikacji 

zawodzie „monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” po ukończeniu 

klasy I przystępowali do egzaminu w celu uzyskania kwalifikacji „montaż systemów suchej 

zabudowy”. Ośmiu uczniów ze szkół zawodowych MOS i MOW przystąpiło do egzaminu 

i sześciu spośród nich zdało ten egzamin, tj. 75%  gdy w województwie dolnośląskim wynik 

ten wyniósł 52,2%. 

 
 

 

6. Wnioski. 

1. Kontynuować działania promocyjne zmierzające do pozyskania jak największej liczby 

uczniów w  klasach  pierwszych  powiatowych  szkół  ponadgimnazjalnych.  

 

 

2. Podejmować działania w celu pozyskania zewnętrznych środków na poprawę warunków 

funkcjonowania placówek i uatrakcyjnienie  oferty  edukacyjnej  szkół oraz placówek. 

 

3. Prowadzić monitoring wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych. 
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Tabela nr 5. Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach powiatu 
jeleniogórskiego w r. szk. 2012/13 

       

Lp. Szkoła 
Liczba osób 
zdających 

Liczba 
wydanych 
świadectw 

Zdawalność [%] 

1. 
Liceum Ogólnokształcące w 
Kowarach 29 21 72,4 

2. Technikum w Piechowicach 17 8 47,1 

3. 
Liceum Ogólnokształcące w 
Szklarskiej Porębie 16 15 93,75 

4. 
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa 
Sportowego w Szklarskiej Porębie 6 6 100 

5.         

5. 
RAZEM SZKOŁY PROWADZONE 
PRZEZ POWIAT  JELENIOGÓRSKI 68 50 73,5 

6. 
RAZEM WOJEWÓDZTWO 
DOLNOŚLĄSKIE 20563 17778 86,5 
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Uzasadnienie
Uzasadnienie do uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i w 
placówkach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski w roku szkolnym 2012/2013: Artykuł 5a ust. 4 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.) zobowiązuje organ 
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, do przedstawienia Radzie 
Powiatu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. W informacji tej m.in. 
powinny znaleźć się wyniki sprawdzianów i egzaminów kończących kolejny etap edukacyjny. Informacja taka 
została zawarta w załączniku do niniejszej uchwały. 
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