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WSTĘP 

 

Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 

Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 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 2019/2020, a więc okres od  

1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

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 ORGANIZACYJNY  SZKÓŁ  I  PLACÓWEK 
 

1. Informacja dotycząca szkół i placówek oświatowych 
 

W roku szkolnym 2019/2020 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 profilach: 

− politechniczny 

−  medyczny 

− humanistyczny 

− turystyczny 

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 rachunkowości 

− technik technologii drewna,  

− technik żywienia i usług gastronomicznych,  

− technik organizacji  turystyki z klasą sportową, 

− technik usług fryzjerskich, 

− technik reklamy 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w zawodach:  

− sprzedawca,  

− stolarz,  

− fryzjer, 

− tapicer 

− monter zabudowy i robót wykończeniowych 

− kucharz 

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

o następujących rozszerzeniach i kierunkach kształcenia: 

II Liceum Ogólnokształcące  

− turystyczno-przyrodniczy 

− humanistyczno-artystyczny 

Technikum Nr 2  

− technik informatyk,  

− technik programista, 

− 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 stopnia nr 2 

− mechanik pojazdów samochodowych,  

− wielozawodowa 

 

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

Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa Specjalna, 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 

16. 
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2. Informacja dotycząca organizacji pracy szkół  
 
Szkoły młodzieżowe 
Stan organizacji pracy szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 obrazuje tabela nr 1, a 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego tabela nr 3. W ubiegłym roku szkolnym do szkół 

młodzieżowych prowadzonych przez Powiat Ostrzeszowski uczęszczało 2370 uczniów w 83 oddziałach. 

 
Tabela nr 1. Stan organizacyjny szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 

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 

371 14 191 81 99  7 3 4  

Zespół Szkół nr 1 
w tym: 

1070 37 453 239 260 118 15 8 9 5 

Technikum 707 25 273 146 170 118 9 5 6 5 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia nr 1 

363 12 180 93 90  6 3 3  

Zespół Szkół  nr 2 
w tym: 

929 32 398 214 199 118 13 8 7 4 

Liceum 
Ogólnokształcące 

118 5 51 34 33  2 2 1  

Technikum 682 23 284 148 132 118 9 5 5 4 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia nr 2 

129 4 63 32 34  2 1 1  

Ogółem 
w szkołach 

2370 83 1042 534 558 236 35 19 20 9 

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

Typ szkoły Liczba uczniów 
 

Liczba oddziałów 
 

I Liceum Ogólnokształcące 371 14 

II Liceum Ogólnokształcące 118 5 

Ogółem w liceach: 489 19 

Technikum nr 1 
 

707 25 

Technikum nr 2 
682 23 
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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  

− dostosowani treści, metod i organizacji nauczania do możliwości uczniów 

Ogółem w technikach: 1389 48 

 
Branżowa Szkoła I st. nr 1.  
 

363 12 

Branżowa Szkoła I st. nr 2. 129 4 

Ogółem w szkołach branżowych I 
stopnia 492 16 

Razem 2370 83 

Uczniowie 
Technikum

58,6
%

Uczniowie 
Branżowej szkoły

I St. 20,8%

Uczniowie Liceum 
Ogólnokstałcącego 

20,6%

POPULACJA UCZNIÓW WG TYPÓW SZKÓŁ
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W roku szkolnym 2019/2020 na wszystkich etapach edukacyjnych kształceniem specjalnym objęto 80 

dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

Tabela  nr 3. Liczba oddziałów i uczniów SOSzW rok szkolny 2019/2020 

Nazwa placówki Nazwa szkoły 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 

Specjalny Ośrodek Szkolno -
Wychowawczy 

 

Przedszkole Specjalne 1 5 

Szkoła Podstawowa Specjalna 13 32 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia 3 12 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy 5 26 

Zespołowe Zajęcia Rewalidacyjno-
Wychowawcze 

2 5 

Razem  80 

 
 

Internat 1 8 

 

3. Rekrutacja uczniów do szkół  

Do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych przyjęto  w roku 2019 uczniów dwóch roczników: 

absolwentów gimnazjów oraz 8 klas szkół podstawowych – 1037 uczniów,  w tym:  

− 240 do dwóch liceów ogólnokształcących 

− 554 do dwóch techników 

− 243 do dwóch szkół branżowych 

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące naboru uczniów do klas pierwszych na dzień 1 września 

2019r. 

 

Tabela nr 4. Nabór i kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 

Nazwa szkoły Typ szkoły Kierunek kształcenia 

liczba  

Absolwentów 
SP 

Absolwentów 
Gimnazjum 

I Liceum 
Ogólnokształcące 
w Ostrzeszów Liceum  

politechniczny   25 

matematyczno-językowa 29   

medyczny 43 30 

humanistyczno-językowa   31 

humanistyczno-turystyczna 32   

Razem w szkole 104 86 
Zespół Szkół nr 1 
w Ostrzeszowie 

Technikum technikum budownictwa 31 27 

technik technologii drewna   10 
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technik ekonomista 24 10 

technik organizacji reklamy 21 21 
technik żywienia i usług 
gastronomicznych 17   

technik obsługi turystycznej 33 27 

technik usług fryzjerskich 20   

technik rachunkowości 10 20 

Razem  156 115 
Branżowa 
szkoła I 
stopnia 

wielozawodowa 36 42 

tapicer 12 15 

sprzedawca 19   

stolarz 15   

monter zabudowy i robót 
wykończeniowych   9 

fryzjer 14 18 

Razem 96 84 

Razem w szkole 252 199 
Zespół Szkół nr 2 
w Ostrzeszowie 

Liceum  artystyczno-humanistyczny 
+ turystyczno-europejski 26   

biologiczno-chemiczny + 
programistyczny 24   

razem 50   
Technikum technik rolnik 13 16 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 9 17 

technik mechatronik 24 29 
technik pojazdów 
samochodowych 11   

technik logistyk 15 30 
technik architektury 
krajobrazu   15 

technik programista 34 34 

technik informatyk 18 18 

razem 124 159 
Branżowa 
szkoła I 
stopnia 

mechanik pojazdów 
samochodowych 17 26 

wielozawodowa 11 9 

    razem 28 35 

    Razem w szkole 202 194 
 

Z danych wynika, że nadal dużym zainteresowaniem cieszą się technika – 54% absolwentów wybiera ten 

typ szkoły. Procent zainteresowania liceami ogólnokształcącymi i branżowymi szkołami I stopnia  wynosi 

23. 

Nabór w roku 2020 nie mógł być poprzedzony Dniami Otwartymi z uwagi na stan pandemii. Aby zapewnić 

jak najlepszą informację na temat kierunków kształcenia oferowanych w szkołach, Wydział Oświaty 

opracował Powiatowy Folder Edukacyjny, który trafił do szkół podstawowych w formie elektronicznej. 
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4. Uczniowie w szkołach ponadgimnazjalnych w latach 2011/2012– 2019/2020 

Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat obserwowana była tendencja spadkowa liczby uczniów w szkołach. 

Przerwał ją podwójny rocznik. Tabela nr 5 przedstawia liczbę uczniów w poszczególnych typach szkół na 

przestrzeni lat. 

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

Nazwa 
szkoły 

Typ szkoły 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 
 

2017/18 
 

2018/19 
 

2019/20 

ILO 
Liceum 
Ogólnokszta
łcące 

467 435 428 398 349 294 
 

289 
 

275 
 

371 

ZS1 

Technikum 611 607 578 566 547 518 
 

559 
573 707 

BS I Stopnia 
nr 1 

371 378 368 388 363 332 

 
284 

 
265 

 
363 

Razem ZS 
nr 1 

982 985 946 954 910 850 843 838 1070 

ZS2 

II Liceum 
Ogólnokszta
łcące 

156 
 

158 
 

132 
 

150 159 148 
 

137 
 

125 
 

118 

Technikum  348 490 464 440 441 443 470 512 682 

BS I Stopnia 
nr 2 

59 59 56 71 73 106 

 
103 

 
107 

 
129 

Razem ZS 
nr 2 

563 707 652 661 673 697 710 744 929 

Ogółem w 
szkołach 

 
2213 

 
2127 

 
2026 

 
2013 

 
1932 

 
1 841 

 
1842 

 
1861 

 
2370 
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Spadek liczby uczniów w szkołach  związany jest z tendencjami demograficznymi, które bezpośrednio 

wpływają na kształt sieci szkolnej. W związku z reformą edukacji w roku 2024 do szkół 

ponadpodstawowych trafi ok 264 uczniów - absolwentów szkół podstawowych z terenu powiatu 

ostrzeszowskiego. Ten spadek będzie poprzedzony dwuletnim wzrostem liczby absolwentów SP. Wykres 

nr 3. przedstawia liczbę absolwentów szkół gimnazjalnych w latach poprzednich, a Wykres 3a, 

Przewidywaną liczbę absolwentów SP na terenie powiatu ostrzeszowskiego w latach 2019-2026. 

Wykres nr 3. Przewidywana liczba absolwentów szkół gimnazjalnych w latach 2006 – 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykres 3a Przewidywana liczba absolwentów szkół gimnazjalnych w latach 2019 – 2026 
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II  KADRA  PEDAGOGICZNA 

1. Struktura zatrudnienia 

W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrzeszowski 

pracowało 256 nauczycieli, w tym 206 pełnozatrudnionych. 

Tabela nr 6. Nauczyciele pełnozatrudnieni według stopnia awansu zawodowego rok szkolny 2019/2020 

Nazwa 
szkoły/placówki 

Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych Ogółem 
Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Bez 

stopnia 
awansu 

I Liceum 
Ogólnokształcące 

0 0 4 18 
0 

22 

Zespół Szkół Nr 1 1 8 13 47 0 69 

Zespół Szkół Nr 2 2 5 11 47 1 66 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno- -
Wychowawczy 

0 4 11 22 
 

0 37 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 

0 1 4 7 
 

0 12 

Ogółem 3 18 43 141 1 206 

 

Tabela nr 7.Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze  według stopnia awansu zawodowego 
rok szkolny 2019/2020 

Nazwa 
szkoły/placówki 

Liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych  Ogółem 

Stażyst
a 

Kontraktowy Mianowany Dyplomowa
ny 

Bez stopnia 
awansu 

I Liceum 
Ogólnokształcące 

1 1 4 8 
1 

15 

Zespół Szkół nr 1 0 3 3 3 3 12 

Zespół Szkół nr 2 3 3 8 4 0 18 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-
Wychowawczy 

2 1 - 2 
 
- 
 

5 

Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna 

- - - - 
 
- - 

Ogółem 6 8 15 17 4 50 

 
W roku szkolnym 2019/2020 legitymowało się stopniem zawodowym: 

• nauczyciela dyplomowanego - 158 nauczycieli, co stanowi 62 % ogółu zatrudnionych 

• nauczyciela mianowanego    -  58 nauczycieli, co stanowi 23 % ogółu zatrudnionych 

• nauczyciela kontraktowego  -  26 nauczycieli, co stanowi 10 % ogółu zatrudnionych 
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• nauczyciela stażysty      -   9 nauczycieli,  co stanowi   3 % ogółu zatrudnionych\ 

• bez stopnia awansu – 5 nauczycieli, co stanowi 2% ogółu zatrudnionych 

 
Na przestrzeni ostatnich lat szkolnych obserwujemy wzrost liczby nauczycieli dyplomowanych. W roku 

szkolnym 2010/2011 stanowili 42,50%, w roku szkolnym 2015/2016 – 55,50%, a w roku szkolnym 

2019/2020 – 62%. Udział nauczycieli mianowanych w ogólnej liczbie zatrudnionych wynosi obecnie 23%. 

Tendencję spadkową obserwujemy w przypadku nauczycieli kontraktowych, gdzie nastąpił spadek z 

14,10 % w roku szkolnym 2012/2013 do 10% obecnie.  O 2% w stosunku do roku ubiegłego wzrosła 

liczba nauczycieli stażystów. 

 
Wykres nr 4. Struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego

 
 

Tabela nr 8.Poziom wykształcenia kadry pedagogicznej rok szkolny 2019/2020  

Nauczyciele 
kontraktowi 10%

Nauczyciele 
mianowani

23%
Nauczyciele 

dyplomowani 
62%

Nazwa 
szkoły 

Pełnozatrudnieni                  Niepełnozatrudnieni Ogółem 

z 
tytuł
em 
dra 

wyżs
ze 

mgr 

licencj
at 

średni
e 

z 
tytułe

m 
dra 

wyższ
e 

mgr 

licencj
at 

średni
e 

z  
tytułem 

dra 

wyżs
ze 

mgr 

licencj
at 

średni
e 

I LO - 22 - - - 14 1 - - 36 1 0 

ZS Nr 1 - 68 1 - - 7 2 3 - 75 3 3 

ZS Nr 2 1 60 4 1 1 14 1 2 2 74 5 3 

SOSzW - 40 - - - 2 - - - 42 - - 

PPP - 12 - - - - - - - 12 - - 

Ogółem 1 202 5 1 1 37 4 5 2 239 9 6 
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Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku szkolnym 2019/2020 

posiadało –   93,4% nauczycieli,  

wykształcenie licencjackie   –     3,5 % 

wykształcenie średnie         –     2,3% 

inne            0,8%. 

 
 
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. 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli wspierane jest finansowo poprzez coroczny odpis 

planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Na 2020r. 

(zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Nr 9/2020 z dnia 10 lutego 2020 r.) jest to kwota 118 000,00 zł  

tj. nie mniej niż 08% na ten cel. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach w latach 2016 - 2020 przedstawia tabela nr 9. 

 
 
 
 

inne
3,50%

wyższe 
magisterskie

93,40%

licencjat/inż.
2,30%

średnie
0,80%

inne wyższe magisterskie licencjat/inż. średnie
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Tabela nr 9. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 

 
 

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 – zgodnie z potrzebami.  

 

 

 
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 

Nazwa 
Szkoły/Placówki 

Rok 2016 Rok 2017 
Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

I Liceum 
Ogólnokształcące  

8 197,00 13 937,00 
13 155,00 12144,00 15 000,00 

Zespół Szkół Nr 1 16 793,00 32 946,00 34 126,00 32297,00 36 500,00 

Zespół Szkół Nr 2 16 394,00 32 504,00 33 059,00 32569,00 35 600,00 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno – 
Wychowawczy 

10 996,00 21 452,00 
22 158,00 18484,00 20 900,00 

Poradnia Psych. – 
Pedagog.  

5 000,00 5 880,00 
9000,00 5096,00 10 000,00 

Razem 57 380,00 106 719,00 111 498,00 100 590,00 118 000,00 

Nazwa Szkoły/Placówki 

Liczba nauczycieli 
korzystających z dopłat do 
czesnego w roku szkolnym 

2019/2020 

I Liceum Ogólnokształcące  1 

Zespół Szkół Nr 1 4 

Zespół Szkół Nr 2 2 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 3 

Poradnia Psych. – Pedagog.  1 

Razem 11 
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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 

przez ustalone procedury. W roku szkolnym 2019/2020 dwunastu 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. 

 

Tabela nr 10. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali awans zawodowy w wyniki postępowania 
kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku szkolnym 2019/2020 

Szkoła/Placówka 

Uzyskany Stopień awansu 

 
Kontraktowy 

 

 
Mianowany 

 
Dyplomowany 

I Liceum Ogólnokształcące  - 1 2 

Zespół Szkół Nr 1 1 3 - 

Zespół Szkół Nr 2 3 1 - 

Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy 

- 1 - 

Poradnia Psych. – Pedagog. - - - 

Ogółem 4 6 2 

 

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. 
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1. Placówka ta  realizuje swoje zadania poprzez:   

➢ 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, SI 
➢ 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 
 

2. Kadra pedagogiczna: w Poradni zatrudnionych jest 12 pracowników pedagogicznych: 

-         1 psycholog, psychoterapeuta,  RSA Biofeedback 
-         1 psycholog, psychoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej 
-         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 
-         1 logopeda, pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta II stopnia EEG Biofeedback, RSA 
Biofeedback, specjalista ds. dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera 
 
-         1 doradca zawodowy, surdopedagog, pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta II stopnia 
EEG Biofeedback, terapeuta RSA Biofeedback 
-         2 pedagogów, 
-         1 pedagog, terapeuta II stopnia EEG Biofeedback, ,oligofrenopedagog, terapeuta I stopnia EEG 
Biofeedback, terapeuta RSA Biofeedback, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, tyflopedagog, 
surdopedagog 
Ogółem: 6 psychologów, 5 pedagogów, 1 neurologopeda 
 
Działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrzeszowie  (stan na 31.08.2020r.) 
a) Diagnozowanie dzieci i młodzieży, które prowadzone jest w szczególności w celu określenia 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 
dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego 
problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Liczba diagnoz w roku szkolnym 
2019/2020 ogółem: 1850. 
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W wyniku szeregu diagnoz wykonanych m.in. na potrzeby Zespołów Orzekających  wydano                     

w tym okresie ogółem 105 orzeczeń. Najwięcej orzeczeń bo 60 wydano dla uczniów szkół 

podstawowych oraz 21 dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

 

W wyniku diagnoz i wydanych opinii objęto dzieci i młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w formie zaleceń postdiagnostycznych, udostępniania zestawów 

ćwiczeń ukierunkowujących na pracę w domu, wyjaśniano szereg wątpliwości                            i 

zapytań rodziców. 

Kierowano również dzieci i młodzież do właściwej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w szkole bądź innych placówkach, a także wskazywano odpowiednią formę kontynuacji realizacji 

obowiązku szkolnego. 

W ramach rozmów postdiagnostycznych i porad kierowano dzieci i młodzież do odpowiednich 

form pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie uwzględnionej w ofercie Poradni bądź na 

specjalistyczne diagnozy medyczne. 

Analizując wiek dzieci korzystających z w/w diagnoz największą liczbę obserwuje się w szkołach 

podstawowych. 

Najliczniej korzystają z diagnoz uczniowie klas IV-VI – 315 osób, następnie klas I-III-  215 osób        

i klas VII-VIII – 87 diagnoz. 

Zdecydowanie mniejszą liczbę diagnoz obserwuje się w szkołach ponadpodstawowych. Ogółem 

było ich 44, w tym 13 w liceach ogólnokształcących, technikach – 23, branżowej szkole I stopnia 

– 8, szkole specjalnej przyspasabiającej do pracy – 2. 

Z powyższych danych nasuwa się wniosek, że dzieci wcześniej zdiagnozowane i poddane 

odpowiedniej formie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie wymagają już tak intensywnej 

diagnozy swoich potrzeb edukacyjnych na późniejszych etapach edukacyjnych. 

 

Analizując poszczególne rodzaje orzeczeń pod względem rodzaju, ich liczba przedstawia się 

następująco: 
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Ilość opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju– 26 

ilość orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania - 32 

ilość orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego: 

• o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność ruchową  - 13 

• o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm – 21 

• o potrzebie kształcenia specjalnego niepełnosprawność sprzężona – 18  

• o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w 

stopniu lekkim – 23 

• o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w 

stopniu umiarkowanym – 6 

• o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na słabo widzenie – 4 

• o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na słabo słyszenie  - 1 

• o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym – 5 

• o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niedostosowanie społeczne – 1 

• o potrzebie  indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego- 2 

• o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych  – 2 

• o potrzebie kształcenia specjalnego – dziecko niesłyszące – 1 

 

b) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna   

W formie grupowej odbywają się zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu. Ogółem było to 442, 

w tym najwięcej w klasach VIII – 160, w klasach VI – 104 i w klasach VII – 95 spotkań, w klasach 

V - 51 

Zajęciami objęto również dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym 

– 32 dzieci. 

Ilość dzieci objętych tą formą pomocy zmalała do analogicznego okresu roku 2018/19 o 209 osób, 

co mogło być spowodowane zawieszeniem działalności szkół w okresie od marca do końca 

czerwca. 

W/w okresie nie odbyły się zajęcia z profilaktyki uzależnień i zajęcia związane z trudnościami 

adaptacyjnymi. Placówki nie zgłaszały takiego zapotrzebowania. 

W zakresie przesiewowych badań wykonano przesiewowe badania logopedyczne – w liczbie 

dzieci 1205, w tym dzieci w wieku przedszkolnym 1160, w szkole podstawowej – 45. 

 

Do pozostałych form bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej zaliczamy                          

w I półroczu: psychoterapię, socjoterapię, terapię logopedyczną, terapię pedagogiczną, terapię 

psychologiczną oraz inne szeroko pojęte zajęcia o charakterze terapeutycznym (terapię Integracji 

Sensorycznej, terapię kognitywną funkcji poznawczych). 

 

Na terenie Poradni nie odbywały się jedynie zajęcia rehabilitacyjne z powodu braku specjalisty. 
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Analiza bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poszczególnych 

grupach wiekowych 

Jak wynika z ogólnej analizy danych zawartych w Arkuszu Analizy Pracy Pedagogicznej za rok 

szkolny 2019/20 (dokładne dane znajdują się w sekretariacie Poradni) najwięcej z bezpośrednich 

form pomocy terapeutycznej korzystają uczniowie szkół podstawowych –302 osoby, z tego 

największą liczbę stanowią dzieci z klas I-II a następnie klas IV i VI. 

              Pomoc udzielana nauczycielom 
W roku szkolnym 2019/2020 nauczyciele w szkołach i placówkach najczęściej korzystali z porad 

(131osób /112 spotkań) i konsultacji (174 osób/136 form pomocy). 

 

Z porad i konsultacji korzystały inne osoby związane z działalnością na rzecz dzieci i młodzieży. 

- Porady – 11 osób/15 spotkań 

- Konsultacje – 23 osoby/65 spotkań 

W formach pomocy nauczycielom w tym okresie pracy dominowały porady i konsultacje. 

Z tych form korzystały również osoby związane z działalnością na rzecz dzieci i młodzieży. 

Ogółem była to liczba 339 osób, w formach pomocy w liczbie 328. 

               Pomoc udzielana rodzicom: 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrzeszowie organizuje również wsparcie dla 

rodziców dzieci i młodzieży w formie porad, konsultacji, warsztatów, Treningów i mediacji. 

Analizując dane statystyczne stwierdza się, że najwięcej rodziców korzysta z następujących form 

pomocy: 

 

Rodzaj pomocy Liczba osób Liczba spotkań 
Porady 437 458 
Konsultacje 218 276 

Warsztaty 80 10 
Mediacje 0 0 
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V PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SZKOŁACH 
 
Tabela 11. Gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedmedycznej  w szkołach 

Szkoła Gabinet Wymiar  

I Liceum Ogólnokształcące TAK 12h 

Zespół Szkół nr 1 TAK 40h 

Zespół Szkół nr 2 TAK 33h 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  TAK 20h 

Wymienione gabinety mają zagwarantowane przez NFZ godziny płatne dla pielęgniarek 

VI  POMOC MATERIALNA – STYPENDIA 

W roku szkolnym 2019/2020 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) 

− Stypendium Starosty Ostrzeszowskiego przyznawane uczniom szkół powiatowych  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 2019/2020 

Nazwa szkoły 
Prezesa 

Rady 
Ministrów 

Urzędu 
Marszał- 

kowskiego 

Starosty 
Ostrze- 

szowskiego 

 
Ogółem 

I Liceum 
Ogólnokształcące 

1 1 1 3 

Zespół Szkół Nr 1 1 9 2 12 

Zespół Szkół Nr 2  4 4 2 10 

Razem 6 14 5 25 
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VII 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 2019/2020 na terenie powiatu ostrzeszowskiego działała  jedna szkoła 

niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla której Powiat jest organem rejestrowym: 

 

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 – 36. Cykl kształcenia trwał 3 lata na podbudowie programowej gimnazjum,. 

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. 

 
 

VIII.  FINANSOWANIE OŚWIATY 
 
Finansowanie prowadzonych przez Powiat szkół ponadpodstawowych 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 2020 wynosi 24 495 909 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 2019 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).  
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Tabela nr 13. Wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli w 2019 roku 

Z  przedstawionej tabeli wynika, że wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli na 

stopniach awansu zawodowego w roku 2019 osiągnęły wymagany poziom określony w ustawie Karta 

Nauczyciela dla nauczycieli kontraktowych, minowanych i dyplomowanych. Było konieczne wypłacenie 

dodatków uzupełniających na stopniu awansu zawodowego nauczyciela stażysty w łącznej kwocie  

13 014,14 zł. 

 
2. Działania organu prowadzącego w zakresie  pozyskania dodatkowych środków finansowych  
 
W okresie sprawozdawczym podejmowano działania w zakresie pozyskania dodatkowych środków  na 

cele oświatowe: 

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

8 809,12 ZŁ 

− Dotacja dla przedszkola specjalnego 4 304,00 ZŁ 

− 0,4 rezerwy oświatowej – doposażenie pomieszczeń pozyskanych w wyniku modernizacji i adaptacji 

– 75 000,00 ZŁ 

− Program Wczesnego Wspomagania R Dzieci 0-3 lat „Za Życiem” – 316 000 ZŁ (na lata 2018-2021) 

IX. WYNIKI NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO 
PRZEZ KURATORA OŚWIATY 

 

W roku szkolnym 2019/2020 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 

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 

września
do dnia 

31 
grudnia  

    

1 2 3 4 5 6 9 10 
nauczyciel 
stażysta 

3045,21 3337,55 0,83 5,33 91 376,76 78 362,62 -13 014,14 

nauczyciel 
kontraktowy 

3380,18 3704,68 15,28 22,00 739 205,04 781 262,74 42 057,70 

nauczyciel 
mianowany 

4385,10 4806,07 42,58 48,83 2 432 462,06 2 547 109,19 114 647,13 

nauczyciel 
dyplomowany 

5603,19 6141,09 134,55 142,82 9 539 555,61 10 069 427,00 529 871,39 
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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 ewaluacje dostarczane są 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 
2019/2020 

Szkoła/placówka Ewaluacje 
całościowe 

Ewaluacje 
problemowe 

Kontrole 
planowe 

Kontrole 
doraźnie 

Monitorowanie 

I LO 

- - - - 

Monitorowania dot. 
covid 19, pracy 

zdalnej oraz metod i 
technik uczenia na 

odległość  

ZS nr 1  

- - - - 

Monitorowania dot. 
covid 19, pracy 

zdalnej oraz metod i 
technik uczenia na 

odległość  

ZS nr 2 

- - 1 - 

Monitorowania dot. 
covid 19, pracy 

zdalnej oraz metod i 
technik uczenia na 

odległość  

SOSzW 

- - 1 - 

Monitorowania dot. 
covid 19, pracy 

zdalnej oraz metod i 
technik uczenia na 

odległość  

PPP - - - - - 

 
Tabela nr 15. Przedmiot kontroli prowadzonej przez Kuratora Oświaty w szkołach i placówkach w roku 
szkolnym 2019/2020 

Szkoła/Placówka Przedmiot kontroli/monitorowania 

I Liceum Ogólnokształcące - 

Zespół Szkół nr 1 - 

Zespół Szkół nr 2 Kontrola planowa z zakresu zgodności oferty kształcenia zawodowego z 
nową klasyfikacją zawodową szkolnictwa branżowego 

Specjalny Ośrodek Szkolno - 
Wychowawczy 

Kontrola planowa z zakresu zgodności oferty kształcenia zawodowego z 
nową klasyfikacją zawodową szkolnictwa branżowego 

Poradnia Psychologiczno - 
Pedagogiczna 

- 
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X.  EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ WYNIKI EGZAMINÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 

1. Wyniki egzaminów w SOSW 

Egzamin ósmoklasistów w 2020 roku przeprowadzono w dniach: 16 czerwca  część z zakresu języka 

polskiego),  17 czerwca część  z zakresu matematyki, 18 czerwca język obcy nowożytny. W każdej części 

egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania w arkuszach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim.  

W egzaminie brało udział 4 uczniów klasy ósmej. 

 Tab. 16. Wyniki egzaminu w szkole podstawowej specjalnej 

Wyniki  

Średnie wyniki  ucznia dla 

Części z języka polskiego Części matematycznej 
Części z języka 

angielskiego  

Szkoła Podstawowa 
26,5% 33,25% 38,5% 

  

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło w sesji letniej  2 uczniów, którzy nie 

zdali egzaminu w części teoretycznej. Uczniowie ci przystąpią do poprawki w sesji zimowej w roku 

szkolnym 2020/2021.  

 
 
2.Efekty kształcenia w szkołach ponadpodstawowych 
 

Tabela nr 18. Efekty kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 

  Średnia 
ocen 

Frekwen-
cja 

Świadectwa z 
wyróżnieniem 

Egzaminy 
poprawkowe 

Niepromowani 

szkoła     Liczba 
uczniów 

% 
uczniów 

Liczba 
uczniów 

% 
uczniów 

Liczba 
uczniów 

% 
uczniów 

I LO 4,40 91,90 120 32,35 0 0 0 0 

II LO 3,8 83,80 14 12,20 1 0,8 2 1,6 

Technikum 
Nr 1 

3,95 82,17 98 14 20 3 9 1,3 

Technikum 
Nr 2 

3,49 82,80 32 4,7 34 5 11 1,6 

BS I st. 
Nr 1 

3,65 75,81 11 3 15 4 5 1,4 

BS I st. 
nr 2 

3,24 73,28 2 1,6 3 2,5 7 5,7 
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Wykres nr 6.      

 
 
 
Wykres nr 7.  
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3.Wyniki egzamin maturalnego 

Egzamin maturalny w 2020 roku. przeprowadzono w dniach od 16 do 29 czerwca. Z uwagi na stan 

pandemii nie było ustnych egzaminów maturalnych. W części pisemnej matura obejmowała egzaminy z 

języka polskiego, języka obcego i matematyki na poziomie podstawowymi egzamin z wybranego 

przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym). 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 2020 roku przystąpiło 331 uczniów szkół 

ponadpodstawowych, z czego w : 

− liceach ogólnokształcących  - 130 

− technikach   - 201 

 

Egzamin zdało 294 absolwentów, co stanowi 88,82 % zdających, przy zdawalności w kraju 81,8% 

 i 81,6 % w województwie wielkopolskim. Zdawalność podawana jest z uwzględnieniem  

egzaminów w terminie głównym (w czerwcu 2020 r.), dodatkowym (w lipcu 2020 r.) i poprawkowym 

(we wrześniu 2020 r.). 

 

 
Tabela nr 19. Liczba absolwentów szkół Powiatu Ostrzeszowskiego zdających egzamin maturalny w 2020r. 

 
 
 

 

 

 

Nazwa szkoły Typ szkoły 
Liczba 

absolwentów 

Liczba  
przystępujących 

do matury 

% 
absolwentów 

przystępujących 
do matury 

I Liceum 
Ogólnokształcące 

I Liceum 
Ogólnokształcące  

99 99 100 

Zespół Szkół Nr 1 Technikum 117 105 90 

Zespół Szkół Nr 2 

Liceum 
Ogólnokształcące 

33 31 94 

Technikum 112 96 86 
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Tabela nr 20. Liczba absolwentów szkół Powiatu Ostrzeszowskiego przystępujących do matury w 2020r. 
wg typów szkół 

Typ szkoły Nazwa szkoły 
Liczba 

absolwentów 

Liczba 
przystępujących 

do matury 

% 
absolwentów 

w szkole w typie 

Liceum 
Ogólnokształcące 

I Liceum 
Ogólnokształcące 

99 99 100 

98,48 

II Liceum 
Ogólnokształcące 

 
33 

 
31 94 

Technikum 

Technikum Nr 1 117 105 90 

84,75 Technikum Nr 2 106 84 
86 

Ogółem w szkołach 
355 319 

89,86 

 
 
 
 
Wykres nr 9. Procent przystępujących do matury wg typów szkół w ogóle zdających 
 

 
 

Uczniowie liceum
41%

Uczniowie 
technikum

59%

Uczniowie liceum Uczniowie technikum
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Tabela nr 21.  Procent zdających z dysleksją rozwojową w poszczególnych typach szkół w 2020 roku 

 
 

 

Tabela nr 22. Wyniki czerwcowego  egzaminu maturalnego wg typów szkół w 2020 r. 

Typ szkoły Nazwa szkoły 
Liczba 

absolwent
ów 

Liczba  
przystępujący
ch do matury 

Zdało 
matur

ę 

 
 

% 

Zdawal
ność  

w kraju 
% 
wg 

typów 
szkół 

Liceum 
Ogólnokształ
cące 

I Liceum 
Ogólnokształcące 

99 99 93 93,9% 

81,1 

II Liceum 
Ogólnokształcące 

33 31 18 58,1% 

Technikum 

Technikum Nr 1 117 105 76 72,4% 

62,2 
Technikum Nr 2 112 96 65 67,7% 

Ogółem 361 331 252 76% 74% 

 
 
 
 
 
 

Typ szkoły Nazwa szkoły 
Liczba  

przystępujących  
do matury 

Liczba  
przystępujących 

do matury  
z dysleksją 

% 

w szkole 

Liceum 
Ogólnokształcące 

I Liceum 
Ogólnokształcące 

99 11 11% 

II Liceum 
Ogólnokształcące 

31 3 9,6% 

Technikum 

Technikum Nr 1 105 5 4,76% 

Technikum Nr 2 96 15 15,6% 

Ogółem w szkołach 331   
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Wykres nr 10. Wyniki egzaminu maturalnego wg typów szkół w czerwcu 2019(dane w %) 
 

 
 
 
 
Wykres nr 11.Zdawalność  egzaminu maturalnego przeprowadzonego w czerwcu w poszczególnych 
typach szkół (dane w %) 
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Wykres nr 12.Zdawalność egzaminu maturalnego absolwentów szkół powiatu w czerwcu 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wykres 13.Procent zdawalności egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 (ogółem) 
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Tabela nr 23. Wyniki egzaminu maturalnego – poprawkowego 

Typ szkoły Nazwa szkoły 

Nie zdało 
egzaminu 

w 
czerwcu 

Ma prawo 
do 

egzaminu 
poprawko

wego 

Przystąpiło 
do 

poprawki 
w lipcu 

Zdało 
egzamin 

poprawkowy 

Nie 
zdało 

egzamin
u 

poprawk
owego 

Liceum 
Ogólnokształcące 

I Liceum 
Ogólnokształcące 

6 
6 

6 4 2 

II Liceum 
Ogólnokształcące 

13 
12 

12 8 4 

Technikum 

Technikum Nr 1 29 26 23 16 7 

Technikum Nr 2 31 22 22 14 8 

 
 
 
 
 
 
Tabela nr 24. 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 
czerwcu 

Zdało 
maturę po 

poprawkach 
% 

Liceum 
Ogólnokształcące 

I Liceum 
Ogólnokształcące 

99 99 93 97 98% 

II Liceum 
Ogólnokształcące 

33 31 18 26 84% 

Technikum 

Technikum Nr 1 117 105 76 92 88% 

Technikum Nr 2 112 96 65 79 82% 

Razem 361 331 252 294 88,82% 
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Wykres 14. Wyniki egzaminu maturalnego z uwzględnieniem egzaminu poprawkowego z podziałem na 
typy szkół (dane w %) 

 
 
 

 

Tabela nr 25.Średnie wyniki egzaminu maturalnego – część pisemna – poziom podstawowy 

 

Szkoła Przedmiot 

Liczba 

tegorocznych 

absolwentów, 

którzy 

przystąpili 

do matury 

Liczba 

tegorocznych 

absolwentów, 

którzy zdali 

Zdawalność 

wśród 

tegorocznych 

absolwentów 

Średni 

wynik  

w 

szkole 

w % 

Średni wynik 

w woj. 

wielkopolskim 

dla danego 

typu szkoły w 

% 

I Liceum Ogólnokształcące w Ostrzeszowie 

 

Liceum 

Ogólnokształcące 

język polski 99 98 99 61 56 

język 

angielski 

95 94 99 81 75 

język 

hiszpański 

2 2 100 67 76 

język 

niemiecki 

2 2 100 95 55 

matematyka 99 95 96 68 55 

Zespół Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
98,00%

84,00%
87% 88,00%

82,00%

73,10%

I LO 

 II LO LO 

KRAJ 

Techniku

m Nr 1 

Technikum 

Nr 2 

 

Technika 

KRAJ 
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Technikum 

język polski 
105 97 92,38 43,90 47 

język 

angielski 
77 76 98,70 64,36 62 

język 

niemiecki 
28 26 93,10 44,50 43 

matematyka 
105 83 79,04 44,06 43 

Zespół Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie 

 

Liceum  

Ogólnokształcące 

język polski 31 31 100 44 56 

język 

angielski 

27 26 96 64 75 

język 

niemiecki 

4 4 100 37 55 

matematyka 31 18 58 44 55 

 

Technikum 

język polski 96 95 99 49 47 

język 

angielski 

84 76 90 70 62 

język 

niemiecki 

12 5 42 37 43 

matematyka 96 72 75 50 43 

 
 
 

3. Wyniki egzaminu potwierdzającego 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/słuchacz zdał egzamin 

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskał:  

− 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. 
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Tabela 26. Zdawalność egzaminów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w sesji styczeń/ luty 2020 roku 
 

Lp. Zespół Szkół nr 1/ 
nazwa zawodu 

kwalifikacja Liczba 
przystępując

ych 

zdali 
egzamin 

% zdawalności 

1. Technik technologii 
drewna 

A.50 6 6 100,00 

2. Technik usług 
fryzjerskich 

A.23 14 14 100,00 

3. Technik ekonomista A.36 26 26 100,00 

4. Technik budownictwa B.30 33 21 62,50 
5. Technik budownictwa B.33 1 0 0,00 
6. Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
T.15 24 23 95,83 

7. Technik obsługi 
turystycznej 

T.14 12 11 91,66 

8. Technik obsługi 
turystycznej 

AU.29 13 12 92,30 

 Razem 129 113 87,59% 

 
 

Lp. Zespół Szkół nr 1/ 
nazwa zawodu 

kwalifikacja Liczba 
przystępujących 

zdali 
egzamin 

% 
zdawalności 

1. stolarz AU.15 3 3 100,00 
2. sprzedawca AU.20 5 5 100,00 

3. krawiec AU.14 1 1 100,00 
4. kucharz TG.07 3 2 66,66 

 Razem 12 11 91,66% 
 
 
Tabela nr 27. Zdawalność egzaminów zawodowych w szkołach ponadpodstawowych  w sesji czerwiec / 
lipiec 2020 roku  
 

Lp. Zespół Szkół nr 1/ 
nazwa zawodu 

kwalifikacja Liczba 
przystępujących 

zdali 
egzami

n 

% 
zdawalności 

1. Technik technologii drewna AU.15 14 14 100 
2. Technik usług fryzjerskich AU.21 22 22 100 

3. Technik ekonomista AU.35 28 25 89,28 
4. Technik budownictwa BD.29 31 29 93,54 

5. Technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

TG.07 26 26 100 

6. Technik obsługi turystycznej TG.14 21 19 90,47 

7. Technik organizacji reklamy AU.29 15 10 66,66 
 RAZEM 157 145 92,35% 

  
Lp. Zespół Szkół nr 1/ 

Nazwa zawodu 
kwalifikacja Liczba 

przystępujących 
zdali 

egzamin 
% 

zdawalności 

1. stolarz AU.15 3 3 100 
2. sprzedawca AU.20 5 5 100 
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3. krawiec AU.14 1 1 100 
4. kucharz TG.07 3 2 66,60 

 RAZEM 12 11 91,66% 

 
Lp. Zespół Szkół nr 2/ 

nazwa zawodu  
kwalifikacja 

liczba 
przystępujących 

zdali 
egzamin  

% zdawalności  

 
1 

Technik logistyk 
AU22 23 23 100 

A.32 17 16 94,10 

2 Technik informatyk 
EE.08 31 7 22,00 

E.14 20 10 50,00 

3 Technik mechatronik 
EE.02 29 29 100 

E.19 20 9 45 

5 
Technik architektury 

krajobrazu 

RL.21 10 9 90 

R.22 10 10 100 

6 Technik żywienia T.15 16 10 62,50 

7 Technik rolnik 
RL.03 15 13 86,60 

R.16 8 3 37,50 

8 
Technik energii  

odnawialnej 
B.22 11 6 54,50 

9. 
Technik pojazdów 
samochodowych 

MG.18 8 5 62,51 

 Razem 218 150 68,80% 

 
 

Lp. Zespół Szkół nr 2/ 
nazwa zawodu 

kwalifikacja Liczba 

przystępujących 

zdali 

egzamin 

% 

zdawalności 

1. 
Mechanik pojazdów 

samochodowych 
MG.18 13 10 77 

 
 
 
 

XI 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  



TAB. 28. Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym. 

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 9 9 - nauczyciele rodzicami uczniów lub pełnoletnim 
uczniem 
- poradnią psychologiczno-
pedagogiczną, 

0 

ZS nr 1 23 21 2 rodzice ucznia, nauczyciel  rodzicami uczniów lub pełnoletnim 
uczniem 
- poradnią psychologiczno-
pedagogiczną, 
surdopedagogiem 

0 

ZS nr 2 137 108 29 Rodzice ucznia 
Pedagog, nauczyciele,  

rodzicami uczniów lub pełnoletnim 
uczniem 

poradnią psychologiczno-
pedagogiczną 
Neurologopedą 
Psychologiem, rehabilitantem 

1 

SOSW 85 - 85 Uczeń, rodzice ucznia, 
dyrektor szkoły, nauczyciel, 
pielęgniarka środowiskowa, 
poradnia psychologiczno-
pedagogiczna, pracownik 
socjalny, , 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 

 

0 

 



 

XII.PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOŁACH ZE ŚRODKÓW 

ZEWNĘTRZNYCH 

Staraniem dyrekcji i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 realizowano w 

szkołach wiele projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. 

Zespół  Szkół  nr 1 

W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Nr 1 realizowane były ze środków zewnętrznych 

następujące projekty: 

 

PROJEKT ERASMUS + : „Profesjonalny, doświadczony, rozważny, elastyczny, twórczy stażysta i 

pracownik. ” w zawodzie technik usług fryzjerskich, technik ekonomista, technik obsługi 

turystycznej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Miejscem zagranicznych praktyk 

uczniowskich jest Malaga (Hiszpania) 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 miało 

wyjechać łącznie 40 uczniów i 4 nauczycieli. Niestety ze względu na pandemię przełożono wyjazdy 

uczniów na miesiąc luty 2021 r. (ferie zimowe). Wartość projektu realizowanego również w roku szkolnym 

2020/2021 to 638 895,81 zł 

 

Projekt „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Ostrzeszowie” realizowany jest od 01.01.2019 roku 

do 31.12.2020 roku przez firmę SYNTEA S.A. w partnerstwie z Zespołem Szkół Nr 1 im. Powstańców 

Wielkopolskich w Ostrzeszowie. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia 

zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie poprzez realizację 

szkoleń i kursów zawodowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży zawodowych umożliwiających 

uzyskanie i zdobycie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych dla 85 uczniów (min. 87% dz.), 

podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 12 nauczycieli (100% K) oraz wyposażenie pracowni 

zawodowych do końca grudnia 2020. 

Projekt obejmuje wsparciem 97 osób, w tym: 

Kwota dofinansowania: 1.124.874,830 

 

Zespół Szkół nr 2 

Europejskie praktyki zawodowe szansą na lepszy start dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w 

Ostrzeszowie.  Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) dla 53 uczniów. Wartość projektu 434 531,97 zł 
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realizowany do 31.10.2021 roku. Z uwagi na pandemię w roku szkolnym 2019/2020 nie odbyły się 

wyjazdy w ramach projektu. 

 

Projekt „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA” jest przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez Unię 

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

Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie. 

Termin realizacji projektu: 07.01.2019r. – 31.08.2020r  

Całkowita wartość projektu: 747 516,25 zł. 

Kwota dofinansowania: 672 764,62 zł. Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, 

Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu wsparciem w roku 

szkolnym 2018/2019, 2019/2020 jest objętych: 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych, co najmniej 100 

uczniów z kierunków: Technik mechatronik, Technik logistyk, Technik żywienia i usług gastronomicznych. 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące w Ostrzeszowie  

 
„Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020” – kontynuacja projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego 

regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Działanie 8.1. Poddziałanie 8.1.3)  

W ramach projektu szkoła została doposażona w niezbędne pomoce naukowe: m.in. laptop (2), Tablety (25), 

zestaw wideokonferencyjny, szybkie łącze światłowodowe. Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami 

uczestniczą w Podprojekcie „Ligi Przedmiotowe”. W roku szkolnym polegał on na rywalizacji drużyn w 4 

dyscyplinach (j.polski, historia, geografia, matematyka), a drużyna geograficzna zdobyła II miejsce. 

 

"Schulpartnerschaft Blankenburg - Ostrzeszów: Gemeinsam in die Zukunft" (Partnerstwo szkół 

Blankenburg – Ostrzeszów: Razem w przyszłość) 

Projekt realizowany był w ramach współpracy partnerskiej naszej szkoły z Gymnasium am Thie z Blankenburga. 

W ramach tej wymiany w dniach 20-25.10.2019 uczniowie z Gymnasium am Thie z Blankenburga wraz 

z opiekunami przebywali w I LO. Uczniowie z Polski jak i z Niemiec zwiedzili Wrocław, uczestniczyli w zajęciach 

z zakresu historii i kultury, lekcji muzealnej w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie, zwiedzili Ostrzeszów a także 

uczestniczyli w wycieczce do Oświęcimia, do której zostali przygotowani przez historyków obu szkół pana Janusza 

Krysia i pana Franka Ehringa. Nie zabrakło również czasu na rozrywkę, wizytę w kręgielni i w ostrzeszowskiej 

pływalni. Wspólnie spędzony czas dostarczył obu stronom niezapomnianych wrażeń.  

Uczniowie polscy mieli pojechać z rewizytą do Blankenburga w marcu 2020 roku. Ze względu na zaistniałą sytuację 

rewizyta uczniów polskich została odwołana i na chwilę obecną planowana jest na grudzień 2020. 

 

Projekt  w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży pt. „Śladami naszych przodków” 
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Kontynuacja projektu zapoczątkowanego w ubiegłym roku szkolnym. Celem projektu jest przybliżenie sylwetek 

naszych przodków, którzy wpisali się w historię i kulturę Polski i Litwy. Zbieranie informacji o naszych przodkach 

było realizowane przez lekturę książek, czasopism, wizyty w muzeach i domach kultury w Landwarowie, Wilnie, 

Trokach i Kownie. W ramach projektu uczestnicy przygotowywali potrawy narodowe obu krajów, promując zdrowe 

żywienie. Projekt zakończył wieczór poezji i piosenki w języku polskim, litewskim i rosyjskim zorganizowany przez 

uczestników. 

 

Projekt How to build a cultural bridge with students’ passions? (Jak zbudować kulturalny most za pomocą 

uczniowskich pasji?) KA229 Partnerstwa Strategiczne Wymiana Dobrych Praktyk – Współpraca Szkół  

2019-1-PL01-KA229-064919_1 

Od 1.09.2019 w naszej szkole realizowany jest projekt Erasmus+ KA229 w ramach programu Partnerstwa 

Strategiczne Wymiana Dobrych Praktyk – Współpraca Szkół. Projekt, który finansowany jest przez Unię Europejską 

i skierowany jest do uczniów naszej szkoły. Projekt trwać będzie 24 miesiące i zakończy się 31.08.2021. Głównymi 

celami projektu jest wymiana dobrych praktyk, budowanie kulturalnego mostu porozumienia za pomocą 

uczniowskich pasji, podniesienie kompetencji językowych (język angielski), a także praktyka umiejętności 

korzystania z narzędzi nowoczesnej technologii. Koordynatorem projektu jest nasza szkoła, parterami projektu są 

dwie zagraniczne szkoły, szkoła Istituto Istruzione Superiore "Giuseppe Colasanti" w Civita Castellana we 

Włoszech oraz szkoła Agrupamento de Escolas de Aveiro w Aveiro w Portugalii. W projekcie bierze udział 20 

uczniów naszej szkoły wybranych w procesie rekrutacyjnym we wrześniu/ październiku 2019. 10 uczniów naszej 

szkoły wraz z opiekunami gościło w Portugalii w dniach od 2 do 9.02.2020. W ramach tej portugalskiej mobilności 

uczniowie wzięli udział w warsztatach teatralno-filmowych, zajęciach sportowych, zajęciach językowych 

(budowanie mostów kulturowych w oparciu o pasje) oraz w zajęciach kulturowych. Ponadto, działania projektowe 

od początku trwania projektu wymagają regularnej pracy (np. nakręcenie filmiku świątecznego z okazji Bożego 

Narodzenia - grudzień 2019, zajęcia kulturowe o Portugalii - styczeń 2020, przygotowanie cyfrowej kartki 

wielkanocnej - kwiecień 2020, wykonanie zdjęcia “Moja pasja 50 lat temu” - czerwiec 2020). W związku z zaistniałą 

sytuacją (pandemia Covid-19) kilka zaplanowanych czynności zostało przełożonych na późniejszy, miejmy 

nadzieję, bezpieczniejszy czas. 

 

Projekt PO WER „Od Republiki Rzymskiej do Rzeczpospolitej” 

W projekcie tym uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać i pogłębiać swoje zainteresowania dotyczące historii 

i WOSu, pogłębiać w praktyce swoją znajomość języka angielskiego oraz zaczerpnąć z kultury współczesnych 

Włoch i starożytnego Rzymu, poznać ciekawych ludzi, zwiedzić interesujące miejsca. Szkołą partnerską 

w projekcie jest rzymska The Salesian school Maria Ausiliatrice. Projekt wystartował w grudniu 2019 od procesu 

rekrutacyjnego, który wskazał grupę 20 uczniów. W ramach projektu odbyła się od 15 do 17.01.2020 wizyta 

przygotowawcza dwóch nauczycielek. W związku z zaistniałą sytuacją (pandemia Covid-19) wyjazd uczniów wraz 

z opiekunami nie odbył się w planowanym terminie (kwiecień/ maj 2020). Realizacja projektu została przedłużona. 
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Projekt Erasmus+ KA 101 dla kadry 

Zadaniem projektu mobilności kadry edukacyjnej i administracyjnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie jest wysłanie grupy grona pedagogicznego, sekretarza szkoły i bibliotekarza 

na kurs języka angielskiego do Irlandii i Wielkiej Brytanii w celu nabycia/podniesienia umiejętności posługiwania 

się językiem angielskim. Dzięki kursom prowadzonym za pomocą nowoczesnych metod CLIL i odwróconego 

nauczania, uczestnicy zdobędą lub podwyższą znajomość tego języka poprzez zajęcia ale również kontakty 

międzynarodowe z uczestnikami z różnych krajów. Nabyte językowe umiejętności oraz zebrane doświadczenia 

pozwolą uczestnikom lepiej przygotować się do pracy zawodowej i zwiększą ich zdolności adaptacyjne zagranicą. 

Ponadto dyrektor szkoły odbędzie staż we włoskiej szkole podpatrując codzienną pracę swojego odpowiednika 

(job shadowing). Jeden z nauczycieli j. angielskiego przeprowadzi zajęcia w tym języku dla włoskiej młodzieży 

(techers assigment), co winno dać wiele cennych doświadczeń i spostrzeżeń, które on i nauczyciele języków 

obcych będą mogli wykorzystać na swoich zajęciach. Mamy nadzieję, że zaowocuje to usprawnieniem pracy naszej 

szkoły i wprowadzeniem ciekawych rozwiązań i ulepszeń pracy w naszej placówce. Realizacja projektu zostanie 

przedłużona w związku z zaistniałą sytuacją (pandemia Covid-19) 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  

- Projekt „Basen, ścianka, koński grzbiet – formę poprawimy wnet” –zajęcia terapeutyczne na 

podopiecznych SOSW we współpracy ze Stowarzyszeniem Apertus. Projekt realizowany ze środków 

PFRON 

- Realizacja programu „Za życiem” W projekcie brało udział 50 dzieci z terenu powiatu. Zajęcia 

terapeutyczne w wymiarze 5 godzin w miesiącu obejmowały m.in. integracje sensoryczną, fizjoterapię, 

logopedię, terapię czaszkowo-krzyżową, terapię bilateralną, terapię ręki, terapię pedagogiczną. 

- Realizacja projektu Współpracy młodzieży polsko-niemieckiej w ramach środków pozyskanych z 

Fundacji PNWM.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował: 

Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju 

Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowi 


