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Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  
w roku szkolnym 2020/2021 

 
W zakresie realizacji zadań oświatowych raport opiera się na sporządzonej zgodnie z art. 11 ust. 7 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; z późn. zm.) do 

dnia 31 października 2021 r. informacji o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za rok 

szkolny 2020/2021. Dane zostały w części zaktualizowane ze względu na specyfikę nowego roku 

szkolnego 2021/2022.  

 
Część I Sieć szkół 

1) Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez powiat rycki funkcjonujące w roku 
szkolnym 2021/2022 

 
1.1 I Liceum Ogólnokształcące  im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rykach 

1.2 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1  im. Władysława Korżyka w Rykach 

1. Technikum Nr 1 kształcące w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik 

mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik informatyk 

2. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 kształcąca w zawodach: mechanik operator pojazdów 

 i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer 

 
1.3 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach 

1. II Liceum Ogólnokształcące  

2. Technikum Nr 2 kształcące w zawodzie technik  budownictwa, technik urządzeń  

i systemów energetyki odnawialnej, technik ekonomista, technik handlowiec, technik 

rachunkowości 

3. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2  kształcąca w zawodach: monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i urządzeń sanitarnych, sprzedawca 

4. II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

 

1.4 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1  im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie 

1.  Technikum Nr 1 kształcące w zawodach: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, 

technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, technik budownictwa kolejowego, 

technik elektryk, technik informatyk 

 
1.5 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie 

1. Technikum Nr 2 kształcące w zawodzie technik ekonomista, technik organizacji reklamy, 

technik reklamy, technik rachunkowości, technik żywienia i usług gastronomicznych, 

technik hotelarstwa 

2. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 – wielozawodowa: kucharz, mechanik pojazdów 

samochodowych, fryzjer, piekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych 

 

1.6 Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie 



 

 

 2 

1. Liceum Ogólnokształcące z innowacjami pedagogicznymi: „Podstawy wiedzy  

o wojskowości”, „Główne zagadnienia  o policji” oraz oddział przygotowania 

wojskowego 

2. Technikum Rolnicze prowadzące kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie technik 

rolnik 

 
1.7 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rykach 

1.8 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dęblinie 

 

2) Szkoły i placówki niepubliczne dotowane przez Powiat Rycki w r. szk. 2021/2022 

1) Policealne Studium Zawodowe w Rykach 

  
W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów była mniejsza w stosunku do roku 2020/2021 o 126 
osób. Liczba oddziałów zmniejszyła się o 6 oddziałów i wyniosła 96. 
Nabór do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez powiat był mniejszy niż w roku 
poprzednim. W porównaniu do roku szkolnego 2020/2021 przyjęto o 72 uczniów mniej. 
Jednocześnie zmniejszyła się liczba oddziałów klas pierwszych o 3 oddziały.  
 

3) Dane liczbowe dotyczące szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat 

rycki  wg sprawozdania SIO na dzień 30 września  
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4) Liczba uczniów i oddziałów na dzień 30 września 2021 r. 

 
 

Szkoła 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 
Uczniowie na 

oddział 

I Liceum Ogólnokształcące w Rykach 322 12 26,83 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach  601 24 25,04 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach 460 19 24,21 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie 423 17 24,88 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie 411 16 25,69 

Zespół Szkół w Sobieszynie 152 6 25,33 

Ogółem 2369 94 25,20 

 
 
 
 

 

 

5) Liczba uczniów klas pierwszych na dzień 30 września 2021 r. 
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uczniów  
w klasach I  

I Liceum Ogólnokształcące w Rykach 77 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach  140 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach 68 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie 86 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie 95 

Zespół Szkół w Sobieszynie 30 

Ogółem 496 

 

6) Nabór do poszczególnych typów szkół w r. szk. 2021/2022: 

 

 

         

 

 
 

7) Struktura kształcenia w powiecie na dzień 30 września 2021 r. 

 

 Liczba uczniów w szkołach 

publicznych niepublicznych 
Liceum 
ogólnokształcące 

532 0 

Technika 1488 0 

Szkoła branżowa I 
stopnia 

260 0 

Licea dla dorosłych  31 0 

Policealna szkoła dla 
dorosłych 

0 366 

Kwalifikacyjny kurs 
zawodowy (KKZ) 

33 0 

Razem  2344 366 

 
 

 
 
 

Typ szkoły/profil Liczba uczniów 
Liceum ogólnokształcące 1107 

Technikum  298 

Branżowa szkoła I stopnia 91 
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Część II. Kadra  

 

1) Nauczyciele 

1.1. Liczba etatów nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych                         

i poradniach psychologiczno – pedagogicznych wg stanu na dzień 30 września 

Szkoła  2021 

I Liceum Ogólnokształcące w Rykach 25,07 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach  56,41 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach 43,73 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie 53,26 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie 31,95 

Zespół Szkół w Sobieszynie 22,99 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rykach 9,0 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dęblinie 9,24 

Ogółem 251,65 
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Struktura kształcenia w szkołach publicznych i niepublicznych               
w r. szk. 2021/2022 
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1.2. Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego na dzień 30 września 2021 r. 

 w przeliczeniu na 
pełne etaty 

Liczba nauczycieli 
zatrudnionych ogółem  
w tym: 

 
251,65 

dyplomowanych 166,85 

mianowanych  33,13 

kontraktowych 40,57 

stażystów 7,47 

bez stopnia 3,63 
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Powiat Rycki zatrudnia dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Stale rosnąca liczba 

nauczycieli dyplomowanych świadczy o ciągłym podnoszeniu poziomu wiedzy i uzyskiwaniu 

wyższego stopnia awansu zawodowego.  

Kształcenie w zawodach takich jak technik mechanik lotniczy oraz technik dróg i mostów 

kolejowych wymaga zatrudniania osób niebędących nauczycielami, do nauczania 

specjalistycznych przedmiotów zawodowych (art. 15 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe: w 

uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, zatrudniona osoba niebędąca 

nauczycielem, posiadająca przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki 

za odpowiednie do prowadzenia zajęć  z zakresu kształcenia zawodowego, z tym że zatrudnienie 

tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego). 

 

2. Pracownicy administracji i obsługi 

 

2.1 Liczba etatów pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach 

ponadgimnazjalnych i poradniach psychologiczno – pedagogicznych 

prowadzonych przez powiat rycki  

Szkoła 
2021 

administracja obsługa 
I Liceum Ogólnokształcące w Rykach 3,0 4,5 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach  4,0 13,0 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach 5,0 8,0 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie 5,0 12,5 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie 3,0 10,0 

Zespół Szkół w Sobieszynie 2,0 9,0 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  
w Rykach 

1,0 0,5 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  
w Dęblinie 

1,0 0,5 

Ogółem 24,0 58,0 

 
Zespół Szkół w Sobieszynie poza pracownikami niepedagogicznym pracującymi w szkole, 
zatrudnia również pracowników administracji i obsługi do pracy w gospodarstwie, łącznie   
10,5 etatów: 2 etaty administracji oraz 8,5 etatów obsługi.  
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Część III. Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkoły 

 

 
1. Przychody własne szkół w 2019 r. 

Placówka 
Przychody z tytułu 

Razem sprzedaży usług, 
wyrobów 

najmu  
i dzierżawy 

pozostałe 

I LO w Rykach - 19.827,90 198,25 20.026,15 

ZSZ Nr 1  
w Rykach 

393.621,83 106.944,95 5.495,04 506.061,82 

ZSZ Nr 2  
w Rykach 

80.954,44 62.167,09 4.890,38 148.011,91 

ZSZ Nr 1  
w Dęblinie 

348.737,96 149.237,30 8.915,46 506.890,72 

ZSZ Nr 2  
w Dęblinie 

90.954,92 9.509,89 5.534,97 105.999,78 

ZS w Sobieszynie 473.865,38 88.235,02 189.275,21 751.375,61 

OGÓŁEM 1.388.134,53 435.922,15 214.309,31 2.038.365,99 

 

Część IV. Proces kształcenia i wyrównywanie szans edukacyjnych 

 

 
 
 
 
 
 

1. Internaty  

 
 

Internat  
Liczba 

wychowanków 
Liczba 
miejsc 

Obsada kadrowa (etaty) 

pracownicy 
pedagog. 

pracownicy 
niepedagog. 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1  
w Rykach  

81 83 6,0 6,0 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1  
w Dęblinie 

130 142 11,8 6,5 

Zespół Szkół w Sobieszynie 142 156 8,77 6,0 

Ogółem 353 381 26,57 18,5 
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Widoczny wzrost liczby wychowanków mieszkających w internatach szkolnych spowodowany 

jest przede wszystkich rekrutacją młodzieży ukraińskiej do szkół wchodzących w skład Zespołu 

Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1  

w Dęblinie. Internaty te funkcjonują w systemie ciągłym. Natomiast internat Zespołu Szkół  

w Sobieszynie czynny był od godziny 17.00 w niedziele do godzin popołudniowych w piątki oraz 

podczas zgrupowań. 

 

2. Wsparcie materialne dla uczniów 
 
Stypendium za wyniki w nauce 
W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży w powiecie ryckim” 

w 2021 roku dokonano wypłaty stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce dla 81 uczniów na 

ogólną kwotę 48.600 zł. Stypendium przyznaje Starosta Rycki na wniosek dyrektora szkoły 

uczniom, którzy uzyskali odpowiednio wysoką średnią ocen ustalaną dla danego typu szkoły, 

ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą oraz uczestniczyli w olimpiadzie przedmiotowej co 

najmniej na szczeblu wojewódzkim. Wszyscy uczniowie otrzymali stypendium w kwocie 600 zł.  

Stypendia wypłacono w następujących szkołach: 

- I LO w Rykach –   9 uczniów,  kwota ogółem 5.400 zł 

- ZSZ Nr 1 w Rykach –  4 uczniów,  kwota ogółem 2.400 zł 

- ZSZ Nr 2 w Rykach –  15 uczniów,  kwota ogółem 9.000 zł 

- ZSZ Nr 1 w Dęblinie –  26 uczniów,  kwota ogółem 15.600 zł 

- ZSZ Nr 2 w Dęblinie –  27 uczniów,  kwota ogółem 16.200 zł 

 

Część V. Finansowanie oświaty 

1. Źródła środków finansowych na oświatę 

Wydatki bieżące w placówkach oświatowych finansowano subwencją oświatową 

otrzymaną z budżetu państwa (w 2020 r. stanowiła kwotę 26.727.941,00 zł), dochodami 

własnymi pochodzącymi z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłatą z usług 

świadczonych przez poszczególne placówki w ramach praktycznej nauki zawodu.   
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W 2021 r. zostały pozyskane środki finansowe w formie dotacji celowych dla szkół i 

poradni psychologiczno – pedagogicznych na następujące zadania: 

1) MON – Zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego 

naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021 oraz zakup wyposażenia specjalistycznego 

dla całego OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021 

 
Umowa Nr 49/3300018754/123 z dnia 31.03.2021 r. o udzielenie dotacji celowej  

 Liceum Ogólnokształcące w ZS w Sobieszynie – kwota dotacji 84.751,00 zł, wkład własny 20% 

kosztów realizacji zadania w kwocie 21.188,00 zł 

W ramach dotacji zakupiono dla 32 uczniów klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego 
indywidualne pakiety wyposażenia ucznia klasy mundurowej składające się z: bluzy i spodni 
ubioru mundurowego, koszulki T-shirt, beretu, zestawu oznak regulaminowych do 
umundurowania, bluzy ocieplanej typu polar, plecaka taktycznego o poj. min 25 litrów, rękawic 
zimowych, hełmu ochronnego. ponadto zakupiono pakiet wyposażenia, w skład którego 
wchodziły: kamizelki taktyczne, gumowe atrapy karabinka, hełmy ochronne, busole, okulary 
ochronne, repliki ASG z magazynkami w systemie AK, repliki pistoletu ASG, kabury do pistoletu 
ASG, maski ochronne do ASG, maski przeciwgazowe, saperki z pokrowcem, plecak medyczny, 
nosze medyczne, staza taktyczna, radiotelefony, przybory do walki wręcz, makiety broni 
szkoleniowej, repliki granatu ręcznego, kurtki, lornetki,  latarki czołówki, noże typu wojskowego. 

Dotacja oraz wkład własny zostały wykorzystane w całości. 
 

2) MON – wyposażenie ucznia CWKM w indywidualny pakiet ubioru ucznia w roku 

szkolnym 2021/2022 

 
Umowa Nr 49_CWKM/3300019692/520 z dnia 16.08.2021 r. o udzielenie dotacji celowej  

 Liceum Ogólnokształcące w ZS w Sobieszynie – kwota dotacji 50.688,00 zł, wkład własny 20% 

kosztów realizacji zadania w kwocie 12.672,00 zł 

W ramach dotacji zakupiono dla 46 uczniów y Certyfikowanych Wojskowych Klas 
Mundurowych Liceum Ogólnokształcącego indywidualne pakiety wyposażenia ucznia klasy 
mundurowej składające się z: bluzy i spodni ubioru mundurowego, koszulki T-shirt, beretu, 
zestawu oznak regulaminowych do umundurowania, bluzy ocieplanej typu polar, plecaka 
taktycznego o poj. min 25 litrów, rękawic zimowych, czapki zimowej.  

Kwota dotacji wykorzystanej – 42.955,54 zł  
kwota wkład własny wykorzystanego – 10.738,88 zł 
Niewykorzystane środki dotacji celowej w kwocie 7.732,46 zł zostały zwrócone w dniu 
12.11.2021 r. 

1. Struktura źródeł finansowania wydatków na oświatę w 2020 r.  

 

Lp. Źródło finansowania Kwota Struktura % 

1 Subwencja oświatowa 26.727.941,00 77,58% 

2 
Środki unijne i wkład krajowy z budżetu 
państwa na projekty 

4.577.830,92 13,29% 

3 
Dotacja w ramach „Narodowego Programu 
rozwoju Czytelnictwa” 

4.000,00 0,01% 

4 
Środki ze sprzedaży ryb w ZS  
w Sobieszynie 

633.600,29 1,84% 



 

 

 11 

5 
Środki własne powiatu na działalność 
ekologiczną 

12.017,32 0,03% 

6 
Dochody własne powiatu – środki 
 z wydzielonych rachunków 

90.520,34 0,26% 

7 Środki własne powiatu 2.153.441,95 6,25% 

8 Rządowy program „Aktywna tablica” 28.000,00 0,09% 

9 
Dotacja na kompleksowy program dla 
rodzin „Za życiem” 

49.400,00 0,14% 

10 
Dotacja w ramach Pilotażowego programu 
wspierania klas mundurowych 

46.464,00 0,13% 

11 
Wpływy z tytułu prowadzonych kursów dla 
młodzieży w CKZ w Rykach 

129.794,40 0,38% 

 RAZEM 34.453.010,22 100,00 

 

 

Jak pokazuje powyższy wykres subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich wydatków 
ponoszonych w placówkach oświatowych. Aby móc zrealizować wszystkie nałożone na organ 
prowadzący obowiązki, powiat zmuszony jest do finansowania ich dochodami własnymi. W 2020 
r. udział dochodów własnych powiatu w ogólnych wydatkach na oświatę był niższy niż w latach 
poprzednich. Wynika to z wprowadzonego w marcu 2020 r. ograniczenia funkcjonowania szkół 
na skutek pandemii COVID-19. Prowadzona nauka zdalna, zwolnienia lekarskie pracowników, 
opieka na dziećmi spowodowały, że szkoły poniosły mniejsze wydatki na wynagrodzenia i 
wydatki bieżące, głównie media. 

2. Wydatki bieżące powiatu na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz 
edukacyjnej opieki wychowawczej w 2020 r.  
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Zadania  Kwota  Struktura  
Wynagrodzenia i pochodne – szkoły  21.113.278,70 61,28% 

Wynagrodzenia i pochodne – internaty  2.680.057,85 7,78% 

Wynagrodzenia i pochodne – poradnie  1.451.372,86 4,21% 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 122.207,29 0,35% 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 85.054,98 0,25% 

Projekty miękkie z UE 4.577.830,92 13,29% 

Bieżące wydatki rzeczowe 3.346.216,85 9,71% 

Dotacja dla szkoły niepublicznej 797.378,84 2,31% 

Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 9.850,00 0,03% 

Pomoc materialna dla uczniów 31.200,00 0,09% 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 226.544,61 0,66% 

Wydatki na działalność ekologiczną 12.017,32 0,04% 

Ogółem 34.453.010,22 100,00 % 

 

3. Wydatki bieżące w 2020 r. w przeliczeniu na jednego ucznia i na jeden oddział                       
w placówkach prowadzonych przez powiat rycki (bez wydatków w internatach                     
i środków z UE)  

Szkoła 
Wydatki bieżące 

Wydatki bieżące na 
jednego ucznia 

Wydatki bieżące na jeden 
oddział 

wynagrodzenia 
pozostałe 
bieżące 

wynagrodzenia 
pozostałe 
bieżące 

wynagrodzenia 
pozostałe 
bieżące 

I LO w Rykach 2.367.223,26 294.785,70 7.306,24 909,83 197.268,61 24.565,48 

ZSZ Nr 1  
w Rykach 

4.769.977,37 663.158,97 8.016,77 1.114,55 207.390,32 28.832,99 

ZSZ Nr 2  
w Rykach 

4.721.764,55 512.952,65 9.519,69 1.034,18 236.088,23 25.647,63 

ZSZ Nr 1  
w Dęblinie 

4.150.080,39 564.312,83 8.963,46 1.218,82 218.477,92 29.700,68 

ZSZ Nr 2  
w Dęblinie 

3.412.232,99 595.166,46 8.342,87 1.455,17 213.264,56 37.197,90 

ZS w Sobieszynie 1.080.574,66 303.057,01 7.203,83 2.020,38 180.095,78 50.509,50 

OGÓŁEM 20.501.853,22 2.933.433,62 8.412,74 1.203,71 213.560,97 30.556,60 

  
4. Wydatki bieżące w 2020 r. w przeliczeniu na jednego wychowanka w internacie                       

Internat  
Wydatki bieżące 

Wydatki bieżące na 
jednego wychowanka 

wynagrodzenia 
pozostałe 
bieżące 

wynagrodzenia 
pozostałe 
bieżące 

ZSZ Nr 1 w Rykach 818.111,00 97.320,02 10.488,60 1.247,69 

ZSZ Nr 1 w Dęblinie 1.021.134,71 182.613,29 6.853,25 1.225,59 

ZS w Sobieszynie 840.812,14 252.025,29 6.182,44 1.853,13 

OGÓŁEM 2.680.057,85 531.958,60 7.383,08 1.465,45 
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Zdalne nauczanie od 19 października 2020 r. do 14 maja 2021 r. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1830), od 19 października 2020 r. na obszarze kraju zostało ograniczone 

funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wszystkich typów, 

polegające na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej. W tym czasie dyrektor placówki odpowiadał za organizację realizacji zadań tej 

jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

Organizacja pracy szkół została dostosowana do warunków prowadzenia kształcenia  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia lekcyjne odbywały się 

zgodnie z obowiązującymi planami lekcji. Nauczyciele prowadzili  zajęcia zdalne ze szkoły lub z 

domu.  

Nauczycielom i uczniom, którzy mieli problemy ze sprzętem komputerowym dyrektorzy 

wypożyczali sprzęt szkolny: 

 I LO w Rykach – nauczycielom wypożyczono 5 laptopów i 2 wizualizery, uczniom 

wypożyczono 8 laptopów i tabletów, 

 ZSZ Nr 1 w Rykach – uczniom wypożyczono 6 laptopów i 5 tabletów, 

 ZSZ nr 2 w Dęblinie – nauczycielom wypożyczono 4 laptopy, uczniom wypożyczono  

5 tabletów i 26 laptopów, 

 ZS w Sobieszynie – uczniom wypożyczono 7 laptopów i 11 tabletów. 

Nauczyciele w trakcie zdalnej pracy z uczniami wykorzystywali przede wszystkim dziennik 

elektroniczny. Utrzymywali także kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonów, 

komunikatorów internetowych, np. Messenger, Whatsup. Szkoły korzystały  

z platformy TEAMS, narzędzi Clasroom, Hangouts, Meet, Moodle, Zoom, Discord, Office 365.  

Dla uczniów technikum i branżowej szkoły część zajęć praktycznych prowadzona była 

stacjonarnie. Zajęcia te były realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w 

wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.  

Ponadto w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych we wszystkich szkołach w małych grupach 

prowadzone były konsultacje dla uczniów klas maturalnych.  

W okresie zawieszenia zajęć internaty szkolne funkcjonowały bez ograniczeń w rygorze 

sanitarnym. Przebywali w nich wychowankowie, którzy stacjonarnie realizowali zajęcia praktyczne 

oraz uczniowie klas maturalnych uczęszczający na konsultacje. W tym okresie  

w internacie ZSZ Nr 1 w Dęblinie zamieszkiwali również uczniowie z Ukrainy, Kazachstanu, 

Uzbekistanu, Białorusi oraz uczniowie z odległych miejscowości. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 2047), nauczyciele mogli skorzystać z jednorazowego wsparcia finansowego w 

https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(30(b))&cm=DOCUMENT
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wysokości do 500 zł w zakresie poniesionych kosztów związanych  

z kształceniem na odległość, tzw. bon 500+. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2020 dla 

powiatu ryckiego została zwiększona o kwotę 124.500 zł. Środki te zostały wykorzystane na 

refundację wydatków poniesionych przez nauczycieli na zakup usługi dostępu do internetu, 

sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Z przyznanego dofinansowania 

skorzystało: 

1) I LO w Rykach – 25 nauczycieli na kwotę 12.500 zł  

2) ZSZ Nr 1 w Rykach – 46 nauczycieli na kwotę 23.517 zł 

3) ZSZ Nr 2 w Rykach – 45 nauczycieli na kwotę 22.532 zł 

4) ZSZ Nr 1 w Dęblinie – 54 nauczycieli na kwotę 30.000 zł 

5) ZSZ Nr 2 w Dęblinie – 28 nauczycieli na kwotę 15.536 zł 

6) ZS w Sobieszynie – 20 nauczycieli na kwotę 11.868 zł 

7) Poradnia w Rykach – 9 nauczycieli na kwotę 4.079 zł 

8) Poradnia w Dęblinie – 9 nauczycieli na kwotę 4.468 zł 

 

We wszystkich placówkach pracownicy administracji i obsługi placówek pracowali bez zmian. W 

tym czasie wykorzystywali zaległe urlopy, przebywali na opiece nad dzieckiem do lat 8 lub 

pracowali w skróconym czasie pracy. 

Ograniczenie funkcjonowania w związku z COVID-19 nie dotyczyło poradni psychologiczno – 

pedagogicznych, które przez cały rok szkolny 2020/2021 pracowały w formie stacjonarnej.  

 
Sytuacja w oświacie 
Pomimo że od kilku lat subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich wydatków, sytuacja  

w szkołach i poradniach psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych przez powiat jest 

stabilna. Udział środków własnych powiatu w 2020 r. wynosił 6,25% w stosunku do ogółu 

wydatków na oświatę. Szkoły racjonalnie gospodarują środkami finansowymi określonymi  

w planie finansowym. Dyrektorzy w miarę możliwości pozyskują dodatkowe środki finansowe z 

Unii Europejskiej, dotacji i innych źródeł. Dzięki temu szkoły są wyposażone  

w nowoczesne pomoce dydaktyczne do kształcenia zawodowego, uczniowie mają możliwość 

wyjazdów na zagraniczne staże zawodowe. Baza dydaktyczna, wykształcona kadra pedagogiczna 

są dobrą promocją szkół. Rekrutacja do klas pierwszych w ostatnich latach dokonywana jest na 

podobnym poziomie, co przy wyludnianiu się powiatu jest niezwykle ważne. Dodatkowo każdego 

roku wzrasta liczba wychowanków w internatach. Ważnym aspektem, na który należy zwrócić 

uwagę w następnych latach, to większy nacisk na jakość kształcenia w szkołach 

ponadpodstawowych. Wskazują na to niezadawalające wyniki z egzaminu maturalnego i 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodzie. 

 
 
Sporządziła: Małgorzata Wołowiec 


