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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. 2011/12.  

1. Organizacja  powiatowych jednostek oświatowych. 
 

Sieć szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski w roku szkolnym 

2011/2012 obejmowała 24 jednostki oświatowe. Część z nich zorganizowanych zostało 

w strukturę organizacyjną zespołu, stąd w dniu 1 września 2011 r. funkcjonowało 8 oświatowych 

jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego. W roku szkolnym 2011/2012 w dwóch 

jednostkach organizacyjnych Powiatu, tj. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 

Sportowego im. J.I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących w 

Kowarach, na zasadach określonych stosownymi porozumieniami, funkcjonują Gimnazja 

prowadzone przez Gminy.  W ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 

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

Sportowego. Prowadzenie gimnazjum mistrzostwa sportowego jest zadaniem własnym powiatu. 

Wolę utworzenia i prowadzenia takiej szkoły wyraził samorząd gminy Szklarska Poręba. Rada 

Powiatu Jeleniogórskiego wyraziła zgodę na prowadzenie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 

przez Miasto Szklarska Poręba. 

 

W roku szkolnym 2011/2012 nastąpiły zmiany w sieci szkół i placówek prowadzonych 

przez Powiat. Biorąc pod uwagę wprowadzone w 2011 r. zmiany do ustawy o systemie oświaty – 

zamykające możliwość naboru uczniów na rok szkolny 2012/13 do niektórych typów szkół 

ponadgimnazjalnych, z dniem 31.08.2012 r.  zlikwidowane zostały szkoły, które w ostatnich 

latach  nie  dokonywały  naboru  uczniów  i  słuchaczy, tj.: 

- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących       

                   w  Kowarach, 

- Liceum Profilowane w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, 

- Szkoła Policealna w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach. 

W roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych 

w  Piechowicach, wprowadzona została w  pierwszej klasie Liceum Ogólnokształcącego 

innowacja pedagogiczna „Bezpieczeństwo i porządek publiczny – edukacja ogólnopolicyjna”. 
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43 uczniów rozpoczęło w dwóch oddziałach klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego naukę 

ukierunkowaną na wiedzę  ogólnopolicyjną, ułatwiającą w dalszym kształceniu zdobycie zawodu 

policjanta. 

Stan organizacyjny jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski, po 

uwzględnieniu dokonanych w trakcie roku szkolnego zmian w ilości obiektów, przedstawia tabela 

nr 1. 

Tabela 1. Stan organizacyjny jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Jeleniogórski na dzień 01 września 2011 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. Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
3. Gimnazjum  * ) 
4. Gimnazjum Sportowe   * ) 
 

 
2 

Obiekt szkoły - mienie 
Miasta Szklarskiej 
Poręby 
Obiekt internatu- 
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. Uzupełniające Liceum  
    Ogólnokształcące dla Dorosłych 
3. 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 Profilowane 
2. Liceum Ogólnokształcące 
3. Technikum  
4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
5. Technikum Uzupełniające dla  
     Dorosłych po szkole zasadniczej 
6. Szkoła Policealna 

 
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. 
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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 2009/10 – 2011/12 przedstawiona została w tabeli nr 2. 
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Tabela nr 2. Liczba uczniów oraz oddziałów w latach 2009 – 2011 w szkołach powiatu 
jeleniogórskiego.                                             (wg SIO – stan na 30 września każdego roku) 

 

  R.szk. 2009/10 R.szk. 2010/11 R.szk. 2011/12 

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 24 3 40 3 36 

2.    Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Specjalna             
w Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii  w  Szklarskiej  Porębie 

2 24 2 20 2 24 

3. Gimnazjum Specjalne  
w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym  w  Szklarskiej  
Porębie 

3 60 3 48 3 36 

4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Specjalna   w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym  w  
Szklarskiej  Porębie 

- - 1 12 2 24 

5. Liceum Ogólnokształcące  
im. Stanisława Lema 
w  Kowarach, 
 

5 128 4 122 4 96 

6. Liceum Ogólnokształcące  
w  Piechowicach 

0,5 11 - - 2 43 

7. Liceum Profilowane  
w  Piechowicach 

0,5 12 - - - - 

8. Technikum w Piechowicach 5 106 4 94 4 93 

9. Zasadnicza Szkoła Zawodowa              
w  Piechowicach 
 

2 31 1 14 0 0 

10. Liceum Ogólnokształcące  
w  Szklarskiej Porębie 
 

3 81 2,5*) 70 2 61 

11. Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
w Szklarskiej Porębie 

3 36 2,5*) 34 2 31 

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

1 10 2 14 2 13 

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

2 16 1 8 1 7 

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

- 36 - 36 - 31 

  
RAZEM 

 
30 

 
575 

 
26 

 
512 

 

 
27 

 
495 

*) oddziały klas pierwszych na zajęciach ogólnokształcących są prowadzone wspólnie dla oby typów szkół 
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W porównaniu do r. szk. 2010/11 ogólna liczba uczniów w szkołach Powiatu Jeleniogórskiego 

spadła o 10 osób. Jednak w roku szkolnym 2011/2012 nabór uczniów do klas pierwszych 

szkół ponadgimnazjalnych był wyższy niż w roku poprzednim. Przyjętych zostało 124 uczniów 

tj. o 37 uczniów więcej niż w roku 2010/2011. Przyczyniło się do tego utworzenie klasy 

„POLICYJNEJ” w Liceum Ogólnokształcącym w Piechowicach.  

Problemy z rekrutacją do szkół powoduje niż demograficzny. Spadek liczby urodzeń 

w powiecie jeleniogórskim przedstawiony został w tabeli nr 3. W roku szkolnym 2011/2012 

w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęli naukę uczniowie urodzeni w roku 

1995.  

        

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

 

W rekrutacji uczniów do klas pierwszych nie bez znaczenia dla szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu jeleniogórskiego jest centralna lokalizacja Jeleniej Góry 

w  stosunku do gmin powiatu jeleniogórskiego, brak bazy na prowadzenie bursy w Kowarach 

i w Piechowicach oraz brak dogodnych połączeń komunikacyjnych pomiędzy 

miejscowościami naszego powiatu. Zapewniona jest natomiast komunikacja między Jelenia 

Górą, a wszystkimi miejscowościami powiatu jeleniogórskiego. Dysponując bogatą bazą 

dydaktyczną, zawodowe szkoły jeleniogórskie tworzą szerszą ofertę edukacyjną. Znaczne 

koszty związane z tworzeniem nowych ofert  kształcenia zawodowego i mała liczba uczniów 

uniemożliwiają rozszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach powiatu jeleniogórskiego. 

Przyczynia się to w sumie do podejmowania nauki przez młodzież w mieście Jelenia Góra, 

nawet bez potrzeby zamieszkiwania w bursach.  

Nabór uczniów do szkół specjalnych w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – 

Wychowawczych w Szklarskiej Porębie odbywał się na zasadach kierowania wychowanków 

do MOS lub MOW przez Centrum Kierowania Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.  

Uczniowie ci posiadają postanowienie sądu o umieszczeniu w placówce socjoterapeutycznej 

 
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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lub resocjalizacyjnej. Do Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 

w  Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  uczęszcza młodzież przebywająca w Ośrodku, 

z  powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w   uczeniu się i zaburzeń  

w funkcjonowaniu  społecznym,  może  być  zagrożona   niedostosowaniem   społecznym  lub

 uzależnieniem   i  wymaga    stosowania  specjalnej organizacji nauki, metod pracy oraz 

specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej. 

Do Gimnazjum Specjalnego  i  Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym uczęszcza młodzież niedostosowana społecznie,  wymagająca 

stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji.  

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 „Caritas” 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 uczęszczały uczennice w wieku od 10 do 

24 lat. W Gimnazjum Specjalnym przebywali uczniowie w wieku od 13 do 20 lat, a w Szkole 

Przysposabiającej do 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 

2011/2012 wykonywał swoją statutową działalność przyjmując dzieci i młodzież z terenu 

całego kraju. Łącznie w placówce przebywało 2.922 osób. 

W roku szkolnym 2011/12, na rzecz dzieci i młodzieży z terenu powiatu jeleniogórskiego 

swoje zadania wykonywały Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne w Kowarach i Szklarskiej 

Porębie. Liczba przyjętych przez Poradnie uczniów wyniosła 4.008. 

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), 
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- 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 

 

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

w zespołach szkół, a nie w poszczególnych szkołach wchodzących w skład zespołu, stąd 

w tabeli nr 4 podano wielkości łączne z gimnazjami mimo, że organem prowadzącym te 

szkoły są Gminy Kowary i Szklarska Poręba. Nie ujęte zostało również zatrudnienie dwóch 

nauczycieli przedmiotów zawodowych (budowlanych w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – 

Wychowawczych w Szklarskiej Porębie), którzy mają zawartą umowę o pracę zgodnie 

z kodeksem pracy.  W placówkach oświatowych powiatu wzrosła jedynie liczba nauczycieli 

dyplomowanych przy łącznym spadku zatrudnienia o 10,17 etatów. 

Zmniejszenie liczby oddziałów szkolnych powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na 

nowych nauczycieli oraz spadek ilości realizowanych dotychczas godzin ponadwymiarowych.  

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

systemu kształcenia  przyczyniły się do wzrostu zapotrzebowania na  dokształcania 

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

zabezpieczono w budżetach poszczególnych szkół i placówek środki finansowe na ten cel 
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i w roku 2011 wydatkowano w skali powiatu 67.330,- zł. 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 

2011 wyniosła 85.135,- zł. Oznacza to, że placówki nie wykorzystały 17.805,- zł, tj. 20,91% 

całej kwoty przeznaczonej na doskonalenie nauczycieli. Najwyższa kwota wykorzystana 

została na szkolenia rad pedagogicznych tj. 21.204,- zł, kursy i warsztaty doskonalące – 

11.651,- zł oraz studia uzupełniające i podyplomowe – 18.421- zł. Z różnych formach 

szkolenia i doskonalenia skorzystali wszyscy zatrudnieni nauczyciele. 

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 oświatowych jednostkach w roku 

szkolnym 2011/2012 zatrudnieni byli pracownicy niepedagogiczni w ramach 76,27 etatów. 

Liczba etatów niepedagogicznych zmniejszyła się o 10,93 etatu w stosunku do roku 

poprzedniego. 

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.  

Najważniejsze osiągnięcia uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu jeleniogórskiego 

uzyskane w roku szkolnym 2011/2012 to: 

w  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach: 

- udział uczniów w Regionalnym konkursie lingwistycznym „Pokaż nam język”, IX edycji 

konkursu „Internet i jego język”, Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, Olimpiadzie 

Języka Niemieckiego oraz Konkursie Ortograficznym, 

- zakwalifikowanie do udziału w etapie wojewódzkim Olimpiady Filozoficznej, 

- udział 4 uczniów w etapie wojewódzkim Mistrzostw Dolnego Śląska w Sudoku, 

- po raz piąty uczniowie Liceum zdobyli I miejsce w klasyfikacji generalnej w Mistrzostwach 

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

             w Szklarskiej Porębie: 

- 3 laureatów Konkursu Wymowy Angielskiej dla szkół ponadgimnazjalnych rejonu 

jeleniogórskiego, 

- laureat II Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego. 

Uczniowie uczestniczyli m.in. w Mistrzostwach Polski Juniorów w Biathlonie, Zawodach 

Nadziei Olimpijskich Jablonec – biathlon 2012, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 

w Biathlonie (oraz w narciarstwie biegowym), Mistrzostwach Polski Seniorów w biegach 

narciarskich 2012, Mistrzostwach Polski Juniorów 2011 w Biathlonie oraz Centralnych 

Mistrzostwach Młodzików w Biathlonie. Zajmowali tam I, II lub III miejsca w zawodach 

indywidualnych lub sztafetowych. 

w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach: 

Uczniowie uczestniczyli: 

- w etapie wojewódzkim Konkursu matematyczno – informatyczno – językowym E-MAILING, 

- Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, 

- Międzynarodowym konkursie Matematycznym „Kangur” oraz „Genius Logicus”, 

- Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym oraz Dolnośląskim Konkursie Przedmaturalnym z fizyki, 

- etapie wojewódzkim Konkursu Języka Angielskiego „Glimpse of Scotland”, 

- Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich z broni kulowej oraz w krosie strzeleckim, 

- w  Mistrzostwach Powiatu Jeleniogórskiego w sportowych grach zespołowych, 

- w wielu quizach i konkursach szkolnych oraz międzyszkolnych. 

 

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

W ramach wyrównywania i kompensowania dysharmonii rozwojowych, korygowania 

zaburzonych funkcji oraz rozwijania autonomii uczniowie brali udział z bardzo dobrymi 

efektami w zawodach sportowych, konkursach plastycznych, muzycznych i ekologicznych. 

Uczniowie uczestniczyli w: 

- VI Dolnośląskim Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych w Szarocinie, 

- VI Dolnośląskim Mityngu Pływackim Olimpiad Specjalnych we Wrocławiu, 

- VI Dolnośląskim Dniu Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych 

w  Dobroszycach, 

-  Dolnośląskim Turnieju Piki Nożnej Olimpiad Specjalnych w Żmigrodzie, 

- XII Dolnośląskim Mityngu w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych w Miłkowie, 
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- Konkursie organizowanym przez Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze pod hasłem „Znam 

przyrodę mojego miasta i regionu – przyroda jak malowana”, 

- Konkursie „Żyjemy w zgodzie z naturą w Dolinie parków i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej”,  

- Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym „Bocian i jego sąsiedzi”, 

- Konkursie Ekologiczno – Plastycznym „Życie w glebie”. 

W wszystkich tych 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. Między innymi uczniowie uczestniczyli w: 

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

- zawodach sprawnościowo – obronnych placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

- Konkursie Ekologicznym - sprzątanie Zapory Pilchowickiej. W konkursie tym młodzież 

zdobyła I miejsce, a wśród nagród dla placówki był telewizor LCD oraz indywidualnie dla 

uczestników tablety. 

 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. 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. 

 

 Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie: 

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. Z pobytu w Domu Wczasów dziecięcych w minionym roku szkolnym 

skorzystało średnio dziennie 55 uczniów  w  ramach  30 turnusów. W roku 2011/12 Dom 

Wczasów dysponował  148 miejscami pobytowymi. 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 czerwcu 2012 r. dokonano zmian 
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organizacyjnych i zmniejszona została liczba miejsc pobytowych. Wyłączony został 

z działalności na rzecz Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia obiekt  „Nimfa” co 

spowodowało wyłączenie z działalności statutowej również drugiego obiektu (domu 

”Szuwarek”). Na koniec roku szkolnego  2011/12 liczba miejsc pobytowych  zmniejszyła się 

do 123.  

 

W roku szkolnym 2011/2012 za uzyskanie najwyższych wyników w nauce w poprzednim roku 

szkolnym 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu jeleniogórskiego otrzymywało 

stypendium Prezesa Rady Ministrów, a 7 uczniów  stypendium Starosty Jeleniogórskiego.  

 

4. Poprawa warunków funkcjonowania powiatowych jednostek oświatowych.  

W roku szkolnym 2011/12 pozyskane zostały dodatkowe środki finansowe na cele 

oświatowe lub pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 686.772,90 zł w tym: 

* Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie otrzymał:   

- z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadania publicznego „Bezpieczna 

i przyjazna szkoła” kwotę 367.195,-  zł przeznaczoną na remonty, pomoce dydaktyczne 

i wyposażenie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie. Ze środków 

tych wykonano w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego remont pomieszczeń 

przeznaczonych na grupy wychowawcze (tymczasową grupę interwencyjną). Przygotowano 

również pomieszczenie przeznaczone na pracownię wraz z zapleczem do nauki zawodu dla 

uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie malarz – tapeciarz. 

* Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach uczestniczył w programie 

finansowanym ze środków unijnych „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym 

Śląsku”. W minionym roku szkolnym otrzymał pomoce dydaktyczne do prowadzenie 

zawodoznawczych zajęć lekcyjnych na kwotę  222.297,90 zł. 

* Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora 

Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie otrzymał z Polskiego Związku Narciarskiego i Polskiego 

Związku Biathlonu dotacje na wsparcie kształcenia sportowców kwotę 97.280,- zł. 

a) Pośród prac remontowych i konserwacyjnych przeprowadzonych w roku szkolnym 

2011/12 w pozostałych jednostkach oświatowych, najważniejsze to: 

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach wykonano wjazd na teren szkoły od 

strony zaplecza i utwardzono plac wjazdowy, pomalowano szatnie i  korytarz przyziemia oraz 
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prowadzone były prace konserwatorskie. Łącznie wydano na prace remontowo – 

modernizacyjne kwotę 22.300,- zł. 

- w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach wykonano remont parkietu na 

Sali gimnastycznej oraz naprawę części pokrycia dachowego na budynku warsztatów 

szkolnych. Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 29.000,- zł.  

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

Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie wykonano naprawę pokrycia dachowego na budynku 

internatu oraz wymieniono podgrzewacze wody w budynku szkoły. Łączna wartość robót 

wyniosła 5.750,- zł. 

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

wymianę windy kuchennej w budynku „Znicz” oraz podgrzewacza wody użytkowej 

w budynku „Iskra”. Wartość wykonanych prac remontowych wyniosła 43.800,- zł. 

- w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie w budynku 

szkoły wykonany został drenaż odwodnieniowy wraz z odprowadzeniem wód deszczowych.  

Środki w wysokości 60.000,- zł stanowiły wkład własny Powiatu  do projektu konkursowego 

„Bezpieczna szkoła”. 

- 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). 

 

b) Poprawiając warunki nauki, szkoły i placówki oświatowe doposażone zostały w sprzęt 

i pomoce dydaktyczne. W ramach dokonywanych zakupów jednostki oświatowe uzupełniły 

wyposażenie w: stoliki, krzesła , szafki, projektor multimedialny, zestawy komputerowe,  

notebooki, oprogramowania, projektory, sprzęt sportowy do wychowania fizycznego, 

samoobrony, narciarstwa i  biathlonu, tablice z przyborami do matematyki, zestawy 

odczynników chemicznych, zestawy pomoce do pracowni fizyki, zestawy pomocy do 

pracowni zawodowych, 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. 
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Łącznie placówki oświatowe z budżetu powiatu w roku 2011 zakupiły nowy sprzęt i pomoce 

dydaktyczne o wartości 108.640,- zł. Zakupy sprzętu i pomocy dydaktycznych zrealizowano 

zgodnie z planem. Dodatkowo: 

1) w ramach programu realizowanego z funduszy unijnych pn.: „Modernizacja 

kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”, Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w 

Piechowicach otrzymał do wykorzystania pomoce naukowe do mechatroniki 

i informatyki na kwotę 222.297,90 zł.  

2) Polski Związek Narciarski i Polski Związek Biathlonu wyposażyły Szkołę Mistrzostwa 

Sportowego w Szklarskiej Porębie w  sportowy sprzęt specjalistyczny na łączną kwotę 

64.115,- zł.  

3) Z projektu „Bezpieczna szkoła” wyposażono w sprzęt i pomoce dydaktyczne Zespół 

Placówek Resocjalizacyjno Wychowawczych w Szklarskiej Porębie – o wartości 

30.542,- 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 

wyrażony w procentach, ujęto w tabeli nr 5. Przedstawione zostały wyniki średnie dla szkół 

prowadzonych przez powiat jeleniogórski oraz  dla województwa dolnośląskiego. W Liceach 

Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego prowadzonych przez Powiat wskaźnik 

zdawalności przekroczył poziom wojewódzki o 6,7%. W skali wojewódzkiej oraz w powiecie 

jeleniogórskim, uzyskiwana zdawalność na maturze w technikach jest niższa niż liceach 

ogólnokształcących. Jednak uczniowie Technikum w  Piechowicach uzyskali o 3,1% lepsze 

wyniki niż średnie w technikach województwa dolnośląskiego. 

Na uwagę zasługuje 100% zdawalność na egzaminie maturalnym uzyskana przez 

absolwentów Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej 

Porębie. 

Rady Pedagogiczne wszystkich szkół ponadgimnazjalnych po otrzymaniu wyników 

egzaminów zewnętrznych zobowiązane są do szczegółowej analizy oraz  opracowania 

i realizacji programów poprawy efektów kształcenia. 
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Na niskim poziomie uzyskiwane są wyniki końcowych sprawdzianów gimnazjalnych 

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

w Szklarskiej Porębie. Słabe wyniki sprawdzianu w ww. gimnazjach spowodowane są dużą 

rotacją młodzieży w Ośrodkach oraz krótkim okresem umożliwiającym wyrównywanie 

braków edukacyjnych. Uczniowie gimnazjów specjalnych rozwiązują taki sam test  jak 

w gimnazjach powszechnych. Efekty kształcenia w Gimnazjach MOS i MOW są głównym 

problemem w pracy Rady Pedagogicznej ZPRW w Szklarskiej Porębie. Średni wynik 

procentowy uzyskiwany w tych gimnazjach w części humanistycznej jest niższy od wyników 

średniej w powiecie jeleniogórskim o 13 do 15 punktów procentowych, a w części 

matematyczno – przyrodniczej o 15 do 18 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.  W skali województwa stopień zdawalności w zawodzie technik 

mechatronik obniżył się o 14,3% w stosunku do roku minionego a w zawodzie technik 

informatyk wzrósł w  porównaniu z rokiem poprzednim o ponad 6%. Wyniki uzyskane przez 

absolwentów  Technikum w  Piechowicach w zawodzie technik informatyk są wyższe o 24,2 

punkty od przeciętnych wojewódzkich. Niezadowalające są wyniki egzaminu w zawodzie 

technik mechatronik. Szczegółowa analiza wskazuje na niedostateczne praktyczne 

przygotowanie absolwentów w tym zawodzie. Natomiast uzyskane przez absolwentów 

wyniki egzaminów zawodowych w zawodzie technik informatyk świadczą o bardzo dobrej 

pracy dydaktycznej nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących  informatyków w 

Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.  Na uwagę zasługuje dobre 

przygotowanie zawodowe absolwentów szkoły zasadniczej specjalnej do wykonywania 

zawodu malarz – tapeciarz. 50% absolwentów zdało egzamin zawodowy, który jest 

identyczny w szkołach specjalnych jak i ogólnodostępnych. 
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Tabela 6. Zdawalność egzaminu zawodowego. 

Lp. Szkoła Zawód Liczba  
zdających 

Liczba 
wydanych 
dyplomów 

% 

1. Technikum Technik mechatronik 9 2 22,2 

 w Piechowicach Technik informatyk 9 8 88,9 

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

 

Malarz - tapeciarz 

 

8 

 

4 

 

50,0 

3. WOJEWÓDZTWO Technik  mechatronik 190 67 35,3 

 DOLNOŚLĄSKIE Technik informatyk 1220 789 64,7 

  Malarz - tapeciarz 17 8 47,1 

 

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. Kontynuować politykę kompleksowej realizacji remontów, uwzględniając potrzeby 

wszystkich placówek oświatowych i wychowawczych. 

 

4. Prowadzić monitoring wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych. 
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