DRUK NR 2132

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI
ZADAŃ OŚWIATOWYCH
NA TERENIE POWIATU DRAWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Drawsko Pomorskie, październik 2021 r.
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Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
w terminie do 31 października ma przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny,
w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów oraz o wynikach nadzoru pedagogicznego
sprawowanego przez kuratora oświaty.
W materiale informacje na temat działalności szkół przedstawiono w sposób
syntetyczny, w sposób odrębny potraktowano Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
w Drawsku Pomorskim, Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie,
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim.

1.

Informacje ogólne

Powiat Drawski w roku szkolnym 2020/2021 był organem prowadzącym dla
4 zespołów szkół ponadpodstawowych, zespołu placówek edukacyjno-terapeutycznych,
młodzieżowego ośrodka wychowawczego, centrum kształcenia zawodowego oraz poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
Zespół Szkół w Czaplinku, ul. Grunwaldzka 1 i ul. Parkowa 2, 78-550 Czaplinek, tel.
37 552 65. Dyrektor – Małgorzata Głodek, Wicedyrektor - Wioletta Cylkowska.
Szkoła ulokowana jest w 2 budynkach w różnych częściach miasta.
W roku szkolnym 2020/2021 naukę pobierało 283 uczniów w 12 oddziałach.
Zajęcia praktyczne w ramach kształcenia zawodowego były realizowane
w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Szkoła posiada internat.
Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim, ul. Połczyńska 7, 78-500 Drawsko Pomorskie,
tel. 36 326 42. Dyrektor - Iwona Kucharska, Wicedyrektorzy – Małgorzata Jasyk oraz Anna
Ignacak.
Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 2012 r. Powstała w wyniku
połączenia trzech szkół: ZSP nr 1, ZSP nr 2 oraz ZSZ w Drawsku Pomorskim.
Szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach: przy ulicy Złocienieckiej 25 i przy ul.
Połczyńskiej 7. W roku szkolnym 2020/2021 naukę pobierało 514 w 20 oddziałach. Zajęcia
praktyczne w ramach kształcenia zawodowego były realizowane w Powiatowym Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Uczniowie szkoły korzystali z bursy
przyporządkowanej do PCKZiU.
Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 20, 78-540 Kalisz Pomorski, tel.
36 163 56. Dyrektor – Maciej Rydzewski, Wicedyrektor – Katarzyna Witek.
W roku szkolnym 2020/2021 naukę w szkołach dla młodzieży pobierało 422 uczniów
w 16 oddziałach oraz 34 słuchaczy w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
w 1 oddziale.
Szkoła posiada internat.
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Zespół Szkół w Złocieńcu, ul. Okrzei 9, 78-520 Złocieniec, tel. 36 718 50. Dyrektor –
Beata Miszewska-Kozłowska, Wicedyrektor – Robert Żołynia.
W roku szkolnym 2020/2021 naukę pobierało 291 uczniów w 10 oddziałach.
Szkoła posiada internat.
Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, Bobrowo 7, 78-520
Złocieniec, tel. 36 714 63. Dyrektor – Krystian Ignacak, Wicedyrektorzy – Beata Kuprowska,
Anna Chylińska-Jakubowicz, Katarzyna Pękalska, Joanna Springer. Od 1 września 2021 r.
funkcję wicedyrektora pełni Beata Węgrzynowska w miejsce Katarzyny Pękalskiej.
W roku szkolnym 2020/2021 placówka ulokowana była w sześciu budynkach.
W placówce kształciło się łącznie 252 osoby (stan na 30.09.2020 r.).
W skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie wchodzą:
Szkoła Podstawowa – w Bobrowie, Drawsku Pomorskim i Czaplinku, Szkoła
Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne (w Czaplinku i w Drawsku Pomorskim),
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna oraz Liceum
Ogólnokształcące Specjalne dla młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
Liceum korzysta z sal lekcyjnych w budynku przy ul. Złocienieckiej 25 w Drawsku
Pomorskim.
Placówka prowadzi również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i pełni funkcję
Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno –Rehabilitacyjno – Opiekuńczego Powiatu Drawskiego,
którego działalność finansowana jest z rządowego programu „Za życiem”.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego
20, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 94 36 324 86. Placówką kieruje Wioletta Kubik.
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku
Pomorskim, ul. Warmińska 1, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 514 206 215. Dyrektor –
Mariola Puchalska, Wicedyrektor – Andrzej Połoński (do 28.02.2021 r.). Od 01 września
2021 r. funkcję tę pełni Monika Gołąb.
W skład PCKZiU w Drawsku Pomorskim wchodzi: Centrum Kształcenia
Zawodowego w Czaplinku, Centrum Kształcenia Zawodowego w Drawsku Pomorskim oraz
Bursa.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku, ul. Pławieńska 4-6, 78-550
Czaplinek, tel. 94 375 15 50. Dyrektor – Sebastian Matułojć, Wicedyrektor – Jolanta Laaser.
Placówka rozpoczęła swoją działalność 1 września 2012 r. Zadaniem placówki jest
resocjalizacja dziewcząt niedostosowanych społecznie. MOW w Czaplinku może przyjąć
maksymalnie 48 dziewcząt.

2. Kadra pedagogiczna
W szkołach Powiatu Drawskiego w roku szkolnym 2020/2021 było 292,73 etatów
nauczycielskich. Wg stanu na 30.09.2021 r. w szkołach zatrudnienie nauczycieli jest większe
o 5,69 etatu.
Poniższa tabela przedstawia dane analityczne dotyczące zatrudnienia
w poszczególnych szkołach / placówkach na przestrzeni ostatnich 7 lat.

nauczycieli
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Tabela nr 1
Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach

Nazwa jednostki

IX 2015 IX 2016

IX 2017

IX 2018

IX 2019

IX 2020

IX 2021

ZS w Czaplinku

27,77

26,61

24,66

20,34

22,82

25,97

29,86

ZS w Drawsku Pom.

48,43

43,04

40,18

33,33

41,4

37,46

41,23

ZS w Kaliszu Pom.

29,84

36,16

42,50

41,34

52,6

43,01

43,2

ZS w Złocieńcu

22,44

19,61

21,11

20,34

19,4

19,99

20

Poradnia P-P w
Drawsku Pom.

10,00

10,00

9,00

8,75

11,00

10,00

9

ZPE-T w Bobrowie

23,94

42,50

62,14

77,74

95,23

100,09

101,95

MOW w Czaplinku

22,62

25,70

26,81

27,99

27,11

26,69

27,24

PCKZiU w Drawsku
Pom.

17,64

15,62

16,88

14,09

19,64

29,52

25,94

Łącznie

202,68

219,24

243,28

243,92

289,20

292,73

298,42

Wzrost liczby zatrudnionych nauczycieli w PCKZiU odnotowany pomiędzy
wrześniem 2019 a wrześniem 2020 wynika z faktu zmiany sposobu zatrudnienia osób
prowadzących zajęcia praktyczne. Dotychczas byli oni zatrudnieni na podstawie Kodeksu
Pracy na stanowiskach instruktorów praktycznej nauki zawodu. Teraz są nauczycielami
praktycznej nauki zawodu na podstawie Karty Nauczyciela. To rozwiązanie ma wady
i zalety. Zatrudnienie ich jako nauczycieli wpływa pozytywnie na subwencję oświatową, ale
jednocześnie zmniejsza możliwości wykorzystania ich potencjału i efektywności w pracy
jednostki na rzecz usług gospodarczych i warsztatowych.
W roku szkolnym 2020/2021 ze szkół na emeryturę odeszło:
 z ZS w Złocieńcu – 3 osoby (2 nauczycieli i 1 pracownik szkoły).
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Tabela nr 2
Nazwa jednostki

dane w etatach
Pracownicy
administracji

Pracownicy
obsługi*

ZS w Czaplinku

2

4

ZS w Drawsku Pom.

3

7

ZS w Kaliszu Pom.

3

12

ZS w Złocieńcu

2

5

MOW w Czaplinku

3

2

ZPE-T w Bobrowie

3

35,5

3

22

2

1 (umowa
zlecenie)

PCKZiU
w Drawsku Pom.
Poradnia P-P
w Drawsku Pom.

* w tabeli pojawiają się wśród pracowników obsługi: opiekunowie nocni w internatach,
a także fizjoterapeuci w ZPE-T w Bobrowie.
W tabeli nr 2 ujęto również osoby, których zatrudnienie jest subsydiowane.

5

3. Liczba uczniów ogółem
Wykres nr 1

6

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach na przestrzeni ostatnich 10 lat.
Wykres nr 2

Wykres nr 3

7

Wykres nr 4

Wykres nr 5

8

Wykres nr 6

Wykres nr 1 odzwierciedla liczbę uczniów w szkołach Powiatu Drawskiego od 2010 r.
Przez wiele lat odnotowywaliśmy zmniejszającą się liczbę uczniów w szkołach m.in.
z powodu utrzymującego się niżu demograficznego. Rok szkolny 2019/2020 to druga reforma
oświaty w czasie funkcjonowania powiatów w Polsce. W sposób znaczący zmieniła ona
liczbę uczniów i oddziałów w szkołach prowadzonych przez Powiat Drawski. W 2019 r.
szkoły rekrutowały absolwentów zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjów. Fakt,
iż populacja kandydatów była dużo większa niż we wszystkich dotychczasowych latach, nie
musiał automatycznie przełożyć się na dwukrotnie większy nabór. Działania, jakie
podejmowały szkoły w ostatnich latach skutkują powolnym systematycznym wzrostem liczby
uczniów. Również w obecnym roku szkolnym liczba uczniów w szkołach jest większa
w stosunku do roku poprzedniego.
Przy akceptacji organu prowadzącego, szkoły wprowadzają nowe, ciekawe kierunki
kształcenia – wszystko po to, by zachęcić absolwentów szkoły podstawowej
do kontynuowania nauki w szkołach Powiatu Drawskiego. Wśród nich są: reaktywacja
Technikum w Kaliszu Pomorskim (zawód: technik informatyk), wprowadzenie zawodu
technik informatyk w Drawsku Pomorskim, technik mechatronik w Czaplinku, profil
ratowniczo-medyczny, w LO w Drawsku Pomorskim, oddziały przygotowania wojskowego
w Złocieńcu oraz Kaliszu Pomorskim. Od trzech lat do Zespołu Drawsku Pomorskim
przyjmowana jest młodzież z Ukrainy.
Wykresy 2-6 pokazują zmianę w liczbie uczniów na przestrzeni ostatnich 10 lat
w poszczególnych zespołach szkół / placówek. Jedynie ZS w Kaliszu Pomorskim odnotowuje
niewielki spadek liczby uczniów, ale ich łączna liczba w szkole jest na tyle duża, że nie
stanowi to powodu do niepokoju. Od przyszłego roku odczuwać będziemy jeszcze jeden
skutek reformy systemu oświaty – uczniowie klas III liceów po szkole podstawowej będą
kontynuować naukę w klasie IV, a to oznacza większą liczbę uczniów w przyszłym roku.
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Tabela nr 3. Liczba uczniów i słuchaczy na przestrzeni ostatnich 3 lat
Liczba uczniów i słuchaczy w roku szkolnym
2019/2020

2020/2021

2021/2022

2

3

4

Dynamika
w ostatnim
roku
(kol.4:3)
5

ZS Czaplinek

274

283

304

107 %

ZS Drawsko Pom.

476

514

539

105 %

ZS Kalisz Pom.

462

456

424

97 %

ZS Złocieniec

290

291

284

97 %

ZPE-T Bobrowo

238

252

305

121 %

MOW Czaplinek*

36

37

37

100%

1.776

1.815

1.893

104 %

Nazwa jednostki

1

Ogółem

* rekrutacja do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku różni się od procesu
naboru do pozostałych szkół. Wychowanki są kierowane do Ośrodka w sposób ciągły
w trakcie całego roku szkolnego na podstawie wskazania wystawionego przez Ośrodek
Rozwoju Edukacji (jednostkę organizacyjną Ministerstwa Edukacji i Nauki). Liczba uczennic
zamieszczona w powyższej tabeli jest stanem na dzień 30 września danego roku szkolnego.
Tabela nr 4. Liczba oddziałów w ostatnich trzech latach szkolnych
Liczba oddziałów w roku
Nazwa jednostki

(uczniowie i słuchacze dorośli)

2019/2020 2020/2021
ZS Czaplinek
ZS Drawsko Pom.
ZS Kalisz Pomorski
ZS Złocieniec
OGÓŁEM

2021/2022

12

12

12

18

20

22

17

17

16

10

10

11

57

59

61
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Wykres nr 7 - Uczniowie w szkołach według typów szkół (stan na 30.09.2020 r.)

Dane z wykresu 72 wskazują, że preferencje uczniów w wyborze typu szkoły
utrzymują się na tym samym poziomie. Sytuacja zmieniłaby się diametralnie, gdyby w trakcie
rekrutacji, stosowane były kryteria związane z wynikiem egzaminu ósmoklasisty – tak jak
wiele lat temu ustalone były progi punktowe do danego typu szkoły.

Uczniowie - nauka
Tabele od 5 do 7 pokazują dane dotyczące nauki uczniów, do analizy przyjęto średnią ocen,
średnią frekwencję oraz drugoroczność w poszczególnych typach szkół.
Tabela nr 5 - LO

Średnia ocen

Średnia
frekwencja

Liczba osób
powtarzających
klasę

ZS w Czaplinku

3,99

86,9 %

0

ZS w Drawsku Pom.

4,16

89,68 %

1

ZS w Kaliszu Pom.

3,86

86,69 %

4

ZS w Złocieńcu

3,90

85,33 %

5

Nazwa szkoły
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Tabela nr 6 – Technikum
Średnia ocen

Średnia
frekwencja

Liczba osób
powtarzających
klasę

ZS w Czaplinku

3,35

76,9 %

0

ZS w Drawsku Pom.

3,58

82,33 %

1

ZS w Kaliszu Pom.

3,92

91,04 %

0

Średnia ocen

Średnia
frekwencja

Liczba osób
powtarzających
klasę

ZS w Czaplinku

3,28

72,8 %

0

ZS w Drawsku Pom.

3,37

74,11 %

3

ZS w Złocieńcu

3,37

64,25 %

1

Nazwa szkoły

Tabela nr 7 - Branżowa Szkoła I Stopnia
Nazwa szkoły

4. Wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych
W roku 2021 po raz pierwszy przeprowadzono nabór do szkół ponadpodstawowych
w systemie elektronicznym. Na majowej sesji przedstawione zostały zalety i wady takiego
rozwiązania. Pomimo różnorakich trudności nabór został przeprowadzony bez zakłóceń.
System elektroniczny naboru spowodował, że organ prowadzący miał możliwość na
bieżąco obserwować proces rekrutacji; informacja o aktualnej liczbie kandydatów wraz z ich
preferencjami była dostępna w każdym momencie. Taki sposób przeprowadzania naboru
przyniósł również organowi prowadzącemu informacje na temat liczby punktów, jakie
kandydaci otrzymali z egzaminu ósmoklasisty. Te dane w formie zbiorczej zostały zawarte
w ostatniej kolumnie tabeli nr 10.
Potwierdziła się reguła, że liczba kandydatów do szkoły może zmienić się radykalnie,
nawet po ogłoszeniu list osób przyjętych do szkoły.
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Wyniki rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022 przedstawiają się
następująco:
Tabela nr 8. Wyniki rekrutacji wg stanu na dzień 30.09.2021 r.
Nazwa Zespołu Szkół

Liczba oddziałów
klas I

Liczba uczniów

ZS w Czaplinku

3

73

ZS w Drawsku Pomorskim

5

123

ZS w Kaliszu Pomorskim

4

118

ZS w Złocieńcu

3

72

Łącznie

15

386

Tabela nr 9 - Porównanie rezultatów rekrutacji na przestrzeni 7 ostatnich lat
Nazwa szkoły

Liczba uczniów
IX 2015

IX 2016

IX 2017

99

73

65

68

160

114

91

157

131

Zespół Szkół
w Złocieńcu

71

Ogółem

487

Zespół Szkół
w Czaplinku
Zespół Szkół
w Drawsku
Pom.
Zespół Szkół
w Kaliszu
Pom.

IX 2018 IX 2019

IX 2020

IX 2021

143

89

73

101

275

144

123

135

143

181

100

118

82

68

62

156

84

72

400

359

374

755

417

386
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Zespół Szkół
w Złocieńcu

Zespół Szkół
w Kaliszu
Pomorskim

Zespół Szkół
w Drawsku
Pomorskim

Ogółem

Razem:

Branżowa Szkoła

Liceum
Ogólnokształcące

Ogółem

Technikum

Liceum
Ogólnokształcące

Ogółem

Branżowa Szkoła

Technikum

Liceum
Ogólnokształcące
25

31

52

313

385

13

55

13

20

19

20
22

103

114

21

21

28
24

31

30

31
31

101

15

23

134

16

31

20

18

28

28

57

16

25

16

6

Liczba kandydatów,
którzy potwierdzili
wolę nauki

82

23

Branżowa Szkoła

Ogółem

35

Technikum

24

2

Liceum
Ogólnokształcące

1

Zespół Szkół
w Czaplinku

5

Typ szkoły

Zespół Szkół

Liczba przyjętych
kandydatów

22

5

1

0

4

3

1

2

0

0

12

3

4

4

0

1

2

1

0

1

7

Rekrutacja
uzupełniająca
(z 1. preferencji)

Informacja o przebiegu procesu rekrutacji

335

57

14

20

23

106

22

23

31

30

113

18

27

24

25

19

59

17

25

17

8

Liczba uczniów
po obu etapach
rekrutacji - stan
na 12.08.2021 r.
(kol. 6+7)

386

72

24

21

27

118

21

30

32

35

123

24

26

27

27

19

73

22

34

17

9

Liczba uczniów stan na
30.09.2021 r.

X

40-102

52-93

42-167

X

68-162

31-154

30-90

75-171

X

30-96

35-150

20-137

61-152

66-182

X

35-87

37-159

72-179

10

Liczba punktów
kandydatów
przyjętych
(min. - max.)

Tabela nr 10 – informacje o liczbie kandydatów do szkół na każdym etapie rekrutacji
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Poniższy wykres stanowi podsumowanie wyborów dokonanych przez absolwentów szkół
podstawowych z terenu powiatu drawskiego w bieżącym roku szkolnym. Z różnych
powodów część absolwentów wybiera szkoły poza powiatem drawskim – w tym roku były
to 122 osoby (o 23 mniej niż w roku poprzednim). Stratę tę częściowo rekompensują
uczniowie, którzy wybierają szkoły prowadzone przez Powiat Drawski, a są mieszkańcami
gmin innych powiatów.
Wykres nr 8
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5. Dane dotyczące finansów szkół ponadpodstawowych
Poniższe wykresy pokazują pewne aspekty sytuacji finansowej szkół
ponadpodstawowych.
Do wyliczenia danych zawartych w wykresie nr 9 wzięto pod uwagę koszt kształcenia
ucznia bez kosztów internatu (internaty rozliczone zostały odrębnie). Dodatkowo
zróżnicowano liczbę uczniów przyjętą do wyliczenia kwot subwencji i kosztów
kształcenia. Wysokość kwoty subwencji uzależniona jest od liczby uczniów z dnia 30
września roku poprzedzającego rok budżetowy. Koszty kształcenia zależne są od
aktualnej liczby uczniów, inne będą w ciągu pierwszych 8 miesięcy roku (od stycznia do
sierpnia), zupełnie inne mogą wystąpić od września do grudnia, gdy zaczyna się nowy rok
szkolny (odmienna liczba uczniów oraz oddziałów). Subwencja nie uwzględnia zmian,
które następują w okresie wrzesień – grudzień. Z tego powodu do wyliczenia subwencji
przyjęto liczbę uczniów z 30.09.2019 r., a do wyliczenia kosztu kształcenia przyjęto
średnioroczną liczbę uczniów.
Dane pochodzą z roku 2020 r. – ostatniego zamkniętego roku budżetowego.
Wykres nr 9
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Wykres nr 10

Trudna sytuacja finansowa naszych jednostek oświatowych nie jest niczym
niezwykłym na tle kraju. Od lat subwencja oświatowa nie zabezpiecza potrzeb oświaty
(nigdy nie pokrywała ich w pełnej wysokości). Badania prowadzone przez związki
samorządów (Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast
Polskich) nad sytuacją finansową polskiej oświaty wobec niedoszacowania subwencji
przyniosły następujące wnioski:
- w roku 2003 subwencja sfinansowała 71,55% wydatków JST na oświatę, w roku
2019 – tylko 57,20%,
- w roku 2003 samorządy sfinansowały z własnych środków 27,16% wydatków
oświatowych, a w roku 2019 – aż 37,48% (w tym pokaźną kwotę wydatków
majątkowych),
- w roku 2003 wydatki na płace były tylko o 0,67% większe niż środki z subwencji
„szkolnej”; w roku 2019 wydatki na płace w oświacie były już o 10,77% większe niż
otrzymana subwencja,
- zestawienie tych danych jednoznacznie wskazuje, że – mimo wzrostu – subwencja
z budżetu państwa w coraz mniejszym stopniu pokrywa wydatki JST na oświatę, gdyż
koszty jej funkcjonowania, w tym narzucany odgórnie wzrost płac nauczycieli, rosną
znacznie szybciej,
- z danych wynika, że w latach 2017-2019 kwota wzrostu wynagrodzeń nieznajdująca
pokrycia w subwencji osiągnęła w roku 2020 aż 4,3 mld zł.
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Wykres nr 11

Wykres nr 11 przedstawia koszt utrzymania 1 wychowanka w internacie. Prosta na
wykresie wskazuje poziom finansowania pobytu w internacie 1 wychowanka w ramach
subwencji oświatowej. W roku 2020 r. wynosiła ona 8.798 zł. Najwyższy koszt utrzymania
jednego wychowanka został odnotowany w internacie Zespołu Szkół w Złocieńcu – blisko
2-krotnie większe niż w internacie w ZS w Kaliszu Pomorskim. Wynika to z małej liczby
wychowanków, choć internat ten od 3 lat odnotowuje wzrost ich liczby.
Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że liczba wychowanków w roku szkolnym
2020/2021 w internacie w ZS w Czaplinku oraz w Złocieńcu była wyższa od liczby
w poprzednim roku, co poprawia sytuację finansową. W tej chwili internaty przy obu tych
szkołach są zasiedlone w 100%. W Zespole Szkół w Czaplinku dokonano inwestycji
polegającej na adaptowaniu pomieszczeń w skrzydle budynku przeznaczonego na internat, co
zwiększyło liczbę dostępnych miejsc; we wrześniu 2021 r. już zostały one wykorzystane.
Budynek internatu w Zespole Szkół w Złocieńcu został wykorzystany w sposób optymalny –
malejąca w latach wcześniejszych liczba wychowanków spowodowała konieczność szukania
sposobów wykorzystania obiektu. Z tego powodu na parterze została zlokalizowana filia
Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego. Drugie
piętro zamieszkują wychowankowie ZPE-T w Bobrowie, a pierwsze piętro zostało
przeznaczone dla uczniów złocienieckiego zespołu szkół. W ten sposób bydynek służy
3 instytucjom i jest w pełni wykorzystany. W Drawsku Pomorskim w budynku bursy na ul.
Warmińskiej przeprowadzono remont II piętra, poprawiając w sposób znaczący komfort
zakwaterowania uczniów drawskiego zespołu szkół oraz kursantów PCKZiU.
Z powyższego wykresu wynika jeszcze jedna ciekawa informacja - jedynie
w internacie w Kaliszu Pomorskim, w którym przebywało 174 wychowanków (rok szkolny
2020/2021) i 203 (rok szkolny 2019/2020) poziom kosztów nie przekracza wysokości
finansowania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
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6. Działalność
Pomorskim

Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej

w

Drawsku

W ramach działań wspierających pracę nauczycieli Poradni w roku szkolnym 2020/2021:
1) wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni uczestniczyli w różnych formach
doskonalenia,
2) w ramach WDN w Poradni przeprowadzono szkolenia dotyczące zmian przepisów
oświatowych, w tym związanych z pandemią, metod diagnostycznych i procedur
wydawania orzeczeń i opinii, porozumiewania się z osobami słabosłyszącymi
i niesłyszącymi,
3) jedna osoba ukończyła studia podyplomowe.
Programy realizowane przez Poradnię
Programy dla rodziców, nauczycieli i pedagogów: Praca z trudnym rodzicem – 3
programy, Gdzie prowadzę swoje dziecko, czyli zagrożenia współczesnego świata - 1
program, Zdrowe odżywianie - 2 programy, Pomoc dzieciom z trudnościami emocjonalnymi
– 3 programy, Wpływ zdrowego stylu życia na funkcjonowanie – 2 programy, Uczniowie
unikający szkoły, nie tylko fobie - 2 programy, Zabawa, a rzeczywistość - 1 program, Uczeń
zagrożony niedostosowaniem - 1 program, Depresja dziecka w ujęciu psychodynamicznym 2 programy, Relacje interpersonalne w grupie, ewolucja relacji - 2 programy, Komunikacja
świadoma i nieświadoma w pracy nauczyciela - 1 program, Zaburzenia rozwojowe u dzieci
w szkole - 2 programy, Jak motywować dziecko do nauki - 3 programy, Przejście do klasy
IV-jak pomóc dziecku w nauce - 2 programy, Kara i nagroda w wychowaniu, - 2 programy,
Zajęcia dla rodziców na temat przemocy seksualnej - 3 programy, Depresja wśród dzieci - 3
programy, Niebezpieczne środki uzależniające - 4 programy, Program dla rodziców na temat
przemocy domowej - 6 programów, Radzenie sobie w sytuacjach trudnych - 3 programy, Jak
rozmawiać z dorastającymi dziećmi - 2 programy, Błędy wychowawcze rodziców i ich wpływ
na psychikę dziecka – 1 program, Jak radzić sobie z agresja i przemocą - 5 programów,
Reagowanie doraźne w sytuacjach przemocy - 5 programów, Jak powinien przebiegać
prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży - 2 programy, Zapobieganie agresywnym
zrachowaniom dzieci - 5 programów, Przemoc domowa- jak sobie z nią radzić, gdzie szukać
pomocy - 5 programów, Agresja i przemoc – 5 programów, Stres w pracy nauczyciela - 2
programy, Zabawa, a rzeczywistość - 1 program, Uczeń zagrożony niedostosowaniem - 1
program, Depresja dziecka w ujęciu psychodynamicznym - 2 programy, Relacje
interpersonalne w grupie, ewolucja relacji - 1 program, Komunikacja świadoma
i nieświadoma w pracy nauczyciela - 2 programy, Zaburzenia rozwojowe u dzieci - 2
programy, Skala Ryzyka Dysleksji (S.R.D) - 1 program, Dysleksja-Dysortografia, Dysgrafia,
Dyskalkulia - 1 program, Problemy samobójstw dzieci i młodzieży - 2 programy, Depresja
dziecięca i tendencja do samookaleczeń - 2 programy, Cyberprzemoc w szkole - 3 programy,
Budowanie pozytywnych relacji w zespole - 1 program, Przyczyny trudności w czytaniu i
pisaniu - 1 program, Gry i zabawy logopedyczne - 1 program, Diagnoza w poradni, rodzaje
orzeczeń i opinii wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 2 programy,
ADHD - sposób postępowania z dziećmi w młodszym wieku - 1 program, STOP-przemocywiek przedszkolny – 5 programów, Objawy przemocy domowej w zachowaniu dzieci – 1
program, Fobia szkolna – 1 program, Wykorzystywanie seksualne dzieci – 1 program,
Zachowania trudne w wieku przedszkolnym - 4 programy, Jak radzić sobie w trudnych
sytuacjach - 2 programy, Co jest ważne w wychowaniu dzieci – 1 program.
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Programy dla dzieci i młodzieży: Przedszkole -„Necio.pl” - profilaktyka - 1 program,
Prawda i mity na temat palenia papierosów - 4 programy, Bezpieczny uczeń - profilaktyka
uzależnień - 4 programy, Efektywne sposoby uczenia się - 4 programy, Jak funkcjonuje
mózg - 3 programy, Zajęcia z zakresu samopoznania i samoświadomości - 3 programy,
Trening zastępowania agresji - 4 programy, Trening twórczości - 1 program, Mnemotechniki
- 1 program, Zajęcia integracyjne - 1 program, Jak dbać o granice psychologiczne i fizyczne –
uczniowie klas I-III - 2 programy, Zajęcia ogólnorozwojowe dla przedszkolaków - 3
programy, Lęk, złość, agresja - 4 programy, Niebezpieczne dopalacze - 4 programy, Złość,
agresja, przemoc - 3 programy, Rozpoznawanie i nazywanie uczuć - 3 programy, Jak radzić
sobie ze stresem - 3 programy, ,,Dziękuję, nie” - 2 programy, Emocje - uczucia - 3 programy,
Jak radzić sobie ze złością - 4 programy, Jak radzić sobie z agresją własną i innych - 4
programy, Potrafię sobie poradzić - 3 programy, Agresja werbalna - 1 program, Jak radzić
sobie z agresja i przemocą - 4 programy, Przemoc - jak sobie z nią radzić, gdzie szukać
pomocy – 1 program.
Poradnia prowadziła działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dla
dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników instytucji z terenu powiatu: Program zajęć
terapeutycznych dla dzieci z ADHD, zaburzeniami zachowania - 3 programy, Zapoznawanie
pracowników placówek z terenu działania Poradni z procedurami i możliwościami
otrzymania pomocy dla dzieci i ich rodziców – 2 programy, Realizowanie programów
socjoterapeutycznych dla uczniów - 2 programy, Doradztwo zawodowe dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym uczęszczających do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej –
1 program, Diagnozowanie predyspozycji, osobowości zawodowej osób niepełnosprawnych –
2 programy, Zajęcia ogólnorozwojowe dla uczniów – 2 programy.
Działania Poradni Psycholoczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim, ze względu
na obostrzenia związane z pandemią były w znacznym stopniu ograniczone, jednakże
odbywały się według potrzeb i ustalonego harmonogramu. Zajęcia i programy odbywały się
z wykorzystaniem metod komputerowych, on-line, z wykorzystaniem platform
internetowych. Diagnozowanie i wydawanie orzeczeń i opinii przebiegało w sposób ciągły,
według ustalonych harmonogramów.
Praca placówki w zakresie podstawowych zadań była realizowana w sposób
systematyczny i ciągły, z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
W ubiegłym roku szkolnym Poradnia wydała 484 diagnozy psychologiczne, 433
pedagogiczne, 29 logopedycznych oraz 249 orzeczeń i 355 opinii.
Łącznie w roku szkolnym 2020/2021 przebadano w Poradni 689 osób.
Choć duża liczba wydanych orzeczeń może zaskakiwać, to należy pamiętać, że
znaczna część badanych osób to uczniowie, którzy byli już wcześniej zdiagnozowani.
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego są wydawane na czas określony – do czasu
ukończenia danego etapu edukacyjnego. To oznacza, że każde dziecko z orzeczeniem, które
ukończyło przedszkole, 3 klasę szkoły podstawowej lub 8 klasę szkoły podstawowej musi
mieć wydane nowe orzeczenie na nowy etap edukacyjny. Rodzic ma również prawo otrzymać
nowe orzeczenie, jeśli w trakcie obowiązywania dotychczasowego zostało stwierdzone przez
lekarza nowe schorzenie – np. epilepsja. Wówczas Poradnia, na wniosek rodzica wydaje
nowe orzeczenie uwzględniające diagnozę lekarza. Z 249 osób, którym wydano orzeczenia
w roku szkolnym 2020/2021, ponad 153 to uczniowie, którym „odnowiono” orzeczenie –
a nie osoby, którym wydano je po raz pierwszy.
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7. Działalność Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie
Placówka oferuje terapię i edukację dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
z niepełnosprawnościami w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością ruchową, autyzmem oraz
zespołem Aspergera.
Struktura ZPE-T w Bobrowie:
1) przedszkole specjalne,
2) szkoła podstawowa dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
i umiarkowanym,
3) liceum ogólnokształcące specjalne,
4) branżowa szkoła I stopnia specjalna,
5) szkoła przysposabiająca do pracy,
6) ośrodek rehabilitacyjno-wychowawczy,
7) warsztat terapii zajęciowej w Czaplinku.
ZPE-T w roku szkolnym 2020/2021 posiadał 47 oddziałów. Zajęcia odbywają się
w 6 budynkach – w Bobrowie, Drawsku Pomorskim oraz w Czaplinku.
Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie kształci i udziela pomocy
dzieciom, uczniom, osobom dorosłym na wszystkich etapach edukacyjnych. Szkoła tego typu
jest kompleksowym wsparciem dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Drawskiego
oraz powiatów sąsiadujących. Do ZPE-T w Bobrowie uczęszczają uczniowie z 16 gmin
województwa zachodniopomorskiego. W dużej mierze szkoła oprócz ucznia bierze pod
opiekę rodzica, który nie potrafi często poradzić sobie społecznie, edukacyjnie ze swoim
dzieckiem. Duży wzrost dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu, poparty badaniami
wykonywanymi w wyspecjalizowanych ośrodkach w Gdańsku, Poznaniu, Koszalinie,
powoduje konieczność pracy zindywidualizowanej, co zespół placówek świadczy.
Dla osób, które potrzebowały porady oraz konsultacji placówka posiada w swojej
ofercie „Punkt Konsultacyjny”, który świadczy darmowe porady różnych specjalistów.
W placówce prowadzone były zajęcia z tyflopedagogiem, surdopedagogiem, logopedą,
terapeutą SI, pedagogiem, psychologiem, fizjoterapeutą oraz szereg zajęć rewalidacyjnych.
Placówka organizowała również zajęcia z dogoterapii, hipoterapii. ZPE-T Bobrowo korzysta
również z terapii EEG-Biofeedback. Dzieci miały również możliwość regularnych zajęć
z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Dla każdego dziecka tworzony był indywidualny
plan zajęć, w oparciu o zalecenia podane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
Regularnie również wychowankowie ZPE-T Bobrowo korzystali z zajęć umuzykalniających
ProMusica.
Placówka posiada internat, który zlokalizowany jest w dwóch miejscowościach
w Bobrowie i w Złocieńcu. W minionym roku szkolnym w internacie zakwaterowanych było
42 wychowanków.
W ramach rządowego programu „Za życiem” ZPE-T pełni rolę Wiodącego Ośrodka
Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego Powiatu Drawskiego. W roku szkolnym
2020/2021 wczesnym wspomaganiem rozwoju objętych zostało 142 dzieci, a usługi w tym
zakresie świadczyło 35 specjalistów.
Przy ZPE-T w Bobrowie bardzo aktywnie działa Stowarzyszenie „Amala”, które
aplikuje o środki zewnętrzne, otrzymuje darowizny oraz posiada status organizacji OPP (1%).
W roku szkolnym Stowarzyszenie złożyło 5 wniosków, z czego otrzymało dofinansowanie na
4. W ramach „OPP” zostało dla uczniów zakupione wyposażenie do internatu, rowery –
tandemy 5 sztuk, dofinansowano budowę placu zabaw w kwocie ok. 14.000 tys. zł.
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W ramach ZPE-T w Bobrowie działają Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 35 osób
z terenu powiatu drawskiego. Zajęcia odbywają się w siedmiu pracowniach tematycznych.
Ponadto w WTZ realizowany jest projekt „25+”, w którym bierze udział 5 uczestników.
W Przedszkolu realizowany był projekt „ABC Przedszkolaka” współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Atrakcyjność zajęć związana jest
ze wzbogaceniem doposażenia. Urządzenia i pomoce dydaktyczne zostały zakupione
w ubiegłym roku szkolnym. Nauczyciele biorący udział w projekcie uczestniczyli w różnych
formach dokształcania w zakresie swoich dziedzin pracy.
Niebagatelną wartością dodaną ZPE-T w Bobrowie jest postrzeganie szkoły jako miejsce
zatrudnienie dla wielu osób z powiatu drawskiego, które nie wyjeżdżają, a pozostają na
terenie naszego powiatu. Są to osoby, które w większości posiadają wyższe wykształcenie
o różnych specjalnościach.

8. Działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku
Ośrodek jest placówką o charakterze resocjalizacyjno – rewalidacyjnym dla nieletnich
dziewcząt niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i resocjalizacji.
W MOW może przebywać maksymalnie 48 dziewcząt w normie intelektualnej oraz
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w wieku 13-18 lat. Ośrodek jest
placówką nieferyjną, prowadzącą działalność przez cały rok kalendarzowy,
a wychowanki są objęte całodobową opieką.
W strukturze Ośrodka znajdują się:
1) Szkoła Podstawowa Specjalna,
2) Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna nr 2 kształcąca w zawodzie kucharz.
W placówce mogą przebywać wychowanki z dziećmi. Warunkiem niezbędnym jest
jednak uregulowanie sytuacji prawnej dziecka nieletniej poprzez umieszczenie dziecka
w pieczy zastępczej i ustanowienie dla niego opieki prawnej. Ośrodek podejmuje, we
współpracy z odpowiednimi osobami, instytucjami, organami, działania w celu uregulowania
prawnej sytuacji dziecka nieletniej matki. Ośrodek zapewnia nieletnim matkom wyżywienie
dostosowane do ich potrzeb, opiekę i pomoc psychologiczną, w szczególności w zakresie
budowania więzi i nawiązywania kontaktów z dzieckiem oraz zaspokajania jego potrzeb,
a także wspiera nieletnią matkę w uczestniczeniu w bieżącej pieczy nad dzieckiem.
Na rok szkolny 2020/2021 zaplanowano szereg działań dla wychowanek MOW.
Niestety wielu z nich nie udało się zrealizować, głównie z powodu pandemii koronawirusa
i związanymi z nią obostrzeniami. Pomimo przeszkód czas spędzony przez wychowanki
w placówce był efektywnie wykorzystywany. Dziewczyny brały udział w różnych
wydarzeniach i zajęciach, które miały charakter edukacyjny, profilaktyczno-wychowawczy,
rekreacyjny, prozdrowotny i terapeutyczny. Systematycznie odbywały się zajęcia w ramach
programu edukacyjnego „Trzymaj formę”, odbywał się konkurs czystości „Test białej
rękawiczki”, cykliczne zajęcia psychoedukacyjne „Zrozum i daj szansę”, zajęcia sportowe
„Alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego”. Również w miarę możliwości realizowane
były działania wolontariatu np. Oratorium, WOŚP, porządkowanie zaniedbanych mogił na
cmentarzu.
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Odbyło się także wiele zajęć rekreacyjnych takich jak zawody sportowe
i sprawnościowe, konkursy, wycieczki i ogniska integracyjne. Najważniejsze z nich to:
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora MOW, „Poszukiwacze Przygód” – edycja II –
zadania, quizy, łamigłówki do rozwiązania na terenie MOW, „Pokaż na co Cię stać pobiegnij jak najszybciej” - rozgrywki sportowe o tytuł „Najsprawniejsza Mowianka”, zajęcia
w parku linowym „Linoland” w Czaplinku, warsztaty z jazdy konnej w miejscowości Czarne
Małe, zajęcia taneczne „Zumba”, „Mowiańska awantura o kasę” – konkursy sprawnościowe
i logiczne, „Kangur matematyczny” – konkurs logiczny, „Jedna z dwunastu” - turniej
logiczny.
W MOW odbyło się dużo wydarzeń poszerzających wiedzę wychowanek,
przypominających bądź uczących historii, obyczajów, patriotyzmu i tradycji. Realizowana
była innowacja historyczna – „Cykl spotkań z historią”.

9. Działalność
i Ustawicznego

Powiatowego

Centrum

Kształcenia

Zawodowego

Główne zadania statutowe PCKZiU: organizacja praktycznej nauki zawodu dla uczniów
technikum i branżowych szkół I stopnia, organizacja praktyk zawodowych uczniów
technikum u pracodawców, organizacja kursów dokształcania zawodowego dla uczniów
pracowników młodocianych branżowych szkół I stopnia, organizacja kursów na potrzeby
rynku pracy, umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji
zawodowych, organizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w Bursie dla uczniów
uczących się poza miejscem zamieszkania, organizacja egzaminów zawodowych –
w związku z faktem, iż PCKZiU jest ośrodkiem egzaminacyjnym, prowadzenie Stacji
Kontroli Pojazdów.
W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia odbywały się w 55 oddziałach, a praktyczną naukę
zawodu odbywało 423 uczniów.
Praktyczna nauka zawodu
Organizacja praktycznej nauki zawodu przebiega w ten sposób, że szkoły powiatu
drawskiego, które prowadzą kształcenie zawodowe (przede wszystkim Zespół Szkół
w Drawsku Pomorskim i Zespół Szkół w Czaplinku, ZPET w Bobrowie, MOW w Trzcińcu)
podpisują z PCKZiU umowę na prowadzenie praktycznej nauki zawodu. Umowy zawierane
sa zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie praktycznej nauki zawodu. Umowy precyzyjnie określają prawa i obowiązki obu
stron.
Na miesięczną praktykę zawodową byli skierowani uczniowie klasy III Technikum,
uczący się w zawodach: technik organizacji reklamy, technik pojazdów samochodowych,
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa.
Uczniowie zostali skierowani do pracodawców, z którymi współpraca prowadzona jest
od lat, i którzy do spraw praktyki podchodzą bardzo poważnie i dokładają wszelkich starań,
żeby zapewnić odpowiednią jakość i realizację programu praktyki.
W ubiegłym roku szkolnym uczniowie z technikum hotelarskiego i technikum żywienia
zostali dodatkowo skierowani do nowych hoteli w powiecie drawskim - M Club Hotel Lubie
Gudowo oraz Okra Resort&SPA Paweł Krucewicz. Ponadto PCKZiU rozpoczęło współpracę
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z hotelami z miejscowości nadmorskich - Hotel NAT Sarbinowo i Hotel HAVET
w Dźwirzynie.
Praktyki dla uczniów w zawodzie technik pojazdów samochodowych zostały
zorganizowane na terenie powiatu drawskiego w zakładach mechaniki pojazdów
samochodowych. Ze względu na pandemię uczniowie nie wyrazili chęci odbywania praktyki
w Polmotor Szcecin i Polmotor Koszalin. Z większością tych zakładów współpraca
prowadzona jest od lat i przynosi obopólne korzyści.
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
w większości realizowali praktyki poza powiatem (Sarbinowo, Dźwirzyno) w restauracjach
hotelowych. Taka organizacja praktyk ma mnóstwo zalet. Zaletą bez wątpienia jest
budowanie sieci współpracy o charakterze regionalnym, możliwość zapewnienia uczniom
praktyk w renomowanych hotelach, rozwijanie szerokiego wachlarza umiejętności
zawodowych uczniów (zarówno w zakresie technologii gastronomicznej, przygotowania
posiłków, jak i w zakresie obsługi gościa w restauracji, uczenie się umiejętności kelnerskich
i doskonalenie języka obcego w komunikacji z gośćmi restauracji hotelowej). Ponadto
uczniowie otrzymali propozycje pracy w sezonie wakacyjnym. Część uczniów skorzystała
z oferty. Dyrektor PCKZIU podjęła wstępne rozmowy w sprawie objęcia patronatem przez
sieć tych hoteli praktyki zawodowej dla branży hotelowej i gastronomicznej. Taki patronat
wiązałby się z zapewnieniem miejsca pracy dla najlepszych uczniów.
Warto również podkreślić, że uczniowie zostali znakomicie ocenieni przez pracodawców,
którzy mówili o wysokiej kulturze bycia, punktualności, sumiennym wykonywaniu
obowiązków, wewnętrznej motywacji, umiejętności pracy w grupie. Jest w tym ogromna
zasługa nauczycieli, którzy właściwie przygotowali uczniów do praktyk.

Kursy dokształcania zawodowego teoretycznego
Kursy odbywają się w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego. W ubiegłym roku
szkolnym przeprowadzono 56 kursów i konsultacji, w których wzięło udział 1001 uczniów.
Większość uczniów pochodzi z województwa zachodniopomorskiego. Ośrodek
współpracuje z 46 szkołami, które kierują swoich uczniów na kursy dokształcania
zawodowego teoretycznego. Kursy odbywają się w wymiarze 20 dni, odpłatność wynosi 14
zł / 1 dzień oraz 140 zł za zakwaterowanie. Po każdym zakończonym kursie placówka
wystawia fakturę dla szkoły macierzystej ucznia w kwocie 450 zł/osoba. Średnia liczba
kursantów w każdej edycji wynosi 90-107 osób.
Kursy i konsultacje prowadzone były w następujących zawodach: kucharz, cieśla,
mechanik pojazdów samochodowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, ślusarz,
operator obrabiarek skrawających, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter izolacji
budowlanych, mechanik motocyklowy, stolarz, mechanik monter maszyn i urządzeń,
mechanik operator do produkcji drzewnej, lakiernik samochodowy, tapicer, szkutnik,
blacharz samochodowy, pracownik obsługi hotelowej, monter jachtów i łodzi, operator
maszyn i urzadzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Ośrodek w Drawsku Pomorskim jest drugim co do wielkości ośrodkiem
w województwie zachodniopomorskim w zakresie organizacji kursów dokształcania
zawodowego teoretycznego. Wysoką jakość pracy ośrodek zawdzięcza bardzo dobrej
i dyspozycyjnej kadrze wykładowców oraz bardzo dobrze zorganizowanej opiece
wychowawczej w Bursie. Zapotrzebowanie na kursy kształcenia zawodowego i teoretycznego
jest bardzo duże.
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Stacja kontroli pojazdów
Stacja Kontroli Pojazdów wykonuje następujące badania techniczne pojazdów
samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton: sprowadzonych z innych
krajów, zasilanych gazem, powypadkowych, samochodów w stosunku, do których podjęta
została decyzja o zabraniu dowodu rejestracyjnego z powodu usterek technicznych,
skierowanych przez starostę, a także badania techniczne ciągników rolniczych, motocykli
i motorowerów. W ciągu roku SKP wykonuje ok. 2 400 badań.
Ośrodek egzaminacyjny:
PCKZiU posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu do
przeprowadzania części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe. Akredytacja dotyczy egzaminów w następujących kwalifikacjach:
 A13. - Wytwarzanie wyrobów stolarskich (akredytacja do 31.08.2023r.)
 M. 12. - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów
pojazdów samochodowych (akredytacja do 31.08.2022r.)
 M.18. - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów
samochodowych (akredytacja do 31.08.2023r.)
 T.1. - Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie
(akredytacja do 31.08.2022r.)
 T.6. - Sporządzanie potraw i napojów (akredytacja do 31.08.2022r.)
 MG.27. - Wykonywanie prac lakierniczych (akredytacja do 31.08.2023r.)
 TG.07. - Sporządzanie potraw i napojów (akredytacja do 31.08.2022r.)
 AU.15. - Wytwarzanie wyrobów stolarskich (akredytacja do 31.08.2022r.)
 MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów
samochodowych (akredytacja do 31.08.2022r.)
 MOT.03. - Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych (akredytacja do
31.08.2023r.)
 HGT.02. - Przygotowanie i wydawanie dań (akredytacja do 31.08.2023r.)
 MOT.05. - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
(akredytacja do 31.08.2023r.)
 DRM.04. - Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopodobnych
(akredytacja do 31.08.2023r.)
Egzaminy organizowane są dwa razy w roku - w sesji zimowej oraz w sesji letniej.
Egzaminy zdają przede wszystkim uczniowie szkół zawodowych działających na obszarze
powiatu drawskiego. Jednakże PCKZiU pełni rolę regionalnego ośrodka egzaminacyjnego
i na egzaminy przyjeżdżają uczniowie z innych szkół i innych powiatów.
Remonty i zakupy inwestycyjne
Prace remontowe w minionym roku szkolnym prowadzone były na szeroką skalę.
W związku ze wzrostem liczby wychowanków przeprowadzono szeroki zakres prac przy ul.
Warmińskiej: wyremontowano drugie piętro bursy, zakupiono nowe meble do
wyremontowanych pomieszczeń, oddano do użytku aulę na 2 piętrze w bursie (dzięki takiej
inwestycji usprawniono działalność dydaktyczną na kursach), dokonano naprawy instalacji
kanalizacyjnej, wymiany oświetlenia i remontu drugiej kuchni w zwiazku z rosnącą liczbą
cateringów żywieniowych.
Ponadto wykonano szereg innych prac i inwestycji m.in.: w stolarni wykonano szafy
do bursy, zakup sprzętu gastronomicznego do kuchni (piec konwekcyjny, kuchnie gazowe,
kotły warzelne, patelnie, szafa chłodnicza, sprzęt do transportu żywności), wygospodarowanie
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i wyremontowanie pomieszczenia na pralnię w bursie przy ul. Połczyńskiej 9, monitoring
przy ul. Warmińskiej 2, naprawa ogrodzenia przy ul. Wałeckiej, naprawa dachu w budynku
lakierni.
Podjęto działania projektowe mające na celu doposażenie lakierni, aby stała się
prawdziwym ośrodkiem egzaminacyjnym z kilkoma stanowiskami egzaminacyjnymi.
Placówka otrzymała specjalistyczny sprzęt do lakierni. Dzięki takiej inwestycji uczniowie
będą zdobywać tajniki lakiernictwa na wysokim poziomie.
Kuchnia działająca przy PCKZiU w Drawsku Pomorskim obsługuje młodzież
mieszkającą w Bursie przy ul. Połczyńskiej 9 (94 osoby) i ul. Warmińskiej 2 (80 osób) oraz
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku (33 osoby), Zespół Szkół w Czaplinku
(38 osób), Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Drawsku Pomorskim (8 osób),
Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku Pomorskim (24 osoby) i Złocieńcu (12
osób) oraz ZPE-T w Bobrowie (84 osoby), Szpital w Drawsku Pomorskim (ok. 100 obiadów).

10. Wyniki egzaminów zewnętrznych
WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2021
W skali kraju świadectwo dojrzałości uzyskało 83 % tegorocznych absolwentów szkół
średnich. Zdawalność wśród absolwentów liceów ogólnokształcących wyniosła 87%,
natomiast wśród absolwentów techników 75%.
W województwie zachodniopomorskim 78% absolwentów uzyskało świadectwo
dojrzałości. Absolwenci liceów ogólnokształcących osiągnęli wynik 82% zdawalności,
a absolwenci techników 7 %.
W powiecie drawskim ogólna zdawalność ukształtowała się na poziomie 86%.
Egzamin zdało 91% absolwentów liceów oraz 65 % absolwentów techników.
W przypadku ogółu absolwentów oraz tych, którzy ukończyli licea ogólnokształcące
zdawalność jest wyższa niż na poziomie kraju oraz województwa. Gorszy wynik niż kraj
i województwo notujemy wśród maturzystów, którzy ukończyli technika.
Poniższe tabele przedstawiają wyniki egzaminów maturalnych oraz potwierdzających
kwalifikacje zawodowe w poszczególnych zespołach szkół.
Terminem efektywność oznaczono udział procentowy osób, które zdały egzamin w stosunku
do liczby, które ukończyły szkołę.
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Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim
Tabela nr 11
Typ szkoły

Liczba osób
kończących
szkołę

Liczba osób
przystępujących
do matury

Liczba osób,
które zdały
egzamin

1

2

3

4

Liceum
Ogólnokształcące

19

18

17

27

21

7

Technikum

Zdawalność w LO (4/3) – 94 %
Efektywność w LO (4/2) –89 %
Zdawalność w Technikum (4/3) – 33 %
Efektywność w Technikum (4/2) – 26 %
Zespół Szkół w Czaplinku
Tabela nr 12
Typ szkoły
1
Liceum
Ogólnokształcące
Technikum

Liczba
Liczba osób
Liczba osób
osób, które
przystępujących
kończących szkołę
zdały
do matury
egzamin
2

3

4

22

22

22

11

2

2

Zdawalność w LO (4/3) – 100 %
Efektywność w LO (4/2) – 100 %
Zdawalność w Technikum (4/3) – 100 %
Efektywność w Technikum (4/2) – 18 %
Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim
Tabela nr 13
Typ szkoły
1

Liczba osób
Liczba osób
przystępujących
kończących szkołę
do matury
2

3

Liczba osób,
które zdały
egzamin
4

27

Liceum
Ogólnokształcące
Technikum

99

98

87

17

17

17

Zdawalność w LO (4/3) – 89 %
Efektywność w LO (4/2) – 87 %
Zdawalność w T (4/3) – 100 %
Efektywność w T (4/2) – 100 %

Zespół Szkół w Złocieńcu
Tabela nr 14
Typ szkoły

Liczba osób
Liczba osób
Liczba osób, które
przystępujących
kończących szkołę
zdały egzamin
do matury

1

2

3

4

Liceum
Ogólnokształcące

27

26
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Zdawalność (4/3) - 88%
Efektywność (4/2) – 85%
WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO
KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2021
Zespół Szkół w Czaplinku
Tabela nr 15
Typ szkoły Liczba osób
zawód
kończących
szkołę
1
2
Technikum
23

Liczba osób
przystępujących
do egzaminu
3

Liczba osób, które
zdały egzamin

22

20

Branżowa Szkoła I
16
16
Stopnia
Zdawalność w Technikum (4/3) - 91 %
Efektywność w Technikum (4/2) – 87 %
Zdawalność w Branżowej Szkole I Stopnia (4/3) - 62%
Efektywność w Branżowej Szkole I Stopnia (4/2) – 62%

4

10

28

Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim
Tabela nr 16
Typ szkoły
Liczba osób
Liczba osób
Liczba osób, które zdały
kończących przystępujących
egzamin
szkołę
do egzaminu
1
2
3
4
Technikum

32

32

24

Branżowa Szkoła I
Stopnia

15

15

8 (dodatkowo 2 osoby są
w trakcie egzaminów w
cechu)

Zdawalność w Technikum (4/3) - 75 %
Efektywność w Technikum (4/2) – 75 %
Zdawalność w Branżowej Szkole I Stopnia (4/3) (bez osób w trakcie egzaminu) – 53 %
Efektywność w Branżowej Szkole I Stopnia (4/2) (bez osób w trakcie egzaminu) – 53 %
Zespół Szkół w Złocieńcu
Tabela nr 17
Typ szkoły
Liczba osób
kończących
szkołę
1
2
Branżowa Szkoła I
23
Stopnia

Liczba osób
przystępujących do
egzaminu
3

Liczba osób, które
zdały egzamin

23

14

4

Zdawalność w Branżowej Szkole I Stopnia (4/3) - 61%
Efektywność w Branżowej Szkole I Stopnia (4/2) – 61%
WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021
W 2021 r. w Szkole Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Czaplinku do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 8 uczennic z orzeczonym
niedostosowaniem społecznym, w tym 1 uczennica niepełnosprawna intelektualnie
w stopniu lekkim.
Tabela nr 18 - Egzamin ósmoklasisty MOW w Czaplinku (dane w %)
Przedmiot

Średni wynik
szkoły

Średni wynik w
gminie Czaplinek

Średni wynik
w powiecie

Język polski

53,88

56

54

Matematyka

33,00

38

38

Język angielski

25,14

48

55

Język niemiecki

56,00

-

46

29

W 2021 r. w Szkole Podstawowej Specjalnej w Zespole Placówek EdukacyjnoTerapeutycznych w Bobrowie do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 13 uczniów
niepełnosprawnych.
Tabela nr 19 - Egzamin ósmoklasisty ZPE-T w Bobrowie (dane w %)
Wynik szkoły

Przedmiot

Średni
wynik
w gminie
Drawsko
Pom.

Średni wynik
w powiecie

uczniowie z
autyzmem,
zespołem
Aspergera

uczniowie z
niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
lekkim

Język polski

25

64

54

54

Matematyka

34,66

56

38

38

Język angielski

34,5

47

58

55

11. Współpraca międzynarodowa szkół
Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim
W ramach współpracy z wojskami NATO stacjonującymi w CSWL Drawsko
Pomorskie przeprowadzono Amerykański Dzień Sportu, w trakcie którego rozgrywano
konkurencje sportowe w międzynarodowych drużynach.
W szkole przeprowadzane są spotkania językowe prowadzone przez native speakerów
dające uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych w rozmowach
z obywatelami USA.
Już od trzech lat prowadzona jest współpraca z Ukrainą – młodzież z Ukrainy kształci
się w Zespole Szkół w Drawsku Pomorskim.

Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim
Prowadzona jest ciągła współpraca z Armią USA - żołnierzami stacjonującymi na
poligonie drawskim: rozgrywki sportowe, zajęcia językowe i spotkania z uczniami klas
dwujęzycznych, szkolenia i pokazy dla uczniów klas wojskowych, udział żołnierzy
amerykańskich w uroczystościach szkolnych.
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12. Projekty realizowane przez szkoły prowadzone przez Powiat Drawski
Tabela nr 20 - projekty realizowane przez ZS w Czaplinku
Nazwa projektu / programu, krótki opis

Wartość
projektu /
programu

Termin
realizacji

11

3 300 zł

rozpoczęcie
2020/2021,
kontynuacja
2021/2022

4

Technikum
otrzyma
5 000 zł,
opiekun
drużyny 2 000 zł,
członkowie
drużyny
otrzymają
nagrody
rzeczowe o
wartości 900
zł

rok szkolny
2020/2021

1 200 zł

rozpoczęcie
2020/2021,
kontynuacja
2021/2022

15
uczestników
2
opiekunów

780 zł

rozpoczęcie
2020/2021,
kontynuacja
2021/2022

14
uczestników
5
opiekunów

ok. 28 tys.
euro

rozpoczęcie
2020/2021,
kontynuacja
2021/2022

Liczba
uczestników +
opiekunów

Projekt edukacji historycznej „AS-y”
Projekt zakłada stworzenie pierwszego w powiecie drawskim
Archiwum Społecznego i realizowany będzie przy współpracy
z Izbą Muzealną w Czaplinku

EKO-PROJEKT,
„Na ratunek jeziorom lobeliowym”
Akcja, której celem jest poszerzenie Drawskiego Parku
Krajobrazowego o jeziora lobeliowe tj. Krzemno,
Kaleńsko, Łęka, Ciemniak. Należą one do unikatowych
zbiorników wymagajach natychmiastowej ochrony ze względu na
zanieczyszczenia i degradację.
Drużyna projektowa Zespołu Szkół w Czaplinku spośród 263
szkół ponadpodstawowych zajęła 3 miejsce

„Poza schematami - myśleć i pisać jak Eliza
Orzeszkowa”
Projekt podzielony został na kilka bloków tematycznych,
pierwszym jest „Polski inspiruje”, gdzie realizowana będzie
prezentacja sylwetki Elizy Orzeszkowej oraz jej twórczości
literackiej i publicystycznej, w szczególności dzieł „Marta” oraz
„Kilka słów o kobietach”. Kolejny panel to warsztaty literackie
„Poza schematami”, które poprowadzi dr Michał Larek – pisarz,
literaturoznawca oraz nauczyciel akademicki UAM w Poznaniu.
Projekt wspiera i finansuje CZOK

Biologia po angielsku
Prowadzenie mikroskopowych badań biologicznych - w języku
polskim i w języku angielskim

20

Erasmus+ „Publicity and Nutrition”
współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Partnerzy: Grecja, Łotwa, Turcja. Młodzież m.in. będzie uczyła
się rozszyfrowywać zakodowane treści żywieniowe na
opakowaniach, prawidłowo odczytywać treści reklam, zapozna
się z prawem konsumenta oraz prawami reklamy
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„Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego
do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez
wsparcie uczniów szkół publicznych i niepublicznych oraz
osób dorosłych na obszarze powiatów: drawskiego
i łobeskiego”

17
uczestników

Doradztwo edukacyjno-zwodowe, kursy zawodowe, kursy języka
obcego zawodowego, staże i praktyki zawodowe, pomoc
stypendialna

stypendia
dla 5
uczniów
25.000 zł
stypendia
stażowe
12 uczniów
21.161,76 zł

rok szlony
2020/2021

Tabela nr 21 - projekty realizowane przez ZS w Drawsku Pomorskim
Liczba
uczestników +
opiekunów

Wartość
projektu /
programu

Projekt spotkanie młodzieży polsko-niemiecko-izraelskiej
w Bansin/Kamminke
/Niemcy
PNWM

6
uczestników
1 opiekun

24180,00
euro

12.08.2021r.
24.08.2021r.

„Ponadnarodowa mobilność uczniów”
‘Młodzi z POWERem’

24
uczestników
3 opiekunów

180.696,00
zł

1.06.2021r.
–
31.05.2022r.

Nazwa projektu / programu, krótki opis

Termin
realizacji

Tabela nr 22 - projekty realizowane przez ZS w Kaliszu Pomorskim
Nazwa projektu / programu, krótki opis

Erasmus+/Partnerstwa Współpracy Szkół, projekt wymiany
młodzieży „Be aware for your future”, realizowany w latach
szkolnych 2018/19 – 2020/21 we współpracy ze szkołami
z Litwy, Łotwy, Włoch i Turcji. Współpraca szkół i wymiana
doświadczeń w zakresie szkolenia młodzieży i wolontariatu
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w oparciu o grupę
Medical Team ZSP Kalisz Pomorski. Podniesienie kompetencji
młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i języka angielskiego,
poznanie kultury, obyczajów i tradycji krajów współpracujących
w realizacji projektu. Rozwój kompetencji informatycznych.
W roku szkolnym 2020/2021 odbywały się spotkania i warsztaty
online prowadzone przez szkoły na Łotwie oraz podsumowujące
projekt spotkania przygotowane przez uczniów i nauczycieli ZS
w Kaliszu Pomorskim

Liczba
uczestników +
opiekunów

Wartość
projektu /
programu

Termin
realizacji

20
uczestników
5
opiekunów

2018-2021
łącznie
164.904.00
euro, w tym
dla szkoły
40.184 euro,
w roku
budżetowym
2021
pozostało na
realizację
projektu
57.722,18 zł

IX 2018 VIII 2021

150
uczestników
15
opiekunów

22.000 zł

III - XII
2020

„Kalisz Pomorski od przeszłości do współczesności”,
Projekt dofinansowany przez Burmistrza Kalisza Pomorskiego,
realizowany przez Stowarzyszenie „Jesteśmy razem” działające
w szkole. Projekt jest budowaniem poczucia tożsamości
młodych mieszkańców Kalisza Pomorskiego w powiązaniu
z historią naszego miasta, elementami współczesnej kultury
europejskiej w aspekcie muzycznym i językowym oraz
rozwijania pasji i upowszechniania edukacji wśród młodzieży.
Poznawanie i odkrywanie historii naszej miejscowości, a także
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budowanie tożsamości europejskiej oraz rozwijanie pasji
i upowszechnianie edukacji wśród młodzieży odbywa się
w ciekawych dla młodych ludzi formach poprzez realizację 12
różnorodnych działań: warsztatów teatralnych, historycznych,
muzycznych, dziennikarskich, rajdów itp.

„Rozwój grupy medycznej Medical Team”
dotyczy pierwszej pomocy przedmedycznej, dofinansowany
przez Burmistrza Kalisza Pomorskiego, realizowany przez
Stowarzyszenie „Jesteśmy razem” działające w szkole.
W projekcie uczestniczyła młodzież z grupy Medical Team ZS
Kalisz Pomorski

35
uczestników
2
opiekunów

10.000 zł

IV - XII
2020

Wartość
projektu /
programu

Termin
realizacji

8.400,00
- umowa
zlecenie z
nauczyciela
mi

01.09.2020
30.06.2021

Projekt
grantowy
PWSZ w
Wałczu

Luty –
Kwiecień
2021r.

ok. 21 tys.
euro.

do
31.08.2021r

Tabela nr 23 - projekty realizowane przez ZS w Złocieńcu
Nazwa projektu / programu, krótki opis

Zajęcia sportowo-rekreacyjne
Szkolny Klub Sportowy
finansowane przez Wojewódzki Związek Sportowy (4 razy w
tygodniu po 60 min)
Gotowi na START (up)
Projekt grantowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Wałczu. uczniowie zdobywali w cyklu warsztatów umiejętności
ekonomiczne w zakresie tworzenia biznesplanów – zajęcia
zakończone prezentacją biznesplanów
Erasmus+ projekt „Learning Together”
Partnerzy w projekcie: Włochy, Portugalia, Turcja. Współpraca
młodzieży z ZS w Złocieńcu z młodzieżą Liceo Statale
„Pascasino” Marsala (Włochy) odbywała się na platformie
eTwinning: rozwijanie kompetencji językowych, cyfrowych
i społecznych

Liczba
uczestników
+ opiekunów

33 uczniów
2
opiekunów

28 uczniów
1 opiekun

Tabela nr 24 - projekty realizowane przez ZPE-T w Bobrowie
Nazwa projektu / programu, krótki opis

Liczba
uczestników +
opiekunów

Wartość
projektu /
programu

96
uczestników

1.320.680
zł

Termin
realizacji

„Za Życiem”
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin. Do pracy
w projekcie zatrudnieni zostali specjaliści, którzy swoją
wiedzą z zakresu rozwoju i rehabilitacji dziecka wspierali
objęte zajęciami dzieci oraz ich rodziców/opiekunów wykazując się wiedzą niezbędną do pracy z dzieckiem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Byli to m.in.: lekarz,
fizjoterapeuta, specjalista od gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej, terapeuci integracji sensorycznej, logopedzi,
terapeuci behawioralni, neurologopeda, pedagodzy,
pedagodzy specjalni, specjalista od biofeedback i rytmiki oraz
oligofrenopedagodzy, tyflopedagog, psycholog
i dogoterapeuci

2017 r.
do
2021 r.
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„ABC Przedszkolaka w ZPE-T w Bobrowie”
w ramach RPO WZ 2014-2020 współfinansowanego ze środków
EFS. Program obejmuje zwiększenie liczby miejsc w placówkach
wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym
oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia
zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz dostosowanie
istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb
dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty
edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z
niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym.
Doskonalenie umiejętności nauczycieli do pracy z dziećmi
w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakup pomocy
dydaktycznych do przedszkoli oraz sprzętu mulimedialno –
komputerowego
„Rehabilitacja 25 plus”
finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Program skierowany jest do
niezatrudnionych dorosłych osób z niepełnosprawnością
intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną
w placówkach dziennej aktywności. Celem programu jest
wypracowanie takich rozwiązań w codziennej pracy z młodymi
ludźmi z niepełnosprawnością intelektualną
i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które zapewnią im
wsparcie w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu
społecznym – także po ukończeniu edukacji
„Poznajmy siebie, działajmy razem! – ponad ograniczeniami
COVID-19”
współfinansowany z Programu Współpracy Interreg VA
Meklemburgia – Pomorze Przednie
Program ma na celu nawiązanie trwałej współpracy polsko –
niemieckiej między ZPET w Bobrowie i Willy - Gabbert – Schule
Templin w zakresie nawiązywania kontaktów społecznych,
kulturowych oraz podnoszenia umiejętności dzieci i młodzieży
w wykorzystywaniu innowacyjnych form kontaktu na odległość
i nauki zdalnej

68
uczestników
34
specjalistów

20
specjalistów

22
uczestników
4
specjalistów

2.045.697
zł

165 000 zł

30 447,91
Euro

01.06.2020r
do
31.12.2021r

01.09.2020r
do
30.08.2021r

07.05.2021r
do
06.11.2021r

13. Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez
kuratora oświaty
Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego zostały określone cztery formy nadzoru
pedagogicznego: ewaluacja, kontrola, wspomaganie, monitorowanie.
Zachodniopomorski Kurator Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 przeprowadził
trzy kontrole doraźne w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Drawski.
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W Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim oraz w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Czaplinku przeprowadzono kontrolę na wniosek Najwyższej Izby
Kontroli w zakresie organizacji pracy nauczycieli w szkołach publicznych.
Zalecenia dla MOW w Czaplinku:
1) w dziennikach zajęć wychowawczych odnotowywać adresy poczty elektronicznej
rodziców i numery ich telefonów, uwagi o wychowankach oraz plan pracy
z wychowankami zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tych działalności (Dz.U. poz. 1646 ze
zm.),
2) w dziennikach zajęć lekcyjnych odnotowywać adresy poczty elektronicznej rodziców
i numery ich telefonów oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania
zgodnie z § 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25
sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tych działalności (Dz.U. poz. 1646 ze zm.).
Zalecenia dla ZS w Kaliszu Pomorskim:
1) statut szkoły powinien zostać uzupełniony o organizację współdziałania z poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).
W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku
Pomorskim przeprowadzono kontrolę doraźną w zakresie realizacji zajęć praktycznych
w ramach indywidualnego nauczania.
Zalecenia dla PCKZiU w Drawsku Pomorskim:
1) prowadzić dziennik nauczania indywidualnego zgodnie z §11 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.),
2) wzmocnić nadzór pedagogiczny nad pracą nauczyciela, w szczególności w zakresie
realizacji nauczania indywidualnego zgodnie z § 22 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1551 ze zm.),
3) określać sposób realizacji zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu
zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia
2017 r. w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017 r. poz.
1616 ze zm.),
4) prowadzić zajęcia nauczania indywidualnego zgodnie z § 13a rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017 r. poz. 1616 ze zm.),
5) w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego zgodnie z art. 55 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
nadzorować realizację podstawy programowej z zajęć praktycznych.
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14. Osiągnięcia szkół w roku szkolnym 2020/2021
Zespół Szkół w Czaplinku
Tabela nr 25
Nazwa konkursu/
olimpiady

Organizator
konkursu/ olimpiady

Etap/ poziom

Zajęte miejsce

Ogólnopolski Przegląd
Twórczości Zbigniewa
Herberta
HERBERTIADA

ogólnopolski

nagroda główna
21. Ogólnopolskiego
Przeglądu Twórczości
Zbigniewa Herberta

Stowarzyszenie
Katolicka Inicjatywa
Kulturalna

"Dźwięki Wolności"

ogólnopolski
festiwal

wyróżnienie

Młodzieżowy Dom
Kultury w Gdyni

Konkurs chemiczny

ogólnopolski

XIII miejsce

OLIMPUS

Konkurs geograficzny

ogólnopolski

XXI miejsce

OLIMPUS

Konkurs biologiczny

ogólnopolski

XXIII miejsce

OLIMPUS

„Fizyka w medycynie”
w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia
Fizyki Medycznej

wojewódzki

wyróżnienie

PUM w Szczecinie
oraz Wydział
Matematyczno Fizyczny US w
Szczecinie

„Skolwińskie Przeboje
2020”

wojewódzki

II miejsce

Dom Kultury „Klub
Skolwin” w Szczecinie

Biologia – co to takiego? czyli moja wizja biologii

ogólnopolski

wyróżnienie

Wydział Biologii
i Biotechnologii
Uniwersytetu
Warmińsko –
Mazurskiego
w Olsztynie

Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim
Tabela nr 26
Nazwa konkursu/
Etap/ poziom
olimpiady
Maks Matematyczny
ogólnopolski

44. Olimpiada Języka
Niemieckiego

rejonowy
/ogólnopolski

Zajęte miejsce
III miejsce w
województwie
XII miejsce w
kraju
udział w etapie
okręgowym

Organizator konkursu/
olimpiady
MOGALO Interaktywna
Edukacja
Wyższa Szkoła Języków
Obcych
im. Samuela Bogumiła
Lindego
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Konkurs o Powstaniu
Wielkopolskim
„Powstanie Wielkopolskie
1918/1919. Pamiętamy!”
Pomysł na biznes w
ramach projektu Gotowi
na STARTup

ogólnopolski

tytuł finalisty

Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu

rejonowy

Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Wałczu

Międzyszkolny Konkurs
Matematyczny
działania na liczbach potęgi i pierwiastki

międzyszkolny

III miejsce
zespołowo
II miejsce
indywidualnie
II miejsce LO
I miejsce ucznia

Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim
Tabela nr 27
Nazwa konkursu/
Etap/ poziom
olimpiady

Zajęte miejsce

Szkoła Podstawowa
w Węgorzynie i Zespołu
Szkół w Drawsku
Pomorskim

Organizator konkursu/
olimpiady

Dzień Nowoczesnych
Technologii

ogólnopolski

I miejsce

Ministerstwo Edukacji
i Nauki

Bieg Po Indeks
Politechniki Koszalińskiej

ogólnopolski

laureat i finalistka
najlepszy wynik w
klasyfikacji szkół
technicznych

Politechnika Koszalińska

KANGUR matematyczny

ogólnopolski

5 wyróżnień

Towarzystwo
Upowszechniania Wiedzy
i Nauk Matematycznych

„Olimpiada Solidarności.
Dwie dekady historii”

ogólnopolski

V miejsce

Fundacja Centrum
Solidarności

Turniej Reportażu im. W.
Dybalskiej we Wrocławiu

ogólnopolski

X edycja Ogólnopolskiego
Konkursu Żołnierze
Wyklęci - Bohaterowie
Niezłomni

ogólnopolski

III miejsce i
wyróżnienie

Fundacja im. Kazimierza
Wielkiego z Lublina,
Związek Żołnierzy
Narodowych Sił
Zbrojnych

XIV Otwarte Zawody o
„Puchar Niepodległości”

ogólnopolski

I miejsce

Powiat Wałecki

Mistrzostwa Polski w
sprincie w radioorientacji
sportowej

ogólnopolski

Mistrz Polski

Powiat Wałecki

II miejsce
Liceum Ogólnokształcące
Nagroda Wojewody
nr X im. Stefanii
Dolnośląskiego
Sempołowskiej we
Wrocławiu
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Międzynarodowe
Mistrzostwa Niemiec w
sprincie w radioorientacji
sportowej

międzynarodowy

I miejsce

Niemcy, Stuttgart

Olimpiada Matematyczna
OLIMPUS 2020

ogólnopolski

23, 24, 30, 32, 34,
35, 38 miejsce

Zespół Ogólnopolskich
Olimpiad
Przedmiotowych

MULTITEST 2020
MATEMATYCZNY

ogólnopolski

laureat oraz
dyplom uznania
z wynikiem dobrym

Centrum Edukacji
Szkolnej

Maks Matematyczny

ogólnopolski

2 dyplomy uznania
z wynikiem dobrym

Mogalo Interaktywna
Edukacja

Konkurs Znajdź swoją
pamiątkę rodzinną i opisz
jej historię

wojewódzki

laureatka

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie, Archiwum
Państwowe w Szczecinie

Konkurs „Z Gryfem w tle.
Poznaj najnowszą historię
Pomorza Zachodniego
1945-1990”

wojewódzki

I miejsce

Instytut Pamięci
Narodowej

„Olimpiada Solidarności.
Dwie dekady historii”

wojewódzki

I i II miejsce

Fundacja Centrum
Solidarności

Konkursu „Wojna polsko
– bolszewicka 1919 1921”

wojewódzki

III miejsce i
wyróżnienie

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie
Archiwum Państwowe
w Szczecinie

Etap/ poziom

Zajęte miejsce

Organizator konkursu/
olimpiady

Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy o Podatkach

ogólnopolski

3. laureatów
wojewódzkich w
finale
ogólnopolskim

Wydział Prawa
i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

Ogólnopolskie
Mistrzostwa
Menedżerskie

ogólnopolski

półfinał

Fundacja
Przedsiębiorczości Revas

Ogólnopolski Turniej
Ekonomiczny „Sukces na
Bank”

ogólnopolski

półfinał
- 17 miejsce w
Polsce

Fundacja BIT MASTERS
z Narodowym Bankiem
Polskim

Ogólnopolskie
Mistrzostwa
Menedżerskie

ogólnopolski

półfinał

Fundacja
Przedsiębiorczości Revas

Olimpiada Wiedzy

wojewódzki

finał

Polskie Towarzystwo

Zespół Szkół w Złocieńcu
Tabela nr 28
Nazwa konkursu/
olimpiady
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Ekonomicznej

Ekonomiczne z
Narodowym Bankiem
Polskim

Ogólnopolska Olimpiada
Geograficzna

ogólnopolski

laureat

Zespół Ogólnopolskich
Olimpiad
Przedmiotowych Olimpus
w Warszawie

Ogólnopolska Olimpiada
Języka Niemieckiego

ogólnopolski

laureat

Zespół Ogólnopolskich
Olimpiad
Przedmiotowych Olimpus
w Warszawie

Ogólnopolska Olimpiada
Biologiczna

ogólnopolski

laureatka

Zespół Ogólnopolskich
Olimpiad
Przedmiotowych Olimpus
w Warszawie

Ogólnopolski Konkurs
Fizyczny „EUREKA”

ogólnopolski

laureaci

Stowarzyszenie
Upowszechniania Wiedzy
i Kultury Regionalnej
w Warszawie

Ogólnopolska Olimpiada
Geograficzna

ogólnopolski

laureat

Zespół Ogólnopolskich
Olimpiad
Przedmiotowych Olimpus
w Warszawie

The Point Online

ogólnopolski

laureat

Centrum Kształcenia
Językowego „The Point
w Krakowie

Olimpiada Znajomości
Afryki

wojewódzki

finał

Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny

ogólnopolski

wyróżnienie

Stowarzyszenie
Upowszechniania Wiedzy
i Kultury Regionalnej we
współpracy z Wydziałem
Grafiki Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie

Konkurs Piosenki
„Wygraj Sukces”

ogólnopolski

finał wojewódzki

Studio „Wygraj Sukces”

Mistrzostwa Polski w
Biegach na Orientację

ogólnopolski

III miejsce

Polski Związek Orientacji
Sportowej

Mistrzostwa Pomorza i
Kujaw w Biegach na
Orientację

makroregion

II i III miejsce

Polski Związek Orientacji
Sportowej

Mistrzostwa
Województwa w Biegach
na Orientację

wojewódzki

II i III miejsce

Polski Związek Orientacji
Sportowej
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Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie
Tabela nr 29
Nazwa konkursu/
Etap/ poziom
Zajęte miejsce
olimpiady

Organizator konkursu/
olimpiady

Ogólnopolski Turniej
Tenisa Stołowego
Olimpiad Specjalnych
w Zielonej Górze

ogólnopolski

III miejsce

Stowarzyszenie
Olimpiady Specjalne

Regionalny Turniej
Koszykówki Olimpiad
Specjalnych w Koszalinie

regionalny

I miejsce

Stowarzyszenie
Olimpiady Specjalne

Regionalny Turniej Tenisa
Stołowego OS w
Szczecinie

regionalny

I miejsce

Stowarzyszenie
Olimpiady Specjalne

"Mój cudowny bajkowy
świat" - konkurs
plastyczno-techniczny

regionalny

I i II miejsce

Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna
w Drawsku Pomorskim

Sporządziła:
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