
UCHWAŁA NR XXXVI/188/2017
POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017 r. poz.59 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 2016/2017. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Eugeniusz Kleśta
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Uzasadnienie
Uzasadnienie do uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat jeleniogórski w roku szkolnym 2016/2017 

Art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 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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 Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 59, ze zm.), przedstawiona zostaje Radzie Powiatu Jeleniogórskiego informacja 

o stanie realizacji zadań oświatowych oraz uzyskanych wynikach egzaminów w roku 

szkolnym 2016/2017. 
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I. Organizacja powiatowych jednostek oświatowych 

Tabela 1. Stan organizacyjny jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Jeleniogórski na dzień 1 września 2016 r. 

Lp. Nazwa 
Typ szkół lub realizowane 

zadanie 
Liczba 

obiektów 
Uwagi / właściciel 

bazy 

1. 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

i Mistrzostwa Sportowego 

im. Jana Izydora Sztaudyngera 

w Szklarskiej porębie 

1. Liceum Ogólnokształcące 
2. Liceum Ogólnokształcące 

Mistrzostwa Sportowego 
3. Gimnazjum *) 

4. Gimnazjum Mistrzostwa 
Sportowego*)  

2 

Obiekt szkoły wraz z 
Internatem Gimnazjum 
Mistrzostwa Sportowego 
stanowi mienie Miasta 

Szklarskiej Poręby. 
Obiekt Internatu Liceum 
Ogólnokształcącego 
Mistrzostwa Sportowego 
stanowi mienie Powiatu 
Jeleniogórskiego 
przekazane w trwały zarząd 
na podstawie porozumienia 

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. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

2 
Mienie Powiatu 
Jeleniogórskiego 
przekazane w trwały zarząd 

3. 

Zespół Szkół Specjalnych 

w Domu Pomocy Społecznej 
„Junior” w Miłkowie (dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej 

umysłowej w stopniu 
umiarkowanym, znacznym 
i głębokim) 

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” 

4. 
Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Szklarskiej 

Porębie 

1. Szkoła Podstawowa Specjalna 
2. Gimnazjum Specjalne 
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Specjalna 

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, udzielenie 
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 

6. 
Publiczna Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna 

w szklarskiej Porębie 

 wydawanie orzeczeń o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub 
indywidualnego nauczania,  

 wydawanie 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 

psychicznego rozwoju oraz 
wzmocnienia ogólnej kondycji 
psychofizycznej i kształtowania 
zachowań prozdrowotnych z 
wykorzystaniem lokalnych warunków 
klimatycznych.  

5 

Mienie Powiatu 
Jeleniogórskiego 
przekazane w trwały zarząd 
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Sieć szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski w roku szkolnym 

2016/2017 nie uległa zmianie w odniesieniu do roku poprzedniego i obejmowała 22 jednostki 

oświatowe, w tym 20 funkcjonujących.  

Analogicznie jak w roku poprzednim, z powodu braku naboru, nie funkcjonowały 

2 jednostki:  

 Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej 

Porębie, 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piechowicach. 

Organizacyjne przedsięwzięcia realizowane przez szkoły w minionym roku szkolnym 

obejmowały: 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego 

im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie 

Jednostka w marcu 2016 r. złożyła wniosek i dokumentację w konkursie na realizowanie 

w okresie 1.09.2016 r. – 31.08.2017 r. projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10 

Edukacja, Działanie 10.2 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.3 – ZIT AJ-Zapewnienie 

równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej 

i ponadgimnazjalnej pt. „ Warto iść dalej” o wartości 210 663,38 zł. 

Podstawowym celem projektu było zmniejszenie zagrożenia niepowodzeniami szkolnymi 

wśród 70 uczniów/uczennic Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego (GMS) i Liceum 

Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego (LOMS) oraz rozwijanie kompetencji 

kluczowych: 

 matematyczno- przyrodniczych, 

 społeczno- ekonomicznych, 

 informatycznych, 

 postaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniów uzdolnionych, uczniów 

wykazujących braki i problemy w realizacji podstawy programowej). 

W ramach projektu 29 nauczycieli ZSO i MS zostało przeszkolonych w celu podniesienia 

kompetencji zawodowych w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów. Celem projektu 

było również zwiększenie dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi 
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Technologii Informacyjno – Telekomunikacyjnej (TIK) pozwalających na prowadzenie zajęć 

w nowoczesny i nowatorski sposób. 

Zrealizowano 4 warsztaty  rozwijające kompetencje uczniów, 1 interdyscyplinarny 

i międzyszkolny projekt edukacyjny, doposażenie 6 pracowni (matematycznych 

i przyrodniczych) w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK, program stypendialny dla 

5 uczniów/uczennic SMS (troje gimnazjalistów i dwoje licealistów), 3 szkolenia doskonalące 

dla nauczycieli. 

 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach 

Jednostka oświatowa złożyła do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wniosek o zgodę na 

wprowadzenie innowacji pedagogicznej polegającej na utworzeniu klasy e-sportowej. 

Kuratorium we Wrocławiu potwierdziło przyjęcie wniosku i wpisało do rejestru innowację 

pedagogiczną polegającą na utworzeniu klasy e-sportowej w zawodzie technik informatyk 

w Technikum. Z dniem 1 września 2016 r. rozpoczęto wdrażanie innowacji pedagogicznej. 

Innowacją objętych zostało 12 uczniów. Założeniem innowacji było wprowadzenie dla 

uczniów dodatkowych zajęć z zakresu treningu e-sportowego oraz projektowania 

i programowania gier komputerowych. Zajęcia  z treningu e-sportowego prowadzone są przez 

profesjonalnego trenera sportów elektronicznych, który został zatrudniony w szkole za zgodą 

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu. Zajęcia z projektowania i programowania 

gier komputerowych prowadzi nauczyciel przedmiotów informatycznych z ZSTiL 

w Piechowicach. Celem zajęć jest poprawa komunikacji między uczniami, wykształcenie 

wewnętrznej motywacji, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, nauka prowadzenia 

gry, projektowanie świata gry oraz postaci biorących w niej udział, a także przygotowanie 

fabuły, doskonalenia myślenia przestrzennego i wielowątkowego. W trakcie zajęć  

e-sportowych poruszane są zagadnienia dotyczące BHP pracy z komputerem, psychologii gry, 

wprowadzone zostały również elementy analizy matematycznej. Uczniowie w czasie zajęć 

mają prowadzony trening indywidualny i drużynowy. Zajęcia w ramach innowacji zostały 

przewidziane na cały cykl kształcenia tj. na cztery lata. Cele wdrażanej innowacji 

przewidziane są na okres od 01.09.2016 r. do 30.04.2020 r. 

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie 

Powiat Jeleniogórski jako organ prowadzący dla Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Szklarskiej Porębie w dniu 20 maja 2016 r. złożył deklarację 

uczestnictwa w realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pn. „ Nowa Perspektywa – Lepszy Start” w ogłoszonym 
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przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  naborze  wniosków na dofinansowanie 

projektów konkursowych w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja – typ B dla Osi 

Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne skierowanego do wychowanków dolnośląskich 

Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Projekt jest realizowany przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z powiatami Dolnego Śląska 

przewidziany jest na lata 2017-2018. W dniu 12 grudnia 2016 r. nastąpiło podpisanie Umowy 

Partnerskiej dotyczącej realizacji projektu co uruchomiło działania związane 

z harmonogramem planowanych zajęć dla poszczególnych realizatorów jakimi są 

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze. Realizowane zajęcia przewidziane harmonogramem, 

są ustalane na każdy miesiąc pomiędzy Wydziałem Edukacji i Nauki Urzędu 

Marszałkowskiego a Realizatorami projektu.  

Uczniowie MOW-ów uczestniczą w przewidzianych projektem zajęciach dotyczących 

m.in. Doradztwa zawodowego indywidualnego i w zajęciach grupowych; warsztaty z zakresu 

integracji i budowania partnerstwa w grupie wsparcie dla rodziny w tym: prowadzenie 

własnego gospodarstwa domowego, zajęcia praktyczne z zakresu prowadzenia własnej 

gospodarki oszczędnościowo-kredytowej, Savoir-vivre. 

 Publiczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne 

Opieka nad dzieckiem i rodzicami oraz wsparcie nauczycieli, osób pracujących z dziećmi 

i młodzieżą w obszarach rozwoju psychofizycznego to zadania, które w roku szkolnym 

2016/2017 realizowane były na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Jeleniogórskiego 

przez Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Kowarach i Szklarskiej Porębie. 

Przyczyny zgłaszania się do poradni mają różne podstawy. Są to: choroby przewlekłe, 

genetyczne (Zespół Downa, Zespół Aspergera, Zespół Dandy-Walkera, ADHD, FAS, EPI, 

autyzm i inne), opóźnienia rozwojowe i psychoruchowe, opóźnienia mowy, trudności 

wychowawcze, adaptacyjne czy dydaktyczne jak również różnego rodzaju zaburzenia 

zachowania tj.: depresyjne, nerwicowe, lękowe, zakłócenia koncentracji i uwagi, zaburzenia 

w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym, eksperymenty ze środkami psychoaktywnymi, 

niechęć do nauki czy trudna sytuacja rodzinna (przemoc, alkoholizm, rozwód rodziców,  

euro-sieroctwo lub traumatyczne zdarzenia). 

Poradnie obejmują swoimi działaniami rejony:  

 Miasto Kowary, Miasto Karpacz, Gmina Mysłakowice i Gmina Janowice Wielkie – 

Poradnia w Kowarach. 
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 Miasto Szklarska Poręba , Miasto Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Jeżów 

Sudecki, Gmina Stara Kamienica – Poradnia w Szklarskiej Porębie.  

Obie poradnie realizują formy pomocy indywidualnej i grupowej, która jest skupiona 

w samej poradni i poza nią. W roku szkolnym 2016/2017 w szczególności w Poradniach 

realizowano: 

 Badania: 

 diagnozę i terapię logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, uzależnień i agresji; 

 terapie Biofeedback (terapia zwiększająca skuteczność funkcjonowania mózgu); 

 logopedyczne badania  w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych; 

 diagnozę psycho-pedagogiczną dzieci 6-cio letnich przeprowadzoną w przedszkolach 

i szkołach; 

 diagnozę i terapię trudności dydaktycznych , wychowawczych w tym obserwacja 

i badania dzieci w placówkach i domach rodzinnych; 

 badania przygotowania do nauki dzieci siedmioletnich w tym badania uczniów klas 

pierwszych; 

 Prowadzono: 

 grupy wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych i Zespołem Aspergera; 

 trening zastępowania agresji skierowany do młodzieży - w MOW Szklarska Poręba 

(dwie grupy); 

 warsztaty edukacyjno – profilaktyczne dla dwóch grup młodzieży MOW w Szklarskiej 

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

 warsztaty dla uczniów nt. „Wybieram szkołę ponadgimnazjalną“, „Moje mocne strony 

i zainteresowania”, „Cyberprzemoc”, „Nie daj się zwieść narkotykom”, „Bądź 

autorem swojej kariery”, „Rozpoznawanie zainteresowań”, „Rozwijanie inteligencji 

wielorakiej”, 

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

Kamienicy – przygotowanie młodzieży do podjęcia mediacji rówieśniczych; 

 cykl warsztatów na temat umiejętności społecznych – radzenie sobie w sytuacjach 

trudnych, skierowanych do młodzieży w LO w Szklarskiej Porębie; 

 lekcje wychowawcze nt. „Co robić, żebyśmy w klasie czuli się dobrze“, „Efektywne 

sposoby uczenia się“, Relacje w klasie, uwrażliwienie na uczucia innych“ 

 prelekcje i prezentacje dla rodziców nt. „Niebezpieczne gry“, „Jak wspomóc dziecko 

w wyborze szkoły i zawodu“,   
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 prowadzenie poradnictwa , konsultacji i spotkań terapeutycznych z rodzinami. 

 prowadzenie poradnictwa zawodowego, 

 praca w punktach pracy w terenie, 

 interwencje kryzysowe w placówkach. 

 

Tabela nr 2. Liczba dzieci i młodzieży w rejonach Poradni w Kowarach i Szklarskiej Porębie 

w roku szkolnym 2016/2017 

Grupa wiekowa 

PPPP w Kowarach PPPP w Szklarskiej Porębie 

Liczba 

jednostek w 

rejonie 

Liczba dzieci i 

młodzieży w 

rejonie 

Liczba 

jednostek w 

rejonie 

Liczba dzieci i 

młodzieży w 

rejonie 

0-3 rok życia - 1548 - 1263 

Publiczne 

Przedszkole 
7 583 6 362 

Szkoła 

Podstawowa 
8 1731 13 1801 

Gimnazjum 5 701 5 551 

Ponadgimnazjalna 2 193 2 237 

Inne 1 28 6 397 

Ogółem 23 4784 32 4611 
 

W roku szkolnym 2016/2017 na podstawie przeprowadzonych badań i diagnoz 

psychologiczno-pedagogicznych działające w obu Poradniach Zespoły Orzekające wydały 

łącznie 1472 orzeczeń i opinii oraz udzieliły 8929 innej pomocy dzieciom oraz osobom 

pracującym na rzecz dzieci. Należy pamiętać, że na wydanie jednej opinii składają się co 

najmniej dwie diagnozy, czyli sporządza je co najmniej dwóch psychologów, którzy podczas 

odbywających się Zespołów Orzekających wypracowują zgodnie jednorodne orzeczenie. 

To samo dziecko może być diagnozowane kilka razy, na każdym etapie edukacji. 

 

Tabela 3. Inna pomoc udzielana przez Poradnie w Kowarach i szklarskiej Porębie w roku 

szkolnym 2016/2017 

Pomoc udzielana dzieciom, nauczycielom, rodzicom i 

wychowawcom 

Poradnia 

Kowary 

Poradnia 

Szklarska 

Poręba 

Liczba dzieci objętych pomocą 1874 2464 

Pomoc udzielona nauczycielom, rodzicom i wychowawcą 2821 1770 

Razem 8929 

 

  

Id: MADLN-BWEFO-WAALG-NMQZI-YKCOR. Podpisany Strona 8



 

 

Tabela 4. Rodzaje oraz liczba orzeczeń i opinii wydanych przez Poradnie w Kowarach 

i Szklarskiej Porębie w roku szkolnym 2016/2017 

Orzeczenia o potrzebie: 

Liczba dzieci objętych pomocą 

Kowary 
Szklarska 

Poręba 
Razem 

nauczania indywidualnego 13 12 25 

rocznego indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego 
- - - 

kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie 

umysłowe 
11 4 15 

kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie 

niedostosowaniem społecznym 
6 3 9 

kształcenia specjalnego ze względu na 

niedostosowanie społeczne (np. MOS) 
1 73 74 

kształcenia specjalnego ze względu na 

niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją 
4 1 5 

kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, 

Asperger 
3 5 8 

kształcenia specjalnego ze względu na 

niepełnosprawność sprzężoną 
5 6 11 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 7 7 

opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka 11 6 17 

Razem: 54 117 171 

Pisemne opinie w sprawach: 

odroczenie od obowiązku szkolnego 8 7 15 

przyjęcie ucznia gimnazjum do oddziału 

przysposabiającego do pracy 
8 6 14 

pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami 

zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej 
1 0 1 

objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

w przedszkolu/szkole/placówce 
162 147 309 

spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego/nauk 

poza przedszkolem/szkołą 
2 10 12 

dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z 

programu nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe 

35 71 106 

uwzględnienia w procesie nauczania i oceniania 

zaburzeń w pisaniu i czytaniu uwarunkowanych 

deficytami rozwojowymi w zakresie: funkcji 

percepcyjno-motorycznych powodujących dysleksje, 

dysgrafię, dysortografię 

33 18 51 

inne pisemne opinie o wynikach badań i diagnoz 77 152 229 

Razem 326 411 737 

 

  

Id: MADLN-BWEFO-WAALG-NMQZI-YKCOR. Podpisany Strona 9



 

 

Różnice w liczbie wydawanych przez poszczególne poradnie psychologiczno-

pedagogiczne orzeczeń i opinii wynikają głównie z potrzeb środowiskowych oraz typów 

szkół i placówek funkcjonujących na terenie działania Poradni. Rejon działania Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie obejmuje między innymi dzieci 

i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim 

przebywającą w Domach Pomocy Społecznej w Miłkowie i w Szklarskiej Porębie oraz 

uczniów przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie, 

stąd w Poradni w Szklarskiej Porębie diagnozowanych jest więcej uczniów wymagających 

wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych. 

 Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie 

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

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

Zgodnie z zaleceniami z zakresu bezpieczeństwa pożarowego wyłączono 15 miejsc dla 

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

 

Tabela 5. Liczba osób przyjętych 

 

Ogółem 

w tym: 

wychowankowie wychowawcy goście kierowcy 

Korzystający 3986 3483 332 133 38 

Osobodni* 20887 18304 1774 618 191 

*osobodzień – jednostka obliczeniowa równa jednemu dniowi przebytemu gdzieś przez jedną 

osobę 

 Zespół szkół Ogólnokształcących w Kowarach 

Uchwałą Nr XXI/97/16 z dnia 18 lutego 2016 r., Rada Miejska w Kowarach wyraziła 

wolę przyjęcia od Powiatu Jeleniogórskiego zadania z zakresu właściwości powiatu 

prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Kowarach. W dniu 

27 października 2016 r. Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą Nr XXV/125/2016 wyraziła 

wolę powierzenia z dniem 1 stycznia 2017 r. Gminie Miejskiej Kowary zadania polegającego 

na prowadzeniu w/w Liceum. Na podstawie obu uchwał wyrażających wolę powierzenia 

zadania Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego podjął uchwałą Nr 113/334/16 z dnia 2 listopada 

2016 r. w sprawie upoważnienia do podpisania porozumienia w sprawie przejęcia przez 
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Gminę Miejską Kowary zadania polegającego na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego 

im. Stanisława Lema w Kowarach. 

Strony podpisały Porozumienie z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia przez 

Gminę Kowary zadania z zakresu edukacji publicznej, należącego do właściwości powiatu, 

realizowanego na terenie Miasta Kowary, polegającego na prowadzeniu szkoły 

ponadgimnazjalnej Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Kowarach, 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach.  

Porozumienie określiło warunki, formę i tryb przekazania szkoły oraz zasady 

finansowania Liceum. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, 

po dwa dla każdej ze stron, jeden dla Wojewody Dolnośląskiego w celu opublikowania 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

W wyniku zawartego Porozumienia z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana organu 

prowadzącego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach.  

Konsekwencją wynikającą z przejętego zadania edukacyjnego należącego do właściwości 

powiatu a także zakończeniem możliwości kształcenia na poziomie gimnazjalnym 

i rozpoczynającą się od 1 września 2017 r. reformą edukacji oraz potrzebami zgłaszanymi 

przez lokalnych przedsiębiorców na zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, Rada 

Miejska w Kowarach uchwałą Nr XXXIII/173/17 z dnia 9 lutego 2017 r. wyraziła wolę 

przejęcia od Powiatu Jeleniogórskiego zadania dotyczącego prowadzenia branżowej szkoły 

I stopnia.  

Odpowiadając na wyrażona wolę Rady Miejskiej w Kowarach – Zarząd Powiatu 

Jeleniogórskiego wystąpił do Rady Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą Nr 131/400/17 z dnia 

22 lutego w sprawie inicjatywy przekazania Gminie Miejskiej Kowary zadania z zakresu 

właściwości powiatu dotyczącego prowadzenia szkoły branżowej I stopnia. 

Na podstawie obowiązujących przepisów o samorządzie powiatowym, przepisów 

o systemie oświaty i wprowadzających Prawo oświatowe – Rada Powiatu Jeleniogórskiego 

uchwałą Nr XXIX/148/2017 z dnia 1 marca 2017 r. wyraziła zgodę na przekazanie Gminie 

Kowary zadania z zakresu edukacji publicznej należącego do właściwości powiatu 

polegającego na prowadzeniu szkoły branżowej I stopnia. 

 Placówki niepubliczne 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, 
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 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 2016 roku Powiat Jeleniogórski na w/w jednostki przeznaczył łącznie 2.676.687 zł 

dotacji podmiotowej, w tym 841.142 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznego Domu 

Wczasów Dziecięcych „Architekton” w Karpaczu, 862.618 zł dotacji podmiotowej dla 

niepublicznego Ośrodka Wczasów Dziecięcych „Margo” Sp. z o. o. w Bukowcu, 441.914 zł 

dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Centrum Medycznym Karpacz 

S.A., 133.368 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznego Gimnazjum w Centrum Medycznym 

Karpacz S.A., 119.773 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznego Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego „Liczyrzepa” w Karpaczu, 98.214 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznego 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Wojtek” w Szklarskiej Porębie oraz 179.658 zł 

dotacji podmiotowej po równej części dla niepublicznych Szkolnych Schronisk 

Młodzieżowych tj. „Skalnik” w Bukowcu, „Złoty Widok” i „Plum” w Piechowicach. 

II. Uczniowie 

Liczba uczniów oraz liczba oddziałów w latach szkolnych 2012/2013 – 2016/2017, 

w szkołach dla których organem założycielskim jest Powiat Jeleniogórski przedstawiona 

została w tabeli nr 6. 
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Tabela nr 6. Liczba uczniów oraz oddziałów w latach 2012/2013 – 2016/2017 w szkołach 

Powiatu Jeleniogórskiego (wg SIO – stan na 30 września każdego roku) 

Lp. Nazwa szkoły 

Rok szkolny 
2012/2013 

Rok szkolny 
2013/2014 

Rok szkolny 
2014/2015 

Rok szkolny 
2015/2016 

Rok szkolny 
2016/2017 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Szkoła Podstawowa 
Specjalna w 
Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym 
w Szklarskiej Porębie 

- - - - - - - - - - 

2. 

Gimnazjum Specjalne 
w Młodzieżowym 
Ośrodku Wychowawczym 
w Szklarskiej  Porębie 

3 36 3 41 3 35 3 16 3 22 

3. 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Specjalna 
w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym 
w Szklarskiej Porębie 

2 24 2 21 2 23 4 17 7 34 

4. 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 
w Piechowicach 

- - - - - - - - - - 

5. 
Liceum Ogólnokształcące 
w Piechowicach 

3 71 5 115 4 104 3 71 - - 

6. 
Technikum 
w Piechowicach 

4 77 4 75 4 80 4 84 4 91 

7. 
Liceum Ogólnokształcące 
w Szklarskiej Porębie 

1,5*) 51 1,5*) 46 1,5*) 46 1,5*) 50 2,5*) 46 

8. 
Liceum Ogólnokształcące 
Mistrzostwa Sportowego 

w Szklarskiej Porębie 
1,5*) 27 1,5*) 38 2,5*) 41 3,5*) 49 2,5*) 24 

9. 

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

- - - - - - - 14 6 13 

Szkoła Podstawowa 
Specjalna w Zespole 
Szkół Specjalnych przy 
DPS „Junior” w Miłkowie 

- 31 - 28 - 21 3 3 2 4 

10. 

Gimnazjum Specjalne 
w Zespole Szkół 
Specjalnych przy DPS 

„Junior” w Miłkowie 

2 10 1 6 - - 1 2 2 3 

11. 

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

1 7 2 10 3 16 - 9 3 6 

Razem  18 334 20 380 20 366 23 315 32 243 

*) zajęcia w oddziałach LO i LOMS prowadzone są jako oddział łączny 
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Nabór uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 

Powiat Jeleniogórski w roku szkolnym 2016/2017 oparty został na planie naboru 

uwzględniającego propozycje dyrektorów szkół. Plan stanowi podstawę elektronicznego 

naboru uczniów. Dopuszczalna liczba oddziałów w szkole i ich liczebność związane są ze 

środkami finansowymi przeznaczonymi na funkcjonowanie szkół.  

Po przeprowadzonym naborze Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego zezwolił na 

uruchomienie trzech oddziałów klas pierwszych w prowadzonych przez Powiat szkołach 

ponadgimnazjalnych:  

 odział klasy I w Technikum w Piechowicach, 

 odział klasy I LO i LOMS w Szklarskiej Porębie, 

 odział klasy I LO w Kowarach 

W związku z brakiem naboru, nie funkcjonowały 2 jednostki:  

 Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej 

Porębie,  

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych 

w Piechowicach 

Nabór uczniów do szkół specjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

w Szklarskiej Porębie (MOW) odbywa się na zasadach kierowania wychowanków przez 

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie. Uczniowie ci posiadają postanowienie sądu 

o umieszczeniu w placówce resocjalizacyjnej. W związku z pozyskaniem informacji z ORE 

w Warszawie dotyczącą deficytu miejsc dla dziewcząt niedostosowanych społecznie, 

Dyrektor MOW w Szklarskiej Porębie wystąpił z ofertą rozszerzenia naboru do Placówki 

o dziewczęta od dnia 1 września 2016 r. Możliwość taka zaistniała po zlikwidowaniu MOS 

w Szklarskiej Porębie i zwolnieniu przez niego obiektu. Budynek jest osobnym obiektem 

z możliwością umieszczenia w nim dziewcząt w dwóch grupach wychowawczych (każda po 

12 osób), bez wpływu na dotychczas prowadzony proces wychowawczy. Biorąc pod uwagę 

wysokość subwencji oświatowej naliczanej na wychowanków niedostosowanych społecznie, 

jest to działanie ekonomicznie uzasadnione zaspakajające zapotrzebowanie na miejsca w tego 

typu placówkach. 

Do Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie 

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 
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Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie – dziewczęta. W strukturze Zespołu istnieje Szkoła 

Podstawowa Specjalna, do której w ramach zespołów rewalidacyjno-wychowawczych 

dla osób głęboko upośledzonych uczęszczają uczniowie w wieku od 10 do 24 lat. 

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

Przysposabiającej do Pracy w wieku od 20 do 24 lat. Uczniowie w/w szkół nie podlegają 

obowiązkowi zdawania egzaminów zewnętrznych prowadzonych przez Okręgowe Komisje 

Egzaminacyjne. 

 

III. Zatrudnienie 

Stan zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych jest 

ściśle związany z liczbą oddziałów i obowiązującą dla każdego z nich liczbą godzin, zgodną 

z podstawą programową oraz ramowym planem nauczania, regulowanymi rozporządzeniami 

MEN, organizacją prowadzonych oddziałów (obowiązkowy podział na grupy), liczbą godzin 

niezbędnych do prowadzenia prawidłowej pracy wychowawczej, diagnostycznej 

i terapeutycznej w szkołach i placówkach a także ilością długoterminowych zwolnień 

lekarskich nauczycieli, urlopów dla poratowania zdrowia, macierzyńskich lub 

wychowawczych. 

Łączne zatrudnienie nauczycieli w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Jeleniogórskiego z uwzględnieniem posiadanych przez nich stopni awansu zawodowego 

przedstawia tabela nr 7. 

 

Tabela nr 7. Liczba etatów pedagogicznych w powiatowych jednostkach oświatowych  

(wg  SIO – stan  na 30 września każdego roku) 

Rok 
Stopnie awansu zawodowego 

Razem 
bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

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

2013 4,5 0,94 35,17 76,77 60,21 177,59 

2014 4 4,6 28,77 78,92 62,63 178,92 

2015 3 5,06 25,54 79,96 61,92 175,48 

2016 1,1*) 5,89*) 24,01*) 58,17*) 46,93*) 136,11*) 
*) bez nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach 

 

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela i uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego 

zabezpieczono w budżetach poszczególnych szkół i placówek środki finansowe 

na doskonalenie i dokształcanie. Kwota ta na rok 2016 wyniosła 45.509 zł. Placówki 
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wykorzystały kwotę 39.496,35 zł, tj. 86,79 % kwoty przeznaczonej na doskonalenie 

nauczycieli. Najwięcej środków wykorzystanych zostało na kursy doskonalące i seminaria – 

13.022 zł, szkolenia rad pedagogicznych – 12.215 zł oraz studia podyplomowe – 4.253,00 zł 

i uzupełniające – 900,00 zł. Z różnych form szkolenia i doskonalenia skorzystali wszyscy 

zatrudnieni nauczyciele. 

Liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych w szkołach i placówkach 

oświatowych Powiatu Jeleniogórskiego jest związana ze złożonością realizowanych przez nie 

zadań oraz z wielkością obiektów oświatowych. Liczba uczniów ma wpływ drugorzędny. 

W roku 2016 zatrudnieni byli pracownicy niepedagogiczni w łącznej liczbie 78, realizowali 

oni 70,86 etatu. W dalszym ciągu najwyższy wskaźnik zatrudnienia pracowników 

niepedagogicznych, głównie pomocniczych i obsługi, występuje w jednostkach 

funkcjonujących całodobowo oraz posiadających pion kuchenny, tj. w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym oraz Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia. 

 

Tabela nr 8. Liczba etatów niepedagogicznych w powiatowych jednostkach oświatowych  

Lp. Jednostka oświatowa 
Liczba 

pracowników 
Liczba etatów 

1. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 

Sportowego w Szklarskiej Porębie 
21 20,00 

2. 
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych 

w Piechowicach 
10 7,75 

3. 
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Kowarach 
3 1,85 

4. 
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Szklarskiej Porębie 
3 1,5 

5. Zespół Szkół Specjalnych w Miłkowie 3 3,75 

6. 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

w Szklarskiej Porębie 
15 14,5 

7. 
Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia 

w Szklarskiej Porębie 
23 21,51 

 Razem 78 70,86 

IV. Osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów 

Najważniejsze osiągnięcia uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu jeleniogórskiego 

uzyskane w roku szkolnym 2016/2017 przedstawione zostały ujęte w podziale na 

poszczególne jednostki. 
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 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego 

im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie 

Uczniowie Zespołu Szkół w roku szkolnym 2016/2017 wzięli udział w wielu konkursach 

edukacyjnych i konkurencjach sportowych. Liceum Ogólnokształcące wzięło udział 

w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o prawie wyborczym – etap wojewódzki, 

XXIII Konkursie biologiczno-ekologicznym – etap finałowy. LO uzyskało tytułu „Srebrnej 

szkoły 2017” w ogólnopolskim rankingu Liceów (290 miejsce w Polsce). 

Gimnazjum brało udział w powiatowym etapie: Dolnośląskiej Olimpiady Geograficznej 

i konkursu Zdolny Ślązak z języków angielskiego i niemieckiego.  

Uczniowie klas Gimnazjum i Liceum Mistrzostwa Sportowego rywalizowali zajmując 

pierwsze miejsce podium jak i rywalizując w wielu konkurencjach o najlepsza lokatę, w tym: 

 Biathlon: 

 Nordyckie Igrzyska Młodzieży w biathlonie w Ostersund (Szwecja) – 1 osoba, 

 Europejski Olimpijski Festiwal Młodzieży (EYOF) w Erzurum (Turcja) – 1 osoba, 

 Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych w Brezno-Osrblie (SVK) – 1 osoba, 

 Nadzieje Olimpijskie w Kościelisku – 3 osoby, 

 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – 2 osoby, 

 Lekkoatletyka: 

 Mistrzostwa Polski (Warszawa, Jelenia Góra) – 2 osoby, 

 Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska – 1 osoba, 

 Mistrzostwa Dolnego Śląska – 1 osoba, 

 Mecz regionów Saksonia – Dolny Śląsk – Kraj Liberecki – 4 osoby, 

 Biegi Narciarskie: 

 Mistrzostwa Polski Seniorów – 1 osoba, 

 Mistrzostwa Polski Juniorów- 2 osoby, 

 Badminkton: 

 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży/ Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych – 

4 osoby, 

 Mistrzostwa Województw Drużyn Mieszanych Młodzików – 1 osoba, 

 Polish International – 2 osoby, 

 Mistrzostwa Polski Juniorów – 2 osoby. 
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 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach 

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie Technikum i Liceum uczestniczyli w wielu 

konkursach i olimpiadach w tym: 

 Międzynarodowy Konkurs Matematyczno-Logiczny: GENIUS LOGICUS, GENIUS 

MATEMATICUS, 

 Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko” – udział, 

 Konkurs Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ELEKTRON – udział, 

 XI Konkurs Informatyczny BÓBR – udział, 

 Ogólnopolski konkurs o prawie wyborczym pt. „Wybieram Wybory” – udział, 

 I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności – udział w etapie 

wojewódzkim, 

 I Ogólnopolski Konkurs Historyczny pt. „Historia II Wojny Światowej: Kampania 

Wrześniowa”- udział, 

 Dolnośląski Konkurs „Zapytaj babcię…” – udział w finale, 

 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom” – 

VI miejsce w Powiecie Jeleniogórskim, 

 Wojewódzka Licealiada Młodzieży w LA – wicemistrzostwo województwa w biegu 

na 100 m, 

 VI Mistrzostwa Sportowo – Obronne – klasy wojskowe dziewczęta VI miejsce, 

 III CrosComando w Bolesławcu – udział uczniów klas wojskowych – dziewczęta 

III miejsce, chłopcy III miejsce, 

 II Ogólnopolskie Zawody Użyteczno-Bojowe na Poligonie Drawskim – udział 

drużyny klas mundurowych. 

Ponadto uczniowie brali udział w konkursach organizowanych w szkole takich jak: 

Szkolny konkurs fotograficzny „Sfotografuj ducha książki”, Wielki Test Niepodległości, 

Konkurs Praw Człowieka, Konkurs na Mural, Najlepsza Piosenka Wiosenna lub Konkurs na 

hasło promujące bibliotekę szkolną. Szkoła zaszczepia również postawy prospołeczne 

poprzez organizację wraz z uczniami np. Kiermasz ciast i zbiórkę pieniędzy, zabawek, 

środków czystości i artykułów higienicznych oraz odzieży dla pensjonariuszy Domu 

Samotnej Matki z Dzieckiem w Pobiednej, przy włączeniu do akcji społeczności lokalnej 

Piechowic. 
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 Zespół Szkół Społecznych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie 

Celem kadry pedagogicznej w jednostce ze szczególnym rodzajem uczniów jest 

osiągnięcie maksymalnej sprawności psychofizycznej i społecznej wychowanków oraz 

możliwość uczestnictwa w miarę możliwości w otwartym życiu społecznym.  

W związku z takimi założeniami uczniowie szkoły brali udział z bardzo dobrymi efektami 

w zawodach sportowych, konkursach, przeglądach muzycznych, między innymi w: 

 IV Dolnośląski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych we Wrocławiu – III miejsce, 

4 osoby, 

 XVII Dolnośląski Mityng Lekkoatletyczny w Kamiennej Górze – IV miejsce 

w pchnięciu kulą, 1 osoba; 

 IX Dolnośląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych we Wrocławiu – II  miejsce, 

1 osoba; 

 XV Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych w Lwówku Śląskim – 

II miejsce, 1 osoba; 

 I Mistrzostwa Szkoły w Biegach Przełajowych „Złota Jesień” w Miłkowie – I, II, III 

miejsce, 8 osób. 

Szkoła promowana była na zewnątrz poprzez uczestniczenie uczniów w konkursach 

plastycznych m.in. o tematyce ekologicznej, przyrodniczej: Konkurs plastyczny dla uczniów 

z cyklu „Znam przyrodę mojego miasta i regionu” pt. „Kwiecista łąka” organizowany przez 

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze (5 osób – III miejsce, jedno wyróżnienie); 

IV Dolnośląski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Galerion 2016 (3 osoby); XIX 

edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2016/2017 pod 

hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” organizowany przez Komendę 

Główną Straży Pożarnej w Warszawie: etap powiatowy (3 osoby, nagroda). 

Placówka kontynuowała również działania proekologiczne związane z ochroną 

środowiska np. w akcji „Sprzątanie świata” czy udział w projekcie edukacyjno – 

ekologicznym „Czyste Karkonosze”. Działalność ekologiczna w placówce prowadzona jest 

we współpracy z instytucjami realizującymi program ekologiczny m.in.: 

 ze Związkiem Gmin Karkonoskich w Bukowcu, 

 z Urzędem Gminy w Podgórzynie, 

 z Gospodarstwem Ekologicznym Ananda Margo w Głębocku,  

 z Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadów w Kostrzycy, 

 z Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze. 
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 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie 

W placówce, ze szczególnym uwzględnieniem problemów wychowawczych z jakimi 

borykają się wychowankowie, przekazywaną wiedze łączy się z zajęciami dodatkowymi 

rozwijającymi zainteresowania i uzdolnienia, tak, by stanowiło to pozytywną formę 

działalności zaspakajającej ważne potrzeby, szczególności potrzebę podniesienia samooceny, 

sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej uczniów.  

W okresie roku szkolnego 2016/2017 systematycznie włączano rodziców w organizację 

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

edukacyjnych i o zachowaniu uczniów w szkole, zarówno przez kontakt bezpośredni, jak 

i pośredni. 

Uczniowie uczestniczyli w zorganizowanych kółkach zainteresowań: w ramach Kroniki 

Multimedialnej Szkoły tworzyli fotorelacje z ważnych wydarzeń szkoły; na Kółku 

dziennikarsko-reporterskim uczniowie pod opieką nauczycieli tworzyli artykuły do gazetki 

„Resor” poświęcone życiu placówki; Kółko gimnastyczno-korekcyjne – zajęcia miały 

charakter profilaktyczny, promowały zdrowy styl życia; zorganizowano uczniom naukę jazdy 

na nartach zjazdowych i biegowych; pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych 

chętni uczniowie wyremontowali salę do zajęć z doradztwa zawodowego oraz sale do 

arteterapii. W ramach działalności opiekuńczo-wychowawczej, pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  uczniowie byli angażowani do aktywnego uczestniczenia w imprezach 

kulturalnych w szkole, jak i reprezentowania placówki na zewnątrz, mieli możliwość udziału 

w konkursach ogólnopolskich: w konkursie plastycznym w ramach akcji „Koliber dla Życia”- 

„Wybierz Życie”; w Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej – „Mój najbliższy 

świat – rodzina i dom”; uczniowie uczestniczyli również w turnieju piłki nożnej w ramach 

Dolnośląskiej Ligi Piłki  Nożnej Placówek Resocjalizacyjnych w Wałbrzychu oraz Turnieju 

Tenisa Stołowego w Wałbrzychu; uczniowie brali udział w konkursach organizowanych 

przez nauczycieli jednostki: w konkursie Pierwszej Pomocy, w konkursie matematycznym, 

w konkursie ortograficznym o tytuł Mistrza Ortografii; w akademii z okazji obchodów Dnia 

Żołnierzy Wyklętych; w akademii z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.  

W ramach projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” skierowanego do wychowanków 

MOW-ów uczniowie mieli możliwość ukończyć kurs umiejętności zawodowych o profilu 

cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych. 
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V. Poprawa warunków funkcjonowania powiatowych jednostek 

oświatowych 

W roku szkolnym 2016/2017, podobnie jak przez ostatnich kilka lat, w obiektach 

jednostek oświatowych wykonywane były jedynie niezbędne prace konserwacyjne oraz 

drobne naprawy zabezpieczające obiekty przed ich dewastacją. Wykonane zostały 

następujące prace: 

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego 

im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie: 

naprawy i remonty – 37.160 zł   

 Gimnazjum: 

 częściowa wymiana instalacji ciepłej wody – 9.220 zł; 

 wymiana cyfrowego rejestratora kamer z podłączeniem i oprogramowaniem – 

2.560 zł; 

 wymian podgrzewacza wody – 4.150 zł; 

 wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych – 1.480 zł; 

 drzwi aluminiowe (zaliczka) – 6.330 zł; 

 wymiana rozdzielnicy głównej w budynku szkoły – 9.600 zł; 

 wymiana wykładziny w gabinecie wicedyrektora – 3.820 zł. 

koszty zakupu sprzętu i wyposażenia wyniosły 71.090 zł, w tym: 

 Gimnazjum – 50.210 zł, w tym: 

 sprzęt do badmintona – 28.280 zł, 

 sprzęt lekka atletyka – 8.420 zł,  

 sprzęt sportowy – 12.050 zł, 

 pozostałe pomoce (zajęcia techniki, etyka, w-f, chemia, itp.) – 1.460 zł. 

 Liceum Ogólnokształcące – 11.400 zł, w tym: 

 sprzęt do badmintona – 8.880 zł; 

 sprzęt sportowy – 1.360 zł; 

 pozostałe pomoce (zajęcia techniki, etyka, w-f, chemia, itp.) – 1.160 zł. 

 Sprzęt otrzymany z PZB – 9.480 zł. 

  

Id: MADLN-BWEFO-WAALG-NMQZI-YKCOR. Podpisany Strona 21



 

 

pomoce dydaktyczne – 68.231 zł, zakupione w ramach projektu „Warto iść dalej”, w tym: 

 mikroskop 2 szt., pamięć zewnętrzna 3 szt. – 1.906 zł; 

 kamera mikroskopowa – 1.240 zł; 

 notebook 18 szt. – 28.008 zł; 

 tablica multimedialna 3 szt. – 9.750 zł; 

 projektor 4 szt., wizualizer  1 szt. – 7.650 zł; 

 kompas, kamera cyfrowa, GPS – 2.525 zł; 

 oprogramowanie (Office, Corel Draw, antywirus, opiekun ucznia, matematyczne) –

7.359 zł; 

 pulsometry, maty – 3.360 zł; 

 pomoce dydaktyczne do matematyki – 1.619 zł; 

 pomoce dydaktyczne do chemii, geografii – 4.814 zł. 

 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach: 

Szkoła dysponuje dwoma budynkami, w których odbywają się zajęcia lekcyjne.  

Stan techniczny budynków jest dobry. Obydwa budynki wymagają jednak ocieplenia oraz 

położenia nowej elewacji. W budynku głównym szkoły wymiany wymaga pokrycie dachu na 

sali gimnastycznej. W wyniku przeprowadzonej w miesiącu kwietniu 2016 r. kontroli, 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze wydał decyzję o usunięciu 

stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 31.12.2017r.  

naprawy i remonty, w ramach prac własnych wykonywane były: 

 na bieżąco drobne prace naprawcze; 

 uszczelnianie dachu na sali gimnastycznej w budynku głównym szkoły, 

zakupy inwestycyjne, sprzęt, wyposażenie – 3147 zł, w tym: 

 wyposażenie stanowisk ośrodka egzaminacyjnego, w tym 350,05 zł, zwrotu 

z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu za zakupione pomoce; 

 doposażenie pracowni kształcenia zawodowego; 

 pomoce do zajęć sportowych i wojskowych; 

 zakup książek do biblioteki – 787 zł. 

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

naprawy i remonty, w budynku szkoły w ramach środków własnych: 

 wstawiono okna w toalecie oraz szatni; 

 naprawiono drzwi w łazience; 
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 wymieniono spłuczki; 

 wyczyszczono rynny; 

 pomalowano dwa pomieszczenia szkolne, grzejniki w łazienkach na korytarzu oraz 

poręcz przy schodach; 

 przeprowadzono kontrolę instalacji elektrycznej (w listopadzie 2016 r., nie wykazano 

żadnych nieprawidłowości). 

Zakupy inwestycyjne, sprzęt, wyposażenie, w tym: 

 zakup sprzętu komputerowy o wartości 3 000,00 zł. 

Pozyskanie dodatkowych środków, w tym: 

 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 2016/2017 mieli 

dostarczane świeże owoce i warzywa oraz mleko; 

 drugie śniadanie dla uczniów opłacane było całkowicie ze środków przekazywanych 

przez darczyńców; 

 pozyskiwano dodatkowe środki finansowe poprzez sprzedaż wykonanych przez 

uczniów kartek bożonarodzeniowych i wielkanocnych oraz ozdób świątecznych. 

Pieniądze przeznaczone zostały na dodatkowe dożywianie oraz paczki świąteczne dla 

uczniów. 

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

materiały opatrunkowe, materiały piśmiennicze oraz inne gadżety m.in. ze sklepu 

papierniczego „Papiernia” w Jeleniej Górze, ze sklepu „Żabka” w Jeleniej Górze, z Punktu 

Aptecznego w Miłkowie, ze sklepu „Anna” w Miłkowie, z piekarni „Anna” 

w Mysłakowicach. 

 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie: 

Naprawy i remonty, w tym: 

 przeprowadzono prace hydrauliczne na kwotę 2 500,00 zł., pracę wykonał wraz 

z zakupem materiałów Zakład Usług Hydrauliczno – Gazowych w Szklarskiej Porębie, 

przeprowadzono prace: 

 przerobiono rury centralnego ogrzewania – opuszczenie w nowych drzwiach poniżej 

poziomu podłogi (miedź); 

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

mieszkania dla gości w planowanym WC; 
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 doprowadzono kanalizację do WC, pisuaru, dwóch umywalek w nowej łazience oraz 

do Sali egzaminacyjnej nr 7; 

 przeprowadzono prace remontowo - modernizacyjne na kwotę 49 999,50 zł, pracę 

wykonała wraz z zakupem materiałów Firma JUSTA z Jeleniej Góry, polegały one 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); 

 wykonano prace wykończeniowe (malowanie ścian i sufitów, zabudowa rur 

wodnokanalizacyjnych, montaż osprzętu elektrycznego, montaż drzwi do 

pomieszczeń); 

 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; 

Na zakupy sprzętu i wyposażenia dydaktycznego łącznie wydano kwotę – 82.996,54 zł, 

w tym: 

 zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Nowa Perspektywa - Lepszy Start”, 

na które wydano łącznie 42 424,54 zł, w tym: 

 tablica interaktywna – szt. 1 – 2.999,99 zł;  

 rzutnik – szt. 1 – 2.500,00 zł; 

 flipchart – szt.1 – 300,00 zł; 

 laptop multimedialny – szt. 7 – 17.220 zł;  

 drukarka – szt.1 – 620,47 zł; 

 materac gimnastyczny – szt. 6 – 2.658,00 zł; 

 piłki gimnastyczne – szt. 6 – 1.564,56 zł; 

 worek treningowy – szt. 4 – 1.160,00 zł; 
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 worek treningowy – szt. 2 – 500,00 zł; 

 pufa terapeutyczna – szt. 6 – 1.782,00 zł; 

 zestaw Audio z CD – szt. 1 – 644,00 zł; 

 kamera – szt. 1 – 4.000,00 zł; 

 aparat fotograficzny szt. 1 – 2.845,52 zł; 

 sztalugi do arteterapii – szt. 6 – 3.000,00 zł; 

 tablica korkowa – szt. 3 – 630,00 zł; 

 zakup pozostałych pomocy dydaktycznych ze środków własnych jednostki na łączną 

kwotę 40.572,00 zł., w tym na: 

 pomoce dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu: 

 murarz-tynkarz, monter – 29.554 zł; 

 kucharz – 2.487 zł; 

 zakupy: 

 podręczników – 1.695 zł; 

 materiałów biurowych na zajęcia lekcyjne i wychowawcze – 5.217 zł; 

 materiałów gospodarczych na zajęcia wychowawcze – 745 zł; 

 artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne na grupach wychowawczych – 

121 zł; 

 radioodbiorników na grupy wychowawcze – 400 zł; 

 pomocy dydaktycznych na nagrody – 353 zł; 

 w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach: 

naprawy i remonty:  

 nie wykonano żadnych prac remontowych; 

zakupy sprzętu, wyposażenie w pomoce dydaktyczne: 

 zakupiono nowe pomoce dydaktyczno-terapeutyczne (Skala Gotowości 

Matematycznej i Ryzyka Dyskalkulii); 

 zakupiono kwestionariusze do Zestawu Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum 

Autyzmu ASRS w grupach wiekowych 2-5 roku życia oraz 6-18 roku życia oraz dla 

rodziców i nauczycieli; 

pozyskano dodatkowe bezpłatne pomoce dydaktyczne takie jak: 

 zestaw narzędzi diagnostycznych i materiałów po diagnostycznych w obszarze 

emocjonalno-społecznym Troska – otrzymane od Ośrodka Rozwoju Edukacji, 
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 przekazane przez MEN materiały do realizacji Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego – Fundacja Poza Schematami – broszury oraz poradnik do 

pracy w zajęciach z dziećmi; 

 poradnik do Diagnozy Spektrum Autyzmu ASRS. 

 w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie: 

naprawy i remonty, w tym: 

 wykonano doraźne prace remontowe na sumę około 3.000 zł; 

 w marcu 2017 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 Stara Kamienica, tj. około 7.200 zł; 

 w kwietniu przeniesiony został do nowego obiektu punkt pracy poradni w Jeżowie 

Sudeckim, koszty utrzymania ponosi Gmina Jeżów Sudecki, tj. około 6.000 zł rocznie; 

 w dalszym ciągu w roku 2017 Gmina Podgórzyn użycza pomieszczenie i ponosi 

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

zakupy sprzętu, wyposażenie w pomoce dydaktyczne: 

 w ramach posiadanych środków zakupiono pomoce dydaktyczne do diagnozy 

psychologicznej. 

 w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie: 

naprawy i remonty, w tym: 

 zaprojektowanie i wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu 

(SSWiN) przemysłowej w budynkach placówki; 

 wymiana krzywki nastawnika i regulacja palnika w piecu w budynku Szkoły – 

1.746,60 zł; 

 montaż systemu telewizji przemysłowej CCTV zwiększenie prędkości Internetu oraz 

usługa całodobowej ochrony osób i mienia – PIAST PATROL Sp. z o.o., dzierżawa 

sprzętu na okres 3 lat; 

 88.560,00 zł, płatne w 36 miesięcznych ratach po 2.460 zł; 

zakupy sprzętu, wyposażenie w pomoce dydaktyczne: 

 budynek „Iskra" i "Płomyk": 

 zakup tapczanów – szt.11 – 6.940,00 zł; 

 budynek "Wulkan" – zakup mebli – łączna wartość – 32.755,02 zł, w tym: 
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 44 szt. – łóżka z materacem – 14.080 zł; 

 44 szt. – szafki przyłóżkowe – 3.825 zł; 

 5 szt. – szafy trzydrzwiowej bez drążka z półkami – 3.500 zł; 

 9 szt. – szafy dwudrzwiowej bez drążka z półkami – 3.600 zł; 

 2 szt. – szafy połówki – 620 zł; 

 48 szt. – pufy do świetlic – 2.640 zł; 

 22 szt. – taborety – 1.320 zł; 

 11 szt. – stoliki – 1.100 zł;  

 1 szt. – komoda – 200 zł; 

 1 szt. – biurko do pokoju socjalnego – 200 zł; 

 4 szt. – fotele do świetlic – 1.040 zł; 

 2 szt. – krzesła do pokoju socjalnego – 260 zł; 

 1 szt. – stół do świetlicy – 350 zł; 

 budynek "Płomyk": 

 1 szt. – Notebook Lenovo z oprogramowaniem – 2.529 zł;  

 zakup sprzętu do księgowości i sekretariatu placówki: 

 3 szt. – urządzenia UPS – 1.275 zł;  

 1 szt. – urządzenie wielofunkcyjne HP Office – 700 zł;  

 zakup sprzętu do kuchni: 

 1 szt. zamrażarka poj. 404 lit. – 1.249,99 zł;  

wyposażenie w pomoce dydaktyczne: 

 pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dla 3483 wychowanków, w tym: nagrody, 

dyplomy, art. papiernicze – 3.194 zł. 

Pozyskanie dodatkowych środków: 

7 szt. tapczanów do budynków "Iskra" i "Płomyk" – przekazane nieodpłatnie jednostce przez 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie o wartości – 2.551,60 zł. 

VI. Wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych 

Zdawalność w roku szkolnym 2016/2017, czyli stosunek liczby osiągających minimum 

30% punktów ze wszystkich przedmiotów na poziomie podstawowym do liczby osób 

przystępujących do egzaminów maturalnych wyrażony w procentach, ujęto w poniższych 

tabelach. 
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Tabela 9. Zdawalność egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2016/2017 w Technikum 

w Piechowicach – nowy egzamin 

Zdawalność Część pisemna Część praktyczna 

Liczba 
zdających 

Liczba 
wydanych 

świadectw 

% Przystąpiło Zdało % Średnia Przystąpiło Zdało % Średnia 

E07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 

7 3 42,9 9 5 55,6 48,6 8 4 50,0 66,4 

E08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 

5 4 80,0 8 4 50,0 52,5 5 5 100,0 95,0 

E12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 

9 2 22,2 11 8 72,7 60,7 9 2 22,2 59,8 

E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 

7 7 100,0 8 7 87,5 60,0 7 7 100,0 90,3 

 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 

Zdawalność Część pisemna Część praktyczna 

Liczba 

zdających 

Liczba 

wydanych 
świadectw 

% Przystąpiło Zdało % Średnia Przystąpiło Zdało % Średnia 

E07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 

162 74 45,7 178 86 48,3 49,0 164 122 74,4 83,3 

E08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 

267 180 67,4 285 206 72,3 59,0 269 229 85,1 88,3 

E12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 

1150 840 73,0 1212 1084 89,4 68,3 1165 897 77,0 82,9 

E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 

1048 754 71,9 1108 873 78,8 59,5 1056 866 82,0 85,6 

 

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie 

Tabela 10. Zdawalność egzaminu zawodowego w nowej formule 

Zdawalność Część pisemna Część praktyczna 

Liczba 

zdających 

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 
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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 

 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora 

Sztaudyngera w szklarskiej Porębie 

Podjęte przez szkołę i nauczycieli działania doprowadziły w roku szkolnym 2016/2017 do 

uzyskania dobrych wyników egzaminów zewnętrznych. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są 

wyższe niż średnia powiatu i województwa dolnośląskiego. Zdawalność egzaminu 

maturalnego w LO również jest wyższa niż średnia powiatu i województwa. Wyniki 

maturalne z przedmiotów obowiązkowych: język polski, matematyka i język angielski są 

wyższe niż średnia województwa. 

LO – 94,1% 

LOMS – 93,8% 

POWIAT JELENIOGÓRSKI – 72,9% 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – 88,7% 

Wykres nr 1. Zdawalność w innych szkołach Mistrzostwa Sportowego (wyniki przed sesją 

poprawkową) 
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Wykres nr 2. Matura 2017 – przedmioty obowiązkowe (zdawane na poziomie podstawowym 

przed sesją poprawkową) 

 

 

Wykres nr 3. Matura 2017 – przedmioty dodatkowe ( zdawane na poziomie rozszerzonym) 
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VII. Nadzór pedagogiczny 

Zgodnie z zapisami art. 11 ust. 7 pkt. ustawy Prawo oświatowe częścią składową 

informacji o realizacji zadań oświatowych jest informacja o zakresie działania nadzoru 

pedagogicznego w samorządowych jednostkach oświatowych.  

W roku szkolnym 2016/2017 w poszczególnych jednostkach w ramach nadzoru 

pedagogicznego: 

 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym: 

 30.06.2016 r. i 01.07.2016 r. przeprowadzono kontrolę na wniosek Rzecznika Praw 

Dziecka dotyczącą efektywności działań wobec wychowanka - bez zaleceń, 

 przeprowadzono kontrolę dotyczącą realizacji zaleconych zadań w związku 

z przemocą rówieśniczą - zalecenia zrealizowano.  

 w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach: 

 przeprowadzono kontrolę 21.06.2016 r., która obejmowała zgodność 

z obowiązującymi przepisami prawa wydawania przez zespoły orzekające działające 

w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń i opinii – bez 

zastrzeżeń; 

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora 

Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie:  

 przeprowadzono kontrolę prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki 

szkolnej, wynik bez zastrzeżeń; 

 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach: 

 przeprowadzono kontrole prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki 

szkolnej, w trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, 

 przeprowadzono kontrole w celu zebrania materiałów do oceny pracy dyrektora – 

dyrektor otrzymał ocenę wyróżniająca; 

 w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie: 

 przeprowadzono kontrole pracy dyrektora przez Kuratorium Oświaty, w ramach 

którego przeprowadzono audyt nadzoru pedagogicznego – bez zastrzeżeń; 

 w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia: 

 przeprowadzono kontrolę nadzoru pedagogicznego organizatorów wypoczynku 

letniego (2 grupy kolonijne korzystające z oferty) – brak zastrzeżeń. 
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VIII. Analiza problemu naliczania subwencji oświatowej dla placówek 

opieki i wychowania na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Szklarskiej Porębie 

Algorytm So = SoA+SoB+SoC 

SO – należna subwencja, 

SOA – kwota bazowa według finansowego standardu A na realizację zadań szkolnych – 

obecnie 5.292,8 zł; 

SOB – kwota uzupełniająca według wag P zwiększających standard A; 

P na MOW  →  P₄₆ i P₄₇; 

SOC - kwota na realizację zadań pozaszkolnych; 

P₄₆ - dla wychowanków MOW skierowanych, lecz nie doprowadzonych do ośrodka (standard 

A – 5292,8 x 5 = 26.464 zł na 1 skierowanie); 

P₄₇ - dla wychowanków MOW (standard A – 5292,8 x 10 = 52.928 zł na jednego 

wychowanka). 

Do naliczenia wysokości subwencji określono dzień 30 września, tj. stan obecnych 

i skierowanych na ten dzień dzieci. Należy podkreślić, że jest to najgorszy termin 

z możliwych ze względu na okres wakacyjny i powrót wychowanków z ferii. Skierowanie jest 

aktywne jedynie przez jeden miesiąc, czyli możemy wykazać tylko te, które otrzymaliśmy po 

1 września. 

W przypadku przybycia do jednostki wychowanka po 30 września istnieje możliwość 

wystąpienia, do dnia 15 lipca, do MEN o zwrot poniesionych wydatków z 0,4% rezerwy. 

Problem jest jednak taki, że rezerwa nie gwarantuje zwrotu 100% kosztów, i tak w bieżącym 

roku zaspokaja potrzeby Powiatu w wysokości jedynie 69%. 

Aplikowaliśmy o kwotę 1.328.539 zł., otrzymaliśmy 916.228 zł, tj. 69%. Powiat posiada 

również dochody własne, ale podkreślić należy, że w MOW przebywa młodzież z całej 

Polski. 

Należy również wspomnieć o kwocie zwrotu nienależnie pobranej subwencji za rok 2010 

i 2011 w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (MOS+MOW): 

1. UKS zaliczył do należnej subwencji jedynie wychowanków przebywających w tych 

latach na dzień 30 września; 
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