
UCHWAŁA NR LI/264/2018
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 26 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawieart. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego o stanie realizacji zadań oświatowych 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski w roku szkolnym 2017/2018.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Jeleniogórskiego

Eugeniusz Kleśta
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski w roku szkolnym 2017/2018

Art.11. ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) 
zobowiązuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 października, do 
przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych 
z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki 
samorządu terytorialnego oraz o wynikach nadzoru pedagogicznego. Wymagana ustawą informacja została 
przyjęta uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego.
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Załącznik do Uchwały 

Nr LI/264/2018 

Rady Powiatu Jeleniogórskiego 

z dnia  26 października 2018 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ 

OŚWIATOWYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH 

PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT JELENIOGÓRSKI 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

Wydział  Oświaty i Zdrowia 

Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze 

Październik 2018 
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I. Organizacja powiatowych jednostek oświatowych 

Tabela 1. Stan organizacyjny jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski 

na dzień 1 września 2017 r. 

L

p. 
Nazwa 

Typy szkół lub realizowane 

zadania 
Liczba 

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. Szkoła Podstawowa Nr 2 

z Oddz. Gimnazjum i Oddz. 

Gimnazjum Mistrzostwa 

Sportowego  

 

2 

Obiekt szkoły wraz 

z internatem Gimnazjum 

Mistrzostwa Sportowego 

stanowi mienie Miasta 

Szklarskiej Poręby 

Obiekt internatu LOMS 

stanowi mienie Powiatu 

Jeleniogórskiego - 

przekazany w trwały 

zarząd*) porozumienie 

z Miastem Szklarska 

Poręba w sprawie 

funkcjonowania 

Gimnazjów w strukturze 

Zespołu Szkół 

2. 

Zespół Szkół 

Technicznych 

i Licealnych 

w Piechowicach 

1. Liceum Ogólnokształcące 

2. Technikum  

3. 3. Branżowa Szkoła I Stopnia 
2 

Mienie Powiatu 

Jeleniogórskiego 

przekazane w trwały 

zarząd 

3. 

Zespół Szkół 

Specjalnych w Domu 

Pomocy Społecznej 

„Junior” w Miłkowie 

(dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej 

umysłowo w stopniu 

umiarkowanym 

znacznym i głębokim) 

1. Szkoła Podstawowa Specjalna 
* 

z Oddz. Gimnazjum 

Specjalnego  

2. 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” 

4. 

Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczych 

w Szklarskiej Porębie 

 

1. Szkoła Podstawowa Specjalna z 

Oddz.  Gimnazjum Specjalnego 

2. Branżowa Szkoła I Stopnia 

Specjalna z Oddz. Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Specjalnej 

3 

Mienie Powiatu 

Jeleniogórskiego 

przekazane w trwały 

zarząd 

5. 

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 

w Kowarach – umowa 

użyczenia pomieszczeń na 

cele Poradni 

Id: 8AC9D9B8-4FD8-4131-BFFE-7106F2A63288. Podpisany Strona 2



6. 

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 Powiatu 

Jeleniogórskiego 

przekazane w trwały 

zarząd ZPRW 

w Szklarskiej Porębie – 

umowa użyczenia obiektu 

na cele Poradni 

7. 

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 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I MISTRZOSTWA  

SPORTOWEGO  IM. JANA IZYDORA SZTAUDYNGERA 

W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 

 

I. Stan organizacyjny ZSO i MS na dzień 1 września 2017 roku 

KLASA 
I II III Razem 

SZKOŁA 

LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
7 15 19 41 

LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

MISTRZOSTWA 

SPORTOWEGO 

16 14 12 42 

GIMNAZJUM - 38 29 67 

GIMNAZJUM 

MISTRZOSTWA 

SPORTOWEGO 

- 20 25 45 

SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 2             

z oddziałami mistrzostwa 

sportowego 

Klasa VI Klasa VII Klasa VIII Razem 

8 24 - 32 

 

RAZEM W ZESPOLE SZKÓŁ – 227 uczniów 

Internat LO – zakwaterowanych 32 uczniów-sportowców, 

Internat Gimnazjum – zakwaterowanych 34 uczniów – sportowców, 

Stołówka szkolna – całodzienne wyżywienie 68 sportowców, obiady dla 240 uczniów, 
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Baza sportowa – sala gimnastyczna, boisko wielofunkcyjne, siłownia, trasa nartorolkowa. 

 

II. Stan zatrudnienia -  pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni z uwzględnieniem 

stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2017/2018 

ST. AWANSU 

ZAWODOWEGO 
ETATY ILOŚĆ OSÓB 

Brak stopnia awansu 

zawodowego 
1 1 

Stażysta 1,5 2 

Kontraktowy 6,61 9 

Mianowany 12,1 16 

Dyplomowany 22,78 23 

RAZEM 44,4 51 

 

Pracownicy 

niepedagogiczni 
20,00 20 

 

III. Osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów 

1. Osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w roku 

szkolnym 2017/2018 

Gimnazjum: 

– Zdolny Ślązak- j. niemiecki-  1laureat 

– Zdolny Ślązak- j. - etap powiatowy 

– Dolnośląska Olimpiada Geograficzna dla gimnazjalistów- etap powiatowy 

Liceum Ogólnokształcące: 

– uzyskanie tytułu „ Brązowej szkoły 2018” w ogólnopolskim rankingu Liceów  

– Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o prawie wyborczym- etap wojewódzki 

– XXIII Konkurs biologiczno-ekologiczny- etap finałowy 

POWOŁANI DO REPREZENTOWANIA  POLSKI NA ZAWODY MIĘDZYNARODOWE 

1. Kordek Patryk (badminton) – powołanie na Mistrzostwa Europy – Praga (CZE)– 5 m 

drużynowo; Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – 3 m singiel, 1 m mixt; Międzynarodowe 

Mistrzostwa Słowacji – 1 m mixt; Międzynarodowe Mistrzostwa Czech  – 3 m mixt; 

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski U17 – 3 m Mixt; Międzynarodowe Mistrzostwa Włoch 

– 5 m mixt; 

2. Łukasz Cimosz (badminton)–powołanie na Mistrzostwa Europy w badmintonie – Praga 

(CZE) ; Międzynarodowe Mistrzostwa Polski U17 – 1 m mixt, 2 m singiel, 3 m debel; 

Międzynarodowe Mistrzostwa Chorwacji – 3 m mixt, 5 m singiel; Międzynarodowe 

Mistrzostwa Czech – 2 m mixt, 5 m singiel, 5 m debel; Międzynarodowe Mistrzostwa 

Słowacji – 5 m mixt, 3 m singiel, 5 m debel; 
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3. Zawół Marcin (biathlon) – powołanie na zawody dla najlepszych zawodników, liderów 

krajowych  LiatoppenSkiskytterfestival – Liatoppen (NOR) – 1 m bieg sprinterski, 6 m 

bieg ze startu wspólnego, 7 m sztafeta mieszana ; powołanie na Nadzieje Olimpijskie – 

Letohrad (CZE) – 1 m bieg sprinterski, 1 m bieg pościgowy; Puchar Austrii – 

Obertilliach (AUT) 6 m bieg sprinterski; Mistrzostwa Polski Młodzików – Duszniki Zdrój 

– 2 m bieg indywidualny, 3 m bieg sprinterski, 2 m bieg sztafetowy ; Klasyfikacja Generalna 

Pucharu Polski – 2 miejsce (młodzik) ;Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – Szklarska 

Poręba – 1 m bieg sprinterski, 4 m bieg indywidualny; Dolnośląska Gimnazjada – Szklarska 

Poręba – 1 miejsce; (biegi narciarskie) Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Białka 

Tatrzańska w biegach narciarskich – 1 m bieg indywidualny F, 1 m sztafeta; Dolnośląska 

Gimnazjada – Szklarska Poręba – 3 miejsce CL, 1 m sztafeta; 

4. Konrad Badacz (biathlon) – powołanie na Nadzieje Olimpijskie – Letohrad (CZE) – 3 m 

bieg pościgowy, 9 m bieg sprinterski; Puchar Austrii – Obertilliach (AUT) – 8 m bieg 

sprinterski; Mistrzostwa Polski Młodzików – Duszniki Zdrój – 1 m bieg sprinterski, 2 m 

bieg sztafetowy; Klasyfikacja Generalna Pucharu Polski – 3 miejsce (młodzik); 

Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – Szklarska Poręba – 1 m bieg indywidualny, 2 m 

bieg sprinterski; Dolnośląska Gimnazjada – Szklarska Poręba – 2 miejsce; (biegi narciarskie) 

Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Białka Tatrzańska – 1 m bieg indywidualny 

CL, 1 m bieg indywidualny F, 1 m sztafeta; Dolnośląska Gimnazjada – Szklarska Poręba – 

1 miejsce CL, 1 m sztafeta; 

5. Amelia Jęczmieniak (biathlon) – powołanie na Nadzieje Olimpijskie – Letohrad (CZE) – 

8 m bieg pościgowy, 10 m bieg sprinterski ; Klasyfikacja Generalna Pucharu Polski – 

4 miejsce (młodziczka); Mistrzostwa Polski Młodzików – Duszniki Zdrój – 4 m bieg 

sprinterski, 5 m bieg indywidualny, 5 m sztafeta; Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – 

Szklarska Poręba – 1 m bieg sprinterski, 4 m bieg indywidualny; (biegi narciarskie) 

Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Białka Tatrzańska – 2 m bieg indywidualny 

CL, 1 m bieg indywidualny F, 2 m sztafeta ; Dolnośląska Gimnazjada – Szklarska Poręba – 

2 miejsce CL, 1 m sztafeta; 

6. Badacz Marcelina (biathlon) – powołana na Puchar IBU – NovéMěsto na Moravě 

(CZE); Mistrzostwa Polski Juniorów – Kościelisko – 6 m bieg indywidualny, 4 m sztafeta; 

Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych w biathlonie na nartorolkach – 3 m bieg sprinterski, 

5 m bieg pościgowy 

 
INDYWIDUALNI MEDALIŚCI MISTRZOSTW POLSKI 

1. Natalia Bielak (lekkoatletyka) – Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych 3 km – Żagań 

– 2 miejsce; Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w biegu na 1 km – Jablonec (CZE) – 

1 miejsce; Halowe Mistrzostwa Polski w biegu na 2 km – Toruń – 7 miejsce; Mistrzostwa 

Dolnego Śląska w biegach przełajowych 3 km – Lwówek Śląski – 1 miejsce; 

2. Sandra Kraszewska (lekkoatletyka) – Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych 2 km – 

Żagań – 3 miejsce, Gimnazjada Wojewódzka Wrocław w sztafecie szwedzkiej – 1 miejsce, 

Mistrzostwa Dolnego Śląska młodzików w biegu na 600 metrów Oleśnica – 1 miejsce, 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biegu na 600 metrów Wrocław – 2 miejsce, 

Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w biegu na 300 metrów Jablonec – 1 miejsce, Halowe 

Mistrzostwa Polski w biegu na 600 metrów Toruń – 7 miejsce, Mistrzostwa Dolnego Śląska 

w biegach przełajowych Lwówek Śląski 2 km – 1 miejsce; 
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3. Aleksandra Nakas (biegi narciarskie) – Mistrzostwa Polski w biegach na nartorolkach 

wrzesień 2017 – 2 m F ; 

4. Aleksandra Ciepiela (biegi narciarskie) – Mistrzostwa Polski w biegach na nartorolkach 

wrzesień 2017 – 3 m CL; 

5. Denis Gawlik (biegi narciarskie) – Mistrzostwa Polski UKS-ów w biegach narciarskich – 

1 m CL ; Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Białka Tatrzańska – 3 m bieg 

indywidualny CL 

6. Krawczyk Bartłomiej (biegi narciarskie) – Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 

Białka Tatrzańska – 2 m bieg indywidualny CL, 1 m sztafeta ; Dolnośląska Gimnazjada – 

Szklarska Poręba – 2 miejsce CL, 1 m sztafeta. 

 

MEDALIŚCI MISTRZOSTW POLSKI W DEBLU I W MIXTA 

1. Franczuk Marcelina (badminton) – Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych – Lubin – 3 m 

mixt; Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Tarnowo Podgórne – 2 m mixt, 2 m debel; 

Wojewódzka Licealiada – 1 miejsce; 

2. Aleksandra Pająk (badminton) – Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych – 

Lubin – 1 m debel; Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek – Białystok – 1 miejsce; 

3. Świerk Norbert (badminton) – Mistrzostwa Polski Juniorów – 3 m gra podwójna; 

4. Gajda Piotr (badminton) – Mistrzostwa Polski Juniorów – 3 m gra podwójna; 

5. Suszyński Jakub (badminton) – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych – 3 m gra 

podwójna; 

 
MEDALIŚCI MISTRZOSTW POLSKI W SZTAFETACH I DRUŻYNACH 

1. Joanna Koniuszy (biathlon) – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Kościelisko – 

2 miejsce sztafeta, VI m bieg indywidualny; 

2. Magda Żebrowska (biathlon) – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Kościelisko – 

2 miejsce sztafeta, VI m bieg pościgowy ; udział w Pucharze Austrii – Obertilliach (AUT); 

3. Sandra Fryczyńska (biathlon)– Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Kościelisko – 

2 miejsce sztafeta; 

4. Wojciech Jasiński (biathlon) – Mistrzostwa Polski Młodzików – Duszniki Zdrój – 2 miejsce 

sztafeta; Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – Szklarska Poręba – 5 m bieg 

indywidualny, 6 m bieg sprinterski; Dolnośląska Gimnazjada – Szklarska Poręba – 

3 miejsce; (biegi narciarskie) Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Białka 

Tatrzańska – 1 m sztafeta; Dolnośląska Gimnazjada – Szklarska Poręba – 3 miejsce sztafeta; 

5. Julia Pająk (badminton) – Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodziczek – 2 miejsce; 

Dolnośląska Gimnazjada – 1 miejsce drużynowo; udział w SlovakYouth Open; udział 

w YonexLangenfeldCup; 

6. Milena Wojnar (biathlon) – Mistrzostwa Polski Juniorek – Kościelisko – 3 miejsce sztafeta; 

7. Monika Choroszewicz (biathlon) – Mistrzostwa Polski Juniorek – Kościelisko – 3 miejsce 

sztafeta; 

8. Wiktoria Zawadziłło (biathlon) – Mistrzostwa Polski Młodziczek – Duszniki Zdrój – 

3 miejsce sztafeta; Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – Szklarska Poręba – 1 m bieg 

indywidualny; Dolnośląska Gimnazjada – Szklarska Poręba – 1 miejsce; (biegi 

narciarskie)Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Białka Tatrzańska – 2 m sztafeta ; 

Dolnośląska Gimnazjada – Szklarska Poręba – 1 miejsce sztafeta; 
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9. Barbara Skrobiszewska (biathlon) – Mistrzostwa Polski Młodziczek – Duszniki Zdrój – 

3 miejsce sztafeta; (biegi narciarskie) Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Białka 

Tatrzańska – 2 m sztafeta; Dolnośląska Gimnazjada – Szklarska Poręba – 2 miejsce sztafeta; 

10. Małgorzata Kornalewicz (biathlon) – Mistrzostwa Polski Młodziczek – Duszniki Zdrój – 

3 miejsce sztafeta ; Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – Szklarska Poręba – 5 m bieg 

sprinterski, 6 m bieg indywidualny; Dolnośląska Gimnazjada – Szklarska Poręba – 

3 miejsce; 

11. Szymon Jedzinia (biathlon)– Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych – Duszniki Zdrój – 

3 miejsce sztafeta ; (biegi narciarskie) Dolnośląska Gimnazjada – Szklarska Poręba – 

3 miejsce sztafeta; 

12. Piotr Jagielski(biathlon)– Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych – Duszniki Zdrój – 

3 miejsce sztafeta; 

13. Maciej Zawół (biathlon) – Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych – Duszniki Zdrój – 

3 miejsce sztafeta; Dolnośląska Gimnazjada – Szklarska Poręba – 3 miejsce; 

14. Weronika Leśniara (biegi narciarskie) – Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 

Białka Tatrzańska – 2 m sztafeta; Dolnośląska Gimnazjada – Szklarska Poręba – 1 miejsce 

sztafeta. 

 

INDYWIDUALNI MEDALIŚCI MISTRZOSTW WOJEWÓDZKICH 

1. Adriana Wojtak (lekkoatletyka) - Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w biegu na 

600 metrów Jablonec – 1 miejsce, Gimnazjada Wojewódzka Wrocław w sztafecie 

szwedzkiej – 1 miejsce, Mistrzostwa Dolnego Śląska młodzików w biegu na 1000 metrów 

Oleśnica – 1 miejsce, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biegu na 1000 metrów 

Wrocław – 5 miejsce, Mistrzostwa Dolnego Śląska w biegach przełajowych 3 km Lwówek 

Śląski – 2 miejsce; 

2. Nicole Koster- (lekkoatletyka) – Gimnazjada Wojewódzka Wrocław w sztafecie szwedzkiej 

– 1 miejsce, Mistrzostwa Dolnego Śląska młodzików w biegu na 300 metrów Oleśnica – 

1 miejsce, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biegu na 300 metrów Wrocław – 

4 miejsce; 

3. Weronika Drzymała (lekkoatletyka) – Gimnazjada Wojewódzka Wrocław w sztafecie 

szwedzkiej – 1 miejsce, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biegu na 

300 metrów Wrocław – 6 miejsce, Mistrzostwa Dolnego Śląska w biegach przełajowych 

3 km Lwówek Śląski – 6 miejsce, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biegach 

przełajowych Nowa Sól 1,5 km – 4 miejsce; 

4. Patryk Szmit (lekkoatletyka) – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biegu na 

2000 metrów Wrocław – 6 miejsce, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sztafetowych Biegach 

Przełajowych Olszyna – 3 miejsce, Mistrzostwa Dolnego Śląska w biegach przełajowych 

3 km Lwówek Śląski – 1 miejsce, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biegach 

przełajowych Nowa Sól 3 km – 1 miejsce; 

5. Bartłomiej Wymazała (lekkoatletyka) – Licealiada Wojewódzka Wrocław w biegu na 

200 metrów – 3 miejsce, Licealiada Wojewódzka Wrocław w sztafecie szwedzkiej – 

2 miejsce, Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w biegu na 300 metrów Jablonec – 

1 miejsce, Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w biegu na 60 metrów Jablonec – 3 miejsce, 

Mistrzostwa Dolnego Śląska w biegu na 400 metrów przez płotki Jelenia Góra – 1 miejsce; 
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6. Kacper Skibiak (lekkoatletyka) – Licealiada Wojewódzka Wrocław w biegu na 800 metrów 

– 1 miejsce, Licealiada Wojewódzka Wrocław w sztafecie szwedzkiej – 2 miejsce, 

Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sztafetowych Biegach Przełajowych Olszyna – 1 miejsce, 

Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w biegu na 1000 metrów Jablonec – 1 miejsce, 

Mistrzostwa Dolnego Śląska w biegach przełajowych Lwówek Śląski 4 km – 1 miejsce; 

7. Łukasz Połczyk (lekkoatletyka) – Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w biegu na 

300 metrów Jablonec – 1 miejsce, Halowe Mistrzostwa Polski w biegu na 300 metrów Toruń 

– 6 miejsce; 

8. Katarzyna Zatylna (biathlon) – Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biathlonie – 

Szklarska Poręba – II m bieg sprinterski; 

9. Maja Michalik  (biathlon) – Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biathlonie – 

Szklarska Poręba – III m bieg indywidualny, IV m bieg sprinterski; 

10. Urszula Kantczak (biathlon) – Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biathlonie – 

Szklarska Poręba – III m bieg sprinterski; 

11. Zieliński Dominik – (Snowboard) Dolnośląska Gimnazjada I m indywidualnie; 

12. Ubych Mikołaj – (Snowboard) Dolnośląska Gimnazjada II m indywidualnie; 

13. Julia Mróz – (Narciarstwo Alpejskie) Dolnośląska Licealiada I m indywidualnie; 

14. Wiktoria Mieszała – (Narciarstwo Alpejskie) Dolnośląska Gimnazjada I m indywidualnie 

I m indywidualnie; 

15. Piotr Heinke (badminton) – OOM miejsce 5-8 debel – 11-13.05.2018 – Tarnowo Podgórne, 

Mistrzostwa Dolnego Śląska miejsce 1 i 2 debel i singiel, Dolnośląska Gimnazjada 

w badmintonie miejsce 1; 

16. Kacper Górniak (badminton) – OOM debel 5/8 – 11-13.05.2018 – Tarnowo Podgórne 

Mistrzostwa Dolnego Śląska singiel 1 debel 1; 

17. Otylia Potkańska (badminton) – 3 miejsce na Mistrzostwach Dolnego Śląska w Bogatyni, 

Gimnazjada 1 miejsce drużynowo; 

18. Jakub Twerd (badminton) – 1 miejsce na Pucharze Dolnego Śląska, 3 miejsce na 

mistrzostwach Dolnego Śląska w grze pojedynczej i mieszanej. 

 

IV. Wykonywane prace remontowo - modernizacyjne na łączną kwotę 156.160 zł 

Szkoła Podstawowa – 6.160 zł, w tym: materac osłonowy – sala gimnastyczna – 4.750 zł; 

wymiana rury zasilającej zimna wodę na baniak – 1.410 zł. 

Gimnazjum – 75.770 zł, w tym: naprawa instalacji wodnej zasilającej podgrzewacze CWU – 

920 zł; wymiana rury stalowej do zimnej wody – 3.440 zł; wymiana instalacji elektrycznej 

w pomieszczeniach piwnicznych – 12.400 zł; drzwi aluminiowe – 6.330 zł; naprawa i murowanie 

kominów – 35.710 zł; wymiana wykładziny (po sklepiku) – 2.220 zł; materac osłonowy – sala 

gimnastyczna – 4.750 zł; prace malarsko betoniarskie – 10.000 zł. 

Świetlica – 56.500 zł, w tym: remont kominów i pomieszczeń kuchni – 31.040 zł; wymiana 

instalacji elektrycznej w pomieszczeniu zmywalni i ułożenie nowego kabla do zasilania tablicy 

i instalacji kuchni – 1.100 zł; wykonanie wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu kuchni – 

7.750 zł; remont ścian i posadzki zmywalni – 16.610 zł. 

Internat Liceum 11.180 zł, w tym:  remont pokoi – 2.900 zł; montaż systemu aktywnego 

wykrywania gazu – 3.750 zł; wymiana stolarki drzwiowej – 4.530 zł. 

Internat Gimnazjum 6.550 zł, w tym: remont kabin prysznicowych i toalet – 6.550 zł. 
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V. Zakup sprzętu i pomocy naukowych na łączną kwotę 162.690 zł 

Szkoła Podstawowa 38.820 zł , w tym:  sprzęt do badmintona – 5.540 zł; sprzęt lekkoatletyka – 

5.880 zł; sprzęt sportowy –  5.600 zł; sprzęt zjazdowy – 3.980 zł; monitory interaktywne 2 szt. – 

17.500 zł; pozostałe pomoce (zajęcia techniki , etyka, w-f, chemia, itp.) – 320 zł. 

Gimnazjum – 44 340 zł, w tym:  sprzęt do badmintona – 11 880 zł; sprzęt lekkoatletyka – 

16.680 zł; rower treningowy – 2.460 zł; gitara – 470 zł; książki do biblioteki – 420 zł; pozostałe 

pomoce (zajęcia techniki , etyka, w-f, chemia, itp.) – 1.720 zł; sprzęt sportowy – 5.470 zł; 

trenażer narciarski – 5.240 zł. 

Liceum Ogólnokształcące  – 21 350 zł, w tym: sprzęt do badmintona – 6.280 zł;  sprzęt 

lekkoatletyka – 2.980 zł, sprzęt sportowy – 3.170 zł; amunicja – 3.600 zł; kamera sportowa – 

540 zł; odtwarzacze CD – 1.720 zł; tablice – 1.380 zł; pozostałe pomoce (zajęcia techniki, etyka, 

w-f, chemia, itp.) –  1 680 zł. 

Sprzęt  sportowy  otrzymany z PZN –  0 zł 

Sprzęt otrzymany z PZB – 28.180 zł 

Program „Polskie Nadzieje Olimpijskie” – 30.000 zł, w tym: karabiny – 26.000 zł; amunicja – 

4.000 zł. 

 

VI. Zakup wyposażenia  

Szkoła Podstawowa – 9.420 zł, w tym: szafa do przechowywania chemikaliów – 250 zł; meble 

do sal lekcyjnych – 4.470 zł; komputer sekretariat – 3.490 zł; zasilacz księgowość – 1.210 zł; 

Gimnazjum – 9.720 zł, w tym: szafa do przechowywania chemikaliów – 880 zł; kserokopiarka 

bizhub – 1.900 zł; komputer księgowość – 3.490 zł; laptop z-ca dyrektora –3.450 zł; 

Liceum – 26.100 zł, w tym: szafa do przechowywania chemikaliów – 630 zł; laptop z-ca 

dyrektora ds. sportu – 3.450 zł; meble do sal lekcyjnych – 22.020 zł; 

Świetlica – 8.610 zł, w tym: kuchenka – 1.100 zł; drobne wyposażenie do kuchni – 1.350 zł; 

krajalnica i podstawy pod garnki – 4.080 zł; lodówka i blaty teflonowe – 2.080 zł; 

Internat Liceum 7.940 zł, w tym: kuchenka mikrofalowa – 400 zł, poduszki i kołdry – 1.810 zł; 

meble do pokoi – 5.600 zł; kuchenka indukcyjna – 130 zł; 

Internat Gimnazjum 2.980 zł, w tym:  kuchenka elektryczna – 130 zł;  chłodziarko – 

zamrażarka; 1.570 zł; regały na buty – 540 zł; patelnia, opiekacz i garnki – 550 zł; meble do 

pokoi – 190 zł. 

 

VII. W celu zwiększenia naboru uczniów do klas pierwszych LO i LOMS podjęto 

następujące działania: 

– spotkania z rodzicami kandydatów 

– organizacja dnia otwartego dla kandydatów 

– zajęcia sportowe prowadzone przez trenerów na terenie powiatu jeleniogórskiego 

– udział w targach edukacyjnych 

– prezentacje w szkołach w regionie jeleniogórskim 

– rozpoczęcie budowy hali łukowej  

 

 

 

VIII. Pozyskanie środków finansowych z projektów: 
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– „Polskie Nadzieje Olimpijskie” (30.000.zł), 

– „Aktywna Tablica”(17.500zł), 

– Projekt „Polska niepodległa” (Polska, stulecie odzyskania niepodległości), złożenie 

wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych „Robię to dla siebie” w celu 

modernizacji pracowni językowych i podniesienia kompetencji językowych uczniów. 

 
IX. Wyniki egzaminu maturalnego  

LO – przystąpiło 20 uczniów, zdało  18 uczniów, zdawalność -90,00 % 

LOMS – przystąpiło 12 uczniów, zdało 9 uczniów, zdawalność – 75,00% 

POWIAT JELENIOGÓRSKI – 81,00 % 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – 89,00% 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH W PIECHOWICACH 

I. Stan organizacyjny jednostki na dzień 1 września 2017 r. 

Na rok szkolny 2017/2018 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach 

dokonano naboru do dwóch klas I w Technikum. 

Z dniem 1 września w szkole rozpoczęło naukę 107 uczniów w 5 oddziałach w tym: 

KLASA 
I II III IV Razem 

SZKOŁA 

 

TECHNIKUM 

 w zawodzie  informatyk 

 

 

22 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

22 

 

TECHNIKUM 

 w zawodzie : informatyk 

elektryk 

 

 

13 

10 

 

 

21 

 

 

13 

11 

 

 

9 

8 

 

 

 

85 

LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
0 0 0 0 0 

BRANŻOWA SZKOŁA      

I STOPNIA 
0 0 0 0 0 

 OGÓŁEM 107 

 

 

W w/w klasach uczniowie mieli możliwość wyboru dodatkowych profili tj. e-sport 

z projektowaniem i programowaniem gier komputerowych oraz profil wojskowy. Na zajęcia 

z profilu e-sportowego uczęszczało 32 uczniów, z profilu wojskowego – 48 uczniów. 
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Szkoła dysponuje dwoma budynkami, w których odbywają się zajęcia lekcyjne. Stan 

techniczny budynków jest dobry jednak obydwa budynki wymagają ocieplenia oraz położenia 

nowej elewacji. W obydwu budynkach należałoby wykonać nową instalację elektryczną.  

 

II. Osiągnięcia edukacyjne, sportowe i inne uczniów w roku szkolnym 2017/2018 

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie brali udział w różnego rodzaju konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych, olimpiadach oraz zawodach sportowych.  

Udział uczniów w konkursach i olimpiadach: 

– Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie wyborczym „Wybieram wybory – wybory 

samorządowe” – udział; 

– Ogólnopolski konkurs historyczny „Historia II Wojny Światowej – Polskie Państwo 

Podziemne” – udział; 

– Szkolny konkurs historyczno – plastyczny „Żołnierze Wyklęci”; 

– Szkolny Konkurs literacki „Zagadki Literackie”; 

– Międzyszkolny konkurs ortograficzny „Dyktando Ostatkowe” – udział; 

– Powiatowa Olimpiada Przedsiębiorczości – udział w finale; 

– Międzynarodowy konkurs matematyczno – logiczny „GeniusMatematicus” – 24 m. 

w kraju; 

– Międzynarodowy konkurs matematyczno – logiczny „GeniusLogicus” – udział; 

– Międzynarodowy konkurs matematyczno – logiczny „Master of sudoku” – udział; 

– Szkolny konkurs matematyczny „Matura jest Łatwa”; 

– Konkurs wiedzy elektrycznej i elektronicznej organizowany przez Politechnikę 

Wrocławską – udział; 

– Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – I m. 

w powiecie; 

– udział uczniów klas e-sportowych w Turnieju Gier organizowanym przez KPSW w Jeleniej 

Górze – IV m. 

– udział uczniów klas e-sportowych w eliminacjach w ramach Polskiej Ligi Klas  

e-sportowych (zakwalifikowanie się do finału) – IX m. 

– Udział uczniów w Mistrzostwach Polski Klas e-sportowych w Sosnowcu – V m. 

– Szkolny konkurs czytelniczy, 

– Szkolny konkurs na hasło promujące bibliotekę szkolną, 

– Szkolny konkurs na przebranie za ulubioną postać literacką, 

– Szkolny konkurs Walentynkowy wiedzy o miłościach literackich, 

– Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej organizowany przez POK w Piechowicach 

– II m, 

– Konkurs „Cieplice dla Niepodległej” organizowany przez Książnicę Karkonoską – I m, 

– Konkurs organizowany przez Senat RP „Orzeł Biały Nasza Duma” – udział, 

– Udział uczniów klas mundurowych w Dolnośląskich Zawodach Użyteczno – Bojowych na 

terenie jednostki wojskowej w Kłodzku, 

– Udział uczniów klas wojskowych w IV CrosComando w Bolesławcu – dziewczęta III m. 

chłopcy III m., 

– Ogólnopolski Konkurs „Szkoła wolna od używek” organizowany przez Główny 

Inspektorat Sanitarny w Warszawie – II m w powiecie, 

Id: 8AC9D9B8-4FD8-4131-BFFE-7106F2A63288. Podpisany Strona 11



– Zawody strzeleckie o puchar Komendanta Policji w Jeleniej Górze – II m., 

– Zawody strzeleckie o Puchar Prezydenta Miasta Jelenia Góra – II m., 

– Szkolne i międzyszkolne zawody sportowe organizowane przez szkołę i Jeleniogórski 

Szkolny Związek Sportowy – etap szkolny, powiatowy i rejonowy we współzawodnictwie 

sportowym szkół ponadgimnazjalnych powiatu ziemskiego w różnych dyscyplinach – 

IV m. w Powiecie Jeleniogórskim, 

 

III. Wyniki egzaminów maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

Egzamin maturalny 

Zdawalność egzaminu maturalnego: 

Szkoła Powiat Województwo Kraj 

78,6 % 68 % 74,4 % 79 % 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

Zdawalność egzaminu przeprowadzonego w technikum z poszczególnych kwalifikacji (wyniki na 

poziomie powiatu takie same jak szkoły ze względu na to, że jesteśmy jedyną szkołą w 

powiecie): 

Sesja zimowa 2017/2018: 

Szkoła Powiat Województwo Kraj 

E 14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami danych 

100% 100% 57,2%  

E 24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 

25% 25% 38,6%  

 

Sesja letnia 2017/2018: 

Szkoła Powiat Województwo Kraj 

E 08  Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 

25 % 25 % 51,8 %  

E 12  Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 

92,3 % 92,3 % 78 % 

E 13  Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 

42,9 % 42,9 % 63,6 %  

 

IV. Stan zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 

z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego oraz etatów – stan na koniec czerwca 

2018r. 
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W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach 

zatrudnionych było 22 nauczycieli w tym 1 na czas zastępstwa za nauczyciela przebywającego na 

urlopie macierzyńskim oraz 1 nauczyciel zatrudniony za zgodą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 

we Wrocławiu do prowadzenia dodatkowych zajęć z treningu e-sportowego. Ponadto 

zatrudnionych było 8 pracowników administracji i obsługi w tym: 

– administracja – 4 osoby – 3,5 etatu 

– obsługa – 4 osób – 3,25 etatu 

Nauczyciele z podziałem na stopnie awansu zawodowego: 

– dyplomowanych – 9 osób tj. 7,19 etatu 

– mianowanych – 9 osób tj. 5,22 etatu  

– kontraktowych – 4 osoby tj. 2,78 etatu 

– stażystów – 0 osób 

Ogólny wymiar etatów dla pracowników niepedagogicznych wyniósł – 6,75. 

 

V. Prace remontowo – modernizacyjne 

W roku szkolnym 2017/2018 wykonany został remont dachu w budynku głównym szkoły 

w części nad salą gimnastyczną. Zmienione zostało pokrycie dachu oraz wymieniono 

orynnowanie. Koszt remontu – 26124 zł. Wykonany został remont schodów zewnętrznych 

w budynku po byłych warsztatach szkolnych. Remont został wykonany bezkosztowo w ramach 

pomocy szkole. Ponadto nie wykonywano większych prac remontowo – modrenizacyjnych. 

W ramach prac własnych wykonywane były na bieżąco drobne prace naprawcze. 

 

VI. Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych 

W roku szkolnym 2017/2018 na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych wydatkowano 

49.876 zł. Największa część tych środków została przeznaczona na zakup pomocy 

dydaktycznych do kształcenia zawodowego w obydwu zawodach oraz wyposażenia stanowisk 

egzaminacyjnych na potrzeby egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

Zakupionych zostało 10 komputerów o wysokiej jakości parametrach na potrzeby 

specjalistycznych zajęć zawodowych w zawodzie technik informatyk oraz zajęć z e-sportu, 

12 monitorów, 4 rzutniki, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 1 laptop, ponadto głośniki, switch, płyty 

kable, baterie, klawiatury, myszki, router, listwy. Na w/w pomoce wydatkowano 46.857 zł. 

Natomiast na pomoce do kształcenia w zawodzie technik elektryk wydatkowano 1.319 zł w tym 

zakupiono: wkręty, przekaźniki elektryczne, cynę, elektrody, przewody, listwy, żarówki. 

Pozostała kwota przeznaczona została na zakup książek do biblioteki (199 zł), pomocy do zajęć 

sportowych (1.030 zł) i wojskowych (216 zł) oraz zakup tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych 

(255 zł). 

Z firm informatycznych i sklepów z akcesoriami komputerowymi otrzymaliśmy 

nieodpłatnie drobne gadżety, upominki, które zostały przeznaczone na nagrody dla zwycięskich 

drużyn w corocznie organizowanym przez szkołę Turnieju Gier Komputerowych oraz na nagrody 

dla uczniów na koniec roku szkolnego. 
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Z OKE we Wrocławiu na złożony przez nas wniosek otrzymaliśmy częściowy zwrot 

kosztów za zakupione pomoce dydaktyczne stanowiące wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego 

w kwocie 440,40 zł. 

 

VII. Działania zmierzające do zwiększenia naboru uczniów do klas pierwszych 

Przez cały rok szkolny dokładaliśmy wszelkich starań aby promować naszą szkołę 

w środowisku lokalnym. Wszystkie podejmowane przez nas działania miały przede wszystkim na 

celu pozyskanie jak największej liczby uczniów szkół gimnazjalnych do naszej szkoły.  

Oprócz informacji i artykułów zamieszczanych w lokalnej prasie, na portalu „Jelonka” 

„24Jgora” umieszczana była informacja o najważniejszych wydarzeniach z życia szkoły 

i sukcesach naszych uczniów, w okresie przedrekrutacyjnym odwiedziliśmy wiele szkół 

gimnazjalnych na terenie Jeleniej Góry i okolic. Podczas tych spotkań z gimnazjalistami  

w formie prezentacji multimedialnej przedstawialiśmy ofertę edukacyjną naszej szkoły. Każdy 

gimnazjalista obdarowany został ulotką informacyjną o szkole oraz płytą CD z prezentacją 

szkoły, a także gadżetami z logo szkoły i adresem oraz proponowanymi kierunkami kształcenia.  

Na terenie szkół gimnazjalnych oraz w miejscach publicznych na terenie miasta Jelenia 

Góra i okolicznych miejscowości, w sklepach, urzędach, zakładach pracy rozwieszane były 

plakaty reklamujące naszą szkołę. W Jeleniej Górze za pośrednictwem firmy reklamowej 

wywiesiliśmy w dwóch miejscach banery reklamowe. Spotykaliśmy się także z rodzicami 

uczniów kończących gimnazjum.  

Organizowaliśmy dwukrotnie „Drzwi Otwarte Szkoły”, podczas których gimnazjaliści 

mogli zapoznać się z bazą szkoły oraz uczestniczyć w ciekawych zajęciach specjalnie dla nich 

zorganizowanych.  

Ponadto w telewizji DAMI emitowany był film promocyjny o naszej szkole  

z najciekawszymi wydarzeniami oraz ofertą edukacyjną.  Oferta naszej szkoły zamieszczona była 

także na portalach społecznościowych gdzie zainteresowana młodzież mogła dyskutować i pytać 

o szczegóły, a nasi nauczyciele udzielali odpowiedzi. 

Gimnazjaliści z okolicznych szkół zapraszani byli także na lekcje otwarte w szczególności 

z przedmiotów zawodowych. Zajęcia z treningu e-sportowego z profesjonalnym trenerem             

e-sportowym, w których uczestniczyła przez cały rok szkolny młodzież naszej szkoły, miały 

także charakter otwarty. Wielokrotnie gimnazjaliści brali w nich udział. Odbyło się także 

spotkanie z trenerem e-sportowym dla uczniów i rodziców gimnazjalistów, którzy w ramach 

akcji rekrutacja wyrażali wolę podjęcia nauki w naszej szkole. 

W 2 gimnazjach jeleniogórskich odbyły się także warsztaty z treningu e-sportowego 

przeprowadzone przez zatrudnionego w naszej szkole trenera do zajęć e-sportowych. 

Braliśmy udział w Targach pracy i edukacji podczas, których szkoła na swoim stoisku 

prezentowała kierunki kształcenia promując dodatkowe zajęcia z edukacji wojskowej, policyjnej 

oraz e-sportu. 

W okresie ferii zimowych przez cały tydzień odbywał się organizowany przez uczniów 

i nauczycieli turniej gier komputerowych, na który zaproszeni zostali gimnazjaliści z okolicznych 

gimnazjów. Turniej oprócz urozmaicenia czasu wolnego uczniom miał na celu także promocję 

szkoły. Turniej organizowany jest cyklicznie od wielu lat i cieszy się dużym zainteresowaniem 

wśród młodzieży. Podczas trwania turnieju obecne były lokalne media (prasa i telewizja). 

Informacja o organizacji i przebiegu relacjonowana była na bieżąco. 
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VIII. Realizacja programów edukacyjnych, pomocowych 

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie brali udział w zajęciach i konkursach w ramach 

uczestnictwa w programie profilaktyczno – edukacyjnym „ARS czyli jak dbać o miłość”. Celem 

programu jest uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających z używania czy nadużywania 

wszelkich używek, oraz zagrożeń wynikających z lokowania uczuć w niebezpiecznych 

związkach. Ponadto dzięki funduszom pozyskanym z MOPS w Piechowicach odbyły się 3 – 

godzinne warsztaty dla uczniów klas I prowadzone przez specjalistów z MONAR w Jeleniej 

Górze pod nazwą „Nie chcę umierać przez narkotyki i alkohol” oraz  po 1 godzinie spotkanie z 

uczniami pozostałych klas w ramach realizacji tego programu przeprowadzone było także 

spotkanie z rodzicami uczniów oraz spotkanie z Radą Pedagogiczną. Uczniowie brali także 

udział w projektach realizowanych przez bibliotekę szkolną :„Cyfrowe biblioteki multimedialne 

jako narzędzie wychowania patriotycznego, „Upoluj swoją książkę”, „Jak nie czytam jak 

czytam”. Projekty te miały na celu promowanie czytelnictwa wśród młodzieży. Szkoła otrzymała 

30 audiobuków o tematyce patriotycznej. 

 

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 

I. Stan organizacyjny jednostki oświatowej na dzień 1 września 2017r. 

– Liczba uczniów w gimnazjum – 24 / klasa II – 8, klasa III – 16/ 

– Liczba uczniów w VII klasie Szkoły Podstawowej - 5 

– Liczba uczniów  w Branżowej Szkole I stopnia – 20 

– klasa I zdun - 4 

– klasa I monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 6 

– klasa I kucharz – 10 

– Liczba uczniów w Zasadniczej Szkole Zawodowej - 9 

– klasa II murarz – tynkarz – 2 

– klasa II monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 2 

– klasa II kucharz - 4 

– klasa III murarz - tynkarz – 1 

– Razem uczniów w MOW Szklarska Poręba - 58 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy mieści  się w trzech budynkach tj: szkoła, budynek MOW 

chłopcy, budynek MOW dziewczęta i biuro. 

 

II. Osiągnięcia : edukacyjne, sportowe i inne w roku szkolnym 2017/2018 

W okresie roku szkolnego 2017/2018 systematycznie włączano rodziców w organizację pracy 

szkoły, rodzice/opiekunowie prawni na bieżąco informowani byli o osiągnięciach edukacyjnych     

i zachowaniu uczniów w szkole, zarówno przez kontakt bezpośredni, jak i pośredni. 

Przygotowane oferty zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia stanowiły 

pozytywną formę działalności zaspakajającej ważne potrzeby, a w szczególności potrzebę 

podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej uczniów. 

 Pięciu wychowanków  od września zostało włączonych do projektu organizowanego w imieniu 

miasta Szklarska Poręba przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie. 

Projekt „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” to propozycja nieodpłatnego zdobycia kompetencji 
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przydatnych w życiu społecznym i zawodowym. W okresie od 1.09.2017 r. do 31.01.2019 r. będą 

dla zainteresowanych, do wyboru dostępne różne formy wsparcia, w tym kurs prawa jazdy. 

 

PROJEKT „NOWA PERSPEKTYWA-LEPSZY START” 

Wychowankowie od stycznia 2017 roku biorą udział w projekcie „Nowa Perspektywa- 

Lepszy Start”. Projekt realizowany jest od 2 I 2017 do 31 XII 2018 w partnerstwie 

9 dolnośląskich samorządów (województwo dolnośląskie, gmina Wrocław oraz 7 powiatów: 

bolesławiecki, lubański, lwówecki, świdnicki, jeleniogórski, wrocławski i wołowski). 

Województwo dolnośląskie jest w projekcie Partnerem Wiodącym. Partnerstwo zainicjowane 

zostało 20 V 2016 r. podpisaniem listu intencyjnego w sprawie wspólnej realizacji 

przedsięwzięcia. Partnerzy założyli realizację przy pomocy 12 realizatorów – prowadzonych 

przez siebie 11 młodzieżowych ośrodków wychowawczych (Jawor, Wałbrzych, Iwiny, Lwówek 

Śl., Smolnik, Mrowiny, Szklarska Poręba, Brzeg Dl., Godzięcin, Sobótka, Wrocław) oraz 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, Lwówek Śl., Smolnik, 

Mrowiny, Szklarska Poręba, Brzeg Dl., Godzięcin, Sobótka, Wrocław) oraz Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy. Celem projektu jest udzielenie wsparcia społeczno-

zawodowego podopiecznym dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz ich 

rodzinom. Wychowankowie ośrodków uzyskają kompetencje niezbędne do samodzielnego 

funkcjonowania w społeczeństwie po zakończeniu pobytu w placówce. Formy wsparcia 

w projekcie: 

 

1. Dolnośląski Program Usamodzielnienia:  

– Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego 

-  Savoir vivre w życiu codziennym 

– Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie alternatywnego spędzania 

czasu wolnego - Prowadzenie własnego gospodarstwa domowego; 

– Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zarządzania budżetem 

domowym i oszczędzania - Przedsiębiorczość i zarządzanie własnym budżetem; 

– Doradztwo zawodowe - Badanie predyspozycji zawodowych uczestników projektu oraz 

stworzenie dla nich Indywidualnych Planów Działania; 

 

2. Poradnictwo psychospołeczne: 

– Warsztaty z zakresu integracji i budowania partnerstwa w grupie, 

– Warsztaty z zakresu stresu i metod radzenia sobie z nim, 

– Warsztaty z zakresu agresji i metod radzenia sobie z nią; 

 

 

 

 

3. Treningi kompetencji i umiejętności społecznych: 

– Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu edukacji mediacyjnej 

i rozwiązywania konfliktów, 
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– Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu postaw asertywnych, 

– Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresie autoprezentacji; 

 

4. Zajęcia o charakterze terapeutycznym: 

– Dogoterapia 

– Hipoterapia 

– Zooterapia 

– Arteterapia 

– Floroterapia z elementami fotografiki 

– Terapia przez dramę – zajęcia teatralne 

– Terapia przez muzykę – zajęcia muzyczne 

– Terapia przez taniec – zajęcia taneczne; 

 

5. Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym: 

– Warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych (w tym uzależnienia od Internetu) 

– Warsztaty dotyczące cyberprzemocy 

– Warsztaty dotyczące zachowań autoagresywnych 

– Warsztaty dotyczące intymności człowieka; 

 

6. Integracja zawodowa: 

– Zajęcia z zakresu zawodoznawstwa w zakładach pracy – u pracodawców 

– Kursy umiejętności zawodowych; / 30 uczniów odbyło 5 KUZ po 216 - 268 h każdy t.j 

mechanik samochodowy – 1 kurs, cukiernik – 2 kursy, fryzjer – 2 kursy/ zakończone 

egzaminem zewnętrznym, który zdali wszyscy. 

 

7. Wsparcie dla rodzin: 

– Codzienny 12-godzinny telefon zaufania dla rodzin uczestników projektu 

– Codzienna 12-godzinna infolinia e-mailingowa dla rodzin uczestników projektu 

– Spotkania doradczo-psychologiczne dla rodzin uczestników projektu w placówce. 

 

Poza tym wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w ramach realizacji 

zadań projektowych „Nowa Perspektywa-Lepszy Start” byli m.in. na jednodniowych zajęciach 

praktycznych z zakresu prowadzenia własnej gospodarki oszczędnościowo-kredytowej 

prowadzonej w banku  we Wrocławiu. Byli także na wycieczce zawodoznawczej we Wrocławiu. 

Zwiedzili charakteryzatornię w operze Wrocławskiej. Poza tym byli w Akademii Fryzjerstwa 

Filmowego i Kreatywnego, a także w Salonie Fryzjerskim Berendowicz - Kublin. Poznali pracę 

fryzjera od podstaw. Uczestniczyli w warsztatach „Hydropolis”, poza tym zwiedzali Muzeum 

Poczty Polskiej i Panoramę Racławicką.  Wychowankowie byli na 1-dniowych praktycznych 

zajęciach wzmacniające postawy obywatelskie w zakresie umiejętności udzielania pierwszej 

pomocy  w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz w zakresie umiejętności zapobiegania 

sytuacjom ryzykownym, wynikającym z nieprzestrzegania zasad BHP w życiu codziennym 

i wykonywaniu czynności zawodowych. Od maja 2018 roku brali udział w zajęciach tanecznych 

w Bolesławcu. Mieli możliwość nauczyć się podstawowych kroków tańca współczesnego. 
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14 czerwca 2018 r. w auli szkolnej odbył się występ naszych wychowanków na podsumowanie 

zajęć teatralnych realizowanych w ramach projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”.  

 

Wyniki klasyfikacji  w roku szkolnym 2017/2018    
 

Liczba uczniów 

Klasyfiko-

wanych/którzy 

ukończyli 

gimnazjum/ZSZ 

W tym: 

nieklasyfiko-

wanych ze względu 

na nieobecność w 

szkole/wskazania 

niezrealizowane 

W tym 

częściowo 

nieklasyfiko-

wanych 

Liczba uczniów z 

ocenami 

niedostatecznymi

: 

Średnia 

szkoły 

42 Gimnazjum 

 

26 ZSZ 

27 

 

22 

13 

 

3 

2 

 

1 

2 

 

0 

2,89 

 

3,99 

 

Gimnazjum: 

64,25% uczniów jest klasyfikowanych 

30,95% uczniów jest nieklasyfikowanych 

4,76% uczniów jest częściowo nieklasyfikowanych 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

84,61% uczniów jest klasyfikowanych 

10,34% uczniów jest nieklasyfikowanych 

3,84% uczniów jest częściowo nieklasyfikowanych 

Gimnazjum: 

Klasa o najsłabszej średniej: klasa I gimnazjum 2,52 

Klasa o najwyższej średniej: klasa III gimnazjum 3,4 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 

Klasa o najsłabszej średniej: klasa I zk 3,7 

Klasa o najwyższej średniej: klasa II zmo 4,32 

Oceny z zachowania:  

Ilość 

uczniów  
Naganne  

Nieodpo-

wiednie  
Poprawne  Dobre  Bardzo dobre Wzorowe  

Gimnaz. 

42 

 

 Branż. I 

stopnia: 

26 

 

8 

(19%) 

 

3 

(11,53%) 

6 

(14,28%) 

 

4 

(15,38%) 

9 

(21,42%) 

 

8 

(30,76%) 

12 

(28,57%) 

 

4 

(15,38%) 

7 

(14,28%) 

 

1 

(3,84%) 

0 

(0,00%) 

 

6 

(23,07%) 

 

 

 

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W MOW w Szklarskiej Porębie 

NOWY EGZAMIN 
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(dane dotyczą zdających egzamin po raz pierwszy) 

Zdawalność Część pisemna Część praktyczna 

Liczba  

zdającyc

h 

Liczba 

wydanych  

świadectw 

% Przystąpiło Zdało % Średnia Przystąpiło Zdało % Średnia 

  B05 Montaż systemów suchej zabudowy 

2 2 100.0 3 2 66.7 56.0 2 2 100.0 93.0 

  B06 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 

1 0 0.0 2 0 0.0 46.5 1 1 100.0 94.0 

  B07 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 

2 1 50.0 2 1 50.0 56.5 2 2 100.0 91.0 

 

 

POWIAT JELENIOGÓRSKI 

Zdawalność Część pisemna Część praktyczna 

Liczba  

zdającyc

h 

Liczba 

wydanych  

świadectw 

% Przystąpiło Zdało % Średnia Przystąpiło Zdało % Średnia 

  B05 Montaż systemów suchej zabudowy 

2 2 100.0 3 2 66.7 56.0 2 2 100.0 93.0 

  B06 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 

1 0 0.0 2 0 0.0 46.5 1 1 100.0 94.0 

  B07 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 

2 1 50.0 2 1 50.0 56.5 2 2 100.0 91.0 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 

Zdawalność Część pisemna Część praktyczna 

Liczba  

zdających 

Liczba 

wydanych  

świadectw 

% Przystąpiło Zdało % Średnia Przystąpiło Zdało % Średnia 

  B05 Montaż systemów suchej zabudowy 

65 53 81.5 75 60 80.0 60.5 66 63 95.5 90.4 

  B06 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 

44 22 50.0 50 23 46.0 47.2 44 42 95.5 91.4 

  B07 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 

52 44 84.6 60 51 85.0 63.1 53 53 100.0 91.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

   III. Wykonane prace remontowo – modernizacyjne oraz ich wartość w roku 

szkolnym 2016/2017. 

Wykonano prace remontowo – modernizacyjne: 
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1) Wymiana rur centralnego ogrzewania – opuszczenie w nowych drzwiach poniżej poziomu 

podłogi (miedź). 

2) Wymieniono  rury od gazu – usunięto odcinek rur do byłej kuchni, przerobiono gaz do 

mieszkania dla gości w planowanym WC. 

3) Doprowadzono kanalizację do WC, pisuaru, dwóch umywalek w nowej łazience oraz do 

Sali egzaminacyjnej nr 7.  

4) Doprowadzono zimną i ciepłą wodę do umywalek jw. i sali nr 7.  

5) Zamontowano osprzęt jw. (umywalka – 2 szt., pisuar – szt. 1, WC – 1 szt.) 

6) Montaż grzejników c.o. w szkole -  gabinet Wicedyrektora. 

7) Usunięcie awarii instalacji c.o. – I piętro szkoła.  

 

Pracę wykonał wraz z zakupem materiałów Zakład usług hydrauliczno – gazowych Marek 

Ludwiczak ze Szklarskiej Poręby na kwotę 2.500,00 – brutto.  

Prace remontowo modernizacyjne polegały na adaptacji i remoncie pomieszczeń do form 

wsparcia instrumentów aktywizacji społecznej w budynku B:  

– wytynkowano ściany i sufity (tynki wapienno – cementowe), 

– położono płytki (łazienka), 

– wykonano łazienkę z ubikacją (wykonano podejście i prace hydrauliczne oraz 

zamontowano osprzęt –  2 szt. umywalki, toaletę i brodzik) 

– zamontowano wentylację mechaniczną,  

– wykonano prace posadzkarskie ( izolacja wodoszczelna, izolacja cieplna, wylewka 

betonowa, położenie wykładziny PCV), 

– wykonano prace wykończeniowe (malowanie ścian i sufitów, zabudowa rur wodno – 

kanalizacyjnych, montaż osprzętu elektrycznego, montaż drzwi do pomieszczeń). 

 

Pracę wykonała wraz z zakupem materiałów Firma JUSTA Aneta Kut z Jeleniej Góry na 

kwotę 49.999,50  – brutto. 

W ramach nauki zawodu wykonano pomieszczenia wraz z remontem ścian, wstawieniem okien, 

drzwi, remontem podłogi oraz obniżeniem sufitów: 

– pomieszczenie do arteterapii 

– pomieszczenie do nauki malowania 

– pomieszczenie na bibliotekę 

– czytelnię 

– dwie sale lekcyjne 

– salę do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Najważniejsze zakupy sprzętu i pomocy dydaktycznych z podaniem ich wartości 

w roku szkolnym 2017/2018 
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Lp. 
Nazwa wydatku w ramach zakupu 

pomocy dydaktycznych 

i wyposażenia 

cena 

jednostkowa 

brutto z faktury 

ilość sztuk 
wartość całkowita 

z faktur 

1. Tablica interaktywna 2.999,99 1 2.999,99 

2. Rzutnik 2.500,00 1 2.500,00 

3. Flipchart 300,00 1 300,00 

4. Laptop multimedialny 2.460,00 7 17.220,00 

5. Drukarka 620,47 1 620,47 

6. Materac gimnastyczny 443,00 6 2.658,00 

7. Pilki gimnastyczne 260,76 6 1.564,56 

8. Worek treningowy 290,00 4 1.160,00 

9. Worek treningowy 250,00 2 500,00 

10. Pufa terapeutyczna 297,00 6 1.782,00 

11. Zestaw Audio z CD 644,00 1 644,00 

12. Kamera 4.000,00 1 4.000,00 

13. Aparat fotograficzny 2.845,52 1 2.845,52 

14. Sztalugi do arteterapii 500,00 6 3.000,00 

15. Tablica korkowa 210,00 3 630,00 

    

42.424,54 

2. Pozostałe pomoce dydaktyczne środki własne: 

 
 

Zakup podręczników: na kwotę: 1 695zł 

 

 

Zakup pomocy dydaktycznych na nagrody: na kwotę 353zł 

 

Zakup radioodbiorników na grupy wychowawcze: na kwotę 400zł 

 

Zakup mat. gosp. na za zajęcia wychowawcze: na kwotę 745zł 

3. Razem wydatki na pomoce dydaktyczne 

 

Pomoce dydaktyczne unijne 42.424,54 

 

 

Pozostałe pomoce dydaktyczne 40.572,00 

 

 

Razem 

 
82.996,54 

 Działania zmierzające do zwiększenia naboru uczniów w klasach pierwszych szkół 

ponadgimnazjalnych: 

– praca wychowawcza  ukierunkowana na wyeliminowanie agresji międzyrówieśniczej 
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– uruchomienie możliwości kształcenia  w LO dla uczniów z innych ośrodków 

– otwarcie nowego zawodu „zdun” w roku szkolnym 2017/2018 

– udrożnienie bazy sportowej poprzez uruchomienie sali wyciszania agresji, koła 

rowerowego, koła miłośników narciarstwa 

– nawiązywanie kontaktów ze starostwami i ORE w Warszawie w celu rozreklamowania 

naszej Placówki 

– podniesienie wyników nauczania zawodowego poprzez zatrudnienie najwyższej klasy 

specjalistów  

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W DPS  ‘JUNIOR’ W MIŁKOWIE 
 

I. Uczniowie i nauczyciele 

 

uczniowie: - 22 osoby 

 

Zespoły rewalidacyjno - wychowawcze dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 

głębokim – 5 zespołów  – 12 wychowanków, w tym: 

jedna osoba uczęszczająca na zajęcia rewalidacyjno -wychowawcze indywidualne. 

 

Szkoła podstawowa  – 1 oddział – 5 uczniów, w tym: 

– 1 uczeń realizuje program klasy IV  

– 1 uczennica realizuje program klasy IV 

– 1 uczeń realizuje program klasy VI 

– 1 uczeń realizuje program klasy VII 

– 1 uczeń realizuje program klasy III gimnazjum. 

–  

Szkoła Przysposabiająca do Pracy – 2 oddziały – 5 uczniów, w tym:  

– 2 uczniów i 2 uczennice realizują program klasy III 

– 1 uczeń realizuje program klasy I. 

Do Zespołu Szkół Specjalnych przyjmowani są uczniowie z orzeczeniem 

o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczniowie to pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej 

w Miłkowie – chłopcy i Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej  Porębie – dziewczęta. 

Za zgodą organu prowadzącego do szkoły mogą uczęszczać uczniowie nie będący 

pensjonariuszami domów pomocy społecznej. 

 

nauczyciele: 

W Zespole Szkół Specjalnych – zatrudnionych jest 13 nauczycieli w tym na pełnych 

etatach 10 (3 osoby na 0,5 etatu - razem 11,5 etatu), wg stopni awansu zawodowego: 

Stażystów – 1 (0,5 etatu) 

Kontraktowych – 1 (1 etat) 

Mianowanych –  5 (4,5 etatu)  

Dyplomowanych - 5 (5 etatów). 

 

Liczba etatów pracowników niepedagogicznych 

Urzędnicze – 2  (0,75 etatu: 0,5 – główny księgowy; 0,25 – referent); 
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Pomocnicze i obsługi –  4 (2,65 etatu: 0,9 – sekretarz szkoły; 0,5 - pomoc nauczyciela; 0,75 – 

pomoc nauczyciela; 0,5 – pracownik ds. lekkich) 

Razem: 6 (3,4 etatu) 

 

Osiągnięcia uczniów 

Nadrzędną ideą szkoły jest : 

– wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia niepełnosprawnego 

intelektualnie pozwalającego na jak największą samodzielność zgodnie z ich 

indywidualnymi możliwościami oraz potrzebami rozwojowymi  i edukacyjnymi, 

– umożliwienie każdemu uczniowi osiągniecia sukcesów na miarę jego potencjalnych 

możliwości, 

– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

– promowanie zdrowego i bezpiecznego modelu życia,  

– rozwijanie kultury fizycznej, sportu i turystyki, 

– dbałość o kondycję fizyczną uczniów, 

– kształtowanie postaw obywatelskich, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, 

– promowanie i kontynuowanie działań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego; 

 

II. W roku szkolnym 2017/2018: 

1. kontynuowano działania proekologiczne poprzez: 

– aktywne działania w akcji „Sprzątanie świata”, 

– uczestnictwo w konkursach ekologicznych i przyrodniczych, 

– udział w warsztatach realizowanych w ramach programu „ Edukacja Ekologiczna 

Związku Gmin Karkonoskich – Czyste Karkonosze”, 

– udział w warsztatach: ”Ścieżka edukacyjna na terenie zespołu parkowo – pałacowego 

w Bukowcu”, 

– uczestnictwo w konkursie ”Zbieramy zużyte baterie”, 

– uczestnictwo w akcji „Oddaj zużyty telefon komórkowy”, 

– uczestnictwo w wielu konkursach ekologicznych, 

– stwarzanie warunków do poznawania środowiska przyrodniczego (budzenie 

zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody, wychowanie do życia w harmonii  

z przyrodą). 

– Działalność ekologiczna w placówce prowadzona jest we współpracy z instytucjami 

realizującymi program ekologiczny m.in.: 

– Związkiem Gmin Karkonoskich w Bukowcu, 

– Urzędem Gminy w Podgórzynie, 

– Gospodarstwem Ekologicznym Ananda Marga w Głębocku, 

– Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadów w Kostrzycy, 

– Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze. 

2. rozwijano zainteresowania uczniów poprzez: 

- udział w zajęciach plastycznych, kulinarnych, krawieckich,  

- udział uczniów w konkursach m.in. plastycznych, ekologicznych szkolnych, pozaszkolnych, 

- udział w zawodach sportowych m.in. w ramach Olimpiad Specjalnych Polska Dolnośląskie, 

- udział w zajęciach integracyjnych w Jakuszycach w ramach współpracy z klubem MKS 

Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra, 
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- udział w spektaklach Teatru Animacji w Jeleniej Górze, 

- udział w wycieczkach terenowych, 

3.  kontynuowano pracę w zakresie rewalidacji indywidualnej (systematyczne diagnozowanie, 

przygotowywanie programów pracy dla każdego ucznia), 

4.  doskonalono samoobsługę, komunikację oraz uspołecznienie wychowanków, 

5.  realizowano podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa poprzez wdrażanie nowej 

podstawy programowej kształcenia ogólnego. Wzmacniano wychowawczą rolę szkoły – 

opracowano program wychowawczo- profilaktyczny oraz wdrażano jego założenia. 

6.  opracowano statut dla ośmioletniej szkoły podstawowej specjalnej i statut dla trzyletniej 

specjalnej szkoły przysposabiającej do pracy, 

 

III. Konkursy, zawody sportowe: 

Szkoła promowana jest na zewnątrz poprzez uczestnictwo uczniów w różnych konkursach 

plastycznych, zawodach sportowych: 

1. Konkurs plastyczny dla uczniów z cyklu „Znam przyrodę mojego miasta i regionu” 

pt. „Ptaki naszego regionu” organizowany przez Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze 

(październik 2017 r.): Karol Ch. III miejsce, udział Sebastian M., Jakub W. 

2. XI edycja konkursu plastycznego realizowanego w ramach projektu „Artstacja przystanek 

najmłodszej sztuki wyjątkowych dzieci” pt. Gdybym miał tysiąc żurawi to…” 

organizowanego przez Fundację Procuro we Wrocławiu (październik 2017): Sylwester P., 

Jakub W. 

3. Udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Choinki Jedynki” –„Tajemnice Bożego 

Narodzenia” organizowanej  przez Polskie Radio S.A. Program 1, Fundację Anny 

Dymnej „Mimo wszystko” i Fundację im. Brata Alberta (listopad, grudzień 2017 r.):  

wyróżnienie Sebastian M. 

4. VI Wojewódzki  konkurs „Ekologiczna Choinka – też może być piękna” organizowany 

przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 we Wrocławiu (listopad, 

grudzień): wyróżnienie – Sebastian M., Jakub W., Sylwester P., Karol Ch. II miejsce. 

5. XII Dolnośląski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych w Legnicy (09.11.2017 r.): 

Henryk Sz. II miejsce. 

6. IX edycja konkursu– akcji telefonicznej pod hasłem „Oddaj zużyty telefon komórkowy”- 

wyróżnienie – styczeń 2018 

7. Konkurs „Orzeł Biały- nasza duma” (grudzień 2017 r.): Marta G., Henryk Sz., Piotr S. 

8. Konkurs „Zdrowa żywność – zdrowy styl życia” (wrzesień, październik 2017 r.). 

9. IX Wojewódzki Konkurs Plastyczny na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną „Pisanki, 

kraszanki, inne wielkanocne niespodzianki” – Wrocław – II miejsce Sebastian M., 

III miejsce Karol. Ch., Jakub W., udział Sylwester P. – 22. III. 2018 r. 

10. I Olimpiada Integracyjna – Łomnica – 30. 05. 2018 r. – III miejsce 

11. XVI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych w Bolesławcu - 

24.04.2018 r. – III miejsce  - Henryk Sz. 

12. XVIII Dolnośląski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych w Kamiennej Górze – 

06. 06. 2018 r. Henryk Sz.: pchniecie kulą – III miejsce, bieg na 200 m – II miejsce, 

sztafeta 4x100 – II miejsce 

13. Konkurs ekologiczny „Przyroda Karkonoszy – Zjawiska” organizowany w ramach 

programu Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich – Czyste Karkonosze” 

I miejsce Sylwester P., udział w finale: Karol. Ch., Jakub W., Sebastian M. – 06.06.2018r. 
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14. XIV edycja konkursu” Zbieramy zużyte baterie” organizowany przez Związek Gmin 

Karkonoskich – wyróżnienie – 06. 06. 2018 r. 

 

IV. Poprawa warunków funkcjonowania jednostki. 

W sierpniu 2017 r. dokonano kontroli stanu technicznego pomieszczeń, w wyniku której 

wymienione zostały okna w dwóch salach lekcyjnych, w sali gimnastycznej oraz jedno okno 

w gabinecie dyrektora. Wymieniono nieszczelną rurę kanalizacyjną, wymieniono regipsy oraz 

w ramach własnych środków pomalowano dwie sale lekcyjne. 

 

V. Pozyskanie dodatkowych środków:  

 szkoła uczestniczyła w programie „Szklanka Mleka” oraz „Owoce i warzywa w szkole” 

opartego na programie dopłat UE, za który odpowiada Agencja Rynku Rolnego. 

W związku z tym uczniowie przez cały rok szkolny 2017/2018 mieli dostarczane świeże 

owoce i warzywa oraz mleko. 

 pozyskiwano dodatkowe środki finansowe poprzez sprzedaż wykonanych przez uczniów 

kartek bożonarodzeniowych oraz ozdób świątecznych. Pieniądze przeznaczone zostały 

na dodatkowe dożywianie, paczki świąteczne, nagrody oraz bieżące potrzeby uczniów. 

W ciągu roku szkoła otrzymywała bezpłatnie produkty spożywcze, pieczywo, słodycze, 

materiały opatrunkowe, materiały piśmiennicze oraz inne gadżety od prywatnych darczyńców 

m.in. ze Sklepu Papierniczego  „Papiernia” w Jeleniej Górze, z Punktu Aptecznego w Miłkowie, 

ze Sklepu „Anna” w Miłkowie, z Piekarni „Anna” w Mysłakowicach, z Hotelu „Gołębiewski” 

w Karpaczu, z Hotelu- Restauracji „Spiż” w Miłkowie, Jelenia Plast Sp. z o. o. w Jeleniej Górze 

oraz z OSP w Miłkowie. 

 

VI. Współpraca szkoły z instytucjami i darczyńcami wspierającymi proces dydaktyczno 

– wychowawczy: 

 - Związek Gmin Karkonoskich w Bukowcu 

 Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Miłkowie – Kostrzycy 

 Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Stanisława Marusarza w Miłkowie 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkowie 

 Western City w Ścięgnach 

 Kino „LOT” w Jeleniej Górze 

 Teatr Animacji w Jeleniej Górze 

 Współpraca z Firmą  Handlowo – Usługową „Kleks” w Jeleniej Górze  

 Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach, 

 Niepubliczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy św. Elżbiety w Miłkowie Współpraca 

z RodeSchule w Niemczech  

 Współpraca z klubem sportowym MKS Karkonosze Sporty Zimowe w Sobieszowie 

 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Miłkowie 

 Sklepy na terenie Powiatu Jeleniogórskiego 

 Hotel „Gołębiewski” w Karpaczu 

 Hotel i restauracja „Spiż” w Miłkowie. 
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PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 

 

Opieka nad dzieckiem, rodzicami, wspieranie nauczycieli i osób pracujących z dziećmi 

i młodzieżą w obszarach rozwoju psychofizycznego, uczenia się, w wyborze kierunku 

kształcenia, pokonywania trudności rodzinnych, osobistych, wychowawczych, egzystencjalnych, 

edukacyjnych. Pomoc ta udzielania jest przez: psychologów, pedagogów, terapeutów, 

logopedów, lekarza, specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju, specjalistę od spraw 

zawodoznawstwa. 

 

Poradnia mieści się w budynku Starostwa Powiatowego – ul. Górna 29 w Szklarskiej Porębie 

 

I. Stan zatrudnienia 

Etaty pedagogiczne – 9,25 et. 

w tym:  

kontraktowy – 2 ,25 et 

mianowany – 2,75 et 

dyplomowany – 4,25 et. 

 

Etaty niepedagogiczne – 1,5 et.  

 

Kadra poradni posiada specjalistyczne wykształcenie ukierunkowane na potrzeby klientów: 

specjalistów wczesnego wspomagania dziecka, oligofrenopedagogów, neurologopedię, 

specjalistów w zakresie interwencji kryzysowej, specjalistę w zakresie terapii rodzin, psychologa 

klinicznego, specjalistę do terapii behawioralnej, specjalistę w zakresie Biofedbeeck, specjalistę 

w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka, specjalistę w zakresie poradnictwa 

zawodowego, psychiatrę, specjalistę od profilaktyki i resocjalizacji, socjoterapii, autyzmu 

dziecięcego, pracy z dzieckiem moczącym się, doradcę zawodowego, terapeutę integracji 

sensorycznej. 

 

II. Osiągnięcia 

1. W Gminie Stara Kamienica we współpracy z władzami samorządowymi punkt pracy 

poradni w terenie przeniesiony został do nowego wyremontowanego pomieszczenia przy 

Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy – utrzymanie w całości pokrywa Gmina tj. około 

7.200 zł. 

2. W Jeżowie Sudeckim  przeniesiony został do nowego obiektu punkt pracy poradni koszty 

utrzymania ponosi Gmina tj. około 6.000 zł rocznie. 

3. W dalszym ciągu w roku 2017/2018 Gmina Podgórzyn użycza pomieszczenie i ponosi 

koszty utrzymania gabinetu pracy poradni w terenie tj. około 8.000 zł rocznie. 

4. Poradnia w październiku 2017 otrzymała zgodę Kuratorium Oświaty i Wychowania  na 

orzekanie dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera w oparciu o wniosek dyrektora poradni 

z września 2016 r wskazujący na  możliwości lokalowe , wysoko wykwalifikowaną kadrę.  

5. Zatrudniamy w roku szkolnym 2017/2018 psychiatrę, konsultanta. 
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6. Od grudnia 2017 r Poradnia  jest placówką, która  realizuje program kompleksowego 

wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

7. W roku szkolnym 2017/2018 zespół pracowników poradni realizuje porozumienie zawarte 

z MOW Szklarska Poręba w sprawie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla dzieci i młodzieży przebywającej w placówce. Jest to zadanie 

eksperymentalne mające na celu świadczenie wszechstronnej pomocy i wsparcia zarówno 

dla młodzieży jak i wychowawców i nauczycieli. Sukcesem jest uporządkowanie 

orzecznictwa, organizowanie zajęć i warsztatów grupowych dla młodzieży, pomoc 

indywidualna dla wychowanków , wychowawców i nauczycieli MOW. 

8. Kontynuacja projektu " SUPE®ODZIC". 

9. Rozpoczęcie projektu  dla gimnazjów i szkół ponadpodstawowych „Akademia młodych 

mediatorów”. 

10. Utworzenie sieci współpracy logopedów. 

 

III. Prace modernizacyjne 

W roku szkolnym 2017/2018  na rzecz placówki  nie wykonano  prac remontowych, 

modernizacyjnych  

 

IV. Informacje o rodzaju i zakresie działań prowadzonych przez Poradnię. 

Rejon działania – miasto: Szklarska Poręba, Piechowice, gmina: Podgórzyn, Stara Kamienica, 

Jeżów Sudecki.  

Prowadzone przez poradnie działania: 

1. Diagnoza i terapia logopedyczna, psychologiczna , pedagogiczna, uzależnień, agresji. 

2. Terapia Biofeedback. 

3. Logopedyczne badania  w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. 

4. Diagnoza psycho-pedagogiczna dzieci 6-cio letnich przeprowadzana w przedszkolach, 

szkołach.  

5. Terapia dzieci w zakresie wczesnego wspomagania. Zespół Wczesnego Wspomagania  

rozwija wachlarz zajęć dla dzieci dzięki którym pozyskano dla placówki około 24000 zł. na 

rok 2017 z ME (dotacja celowa – środki dodatkowe ). 

6. Diagnoza i terapia trudności dydaktycznych , wychowawczych. 

7. Spotkania z rodzicami. 

8. Udział w spotkaniach konsultacyjnych z nauczycielami. 

9. Prowadzenie dwóch grup logopedycznych. 

10. Prowadzenie poradnictwa , konsultacji i spotkań terapeutycznych z rodzinami. 

11. Prowadzenie poradnictwa zawodowego. 

12. Praca w punktach w terenie. 

13. Kontakt z samorządami. 

14. Interwencje kryzysowe w placówkach. 

15. Trening zastępowania agresji – skierowany do młodzieży w MOW Szklarska Poręba – 

2 grupy . 

16. Warsztaty edukacyjno- profilaktyczne dla dwóch grup młodzieży MOW w Szklarskiej 

Porębie w temacie : uzależnienia, alkohol, narkotyki i inne . 

17. „Akademia młodych mediatorów” – grupa młodzieży z gimnazjum w Starej Kamienicy – 

przygotowanie młodzieży do podjęcia mediacji rówieśniczych. 
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18. Cykl warsztatów na temat umiejętności społecznych – radzenie sobie w sytuacjach 

trudnych, skierowanych do młodzieży w LO w Szklarskiej Porębie. 

19. Indywidualne konsultacje i porady dla rodziców. 

 

V. Najważniejsze zakupy sprzętu i pomocy w roku 2017/2018 

Zakup ze środków pozyskanych w ramach projektu „Za Życiem” – 15 tyś. złotych 

Narzędzia diagnostyczne: 

 Zestaw do Monachijskiej Funkcjonalnej diagnostyki rozwoju dziecka 1-3 lata – 4.450 zł 

 Wyposażenie gabinetu do terapii integracji sensorycznej 6.350 zł 

 Artykuły dydaktyczne, klocki, ,gruszki, gry, kształtki rehabilitacyjne, historyjki 

obrazkowe, gry i programy logopedyczne -  6.350 zł 

Pomoce wykorzystywane są do integracji sensorycznej, doskonalenie umiejętności mowy, 

umiejętności społecznych. 

Zakup pomocy ze środków przeznaczonych na wczesne wspomaganie rozwoju tj.: 

 testy diagnostyczne zaburzeń emocjonalnych, książki z zakresu prowadzenia terapii i do 

terapii 

 zestaw do diagnozy monachijskiej funkcjonalnej diagnostyki rozwoju dla dzieci w wieku 

3-6 lat 

Łączna kwota 5.000 zł. 

Ze środków własnych poradni zakupiono test psychologiczny Genetta – 3.500 zł oraz 

wyposażenie dwóch gabinetów w meble  w kwocie 3500 oraz szafy do sekretariatu 2.800 zł. 

 

VI. Realizowane przez szkołę/placówkę programy edukacyjne, pomocowe (krótki opis 

czego dotyczą i jakie korzyści wynikają dla szkoły/placówki w związku z ich 

realizacją) 

Realizacja programu „Za życiem” – utworzenie ośrodka koordynacyjno –rehabilitacyjno - 

opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od 

momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.  

W ramach realizacji projektu – zakupiono pomoce do zajęć integracji sensorycznej, 

logopedycznej, psychopedagogicznej (15 tyś. zł ). 

Zorganizowano zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku 0-6 lat: 

a) neurologopedyczne 

b) z zakresu integracji sensorycznej 

c) psychologiczno – pedagogiczne. 

Środki na wyżej wymienione zadania pozyskano z budżetu ministerstwa edukacji. 

Programy „ Trening zastępowania agresji” prowadzony dla wychowawców MOW 

w Szklarskiej Porębie – efektem jest zmniejszenie w roku 2017/2018 – zachowań agresywnych 

wśród wychowawców MOW. 

Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień – prowadzone na rzecz 

wychowanków MOW w Szklarskiej Porębie – efektem jest podejmowanie leczenia uzależnień 

stacjonarnego i ośrodkowego przez wychowanków MOW. 

Zorganizowanie warsztatów dla środowiska pedagogów, psychologów placówek poradni 

z miasta Jelenia Góra, powiatu jeleniogórskiego z tematu „Mutyzm wybiórczy” w którym udział 
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wzięło udział 21 osób. Warsztaty prowadzone były przez panią Monikę Burzyńską – specjalistę 

od spraw mutyzmu – warsztaty nie generowały kosztów poniesionych przez Poradnię. 

Program profilaktyczno-edukacyjny prowadzony w Szkole Podstawowej w Jeżowie Sudeckim – 

cykl zajęć o uzależnieniach wśród dzieci i młodzieży promujący zdrowy styl życia. 

 

VII. Kontrole w PPPP w roku szkolnym 2017/2018 

16.12.2018 r. – Iwona Helak-Poczęta – starszy wizytator KO we Wrocławiu – temat kontroli: 

prawidłowość współpracy PPPP z przedszkolami i szkołami – bez zastrzeżeń. 

 

PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

W KOWARACH 

 

I. Stan organizacyjny jednostki oświatowej na dzień 01 września 2017 r. (obiekty 

poradni i ich stan). 

Publiczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna Kowarach ma siedzibę w wynajmowanych 

od 10 lat pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach przy ulicy 

Zamkowej 5. 

Obecny stan pomieszczeń wymaga: 

1. Gruntownego odmalowania; 

2. Wymiany wykładziny dywanowej w pomieszczeniach biurowych; 

3. Natychmiastowego remontu sanitariatów pod względem hydraulicznym; 

4. Na chwilę obecną pomieszczenie stanowiące archiwum jest w pełni już wykorzystane 

i brak jest pomieszczeń na składowanie dokumentacji do przechowania; 

5. Istniejąca w Poradni baza komputerowa jest przestarzała, a ciągłe awarie powodują 

dezorganizację pracy diagnostów oraz zagrażają jej ciągłości. Dodatkowym zagrożeniem 

jest możliwość utraty danych poprzez awarię systemu lub poszczególnych jednostek; 

6. Wymiany wyeksploatowanych mebli w gabinecie logopedy; 

7. Zakupu oraz zamontowanie termostatów na grzejnikach; 

8. Wymiany zamka w drzwiach w gabinecie nr 14- pedagogicznym; 

9. Zakupu oraz wstawienia do toalety dla klientów przewijaka w związku z przychodzeniem 

do poradni coraz młodszych dzieci; 

10. Ze względu na przepisy RODO oraz komfort badających niezbędne jest wyciszenie 

dwóch par drzwi sąsiadujących bezpośrednio z poczekalnią; 

11. Zakupu 4 tablic korkowych w celu wywieszenia niezbędnych informacji, wymaganych. 

 

II. Realizacja zadań zawartych w Planie pracy w roku szkolnym 2017/2018 

 

1. Działalność diagnostyczna Poradni:  

Wg arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/18 w rejonie poradni potencjalnych 

klientów (dzieci i młodzieży od urodzenia do końca nauki) jest 4373. 

W roku 2017/18 ogółem z różnych form pomocy indywidualnej i grupowej skorzystało: 

2459 dzieci i 735 dorosłych. 
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Formy pomocy pośredniej udzielonej dzieciom i młodzieży  

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 16 

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego 

0 

Orzeczenie o 

potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

ogółem, w tym: 

Upośledzenie 

umysłowe 

W stopniu lekkim 

36 

5 

W stopniu umiarkowanym 5 

W stopniu głębokim 1 

Zaburzenia zachowania 5 

Niepełnosprawność ruchowa 3 

Niepełnosprawności sprzężone 4 

Autyzm 8 

Zespół Aspergera 6 

Opinie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju 16 

Razem 68 

Opinie w sprawie spełniania przez dziecko obowiązku 

szkolnego/nauki poza przedszkolem/szkołą 
2 

Opinie w sprawie  dostosowania wymagań edukacyjnych 

wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe, w tym SPE 

34 

Opinie w sprawie uwzględnienia w procesie nauczania i oceniania 

zaburzeń w pisaniu i czytaniu uwarunkowanych deficytami 

rozwojowymi w zakresie: funkcji percepcyjno – motorycznych 

powodujących dysleksję, dysgrafię, dysortografię 

53 

Objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole 129 

Opinie w sprawie przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału 

przysposabiającego do pracy 
5 

Inne opinie o przebadanych, w tym dla służby zdrowia 201 

Razem 424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formy pracy bezpośredniej 

1. formy pracy indywidualnej ( dzieci) 

 
Ilość osób 

ogółem 

W tym dzieci w wieku: 

0-3 

r.ż. 

Przedsz

kol. 
SP Gim. LO Inne 

Diagnoza psychologiczna  409 4 94 272 33 6 - 

Diagnoza pedagogiczna   274  17 228 27 2  

Diagnoza  logopedyczna 124 34 55 33 2   

Terapia psychologiczna 

indywidualna 
75 2 24 38 8 3  
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Terapia eeg - Biofeedback 18   18    

Terapia logopedyczna 52 12 28 10 2   
Badania  indywidualne słuchu + 

audiogram z użyciem 

„Platformy do badania słuchu” 
6   6    

Badanie przesiewowe „Mówię” 150  150     

Badania preferencji i 

predyspozycji zawodowych 
49   3 46   

Interwencje kryzysowe 26  26     

Konsultacje bez badań 165     x  

Inne zajęcia terapeutyczne. 1   1    
Inne formy pomocy 

indywidualnej- konsultacje 
19   13 6   

Porady zawodowe na podst. 

Badań 
46   3 43   

Indywidualne porady zawodowe 

bez badań 
15   3 12   

Razem 1429 52 394 628 179 11 - 

2. formy pracy grupowej  

 Ilość osób 

ogółem 

W tym dzieci w wieku: 

0-3 

r.ż. 

Przeds

zkol. 
SP Gim. LO Inne 

Badania preferencji i 

predyspozycji zawodowych 
224   114 110   

Badania profilaktyczne uczniów 

klas pierwszych 
112   112    

Zaj. grupowe aktyw. do wyboru 

zawodu i kierunku  kształcenia 
191   114 77   

Zaj. grupowe prowadzone w 

szkołach i placówkach- ,,Moje 

mocne strony i zainteresowania” 
58   58    

Warsztaty logopedyczne 115  115     
Trening Zastępowania agresji; 

Trening Zachowań 

Konstruktywnych- Radzenie 

sobie ze złością 

Warsztaty np. cyberprzemoc 

586   586    

Prezentacje  59   59    

Razem 1345  115 872 187   

Formy pomocy udzielonej nauczycielom, rodzicom i wychowawcom     

Nazwa formy liczba osób 

Prezentacja ,, Wpływ mediów na rozwój dziecka” 
52 osób/1 spotkanie 

Spotkanie dla rodziców z prezentacją „Jak 

wspomóc dziecko w podjęciu decyzji edukacyjno 

- zawodowej” 

7 osób/1 spotkanie 

Seminarium doradców zawodowych nt. ,,Ja na 

rynku pracy, moje talenty, moje kompetencje- 

formy pracy z młodzieżą 

8 osób/ 1 spotkanie 
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2. Zarządzanie i organizowanie pracy poradni: 

 Systematycznie prowadzony był nadzór pedagogiczny, 

 Systematycznie prowadzono Kontrolę Zarządczą Placówki, na bieżąco wdrażając nowe 

rozwiązania; 

 Dostosowano dokumentację oraz zagospodarowano przestrzeń biurową zgodnie 

z wymaganiami RODO; 

 Na bieżąco organizowana była współpraca z władzami lokalnymi w zakresie 

organizowania pomocy- psychologiczno- pedagogicznej w środowisku. 

- Cykliczne spotkania dla pedagogów szkolnych 

w Poradni  z udziałem zaproszonych gości                       

1  spotkanie z pedagogami i psychologami 

dotyczące współpracy w nowym roku szkolnym 

oraz zmian w przepisach dotyczących- 

przedstawienie nowej dokumentacji osoby  

25 osób 

Cykliczne potkania z rodzicami dzieci z 

autyzmem i Zespołem Aspergera 
24 osoby 

Indywidualne porady dla dyrektorów szkół i 

przedszkoli oraz nauczycieli, dotyczące 

organizacji pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej na terenie szkół i przedszkoli , 

Porady w ramach konsultacji na terenie placówek. 

84 osób 

Terapia psychologiczna rodzin 
6 rodzin 

Konsultacje  bez badań( w tym punkty 

konsultacyjne) 77 

Propagowanie wśród rodziców i nauczycieli 

metod i technik wspomagających komunikację 

werbalną. 

13 osób/ 1 spotkanie 

Porady dla rodziców po badaniach przesiewowych 

. 
183 osób 

Porady postdiagnostyczne po badaniach, 

wspieranie rodziców w pracy terapeutycznej z 

dziećmi. 

221 osób 

Warsztaty: Cyberprzemoc” SP Mysłakowice 

Warsztaty: „Jak pomagać dziecku w nauce”, SP 

Kostrzyca 

29 osób 

Razem 781 
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 Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami realizowana była na 

bieżąco (konsultacje, rozmowy, sprawozdania, opinie, informacje do Sądu itp.).  

 Po przeanalizowaniu zarobków pracowników administracji i obsługi PPP-P w Kowarach 

wystosowano pisemną prośbę do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze o podwyższenie 

płac dla sekretarek ze względu na brak podwyżek przez wiele lat i zatrzymaniu się ich 

prawie na wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia. Z powodu deficytu 

budżetowego w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, prośba nie została wysłuchana.  

 Przeprowadzone zostało przez Starostwo Powiatowe, w II semestrze, szkolenie z zakresu 

ochrony danych osobowych- wprowadzenia tzw. RODO oraz elektronicznego przepływu 

informacji. Oba szkolenia skierowane były w głównej mierze do urzędników Starostwa, nie 

obejmowały specyfiki Poradni P-P.  

 Zgodnie z wytycznymi, zatrudniono inspektora ochrony danych osobowych, który 

przeprowadził szkolenie z zakresu wdrożenia RODO w placówce oraz zasad przestrzegania 

tego rozporządzenia; 

 Otrzymano środki od organu prowadzącego na zakup: Testu Stanford Binet oraz komputera 

do Biofeedback, urządzenia wielofunkcyjnego, komputera stacjonarnego, niszczarki. 

 Zakupiono nawilżacz do gabinetu logopedycznego, co poprawiło warunki pracy logopedy. 

 Uaktualniono informacje o Poradni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa 

Jeleniogórskiego; 

 Dostosowano Statut Poradni do obowiązujących przepisów oświatowych; 

 Opracowano Procedurę „obsługi” klienta poradni, od momentu wpłynięcia zgłoszenia do 

wydania orzeczenia lub opinii; 

 

III. Stan zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 

z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego oraz etatów- stan na koniec czerwca 

2018 r.  

Pracownicy pedagogiczni 

Lp. Specjalizacja ilość osób Stopnie awansu zawodowego Ilość etatów 

1. neurologopeda 1 N – l mianowany 1 

2. psycholog 2 N – l dyplomowani 2 

3. pedagog 3 N – l dyplomowani 2,5 

4. doradca zawodowy 1 N – l dyplomowany 0,5 

5. Vacat-logopeda -- -- 1 

6. Vacat- psycholog -- -- 1 

Pracownicy niepedagogiczni 

1. sekretarka 2 --- 1 

2. księgowa 1 --- 0,50 

3. sprzątaczka 1 --- 0,35 

 

IV. Najważniejsze zakupy sprzętu i pomocy dydaktycznych z podaniem ich wartości – 

w roku szkolnym 2017/2018. Z uwzględnieniem pozyskanych pomocy lub środków ze 

źródeł pozabudżetowych. 

1. Test do badania inteligencji „Stanford Binet 5” – 3.500,00 PLN; 

2. Komputer do terapi Biofeedback – 2.000,00 PLN; 
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3. urządzenie wielofunkcyjne – 800,00 PLN; 

4. niszczarka – 1.000,00 PLN 

5. komputer stacjonarny z monitorem – 2.200,00 PLN. 

6. Materiały diagnostyczne do badania możliwości dydaktycznych uczniów 13-16 letnich -

400,00 PLN (pozyskane od sponsora) 

 

V. Nadzór pedagogiczny 

W dniu 10 X. 2017 r. Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu zlecił przeprowadzenie 

kontroli doraźnej w PPP – P w Kowarach,  w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących 

działalności Rady Pedagogicznej. 

Wydano  następujące zalecenia: 

1. Przestrzegać uprawnień i kompetencji  organów szkoły w zakresie wnioskowania 

i opiniowania w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli 

i pozostałych pracowników placówki. 

Termin realizacji  - na bieżąco. 

2. Zasięgać opinii rady pedagogicznej dotyczących wniosków dyrektora o przyznanie 

nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 

Termin realizacji  - na bieżąco. 

3. Podejmować uchwały rady pedagogicznej w sposób zgodny z przepisami. Termin 

realizacji  - na bieżąco. 

4. W uchwałach umieszczać przepisy prawne zgodnie z obowiązującą ustawą na podstawie, 

której są one wydawane, a także przepisy prawne zgodne z obowiązującymi 

rozporządzeniami, Termin realizacji  - na bieżąco. 

5. Podjąć działania zmierzające do zmian aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym 

wydanych w placówce niezgodnie z przepisami prawa. 

Termin realizacji – 30 października 2017 r. 

Zalecenia zrealizowano- co potwierdziła rekontrola przeprowadzona w dniu 26.09.2018 r. 

 

 

 

DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH I PROMOCJI ZDROWIA W SZKLARSKIEJ 

PORĘBIE 

I. Stan organizacyjny jednostki. 

W zarządzie DWDiPZ pozostaje 5 budynków (3 budynki z miejscami noclegowymi dla 

wychowanków, budynek administracyjny z kuchnią i stołówką oraz budynek szkoły). 

 liczba miejsc dla wychowanków – 102 

 wyłączono zgodnie z zaleceniami z zakresu bezpieczeństwa pożarowego 15 miejsc dla 

wychowanków: w tym: 4 miejsca w budynku Płomyk i 11 miejsc w budynku Iskra, 

 liczba przyjętych osób: 

 
Ogółem 

W tym: 

wychowankowie wychowawcy goście kierowcy 

Korzystający 3695 3208 347 110 30 
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Osobodni 19 100 16 506 1893 545 156 

 

 według SIO na dzień 31 sierpnia 2018 r. – 45 wychowanków 

 

II. Osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów- nie dotyczy. 

III. Działające w szkole organizacje młodzieżowe, ich działania – nie dotyczy. 

IV. Stan zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 

z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego oraz etatów. 

 

Pracownicy pedagogiczni 

Stopień awansu Ilość etatów Ilość osób Uwagi 

Stażysta 1 1 
Nauczyciel uzyskał stopień awansu 

zawodowego nauczyciela kontraktowego 

Kontraktowy 1 1 - 

Mianowany 6 6 

Jeden nauczyciel zwolniony z obowiązku 

świadczenia pracy od dn. 20.06.2016 r. 

(Nie spełnia warunków do realizacji pensum, 

wynikającego wprost z przepisów art. 42 ust. 1, 

ust. 2 i ust. 3 pkt 8 lit. b ustawy z 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. 

2018, poz. 967 ze zm.), ponieważ na podstawie 

dokumentów, które n-l przedstawił, nie posiada 

on kwalifikacji do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych wyszczególnionych w Arkuszu 

organizacji placówki DWDiPZ w Szklarskiej 

Porębie na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019. 

Nie ma również możliwości przydzielenia n-

lowi innych zajęć, które nie powodowałyby 

zmiany pensum nauczyciela-wychowawcy 

DWDiPZ w Szklarskiej Porębie, i które nie 

wiązałyby się ze zmianą stanowiska pracy). 

Dyplomowany 3 3 - 

Razem 11 11  
 

Pracownicy niepedagogiczni 

Stanowisko Ilość etatów Ilość osób Uwagi 

Stanowiska 

urzędnicze 
2,5 3 

0,5 etatu Główny Księgowy – umowa na 

zastępstwo od 05.03.2018 r. do 31.08.2018 r. 

Stanowiska 

pomocnicze 
15 15 

 

Razem 17,5 18  

V. Wykonane prace remontowo – modernizacyjne oraz ich wartość. 

 remont łazienki w przyziemiu budynku Płomyk sposobem gospodarczym, wartość: 

5.794 zł 82/100 

 cyklinowanie parkietu w budynku Wulkan, wartość: 235 zł 76/100 
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 naprawa fragmentu dachu nad kuchnią w budynku Znicz sposobem gospodarczym, 

wartość: 1.800 zł 60/100 

 naprawa dachu na budynku gospodarczym „Garaż”, wartość: 235 zł 76/100 

 naprawa samochodu osobowo-dostawczego, wartość: 529 zł. 

 konserwacja kotłowni gazowych, wartość: 8.068 zł 16/100 

 konserwacja hydrantów ppoż., wartość: 854 zł 85/100 

 konserwacja dźwigu w kuchni, wartość: 738 zł. 

 

VI. Najważniejsze zakupy sprzętu i pomocy naukowych z podaniem wartości 

 zakup tapczanów do budynku Płomyk – wartość: 9.600 zł 27/100 

 wymiana mebli w budynku Wulkan, wartość: 32.755 zł 51/100 

 taboret gazowy, 1 szt. – wartość: 892 zł 91/100 

 zmywarka do kuchni, 1 szt. – wartość: 7.800 zł 

 kosiarka spalinowa, 1 szt. – wartość: 3.199 zł 

 kosa spalinowa, 1 szt. – wartość: 2.549 zł 

 pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć statutowych z wychowankami (w tym 

nagrody, dyplomy, art. papiernicze, sprzęt sportowy) – wartość: 2.695 zł 71/100 

 

PLACÓWKI NIEPUPLICZNE  DOTOWANE PRZEZ  POWIAT 

Jednostkami oświatowymi uprawnionymi do otrzymania z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego 

dotacji podmiotowej są niepubliczne szkoły i placówki tj.: 

 Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” w Karpaczu, 

 Dom Wczasów Dziecięcych „Uroczysko” w Piechowicach, 

 Ośrodek Wczasów Dziecięcych „Margo” Sp. z o. o. w Bukowcu, 

 Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie, 

 Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” w Piechowicach, 

 Szklone Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach, 

 Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu, 

 Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu, 

 Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Medycznym Karpacz S.A 

 Gimnazjum Specjalne w Centrum Medycznym Karpacz S.A 

W 2017 roku Powiat Jeleniogórski na w/w jednostki przeznaczył łącznie 2.676.687 zł dotacji 

podmiotowej, w tym 972.381 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznego Domu Wczasów 

Dziecięcych „Architekton” w Karpaczu, 885.713 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznego 

Ośrodka Wczasów Dziecięcych „Margo” Sp. z o. o. w Bukowcu, 386.155 zł dotacji podmiotowej 

dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Centrum Medycznym Karpacz S.A., 129.970 zł dotacji 

podmiotowej dla niepublicznego Gimnazjum w Centrum Medycznym Karpacz S.A., 110.313 zł 

dotacji podmiotowej dla niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Liczyrzepa” 

w Karpaczu, 98.680 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznego Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego „Wojtek” w Szklarskiej Porębie oraz 180.513 zł dotacji podmiotowej po równej 

części dla niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych tj. „Skalnik” w Bukowcu, „Złoty 

Widok” i „Plum” w Piechowicach.  
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