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WSTĘP 

 

Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2017/2018, w tym o wynikach 

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły 

nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 

wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora w szkołach i placówkach 

tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu 

terytorialnego,wynika z art. 11ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe. 

Przedstawiony materiał obejmuje, zgodnie z ustawą, rok szkolny 2017/2018, a więc 

okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2018r. 

Informacja została opracowana w oparciu o dane Systemu Informacji Oświatowej,  

o dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, materiały przygotowane przez szkoły 

i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz na podstawie własnych opracowań Wydziału 

Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju. 
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I.  STAN ORGANIZACJI  SZKÓŁ  I  PLACÓWEK 
 

1. Informacja dotycząca szkół i placówek oświatowych 

 

W roku szkolnym 2017/2018 Powiat Ostrzeszowski realizował zadania oświatowe poprzez 

prowadzenie następujących szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych: 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrzeszowie,  

ul Zamkowa 21.  

o następujących rozszerzeniach: 

− matematyka, , geografia/fizyka,j. angielski 

− chemia, biologia, j. angielski 

− historia, j. polski, j. angielskie/ j. niemiecki/ wos 

− matematyka, fizyka, j. angielski/j. niemiecki 

− biologia, chemia/matematyka, j. angielski/ j. rosyjski 

− biologia, geografia/chemia, j. angielski/ j. niemiecki 

Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Ostrzeszowie, ul. Gen. Sikorskiego 9  

o następujących kierunkach kształcenia: 

Technikum Nr 1 

− technik budownictwa,  

− technik ekonomista,  

− technik handlowiec,  

− technik technologii drewna,  

− technik żywienia i usług gastronomicznych,  

− technik obsługi turystycznej, 

− technik usług fryzjerskich, 

− - technik organizacji reklamy 

Branżowa Szkoła I Stopnianr 1 w zawodach:  

− sprzedawca,  

− stolarz,  

− fryzjer, 

− tapicer 

− wielozawodowa 

 

Zespół Szkół  Nr 2 im. Przyjaźni Polsko- Norweskiej w Ostrzeszowie, ul. Krańcowa 7 

o następujących rozszerzeniach i kierunkach kształcenia: 
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II Liceum Ogólnokształcące  

− geografia, wos, j. angielski/ j. niemiecki  

− biologia, chemia, j. angielski/niemiecki 

− matematyka, informatyka,j.angielski/ j. niemiecki,  

− matematyka,  biologia, chemia 

Technikum Nr 2  

− technik informatyk,  

− technik logistyk, 

− technik mechatronik, 

− technik pojazdów samochodowych, 

− technik rolnik, 

− technik żywienia i usług gastronomicznych, 

− technik architektury krajobrazu, 

− technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

Branżowa Szkoła I stopnianr 2 

− mechanik pojazdów samochodowych,  

− wielozawodowa 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ostrzeszowie, w skład którego wchodzą: 

Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Branżowa 

Szkoła  Specjalna I st., Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Internat; Realizujący m.in. Wczesne 

Wspomaganie Rozwoju Dziecka 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrzeszowie 

Służąca pomocą w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci  

i młodzieży Powiatu Ostrzeszowskiego. Realizuje główny cel, jakim jest wspomaganie rozwoju 

i efektywnego uczenia się, pomoc uczniom w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia 

oraz udzielanie dzieciom i młodzieży ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom różnych form 

pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. 

Informację dotyczącą spraw kadrowych, organizacyjnych i działalności placówki 

zamieszczono na stronie 21. 
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2. Informacja dotycząca organizacji pracy szkół  
 

 

Szkoły młodzieżowe 

 

Stan organizacji pracy szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2017/2018 obrazuje tabela 

nr 1, a Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego tabela nr 3. W ubiegłym roku szkolnym 

do szkół młodzieżowych prowadzonych przez Powiat Ostrzeszowski uczęszczało 

1 842uczniów w 68 oddziałach. 

 

Tabela nr 1. Stan organizacyjny szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2017/2018 

Nazwa szkoły 
Liczba 

uczniów 

ogółem 

Liczba 

oddziałów 

ogółem 

Liczba uczniów w klasach Liczba oddziałów/ klas 

I II III IV I II III IV 

I Liceum 

Ogólnokształcące 
289 11 105 94 90  4 3 4  

Zespół Szkół nr 1 
w tym: 

843 30 268 200 241 134 9 8 9 4 

Technikum 559 20 172 119 134 134 6 5    5 4 

Branżowa Szkoła I 

Stopnia nr 1 
284 10 96 81 107  3 3 4  

Zespół Szkół  nr 2 
w tym: 

710 27 202 219 200 89 7 8 8 4 

Liceum 

Ogólnokształcące 
137 5 35 45 57  1 2 2  

Technikum 470 18 140 126 115 89 5 4 5 4 

Branżowa Szkoła I 

Stopnia nr 2 
103 4 27 48 28  1 2 1  

Ogółem 
w szkołach 

1842 68 575 535 
531 

 
223 20 19 21 8 

 

 

 

Tabela nr  2.  Liczba uczniów i oddziałów z podziałem na typy szkół 

Typ szkoły Liczba uczniów 

 

Liczba oddziałów 

 

I Liceum Ogólnokształcące 289 11 

II Liceum Ogólnokształcące 137 5 

Ogółem w liceach: 426 16 

Technikum nr 1 

 
559 20 
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Wykres nr 1. Populacja uczniów wg typów szkół. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolnictwo specjalne 

Dzieci i młodzież  z dysfunkcjami mają zapewnioną wysoko wykwalifikowaną opiekę oraz 

odpowiednie warunki do kształcenia. Wsparcie dla dzieci i młodzieży posiadających wskazanie 

do kształcenia specjalnego przejawia się głównie poprzez: 

− umożliwienie nauki we wszystkich typach szkół zgodnie z indywidualnymi potrzebami 

rozwojowymi, edukacyjnymi oraz predyspozycjami 

− możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy 

dydaktycznej 

− opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez np. umożliwienie realizowania indywidualnego 

procesu kształcenia i zajęć rewalidacyjnych  

Technikum nr 2 
470 18 

Ogółem w technikach: 1029 38 

 

Branżowa Szkoła I st. nr 1.  

 

284 10 

Branżowa Szkoła I st. nr 2. 103 4 

Ogółem w szkołach branżowych I 

stopnia 387 14 

Razem 1842 68 

Uczniowie 
Technikum

52%Uczniowie 
Branżowej szkoły I 

St.
24%

Uczniowie Liceum 
Ogólnokstałcącego 

24%

POPULACJA UCZNIÓW WG TYPÓW SZKÓŁ
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− dostosowani treści, metod i organizacji nauczania do możliwości uczniów 

W roku szkolnym 2017/2018 zadania związane z zapewnieniem dzieciom i młodzieży 

kształcenia specjalnego realizowały: 

− przedszkole dla 3 dzieci, 

− szkoła podstawowa dla 29 uczniów 

− gimnazjum dla 18 uczniów 

− Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia dla 15 uczniów 

− szkoła przysposabiająca do pracy dla 23 uczniów 

Łącznie na wszystkich etapach edukacyjnych kształceniem specjalnym objęto 88 dzieci  

i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

Tabela  nr 3. Liczba oddziałów i uczniów SOSzW rok szkolny 2017/2018 

Nazwa placówki Nazwa szkoły 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Specjalny Ośrodek Szkolno 

-Wychowawczy 

 

Przedszkole Specjalne 1 3 

Szkoła Podstawowa Specjalna 

5 

  2* 

- 

19 

6* 

4** 

Gimnazjum Specjalne 4           18 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia 3 15 

Szkoła Przysposabiająca do pracy 4 23 

Razem 17 88 

 

 
Internat 1 4 

*zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 

**indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 

 

3. Rekrutacja uczniów do szkół  

Do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych przyjęto 588 uczniów, w tym:  

− 153 do dwóch liceów ogólnokształcących 

− 312 do dwóch techników 

− 123 do dwóch szkół branżowych 

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące naboru uczniów do klas pierwszych na dzień 30 

września 2017r. 
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Tabela nr 4. Nabór i kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowychw roku szkolnym 2017/2018 

Nazwa szkoły Typ szkoły 
Kierunek kształcenia/ 

przedmiot rozszerzone 

Liczba 

uczniów oddziałów 

I Liceum 

Ogólnokształcące  

Liceum 

Ogólnokształcące  

- Politechniczny  
(matematyka, fizyka, geografia) 

 

− Medyczny(biologia, chemia), 

− Humanistyczno-językowy 
(język polski, historia, język 

obcy) 

35 

 

 

48 

 

22 

1 

 

 

2 

 

1 

Razem w szkole 105 4 

Zespół Szkół nr 1 

 

Technikum 

 

 

 

 

- technik ekonomista 

 

- technik budownictwa 

 

- technik żywienia i usług 

gastronomicznych  

 

- technik technologii drewna 

 

- technik organizacji reklamy 

 

- technik usług fryzjerskich 

 

- technik obsługi turystycznej 

 

28 

 

33 

 

25 

 

 

14 

 

27 

 

23 

 

22 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

1 

Razem        172 6 

 

Branżowa Szkoła 

I st. nr 1 

 

 

- wielozawodowa 

 

- stolarz 

 

- tapicer 

 

67 

 

10 

 

19 

 

2 

 

0,5 

 

0,5 

 

Razem  96 3 

Razem w szkole  268 9 
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Z danych wynika, że nadal dużym zainteresowaniem cieszą się technika; procent 

zainteresowanych w stosunku do roku poprzedniego wzrósł i wynosi 53%. Procent 

zainteresowania liceami ogólnokształcącymi wynosi 26%, natomiast zainteresowanie 

szkolnictwem zawodowym wynosi 21%.   

Nabór uczniów do klas pierwszych poprzedziły zorganizowane 17 marca 2017r. Otwarte Drzwi 

do szkół, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów szkół gimnazjalnych jak i ich 

rodziców.Wykres nr 2 przedstawia liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w 

latach 2008-2017. 

 

Zespół Szkół nr 2 

 

 

 

 

II Liceum 

Ogólnokształcące 

 

 

 

- biologiczno-chemiczny 

 

- informatyczno-językowy 

 

- turystyczno-europejski 

 

12 

 

12 

 

24 

 

 

0,5 

 

1 

 

0,5 

Razem  48 2 

 

Technikum  

 

 

- technik informatyk 

 

- technik mechatronik 

 

- technik pojazdów 

samochodowych 

 

- technik logistyk 

 

- technik architektury 

krajobrazu 

 

- technik  rolnik  

 

- technik  żywienia i usług 

gastronomicznych 

 

- technik urządzeń i 

systemów energii 

odnawialnej 

 

 

48 

 

29 

 

10 

 

 

27 

 

12 

 

 

14 

 

 

0 

 

 

0 

 

1,5 

 

1 

 

0,5 

 

 

1 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

Razem  140 5 

 

Branżowa Szkoła 

I st. nr 2 

- mechanik pojazdów 

samochodowych 

- wielozawodowa 

20 

 

 

7 

 

 

 

Razem  27 2 

 Razem w szkole 215 9 

Ogółem w szkołach 588 18,5 
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Wykres nr 2. Nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w latach 2008-2017 

 

4. Uczniowie w szkołach ponadgimnazjalnych w latach 2011/2012– 2017/2018 

Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat obserwowana jest stała tendencja spadkowa liczby uczniów 

w szkołach. Tabela nr 5 przedstawia liczbę uczniów w poszczególnych typach szkół. 

Tabela nr 5. Liczba uczniów w poszczególnych typach szkół w kolejnych latach 

Nazwa 

szkoły 
Typ szkoły 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 

2017/2018 

I  Liceum 

Ogólnokszta

łcące 

Liceum 

Ogólnokształcące 467 435 428 398 349 294 
 

289 

Zespół Szkół 

Nr 1 

Technikum 611 607 578 566 547 518 
 

559 
Zasadnicza 

Szkoła 

Zawodowa/ BS 

I Stopnia nr 1 

371 378 368 388 363 332 

 

284 

Razem ZS nr 1 982 985 946 954 910 850 843 

Zespół Szkół 

Nr 2 

II Liceum 

Ogólnokształcące 
156 

 

158 

 

132 

 
150 159 148 

137 

Technikum  348 490 464 440 441 443 470 

Zasadnicza 

Szkoła 

Zawodowa/ BS 

I Stopnia nr 2 

59 59 56 71 73 106 

 

103 

Razem ZS nr 2 563 707 652 661 673 697 710 

Ogółem w szkołach 2213 2127 2026 2013 1932 1 841 1842 

159 165 160 146 137 153

112
87 95 105

274
300

287
322

304
267

279

257
209

268

210 185
177

127

196
191

186 227

225

225

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2
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Spadek liczby uczniów w szkołach  związany jest z tendencjami demograficznymi, które 

bezpośrednio wpływają na kształt sieci szkolnej. Dane demograficzne w powiecie 

ostrzeszowskim są nadal niepokojące, ponieważ aż do roku 2019 obserwuje się wyraźny spadek 

liczby absolwentów szkół gimnazjalnych (w stosunku do roku 2006 spadek o 402). Wykres nr 

3 przedstawia liczbę absolwentów szkół gimnazjalnych do roku 2020. 

Wykres nr 3Liczba absolwentów szkół gimnazjalnych w latach 2006 – 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uwaga: jest to przewidywalna liczba absolwentów 

 

II  KADRA  PEDAGOGICZNA 

1. Struktura zatrudnienia 

W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Ostrzeszowski pracowało 238 nauczycieli, w tym 192 pełnozatrudnionych. 

Tabela nr 6. Nauczyciele pełnozatrudnieni według stopnia awansu zawodowego rok szkolny 2017/2018 

Nazwa szkoły/placówki Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych Ogółem 
Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

I Liceum Ogólnokształcące - - 4 15 19 

Zespół Szkół Nr 1 - 5 12 48 65 

Zespół Szkół Nr 2 - 3 15 39 57 

Specjalny Ośrodek Szkolno- 

-Wychowawczy 
- 5 11 24 40 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna 
- 1 4 6 11 

Ogółem - 14 46 132 192 

920 917

784
751

734
699

667
693

655
629

586
632

602

518

573

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Tabela nr 7.Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze  według stopnia awansu zawodowego 

rok szkolny 2017/2018 

Nazwa szkoły/placówki Liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych Ogółem 
Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

I Liceum Ogólnokształcące - 1 6 6 13 

Zespół Szkół nr 1 
1+3 bez 

stopnia 
2 5 2 13 

Zespół Szkół nr 2 - 4 8 4 16 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy 
- 1 1 2 4 

Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczna 
- - - - - 

Ogółem 4 8 20 14 46 

 

W roku szkolnym 2017/2018 legitymowało się stopniem zawodowym: 

• nauczyciela dyplomowanego - 146 nauczycieli, co stanowi 62 % ogółu zatrudnionych 

• nauczyciela mianowanego    -  66 nauczycieli, co stanowi 28 % ogółu zatrudnionych 

• nauczyciela kontraktowego  -  22 nauczycieli,co stanowi 9 % ogółu zatrudnionych 

• nauczyciela stażysty      -   4 nauczycieli,  co stanowi   1 % ogółu zatrudnionych 

Trzech nauczycieli pracowało  bez stopnia awansu. 

 

Na przestrzeni ostatnich lat szkolnych obserwujemy wzrost liczby nauczycieli 

dyplomowanych. W roku szkolnym 2010/2011 stanowili 42,50%, w roku szkolnym 

2011/2012- 47,70%, 2012/2013 – 50,60%,w roku szkolnym 2015/2016 –55,50%, a w roku 

szkolnym 2017/2018 – 62%. Udział nauczycieli mianowanych w ogólnej liczbie zatrudnionych 

wynosi 28%. Tendencję spadkową obserwujemyw przypadku nauczycieli kontraktowych, 

gdzie nastąpił spadek z 14,10 % w roku szkolnym 2012/2013 do 9% obecnie oraz nauczycieli 

stażystów do 1%. 
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Wykres nr 4. Struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego 

Tabela nr 8.Poziom wykształcenia kadry pedagogicznej rok szkolny 2017/2018  

 

 

Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku szkolnym 

2017/2018 posiadało–   93,6% nauczycieli,  

wykształcenie licencjackie   –     2,5 % 

wykształcenie średnie         –     2,9% 

inne            1%. 

 

 

 

 

Nazwa 

szkoły 

Pełnozatrudnieni                  Niepełnozatrudnieni Ogółem 

z 

tytułem 

dra 

wyższe 

mgr 
licencjat średnie 

z 

tytułem 

dra 

wyższe 

mgr 
licencjat średnie 

z  

tytułem 

dra 

wyższe 

mgr 
licencjat średnie 

I LO - 19 - - - 13 - - - 32 - - 

ZS Nr 1 - 63 1 1 - 8 2 3 - 71 3 4 

ZS Nr 2 1 53 2 1 1 13 - 2 2 66 2 3 

SOSzW - 39 1 - - 4 - - - 43 1 - 

PPP - 11 - - - - - -  11   

Ogółem 1 185 4 2 1 38 2 5 2 223 6 7 

Nauczyciel stażysta; 
1,00%; 1%

Nauczyciel 
kontraktowy; 9,00%; 

9%

Nauczyciel 
mianowany 

28%
Nauczyciel 

dyplomowany
62%
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Wykres nr 5.Struktura zatrudnienia nauczycieli wg poziomu wykształcenia. 

 

 
Poziom wykształcenia kadry pedagogicznej utrzymuje się na poziomie lat poprzednich. 

 

 

III DOSKONALENIE ZAWODOWE 
 

 
1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz kadry kierowniczej. 

 

Warunkiem prawidłowej pracy szkół jest stały rozwój i doskonalenie zawodowe 

zatrudnionych w nich nauczycieli oraz kadry kierowniczej. Realizowane jest to poprzesz 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego 

przez zatrudnionych w nich nauczycieli. 

Zadania te realizowane są we współpracy szkół i placówek z Wydziałem Oświaty, 

Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wspierane jest 

finansowo poprzez coroczny odpisz planowanych rocznych środków przeznaczonych na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Na 2018r. (zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu 

Nr 56/2017 z dnia 19 grudnia 2017r.)jest to kwota 111 498,00zł tj. nie mniej niż 1% na ten cel. 

Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach  

w latach 2014/2015/2016/2017/2018 przedstawia tabela nr 9. 

 

 

 

magisterskie 
94%

licencjackie
2%

średnie 
3%

inne
1%
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Tabela nr 9. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 

 

 

Z kwoty pozostającej do dyspozycji szkół na dopłaty do czesnego wydatkowano  

w 2017r. 19616,57 zł. Wyodrębnione w budżetach szkół środki oprócz dopłat do czesnego dla 

studiujących nauczycieli, przeznaczone są, na:  szkolenia rad pedagogicznych, przygotowanie 

materiałów szkoleniowych, pokrycie kosztów dojazdów, organizację szkoleń, seminariów, 

konferencji szkoleniowych, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, opłat za 

kursy kwalifikacyjne i doskonalące.  

 

I Liceum Ogólnokształcące  
 

1. Ilość osób korzystających z dopłat do czesnego – 0 

2. Szkolenia rad pedagogicznych, nauczycieli i kadry kierowniczej – tematyka w roku 

szkolnym 2017/2018 

• Szkolenie – Kształtowanie umiejętności psychospołecznych w ramach Projektu „Bezpieczna +” 

• Konferencja - szkolenie PPP organizowane przez Kuratorium Oświaty w Kaliszu 

• Szkolenie „Zapoznanie się z nowymi technologiami i programowaniem 

• Warsztaty dla nauczycieli języka rosyjskiego  

• Szkolenie nt. „Sieci współpracy i samokształcenie nauczycieli” 

• Konferencja „Innowacyjna Edukacja” 

• Kongres Nowej Ewangelizacji  

• Warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego 

• IX Ogólnopolski Zlot Innowacyjnych Dyrektorów i Nauczycieli  

• Szkolenie – „Procedury Maturalne” organizowane przez OKE w Kaliszu 

• Szkolenie „Ochrona danych osobowych od A do Z po wejściu w życie Rozporządzenia 

RODO” 

• Szkolenie – Kurs Zimowy Turystyki Wysokogórskiej 

Nazwa 

Szkoły/Placówki 
Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

Rok 2018 

I Liceum 

Ogólnokształcące  
8 025,00 8 122,00 8 197,00 13 937,00 

13 155,00 

Zespół Szkół Nr 1 15 144,00 15 171,00 16 793,00 32 946,00 34 126,00 

Zespół Szkół Nr 2 15 144,00 15 171,00 16 394,00 32 504,00 33 059,00 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno – 

Wychowawczy 

10 580,00 10 533,00 10 996,00 21 452,00 

22 158,00 

Poradnia Psych. – 

Pedagog.  
10 000,00 10 000 5 000,00 5 880,00 

9000,00 

Razem 58 893,00 58 997,00 57 380,00 106 719,00 111 498,00 
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• Szkolenie „Etyka zawodowa nauczyciela”  

• Szkolenie Projekt pn.: „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki 

szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, 

realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

• Zintegrowany Kurs Wyrównawczy UEFA organizowany przez Opolski ZPN 

• Szkolenie – Matura 2018 

• Konferencja dyrektorów szkół organizowana przez Kuratorium Oświaty w Kaliszu 

• Konferencja- Uczniowie z trudnościami emocjonalnymi i interpersonalnymi 

• Szkolenie „Ochrona danych osobowych po wejściu w życie Rozporządzenia RODO” 

• Szkolenie „ Konsekwencje nadchodzących zmian w procedurze Niebieskiej Karty 

• Szkolenie „ Jak pozyskać dotacje na krajowe spotkania uczniów z zagraniczną 

młodzieżą lub zagraniczne szkolenia dla kadry w programie „Erasmus+” 

 

Zespół Szkół Nr 1 
 

1. Ilość osób korzystających z dopłat do czesnego – 2 

2. Szkolenia rad pedagogicznych, nauczycieli i kadry kierowniczej – tematyka: 

Szkolenia Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018 

• Myślenie wizualne w praktyce 

• Motywowanie uczniów do nauki – techniki motywacyjne 

• Sposoby rozwiązywania konfliktów 

• Bezpieczna szkoła bezpieczna przyszłość 

•  Doskonalenie stosowania dziennika Librus 

• RODO w szkole 

 

Szkolenia Kadry Kierowniczej 

• Szkolenie w zakresie Kontroli Zarządczej – 1 osoba 

• Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych 

• Przewodnik po ochronie danych osobowych 

 

Szkolenie nauczycieli 

• Kurs nauczyciela – e-coachingowi wspieranie rozwoju zawodowego na platformie Szkoła z 

klasą 2.0  

• Konferencja -Innowacyjna Edukacja  

• Szkolenia z użytkowania produktu PO  

• Myślenie wizualne w edukacji  

• Kongres: Skuteczna komunikacja jako wyzwanie w nauczaniu języka angielskiego Szkolenie: 

Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych  

• Szkolenie: Wykorzystanie oprogramowania GeoGebra w pracy nauczyciela matematyki  

• Szkolenie w zakresie przedmiotów gastronomicznych 

• Szkolenie z obsługi wirtualnej Gazetki Szkolnej  

• Wideo na lekcji 

• Szkolenie online dla nauczycieli języka angielskiego 

• Edukacja i rozwój 

• Wdrażanie nowej podstawy programowej 

• Szkolenie TRAUMA 

• W stronę dojrzałości 

• Doradztwo zawodowe 
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• Kariera na maxa 

• Szkolenie w zakresie pomiaru dydaktycznego oraz wykorzystania komputerowych narzędzi 

diagnozujących wiedze uczniów 

• Szkolenie z obsługi oprogramowania IN-FORM PROfessional 

• Szkolenie z obsługi programu PRO100 

• Ogólnopolskie spotkani konsultacyjne dotyczące rekomendacji do opracowania planów i 

programów nauczania 

• Egzaminator na egzaminie zawodowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe 

• Dietetyka I stopnia 

• Kuchnia podkarpacka kontra kuchnia francuska 

• Kuchnia góralska 

• Kuchnia włoska 

• Konferencja EDUKIDS & TEENS 

• Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Języka Angielskiego 

• Konferencja Morze Pomysłów dla nauczycieli języka angielskiego 

• IV Europejski Kongres Językowy PASE 

• Konferencja EDUTECH 

• Konferencja „Inspir@cje 2018” 

• GREAT – Nowa Era Kompetencji Nauczyciela 

• Deutsch im Trend 

• Dane na wagę złota – webinar 

 

Zespół Szkół Nr 2 

 
1. Liczba nauczycieli  korzystających z dopłat do czesnego w roku szkolnym 2017/2018-1 osoba 

2. Szkolenia rad pedagogicznych, nauczycieli i kadry kierowniczej – tematyka: 

• Dualny system kształcenia, 

• Radzenie w sytuacjach konfliktów 

• Współpraca międzynarodowa - mobilność kadry nauczycielskiej 

• Udział nauczycieli w Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych, 

• Seminarium - Profilaktyka uzależnień, 

• Warsztaty metodyczne „Narzędzia TIK do nauki przedmiotów przyrodniczych” 

• Kurs – „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi” 

• Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu 

matematyki 

• Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu 

fizyki 

• Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu 

chemii 

• Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu 

biologii 

• Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu 

geografii 

• Kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów dotyczących kreatywności, 

innowacyjności i pracy w grupie 
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

 
Ilość osób korzystających z dopłat do czesnego – 2 (Doradztwo Zawodowe i podstawy 

przedsiębiorczości, Integracja sensoryczna) 

 

1. Szkolenia rad pedagogicznych, nauczycieli i kadry kierowniczej – tematyka:  

I. Szkolenia kadry kierowniczej i administracji 
1. Szkolenie SIO 

2. Prawo pracy dla oświaty 

3. Nowelizacja karty Nauczyciela. Zmiany w karcie nauczyciela i prawie oświatowym od 1 

stycznia 2018 r. 

4. „Prawo Pracy dla oświaty 2018 r.” 

5. Kurs Inspektora Danych Osobowych 

6. Emerytury nauczycielskie i świadczenia kompensacyjne 

7. E-zwolnienia 

 

II. Szkolenia rad pedagogicznych 

1. Zmiany prawa oświatowego od 01.09.2017 

2. Pomoc przedmedyczna 

3. Jak dobrać metody efektywnej nauki pisania i czytania dzieci niepełnosprawnych 

intelektualnie? 

4. Jak inaczej uczyć uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkole przysposabiającej do 

pracy? 

 
III. Szkolenia nauczycieli 

1. Webinarium:  

- Jeżeli na ciało nie działa żadna siła, to pozostaje ono w spoczynku, czyli o tym jak 

pobudzać do rozwoju. 

- Marketing lektury. Jak lektura ma zachwycać, skoro nie zachwyca? 

- Egzamin ósmoklasisty w praktyce. 

2. Konferencje: 

- Europejska Konferencja Specjalistyczna w Radebeul k. Drezna. 

- Błogosławiony Franciszek Stryjas wzorem katechety, 

- Odkrywanie Osoby Ducha Św. oraz jego darów. 

- Nawrócenie muzułmanina 

- Konferencja logopedów 

-Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka 

2. Szkolenia: 

- Sztuka czytania. Nowe lektury na lekcjach języka polskiego. 

- Integracja odruchów pierwotnych wg Sally Godard – Blythe. 

- Sensoplastyka I i II stopień. 

- Psychomotoryka I i II stopień. 

- Terapia Czaszkowo – Krzyżowa 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

1. Ilość osób korzystających z dopłat do czesnego – 1(kierunek: Socjoterapia i 

resocjalizacja) 

2. Szkolenia rad pedagogicznych, nauczycieli i kadry kierowniczej – tematyka:  

• Szkolenie Stanford Binet 5  
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• Szkolenie Pakiet narzędzi „Troska” Turek  

• Konferencja „ Małe kroki – wielki cel. Mutyzm wybiórczy” Ostrów Wlkp.  

• Konferencja ogólnopolska „Autyzm w szkole” Leszno 

• „Nowoczesne technologie w komunikacji z dzieckiem z niepełnosprawnością. Wskazywanie 

wzrokiem”  

• Makaton I  

• EEG Biofeedback I stopnia  

• Superwizje Wrocław  

• Szkolenie w ramach diagnozy nowym narzędziem badawczym  

• Szkolenie z zakresu traumy w ramach współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym. 

• Edukacja włączająca u uczniów z autyzmem i ZA  

• Tożsamość osób z autyzmem  

• Studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia  

• Grupa Wsparcia (Poznań ) surdopedagogika  

• Udział w spotkaniu specjalistów oraz osób pracujących z dziećmi z Autyzmem, w tym, z 

Zespołem Aspergera „Dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości dzieci ze spektrum 

autyzmu”  

• Udział w II konferencji „Kwitnące tulipany – niepełnosprawność – porozmawiajmy” 

organizowane przez SOSW Ostrzeszów  

• Udział w spotkaniu szkoleniowo – informacyjnym na temat „ Współpraca: wychowawca – 

pedagog – rodzic” organizowanym przez PPP Ostrzeszów  

• Szkolenie KOLD Gdańsk 

• Szkolenie Poznań „Praca z uczniami z trudnościami w zachowaniu” 

• PU1 Warszawa  

• Diagnoza w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym  

• Superwizje Wrocław  

• Szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego 

• Szkolenie RODO  

 

2. Awans zawodowy nauczycieli  

 

Nauczyciel zgodnie z Kartą Nauczyciela może uzyskać następujące stopnie awansu 

zawodowego: nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. Dla 

najlepszych w zawodzie przewidziano honorowy tytuł – profesora oświaty nadawany przez 

Ministra Edukacji Narodowej. 

Uzyskanie kolejnego wyższego stopnia awansu zawodowego związane jest z odbyciem 

określonego przepisami stażu i uzyskaniem akceptacji komisji kwalifikacyjnej lub zdaniem 

egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Ze stopniem awansu zawodowego powiązana jest 

bezpośrednio wysokość wynagrodzenia zasadniczego. Kryteria i procedury awansu zależą od 

stopnia, o jaki ubiega się nauczyciel. Stażysta musi zaprezentować dorobek zawodowy w 

swojej szkole przed komisją powołaną przez dyrektora. Nauczyciel kontraktowy zdaje egzamin 

przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organ prowadzący szkołę. Dorobek nauczyciela 

mianowanego ocenia komisja kwalifikacyjna powołana przez Kuratora Oświaty. W komisjach 

zasiadają dyrektorzy szkół, przedstawiciele organu prowadzącego, przedstawiciele organu 

nadzoru pedagogicznego oraz eksperci z listy Ministra Edukacji Narodowej. Uzyskanie 

kolejnych stopni awansu zawodowego wymaga spełnienia określonych kryteriów i przejścia 
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przez ustalone procedury. W roku szkolnym 2017/2018 dziewięciu nauczycieli uzyskało 

wyższe stopnie awansu zawodowego. Liczbę nauczycieli, którzy uzyskali awans zawodowy w 

wyniku postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w poszczególnych szkołach i 

placówkach przedstawia tabela nr 10. 

 

 

 

Tabela nr 10. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali awans zawodowy w wyniki postępowania 

kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku szkolnym 2017/2018 

Szkoła/Placówka 

Uzyskany Stopień awansu 

 

Kontraktowy 

 

 

Mianowany 

 

Dyplomowany 

I Liceum Ogólnokształcące  - - - 

Zespół Szkół Nr 1 - - 1 

Zespół Szkół Nr 2 - - 5 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno- Wychowawczy 
- - 2 

Poradnia Psych. – Pedagog. - 1 - 

Ogółem - 1 8 

 

IV DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – 

PEDAGOGICZNEJ I ZAKRES UDZIELANEJ 

POMOCY 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna swoim działaniem obejmuje dzieci w wieku od 0 do 

ukończenia nauki szkolnej z terenu powiatu ostrzeszowskiego. W skład rejonu objętego 

zasięgiem placówki wchodzą miasta i gminy: Ostrzeszów, Czajków, Doruchów, Grabów nad 

Prosną, Kobyla Góra, Kraszewice, Mikstat.  

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna to placówka udzielająca dzieciom, młodzieży, 

rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także pomocy uczniom 

w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. 

Placówka ta  realizuje swoje zadania poprzez:   
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➢ diagnozę (psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, zawodoznawczą)   

w tym dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, słabosłyszące i niesłyszące, 

słabowidzące  i niewidome 

➢ terapię psychologiczną (indywidualną i grupową, w tym terapię rodzin) 

➢ terapię pedagogiczną (indywidualne i grupowe dla dzieci ze SPE) 

➢ terapię logopedyczną – indywidualną 

➢ terapię EEG Biofeedback, RSA Biofeedback 

➢ socjoterapię  

➢ zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży rozwijające sferę społeczno-

emocjonalną 

➢ doradztwo, w tym zawodowe  

➢ mediacje  

➢ zajęcia o charakterze edukacyjnym, w tym warsztaty 

➢ interwencje w środowisku ucznia. 

➢ działalność profilaktyczną 

➢ działalność informacyjno – szkoleniową 

➢ interwencję kryzysową 

➢ udział w zespołach interdyscyplinarnych 

➢ współpracę ze szkołami i przedszkolami w zakresie wspierania indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości dzieci 

niepełnosprawnych, w tym   z autyzmem, dzieci słabosłyszące i niesłyszące, 

słabowidzące i niewidome 

Kadra pedagogiczna: w Poradni zatrudnionych jest 11 pracowników pedagogicznych,  

w tym: 

− 1 psycholog, psychoterapeuta,  trener oświaty, RSA Biofeedback 

− 2 psychologów 

− 1 psycholog specjalista ds. dzieci  z autyzmem i zespołem Aspergera 

− 1 psycholog, tyflopedagog, surdopedagog, socjoterapeuta, z uprawnieniami  

do prowadzenia resocjalizacji, 

− 1 neurologopeda, pedagog, trener oświaty 

− 1 logopeda, pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta II stopnia EEG Biofeedback, 

tutor, RSA Biofeedback, specjalista ds. dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera 
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− 1 doradca zawodowy, surdopedagog, pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta II 

stopnia EEG Biofeedback, terapeuta RSA Biofeedback, trener oświaty   

z uprawnieniami koordynatora sieci współpracy,  

− 2 pedagogów,  

− 1 pedagog, terapeuta II stopnia EEG Biofeedback, 1 pedagog,oligofrenopedagog, 

terapeuta I stopnia EEG Biofeedback, terapeuta RSA Biofeedback, terapeuta 

pedagogiczny, doradca zawodowy 

Ogółem 4 psychologów 1 psycholog- tyflopedagog, surdopedagog, 1  logopeda – pedagog,  

1-neurologopeda – pedagog,1 pedagog-doradca zawodowy - surdopedagog, 3 pedagogów. 

Działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrzeszowie  (stan na 31.08.2018r.) 

I. Diagnoza dzieci i młodzieży: 

a) Diagnozowanie w zakresie predyspozycji i uzdolnień – 14; 

b) Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych: 

• Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna: 

− dostosowanie wymagań edukacyjnych – 46 ; 

• Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu/szkole – 

257; 

• Przyjęcie ucznia do gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy – 11. 

• dot. zezwolenia na indywidualny tok nauki – 0 

• wydania zezwolenia na nauczanie domowe – 1 

• diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się – diagnoza psychologiczna, 

pedagogiczna, logopedyczna - ilość wydanych opinii – 32 

• udzielenie zezwolenia na zatrudnienie – 12 

• zwolnienia z nauki drugiego języka – 2  

• odroczenia obowiązku szkolnego – 14 

Ogółem:  

diagnoza psychologiczna – 812 

diagnoza pedagogiczna – 689 

logopedyczna – 92 ( Przesiewowe Badania Logopedyczne – 944 osoby) 

zawodoznawcza – 14 

Łącznie: 1607 
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W wyniku diagnoz objęto dzieci, młodzież oraz rodziców pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w formie – zaleceń postdiagnostycznych, udostępniania zestawów ćwiczeń, 

ukierunkowywanie pracy w domu oraz skierowano dzieci i młodzież do właściwej formy 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, a także ukierunkowywano kontynuację 

obowiązku szkolnego. 

c) Diagnoza dla potrzeb Zespołów Orzekających: 

Tabela nr 1(PPP) - Wydane orzeczenia 

Rodzaj wydanego orzeczenia 
dzieci 

do 3 
roku 

dzieci w 
wieku 

przed- 

szkolnym 

uczniowie 

szkół 
podstaw. 

uczniowie 

gimnazjum 

ucz. szkół 

ponadpod/ 
ponadgim. 

młodzież 

nie- 

ucząca się 
i 

niepracująca 

Ogółem 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Niesłyszących i słabo słyszących 
 

x 
1 1 1 0 x 3 

Niewidomych i słabo widzących x 1 3 0 0 x 4 

Niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: x 4 9 5 2 x 20 

Niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym: 
x 0 2 0 0 x 2 

Z niepełnosprawnościami sprzężonymi: x 4 4 2 1 x 11 

Zagrożonych niedostosowaniem społecznym: x x 0 0 0 0 0 

Niedostosowanych społecznie: x x 1 2 0 0 3 

Upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (zajęcia 
rewalidacyjno-wychowawcze): 

x 2 3 1 2 x 8 

O potrzebie indywidualnego nauczania x x 9 6 5 x 20 

Odmowne: x 0 0 0 0 0 0 

Uchylajace: x 0 0 0 0 0 0 

Orzeczenie wydane po odwołaniu do KO: x 0 0 0 0 0 0 

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania 
przedszkolnego: 

x 0 x x x x 0 

Orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego: x 0 0 0 0 x 0 

Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego 
przygotowania przedszkolnego: 

x 0 x x x x 0 

Orzeczenie o braku wwr 1 0 0 0 0 0 1 

Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania: x x 0 0 0 x 0 

Orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno 

wychowawczych: 
x 0 0 0 0 x 0 

Niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją x 0 1 0 1 x 4 

Autyzmem, w tym zespołem Aspergera: 2 0 1 0 0 x 3 

Opinie wwr 11 1 0 0 0 0 12 

 

 

II. Udzielanie dzieciom, młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

W ramach pomocy bezpośredniej udzielanej uczniom i ich rodzicom Poradnia prowadzi: 

 

1. Terapię dzieci i młodzieży oraz ich rodzin (w tym: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla 

dzieci klas I-III i IV-VI, zajęć logopedycznych w tym we wczesnej interwencji logopedycznej, 

pomoc psychologiczna, pedagogiczna: 
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2. Udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-

pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu 

kształcenia i kariery zawodowej.  

3. Udzielanie pomocy rodzinom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci                              

i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych ( w tym:  

4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

5. Terapia  EEGBIOFEEDBACK.Terapia RSABIOFEEDBACK. 

6. Zajęcia rozwijające kreatywność dzieci zdolnych 

7. Bezpośrednia pomoc młodzieży – podnoszenie jakości kształcenia zawodowego: 

8. Porady indywidualne dla rodziców w zakresie: 

9. Prelekcje, spotkania i warsztaty z rodzicami na temat problemów pojawiających się w 

procesie wychowania i nauki ze szczególnym uwzględnieniem tematyki kształtowania postaw, 

wychowania do wartości. 

10. Udział w spotkaniach konsultacyjnych, mediacyjnych. 

11. Podejmowanie  mediacji w sprawach konfliktowych i interwencji w sprawach kryzysowych 

uczniów przechodzących do szkół programowo wyższych. 

Łącznie pomocą bezpośrednią objęto w roku szkolnym 2017/18 3235 osób na 3337 

spotkaniach 

 

III. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną 

funkcję przedszkola, szkoły i placówki w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów dydaktycznych i wychowawczych. Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu 

zawodowym. 

1. Porady i konsultacje.  

2. Udział w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów 

udzielających w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Udział w zebraniach rad pedagogicznych: 

4. Interwencje kryzysowe.  

5. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla dzieci i młodzieży tematyka:  

Łącznie: 635 osób na 397 spotkaniach 

IV Organizacja pracy i zarządzanie: 

W roku szkolnym 2017/18 doposażono gabinety Poradni w następujące narzędzia 

diagnostyczne: 
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- Ados – Protokół Obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum Autyzmu, 

- Stanford-Binet 5 (3 egzemplarze testu); 

- Karta Oceny Języka Dziecka - AFA 

- Karta Oceny Logopedycznej Dziecka; 

- Karta Oceny Słuchu Fonemowego - KOSF; 

 - Cattell 

- SPR MAT Edukacja Wczesnoszkolna. 

Doposażono gabinety w literaturę fachową oraz pomoce terapeutyczne zgodnie                                              

z zapotrzebowaniem specjalistów. 

 

V. Promocja Poradni 

W ramach promocji placówki organizowano spotkania z dyrektorami szkół                                                             

i przedszkoli powiatu ostrzeszowskiego oraz spotkania ze specjalistami: logopedami, 

pedagogami, nauczycielami i wychowawcami.  

Wygłoszono prelekcję na temat edukacji włączającej dla dyrektorów szkół i przedszkoli z 

powiatu ostrzeszowskiego i kępińskiego (na prośbę KO Delegatura Kalisz).                                                                                                

Propagowano działalność Poradni w mediach m.in.: radio Eska i lokalna prasa. Aktywnie 

prowadzony jest profil Poradni na Portalu społecznościowym. W drugiej połowie lutego 

przyjęto także na praktykę studentkę poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Nawiązano 

współpracę z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                     w 

ramach, której w Przedszkolu nr 1 w Ostrzeszowie odbył się cykl spotkań z dziećmi 6-letnimi 

o tematyce rozwijania emocji. 

VI. Działania w zakresie polepszania warunków pracy i bazy lokalowej placówki 

W grudniu 2017 roku wyremontowane, dzięki pozyskanym środkom, zostały sanitariaty oraz 

odmalowany korytarz i 5 z 8 gabinetów.  

Wnioski: Zauważa się znaczący wzrost liczby klientów objętych działaniem Poradni 

szczególnie w zakresie wspierania nauczycieli i szkół. 
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V.BEZPIECZEŃSTWO ORAZ DZIAŁALNOŚĆ 

PROFILAKTYCZNA W  SZKOŁACH 

 
 W roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z wymogami prawa oświatowego   

we wszystkich szkołach ponadpodstawowych podejmowano działania wynikające 

z programów profilaktyki. Wszystkie szkoły posiadały, zgodnie z Rozporządzeniami 

oświatowymi, Szkolny Program Profilaktyki.  Realizacja przyjętych w nich zadań wyposażyła 

młodzież w niezbędną wiedzę w zakresie reagowania w sytuacjach ryzykownych oraz 

wyposażyła uczniów w wiedzę na temat prawidłowego funkcjonowania w różnych sytuacjach 

społecznych. Poniżej przedstawiamy działania podejmowane przez szkoły w zakresie 

profilaktyki i bezpieczeństwa: 

 

I Liceum Ogólnokształcące 

W roku szkolnym  2017/2018 zrealizowano zadania zawarte w Szkolnym Programie 

Profilaktyki skierowane do: 

1. Uczniów: 

• Zajęcia integracyjno-adaptacyjne we wszystkich klasach I na temat: 

„ Poznawanie siebie i grupy. Budowanie pozytywnego obrazu siebie.” 

• Zajęcia w klasach I „ Wzmacnianie poczucia własnej wartości” 

• Realizowany był również program „ Równy komiks- ogólnopolska kampania na 

rzecz równego dostępu do zatrudnienia”. Program ten realizowany jest ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

• W klasach I i II  zajęcia z psychologiem na temat uzależnień i „Radzenie sobie 

w sytuacjach trudnych”. 

• Odbył się wykład przeprowadzony przez SWSP w Poznaniu na temat: „Moje 

prawa w Internecie ”. 

• We  wszystkich klasach III ,II i I odbyły się zajęcia „ Efektywne uczenie się” 

Na bieżąco wychowawcy i nauczyciele uczący w poszczególnych klasach reagowali na 

nieprawidłowe zachowania uczniów. 

 

2. Nauczycieli:                                                                                                           

Nauczyciele i wychowawcy na bieżąco korzystali z literatury fachowej. Konsultowali 

realizowane lekcje wychowawcze. 

 

3. Rodziców: 
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Odbyło się spotkanie Pedagoga z rodzicami uczniów klas I, gdzie zostali poinformowani  

o istniejących zagrożeniach , możliwości uzyskania pomocy i sposobach postępowania  

z dorastającymi dziećmi. 

 

 

Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli nt. „Wspieranie uczniów w zakresie  kompetencji 

społecznych ” 

Nauczyciele otrzymali materiały merytoryczne wspomagające przeprowadzenie zajęć. 

Zajęcia warsztatowe z uczniami przeprowadzili wychowawcy klas i pedagog szkolna. 

Temat zajęć: 

▪ „ Zasada pracy zespołowej ” 

▪ „ Zachowania przemocowe ” 

▪ „ Zasada komunikacji interpersonalnej ” 

▪ „ Zasady aktywnego słuchania ” 

▪ „ Rodzaje konfliktów i sposoby ich rozwiązywania ” 

10-osobowe grupy uczniów uczestniczyły w zajęciach warsztatowych dla mediatorów 

rówieśniczych. 

Została przygotowana ulotka nt. skutecznego porozumiewania. 

Uczniowie klas I i II rozdali rodzicom ulotki „ Szkoła porozumienia” . 

Plakaty przygotowywane przez uczniów nt. skutecznej komunikacji. 

Przeprowadzono debatę uczniowską nt. „Empatia bronią przeciwko przemocy ” 

Grupa teatralna przygotowała przedstawienie z ponadczasowym przesłaniem pt „Signum 

Temporis” 

 

Zespół Szkół Nr 1 

Zapewnieniu profilaktyki i bezpieczeństwa w szkole w roku 2017/2018 służyły takie działania 

jak: 

− Realizacja projektu MEN: „Bezpieczeństwo w szkole” – polegające na zorganizowaniu 

szkolenia dla wszystkich pracowników szkoły na temat zachowania w sytuacji zagrożenia 

terrorystycznego i innych zagrożeń bezpieczeństwa w szkole oraz na przeprowadzeniu przez 

specjalistów audytu bezpieczeństwa w szkole. 

− Pedagog szkolny realizuje warsztaty dla młodzieży „W stronę dojrzałości” w ramach 

Narodowego Programu Zdrowie nakierowane na pozytywny samorozwój w drodze do 

dorosłości. W szkole realizowany jest również program „ARS” nadzorowany przez Państwową 

Inspekcję Sanitarną, którego celem jest pomoc w podejmowaniu dojrzałych decyzji, wyborów 

w relacjach rówieśniczych i partnerskich. 
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− Dyżury wszystkich wychowawców i nauczycieli na korytarzach i świetlicy szkolnej zgodnie  

z harmonogramem opracowanym na początku roku szkolnego. Ten rodzaj nadzoru 

wychowawców od wielu lat jest skuteczny i pozytywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa 

naszych uczniów.  

− Pedagodzy szkolni i dyżurujący psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej –  

w ramach profilaktyki - przeprowadzili szereg lekcji mających na celu zwiększanie szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa uczniów, zarówno na terenie szkoły jak i poza nią. Pomocą 

pedagogiczną objęto również rodziców uczniów i wybranych pracodawców młodocianych 

pracowników w celu zwiększania skuteczności naszych działań.  

− Systematyczne uświadamianie uczniom konieczności informowania kadry pedagogicznej  

o wszelkich aktach przemocy i nadużyć ze strony innych uczniów  

i młodzieży pozaszkolnej.   

− W szkole jest powołany zespół wychowawczy, który na bieżąco sprawdza podejmowane 

działania uczniów jak i samej kadry nauczycieli. W zespole wychowawczym podejmowane są 

także decyzje w jakich dziedzinach powinny być przeprowadzane szkolenia kadry 

pedagogicznej.  

− Spotkania z przedstawicielami różnych instytucji na godzinach wychowawczych.  

W ramach zajęć klasowych współpracujemy z Komendą Powiatową Policji i kadrą  

z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie. W omawianym roku szkolnym 

odbyło się spotkanie uczniów z Policją na temat bezpieczeństwa i agresji  

w sieci oraz bezpiecznego poruszania się po drogach. 

− Kontynuowanie współpracy z lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa 

 i profilaktyki różnych zagrożeń takimi jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, Komenda Powiatowa Policji, kuratorzy sądowi i społeczni, inne 

szkoły. 

− Monitorowanie obiektów szkoły za pomocą kamer video przyczyniło się do poprawy 

bezpieczeństwa uczniów przebywających na przerwach jak i do kontroli przebywających osób 

w trakcie godzin lekcyjnych. W razie konieczności odtwarzany jest  materiał filmowy 

zapisywany na archiwizowanych dyskach. Młodzież sama ma świadomość ich kontrolowania i 

prosi o pomoc w potwierdzeniu ich wersji w trudnych przypadkach.  

 

Zespół Szkół Nr 2 

− Spotkania z policją - pogadanki na temat bezpieczeństwa komunikacyjnego i cyberprzemocy  

− realizacja programu „ ARS – czyli jak dbać o miłość” – profilaktyka antynarkotykowa                                       

i antyalkoholowa; 

− realizacja programu profilaktycznego „ Wybierz życie” – profilaktyka antynowotworowa; 

− udział w programie „ Lider zdrowia”  - profilaktyka AIDS/ HIV; 
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− profilaktyka chorób zakaźnych/ szczepienia ochronne; 

− realizacja zajęć integracyjnych w klasach pierwszych; 

− w klasach maturalnych zrealizowane zostały zajęcia dotyczące radzenia sobie ze stresem 

 i skutecznego uczenia się przed egzaminem; 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  

1. Spotkania z policjantem dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

2. Spotkania z policjantem z dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień. 

3. Zajęcia warsztatowe prowadzone prze pedagoga z dotyczące sposobów radzenia sobie z agresją. 

4. Konsultacje dla rodziców i uczniów dotyczące stosowanie środków psychoaktywnych, używania 

alkoholu, palenia papierosów oraz uzależnienia od telefonów komórkowych. 

 

VI PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SZKOŁACH 

Tabela 11. Gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedmedycznej  w szkołach 

Szkoła Gabinet Liczba pielęgniarek 

I Liceum Ogólnokształcące TAK 1 

Zespół Szkół nr 1 TAK 1 

Zespół Szkół nr 2 TAK 2 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  TAK 1 

Wymienione gabinety mają zagwarantowane przez NFZ godziny płatne dla pielęgniarek 

 

 

VII  POMOC MATERIALNA – STYPENDIA 

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie szkół ponadpodstawowych Powiatu Ostrzeszowskiego 

objęci zostali następującymi stypendiami: 

− Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane uczniom o wybitnych, wyraźnie 

ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś 

dziedzinie wiedzy i mającej co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów 

− Stypendium Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przyznawane jest 

uczniom, którzy spełniają łącznie trzy warunki:  

a) uczą się w trybie dziennym, 

b) osiągają średnią ocen za rok poprzedni (4,21-5,41 - powyżej) 

c) pozostają w trudnych warunkach materialnych (średni dochód na jednego członka 

rodziny nie przekracza 650 zł netto) 
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− Stypendium Starosty Ostrzeszowskiego przyznawane uczniom zameldowanym na terenie 

Powiatu Ostrzeszowskiego posiadającym średnią ocen nie niższą niż 5,00 i ocenę celującą 

w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. 

Tabela nr 12. Dane dotyczące stypendiów przyznanych uczniom w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

VIII. SZKOŁY NIEPUBLICZNE O UPRAWNIENIACH 

SZKÓŁ PUBLICZNYCH 
 
Do zadań Powiatu należy prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 

Dokonywanie wpisu  do ewidencji oraz nadawanie niepublicznym szkołom uprawnień szkół 

publicznych odbywa się na wniosek strony. 

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie powiatu ostrzeszowskiego działała  jedna szkoła 

niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej: 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ostrzeszowie, siedzibą szkoły jest budynek  Szkoły 

Podstawowej Nr 2, ul. Piastowska 3, 63-500 Ostrzeszów. Osoba prowadząca szkołę: Paweł 

Dzioba,. Liczba uczniów/ słuchaczy –54. Cykl kształcenia trwa 3 lata na podbudowie 

programowej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, a od 24 maja 2012 r.  

w związku ze zmianami programowymi na podbudowie programowej gimnazjum lub 

zasadniczej szkoły zawodowej. Szkoła prowadzi nauczanie dla dorosłych w formie zaocznej. 

Ukończenie szkoły umożliwia uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 

maturalnego. Liceum rozpoczęło swą działalność 1 września 2008 r.Nadzór pedagogiczny nad 

tą szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 

 

 

Nazwa szkoły 

Prezesa 

Rady 

Ministrów 

Ministra 

Edukacji 
Narodowej 

Urzędu 

Marszał- 
kowskiego 

Starosty 

Ostrze- 
szowskiego 

 

Ogółem 

I Liceum 

Ogólnokształcące 
1 - 5 2 8 

Zespół Szkół Nr 1 1 - 11 2 14 

Zespół Szkół Nr 2  2 - - 2 4 

Razem 4 0 16 6 26 
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IX.  FINANSOWANIE OŚWIATY 
 
Finansowanie prowadzonych przez Powiat szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych 

to jedno z najważniejszych zadań tego szczebla administracji publicznej. Najważniejsze źródło 

finansowania edukacji stanowi część oświatowa subwencji ogólnej obliczana wg algorytmu 

określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Subwencja oświatowa dla 

Powiatu Ostrzeszowskiego  na rok 2018 wynosi 18 009 049,00 zł 

 

1. Wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

W obszarze finansowania oświaty ustawodawca nałożył na jednostki samorządu terytorialnego 

precyzyjnie  określony obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu wynagrodzeń 

nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego. 

W tabeli nr 13 przedstawione są wydatki poniesione przez Powiat Ostrzeszowski na 

wynagrodzenia nauczycieli w 2017 roku w odniesieniu do poszczególnych stopni awansu 

zawodowego (w analizie wzięto pod uwagę rok budżetowy a nie szkolny z uwagi  

na obowiązek obliczania średnich wynagrodzeń w danym roku kalendarzowym).  

 

Tabela nr 13. Wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli w 2017 roku 

 

Z  przedstawionej tabeli wynika, że wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli 

na stopniach awansu zawodowego nauczyciela stażysty oraz nauczyciela kontraktowego 

w roku 2017 nie osiągnęły wymaganego poziomu określonego w ustawie Karta Nauczyciela. 

Stopnie 

awansu 

zawodowego 

Średnie  

wynagrodzenie 

wymagane ustawą 

KN 

Średnioroczna 

liczba etatów 

nauczycielskich 
 

Wymagane 

wynagrodze

-nia 

razem 

Faktycznie 

wypłacone 

wynagrodzenia 

Różnica od dnia  

1 stycznia 

do dnia 

31 

sierpnia  

od dnia  

1 września 

do dnia 31 

grudnia  

od dnia  

1 stycznia 

do dnia 

31 

sierpnia  

od dnia  

1 

wrześni

a do 

dnia 31 

grudnia      

1 2 3 4 5 6 9 10 

nauczyciel 

stażysta 
2752,92 2752,92 2,64 0,18 60 123,77 54 575,36 -5 548,41 

nauczyciel 

kontraktowy 
3055,74 3 055,74 18,62 17,59 670 184,90 687 346,53 17 161,63 

nauczyciel 

mianowany 
3964,20 3 964,20 60,33 53,71 2 764 950,22 2 893 722,12 128 771,90 

nauczyciel 

dyplomowany 
5065,37 5 065,37 132,32 136,41 8 125 866,55 8 341 689,87 215 823,32 
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Było zatem konieczne wypłacenie dodatków uzupełniających na stopniu awansu zawodowego 

nauczyciela stażysty w łącznej kwocie 5 548,41zł. 

 

 
2. Działania organu prowadzącego w zakresie  pozyskania dodatkowych środków 

finansowych  

 
W okresie sprawozdawczym podejmowano działania w zakresie pozyskania dodatkowych 

środków  na cele oświatowe: 

 

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na: 

− wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczenia dla SOSW 

- 10 354,60 

− opłacenie składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne uczniów i wychowanków 

Domu Dziecka w Ostrzeszowie -15 210,00zł 

− Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 24 000,00 zł 

− „Bezpieczna +” - 9664,00zł 

− „Aktywna tablica” 14 000 

− Dotacja dla przedszkola specjalnego 1 370,00 zł 

− Dotacja na gabinety profilaktyki zdrowotnej 17 580,00 zł 

 

X. WYNIKI NADZORU PEDAGOGICZNEGO 

SPRAWOWANEGO PRZEZ KURATORA OŚWIATY 
 

 

W roku szkolnym 2017/2018 nadzór pedagogiczny prowadzony był w oparciu  

o kierunki polityki oświatowej państwa ogłoszone przez MEN oraz „Plan nadzoru 

pedagogicznego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nad szkołami i placówkami województwa 

wielkopolskiego”. Celem nadzoru pedagogicznego KO jest opis i ocena systemu kształcenia i 

wychowania w województwie. Publikowane corocznie wnioski w tym zakresie są podstawą 

planowania przez szkoły i placówki  działań edukacyjnych, weryfikowania dotychczasowych 

rozwiązań, programowania, monitorowania i analizowania ich dokonań.  

System nadzoru pedagogicznego, którego podstawą jest ewaluacja zewnętrzna, 

kontrola, monitorowanie oraz wspomaganie, inicjuje i wspiera działania wynikające ze 

zmiennych warunków funkcjonowania placówek oświatowych. Poprzez kontrole oraz 
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ewaluacje dostarcza się szkołom i placówkom informacje, które umożliwiają podejmowanie 

decyzji oraz budowanie planów wyznaczających niezbędne zmiany. 

 

 

 

Tabela nr 14. Nadzór  pedagogiczny Kuratora Oświaty w szkołach i placówkach w roku szkolnym 

2017/2018 

Szkoła/placówka Ewaluacje 

całościowe 

Ewaluacje 

problemowe 

Kontrole 

planowe 

Kontrole 

doraźnie 

Monitorowanie 

I LO - - - - 1 

ZS nr 1  - - - - 1 

ZS nr 2 - - - - - 

SOSzW - - - - - 

PPP - - 1 - - 

 

Tabela nr 15. Przedmiot kontroli prowadzonej przez Kuratora Oświaty w szkołach i placówkach 

w roku szkolnym 2017/2018 

Szkoła/Placówka Przedmiot kontroli/monitorowania 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

Zespół Szkół nr 1 Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

Zespół Szkół nr 2 - 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno - Wychowawczy 
- 

Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna 

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości 

współpracy publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych z przedszkolami i szkołami 

 

XI.  WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 
 
 

1. Wyniki egzaminu w gimnazjum specjalnym i Branżowej Szkole Specjalnej I stopnia 

Egzamin gimnazjalny w 2018roku przeprowadzono w dniach: 18 kwietnia część 

humanistyczną (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego),  

19 kwietnia część matematyczno-przyrodniczą (z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz  z 

zakresu matematyki), 20kwietnia język obcy nowożytny (poziom podstawowy oraz poziom  

rozszerzony). W każdej części egzaminu uczeń rozwiązywali zadania w następujących 

rodzajach arkuszy:  

a) standardowe  
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− bez dostosowań (np. GH-H1),  

− dostosowane dla uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera (np. GH-H2),  

− dostosowane dla uczniów słabowidzących poprzez zwiększenie czcionki (np. GH-H5),  

− dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (np. GH-H7), 

− dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (np. GH-H8).  

W egzaminie brało udział 5 uczniów klasy trzeciej. 

Tabela nr 16 Wyniki egzaminu w gimnazjum specjalnym 

Wyniki  

Średnie wyniki  ucznia dla 

Części humanistycznej 
Części matematyczno-

przyrodniczej 
Części 

językowej  

j. polski 
Historia, 

WOS 
matematyka 

cz. 

przyrodnicza 
j. angielski 

Województwo 
57,86% 66,65% 40,38% 57,23% 61,03% 

Gimnazjum 

Specjalne 
52,40% 64,60% 31,60% 51,40% 59,80% 

 

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpił:w sesji maj- czerwiec 

przystąpiło 3 uczniów, którzy nie zdali egzaminu w części pisemnej. 

 

2.Efekty kształcenia w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach ponadpodstawowych 

 

Tabela nr 17. Efekty kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2017/2018 

 Liczba 

uczniów 

ogółem 

Średni

a ocen 

Frekwen-

cja 

Świadectwa z 

wyróżnieniem 

Egzaminy 

poprawkowe 
Niepromowani 

szkoła    Liczba 

uczniów 

% 

uczniów 

Liczba 

uczniów 

% 

uczniów 

Liczba 

uczniów 

% 

uczniów 

I LO 284 4,31 88,03 86 30% 2 0,7% 2 0,7% 

II LO 137 3,82 86,03 12 9% 8 5% 2 1,4% 

Technikum 

Nr 1 
559 3,86 80,80 74 14% 25 4% 3 0,5% 

Technikum 

Nr 2 
470 3,39 82,13 16 3% 55 11% 7 1,4% 

BS I st. 

Nr 1 
284 3,57 69,97 5 2% 4 1,4% 7 2,4% 

BS I st. 

 nr 2 
103 3,15 79,20 1 1% 9 9% 3 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

 

 

 

Wykres nr 6. Frekwencja  

 

 
 

Wykres nr 7. Średnia ocen 
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80%

90%
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I liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2

88,03%
86,03%

80,80%

82,13%
69,97% 79,20%

Liceum Technikum  Zasadnicza Szkoła Zawodowa

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

I liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2

4,31

3,823,86

3,39
3,57

3,15

ŚREDNIA OCEN

Liceum Technikum  Zasadnicza Szkoła Zawodowa

FREKWENCJA 
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Wykres nr 8. Promocja 

 
3.Wyniki egzamin maturalnego 

Egzamin maturalny w 2018 roku. przeprowadzono w dniach od 4 do 23 maja, zarówno część 

pisemną, jak i ustną. W części pisemnej egzaminy z języka polskiego, języka obcego  

i matematyki na poziomie podstawowymi egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na 

poziomie rozszerzonym). W części ustnej egzamin (bez określenia poziomu) z języka polskiego 

i języka obcego nowożytnego.Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu  

z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, Absolwent mógł przystąpić do 

egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów.  

Do wszystkich egzaminów obowiązkowych w 2018 roku przystąpiło 322 uczniów szkół 

ponadpodstawowych, z czego w : 

− liceach ogólnokształcących  - 138 

− technikach   - 184 

Egzamin zdało 302 absolwentów, co stanowi 94 % zdających, przy zdawalności w kraju 

86% i 87 % w województwie wielkopolskim. Zdawalność podawana jest  

z uwzględnieniem  egzaminów poprawkowych.  

 

 

 

96%

96%

97%

97%

98%

98%

99%

99%

100%

100%

I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2

99,30%

98,50%

99,40%

98,50%

97,50%

97,00%

PROMOCJA

Liceum Technikum  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
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Tabela nr 18. Liczba absolwentów szkół Powiatu Ostrzeszowskiego zdających egzamin 

maturalny w 2018 r. 

 

 

 

 

Tabela nr 19. Liczba absolwentów szkół Powiatu Ostrzeszowskiego przystępujących do matury 

w 2018r. wg typów szkół 

Typ szkoły Nazwa szkoły 
Liczba 

absolwentów 

Liczba 

przystępujących 

do matury 

% 

absolwentów 

w szkole w typie 

Liceum 

Ogólnokształcące 

I Liceum 

Ogólnokształcące 
87 87 100% 

100% 

II Liceum 

Ogólnokształcące 
51 51 100% 

Technikum 

Technikum Nr 1 134 113 84% 

85% Technikum Nr 2 83 71 
86% 

Ogółem w szkołach 
355 322 

90% 

 

 

 

 

 

 

Nazwa szkoły Typ szkoły 
Liczba 

absolwentów 

Liczba  

przystępujących 

do matury 

% 

absolwentów 

przystępujących 

do matury 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

I Liceum 

Ogólnokształcące  
87 87 100% 

Zespół Szkół Nr 1 Technikum 134 113 84% 

Zespół Szkół Nr 2 

Liceum 

Ogólnokształcące 
51 51 100% 

Technikum 83 71 74% 
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Wykres nr 9. Procent przystępujących do matury wg typów szkół w ogóle zdających 

 

 

 

 

Tabela nr 20.  Procent zdających z dysleksją rozwojową w poszczególnych typach szkół w 

2018roku 

 

 

 

Typ szkoły Nazwa szkoły 

Liczba  

przystępujących  

do matury 

Liczba  

przystępujących 

do matury  

z dysleksją 

% 

w szkole 

Liceum 

Ogólnokształcące 

I Liceum 

Ogólnokształcące 
87 9 10% 

II Liceum 

Ogólnokształcące 
51 6 12% 

Technikum 

Technikum Nr 1 113 4 3,5% 

Technikum Nr 2 74 12 16% 

Ogółem w szkołach 322 
31 

9,6% 

Uczniowie liceum
43%

Uczniowie 
technikum

57%

Uczniowie liceum Uczniowie technikum
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Tabela nr 21. Wyniki majowego  egzaminu maturalnego wg typów szkół w 2018r. 

Typ szkoły Nazwa szkoły 
Liczba 

absolwentów 

Liczba  

przystępujących 

do matury 

Zdało 

maturę 

 

 
% 

%wg 

typów 

szkół 

Liceum 

Ogólnokształcące 

I Liceum 

Ogólnokształcące 
87 87 85 97,7 

94% 

II Liceum 

Ogólnokształcące 
51 51 46 90,2 

Technikum 

Technikum Nr 1 134 113 103 91,2 

85% 
Technikum Nr 2 83 71 56 78,9 

Ogółem 355 322 290 90% 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 10. Wyniki egzaminu maturalnego wg typów szkół w maju 2018(dane w %) 
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Wykres nr 11.Zdawalność  egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju w poszczególnych 

typach szkół (dane w %) 

 

 

 

 

 

 
 

Wykres nr 12.Zdawalność egzaminu maturalnego absolwentów szkół powiatu w maju 2018 
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Wykres 13.Procent zdawalności egzaminu maturalnego w maju 2018(ogółem) 

 

 
 
 

 

Tabela nr 22. Wyniki egzaminu maturalnego – poprawkowego 

Typ szkoły Nazwa szkoły 

Nie zdało 

egzaminu 

w maju 

Przystąpiło 

do 

poprawki 

w sierpniu 

Zdało 

egzamin 

poprawkowy 

Nie zdało 

egzaminu 

poprawkowego 

Liceum 

Ogólnokształcące 

I Liceum 

Ogólnokształcące 
2 1 1 1 

II Liceum 

Ogólnokształcące 
5 3 3 0 

Technikum 

Technikum Nr 1 10 8 5 3 

Technikum Nr 2 15 6 3 3 
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79,50% 79%

90,00%
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Tabela nr 23.Wyniki egzaminu maturalnego z uwzględnieniem egzaminu poprawkowego wg typów szkół 

(dane w %) 

Typ szkoły Nazwa szkoły 
Liczba 

absolwentów 

Liczba  

przystępujących 

do matury 

Zdało 

maturę 

w maju 

Zdało 

maturę po 

poprawkach 
% 

Liceum 

Ogólnokształcące 

I Liceum 

Ogólnokształcące 
87 87 85 86 98,9 

II Liceum 

Ogólnokształcące 
51 51 46 49 96% 

Technikum 

Technikum Nr 1 134 113 103 108 95,6% 

Technikum Nr 2 83 71 56 59 83% 

Razem 355 322 290 302 94% 

 

 
 

 

 

 

Wykres 14. Wyniki egzaminu maturalnego z uwzględnieniem egzaminu poprawkowego z podziałem na 

typy szkół (dane w %) 
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W tabelach nr 24 i 25 zawarto informację o wybieralności i średnich wynikach egzaminów 

obowiązkowych oraz egzaminów dodatkowych. 

Tabela nr 24.Średnie wyniki egzaminu maturalnego – część pisemna – poziom podstawowy 

Szkoła Przedmiot 

Liczba 

zdający

ch 

Zdało 

% osób, 

które 

zdały 

Wynik 

średni 

w szkole 

Wynik średni 

w woj. wlkp. 

I Liceum Ogólnokształcące w Ostrzeszowie 

 
I Liceum  

Ogólnokształcące 

 

język polski 87 86 98,85 65,98 56,48 

język angielski      81 81 100 80,99 72,49 

język niemiecki 6 6 100 94,00 57,88 

matematyka 87 86 98,85 69,53 53,82 

Zespół Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie 

 

Technikum Nr 1 

 

język polski 113 112 99,1 50,27 56,48 

język angielski 73 73 100 69,78 72,49 

język niemiecki 40 40 100 52,15 57,88 

matematyka 113 108 95,6 53,07 53,82 

Zespół Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie 

Szkoła Przedmiot 

Liczba 

zdający

ch 

Zdało 

% osób, 

które 

zdały 

Wynik 

średni 

w szkole 

Wynik średni 

w woj. 

wielkopolski

m 

 
II Liceum  

Ogólnokształcące 

 

język polski 51 51 100 60,98 56,48 

język angielski 44 44 100 71,77 72,49 

język niemiecki 7 7 100 45,75 57,88 

matematyka 51 50 98,04 50,73 53,82 

 

Technikum Nr 2 

 

język polski 71 70 98,59 48,04 56,48 

język angielski 60 57 95 66,20 72,49 

język niemiecki 11 10 90,91 46,18 57,88 

matematyka 71 60 84,50 46,86 53,82 
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Tabela nr 25.  Średnie wyniki egzaminu maturalnego z obowiązkowego przedmiotu dodatkowego - 

tylko poziom rozszerzony 

Szkoła Przedmiot 
Liczba 

zdających 

Średni 

wynik 

% 

w szkole 

Wynik średni 

w woj. 

wielkopolskim 

I Liceum Ogólnokształcące 

 

I Liceum Ogólnokształcące 

w Ostrzeszowie 

język polski 28 55,96 48,88 

język angielski 67 56,06 55,93 

język niemiecki 6 76,33 51,54 

matematyka 34 42,59 24,37 

biologia 38 37,95 30,06 

chemia 25 48,08 37,11 

fizyka 17 29,53 32,71 

geografia 21 40,43 29,49 

historia 8 33,50 32,36 

informatyka 2 25 36,31 

WOS 10 43,00 23,79 

II Liceum Ogólnokształcące 

II Liceum Ogólnokształcące 

w Ostrzeszowie 

język polski 5 61,20 48,88 

język angielski 22 53,09 55,93 

język niemiecki 2 35,00 51,54 

matematyka 7 16,57 24,37 

biologia 19 18,84 30,06 

fizyka 0 0 - 

geografia 23 23,09 29,49 

historia 0 0 - 

informatyka 1 58 36,31 

WOS 0 0 - 

Zespół Szkół nr 1 

 

Technikum Nr 1 

w Ostrzeszowie 

język polski 5 34,4 48,88 

język angielski 24 44,25 55,93 
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język niemiecki 2 46,00 51,54 

matematyka 28 9,29 24,37 

biologia 8 10,75 30,06 

fizyka 9 10,11 32,71 

geografia 87 24,01 29,49 

historia 1 58,00 32,36 

WOS 1 5,00 23,79 

Zespół Szkół nr 2 

 

Technikum Nr 2  

w Ostrzeszowie 

język polski 7 46,57 48,88 

język angielski 34 45,76 55,93 

język niemiecki 3 40 51,54 

matematyka 27 7,7 24,37 

biologia 0 0 - 

fizyka 12 18,42 32,71 

geografia 32 24,56 29,49 

historia 4 9 32,36 

informatyka 2 6 36,31 

WOS 1 7 23,79 

 

4.Egzaminy potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pozwala na porównywalność poziomu 

wiedzy i umiejętności uczniów, słuchaczy i absolwentów określonego typu szkół zawodowych 

w całym kraju, w zakresie kwalifikacji właściwych dla danego zawodu, niezależnie od systemu 

kształcenia. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogli przystąpić: 

− uczniowie branżowej szkoły I st, technikum i szkoły policealnej;  

− absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej;  

− osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy;  

− osoby, które spełniają określone w przepisach warunki przystąpienia do egzaminu 

eksternistycznego.  

Egzamin zawodowy – tj. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie; 

Uczeń/słuchaczzdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskał:  
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− z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz  

− z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Do każdego 

zawodu na poziomie Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia oraz Technikum przypisane są 

właściwe kwalifikacje, których uzyskanie determinuje otrzymanie tytułu technika czy 

robotnika w zawodzie. 

 

Tabela nr 26. Zdawalność egzaminu zawodowego  w zasadniczych szkołach zawodowych.  

 

 
 

 

Tabela nr 27.Zdawalność poszczególnych kwalifikacji w technikach 

 

Sesje styczeń-luty i maj-lipiec 

Szkoła Nazwa zawodu Kwalifi

kacja 

Liczba 

przystęp

ujących 

 

Zdali egzamin 

% 

zdawalności 

w szkole 

Zdawalność 

w okręgu 

Zespół Szkół 

Nr 1 

Stolarz A.13 5 5 100 72,9 

Sprzedawca A.18 11 7 63,63 74,3 

Krawiec A12 2 2 100 54 

Kucharz T06 6 6 100 89,8 

   

Zespół Szkół 

Nr 2 

Mechanik 

pojazdów 

samochodowych 

M.18 0 0 0  

Sesja styczeń-luty  

Szkoła Nazwa zawodu 
Kwalifi

-kacja 

Liczba 

przystępuj

ących 

 

Zdali 

egzamin 

%zdawalności  

w szkole 

Zdawalność 

w okręgu 

Zespół 

Szkół Nr 1 

Technik 

handlowiec 
A.22 14 13 92,85 96,4 

Technik 

technologii 

drewna 

A.50 18 14 77,77 63,6 

Technik usług 

fryzjerskich 
A.23 12 11 91,66 84,20 

Technik 

ekonomista 
A.36 20 20 100 76,10 

Technik 

budownictwa 
B.30 37 37 100 76,50 

Technik 

budownictwa 
B.16 24 24 100 96,40 

Technik żywienia 

i usług 

gastronomicznych 

T.15 33 22 66,6 55,10 

Razem technika ZS Nr 1 89,41 71,7 
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Sesja maj-lipiec 

Szkoła Nazwa zawodu 
Kwalifi

kacja 

Liczba 

przystęp

ujących 

 

Zdali egzamin 

%zdawalności 

w szkole 

Zdawalność 

w okręgu 

Zespół 

Szkół Nr 1 

Technik 

technologii 

drewna 

A.13 13 13 100 72,90 

Technik usług 

fryzjerskich 

A.19 9 9 100 89,60 

Technik 

ekonomista 

A.35 38 38 100 85,90 

Technik 

budownictwa 

B.33 24 21 87,50 69,90 

Technik żywienia 

i usług 

gastronomicznych 

T.06 29 29 100 89,80 

Technik obsługi 

turystycznej 

T.13 21 20 95,24 84,00 

Razem technika ZS Nr 1 

 

97,01 75,30 % dla 

wszystkich 

kwalifikacji 

Sesja styczeń-luty  

Szkoła Nazwa zawodu 
Kwalifi

kacja 

Liczba 

przystęp

ujących 

Zdali egzamin 
%zdawalności 

w szkole 

Zdawalność 

w okręgu 

Zespół Szkół 

Nr 2 

Technik 

mechatronik 
E.3 14 14 100 93,4 

Technik 

urządzeń              

i energetyki 

odnawialnej 

B.21 5 5 100 87 

Technik rolnik R.3 9 9 100 37,5 

   

Sesja maj-lipiec 

Szkoła Nazwa zawodu 
Kwalifi

kacja 

Liczba 

przystęp

ujących 

Zdali egzamin 
%zdawalności 

w szkole 

Zdawalność 

w okręgu 

Zespół Szkół 

Nr 2 

Technik logistyk 

A.30 17 12 70,6 73,8 

A.31 14 13 92,3 86,3 

A.32 17 17 100 88,1 

Technik 

informatyk 

E.12 26 22 80,8 77,7 

E.13 29 27 83,9 65,7 

E.14 17 12 71 54 

Technik 

mechatronik 

E.18. 14 13 92,9 71,5 

E.19 19 14 74 58,4 
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XII KSZTAŁCENIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI 

POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

Zarówno kształcenie ogólne, jak i zawodowe w szkołach, których prowadzenie należy do zadań 

własnych Powiatu Ostrzeszowskiego, w celu osiągniecia optymalnych wyników nauczania i 

podniesienia jakości kształcenia i osiągniecia dobrych wyników egzaminów zewnętrznych, jest 

szczególnie  nakierowane na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizację 

kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przedstawia tabela przedstawia 

tabela. 

Technik 

pojazdów 

samochodowych 

M.18 7 6 85,7 71 

Technik 

mechatronik 

M.12 10 10 100 91,3 

M.42 7 5 71,4 75,9 

Technik rolnik 
R.3 8 7 87,5 88,3 

R.16 10 5 50 51,4 

Technik 

architektury 

krajobrazu 

R.21 14 11 92,3 73,1 

R.22 5 3 60 69,2 

Technik 

żywienia i 

gospodarstwa 

domowego 

T.6 20 20 100 89,8 

T.15 6 5 83,3 64,6 

      

Razem technika ZS Nr 2   



 

Szkoła 

placówka 

Liczba uczniów 

objętych 

zajęciami z 

zakresu 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

W tym z 

orzeczeniem o 

kształceniu 

specjalnym* 

Liczba uczniów 

objętych jedną 

formą pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Liczba uczniów 

objętych 2-3 

formami 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Osoby/podmioty  

inicjujące 

objęcie uczniów 

pomocą 

psychologiczno-

pedagogiczną 

Szkoła 

organizuje i 

udziela pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

we współpracy 

z: 

Liczba uczniów 

objętych 

zindywidualizowaną 

ścieżką kształcenia 

 

I LO 10 7 3 Nauczyciel lub 

specjalista 

prowadzący 

zajęcia z uczniem, 

Poradnia 

psychologiczno-

pedagogiczna 

Rodzicami 

uczniów lub 

pełnoletnim 

uczniem,  

Poradnią 

psychologiczno-

pedagogiczną. 

0  

ZS nr 1 30 (2*) 25 5 Uczeń, rodzice 

ucznia, nauczyciel 

lub specjalista 

prowadzący 

zajęcia z uczniem 

Rodzicami 

uczniów lub 

pełnoletnim 

uczniem, poradnią 

psychologiczno-

pedagogiczną.  

Instytucjami i 

podmiotami 

działającymi na 

rzecz rodziny 

dzieci i młodzieży 

0  

ZS nr 2 2 (2*) 1 1 Rodzice ucznia rodzicami 

uczniów lub 
0  
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pełnoletnim 

uczniem 

poradnią 

psychologiczno-

pedagogiczną 

 

SOSW 85 (85*) 0 85 Uczeń, rodzice 

ucznia, dyrektor 

szkoły, nauczyciel, 

pielęgniarka 

środowiskowa, 

poradnia 

psychologiczno-

pedagogiczna, 

pracownik 

socjalny, asystent 

rodziny, kurator 

sądowy 

-rodzicami 

uczniów lub 

pełnoletnim 

uczniem 

- poradnią 

psychologiczno-

pedagogiczną 

- placówką 

doskonalenia 

nauczycieli 

-innymi szkołami 

i placówkami  

-organizacjami 

pozarządowymi 

instytucjami i 

podmiotami 

działającymi na 

rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży 

 

6  

 



 

XIII.PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOŁACH ZE 

ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

Staraniem dyrekcji i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 

realizowano w szkołach wiele projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. 

 

Zespół  Szkół  nr 1 

W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Nr 1 realizowane były ze środków zewnętrznych 

następujące projekty: 

PROJEKT ERASMUS + „Moje doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu” 

w zawodzie technik usług fryzjerskich, technik ekonomista, technik obsługi turystycznej oraz 

technik żywienia i usług gastronomicznych. Miejscem zagranicznych praktyk uczniowskich 

jest Bristol (Wielka Brytania) i Palermo (Włochy). Program praktyki zawodowej został 

opracowany przez nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz zespół projektowy  

w porozumieniu z przedstawicielem organizacji pośredniczącej (ENSO GROUP).  

W minionym roku szkolnym wyjechało łącznie 32 uczniów i 4 nauczycieli. Wartość projektu 

realizowanego również w roku szkolnym 2017/2018 to 127 000 euro. 

 

Program kształcenia kadr budujących wnętrza przyszłości – wsparcie procesu 

edukacji zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie 

Projekt realizowany na podstawie  decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego – Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego  ze 

środków WRPO 2014-2012. Realizacja zatwierdzonego projektu planowana jest na okres od 1 

września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r. Działaniami wspierającymi w ramach projektu objęte 

zostało kształcenie zawodowe w technikum budownictwa i technikum technologii drewna, w 

tym 100 uczniów obu techników i 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych.  

Wśród działań realizowanych w ramach projektu wymienić należy: 

- dostęp do platformy – e-learningowej dla uczniów i nauczycieli, 

- kursy dla nauczycieli z pracy z platformą e-learningową, 

- szkolenia z pracy z chmurą edukacyjną, 

- przygotowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów, 
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- doradztwo zawodowe dla uczennic i uczniów, 

-  certyfikowane kursy zawodowe  z zakresu projektowania AutoCad oraz druku  

   3D dla uczennic, uczniów  oraz  nauczycieli, 

- dodatkowe płatne staże zawodowe dla uczennic i uczniów technikum technologii drewna  

i technikum budownictwa w wysoko rozwiniętych zakładach specjalnej strefy ekonomicznej 

znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, 

- wyposażenie pracowni zawodowych, w tym: zakup komputerów do pracowni komputerowej, 

projektorów multimedialnych , tablicy interaktywnej, drukarek, maszyn i urządzeń do pracowni 

zbrojarskiej i szkolnych warsztatów obróbki drewna.  

Całkowita wartość projektu to 979 987,50 zł. Kwota dofinansowania 881 088,75 zł.  

„Ciao! Hallo! Velkommen! Zgłębiamy duńskie, włoskie i niemieckie standardy 

pracy”. 

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła została zaproszona przez Fundację Kształcenia 

Zawodowego i Międzykulturowego Faveo jako uczestnik do realizacji projektu „Ciao! Hallo! 

Velkommen! Zgłębiamy duńskie, włoskie i niemieckie standardy pracy”.  Czas trwania projektu 

to 12 miesięcy (od stycznia 2018 do stycznia 2019). W projekcie biorą udział 3 szkoły: ZS nr 

1 w Ostrzeszowie, ZSZ nr 5 we Wrocławiu oraz ZSC we Włocławku. Projekt jest skierowany 

do uczniów klas technikum żywienia i usług gastronomicznych , obsługi ruchu turystycznego 

oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. W ramach projektu odbyły się 3 wizyty studyjne 

dla nauczycieli: w marcu do Niemiec, w maju do Włoch, we wrześniu do Danii. Nauczyciele 

poznawali systemy edukacyjne krajów goszczących, ze szczególnym uwzględnieniem 

szkolnictwa zawodowego oraz  możliwości wprowadzania innowacji  

w szkołach macierzystych. Również w marcu 15 uczniów naszej szkoły odbyło 2 tygodniowe  

praktyki zawodowe w Magdebuegu, gdzie mieli możliwość poznania niemieckiego rynku 

pracy, zasad funkcjonowania obiektów hotelowych. Budżet projektu dla ZS nr 1 

 w Ostrzeszowie wyniósł około 20.000 euro. 

 

Zespół Szkół nr 2 

Realizacja projektu budowy boiska sportowo-rekreacyjnego. 

budżet projektu to 278 829,93 zł, dofinansowanie: 177. 419,48 zł 

ERASMUS + 

Mobilność uczniów – kolejna już edycja projektu umożliwiającego realizowanie przez uczniów 

technikum informatycznego, logistycznego i samochodowego Zespole Szkół Nr 2 im. Przyjaźni 
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Polsko-Norweskiej, praktyk zawodowych na terenie Anglii, Niemiec i Czech. Budżet projektu 

to ponad 90 tyś. Euro 

 

Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata… Mobilność 

edukacyjna kadry ZS nr 2 w Ostrzeszowie 

POWER - Mobilność kadry pedagogicznej  W projekcie Z ulicy Krańcowej aż po krańce 

europejskiego świata… Mobilność edukacyjna kadry ZS nr 2 w Ostrzeszowie uczestniczyło 22 

nauczycieli. W ramach projektu nauczyciele szkoły brali udział w szkoleniach metodyczno-

językowych w j. angielskim, niemieckim i hiszpańskim oraz kursach j. angielskiego  

i niemieckiego ogólnego. Szkolenia odbywały się w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Wielkiej 

Brytanii, Irlandii i na Malcie, a uczestnicy projektu mieli możliwość wymiany doświadczeń 

mającej na celu korzystanie ze sprawdzonych  w innych szkołach metod nauczania  

i wychowywania uczniów w duchu europejskim. Ponadto nauczyciele mogli skutecznie 

realizować współpracę międzynarodową ze szkołami partnerskimi, prowadzić projekty na 

platformie eTwinning i pomagać uczniom podczas wyjazdów na zagraniczne praktyki 

zawodowe. Budżet projektu to ponad 50 tyś. euro 

 

Zawodowcy na 6stkę!”  

SIŁA WIEDZY - SIŁA KOMPETENCJI. Kompleksowy system wsparcia 6 szkół 

Ponadgimnazjalnych z terenu Wielkopolski. Pracownia gastronomiczna jako element projektu 

„Zawodowcy na 6stkę!”, który jest wspólnym działaniem realizowanym przez Unię 

Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Powiat Ostrzeszowski i Zespół Szkół Nr 2. 

Dostosowanie kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 45 uczennic i 36 uczniów 

oraz 7 nauczycielek i 1 nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w 

Ostrzeszowie w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania lokalnych oraz regionalnych 

pracodawców w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Budżet projektu to 

ponad 500 tyś zł  

 

I Liceum Ogólnokształcące 

Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w 

Ostrzeszowie  
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Realizowany był w ramach Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 

9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej,  

9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej.  

Wartość projektu: 658 419,00 zł. Dofinansowanie: 559 656,15 zł. 

 

Liceum Ogólnokształcące szkołą ogólnego sukcesu  
 

realizowany jest w ramach poddziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne- projekty konkursowe.  

W ramach projektu odbywają się dodatkowe zajęcia dla uczniów z przedmiotów ścisłych  

i przyrodniczych: matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia. Wartość projektu: 

189 737,50 złotych, w tym dofinansowanie: 168 617,50 zł 

 

„Szkoła porozumienia”  
 

projekt realizowany w ramach Rządowego programu wspomagania organów prowadzących 

szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach- 

„Bezpieczna+” Wartość: 12 075,52 zł w tym dofinansowanie 9.660,42 zł. 

 

 

Projekty międzynarodowe dofinansowane z Polsko-Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży 
 

 

1.  Gymnasium am Thie z Blankenburga. 

- zwiedzanie miejsc pamięci :Wartość: 8 440,61 (dotacja   5 712,00 zł.) 

-  wymiana uczniów: Wartość 5 626,20 (dotacja 1652,00) 

 

 2. Marie-Curie-GymnasiumWittenberge 

- seminarium przygotowawcze kadry kierowniczej do projektu „Zachować pamięć” 

- project historyczny pt. „Heldentum in der Kriegszeit und in der Gegenwart”  

(Bohaterstwo  w czasie wojny i w czasach współczesnych)  w ramach programu „Zachować 

pamięć”    Wartość projektu 14 543,34 (dotacja 13.200,00) 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  

Projekt Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna”- 

dofinansowanie - 9 500,00 
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Projekt realizowany ze środków z funduszu PFRON, Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego realizowany przez Wydział Nieprzetartego Szlaku – Projekt ZHP „Odkrywanie 

siebie” – dofinansowanie - 27 000 zł 

Projekt rządowy „Aktywna tablica” - 14 000 zł 

Współpraca polsko-niemiecka „Różne kultury – tacy sami ludzie”, projekt realizowany ze 

środków PNWM (dofinansowana kwotą 9360,00 zł) 

 

Współpraca polsko-niemiecka 

     W dniach  od 3- 9 czerwca 2018 roku, w ramach współpracy polsko-niemieckiej odbyło się 

XIV spotkanie młodzieży naszego Ośrodka z młodzieżą z SINE-CURA-Schule  

w Quedlinburgu. Projekt nosił tytuł: „Różne kultury – tacy sami ludzie”. Jego celem było 

przekonanie młodzieży, że różnice kulturowe nie muszą odpychać, ale mogą przyciągać.  

W czasie projektu beneficjenci zapoznali się z kulturami różnych narodów, ich zwyczajami, 

tradycjami, religią. Atrakcjami projektu były również wycieczki do Poznania, Kalisza  

i Józefowa koło Chocza. Cały projekt finansowany jest z środków Polsko Niemieckiej 

Współpracy Młodzieży oraz środków własnych Ośrodka. W przygotowaniach i realizacji 

projektu wzięło udział wielu nauczycieli naszej placówki. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju 

Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie 
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Zał. Nr 1 do Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 

 

Największe sukcesy dydaktyczne i sportowe szkół i placówek 

 

I Liceum Ogólnokształcące  

 

LP. NAZWA OLIMPIADY ETAP 

SZKOLNY 

ETAP OKRĘGOWY 

1.  I Olimpiada Wiedzy o Laureatach 

Pokojowej Nagrody Nobla 

1 uczeń 1 
(6 miejsce)  

 

 

 

LP. NAZWA KONKURSU I 

ORGANIZATOR 

ETAP 

WOJEWÓD

ZKI/ 

PONADWO

JEWÓDZKI 

ETAP CENTRALNY/ 

ETAP KOŃCOWY 

1.  XI edycja Konkursu 

Tłumaczeniowego 

organizowanego przez Zakład 

Filologii Angielskiej Wydziału 

Pedagogiczno-Artystycznego 

Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Kaliszu 

1 
(pierwsze 

wyróżnienie) 

 

2.  VII Mistrzostwa Polski w 

szybkim pisaniu na klawiaturze 

komputera 

 1 
(11 miejsce w kraju) 

3.  Finałowy Turniej Debat 

Oksfordzkich IPN w Warszawie 

 Laureaci II miejsca 

 
4. Regionalny Turniej Debat 

Historycznych IPN w Łodzi 

I miejsce  

 
 

5. Turniej Debat Oksfordzkich w 

Koninie organizowany przez 

WNPiD UAM w Poznaniu i 

Fundację G5 

         I 

miejsce 

 

 

6. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 

o Prawie Wyborczym 

"Wybieram Wybory" PKW 

(Laureat III 

miejsca) 
 

 

 

Lp NAZWA KONKURSU ZAJĘTE MIEJSCE 
1.  Licealiada – Finał Wojewódzki w 

Pływaniu Drużynowym 
10 msc. 
13msc. 

2.  Licealiada – 1/2 Finału 

Wojewódzkiego w Badmintonie 

Drużynowym Dziewcząt  
Chłopców 

 

 
I msc. 
IV msc. 
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3.  Licealiada - Finał Wojewódzki w 

Badmintonie drużynowym 

Dziewcząt  
 

IIImsc.(brązowy medal) 

4. Licealiada - Finał Wojewódzki w 

Aerobiku Grupowym 
IV miejsce 

5. Wojewódzkie Zawody Drużyn 

Ratowniczych „Pierwsza Pomoc” 
II miejsce 

6. Licealiada - Finał Wojewódzki w 

Koszykówce 3x3 Dziewcząt 
udział 

7. Licealiada – ¼ Finału 

Wojewódzkiego w 
 Plażowej Piłce Siatkowej  
Dziewcząt 
Chłopców 

 

 

 
II msc. 

8. Licealiada - Finał Wojewódzki w 

Plażowej Piłce Siatkowej Dziewcząt 
VII miejsce  

 

 

Zespół Szkół nr 1 
Szkoła 

 
✓ 4 miejsce w Wielkopolsce i 88 w Polsce wśród techników, tytuł ZŁOTEJ TARCZY w rankingu 

czasopisma „Perspektywy” 

 
✓ 1 miejsce we współzawodnictwie sportowym LZS młodzieży szkolnej w Wielkopolsce za 2017 rok  

 
✓ 2 miejsce we współzawodnictwie sportowym SZS w roku szkolnym 2017/2018 w Wielkopolsce  

 
 
Uczniowie indywidualnie 
 

✓ laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 

 
✓ mistrz Polski juniorów młodszych w dziesięcioboju oraz reprezentant Polski w meczu wielobojowym 

w Madrycie 
 

✓ III miejsce w halowych mistrzostwach Polski juniorów w siedmioboju oraz III miejsce w 
Mistrzostwach Polski w dziesięcioboju 
 

✓ II miejsce w Mistrzostwach Polski LZS w biegu na 2000 m z przeszkodami 
 

✓ mistrz Polski karate olimpijskie juniorów w kumite 

 
Zespół Szkół nr 2 

✓  wyróżnienie dla kucharza z Zespołu Szkół Nr 2 w finale konkursu kulinarnego w 

Warszawie, 

✓ zajęcie przez uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych I i III miejsce w 

kategorii pasztety oraz I, II i III miejsce w kategorii potrawy z gęsi na Festiwalu 

Pasztetników, 

✓ Uczeń wicemistrzem Polski w kick boxingu, 
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✓ I miejsce w Wielkopolsce w interaktywnym konkursie z języka niemieckiego 

Verstehen, 

✓ I miejsce i został laureatem w finale wojewódzkim Olimpiady Młodych Producentów 

Rolnych, 

✓ 2 MIEJSCE DLA UCZNIÓW z ZS NR 2 na konkursie z języka niemieckiego 

„TURBOLANDESKUNDE” w etapie regionalnym w Poznaniu, 

✓ 28 kwietnia 2018 - 3 miejscu w REJONIE KALISKIM dla piłkarzy z ZS 2  

w Ostrzeszowie, 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrzeszowie 

 

 

Lp. 

 

 

Konkursy , zawody, imprezy kulturalne 

 

Osiągnięcia 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przegląd Teatralny „MASKA” w Ostrowie 

Wlkp. – Koło Żywego Słowa „ Rzepka” 

 

Przegląd Młodych Talentów w Ostrzeszowie – 

Koło Teatralne „ Rzepka” 

 

XXXI Turniej Gier i Zabaw Zręcznościowych 

Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku 

 

XV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „ 

Poezja bliższa dziecku” w Zespole Placówek 

Specjalnych w Pleszewie 

 

XI Międzyszkolny konkurs profilaktyczny „ 

Czy jesteś bezpieczny „ w Ostrowie 

Wielkopolskim 

 

  

Zawody pływackie dla uczniów Placówek 

Kształcenia Specjalnego Rejonu Kaliskiego w 

Słupi pod Kępnem 23.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wyróżnienie 

 

 

I miejsce 

 

 

II miejsce 

 

 

III miejsce w kat. klas I-III 

III miejsce w kat. klas IV - VII 

 

 

 

IV miejsce 

 

 

 

W konkurencji 50 m stylem 

grzbietowym: 

I m.  

III m.  

III m. (chł. młodsi) 

 

W konkurencji 50 m stylem 

dowolnym: 

I m.  

III m.  

II m. (chł. młodsi) 

 

W konkurencji 50 m stylem 

klasycznym: 

II m. (dz.starsze) 

W konkurencji 100 m stylem 

klasycznym: 
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8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

IX Powiatowa Spartakiada Osób 

Niepełnosprawnych 29.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny 

„My w naszym regionie” Kalisz 2017/2018 

pod hasłem „Oszczędzaj wodę – chroń 

przyrodę”. 

 

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „ 

Edukujemy – Pomagamy” – zbiórka zużytych 

baterii we współpracy z REBA Organizacją 

Odzysku S.A. 

 

 

II m. ( dz. starsze) 

 

Sztafeta 4x50 m 

Im. 

 

Wyścig na wózkach inwalidzkich 

I miejsce  

 

Bieg na 100 m: 

Im.  

II m.   

 

Bieg na 60 m: 

I m.  

II m.  

 

Skok w dal: 

I m.  

II m.  

III m .  

 

Tor przeszkód: 

II m.  

 

Rzut do kosza: 

I m  

II m.  

 

Rzut piłką palantową: 

I m  

II m.  

 

Rzut lotkami do tarczy: 

I m.  

 

Sztafeta 4x50 m: 

I m.  

 

konkurs całoroczny (XI-IV) 

I miejsce uczniowie Gimnazjum i 

SPdP 

 

 

 

 

 

Laureat II Edycji Konkursu w 

kategorii Szkoły Podstawowe 
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11. 

 

 

 

12. 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycko – 

Plastyczny                        d. tarnowskiej – Wola 

Radłowska „ Bł. Karolino świeć przykładem 

…” 

 

Konkurs plastyczny „ Św. Józef patron rodzin 

„ – Kalisz 

 

Udział Szkoły w konkursie wielkanocno – 

wiosennym – Jarocin 2018 

Podziękowanie za udział  

 

 

 

 

Nagroda  

 

Wyróżnienie dla SOSW  

 

 

 
 
 
 

 


