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1.  Zespoły planowania strategicznego 

Do prac nad strategią powołano zespoły: 

 Zarządzeniem Nr 3/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie 

powołania Zespołu ds. aktualizacji „Polityki oświatowej Powiatu Kwidzyńskiego” 

(zmienionym zarządzeniem Nr 18/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 maja 2018 r.),  

w składzie: 

1. Danuta Woronowicz – Członek Zarządu Powiatu – przewodnicząca Zespołu, 

2. Eligiusz Gełdon – przedstawiciel Klubu Radnych Obywatelskiego Porozumienia 

Samorządowego, 

3. Krystyna Łapacz – przewodnicząca Komisji edukacji, kultury, kultury fizycznej  

i turystyki Rady Powiatu Kwidzyńskiego, przedstawicielka Klubu Radnych Sojuszu 

Lewicy Demokratycznej, 

4. Ewa Stec – przedstawicielka Polskiego Stronnictwa Ludowego, 

5. Ewa Bejgrowicz – Skarbnik Powiatu, 

6. Piotr Widz – dyrektor Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie, 

7. Ewelina Braun – Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, 

8. Sebastian Więckowski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Kwidzynie, 

9. Elżbieta Polakiewicz – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Barcicach, 

10. Aleksandra Czarnobaj – Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie, 

11. Ewa Wojtaś-Śmiejkowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Kwidzynie, 

12. Robert Majdziński – Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kwidzynie, 

13. Jolanta Bryłka – doradca zawodowy Powiatowego Ośrodka Kariery, 

14. Marek Taraszkiewicz – doradca metodyczny przedmiotów zawodowych Akademii 

Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie, 

15. Renata Gołgowska – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Kwidzynie, 

16. (wykreślony) 

17. Alina Niszczak – nauczycielka, Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych  

w Kwidzynie, 

18. Aleksandra Gałka – inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki  

i Zdrowia Publicznego, 

19. Anna Baranow – inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia 

Publicznego, 

20. Emilia Czupryniak – podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki  

i Zdrowia Publicznego. 

 

 Zarządzeniem Nr 4/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie 

powołania Zespołu ds. założeń do aktualizacji „Polityki oświatowej Powiatu 

Kwidzyńskiego” (zmienionym zarządzeniem Nr 19/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 

21 maja 2018 r.), w składzie: 

1. Danuta Woronowicz – Członek Zarządu Powiatu – przewodnicząca Zespołu, 

2. Eligiusz Gełdon – przedstawiciel Klubu Radnych Obywatelskiego Porozumienia 

Samorządowego, 
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3. Antoni Barganowski – przedstawiciel Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej, 

4. Krystyna Łapacz – przewodnicząca Komisji edukacji, kultury, kultury fizycznej  

i turystyki Rady Powiatu Kwidzyńskiego, przedstawiciel Klubu Radnych Sojuszu 

Lewicy Demokratycznej, 

5. Ewa Stec – przedstawicielka Polskiego Stronnictwa Ludowego, 

6. Ewa Bejgrowicz – Skarbnik Powiatu, 

7. Piotr Widz – dyrektor Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie, 

8. Ewelina Braun – Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, 

9. Sebastian Więckowski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Kwidzynie, 

10. Elżbieta Polakiewicz – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Barcicach, 

11. Aleksandra Czarnobaj – Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie, 

12. Ewa Wojtaś-Śmiejkowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Kwidzynie, 

13. Robert Majdziński – Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kwidzynie, 

14. Jolanta Bryłka – doradca zawodowy Powiatowego Ośrodka Kariery, 

15. Anna Dudziak – doradca metodyczny Akademii Umiejętności Pedagogicznych  

w Kwidzynie, 

16. Marek Taraszkiewicz – doradca metodyczny przedmiotów zawodowych Akademii 

Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie, 

17. (wykreślony) 

18. Renata Gołgowska – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Kwidzynie, 

19. Alina Niszczak – nauczycielka, Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych  

w Kwidzynie, 

20. Krzysztof Sulej – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie, 

21. Iwona Grodecka-Trautsolt – przedstawicielka MK NSZZ „Solidarność” Pracowników 

Oświaty i Wychowania w Kwidzynie, 

22. Joanna Cichorek – przedstawicielka KM WZZ „Solidarność-Oświata” w Kwidzynie, 

23. Jolanta Szulc – przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kwidzynie, 

24. Olgierd Trzaska – przedstawiciel Rady Rodziców Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, 

25. Dorota Głodowska – przedstawicielka Rady Rodziców Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie, 

26. Bożena Ciepluch – przedstawiciel Rady Rodziców Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie, 

27. Zdzisław Kaźmierczak – przedstawiciel Rady Rodziców Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, 

28. Lech Kobyliński – przedstawiciel Rady Rodziców Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Prabutach, 

29. Marzena Hartman – przedstawicielka Rady Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych  

w Kwidzynie, 

30. Dariusz Stelmach – przedstawiciel Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Barcicach, 

31. Anna Ciska – przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie, 



 
4 Polityka oświatowa Powiatu Kwidzyńskiego – strategia na lata  2018-2023 

32. Aleksandra Rzempouch – przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, 

33. Tomasz Ponczek – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie, 

34. Marta Rakieć – przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie, 

35. Mateusz Olszewski – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, 

36. Paulina Kościelecka – przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Prabutach, 

37. Marcin Uścinowicz – przedstawiciel Lacroix Electronics, 

38. Joanna Jasińska – przedstawicielka Lacroix Electronics, 

39. Anna Księżopolska – przedstawicielka Internatinal Paper Kwidzyn Sp. z o. o., 

40. Kazimierz Barejka – przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych w Kwidzynie, 

41. Ludmiła Kozioł – przedstawicielka Cechu Rzemiosł Różnych w Kwidzynie, 

42. Zygmunt Urbanowicz – przedstawiciel KBR Poland Sp. z o. o., 

43. Robert Przyborowski – przedstawiciel Pensjonatu Miłosna, 

44. Aneta Zielińska – pośrednik pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, 

45. Aleksandra Gałka – inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki  

i Zdrowia Publicznego, 

46. Anna Baranow – inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia 

Publicznego, 

47. Emilia Czupryniak – podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki  

i Zdrowia Publicznego. 

W ramach prac nad strategią m.in. przeprowadzono ankiety wśród różnych grup odbiorców 

usług edukacyjnych:  

- pracodawców - badającą planowane zatrudnienie w najbliższej, 5-letniej perspektywie 

oraz oceniającą stopień przygotowania zawodowego uczniów/absolwentów 

powiatowych szkół zawodowych (na ankietę odpowiedziały 32 firmy funkcjonujące  

w powiecie kwidzyńskim), 

- uczniów i ich rodziców - dotyczącą opinii na temat szkół; w ankiecie skierowanej do 

wszystkich uczniów i rodziców udział wzięło 886 uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

[tj. 52% uczniów], 720 rodziców uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  

- rodziców uczniów szkół specjalnych dotyczącą opinii na temat szkół - ankietę 

skierowano do wszystkich rodziców, udział wzięło 113, 

- oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat - 

na ankietę odpowiedziało 216 nauczycieli (59,2% wszystkich zatrudnionych wg stanu 

na dzień 30.09.2017 r.).  

Zorganizowano również 7 spotkań, w tym z grupami roboczymi, podczas których m.in. 

prezentowaną część diagnostyczną wyników badań ankietowych oraz wypracowano 

propozycję misji, priorytetów i zadań do zaktualizowanej strategii. Ponadto zorganizowano 

konferencję rozpoczynającą realizacje projektu zawodowego stanowiącego element strategii. 

Projekt dokumentu został również poddany konsultacjom społecznym poprzez udostępnienie 

go mieszkańcom na stronie internetowej powiatu z możliwością wnoszenia uwag oraz 

zorganizowano debatę społeczną w siedzibie Urzędu, na którą zaproszeni byli m.in. 

mieszkańcy powiatu, pracodawcy, radni, organizacje pozarządowe, związki zawodowe 

zrzeszające nauczycieli, pracownicy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

Powiat, uczniowie oraz ich rodzice. Projekt skierowano do zaopiniowania przez związki 
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zawodowe zrzeszające nauczycieli. Uzyskano także ocenę naukowo-merytoryczną Fundacji 

Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która rekomenduje przyjęcie i wdrożenie 

niniejszej Strategii. 
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2. Wprowadzenie 

Edukacja w zadaniach samorządu zajmuje miejsce szczególne. Jednostki samorządu 

terytorialnego, wyposażone w kompetencje do kierowania procesami rozwijania oraz 

doskonalenia edukacji, zobowiązane są do podejmowania szeregu decyzji w tym zakresie. 

Osiągnięcie powodzenia w realizacji przyjętego kierunku rozwoju lokalnej oświaty nie jest 

możliwe bez strategicznego planowania działań na rzecz szeroko rozumianej edukacji.  

Do zadań własnych powiatu w zakresie edukacji publicznej należy prowadzenie szkół 

ponadgimnazjalnych i placówek szkolnictwa specjalnego. Władze Powiatu Kwidzyńskiego, 

doceniając znaczenie edukacji i dbając o jej rozwój na jak najwyższym poziomie od wielu lat 

dokładają wielu starań, aby podnosić jakość i efektywność kształcenia w podległych sobie 

placówkach. 

Rada Powiatu Kwidzyńskiego już w 2010 roku przyjęła „Politykę oświatową powiatu 

kwidzyńskiego – strategia na lata 2010-2015”. Strategia i wynikające z niej cele oraz 

działania zmierzały do stworzenia jak najlepszych warunków do nauki dzieci i młodzieży 

uczęszczających do szkół i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego, sprzyjających 

osiąganiu wysokiej jakości i efektywności kształcenia, podnoszenia atrakcyjności kształcenia  

i powiązania edukacji z rynkiem pracy, a w konsekwencji do rozwoju powiatowej oświaty. 

Realizacja strategii była monitorowana, a wyniki – w formie raportów z przebiegu realizacji 

zadań w ramach priorytetów i celów w niej zawartych – corocznie przedstawiane podczas 

sesji rady powiatu. 

Działania w ramach strategii oświatowej realizowanej w powiecie kwidzyńskim od 2010 

roku przyniosły wymierne efekty widoczne m.in. w modernizacji obiektów szkolnych  

i ich wyposażenia w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny, zwiększeniu 

dostępności do nowoczesnych technologii i technik nauczania. Wspomaganie pracy szkół  

i placówek podległych powiatowi zaowocowało wzrostem poziomu nauczania oraz 

osiąganiem coraz lepszych efektów wychowawczych. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy w 

konkursach i olimpiadach przedmiotowych wysokiej rangi, o zasięgu wojewódzkim i 

ogólnopolskim. Liczna grupa uczniów corocznie uzyskuje indeksy wyższych uczelni jeszcze 

w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Znacząco poprawiła się efektywność 

kształcenia w stosunku do wcześniejszego okresu, w szczególności w zakresie egzaminów 

maturalnych. Maturzyści powiatu kwidzyńskiego są w czołówce województwa pomorskiego w 

zakresie uzyskiwanych wyników maturalnych.  

W ostatnich latach zarówno organ prowadzący, jak również szkoły/placówki aktywnie 

uczestniczyli w projektach/programach krajowych i europejskich umożliwiających pozyskanie 

dodatkowych środków finansowych na realizację zadań oświatowych. Niezwykle cenną 

inicjatywą, jako jeden z najważniejszych przejawów prawidłowej gospodarki zarządczej,  

było aplikowanie i konsekwentne dążenie do pozyskania wysokich dotacji ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 

Dotychczasowy wysiłek szkół i placówek oświatowych oraz organu prowadzącego 

został zwieńczony przyznaniem Powiatowi Kwidzyńskiemu przez Fundację Rozwoju 

Edukacji i Szkolnictwa Wyższego tytułu „Samorządowy Lider Edukacji”. Powiat Kwidzyński 

czterokrotnie został uhonorowany tym certyfikatem, przyznawanym jednostkom samorządu 

terytorialnego, które – w opinii ekspertów reprezentujących środowiska naukowe – 

wyróżniają się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniu wysokich 

standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw gospodarki opartej na wiedzy.  
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Kontynuację poprzednich kierunków działania zakłada „Polityka oświatowa powiatu 

kwidzyńskiego – strategia na lata 2018-2023”, wyznaczająca priorytety, cele i zadania 

zmierzające do rozwoju powiatowej edukacji w perspektywie horyzontalnej do roku 2023. 

Prace nad tym dokumentem trwały wiele miesięcy, a znaczący wpływ na ich spowolnienie 

wywarła wprowadzana od 2017 roku reforma strukturalna edukacji. W tworzenie strategii 

zaangażowani byli przedstawiciele różnych środowisk i interesariusze z obszaru edukacji.   
 

Strategia w swojej budowie zawiera dogłębną diagnozę i analizę obecnego stanu 

edukacji w powiecie kwidzyńskim. Dane do diagnozy pozyskano między innymi z ankiet 

przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców, a także wśród lokalnych pracodawców. 

Sformułowanie misji i celów strategicznych oraz zadań zmierzających do ich realizacji 

stanowi podstawę do zarządzania określonymi zasobami materialnymi i finansowymi. 

Ponadto daje szansę trafnego wydatkowania środków własnych, ubiegania się o środki 

krajowe oraz pomocowe Unii Europejskiej i innych instytucji finansowych. 
 

Przyjęcie do realizacji założeń zawartych w prezentowanej strategii, pozwoli 

wprowadzić dalsze zmiany w procesie rozwoju oświaty na terenie powiatu kwidzyńskiego,  

a także ukierunkować działania w taki sposób, aby odpowiadały one na potrzeby i aspiracje 

lokalnej społeczności. 

 

 

Powiązanie z innymi dokumentami: 

 Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i Społecznej 

(Aktywni Pomorzanie), 

 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego. 

 

 

 

 

Podziękowania 

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 

przyczynili się do powstania niniejszego dokumentu. Państwa praca i cenne uwagi 

były niezwykle pomocne przy redagowaniu zapisów Strategii, dzięki czemu mamy 

nadzieję, że powstały dokument wyznaczać będzie pożądane cele rozwoju powiatowej 

edukacji. 
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3. Diagnoza edukacji w powiecie kwidzyńskim  
 

3.1.  Charakterystyka powiatu 

Tabela 1. Charakterystyka powiatu (lata 2010-2018) 

Dane o powiecie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba ludności1 83 562 83 734 83 783 83 611 83 627 83 464 83 495 83 4996 83 4996 

Budżet powiatu (wydatki) 77 906 403 80 227 890 79 161 070 73 948 596 79 893 897 80 069 078 76 866 359 83 098 633 
106 974 247 

(plan) 

Dochód w przeliczeniu na 
mieszkańca2 947,75 916,37 922,07 957,92 935,77 971,95 1 048,78 1 022,48 1 087,01 

Otrzymywana subwencja 
oświatowa 

32 471 882 33 299 998 34 344 042 34 497 029 31 790 043 30 846 007 31 775 999 31 054 322 30 613 255 

Wydatki na oświatę i 
wychowanie w działach  

801 i 854 
32 247 473 39 158 548 39 556 396 34 486 270 35 059 538 31 417 186 32 209 118 33 548 142 

52 416 196 
(plan) 

Wydatki budżetu na oświatę  
i wychowanie w % 

41,4 48,8 49,97 44,93 43,88 39,24 36,78 40,37 
49 

(plan) 

Wydatki na oświatę i 
wychowanie w % w stosunku 

do subwencji 

99,3 117,6 116,2 99,97 110,28 101,85 101,36 108,03 
171,22 
(plan) 

Liczba uczniów  
w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Kwidzyński3 

3 852 3 655 3 311 3 098 2 850 2 802 2 779 2 793 2 568 

Liczba uczniów  
w szkołach dotowanych przez 

Powiat Kwidzyński3 

1 087 1 135 1 541 1 562 1 186 1 063 905 816 719 

Statystyczna liczba uczniów 
wg metryczki subwencji 

oświatowej14 

7 440,18 7 059,55 6 889,32 6 681,48 6 062,97 5 865,74 6 020,38 5 867,30 5 659,57 

Stopa bezrobocia5 12,7% 17,3% 19,9% 17,1% 12,7% 9,1% 8,5% 6,5% 6,4% 

                                                
1Bank Danych Lokalnych BDL - Główny Urząd Statystyczny 
2dochód na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wg stanu na dzień 31.12. każdego roku (http://bip.powiatkwidzynski.pl/) 
3wg SIO na 30.09.  roku poprzedzającego (SIO - jako podstawa do naliczania subwencji oświatowej) 
41 statystyczna liczba uczniów wg metryczki - liczba uczniów (wszystkich) x waga x Di dla powiatu 
5 stopa bezrobocia na koniec roku, w 2018 roku – stopa bezrobocia na koniec lutego (http://wup.gdansk.pl/rynek_pracy/artykul/rynek-pracy-wojewodztwa-pomorskiego-wedlug-powiatow-archiwum.html) 
6Bank Danych Lokalnych BDL - Główny Urząd Statystyczny – dane na koniec I półrocza 2017 r. 

http://bip.powiatkwidzynski.pl/
http://wup.gdansk.pl/rynek_pracy/artykul/rynek-pracy-wojewodztwa-pomorskiego-wedlug-powiatow-archiwum.html
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Jak można zauważyć subwencja w 2018 r. jest mniejsza o 441 067 zł w stosunku do 

otrzymanej w 2017 roku i aż o 1 162 744 zł mniejsza w porównaniu do 2016 r. 

 
Zauważalny jest również spadek liczby uczniów: w szkołach prowadzonych przez Powiat  

w 2018 r. uczy się o 1284 uczniów mniej (tj. ok. 33%) niż w 2010 r., natomiast w szkołach 

dotowanych obecnie uczy się o 368 słuchaczy mniej niż w 2010 r. (tj. ok. 34%). 

 

 

Wykres 1. Udział wydatków oświatowych w budżetach JST [za M. Tobor, J. M. Czajkoski „Wybrane wskaźniki 
opisujące oświatę samorządową”] 

 
 

W latach 2010-2016 wydatki budżetu Powiatu na oświatę i wychowanie były na poziomie 

wyższym bądź porównywalnym ze średnimi wydatkami powiatów ziemskich w kraju. 
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3.2.  Baza oświatowa 
Tabela 2. Stan techniczny obiektów do działalności oświatowej (stan na dzień 31.12.2017 r.; źródło: wg informacji własnych) 

Lp. Nazwa jednostki 
Rok 

budowy 
Ilość obiektów 

Liczba 
sal/ 

pracowni 
szkolnych 

Pow. 
użytkowa 

[m2] 

Kubatura 
[m3] 

Stan techniczny 

Koszty utrzymania 
w roku 2017 

(§4260) 

1.  Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1  
w Kwidzynie 
ul. Konarskiego 12 

1937-39 
zabytek 

Budynek szkoły 28 6410,03 19450 Budynek w dobrym stanie technicznym. W 2017 roku 
przeprowadzono termomodernizację (wymiana okien) oraz 
rozpoczęto prace dotyczące przygotowania koncepcji budowy 
obiektów sportowych. 

170 171 zł 

2.  Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2  
w Kwidzynie 
ul. Słoneczna 2 

1995 Budynek szkoły 21 4000 18435,14 Budynek w dobrym stanie technicznym, wyposażony w salę 
sportową. W 2015 roku przeprowadzono termomodernizację 
budynku (wymieniono okna). 

154 875 zł 

Hala sportowa 850 7575,17 

Łącznie 4850 26010,31 

3.  Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Kwidzynie 
ul. Słowiańska 17 

1835-37 
zabytek 

Budynek szkoły nr 1 21 657,7 7760 W 2012 roku zakończono częściową termomodernizację 
(wymiana instalacji c.o. i sieci ciepłowniczej). W 2014 roku 
wykonano docieplenie ścian, stropu poddasza, elewację budynku, 
wymianę pokrycia dachowego i stolarki okiennej. Założono 
oświetlenie zewnętrzne i wyremontowano podjazd. Od września 
2017 r. trwają prace modernizacyjne wnętrza budynku. 

113 571 zł 

Budynek szkoły nr 2 415 3859 

Sale gimnastyczne 748 5456,76 

Łącznie 1820,7 17075,76 

4.  Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Kwidzynie 
ul. Katedralna 5 

1873 
zabytek 

Budynek szkoły 41 7476,81 38642 Budynek szkoły zakwalifikowano do renowacji. W 2011 roku 
przeprowadzono termomodernizację dachu. W roku 2012 oddano 
do użytku pełnowymiarową halę sportową.  
Pomieszczenia internatu zostały zmodernizowane w 2016 r. 
Od września 2017 r. trwają prace modernizacyjne wewnątrz, jak  
i na zewnątrz budynku. 

378 923 zł 

2012 Hala sportowa 1869 18208,71 

 Internat  
(ul. Grudziądzka 8) 

981,43 2649,86 

Łącznie 10327,24 59500,57 

5.  Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Kwidzynie 
ul. Staszica 25 

1953 Budynek szkoły nr 1 47 2605 11522 Budynki w dobrym stanie technicznym. W 2014 roku wykonano 
docieplenie ścian, stropu poddasza i ścian piwnic wraz z izolacją 
przeciwwilgociową, wymieniono pokrycie dachowe oraz instalację 
c.o. budynku przy ul. Staszica 27. Wykonano ogrodzenie, 
utwardzono plac i chodniki przy szkole. Zmodernizowano również 
obiekty warsztatów przy ul. Ogrodowej. Wykonano drogę 
wewnętrzną oraz miejsca parkingowe. W 2015 r. przeprowadzono 
termomodernizację stropodachu budynku przy ul. Staszica 25. 

205 431 zł 

1966 Budynek szkoły nr 2 2638 10812 
 

1971 Budynek warsztatów 
przy ul. Ogrodowej 2 

2783 13100 

Łącznie 8026 35434 

6.  Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych  
w Prabutach 
ul. Szkolna 4 

1935/1971 Budynek szkoły wraz 
z salą gimnastyczną 

11 1527 5039,1 Budynek szkoły w dobrym stanie technicznym. W roku 2014 
wykonano docieplenie ścian i stropodachu, izolację pionową, 
wymieniono częściowo stolarkę okienną i drzwiową oraz 
instalację c.o. W 2017 r. urządzono tereny zielone przy szkole. 

77 803 zł 

7.  Zespół Szkół Specjalnych  
w Kwidzynie 
ul. Ogrodowa 2 

1971 Budynek szkoły 15 2336,11 11059,04 W 2012 roku szkoła została przeniesiona do nowej siedziby, 
budynek uprzednio został zmodernizowany i dostosowany do 
potrzeb uczniów niepełnosprawnych. W 2017 r. wykonano 
podjazd dla uczniów na scenę w auli szkoły. 

75 702 zł 

8.  Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Barcicach 
Barcice 66 

1927/2004 Budynek szkoły wraz 
z internatem 

14 1223,55 6975,10 W roku 2010 zmodernizowano  budynek. W 2011 roku została 
oddana do eksploatacji nowa lokalna oczyszczalnia ścieków na 
potrzeby SOSW wraz z przyłączem kanalizacyjnym. 

18 807 zł + 34 803 
zł (opał §4210) = 

53 610 zł 

9.  Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Kwidzynie 

 Poradnia Kwidzyn 13 371,43 1003,83 Poradnia mieści się w pomieszczeniach, które są w dobrym 
stanie technicznym. 

26 177 zł 

1970 Filia w Prabutach 6 90 198 
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W latach 2010-2017 Powiat Kwidzyński przeprowadził szereg remontów i inwestycji 

poprawiających stan techniczny i bezpieczeństwo, a także komfort pracy i nauki w obiektach 

oświatowych. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na ten cel to 24 720 251 zł. Pomimo 

dotychczas poczynionych dużych nakładów finansowych na realizację wcześniej 

zaplanowanych przedsięwzięć, istnieje potrzeba dalszych działań modernizacyjnych w celu 

poprawy stanu powiatowej infrastruktury i bazy placówek oświatowych, w tym dostosowanie 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

 

3.3.   Organizacja szkół i placówek 

 

Powiat Kwidzyński jest organem prowadzącym dla 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, 

wygasającego zespołu szkół gimnazjalnych, zespołu szkół specjalnych, specjalnego ośrodka 

szkolno-wychowawczego, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz międzyszkolnego 

ośrodka sportowego. Wśród zespołów funkcjonują 3 licea ogólnokształcące dla młodzieży  

(w tym jedno sportowe liceum ogólnokształcące) i 2 licea ogólnokształcące dla dorosłych. 

Pozostałe zespoły szkół ponadgimnazjalnych kształcą w różnych zawodach na poziomie 

technikum i branżowej szkoły I stopnia. 

Aktualną sieć szkół i placówek prowadzonych przez Powiat przedstawiają poniższe tabele. 
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Tabela 3. Podstawowe dane o szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży w latach 2014-2016 (dane wg SIO na 30.09. danego roku) 

Lp. Zespół szkół Szkoła 

R. sz. 2014/2015 R. szk. 2015/2016 R. szk. 2016/2017 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddz. 

Średnio  
w oddz. 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddz. 

Średnio  
w oddz. 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddz. 

Średnio  
w oddz. 

1.  
Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1  
w Kwidzynie 

I Liceum Ogólnokształcące w 
Kwidzynie 

328 11 29,82 312 11 28,36 312 11 28,36 

2.  
Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2  
w Kwidzynie 

II Liceum Ogólnokształcące w 
Kwidzynie 

267 9 

29 

269 9 

30,07 

279 9 

31,4 
Sportowe Liceum 
Ogólnokształcące w Kwidzynie 

168 6 182 6 192 6 

3.  
Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Kwidzynie 

Technikum nr 1 w Kwidzynie 429 15 28,6 455 16 28,44 451 16 28,19 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
nr 1 w Kwidzynie 

- - - - - - - - - 

4.  
Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Kwidzynie 

Technikum nr 2 w Kwidzynie 237 8 29,62 230 8 28,75 239 8 29,87 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
nr 2 w Kwidzynie 

258 10 25,8 279 9 31 257 9 28,56 

5.  

Centrum Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego w 
Kwidzynie 

Technikum nr 3 w Kwidzynie 176 7 25,14 193 7 27,57 199 7 28,43 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
nr 4 w Kwidzynie 

260 9 28,89 247 8 30,87 218 8 27,25 

6.  
Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych  
w Prabutach 

Technikum w Prabutach 64 3 21,33 66 3 22 86 3 28,67 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w 
Prabutach 

97 3 32,33 99 3 33 94 3 31,33 

 
Tabela 4. Podstawowe dane o szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży (dane wg SIO na 30.09.2017 r.) 

Lp. Zespół szkół Szkoła 
Liczba 

uczniów 

w tym w klasach: Liczba 
oddziałów 

Średnio  
w oddziale I II III IV 

1.  
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1  
w Kwidzynie 

I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie 327 109 124 94 - 12 27,25 

2.  
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2  
w Kwidzynie 

II Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie 276 91 100 85 
- 

9 
30,6 

Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie 183 58 65 60 6 

3.  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Kwidzynie 

Technikum nr 1 w Kwidzynie 400 96 89 112 103 14 28,57 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Kwidzynie - - - - - - - 

4.  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Kwidzynie 

Technikum nr 2 w Kwidzynie 236 54 65 58 59 8 29,5 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Kwidzynie 
prowadząca oddziały Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 2 w Kwidzynie 

233 80 84 69 - 9 25,89 
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5.  
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Kwidzynie 

Technikum nr 3 w Kwidzynie 212 58 62 44 48 8 26,5 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Kwidzynie 
prowadząca oddziały Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 4 w Kwidzynie 

209 91 50 68 - 7 29,86 

6.  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Prabutach 

Technikum w Prabutach 94 28 31 35 0 3 31,33 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Prabutach 
prowadząca oddziały Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Prabutach 

87 37 19 31 - 3 29 

 
Tabela 5. Zmiany średnich wielkości oddziałów LO [za M. Tobor, J. M. Czajkoski „Wybrane wskaźniki opisujące oświatę samorządową”] 

Kategoria 2014/15 2015/16 2016/17 

gw do 10 tys. 19,75 18,81 18,52 

gw >10 tys. 22,40 22,95 22,60 

gmw do 10 tys. 20,64 20,20 19,35 

gmw 10-20 tys. 21,06 21,51 21,46 

gmw >20 tys. 26,47 27,48 27,00 

gm do 5 tys. 12,00 13,36 11,23 

gm >5 tys. 27,37 26,84 26,46 

mnp do 100 tys. 28,60 28,34 28,35 

mnp >100 tys. 29,20 28,95 28,72 

pz 27,27 27,07 26,88 

średnio 27,93 27,72 27,55 

 
Tabela 6. Zmiany średnich wielkości oddziałów T [za M. Tobor, J. M. Czajkoski „Wybrane wskaźniki opisujące oświatę samorządową”] 

Kategoria 2014/15 2015/16 2016/17 

gw do 10 tys. 16,87 16,31 16,31 

gw >10 tys. 23,04 21,57 20,86 

gmw do 10 tys. 15,50 14,73 13,06 

gmw 10-20 tys. 20,51 19,23 20,66 

gmw >20 tys. 15,42 15,00 24,13 

gm >5 tys. 26,00 27,51 26,95 

mnp do 100 tys. 25,32 24,84 25,15 

mnp >100 tys. 25,60 25,34 25,42 

pz 24,65 24,63 24,77 

średnio 24,95 24,81 24,94 
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Tabela 7. Zmiany średnich wielkości oddziałów ZSZ [za M. Tobor, J. M. Czajkoski „Wybrane wskaźniki opisujące oświatę samorządową”] 

Kategoria 2014/15 2015/16 2016/17 

gw do 10 tys. 12,37 12,71 12,98 

gw >10 tys. 22,67 24,18 26,00 

gmw do 10 tys. 11,72 11,21 10,65 

gmw 10-20 tys. 21,05 21,93 21,78 

gmw >20 tys. 16,00 18,18 16,10 

gm do 5 tys. 17,60 16,60 14,25 

gm >5 tys. 23,73 25,70 24,30 

mnp do 100 tys. 24,18 24,07 23,90 

mnp >100 tys. 23,04 22,68 22,74 

pz 24,08 24,07 24,05 

średnio 23,44 23,34 23,31 

 

Zauważyć można, iż średnia wielkość oddziałów liceów ogólnokształcących, techników, czy branżowych szkół I stopnia (zasadniczych szkół 

zawodowych) prowadzonych przez Powiat w każdym typie szkoły jest wyższa niż średnia wielkość oddziałów w powiatach ziemskich.  

 
Tabela 8. Podstawowe dane o szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych w latach 2014-2016 (dane wg SIO na 30.09.danego roku.) 

Lp. Zespół szkół Szkoła 

R. szk. 2014/15 R. szk. 2015/16 R. szk. 2016/17 

Liczba 
słuchaczy 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
słuchaczy 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
słuchaczy 

Liczba 
oddziałów 

1.  
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1  
w Kwidzynie 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  
w Kwidzynie 

38 2 30 1 49 2 

2.  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Prabutach 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  
w Prabutach 67 2 42 1 53 2 

 

Tabela 9. Podstawowe dane o szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych (dane wg SIO na 30.09.2017 r.) 

Lp. Zespół szkół Szkoła 
Liczba 

słuchaczy 

w tym w klasach: Liczba 
oddziałów I II III 

1.  
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1  
w Kwidzynie 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  
w Kwidzynie 

12 0 0 12 1 

2.  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Prabutach 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  
w Prabutach 9 0 0 9 1 

 

W ostatnich latach zauważalna jest malejąca liczba słuchaczy w szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych. 
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Wykres 2. Zmiany średnich liczb uczniów szkół poszczególnych typów [za M. Tobor, J. M. Czajkoski „Wybrane wskaźniki opisujące oświatę samorządową”] 

 
 
Wykres 3. Zmiana liczby uczniów szkół i placówek oświatowych Powiatu w latach 2010-2017 (dane wg SIO na 30.09.) 

 

Od roku 2010 ogólna liczba uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat zmniejszyła się o 1086 uczniów. 
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Tabela 10. Wykaz szkół i placówek niepublicznych dotowanych przez Powiat w latach 2014-2017 (dane wg SIO na 30.09. danego roku) 

Lp. Nazwa organu prowadzącego i adres Szkoła/ placówka 

Liczba uczniów/ słuchaczy/ dzieci/ 
wychowanków 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

1. 
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o. o. 
 ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź 

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Kwidzynie 
ul. Chopina 26, 82-500 Kwidzyn 

511 447 421 - 

Policealna Szkoła Zawodowa „Żak” w Kwidzynie 
ul. Chopina 26, 82-500 Kwidzyn 

401 413 334 - 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" 
ul. Chopina 26, 82-500 Kwidzyn 

- - - 382 

Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej "Żak" 
ul. Chopina 26, 82-500 Kwidzyn 

- - - 261 

2. 
Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe 
ul. Chopina 4, 82-500 Kwidzyn 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące 
ul. Chopina 4, 82-500 Kwidzyn 

30 45 61 76 

3. 
Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju 
Porozumiewania 
ul. Kołłątaja 4, 82-500 Kwidzyn 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
ul. Kołłątaja 4, 82-500 Kwidzyn 

97 95 97 95 

4. 
Fundacja Wspierania Społeczności Lokalnych 
"SAPERE AUDE" 
Okrągła Łąka 40, 82-522 Sadlinki 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy  
Okrągła Łąka 40, 82-522 Sadlinki 

24 26 14 12 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy 
ul. Grunwaldzka 4, 82-550 Prabuty 

- 1 11 13 

5. 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” 
Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kwidzynie 
ul. Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn 

- - - 7 

 
 
Tabela 11. Podstawowe dane o szkołach specjalnych w latach 2014-2016 (dane wg SIO na 30.09.danego roku.) 

Lp. Zespół szkół/ placówka Szkoła/ typ zajęć 
R. szk. 2014/2015 R. szk. 2015/2016 R. szk. 2016/2017 

L. uczn. L. oddz. L. uczn. L. oddz. L. uczn. L. oddz. 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Barcicach 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 12 - 7 - 8 - 

Przedszkole Specjalne 9 2 13 2 10 2 

Szkoła Podstawowa Specjalna w Barcicach 66 8 70 9 68 10 

Gimnazjum Specjalne 6 1 - - - - 

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów 
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim 

10 - 11 - 10 - 

2. Zespół Szkół Specjalnych  
w Kwidzynie 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7 w Kwidzynie 13 2 - - - - 

Gimnazjum Specjalne nr 4 w Kwidzynie 68 8 63 8 53 7 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kwidzynie 38 5 35 5 36 5 

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów 
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim 

4 - 5 - 8 - 

3. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Kwidzynie 

Specjalna Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 w Kwidzynie 
27 3 35 3 32 3 
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Tabela 12. Podstawowe dane o szkołach specjalnych (dane wg SIO na 30.09.2017 r.) 

Lp. Zespół szkół/ placówka Szkoła/ typ zajęć 
Liczba 

uczniów 

w tym w klasach: Liczba 
oddziałów I II III IV V VI VII 

1. Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy  
w Barcicach 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 8 - - - - - - - - 

Przedszkole Specjalne 9 - - - - - - - 2 

Szkoła Podstawowa Specjalna w Barcicach 73 4 10 8 11 8 14 18 11 

2. Zespół Szkół Specjalnych 
w Kwidzynie 

Gimnazjum Specjalne nr 4 w Kwidzynie 36 - 12 24 - - - - 5 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy  
w Kwidzynie 

31 8 10 13 - - - - 5 

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla 
uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w 
stopniu głębokim 

17 - - - - - - - 5 

3. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Kwidzynie 

Specjalna Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7  
w Kwidzynie 32 5 9 18 - - - - 3 

 

 

 

Aktualna sieć szkół powiatu jest optymalna zarówno ze względu na obecną liczbę uczniów, jak również perspektywę wdrażanej reformy 

strukturalnej edukacji, przyjęcie podwójnego rocznika w latach 2019-2022 i wydłużenie o rok kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.  

Ponadto sieć szkół racjonalnie uzupełnia się ofertą edukacyjną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. 
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Tabela 13. Struktura zawodów, w których kształciły szkoły ponadgimnazjalne w latach 2014-2016 (dane wg SIO 
na 30.09. danego roku) 

Szkoła Kierunek 

Liczba uczniów 

R. szk. 
2014/15 

R. szk. 
2015/16 

R. szk. 
2016/17 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Kwidzynie  
- Technikum nr 1 

Technik informatyk 111 116 115 

Technik ekonomista 109 111 113 

Technik logistyk 164 158 159 

Technik organizacji reklamy 45 70 64 

Z
e
s
p
ó
ł 
S

z
k
ó
ł 
P
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im

n
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ln
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r 
2
 w

 K
w

id
z
y
n
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Technikum nr 2 Technik hotelarstwa 66 64 67 

Technik papiernictwa 76 86 108 

Technik obsługi turystycznej 14 13 11 

Technik organizacji usług gastronomicznych  15 - - 

Technik żywienia i usług gastronomicznych  39 54 53 

Technik turystyki wiejskiej 27 13 - 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa nr 2 

Kucharz 98 99 85 

Cukiernik 69 - 77 

O
d
d
z
. 
 

w
ie

lo
z
a
w

o
d
o
w

y
 Fryzjer 42 43 40 

Piekarz 12 10 7 

Sprzedawca 36 50 40 

Kucharz - - 1 

Cukiernik - 76 3 

Wędliniarz 1 1 4 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

Specjalna nr 7 
 

Cukiernik  13 - - 

O
d
d
z
. 
w

ie
lo

z
a
w

o
d
o
w

y
 Kucharz 9 22 24 

Cukiernik - 5 - 

Mechanik pojazdów samochodowych  1 - 1 

Stolarz 1 2 - 

Piekarz  1 3 4 

Sprzedawca - 2 2 

Blacharz samochodowy - 1 1 

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej  2 - - 

C
e
n
tr

u
m
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n
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 Z
a
w
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o
 w
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w
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z
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n
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Technikum nr 3 Technik mechatronik 70 80 74 

Technik budownictwa   28 27 12 

Technik teleinformatyk   38 17 8 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  40 49 54 

Technik elektronik - 10 22 

Technik elektryk - 10 29 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa nr 4 

Monter mechatronik  73 60 60 

Mechanik monter maszyn i urządzeń 26 24 10 

Stolarz  18 26 35 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych  
w budownictwie 

53 50 32 

Mechanik pojazdów samochodowych 52 57 47 

O
d
d
z
. 
w

ie
lo

z
a
w

o
d
o
w

y
 

Elektromechanik pojazdów samochodowych  1 1 1 

Lakiernik 10 9 10 

Blacharz 2 2 1 

Blacharz samochodowy 9 9 7 

Elektryk  6 1 5 

Sprzedawca - 1 - 

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych  1 - 1 

Operator obrabiarek skrawających  1 - - 

Elektromechanik 7 6 6 

Fotograf  1 1 1 

Piekarz - - 1 

Murarz-tynkarz - - 1 
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P
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b
u
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c
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Technikum Technik pojazdów samochodowych  32 22 27 

Technik informatyk  32 30 32 

Technik handlowiec - 14 27 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

Mechanik pojazdów samochodowych 39 34 33 

O
d
d
z
. 
w

ie
lo

z
a
w

o
d
o
w

y
 

Sprzedawca 12 11 12 

Kucharz 12 17 12 

Piekarz 4 1 - 

Fryzjer 4 4 7 

Monter-elektronik  3 6 4 

Operator obrabiarek skrawających 16 17 14 

Wędliniarz  1 - - 

Elektryk   1 4 4 

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 1 2 2 

Mechanik pojazdów samochodowych  4 3 6 

 
 
Tabela 14. Struktura zawodów, w których kształcą szkoły (dane wg SIO na 30.09.2017 r.) 

Szkoła Zawód L. uczniów 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Kwidzynie 

Technikum nr 1 Technik informatyk 108 

Technik ekonomista 102 

Technik logistyk 135 

Technik organizacji reklamy 55 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Kwidzynie 

Technikum nr 2 Technik hotelarstwa 59 

Technik papiernictwa 116 

Technik obsługi turystycznej 11 

Technik żywienia i usług gastronomicznych  50 

Branżowa Szkoła  
I Stopnia nr 2  

(w tym oddziały Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej nr 2) 

Kucharz 81 

Cukiernik 67 

O
d
d
z
. 
 

w
ie

lo
z
a
w

o
d
o
w

e
 Fryzjer 36 

Piekarz 5 

Kucharz 1 

Cukiernik 6 

Sprzedawca 36 

Wędliniarz 1 

Specjalna Branżowa Szkoła 
I Stopnia nr 7  

(w tym oddziały Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej 

Specjalnej nr 7) O
d
d
z
. 
 

w
ie

lo
z
a
w

o
d
o

w
e
 

Kucharz 25 

Mechanik pojazdów samochodowych 2 

Piekarz  2 

Sprzedawca 2 

Blacharz samochodowy 1 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego  

i Ustawicznego w Kwidzynie 

Technikum nr 3 Technik mechatronik 79 

Technik budownictwa   12 

Technik teleinformatyk   8 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  45 

Technik elektronik 41 

Technik elektryk 27 

Branżowa Szkoła  
I Stopnia nr 4  

(w tym oddziały Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej nr 4) 

Monter mechatronik / mechatronik 78 

Stolarz  16 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 31 

Mechanik pojazdów samochodowych 54 

O
d
d
z
. 
w

ie
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z
a
w

o
d
o
w

e
 

Elektromechanik pojazdów samochodowych  2 

Lakiernik 8 

Operator obrabiarek skrawających 1 

Blacharz samochodowy 2 

Elektryk  6 

Elektromechanik 5 

Stolarz 1 

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 1 

Murarz-tynkarz 4 
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Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych  

w Prabutach 

Technikum Technik pojazdów samochodowych  26 

Technik handlowiec 36 

Technik informatyk  32 

Branżowa Szkoła I Stopnia 
(w tym oddziały Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej) 

Mechanik pojazdów samochodowych 20 

Kierowca-mechanik 12 

O
d
d
z
. 
w

ie
lo

z
a
w

o
d
o
w

e
 

Sprzedawca 8 

Kucharz 11 

Mechanik pojazdów samochodowych 6 

Elektromechanik pojazdów samochodowych 1 

Fryzjer 7 

Monter-elektronik  2 

Operator obrabiarek skrawających 8 

Elektryk   4 

Kominiarz  1 

Stolarz  4 

Piekarz 1 

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 2 

 

W ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych wg stanu na dzień 30.09.2017 r. uczyło się 

łącznie 1503 uczniów, z tego w technikach – 942 i branżowych szkołach I stopnia – 561. 

Spośród uczniów kształcących się na poziomie technikum najwięcej uczy się w zawodzie: 

technik logistyk – 135 (tj. 14,33%), najmniej natomiast w zawodzie: technik teleinformatyk – 8 

(tj. 0,85%). W branżowej szkole I stopnia najbardziej popularnym zawodem jest kucharz,  

w którym kształci się 81 uczniów (14,44%) w klasach sprofilowanych i 37 uczniów w klasach 

wielozawodowych, a najmniej – kierowca-mechanik, który wybrało 12 uczniów (tj.2,14%) 

[uwzględniając uczniów kształcących się w oddziałach wielozawodowych, tzw. młodocianych 

pracowników realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawców – najmniej popularne 

zawody to: wędliniarz, operator obrabiarek skrawających, monter sieci, instalacji i urządzeń 

sanitarnych, elektromechanik pojazdów samochodowych, kominiarz i piekarz, w których 

kształci się po 1 uczniu].  

Aktualna oferta edukacyjna ponadgimnazjalnych szkół zawodowych dostosowana jest do 

aspiracji młodzieży oraz potrzeb rynku pracy, m.in. poprzez szeroką współpracę szkół  

z lokalnymi pracodawcami i przedsiębiorstwami. Poprzez wspólną promocję podjęto próbę 

ukierunkowania wyborów gimnazjalistów odnoście kierunków kształcenia na branże, które 

pracodawcy zgłaszają jako deficytowe. Ponadto oferowane kierunki związane są z liczbą 

miejsc pracy w danej branży a nie tylko i wyłącznie z liczbą zarejestrowanych w powiecie 

podmiotów gospodarczych w danej branży.  
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3.4.  Kadra pedagogiczna 

 
Wykres 4. Zmiana liczby etatów pedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu w latach 2010-
2017 (dane wg SIO na 30.09.) 

 

 

Na przestrzeni lat 2010-2017 liczba etatów pedagogicznych zmniejszyła się o 54,81 etatu, co 

związane było ze zmniejszającą się liczbą uczniów. Aktualnie w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Kwidzyński pracuje 365 nauczycieli (w tym 265 

pełnozatrudnionych i 100 niepełnozatrudnionych) na 306,27 etatu. To o 54,81 etatów mniej 

niż w 2010 r. 

 
Tabela 15. Struktura zatrudnienia wg stopni awansu zawodowego w poszczególnych szkołach prowadzonych 
przez Powiat (dane wg SIO na 30.09.2017 r.) 

Szkoła/ 
placówka 

Liczba etatów 
pedagogicznych 

z tego: 

bez 
stopnia 
[w %] 

stażysta 
[w %] 

kontraktowy 
[w %] 

mianowany 
[w %] 

dyplomowany 
[w %] 

ZSO nr 1 29,89 0 0 4,15 10,04 85,81 

ZSO nr 2 37,09 0 0 8,95 4,05 87 

ZSP nr 1 37,13 0 0 2,91 18,42 78,67 

ZSP nr 2 47,78 2,09 0,15 5,46 21,64 70,66 

CKZiU 37,37 2,46 0 5,35 16,99 75,20 

ZSP P 16,64 0 0 3,91 7,87 88,22 

ZSG 9,88 0 0 6,78 12,35 80,87 

ZSS 37,22 0 1,34 0 37,61 61,05 

SOSW B 35,24 0 0 25,74 21,28 52,98 

MOS 2,43 0 0 0 4,53 95,47 

PPP 15,60 0 0 6,41 6,41 87,18 

Razem w 
szkołach 
Powiatu 

306,27 0,63 0,19 7,06 17,36 74,76 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

292 286 284 281 287 282 274 265

69,08 69,98 55,18 44,4 38,06 32,89 39,16 41,27

Liczba etatów nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze

Liczba etatów nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze

361,08 355,98 
339,18 

325,4 325,06 
314,89 313,16 306,27 
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Wykres 5. Struktura wykształcenia nauczycieli (dane wg SIO na 30.09.2017 r.) 

 

Największy odsetek stanowią  nauczyciele dyplomowani (74,76%). Najmniej liczną grupę 

stanowią nauczyciele bez stopnia i nauczyciele stażyści – obie grupy łącznie na poziomie  

ok. 1%. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym posiada 

blisko 96% nauczycieli zatrudnionych w powiatowych szkołach i placówkach oświatowych. 

 

Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na podwyższenie jakości edukacji jest ciągłe 

doskonalenie kadry nauczycielskiej. Rokrocznie Zarząd Powiatu ustala plan dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalną kwotę dofinansowania opłat 

za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego 

dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego. 

Wysokość tych środków reguluje ustawa Karta Nauczyciela i stanowi 1% planowanych 

rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Nakłady na 

dokształcenie i doskonalenie zawodowe w okresie ostatnich 8 lat przedstawia tabela nr 13. 
 

Tabela 16. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2010 – 2017 (źródło: uchwały Zarządu 

Powiatu) 

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

(w złotych) 

131 843 166 160 166 112 168 353 162 489 155 234 148 410 155 360 

 

Ww. środki finansowe nauczyciele wykorzystali uczestnicząc m.in. w takich formach 

doskonalenia jak: 

Tabela 17. Inne formy doskonalenia, w których uczestniczyli nauczyciele (źródło: sprawozdania dyrektorów  

w latach 2014-2017) 

Forma doskonalenia 

Liczba form doskonalenia, w których 

uczestniczyli nauczyciele 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Studia I stopnia 2 1 1 1 

Studia II stopnia 19 2 2 3 

Studia podyplomowe - 15 7 10 

Studia doktoranckie - - 1 - 

Kursy kwalifikacyjne 8 - 1 - 

Inne formy* (m.in. warsztaty/ szkolenia/ 

konferencje/ praktyki zawodowe n-li) 
297 295 237 186 

*również doskonalenie prowadzone przez doradców metodycznych pracujących w Akademii Umiejętności 

Pedagogicznych w Kwidzynie 

 

95,62%

1,37%

2,19% 0,55% 0,27%
wyższe mgr i przygotowanie pedagogiczne

tytuł doktora i przygotowanie pedagogiczne

wyższe zawodowe lub ukończone studia I stopnia i
przygotowanie pedagogiczne

wyższe mgr i przygotowanie pedagogiczne

dyplom mistrza w zawodzie i przygotowanie
pedagogiczne
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Z informacji składanych przez doradców metodycznych po każdym roku ich  funkcjonowania 

wynika, że frekwencja nauczycieli na oferowanych formach doskonalenia nie jest 

zadawalająca. 
 

 

3.5.  Wskaźniki finansowe i organizacyjne powiatowej oświaty 

Tabela 18. Wskaźniki w publicznych szkołach i placówkach oświatowych w latach 2015-2017 (wg SIO na 30.09. 
danego roku) 

Wskaźnik 
 
Szkoła/  
placówka 

Etaty nauczycielskie 
/etaty na oddział 

Etaty nauczycielskie 
/uczniów na etat 

Etaty administracyjne 
/uczniów na etat 

Etaty obsługi 
/uczniów na etat 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

ZSO 1 i 2 66,25/ 
2,46 

63,99/ 
2,29 

66,98/ 
2,39 

66,25/ 
11,97 

63,99/ 
13,0 

66,98/ 
11,91 

3/ 
264,33 

2,5/ 
332,8 

2,5/ 
319,2 

12,25/ 
64,73 

11/ 
75,64 

11/ 
72,55 

ZSP 1, 2, P-ty i 
CKZiU 

146,6/ 
2,53 

146,74
/ 2,49 

138,92
/ 2,48 

146,6/ 
11,23 

146,74
/ 11,10 

138,92
/ 10,88 

8,5/ 
193,65 

7,5/ 
217,2 

7,25/ 
208,55 

31,3/ 
52,59 

28,3/ 
57,56 

27,8/ 
54,39 

SOSWB i ZSS 72,68/ 
2,51 

73,22/ 
2,52 

72,46/ 
2,59 

72,68/ 
2,81 

73,22/ 
2,64 

72,46/ 
2,40** 2/ 102 2/ 96,5 2/ 87 17,5/ 

11,66 
16/ 

12,06 
16,83/ 
10,34 

* w SOSWB i ZSS do obsługi wliczone etaty pracowników zatrudnionych w charakterze pomocy nauczyciela 
* w ramach ZSP2 liczona jest także Specjalna SB nr 7 
* wysokość etatów nie uwzględnia godzin ponadwymiarowych 
**zmieniły się przepisy w sprawie liczebności uczniów w grupie 

 
Subwencja oświatowa naliczana jest wg określonego algorytmu na ucznia. Powyższe 

wskaźniki pozwalają porównać aktualną organizację w poszczególnych typach szkół. Liczba 

uczniów przypadających na jeden przeliczeniowy etat nauczycielski i etat niepedagogiczny 

jest najbardziej powszechną miarą efektywności szkół i systemów szkolnych. Niska wartość 

tego wskaźnika świadczy  o  wyższych  wydatkach  w  przeliczeniu  na  jednego ucznia. 
 

Tabela 19. Liczba godzin „tablicowych” przypadających na 1 ucznia w latach 2015-2017 (liczba uczniów wg SIO 
na 30.09. danego roku i arkuszy organizacyjnych obowiązujących na ten dzień) 

Szkoła 

Liczba godzin „tablicowych” przypadająca na 1 ucznia 

(bez nauczania indywidualnego, uwzgl. godz. 
ponadwymiarowe) 

2015 2016 2017 

I LO w Kwidzynie 1,52 1,46 1,41 

II LO w Kwidzynie 1,43 1,39 1,39 

Sportowe LO w Kwidzynie 1,74 1,72 1,79 

Technikum nr 1 w Kwidzynie 1,73 1,67 1,68 

Technikum nr 2 w Kwidzynie 1,81 1,75 1,79 

Technikum nr 3 w Kwidzynie 1,90 1,92 1,93 

Technikum w Prabutach 2,39 2,10 2,30 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w 
Kwidzynie (Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w 
Kwidzynie – od 2017 r.) 

- - - 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w 
Kwidzynie (Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w 
Kwidzynie – od 2017 r.) 

1,37 1,36 1,29 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w 
Kwidzynie (Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w 
Kwidzynie – od 2017 r.) 

1,73 1,85 1,57 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Prabutach 
(Branżowa Szkoła I Stopnia w Prabutach – od 
2017 r.) 

1,62 1,69 1,24 

 
Powyższy wskaźnik pozwala na porównanie organizacji w poszczególnych typach szkół  

z uwzględnieniem faktu, iż w danym typie obowiązuje jednakowa liczba godzin lekcyjnych. 

Czynnikiem różnicującym jest jedynie liczba uczniów. 
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Tabela 20. Wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia i na jeden oddział w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Kwidzyński (w zł) poniesione w 2015  r. (źródło: materiały własne) 

Nazwa 

szkoły/ 

placówki 

Wykonanie 

ogółem 

(rok 2015) 

Wynagrodzenia  

z pochodnymi 
Pozostałe 

Wydatki bieżące ogółem 
na 1 ucznia 

Wydatki bieżące ogółem 
na 1 oddział 

Wynagrodzenia 
z pochodnymi 

Pozostałe 
bieżące 

Wynagrodzenia  
z pochodnymi 

Pozostałe 
bieżące 

ZSO 1 2 654 988,67 zł 2 317 569,24 zł 337 419,43 zł 6 473,66 zł 942,51 zł 178 274,56 zł 25 955,34 zł 

ZSO 2 3 111 375,58 zł 2 752 221,60 zł 359 153,98 zł 6 255,05 zł 816,26 zł 183 481,44 zł 23 943,60 zł 

ZSP 1 3 119 099,62 zł 2 800 667,35 zł 318 432,27 zł 6 394,22 zł 727,01 zł 186 711,16 zł 21 228,82 zł 

ZSP 2 4 443 481,75 zł 3 734 495,60 zł 708 986,15 zł 7 059,54 zł 1 340,24 zł 177 833,12 zł 33 761,25 zł 

CKZiU 3 656 701,53 zł 3 155 121,06 zł 501 580,47 zł 7 219,96 zł 1 147,78 zł 197 195,07 zł 31 348,78 zł 

ZSP P 1 439 298,53 zł 1 205 908,81 zł 233 389,72 zł 5 456,60 zł 1 056,06 zł 150 738,60 zł 29 173,72 zł 

ZSG 853 602,59 zł  750 266,44 zł 103 336,15 zł 4 935,96 zł 679,84 zł 125 044,41 zł 17 222,69 zł 

ZSS 3 208 090,60 zł 2 862 550,71 zł 345 539,89 zł 24 677,16 zł 2 978,79 zł 178 909,42 zł 21 596,24 zł 

SOSW 
Barcice 

2 918 364,48 zł 2 455 034,61 zł 463 329,87 zł 24 068,97 zł 4 542,45 zł 175 359,62 zł 33 094,99 zł 

Razem ZSO 5 766 364,25 zł 5 069 790,84 zł 696 573,41 zł 

6 353,12 zł 872,90 zł 181 063,96 zł 24 877,62 zł 
Średnio 

ZSO 
2 883 182,12 zł 2 534 895,42 zł 348 286,70 zł 

Razem ZSP 12 658 581,43 zł 10 896 192,82 zł 1 762 388,61 zł 

6 705,35 zł 1 084,55 zł 181 603,21 zł 29 373,14 zł 
Średnio 

ZSP 
3 164 645,35 zł 2 724 048,20 zł 440 597,15 zł 

Ogółem 
ZSG 

 853 602,59 zł 750 266,44 zł 103 336,15 zł 4 935,96 zł 679,84 zł 125 044,41 zł 17 222,69 zł 

Razem szk. 
specj. 

6 126 455,08 zł 5 317 585,32 zł 808 869,76 zł 

24 392,59 zł 2 695,66 zł 177 252,84 zł 26 962,33 zł 

Średnio szk. 
specj. 

3 063 227,54 zł 2 658 792,66 zł 404 434,88 zł 

OGÓŁEM 25 405 003,35 zł 22 033 853,42 zł 3 371 167,93 zł 42 387,02 zł 5 332,95 zł 664 964,42 zł 98 435,78 zł 

 

Tabela 21. Wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia i na jeden oddział w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Kwidzyński (w zł) poniesione w 2016  r. (źródło: materiały własne) 

Nazwa 

szkoły/ 

placówki 

Wykonanie 

ogółem 

(rok 2016) 

Wynagrodzenia  

z pochodnymi 
Pozostałe 

Wydatki bieżące ogółem 
na 1 ucznia 

Wydatki bieżące ogółem 
na 1 oddział 

Wynagrodzenia 
z pochodnymi 

Pozostałe 
bieżące 

Wynagrodzenia  
z pochodnymi 

Pozostałe 
bieżące 

ZSO 1 2 490 139,05 zł 2129152,54 zł 360 986,51 zł 6 118,25 zł 1 037,32 zł 177 429,38 zł 30 082,21 zł 

ZSO 2 3 051 172,90 zł 2647212,88 zł 403 960,02 zł 5 779,94 zł 882,01 zł 176 480,86 zł 26 930,67 zł 

ZSP 1 3 116 847,60 zł 2770103,00 zł 346 744,60 zł 6 101,55 zł 763,75 zł 173 131,44 zł 21 671,54 zł 

ZSP 2 4 486 113,55 zł 3701738,99 zł 784 374,56 zł 6 867,79 zł 1 455,24 zł 185 086,95 zł 39 218,73 zł 

CKZiU 3 483 624,43 zł 2916809,24 zł 566 815,19 zł 6 751,87 zł 1 312,07 zł 194 453,95 zł 37 787,68 zł 

ZSP P 1 467 780,35 zł 1238892,22 zł 228 888,13 zł 5 736,61 zł 1 059,67 zł 176 984,60 zł 32 698,30 zł 

ZSG  829 727,20 zł 724598,24 zł 105 128,96 zł 5 289,04 zł 767,36 zł 144 919,65 zł 21 025,79 zł 

ZSS 3 148 419,87 zł 2790562,86 zł 357 857,01 zł 27 629,34 zł 3 543,14 zł 186 037,52 zł 23 897,13 zł 

SOSW 
Barcice 

3 033 717,64 zł 2642067,49 zł 391 650,15 zł 26 687,55 zł 3 956,06 zł 188 719,11 zł 27 975,01 zł 
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Razem 
ZSO 

5 541 311,95 zł 4776365,42 zł 764 946,53 zł 

5 926,01 zł 949,07 zł 176 902,42 zł 28 331,35 zł 

Średnio 
ZSO 

2 770 655,98 zł 2388182,71 zł 382 473,27 zł 

Razem ZSP 12 554 365,93 zł 10627543,45 zł 1 926 822,48 zł 

6 476,26 zł 1 174,18 zł 183 233,51 zł 33 221,08 zł 
Średnio 

ZSP 
3 138 591,48 zł 2656885,86 zł 481 705,62 zł 

Ogółem 
ZSG 

 829 727,20 zł 724598,24 zł 105 128,96 zł 5 289,04 zł 767,36 zł 144 919,65 zł 21 025,79 zł 

Razem szk. 
specj. 

6 182 137,51 zł 5432630,35 zł 749 507,16 zł 

27 163,15 zł 3 747,54 zł 187 332,08 zł 25 845,07 zł 

Średnio 
szk. specj. 

3 091 068,76 zł 2716315,18 zł 374 753,58 zł 

OGÓŁEM 25 107 542,59 zł 21561137,46 zł 3 546 405,13 zł 44 854,46 zł 6 638,15 zł 692 387,66 zł 108 423,29 zł 

 

Tabela 22. Wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia i na jeden oddział w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Kwidzyński (w zł) poniesione w 2017 r. (źródło: materiały własne) 

Nazwa 

szkoły/ 

placówki 

Wykonanie 

ogółem 

(rok 2017) 

Wynagrodzenia  

z pochodnymi 
Pozostałe 

Wydatki bieżące ogółem 
na 1 ucznia 

Wydatki bieżące ogółem 
na 1 oddział 

Wynagrodzenia 
z pochodnymi 

Pozostałe 
bieżące 

Wynagrodzenia  
z pochodnymi 

Pozostałe 
bieżące 

ZSO 1 2 583 161,79 zł 2 200 194,34 zł 382 967,45 zł 6 215,24 zł 1 081,83 zł 169 245,72 zł 29 459,03 zł 

ZSO 2 3 067 317,90 zł 2 655 755,87 zł 411 562,03 zł 5 686,84 zł 881,29 zł 177 050,39 zł 27 437,47 zł 

ZSP 1 3 088 005,57 zł 2 759 590,30 zł 328 415,27 zł 6 358,50 zł 756,72 zł 172 474,39 zł 20 525,95 zł 

ZSP 2 4 480 523,93 zł 3 691 963,16 zł 788 560,77 zł 7 113,61 zł 1 519,38 zł 184 598,16 zł 39 428,04 zł 

CKZiU 3 453 966,49 zł 2 910 080,42 zł 543 886,07 zł 6 961,91 zł 1 301,16 zł 194 005,36 zł 36 259,07 zł 

ZSP P 1 570 163,85 zł 1 344 703,86 zł 225 459,99 zł 6 140,20 zł 1 029,50 zł 168 087,98 zł 28 182,50 zł 

ZSG 829 093,59 zł 725 746,88 zł 103 346,71 zł 5 997,91 zł 854,11 zł 145 149,38 zł 20 669,34 zł 

ZSS 3 024 654,98 zł 2 673 249,39 zł 351 405,59 zł 28 744,62 zł 3 778,55 zł 178 216,63 zł 23 427,04 zł 

SOSW 
Barcice 

3 173 707,49 zł 2 817 654,45 zł 356 053,04 zł 29 975,05 zł 3 787,80 zł 201 261,03 zł 25 432,36 zł 

Razem ZSO 5 650 479,69 zł 4 855 950,21 zł 794 529,48 zł 

5 914,68 zł 967,76 zł 173 426,79 zł 28 376,05 zł 
Średnio 

ZSO 
2 825 239,84 zł 2 427 975,10 zł 397 264,74 zł 

Razem ZSP 12 592 659,84 zł 10 706 337,74 zł 1 886 322,10 zł 

6 733,55 zł 1 186,37 zł 181 463,35 zł 31 971,56 zł 
Średnio 

ZSP 
3 148 164,96 zł 2 676 584,43 zł 471 580,52 zł 

Ogółem 
ZSG 

829 093,59 zł 725 746,88 zł 103 346,71 zł 5 997,91 zł 854,11 zł 145 149,38 zł 20 669,34 zł 

Razem szk. 
specj. 

6 198 362,47 zł 5 490 903,84 zł 707 458,63 zł 

29 363,12 zł 3 783,20 zł 189 341,51 zł 24 395,13 zł 

Średnio szk. 
specj. 

3 099 181,23 zł 2 745 451,92 zł 353 729,31 zł 

OGÓŁEM 25 270 595,59 zł 21 778 938,67 zł 3 491 656,92 zł 8 009,91 zł 1 284,17 zł 179 991,23 zł 28 856,67 zł 

 

Całkowite wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia to podstawowy wskaźnik 

określający finansowanie oświaty przez samorządy i określa koszt kształcenia ucznia. 
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Należy  jednak pamiętać, że koszt ten jest wypadkową wielu czynników, w tym kształtu  sieci  

szkolnej,  wielkości  oddziału  klasowego,  wysokości  wynagrodzeń  nauczycieli,  własnego  

potencjału  finansowego  samorządu  itd. 

 
Tabela 23. Wydatki bieżące i majątkowe (w zł) w powiatowych placówkach oświatowych poniesione w latach 
2015-2017 (źródło: materiały własne) 

Lp. Nazwa placówki 

 Wydatki bieżące 
Wydatki 

majątkowe ogółem 
wynagrodzenia  
z pochodnymi 

wydatki 
rzeczowe 

1. Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna w 
Kwidzynie 

2015 1 215 572,75 zł 1 080 370,53 zł 135 202,22 zł - 

2016 1 219 991,72 zł 1 083 130,61 zł 136 861,11 zł - 

2017 1 242 021,59 zł 1 093 708,15 zł 148 313,44 zł - 

2. Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy  
w Kwidzynie 

2015 180 639,30 zł 166 518,43 zł 14 120,87 zł - 

2016 170 331,79 zł 142 868,44 zł 27 463,35 zł - 

2017 170 579,97 zł 143 399,59 zł 27 180,38 zł - 

3. Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno-
Administracyjny w 
Kwidzynie 

2015 790 140,09 zł 635 219,25 zł 154 920,84 zł - 

2016 895 573,21 zł 679 404,22 zł 151 371,62 zł 64 797,37 zł 

2017 880 292,89 zł 692663,97 zł 176 812,88 zł 10 816,04 zł 

RAZEM 

2015 2 186 352,14 zł 1 882 108,21 zł 304 243,93 zł - 

2016 2 285 896,72 zł 1 905 403,27 zł 315 696,08 zł 64 797,37 zł 

2017 2 292 894,45 zł 1 929 771,71 zł 352 306,70 zł 10 816,04 zł 

 
 
Tabela 24. Struktura całkowitych wydatków oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Kwidzyński w latach 2015-2017 (źródło: materiały własne) 

Wyszczególnienie 

2015 2016 2017 

Wydatki (w zł) 
% całości 

wydatków 
Wydatki (w zł) 

% całości 

wydatków 
Wydatki (w zł) 

% całości 

wydatków 

Wydatki ogółem 27 591 355,46 100 % 27 580 438,92 100 % 27 629 490,04 100 % 

     

wydatki na 
wynagrodzenia  
z pochodnymi 

23 915 943,63 86,68 % 23 466 540,70 85,08 % 23 708 710,38 85,83 % 

wydatki rzeczowe 3 675 411,83 13,32 % 3 862 101,21 14,00 % 3 843 963,62 13,91 % 

wydatki majątkowe - 0 % 251 797,01 0,92 % 76 816,04 0,26 % 

 
 
Tabela 25. Wysokość dotacji udzielonych przez Powiat dla szkół i placówek niepublicznych w latach 2015-2017 
(źródło: materiały własne) 

Lp. Szkoła/ Placówka 
2015 2016 2017 

Kwota udzielonej dotacji 

1. Społeczne Liceum Ogólnokształcące 203 045,30 zł 314 650,00 zł 410 665,87 zł 

3. Policealna Szkoła Zawodowa „Żak” w Kwidzynie 373 634,00 zł 358 050,00 zł 219 437,28 zł 

4. Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej „Żak” w Kwidzynie - - 112 442,40 zł 

5. Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące „Żak” w Kwidzynie 265 627,04 zł 277 172,28 zł 170 778,91 zł 

6. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Kwidzynie - - 85 763,07 zł 

7. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy  
w Kwidzynie 

- - 120 263,36 zł 
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8. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy  
w Okrągłej Łące 

1 284 260,16 zł 1 302 438,45 zł 721 511,20 zł 

9. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy  
w Prabutach 

- - 635 677,76 zł 

10. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 
Kwidzynie 

425 835,60 zł 444 411,66 zł 484 972,43 zł 

OGÓŁEM 2 552 402,10 zł 2 696 722,39 zł 2 961 512,28 zł 

 

Obowiązujące prawo w zakresie dotowania szkół i placówek niepublicznych zobowiązuje 

JST do przekazania dotacji  na kształcenie wychowanków  tych szkół na rzeczywistą liczbę 

uczniów w danym miesiącu, bez względu na ilość środków otrzymanych na ten cel  

w subwencji oświatowej. Dodatkowo w szkołach dla dorosłych wysokość dotacji zależy od 

frekwencji na zajęciach w danym miesiącu. Bardzo trudno jest więc zaplanować rzeczywiste 

koszty dotacji w danym roku. 

 

 

3.6.   Uwarunkowania demograficzne 

Tabela 26. Prognozowana liczba dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat w powiatach woj. pomorskiego do 2035 r. 

Powiaty 2014a) 2020 2025 2030 2035 

Przyrost, ubytek (-) ludności  
w okresie 2014-2035 

 

    w liczbach              w % 

Bytowski 11 661 16 684 16 288 15 118 14 136 -3 525 -20 

Chojnicki 21 776 20 609 19 979 18 206 17 494 -4 282 -19,7 

Człuchowski 11 926 11 047 10 446 9 436 8 675 -3 251 -27,3 

Gdański 25 174 27 701 29 367 28 988 29 320 4 146 16,5 

Kartuski 34 427 36 047 37 363 36 902 37 229 2 802 8,1 

Kościerski 17 078 16 534 16 044 14 811 14 125 -2 953 -17,3 

Kwidzyński 18 395 17 189 16 265 14 763 14 071 -4 324 -23,5 

Lęborski 14 154 13 508 13 167 12 130 11 417 -2 737 -19,3 

Malborski 12 883 11 566 10 858 9 495 8 867 -4 016 -31,2 

Nowodworski 7 457 6 897 6 617 5 978 5 564 -1 893 -25,4 

Pucki 19 252 19 049 18 987 17 972 17 687 -1 565 -8,1 

Słupski 20 765 19 709 19 229 17 631 16 642 -4 123 -19,9 

Starogardzki 28 551 27 428 26 755 24 308 23 076 -5 475 -19,2 

Sztumski 9 171 8 557 8 183 7 464 6 865 -2 306 -25,1 

Tczewski 25 032 23 865 23 110 20 980 19 749 -5 283 -21,1 

Wejherowski 49 322 51 458 53 005 51 137 50 448 1 126 2,3 

M. Gdańsk 78 455 81 344 82 799 77 968 73 539 -4 916 -6,3 

M. Gdynia 41 819 39 838 38 423 35 118 32 973 -8 846 -21,2 

M. Słupsk 15 711 14 568 13 799 12 366 11 359 -4 352 -27,7 

M. Sopot 4 801 4 844 4 810 4 428 3 994 -807 -16,8 

a)dane rzeczywiste 

Źródło:  „Rozwój demograficzny województwa pomorskiego do 2035 roku – uwarunkowania i statystyki” praca zbiorowa pod red. Izydora 

Sobczaka, wyd. GSW 
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Tabela 27. Prognozowana liczba 15/ 16-latków 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Powiat 
kwidzyński 

899 1855 972 992 1003 1070 1068 989 956 936 819 

Województwo 22366 45439 23790 24990 26603 28563 28522 27071 26001 25631 23850 

Polska 353750 706403 367810 381810 401973 429550 431584 412731 395345 388125 360783 

 
Rok 2018 – nabór do szkół ponadgimnazjalnych wyłącznie dla absolwentów gimnazjów (podano liczbę 16-latków); 

W związku z reformą oświaty – przekształceniem 6-letnich szkół podstawowych w 8-letnie oraz likwidacją gimnazjów w roku 2019 w naborze do 
szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) udział będą brać absolwenci klas VIII szkoły podstawowej i III klas gimnazjów [kumulacja 
„podwójnego rocznika”] dlatego dla roku 2019 podano łączną liczbę 15 i 16-latków; 

 Od 2020 r. podano liczbę 15-latków, ponieważ nabór będzie prowadzony wyłącznie dla absolwentów szkół podstawowych; 
Na podstawie opracowania GUS „PROGNOZA LUDNOŚCI na lata 2014-2050” Warszawa 2014, wyd. ZWS 

 

 

Powyższe dane przedstawione zostały również na wykresie nr 6. 

Wykres 6. Prognozowana liczba 15/16-latków (źródło: opracowanie GUS „PROGNOZA LUDNOŚCI na lata 2014-
2050” Warszawa 2014, wyd. ZWS) 

 

 

Tabela 28. Prognozowane liczby absolwentów gimnazjów/szkół podstawowych w latach 2018-2025 (informacje 
pozyskane z gmin) 

Absolwenci Źródło danych 
Miasto 

Kwidzyn 

Miasto  
i Gmina 
Prabuty 

Gmina 
Kwidzyn 

Gmina 
Sadlinki 

Gmina 
Ryjewo 

Gmina 
Gardeja 

Ogółem 

2018 

SIO na 30.09.2017 399 129 97 45 70 75 815 

SIO na 30.09.2016 417 138 98 43 68 84 848 

SIO na 30.09.2015 435 147 103 51 66 88 890 

SIO na 30.09.2014 403 143 92 52 66 91 847 

SIO na 30.09.2013 421 148 93 56 64 97 879 

SIO na 30.09.2012 431 148 91 56 66 99 891 

SIO na 30.09.2011 429 147 88 55 68 97 884 

2019 

SIO na 30.09.2017 859 256 183 120 112 204 1734 

SIO na 30.09.2016 816 254 187 128 111 207 1703 

SIO na 30.09.2015 421 120 85 70 62 111 869 

SIO na 30.09.2014 415 126 86 73 59 115 874 

SIO na 30.09.2013 425 125 89 68 58 114 879 

SIO na 30.09.2012 443 126 86 67 60 111 893 

SIO na 30.09.2011 450 126 94 67 59 111 907 

899 1855 972 992 1003 1070 1068 989 956 936 819
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2020 

SIO na 30.09.2017 405 131 89 66 49 96 836 

SIO na 30.09.2016 402 130 94 62 48 95 831 

SIO na 30.09.2015 431 136 84 64 53 102 870 

SIO na 30.09.2014 408 142 82 64 54 102 852 

SIO na 30.09.2013 412 143 85 65 55 109 869 

SIO na 30.09.2012 456 150 88 64 55 110 923 

SIO na 30.09.2011 456 147 89 63 58 113 926 

2021 

SIO na 30.09.2017 475 145 98 60 65 98 941 

SIO na 30.09.2016 452 145 95 61 68 99 920 

SIO na 30.09.2015 420 132 96 61 47 95 851 

SIO na 30.09.2014 393 134 93 62 48 92 822 

SIO na 30.09.2013 403 134 94 61 48 84 824 

SIO na 30.09.2012 435 136 96 64 46 94 871 

SIO na 30.09.2011 - - - - - - - 

2022 

SIO na 30.09.2017 561 175 116 98 77 118 1145 

SIO na 30.09.2016 495 175 111 98 78 121 1078 

SIO na 30.09.2015 464 145 99 66 65 106 945 

SIO na 30.09.2014 429 143 101 68 67 108 916 

SIO na 30.09.2013 434 150 104 71 67 111 937 

SIO na 30.09.2012 - - - - - - - 

SIO na 30.09.2011 - - - - - - - 

2023 

SIO na 30.09.2017 637 185 127 76 89 115 1229 

SIO na 30.09.2016 590 184 123 72 90 115 1174 

SIO na 30.09.2015 547 176 109 103 76 123 1134 

SIO na 30.09.2014 511 177 114 104 80 128 1114 

SIO na 30.09.2013 - - - - - - - 

SIO na 30.09.2012 - - - - - - - 

SIO na 30.09.2011 - - - - - - - 

2024 

SIO na 30.09.2017 217 66 56 31 29 72 471 

SIO na 30.09.2016 190 69 58 37 31 78 463 

SIO na 30.09.2015 647 194 142 75 89 137 1284 

SIO na 30.09.2014 - - - - - - - 

SIO na 30.09.2013 - - - - - - - 

SIO na 30.09.2012 - - - - - - - 

SIO na 30.09.2011 - - - - - - - 

2025 

SIO na 30.09.2017 411 101 86 57 58 95 808 

SIO na 30.09.2016 - - - - - - - 

SIO na 30.09.2015 - - - - - - - 

SIO na 30.09.2014 - - - - - - - 

SIO na 30.09.2013 - - - - - - - 

SIO na 30.09.2012 - - - - - - - 

SIO na 30.09.2011 - - - - - - - 

*W związku z reformą oświaty – przekształceniem 6-letnich szkół podstawowych w 8-letnie oraz likwidacją gimnazjów w roku 
2019 w naborze do szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) udział będą brać absolwenci klas VIII szkoły podstawowej 
i III klas gimnazjów [kumulacja „podwójnego rocznika”]; w ubiegłych latach te prognozy nie były uwzględnione. 

 

 

W roku 2019, w związku z kumulacją „podwójnego rocznika” (absolwenci 8-letnich szkół 

podstawowych i absolwenci gimnazjów) szkoły ponadgimnazjalne (ponadpodstawowe) będą 

musiały zmierzyć się z trudnym zadaniem jakim będzie zapewnienie odpowiedniej oferty 

kształcenia, gdyż absolwenci ci będą realizowali dwie różne podstawy programowe i zgodnie 

z wprowadzonymi przepisami będą musieli uczęszczać do odrębnych klas. Takie 

rozwiązanie ograniczy dostępność do oferty kształcenia, jako że wprowadzenie podwójnych 

klas w określonym zawodzie (np. technik papiernictwa dla absolwentów szkoły podstawowej  

i technik papiernictwa dla absolwentów gimnazjów) bez uzasadnienia płynącego z rynku 

pracy w przyszłości może skutkować problemami w znalezieniu zatrudnienia. 

 

Różnice między danymi GUS a danymi pozyskanymi z gmin związane są z drugorocznością, 

a także migracją ludności. 
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Tabela 29. Prognozowana liczba uczniów w kolejnych latach na podstawie danych z gmin i danych własnych (bez 
szkół dla dorosłych) 

Rok szkolny 
Łączna liczba uczniów  

w szkołach ponadgimnazjalnych 
(ponadpodstawowych) 

2017/2018 2289 

2018/2019 2382 

2019/2020 3226 

2020/2021 3261 

2021/2022 3403 

2022/2023 3194 

 

Tabela 30. Ocena warunków lokalowych w latach 2017-2023 w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży 

prowadzonych przez Powiat (źródło: opracowanie własne na podstawie danych z gmin powiatu kwidzyńskiego 

oraz szkół ponadgimnazjalnych) 

ZSO nr 1 w Kwidzynie 

 

ZSO nr 2 w Kwidzynie 

Rok szkolny 
Przewidywana 
liczba uczniów 

Max. l. uczniów, którzy 
zmieszczą się w salach, 

które posiada szkoła 
Rok szkolny 

Przewidywana 
liczba uczniów 

Max. l. uczniów, którzy 
zmieszczą się w salach, 

które posiada szkoła 

2017/18 327 

850 

2017/18 459 

630 

2018/19 323 2018/19 462 

2019/20 423 2019/20 578 

2020/21 436 2020/21 551 

2021/22 467 2021/22 554 

2022/23 406 2022/23 437 

  

ZSP nr 1 w Kwidzynie ZSP nr 2 w Kwidzynie 

Rok szkolny 
Przewidywana 
liczba uczniów 

Max. l. uczniów, którzy 
zmieszczą się w salach, 

które posiada szkoła 
Rok szkolny 

Przewidywana 
liczba uczniów 

Max. l. uczniów, którzy 
zmieszczą się w salach, 

które posiada szkoła 

2017/18 400 

530 

2017/18 501 

969 

2018/19 386 2018/19 526 

2019/20 528 2019/20 696 

2020/21 540 2020/21 703 

2021/22 538 2021/22 809 

2022/23 538 2022/23 854 

  

CKZiU w Kwidzynie ZSP w Prabutach 

Rok szkolny 
Przewidywana 
liczba uczniów 

Max. l. uczniów, którzy 
zmieszczą się w salach, 

które posiada szkoła 
Rok szkolny 

Przewidywana 
liczba uczniów 

Max. l. uczniów, którzy 
zmieszczą się w salach, 

które posiada szkoła 

2017/18 421 

664 

2017/18 181 

366 

2018/19 469 2018/19 216 

2019/20 708 2019/20 293 

2020/21 742 2020/21 289 

2021/22 745 2021/22 290 

2022/23 672 2022/23 287 

Na podstawie przeanalizowanych danych dotyczących bazy oświatowej, uwzględniając 

prognozowaną liczbę uczniów, która weźmie udział w rekrutacji w 2019 roku można 

stwierdzić, że szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat są w stanie pomieścić 

„podwójny rocznik”. 
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3.7.   Wyniki nauczania 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku  tylko po egzaminie maturalnym w terminie 

głównym (maj) prezentuje wyniki maturalne w poszczególnych powiatach, co pozwala 

odnieść się do efektów na tle pozostałych JST. 

Tabela 31. Ogólna zdawalność egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących, technikach i ogółem we 
wszystkich typach szkół w województwie pomorskim w kontekście wyników wojewódzkich i krajowych (wg danych 
OKE w Gdańsku po egzaminie głównym) 

Ogólna zdawalność MATURY w 20 powiatach (w tym 4 grodzkie: Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot)* 

Typ 
szkoły 

Rok 
we wszystkich typach szkół LO T 

2017 

Średnia krajowa – 78,5% 
Średnia wojewódzka – 78% 

- 

Gdynia – 83% 
Gdańsk – 82% 
Starogardzki – 82% 
Kartuski – 81% 
KWIDZYŃSKI – 79% 

Sopot – 79% 
13 powiatów ma wyniki niższe 

brak informacji w opracowaniach OKE Gd. 

2016 

Średnia krajowa – 79,5% 
Średnia wojewódzka – 79% 

- 

KWIDZYŃSKI – 88% 
19 powiatów ma wyniki niższe 

brak informacji w opracowaniach OKE Gd. 

2015 

-  
Średnia krajowa – 80% 

Średnia wojewódzka – 77% 
Średnia krajowa – 64% 

Średnia wojewódzka – 66% 

- 

KWIDZYŃSKI – 89% 
19 powiatów ma wyniki niższe 

Sopot – 79% 
bytowski – 76% 
KWIDZYŃSKI – 73% 

kartuski – 73% 
16 powiatów ma wyniki niższe 

2014 

Średnia krajowa – 71% 
Średnia wojewódzka – 71% 

Średnia krajowa – 80% 
Średnia wojewódzka – 80% 

Średnia krajowa – 54% 
Średnia wojewódzka – 57% 

Gdynia – 76,64% 
KWIDZYŃSKI – 75,71% 

18 powiatów ma wyniki niższe 

KWIDZYŃSKI – 91,11% 
19 powiatów ma wyniki niższe 

bytowski – 67,74% 
wejherowski – 60,88% 
Gdynia - 60,82% 
kartuski - 59,62% 
słupski - 59,52% 
KWIDZYŃSKI – 58,26% 

14 powiatów ma wyniki niższe 

2013 

Średnia krajowa – 81% 
Średnia wojewódzka – 81% 

Średnia krajowa – 90% 
Średnia wojewódzka – 89% 

Średnia krajowa – 71% 
Średnia wojewódzka – 73% 

Sopot – 87,84% 
KWIDZYŃSKI – 86,51% 

18 powiatów ma wyniki niższe 

słupski – 96,55% (58 ucz.) 
KWIDZYŃSKI - 95,92% (319  
ucz.) 
18 powiatów ma wyniki niższe 

kartuski – 84,06% 
Gdynia – 82,06% 
wejherowski – 80,61% 
starogardzki – 75,60% 
KWIDZYŃSKI – 75% 
15 powiatów ma wyniki niższe 

2012 

Średnia krajowa – 80% 
Średnia wojewódzka – 80% 

Średnia krajowa – 89% 
Średnia wojewódzka – 89% 

Średnia krajowa – 70% 
Średnia wojewódzka – 72% 

Gdynia – 88,42% 
KWIDZYŃSKI – 84,56% 
18 powiatów ma wyniki niższe 

słupski – 100% (53 ucz.) 
KWIDZYŃSKI – 93,57% (373 
ucz.) 

18 powiatów ma wyniki niższe 

kartuski – 84,06% 
Gdynia – 82,06% 
wejherowski – 80,61% 
starogardzki – 75,6% 
KWIDZYŃSKI – 75% 
15 powiatów ma wyniki niższe 

2011 

Średnia krajowa – 75,5% 
Średnia wojewódzka – 74% 

Średnia krajowa – 86% 
Średnia wojewódzka – 84% 

Średnia krajowa – 63% 
Średnia wojewódzka – 65% 

Gdynia - 82,63% 
Sopot - 81,00% 
KWIDZYŃSKI – 80,74% 
17 powiatów ma wyniki niższe 

KWIDZYŃSKI - 92,66% 
19 powiatów ma wyniki niższe 

kartuski -76,36% 
lęborski -74,66% 
Gdynia- 74,32% 
wejherowski - 71,01% 
Słupsk - 69,96% 
KWIDZYŃSKI – 68,13% 
14 powiatów ma wyniki niższe 
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2010 

Średnia krajowa – 81% 
Średnia wojewódzka – 81% 

Średnia krajowa – 91% 
Średnia wojewódzka – 90% 

Średnia krajowa – 70% 
Średnia wojewódzka – 71% 

Gdynia – 88,4% 
Sopot – 87,8% 
KWIDZYŃSKI – 84,3% 

17 powiatów ma wyniki niższe 

słupski – 98,6% 
Sopot – 96,1% 
chojnicki – 93,4% 
Gdynia – 93,8% 
KWIDZYŃSKI – 92,9% 
15 powiatów ma wyniki niższe 

Gdynia – 83,7% 
wejherowski – 80,2% 
KWIDZYŃSKI – 78,7% 

17 powiatów ma wyniki niższe 

 
Jak wynika z przedstawionych powyżej informacji maturzyści powiatu kwidzyńskiego są  
w czołówce województwa pomorskiego w zakresie uzyskiwanych wyników maturalnych. 
 

Tabela 32. Zdawalność egzaminu maturalnego absolwentów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży 
prowadzonych przez Powiat Kwidzyński z uwzględnieniem wyników egzaminu w terminie głównym, dodatkowym  
i poprawkowym w latach 2010-2017 (źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań dyrektorów, 
opracowania OKE w Gdańsku oraz CKE) 

Szkoła 

Średni wynik zdawalności w % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

STARA FORMUŁA NOWA FORMUŁA 

Szkoły 
ponadgimnazjalne 
prowadzone przez 
Powiat 

93,24 92,73 92,40 93,12 89,21 98,77 79,44 93 88,33 

Woj. pomorskie 82 83,9 85,6 87 81 86 71 89,8 84 

Kraj 81 85 86 88 82 89 70 85 84,5 

 

Wspomaganie pracy szkół realizowane w ramach strategii oświatowej przyniosło realne 

efekty. Abiturienci powiatowych szkół zarówno w egzaminie maturalnym przeprowadzanym 

według starej formuły, jak również w nowej formule uzyskiwali wyniki wyższe niż maturzyści  

w województwie i kraju. Pozwala to na rekomendowanie kontynuacji podejmowanych działań 

wspomagających szkoły w procesie kształcenia. 

 

Analizie poddano efekty egzaminów maturalnych z uwzględnieniem typów szkół. Liceów 

ogólnokształcących i techników. 

 
Tabela 33. Zdawalność egzaminu maturalnego absolwentów liceów ogólnokształcących dla młodzieży  
z uwzględnieniem wyników egzaminu w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym w latach 2010-2017 
(źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań dyrektorów, opracowania OKE w Gdańsku oraz CKE) 

Szkoła 
Średni wynik zdawalności w % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

I LO 98,7 99,3 100 98,68 99,24 99,16 99,1 98,99 

II LO 100 100 100 100 100 100 98,8 100 

Sportowe LO - - - 97,14 100 95,45 95,2 95 

LO w Prabutach 72,4 77,27 95 - - - - - 

Woj. pomorskie 90,3 91,2 93 93 87 86 92,4 88 

Kraj 901 93 93 94 89 89 89 89 

 

W całym przedstawionym okresie najwyższe wyniki maturalne uzyskiwali maturzyści  

II Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie, kształtujące się na poziomie 100% zdawalności, 

za wyjątkiem roku 2016, gdzie zdawalność była nieznacznie niższa. Podobny wysoki poziom 

wyników maturalnych należy do abiturientów I Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie.  

W 2010 roku rozpoczęło działalność Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie,  

a pierwszy egzamin maturalny przypadł na rok 2013. Uczniowie tej szkoły, w stosunku do 

dwóch pierwszych uzyskują wyniki niższe, ale w odniesieniu do efektów maturzystów  
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w województwie i kraju należy sklasyfikować, jako wyniki wysokie. Najsłabsze efekty  

z egzaminu maturalnego osiągali maturzyści Liceum Ogólnokształcącego w Prabutach, które 

przekształcono w 2014 roku w szkołę dla dorosłych. 

 

Tabela 34. Zdawalność egzaminu maturalnego absolwentów techników dla młodzieży z uwzględnieniem wyników 
egzaminu w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym w latach 2010-2017 (źródło: opracowanie własne na 
podstawie sprawozdań dyrektorów, opracowania OKE w Gdańsku oraz CKE) 

Szkoła 
Średni wynik zdawalności w % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Technikum nr 1 93,8 91,51 92,6 94,81 87,50 82,05 82,4 77,42 

Technikum nr 2 81,7 80,3 74,29 77,78 63,83 76,36 81,6 55,55 

Technikum nr 3 93,4 85,7 72,22 86,21 62,50 78,95 96,3 100 

Technikum nr 4 91,7 76,19 81,3 84 - - - - 

Technikum w 
Prabutach 

76,2 100 100 73,91 77,78 78,57 83,3 92,31 

Woj. pomorskie 70,8 78,5 78 82 72 71 84,7 76 

Kraj 70 76 78 81 71 70 76 76 

 

 

Spośród techników najlepszą skutecznością kształcenia w zakresie przygotowania do matury 

wykazuje się Technikum nr 1 w Kwidzynie, które w całym prezentowanym okresie ma wyniki 

wyższe niż średnia w województwie i kraju. Maturzyści z pozostałych  techników również 

osiągnęli wyniki wyższe niż uczniowie techników  w kraju i w województwie, za wyjątkiem 

roku 2017 – Technikum nr 2, roku 2014 – Technikum nr 3, roku 2013 – Technikum  

w Prabutach. 

 

Stabilność procesu nauczania to ważny wskaźnik pracy szkół. Może świadczyć o trafności 

dokonywanych przez gimnazjalistów wyborów typu szkoły i kierunku kształcenia w etapie 

ponadgimnazjalnym, ale także o  przebiegu całego procesu kształcenia  od podjęcia przez 

ucznia nauki w danej szkole do jej ukończenia i efektów uzyskanych na egzaminach 

zewnętrznych. Pokazuje też skalę przedwczesnego porzucania nauki szkolnej. 

 
 
Tabela 35. Stabilność procesu nauczania2 w liceach ogólnokształcących dla młodzieży w kontekście egzaminu 
maturalnego (źródło: opracowanie własne na  podstawie systemu informacji oświatowej oraz sprawozdań 
dyrektorów szkół) 

E
g
z
a
m

in
 

Szkoła 

Stan klas 
wg 30.09. 
(rekrutacja 

do kl. I) 

Liczba 
absolwentów 

% 
absolwentów 

w stosunku do  
l. ucz. 

przyjętych do 
kl. I 

Liczba 
uczniów, 

którzy 
zdali 

maturę 

Różnica pomiędzy 
liczbą uczniów 

przyjętych 
 do kl. I a 

uczniami, którzy 
zdali maturę 

% uczniów, 
którzy zdali 

maturę  
w stosunku do l. 
ucz. przyjętych 

do kl. I 

M
A

T
U

R
A

 

2
0
1

7
 

I LO 96 99 103,1 98 +2 102,1 

ZSO 2 
II LO 94 88 93,6 88 -6 93,6 

Sportowe LO 64 60 93,8 57 -7 89,1 

Ogółem LO 254 247 97,2 243 -11 95,7 

M
A

T
U

R
A

 

2
0
1

6
 

I LO 101 108 106,9 107 +6 105 

ZSO 2 
II LO 98 87 88,8 83 -15 84,7 

Sportowe LO 60 45 75 40 -20 66,7 

Ogółem LO 259 240 92,7 230 -29 88,8 

                                                
2 Stabilność procesu nauczania – stosunek liczby uczniów przyjętych do klas pierwszych do liczby uczniów, którzy ukończyli 
szkołę zdając egzamin zewnętrzny 
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M
A

T
U

R
A

 

2
0
1

5
 

I LO 120 120 100 118 -2 98,33 

ZSO 2 
II LO 94 82 87,23 81 -13 86,17 

Sportowe LO 59 50 84,75 42 -17 71,19 

Ogółem LO 273 252 92,31 241 -32 88,28 

M
A

T
U

R
A

 

2
0
1

4
 

I LO 137 134 97,81 131 -6 95,62 

ZSO 2 
II LO 95 83 87,37 82 -13 86,32 

Sportowe LO 29 26 89,66 22 -7 75,86 

Ogółem LO 261 243 93,10 235 -26 90,04 

M
A

T
U

R
A

 

2
0
1

3
 

I LO 154 153 99,36 150 -4 97,40 

ZSO 2 
II LO 109 106 97,25 105 -4 96,33 

Sportowe LO 38 36 94,74 34 -4 89,47 

Ogółem LO 301 295 98,01 289 -12 96,01 

M
A

T
U

R
A

 

2
0
1

2
 

I LO 201 184 91,5 184 -17 91,5 

II LO 138 122 88,4 122 -16 88,4 

LO w Prabutach 29 23 79,3 19 -10 65,5 

Ogółem LO 368 329 89,4 325 -43 88,3 

M
A

T
U

R
A

 

2
0
1

1
 

I LO 157 149 94,90 148 -9 94,27 

II LO 150 127 84,67 127 -23 84,67 

LO w Prabutach 27 25 92,59 17 -10 62,96 

Ogółem LO 334 301 90,12 292 -42 87,43 

 

Stabilność procesu nauczania w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat,  

w odniesieniu do egzaminu zdawanego w 2017 r., mierzona stosunkiem liczby uczniów 

przyjętych do klas pierwszych i liczbą uczniów, którzy ukończyli tę szkołę zdając maturę, 

wynosi 95,7%. W latach 2011-2017 stabilność kształtowała się w granicach od 88,3% do 

96,1%. To wysoki wskaźnik, ale warto podejmować działania prowadzące do jego 

podwyższenia. 

 
Tabela 36. Stabilność procesu nauczania w technikach dla młodzieży w kontekście egzaminu maturalnego 
(źródło: opracowanie własne na  podstawie systemu informacji oświatowej oraz sprawozdań dyrektorów szkół) 

Rok Szkoła 

Stan klas 
wg 30.09. 
(rekrutacja 

do kl. I) 

Liczba 
absolwentów 

 

% absolwentów 
w stosunku do l. 
ucz. przyjętych 

do kl. I 

Liczba 
uczniów, 

którzy zdali 
maturę 

Różnica pomiędzy 
liczbą uczniów 

przyjętych do kl. I a 
uczniami, którzy 

zdali maturę 

% uczniów, którzy 
zdali maturę  

w stosunku do  
l. ucz. przyjętych 

do kl. I 

M
A

T
U

R
A

 

2
0
1

7
 

T 1 150 131 87,3 96 -54 64 

T 2 58 47 81 25 -33 43,1 

T 3 42 26 61,9 25 -17 59,5 

T w Prabutach 18 18 100 12 -6 66,7 

Ogółem T 268 222 82,8 158 -110 59 

M
A

T
U

R
A

 

2
0
1

6
 

T 1 92 76 82,6 61 -31 66,3 

T 2 61 47 77 31 -30 50,8 

T 3 59 34 57,6 26 -33 44,1 

T w Prabutach 19 12 63,2 10 -9 52,6 

Ogółem T 231 169 73,2 128 -103 55,4 

M
A

T
U

R
A

 

2
0
1

5
 

T 1 94 80 85,11 64 -30 68,09 

T 2 68 56 82,35 42 -26 61,76 

T 3 24 24 100 15 -9 62,5 

T w Prabutach 27 28 103,7 22 -5 81,48 

Ogółem T 213 188 88,26 143 -70 67,14 

M
A

T
U

R
A

 

2
0
1

4
 

T 1 128 115 89,84 98 -30 76,56 

T 2 67 55 82,09 30 -37 44,78 

T 3 65 46 70,77 20 -45 30,77 

T w Prabutach 28 19 67,86 14 -14 50,00 

Ogółem T 288 235 81,60 162 -126 56,25 
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M
A

T
U

R
A

 

2
0
1

3
 

T 1 84 80 95,24 73 -11 86,90 

T 2 99 75 75,76 49 -50 49,49 

T 3 62 41 66,13 25 -37 40,32 

T 4 61 28 45,90 21 -40 34,43 

T w Prabutach 34 23 67,65 17 -17 50,00 

Ogółem T 340 247 72,65 185 -155 54,41 

M
A

T
U

R
A

 

2
0
1

2
 

T 1 133 99 74,4 91 -42 68,4 

T 2 99 85 85,9 52 -47 52,5 

T 3 93 61 65,6 39 -54 41,9 

T 4 67 21 31,3 13 -54 19,4 

T w Prabutach 30 16 53,3 15 -15 50,0 

Ogółem T 422 282 66,8 210 -212 49,8 

M
A

T
U

R
A

 

2
0
1

1
 

 T 1 131 107 81,68 98 -33 74,81 

T 23 126 101 80,16 57 -69 45,24 

T 3 102 55 53,92 42 -60 41,18 

T 4 74 31 41,89 16 -58 21,62 

T w Prabutach 34 27 79,41 18 -16 52,94 

Ogółem T 467 321 68,74 231 -236 49,46 

 

Stabilność procesu nauczania w technikach prowadzonych przez Powiat, w odniesieniu do 

matury 2017, mierzona stosunkiem liczby uczniów przyjętych do klas pierwszych i liczbą 

uczniów, którzy ukończyli tę szkołę i zdali maturę, wynosi 59%. W latach 2011-2017 

stabilność kształtowała się w granicach od 49,5% do 59%. To wskaźnik niezadawalający  

i znacznie niższy niż w liceach ogólnokształcących. Z informacji uzyskanych od dyrektorów 

wynika, iż część młodzieży przedwcześnie porzuca naukę szkolną co ma istotny wpływ na 

jego wysokość. Istnieje też grupa młodzieży zmieniająca typ szkoły i kierunek kształcenia  

w danym typie z uwagi na nietrafione wcześniejsze wybory. Części uczniów nie udaje się 

zdać egzaminu maturalnego. Wymienione czynniki wpływają na liczbę uczniów, którzy  

z powodzeniem  kończą edukację w szkole, którą wybrali w klasie pierwszej. 

 

W ramach diagnozy dokonano również analizy pod względem jakości zdanych pisemnych 

egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych pod kątem % uczniów uzyskujących 

wyniki w poszczególnych strefach wyników. 
 
Wykres 7. Wykres 8. Wykres 9. Rozkład wyników zdających pisemny egzamin maturalny w szkołach powiatu 
kwidzyńskiego w latach 2010-2017 z przedmiotów obowiązkowych w strefach wyników niskich, średnich  
i wysokich (źródło: OKE w Gdańsku) 

 

                                                
3 Nie uwzględniono TU 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2010

2011

2012

2013

2014

2015 - STARA FORMUŁA (T)

2015 - NOWA FORMUŁA (LO)

2016 - NOWA FORMUŁA (LO+T)

2017 - NOWA FORMUŁA (LO+T)

16,6

26,1

15,5

5,3

14,3

6,6

9,8

7

12,2

66,7

56,7

57,5

61,6

61,7

55,6

51,7

50,3

48,5

23,9

17,1

27

32,7

23,9

37,8

38,5

42,7

39,4

j.polski

strefa I - wyniki  niskie (stanin 1-3) strefa II - wyniki średnie (stanin 4-6)

strefa III - wyniki wysokie (stanin 7-9)
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W 2017 roku ponad 39% uczniów uzyskało wynik z języka polskiego mieszczący się  

w strefie wyników najwyższych. W stosunku do 2010 roku liczba uczniów, którzy z tego 

egzaminu uzyskują najwyższe wyniki wzrosła w najwyższym stopniu w porównaniu do 

pozostałych przedmiotów. 

 

 

 

 

 

 

W 2017 roku blisko 26% uczniów uzyskało wynik z matematyki i 23% z języka angielskiego 

mieszczący się w strefie wyników najwyższych. W stosunku do 2010 roku liczba uczniów, 

którzy z tych egzaminów uzyskują najwyższe wyniki wzrosła w zakresie obu przedmiotów.  
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2011

2012

2013

2014

2015 - STARA FORMUŁA (T)

2015 - NOWA FORMUŁA(LO)

2016 - NOWA FORMUŁA (LO+T)

2017 - NOWA FORMUŁA (LO+T)

18,2

13,7

9,5

9

16,2

14,3

13,3

13,8

18,2

59,4

59,5

63

59,3

59,1

57,6

63,3

57,1

56,2

22,4

26,9

27,5

31,8

24,8

28,1

23,4

29,1

25,6

matematyka

strefa I - wyniki niskie (stanin 1-3) strefa II - wyniki średnie (stanin 4-6)

strefa III - wyniki wysokie (stanin 7-9)
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17,5

17
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18,5

15,1

15
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23,3

25,2

27,2

24,8
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24,3

27,8
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j. angielski

strefa I - wyniki niskie (stanin 1-3) strefa II - wyniki średnie (stanin 4-6)

strefa III - wyniki wysokie (stanin 7-9)
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Wyniki matury z wykorzystaniem EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) za lata 2015-2017 

(źródło: http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/witamy/).  

 

 EWD maturalne 2015 – 2017 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 

wskaźniki: humanistyczny i język polski 

 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące  
w Kwidzynie 

II Liceum Ogólnokształcące  
w Kwidzynie 

Sportowe Liceum 
Ogólnokształcące  

w Kwidzynie 

przedmiot łącznie przedmiot łącznie przedmiot łącznie 

j. polski 323 j. polski 251 j. polski 146 

historia 17 historia 30 historia 1 

WOS 25 WOS 20 WOS 26 

II Liceum 

Ogólnokształcące 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

Sportowe Liceum 

Ogólnokształcące 

szkoła wspierająca 
szkoła sukcesu 

szkoła wymagająca 

pomocy 

szkoła niewykorzystanych 

możliwości 

http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/witamy/
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Jak widać na wykresie, wszystkie licea ogólnokształcące prowadzone przez Powiat dobrze 

rozwijają kompetencje humanistyczne uczniów. EWD (efektywność nauczania, czyli 

wykorzystanie przez szkołę zasobów „na wejściu”) w I i II LO to 7,5 i plasuje te placówki  

w grupie szkół sukcesu, czyli szkół o wysokich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności 

mierzonej EWD. Sportowe Liceum Ogólnokształcące osiąga ten wskaźnik na  poziomie ok. 3 

i lokuje tę placówkę w grupie szkół wspierających, czyli szkół o niższych wynikach 

maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD. 

 

wskaźniki: matematyczno-przyrodniczy i matematyka 

 

I Liceum Ogólnokształcące 
w Kwidzynie 

II Liceum Ogólnokształcące 
w Kwidzynie 

Sportowe Liceum 
Ogólnokształcące 

w Kwidzynie 

przedmiot łącznie przedmiot łącznie przedmiot łącznie 

matematyka 324 matematyka 251 matematyka 146 

biologia 84 biologia 83 biologia 33 

chemia 39 chemia 54 chemia 4 

fizyka 18 fizyka 11 fizyka 0 

geografia 68 geografia 40 geografia 64 

informatyka 1 informatyka 5 informatyka 2 

II Liceum 

Ogólnokształcące 

I Liceum 

Ogólnokształcące 
Sportowe Liceum 

Ogólnokształcące 

szkoła wspierająca szkoła sukcesu 

szkoła wymagająca 

pomocy 

szkoła niewykorzystanych 

możliwości 
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II Liceum 

Ogólnokształcące 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

Sportowe Liceum 

Ogólnokształcące 

szkoła wspierająca szkoła sukcesu 

szkoła wymagająca 

pomocy 

szkoła niewykorzystanych 

możliwości 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

II Liceum 

Ogólnokształcące 

Sportowe Liceum 

Ogólnokształcące 

szkoła wspierająca szkoła sukcesu 

szkoła wymagająca 

pomocy 

szkoła niewykorzystanych 

możliwości 
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EWD w zakresie umiejętności matematycznych i przyrodniczych kształtuje się inaczej niż  

w zakresie humanistycznym. Efektywność nauczania matematyki, czyli wykorzystanie przez 

szkołę zasobów „na wejściu” w I i II LO to ok. 0 i plasuje te placówki w grupie szkół  

o przeciętnej efektywności (EWD) i wysokich wynikach maturalnych. Sportowe Liceum 

Ogólnokształcące osiąga ten wskaźnik na poziomie ok. -5,5. Taki wskaźnik lokuje tę 

placówkę w grupie szkół o niższych wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej 

EWD. Nieco inaczej kształtuje się EWD dla przedmiotów przyrodniczych: II LO ok. 1 

(efektywność wyższa od przeciętnej), I LO -1 (efektywność niższa niż przeciętna). Sportowe 

LO osiąga w tych dziedzinach wskaźnik nieco lepszy niż  w matematyce (-5). 

 

 

 

 EWD maturalne 2015 – 2017 TECHNIKA 

 

wskaźniki: humanistyczny i język polski 

 

 

 
 

Technikum nr 1  
w Kwidzynie 

Technikum nr 2  
w Kwidzynie 

Technikum nr 3  
w Kwidzynie 

Technikum  
w Prabutach 

przedmiot łącznie przedmiot łącznie przedmiot łącznie przedmiot łącznie 

j. polski 271 j. polski 137 j. polski 76 j. polski 53 

historia 1 historia 2 historia 3 historia 0 

WOS 6 WOS 18 WOS 7 WOS 6 

Technikum nr 3 

Technikum nr 1 

Technikum nr 2 

Technikum w Prabutach 

szkoła wspierająca szkoła sukcesu 

szkoła wymagająca 

pomocy 
szkoła niewykorzystanych 

możliwości 
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Efektywność kształtowania kompetencji humanistycznych uczniów w technikach jest 

zróżnicowana. EWD (efektywność nauczania, czyli wykorzystanie przez szkołę zasobów „na 

wejściu” ) w T 1 i 3 jest znacznie lepsza niż przeciętnie w kraju i plasuje te placówki w grupie 

szkół sukcesu, czyli szkół o wysokich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności 

mierzonej EWD. Technikum w Prabutach osiąga ten wskaźnik na poziomie średniej 

efektywności w  województwie, natomiast w T 2 efektywność jest nieco poniżej średniej 

efektywności w kraju.  

 

 

wskaźniki: matematyczno-przyrodniczy i matematyka 
 

 

 

 

Technikum nr 1  
w Kwidzynie 

Technikum nr 2  
w Kwidzynie 

Technikum nr 3  
w Kwidzynie 

Technikum w Prabutach 

przedmiot łącznie przedmiot łącznie przedmiot łącznie przedmiot łącznie 

matematyka 271 matematyka 137 matematyka 76 matematyka 53 

biologia 2 biologia 6 biologia 0 biologia 0 

chemia 0 chemia 8 chemia 0 chemia 1 

fizyka 0 fizyka 0 fizyka 8 fizyka 0 

geografia 117 geografia 16 geografia 12 geografia 19 

informatyka 15 informatyka 0 informatyka 0 informatyka 0 

Technikum nr 3 

Technikum nr 1 

Technikum nr 2 

Technikum w Prabutach 

szkoła wspierająca szkoła sukcesu 

szkoła wymagająca 

pomocy szkoła niewykorzystanych 

możliwości 
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Technikum nr 1 

Technikum nr 2 Technikum w Prabutach 

Technikum nr 3 

szkoła wspierająca szkoła sukcesu 

szkoła wymagająca 

pomocy 

szkoła niewykorzystanych 

możliwości 

Technikum w Prabutach 

Technikum nr 1 

Technikum nr 3 

szkoła wspierająca szkoła sukcesu 

szkoła wymagająca 

pomocy 

szkoła niewykorzystanych 

możliwości 

Technikum nr 2 
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W technikach EWD w zakresie umiejętności matematycznych i przyrodniczych również 

kształtuje się inaczej niż w zakresie humanistycznym. Efektywność nauczania w tych 

dziedzinach, czyli wykorzystanie przez szkołę zasobów „na wejściu” w Technikum  

w Prabutach plasuje tę placówkę w grupie szkół  o wysokiej efektywności (EWD)  i wysokich 

wynikach maturalnych. Technikum  nr 3 charakteryzuje się wysokimi wynikami maturalnymi, 

ale niższą od przeciętnej w kraju efektywnością. Technikum nr 1 osiąga ten wskaźnik na  

poziomie  niższym niż przeciętna  efektywności mierzona EWD, ale  wyniki egzaminacyjne 

są wyższe od  średnich w kraju wyników maturalnych. Technikum nr 2 uzyskało niższe niż 

przeciętnie w kraju zarówno średnie wyniki, jak również efektywność EWD. 

 

Tabela 37. Ogólna zdawalność egzaminów zawodowych w szkołach zawodowych prowadzonych przez Powiat  
w kontekście wyników wojewódzkich i krajowych [STARA FORMUŁA] (źródło: opracowanie własne na podstawie 
sprawozdań dyrektorów, sprawozdań OKE w Gdańsku, CKE) 

Zdawalność [%] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

POWIAT 63,93 65,38 71,53 74,69 83,85 82,95 

Województwo 66,63 65,87 65,55 66,92 66,6 65 

Kraj 66,4 66,7 67,5 67,11 67,2 67,8 

 

 

W latach 2010-2015 egzamin zawodowy przeprowadzany był na koniec nauki w szkole,  

według już nie obowiązującej formuły. Jak wynika z zestawienia, w roku 2010 i 2011 wyniki 

zdawalności w egzaminie zawodowym powiatowych szkół (technikum i zasadnicza szkoła 

zawodowa) były niższe niż w województwie i kraju. Konsekwentne stosowanie różnych 

narzędzi wspomagających pracę szkół dało efekt w postaci systematycznie poprawiających 

się wyników, począwszy do roku 2012 znacząco wyższych niż w województwie i kraju. 

 
Tabela 38. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe [STARA FORMUŁA EGZAMINU]  
w poszczególnych szkołach zawodowych Powiatu Kwidzyńskiego w kontekście wyników wojewódzkich  
i krajowych w latach 2010-2015 (źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań dyrektorów, sprawozdań 
OKE w Gdańsku, CKE) 

Szkoła Typ szkoły  

Zdawalność [%] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ZSP 1  T 1 T 1  71,9 % 78,15 % 88,7 8% 74,36 % 89,29 % 97,5 % 

woj. pomorskie  61,7 % 55,8 % 65,4 % 64,4 % 67,2 % 65 % 

kraj  63,2 % 62,9 % 63,9 % 65,1 % 65,9 % 67,8 % 

ZSZ 1 ZSZ 1  83,87 % 91,67 % 86,4 % 95,24 % - - 

woj. pomorskie  79,4 % 93,9 % 76,7 % 75,8 % - - 

kraj  84,2 % 80,8 % 81,2 % 79,6 % - - 

ZSP 2  T 2 T 2  58,06 % 66,37 % 72,34 % 79,2 % 86,79 % 89,29 % 

woj. pomorskie  61,7 % 55,8 % 65,4 % 64,4 % 67,2 % 65 % 

kraj  63,2 % 62,9 % 63,9 % 65,1 % 65,9 % 67,8 % 

ZSZ 2 ZSZ 2  91,67 % 84,85 % 88,64 % 85,7 % 96,77 % - 

woj. pomorskie  79,4 % 93,9 % 76,7 % 75,8 % 63,2 % - 

kraj  84,2 % 80,8 % 81,2 % 79,6 % 75,2 % - 
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ZST 

T 3 T 3* 21,43 % 30 % 31,34 % 42,11 % 54,29 % 15,79 % 

woj. pomorskie  61,7 % 55,8 % 65,4 % 64,4 % 67,2 % 65 % 

kraj  63,2 % 62,9 % 63,9 % 65,1 % 65,9 % 67,8 % 

ZSZ 3 ZSZ 3  0 % 84,09 % 63,16 % 88,37 % - - 

woj. pomorskie  79,4 % 93,9 % 76,7 % 75,8 % - - 

kraj  84,2 % 80,8 % 81,2 % 79,6 % - - 

ZSP 4 

T 4 T 4  14,28 % 36,36 % 9,52 % 38,10 % - - 

woj. pomorskie  61,7 % 55,8 % 65,4 % 64,4 % - - 

kraj  63,2 % 62,9 % 63,9 % 65,1 % - - 

ZSZ 4 ZSZ  4* 73,91 % 82,35 % 78,79 % 94,29 % 88,1 % - 

woj. pomorskie  79,4 % 93,9 % 76,7 % 75,8 % 63,2 % - 

kraj  84,2 % 80,8 % 81,2 % 79,6 % 75,2 % - 

 T P-ty T  58,62 % 60 % 55 % 42,86 % 68,42 % 55,56 % 

ZSP P-ty 

 woj. pomorskie  61,7 % 55,8 % 65,4 % 64,4 % 67,2 % 65 % 

 kraj  63,2 % 62,9 % 63,9 % 65,1 % 65,9 % 67,8% 

ZSZ P-ty ZSZ  81,48 % 76,32 % 88,89 % 61,54 % 64,29 % - 

 woj. pomorskie  79,4 % 93,9 % 76,7 % 75,8 % 63,2 % - 

  kraj  84,2 % 80,8 % 81,2 % 79,6 % 75,2 % - 

* od 1.09.2013 roku Technikum nr 3 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 wchodzą w skład Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie. Uczniowie dawnego Technikum nr 4 przeniesiono do 
Technikum nr 3, natomiast uczniów dawnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 do Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 4. 

 

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych – zgodnie z zasadami, które weszły w życie  

z dniem 1 września 2012 r. – od 2015 r. nie zdawali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe (STARA FORMUŁA). Ta sama zasada w 2016 r. obowiązywała także 

absolwentów techników.  

Analiza zestawienia pokazuje, iż efektywność kształcenia zawodowego w poszczególnych 

szkołach była zróżnicowana. 

 
Tabela 39. Ogólna zdawalność egzaminów zawodowych w szkołach zawodowych prowadzonych przez Powiat  
w kontekście wyników wojewódzkich i krajowych [NOWA FORMUŁA] (źródło: opracowanie własne na podstawie 
sprawozdań dyrektorów, sprawozdań OKE w Gdańsku, CKE) 

Zdawalność 

 

2016 2017 

Styczeń-
luty 

Maj-
czerwiec 

Styczeń-
luty 

Maj-lipiec 

POWIAT 74,1 82,28 82,35 72,99 

Województwo 66,9 73,3 67,2 72,5 

Kraj 70,81 75,76 72,57 78,02 

 
 

Aktualnie egzaminy zawodowe (zdawane w nowej formule w dwóch sesjach w czasie całej 

nauki szkolnej) w zakresie poszczególnych kwalifikacji w skali całego powiatu wypadają 

korzystnie w stosunku do kraju i województwa. 
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Tabela 40. Ogólna zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie [NOWA FORMUŁA 
EGZAMINU] w szkołach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński w kontekście wyników wojewódzkich  
i krajowych w latach 2016-2017 (źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań dyrektorów, sprawozdań 
OKE w Gdańsku, CKE) 

Rok Szkoła 

Sesja egzaminacyjna: styczeń - luty Sesja egzaminacyjna: maj - czerwiec 
Ogólna 

zdawalność  
w danym roku 

Liczba 
zdających 

Liczba 
uczniów, 

którzy 
zdali 

Szkoła Woj. Kraj 
Liczba 

zdających 

Liczba 
uczniów, 

którzy 
zdali 

Szkoła Woj. Kraj POWIAT Kraj 

2016 ZSP 1 76 61 80,26 

66,9 70,81 

191 163 85,34 

73,3 75,76 78,62 73,67 

ZSP 2 73 56 76,71 94 88 93,62 

CKZiU 126 92 73,02 65 47 72,31 

ZSP w 
Prabutach 

30 17 56,67 28 13 46,43 

2017 ZSP 1 131 116 88,55 

67,2 72,57 

186 150 80,65 

72,5 78,02 77,11 75,69 
ZSP 2 72 60 83,33 83 75 90,36 

CKZiU 101 78 77,23 98 53 54,08 

ZSP w 
Prabutach 

19 12 63,16 44 22 50 

 

Uczniowie szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat w 2016 i 2017 roku uzyskali 

ogólną zdawalność (2016 – 78,62% i 2017 – 77,11%) wyższą niż ich koledzy w kraju (2016 – 

73,67% i 2017 – 75,69%). Jednak w zakresie niektórych kwalifikacji, w szczególności 

zdawanych w CKZiU oraz ZSP w Prabutach, wynik nie jest zadowalający. 

 

Tabela 41. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkołach prowadzonych przez 
Powiat Kwidzyński w roku 2017 (źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań dyrektorów, sprawozdań 
OKE w Gdańsku, CKE) 

Szkoła Nazwa zawodu 
Nr 

kwalifikacji 
Nazwa 

kwalifikacji 

Klasa,  
w której 

uczniowie 
zdawali 

daną 
kwalifikację 

Liczba 
zdających  

Zdało 
egzamin  

Liczba 
uczniów, 

którzy 
nie zdali  

% zdawalności  

szkoła woj. kraj 

Technikum 
nr 1 

Technik 
organizacji 

reklamy 

A.26 

Sprzedaż 
produktów  

i usług 
reklamowych 

II 32 14 18 43,75 61,7 69,81 

A.27 

Organizacja  
i prowadzenie 

kampanii 
reklamowej 

IV 
/zima/ 

23 23 0 100 87,2 86,08 

Technik logistyk 

A.30 

Organizacja  
i monitorowanie 

przepływu 
zasobów  

i informacji  
w procesach 

produkcji, 
dystrybucji  

i magazynowania 

II 35 30 5 85,71 81,1 81,25 

A.31 

Zarządzanie 
środkami 

technicznymi 
podczas realizacji 

procesów 
transportowych 

III 41 33 8 80,49 73 75,42 

A.32 

Organizacja  
i monitorowanie 

przepływu 
zasobów  

i informacji  
w jednostkach 

organizacyjnych 

IV 
/zima/ 

51 43 8 84,31 69,8 70,79 

Technik 
ekonomista 

A.35 

Planowanie  
i prowadzenie 
działalności  

w organizacji 

III 27 27 0 100 73,7 73,45 
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Szkoła Nazwa zawodu 
Nr 

kwalifikacji 
Nazwa 

kwalifikacji 

Klasa,  
w której 

uczniowie 
zdawali 

daną 
kwalifikację 

Liczba 
zdających  

Zdało 
egzamin  

Liczba 
uczniów, 

którzy 
nie zdali  

% zdawalności  

szkoła woj. kraj 

A.36 
Prowadzenie 

rachunkowości 
IV 

/zima/ 
24 24 0 100 75,8 78,81 

Technik 
informatyk 

E.12 

Montaż  
i eksploatacja 
komputerów 

osobistych oraz 
urządzeń 

peryferyjnych 

II 30 25 5 83,33 69,7 77,98 

E.13 

Projektowanie 
lokalnych sieci 

komputerowych  
i administrowanie 

sieciami 

III 21 21 0 100 69,9 76,34 

E.14 

Tworzenie 
aplikacji 

internetowych  
i baz danych oraz 
administrowanie 

bazami 

IV 
/zima/ 

33 26 7 78,79 63 70,74 

Technikum 
nr 2 

Technik 
papiernictwa 

A.57 

Produkcja mas 
włókienniczych  

i wytworów 
papierniczych 

III 13 12 1 92,31 65,6 76,36 

A.58 
Przetwórstwo 

wytworów 
papierniczych 

IV 
/zima/ 

32 21 11 65,63 92,3 88,89 

Technik żywienia  
i usług 

gastronomicznych 

T.06 
Sporządzanie 

potraw  
i napojów 

III 8 8 0 100 90,1 93,41 

T.15 

Organizacja 
żywienia  
i usług 

gastronomicznych 

IV 
/zima/ 

15 14 1 93,33 68,2 70,85 

Technik 
hotelarstwa 

T.11 
Planowanie  

i realizacja usług  
w recepcji 

III 
/zima/ 

7 7 0 100 95,7 95,14 

T.12 

Obsługa gości  
w obiekcie 

świadczącym 
usługi hotelarskie 

IV 
/zima/ 

18 18 0 100 93,5 91,49 

Technik obsługi 
turystycznej 

T.13 

Planowanie  
i realizacja imprez  

i usług 
turystycznych 

III 11 9 2 81,82 55 67,89 

Zasadnicza 
Szkoła 

Zawodowa 
nr 2 

Sprzedawca A.18 
Prowadzenie 

sprzedaży 
III 7 7 0 100 90,6 91,08 

Cukiernik T.04 
Produkcja 
wyrobów 

cukierniczych 
III 18 18 0 100 97,3 95,48 

Kucharz T.06 
Sporządzanie 

potraw  
i napojów 

III 22 19 4 86,36 90,1 93,41 

Zasadnicza 
Szkoła 

Zawodowa 
Specjalna  

nr 7 

Kucharz T.06 
Sporządzanie 

potraw  
i napojów 

III 4 2 2 50 90,1 93,41 

Technikum 
nr 3 

Technik urządzeń  
i systemów 
energetyki 

odnawialnej 

B.21 

Montaż urządzeń  
i systemów 
energetyki 

odnawialnej 

III 
/zima/ 

12 11 1 91,67 83,1 74,12 

B.22 

Eksploatacja 
urządzeń  

i systemów 
energetyki 

odnawialnej 

IV 
/zima/ 

11 6 5 54,55 51,4 52,27 

Technik 
budownictwa 

B.18 
Wykonywanie 

robót murarskich  
i tynkarskich 

III 
/zima/ 

12 12 0 100 96,2 98,88 



 
47 Polityka oświatowa Powiatu Kwidzyńskiego – strategia na lata  2018-2023 

Szkoła Nazwa zawodu 
Nr 

kwalifikacji 
Nazwa 

kwalifikacji 

Klasa,  
w której 

uczniowie 
zdawali 

daną 
kwalifikację 

Liczba 
zdających  

Zdało 
egzamin  

Liczba 
uczniów, 

którzy 
nie zdali  

% zdawalności  

szkoła woj. kraj 

B.30 

Sporządzanie 
kosztorysów oraz 

przygotowanie 
dokumentacji 
przetargowej 

III 11 1 9 9,09 13,3 51,92 

Technik 
teleinformatyk 

E.13 

Projektowanie 
lokalnych sieci 

komputerowych  
i administrowanie 

sieciami 

III 8 6 2 75 69,9 76,34 

E.15 

Uruchamianie  
oraz utrzymywanie 

terminali  
i przyłączy 

abonenckich 

III 
/zima/ 

4 0 4 100 61 71,94 

Technik 
mechatronik 

E.03 
Montaż urządzeń  

i systemów 
mechatronicznych 

III 
/zima/ 

35 31 4 88,57 85,9 93,63 

E.18 

Eksploatacja 
urządzeń 

 i systemów 
mechatronicznych 

III 16 5 11 31,25 50,9 70,51 

E.19 

Projektowanie  
i programowanie 

urządzeń  
i systemów 

mechatronicznych 

IV 
/zima/ 

19 12 7 63,16 52,3 56,97 

Zasadnicza 
Szkoła 

Zawodowa 
nr 4 Monter zabudowy  

i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

B.05 
Montaż systemów 
suchej zabudowy 

II 
/zima/ 

8 6 2 75 55,6 86,85 

B.06 
Wykonywanie 

robót malarsko - 
tapeciarskich 

II 8 4 4 50 43,3 53,33 

B.07 

Wykonywanie 
robót 

posadzkarsko-
okładzinowych 

III 13 12 1 92,31 77,8 89,82 

Stolarz A.13 
Wytwarzanie 

wyrobów 
stolarskich 

III 7 4 3 57,14 24,3 47,98 

Monter 
mechatronik 

E.04 

Użytkowanie 
urządzeń  

i systemów 
mechatronicznych 

III 17 11 6 64,71 64,7 74,49 

Mechanik – 
monter maszyn i 

urządzeń 
M.17 

Montaż i obsługa 
maszyn i urządzeń 

III 10 6 4 60 58,1 68,57 

Mechanik 
pojazdów 

samochodowych 
M.18 

Diagnozowanie  
i naprawa 

podzespołów  
i zespołów 
pojazdów 

samochodowych 

III 8 4 4 50 66 70,39 

Technikum  
w 

Prabutach 

Technik 
informatyk 

E.12 

Montaż  
i eksploatacja 
komputerów 

osobistych oraz 
urządzeń 

peryferyjnych 

II 12 1 10 8,33 69,7 77,98 

E.13 

Projektowanie 
lokalnych sieci 

komputerowych  
i administrowanie 

sieciami 

IV 2 2 0 100 69,9 76,34 

E.14 

Tworzenie 
aplikacji 

internetowych  
i baz danych oraz 
administrowanie 

bazami  

IV 
/zima/ 

10 7 3 70 63 70,74 
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Szkoła Nazwa zawodu 
Nr 

kwalifikacji 
Nazwa 

kwalifikacji 

Klasa,  
w której 

uczniowie 
zdawali 

daną 
kwalifikację 

Liczba 
zdających  

Zdało 
egzamin  

Liczba 
uczniów, 

którzy 
nie zdali  

% zdawalności  

szkoła woj. kraj 

Technik pojazdów 
samochodowych 

M.12 

Diagnozowanie 
oraz naprawa 
elektrycznych  

i elektronicznych 
układów pojazdów 
samochodowych 

IV 
/zima/ 

3 0 3 0 51 68,49 

M.18 

Diagnozowanie  
i naprawa 

podzespołów  
i zespołów 
pojazdów 

samochodowych 

II 8 6 2 75 66 70,39 

M.42 

Organizacja  
i prowadzenie 

procesu obsługi 
pojazdów 

samochodowych 

IV 
/zima/ 

6 5 1 83,33 60,7 57,07 

Zasadnicza 
Szkoła 

Zawodowa  
w 

Prabutach 

Mechanik 
pojazdów 

samochodowych 
M.18 

Diagnozowanie  
i naprawa 

podzespołów 
 i zespołów 
pojazdów 

samochodowych 

III 10 7 3 70 66 70,39 

Sprzedawca A.18 
Prowadzenie 

sprzedaży 
III 2 2 0 100 90,6 91,08 

Operator 
obrabiarek 

skrawających 
M.19 

Użytkowanie 
obrabiarek 

skrawających 
III 4 1 3 25 90,9 89,47 

Kucharz T.06 
Sporządzanie 

potraw  
i napojów 

III 6 3 3 50 90,1 93,41 

Ogółem 734 566 167 - - - 

 

Uczniowie Technikum nr 1 w Kwidzynie z 90% kwalifikacji zdali egzamin znacząco lepiej 

niż ich koledzy w województwie i kraju. Uczniowie, którym nie powiodło się na egzaminie 

mogą przystąpić ponownie do niego w następnej klasie. 

 

W zakresie kształcenia zawodowego najlepiej wypadła efektywność kształcenia  

w zawodach: technik ekonomista (ZSP 1), technik logistyk (ZSP 1), technik informatyk 

(ZSP 1), technik hotelarstwa (ZSP 2), technik żywienia i usług gastronomicznych  

(ZSP 2), technik obsługi turystycznej (ZSP 2), technik teleinformatyk (CKZiU), technik 

urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (CKZiU), mechanik pojazdów 

samochodowych (ZSP w Prabutach), monter mechatronik (CKZiU), sprzedawca (ZSP 2) 

oraz cukiernik (ZSP 2), natomiast niezadowalające są efekty kształcenia w szczególności 

w zawodach: operator obrabiarek skrawających (ZSP w Prabutach), mechanik pojazdów 

samochodowych (CKZiU), kucharz (ZSZS 7 i ZSP w Prabutach). 
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Tabela 42. Stabilność procesu nauczania w technikach dla młodzieży w kontekście wyników egzaminu 
zawodowego (źródło: opracowanie własne na  podstawie systemu informacji oświatowej oraz sprawozdań 
dyrektorów szkół) 

Rok Szkoła 

Stan klas 
wg 30.09. 
(rekrutacja 

do kl. I) 

Liczba 
absolwentów 

T 
 

% absolwentów 
w stosunku do l. 
ucz. przyjętych 

do kl. I 

Liczba 
uczniów, 

którzy zdali 
egzamin 

zawodowy 

Różnica pomiędzy 
liczbą uczniów 

przyjętych do kl. I 
a ucz., którzy zdali 

egz. zawodowy 

% uczniów, którzy 
zdali egzamin 

zawodowy  
w stosunku do l. ucz. 

przyjętych do kl. I 

E
G

Z
A

M
IN

 

Z
A

W
O

D
O

W
Y

 

2
0
1

7
 

T  nr 1 150 131 87,3 114 -36 76 

T  nr 2 58 47 81 45 -13 77,6 

T nr 3 42 26 61,9 16 -26 38,1 

T w Prabutach 18 18 100 9 -9 50 

Ogółem T 268 222 82,8 184 -84 68,7 

E
G

Z
A

M
IN

 

Z
A

W
O

D
O

W
Y

 

2
0
1

6
 

T  nr 1 92 76 82,6 54 -38 58,7 

T  nr 2 61 47 77 38 -23 62,3 

T nr 3 59 34 57,6 15 -44 25,4 

T w Prabutach 19 12 63,2 5 -14 26,3 

Ogółem T 231 169 73,2 112 -119 51,5 

E
G

Z
A

M
IN

 

Z
A

W
O

D
O

W
Y

 

2
0
1

5
 

T nr 1 94 80 85,11 78 16 82,98 

T nr 2 68 56 82,35 50 38 73,53 

T nr 3 24 24 100 3 21 12,5 

T w Prabutach 27 28 103,7 15 12 55,56 

Ogółem T 213 188 88,26 146 87 68,54 

E
G

Z
A

M
IN

 

Z
A

W
O

D
O

W
Y

 

2
0
1

4
 

T nr 1 128 115 89,84 100 28 78,12 

T nr 2 67 55 82,09 46 21 68,66 

T nr 3 65 46 70,77 19 46 29,23 

T w Prabutach 28 19 67,86 13 15 46,43 

Ogółem T 288 235 81,6 178 110 61,81 

E
G

Z
A

M
IN

 

Z
A

W
O

D
O

W
Y

 2
0
1
3

 T nr 1 84 80 95,24 57 27 67,86 

T nr 2 99 75 75,76 57 42 57,58 

T nr 3 62 41 66,13 16 46 25,81 

T nr 4 61 28 45,90 8 53 13,12 

T w Prabutach 34 23 67,65 6 28 17,65 

Ogółem T 340 247 72,65 144 196 42,35 

E
G

Z
A

M
IN

 

Z
A

W
O

D
O

W
Y

 2
0
1
2

 T nr 1 133 99 74,4 87 46 65,41 

T nr 2 99 85 85,9 62 37 62,63 

T nr 3 93 61 65,6 16 77 12,70 

T nr 4 67 21 31,3 2 65 2,99 

T w Prabutach 30 16 53,3 8 22 26,67 

Ogółem T 422 282 66,8 175 247 41,47 

E
G

Z
A

M
IN

 

Z
A

W
O

D
O

W
Y

 2
0
1
1

 T nr 1 131 107 81,68 88 43 67,18 

T nr 2 126 101 80,16 69 57 54,76 

T nr 3 102 55 53,92 12 90 11,76 

T nr 4 74 31 41,89 8 66 10,81 

T w Prabutach 34 27 79,41 15 19 44,18 

Ogółem T 467 321 68,74 192 275 41,11 

 

Stabilność procesu nauczania w odniesieniu do egzaminu zawodowego absolwentów 

techników w 2017 wyniosła 68,7%. W latach 2011-2017 wskaźnik ten kształtował się  

w granicach od 41,1% - 68,7%. Pomimo znacznej poprawy skuteczności procesu 

kształcenia, nie jest to jeszcze  poziom zadawalający. W technikach analizujemy wskaźnik 

stabilności w odniesieniu do dwóch egzaminów: maturalnego i zawodowego, więc czynniki 
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mające wpływ na jego wysokość są takie same, jak wyżej omówione, czyli przedwczesne 

porzucanie nauki szkolnej, zmiana typu szkoły i kierunku kształcenia w danym typie z uwagi 

na nietrafione wcześniejsze wybory, niezdany egzamin.  

 
Tabela 43. Stabilność procesu nauczania w zasadniczych szkołach zawodowych w kontekście wyników 
egzaminu zawodowego (źródło: opracowanie własne na  podstawie systemu informacji oświatowej oraz 
sprawozdań dyrektorów szkół) 

Rok Szkoła 

Stan klas 
wg 30.09. 

(rekrutacja 
do kl. I) 

Liczba 
absolwentów 

ZSZ  

% absolwentów 
w stosunku do  

l. ucz. 
przyjętych  

do kl. I 

Liczba 
uczniów, 

którzy zdali 
egzamin 

zawodowy 

Różnica pomiędzy 
liczbą uczniów 

przyjętych 
 do kl. I a uczniami, 

którzy zdali 
egzamin zawodowy 

% uczniów, którzy 
zdali egzamin 

zawodowy 
w stosunku do  

l. ucz. przyjętych 
do kl. I 

E
G

Z
M

IN
 

Z
A

W
O

D
O

W
Y

 

2
0
1

7
 

ZSZ nr 1 - - - - - - 

ZSZ nr 2 58 48 82,8 44 -14 75,9 

ZSZ nr 4 60 53 88,3 36 -24 60 

ZSZ w Prabutach 36 28 77,78 21 -15 58,3 

Ogółem ZSZ 154 129 83,8 101 -53 65,6 

E
G

Z
A

M
IN

 

Z
A

W
O

D
O

W
Y

 

2
0
1

6
 

ZSZ nr 1 - - - - - - 

ZSZ nr 2 81 62 76,5 56 -25 69,1 

ZSZ nr 4 49 41 83,7 29 -20 59,2 

ZSZ w Prabutach 16 12 75 4 -12 25 

Ogółem ZSZ 146 115 78,8 89 -57 61 

E
G

Z
A

M
IN

 

Z
A

W
O

D
O

W
Y

 

2
0
1

5
 

ZSZ nr 1 - - - - - - 

ZSZ nr 2 73 52 68,42 38 -38 50 

ZSZ nr 4 91 67 73,63 35 -56 38,5 

ZSZ w Prabutach 27 28 103,7 16 -11 59,3 

Ogółem ZSZ 194 147 75,77 89 -105 45,9 

E
G

Z
A

M
IN

 

Z
A

W
O

D
O

W
Y

 

2
0
1

4
 

ZSZ nr 1 - - - - - - 

ZSZ nr 2 41 32 78,05 30 11 73,17 

ZSZ nr 4 137 92 67,15 74 63 54,01 

ZSZ w Prabutach 23 14 60,86 9 14 39,13 

Ogółem ZSZ 201 138 68,66 113 88 56,22 

E
G

Z
A

M
IN

 

Z
A

W
O

D
O

W
Y

 2
0
1
3

 ZSZ nr 1 29 21 72,41 20 9 68,97 

ZSZ nr 2 88 63 71,59 54 34 61,36 

ZSZ nr 3 60 43 71,67 38 22 63,33 

ZSZ nr 4 60 36 60 33 27 55 

ZSZ w Prabutach 16 13 81,25 8 8 50 

Ogółem ZSZ 253 176 69,57 153 100 60,47 

E
G

Z
A

M
IN

 

Z
A

W
O

D
O

W
Y

 2
0
1
2

 ZSZ nr 1 31 22 70,97 19 12 61,29 

ZSZ nr 2 51 41 80,39 37 14 72,55 

ZSZ nr 3 53 36 67,92 23 30 43,4 

ZSZ nr 4 58 38 53,45 26 32 44,83 

ZSZ w Prabutach 31 26 83,87 24 7 77,42 

Ogółem ZSZ 224 163 72,77 129 95 57,59 

E
G

Z
A

M
IN

 

Z
A

W
O

D
O

W
Y

 2
0
1
1

 ZSZ nr 1 34 24 70,59 22 12 64,71 

ZSZ nr 2 50 34 68 28 22 56 

ZSZ nr 3 68 43 63,23 36 32 52,94 

ZSZ nr 4 75 31 41,33 26 49 34,67 

ZSZ w Prabutach 57 42 73,68 29 28 50,88 

Ogółem ZSZ 284 174 61,27 141 143 49,68 
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Stabilność procesu nauczania w odniesieniu do egzaminu zawodowego absolwentów 

zasadniczych szkół zawodowych  w 2017 wyniosła 65,6%.  W latach 2011-2017 wskaźnik 

ten kształtował się w granicach od 45,9% - 65,6%. Podobnie jak w technikach, pomimo 

znacznej poprawy skuteczności procesu kształcenia, nie jest to jeszcze poziom 

zadawalający. Czynniki mające wpływ na jego wysokość są takie same, jak wyżej omówione, 

czyli: przedwczesne porzucanie nauki szkolnej, zmiana szkoły i kierunku kształcenia z uwagi 

na nietrafione wcześniejsze wybory, niezdany egzamin. 

 

Zarówno organ prowadzący jak i placówki, monitorują także realizację obowiązku szkolnego  

i obowiązku nauki. Szkoły posiadają procedury egzekwowania realizacji obowiązku 

szkolnego/nauki. Frekwencja to jeden z istotniejszych wskaźników wpływających na jakość 

nauczania.  

Frekwencję w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat przedstawia tabela nr 44. 
 

Tabela 44. Frekwencja w szkołach (źródło: materiały własne) 

Szkoła/placówka 
R. szk. 
2013/14 

R. szk. 
2014/15 

R. szk. 
2015/16 

R. szk. 
2016/17 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 90,2 90,76 89,18  85,8 % (↓) 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 87,6 89,45 87,48 87,5 % (↑) 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 85,5 85,07 84,13  83,3 % (↓) 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 78,3 78,92 77,44 76,6 % (↑) 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 77,5 79,15 77,59  74,1 % (↓) 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach 79,3 77,22 76,21  74,6 % (↓) 

ZSG - Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy 64,9 65,68 53,67  48,1 % (↓) 

Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie 88,6 87,08 89,13  85,48 % (↓) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach 86,6 89,16 85,67 89,3 % (↑) 

 

W roku 2016/207 zaobserwowano w niektórych szkołach spadek wskaźnika frekwencji, co 

może świadczyć o nieskuteczności dotychczasowych procedur i konieczności ich 

aktualizacji. 
 
Tabela 45. Liczba uczniów, którzy uzyskali indeks w wyniku udziału w olimpiadzie/konkursie (źródło: 
sprawozdania dyrektorów szkół) 

Nazwa olimpiady/ konkursu 
Nazwa uczelni honorujących 

indeks 

Liczba zdobytych indeksów w danym roku szkolnym 

2010/
11 

2011/
12 

2012/
13 

2013/
14 

2014/
15 

2015/
16 

2016/
17 

Ogólnopolska Olimpiada „O 
Diamentowy Indeks AGH” z fizyki 

Akademia Górniczo-Hutnicza w 
Krakowie 

1 1 - - - - - 

Ogólnopolska Olimpiada „O 
Diamentowy Indeks AGH” z 
matematyki 

Akademia Górniczo-Hutnicza w 
Krakowie 

- 1 - - - 1 1 

Pomorski Konkurs Fizyczny „Wygraj 
Indeks” 

Politechnika Gdańska 4 2 1 1 1 - 3 

Pomorski Konkurs Matematyczny 
„Wygraj Indeks” 

Politechnika Gdańska - 1 2  1 2 2 

Pomorski Konkurs Chemiczny 
„Wygraj Indeks” 

Politechnika Gdańska 4 3 1 1 4 1 6 

Konkurs o Indeks Studenta Fizyki Uniwersytet Gdański 7 9 - - - - - 

Konkurs „Bieg po Indeks” Politechnika Koszalińska 1 4     3 

Olimpiada Historyczna Prawie wszystkie uczelnie – 
kierunki humanistyczne 

- 1 - 1 - - - 

Olimpiada o Prawach Człowieka Prawie wszystkie uczelnie – 
kierunki humanistyczne 

- 2 1 - - - - 

Olimpiada Logistyczna Wyższa Szkoła Logistyki w 
Poznaniu 

- 1 - - - - - 

Wojewódzki Konkurs „Mistrz Wiedzy 
Hotelarskiej” 

Wyższa Szkoła Gospodarki w 
Bydgoszczy 

- 1 - - - - - 

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu 

1 - - - - - - 
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Olimpiada Wiedzy o 
Bezpieczeństwie „Bezpieczne i 
Przyjazne Pomorze” 

Gdańska Wyższa Szkoła 
Humanistyczna 

1 - 1 - - - - 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Prawie wszystkie uczelnie – 
kierunki przyrodnicze 

1 - 1 - 1 1 - 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o 
Turystyce i Hotelarstwie 

Wyższa Szkoła Turystyki i 
Hotelarstwa w Gdańsku 

- - 1 - - - - 

Ogólnopolska Wiedzy o Unii 
Europejskiej 

Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy, UMK 
w Toruniu, Uniwersytet Opolski, 
Politechnika Koszalińska, 
Akademia Pomorska w Słupsku 

- - - 1 - - - 

Ogólnopolski Turniej Szkół EKO Wyższa Szkoła Zarządzania 
Środowiskiem w Tucholi 

- - - 2 - - - 

Konkurs Matematyczny „MYŚL 
LOGICZNIE” 

Wyższa Szkoła Gospodarki, 
Wydział Zarządzania i Inżynierii 
w Malborku 

- - - 1 - - - 

Olimpiada Wiedzy Technicznej Wszystkie uczelnie techniczne, 
wydziały nauk ścisłych na 
uniwersytetach 

- - - - 1 - - 

Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje 
oręża polskiego” 

Prawie wszystkie uczelnie – 
kierunki humanistyczne 

- - - - 1 1 - 

Olimpiada Literatury i Języka 
Polskiego 

Wszystkie uczelnie 
humanistyczne 

- - - - - 1 - 

Ogólnopolski Konkurs Projektowy 
„Wygraj Indeks WETI” 

Politechnika Gdańska - - - - - 7 - 

Olimpiada Wiedzy o 
Bezpieczeństwie „Moje miasto, moja 
straż” 

Wyższa Szkoła Humanistyczna 
w Gdańsku 

- - - - - 2 - 

Konkurs Wiedzy Politechnicznej Politechnika Koszalińska - - - - - 1 - 

Mistrzostwa Polski Juniorów w Piłce 
Ręcznej dziewcząt 

Akademia Wychowania 
Fizycznego i Sportu w Gdańsku 

- - - - - 2 2 

Powiślański Konkurs „Armia 
Krajowa i powojenne losy żołnierzy” 

Akademia Morska w Gdyni - - - - - 1  

Olimpiada Wiedzy Historycznej 
Coptiosh 

Uniwersytet Wrocławski, 
Akademia Pomorska w 
Słupsku, Uniwersytet w 
Białymstoku, UG, Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego w 
Bydgoszczy 

- - - - - - 1 

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny 
„Poszukiwanie Talentów” 

Uniwersytet Warszawski 
(Wydział Fizyki) 

- - - - - - 1 

Warmińsko-Mazurskie Zawody 
Matematyczne 

UWM w Olsztynie (Wydział 
Matematyki i Informatyki) 

- - - - - - 4 

Ogólnopolski Konkurs o Kazimierzu 
Wielkim i jego czasach 

Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy 

- - - - - - 1 

RAZEM 20 26 8 7 9 20 24 

 

Tabela 46. Laureaci/finaliści olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów 
(źródło: sprawozdania dyrektorów szkół) 

Nazwa olimpiady 
Zwolnienie  

z przedmiotu 

Liczba zwolnionych uczniów w danym roku szkolnym 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Olimpiada Historyczna Historia 1 1 - 1 - - - 

Olimpiada Języka 
Rosyjskiego 

Język rosyjski 1 - - - - - - 

Olimpiada Geograficzna  
i Nautologiczna 

Geografia - 1 1 - - - - 

Olimpiada Literatury i 
Języka Polskiego 

Język polski - - - - - - 1 

Olimpiada Języka 
Niemieckiego 

Język niemiecki - - - - - - - 
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Tabela 47. Laureaci/finaliści turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy 
zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego (źródło: 
sprawozdania dyrektorów szkół) 

Nazwa olimpiady/ turnieju 

Zwolnienie  
z etapu 

pisemnego 
egzaminu 

zawodowego  
w zawodzie 

Liczba zwolnionych uczniów w danym roku szkolnym 

2010/ 
11 

2011/ 
12 

2012/ 
13 

2013/ 
14 

2014/ 
15 

2015/ 
16 

2016/ 
17 

Olimpiada Logistyczna 
(organizator: Wyższa Szkoła 
Logistyki  
ul. Estkowskiego 6, Poznań) 

- technik 
logistyk 
- technik 
spedytor 

- 2 - 1 1 - - 

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy 
(organizator: Zespół Szkół 
Przemysłu Spożywczego,  
ul. Warzywna 19, Poznań) 

cukiernik - 2 - - - - - 

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy 
im. Wojciecha Kandulskiego 
(organizator: Wielkopolska Izba 
Rzemieślnicza w Poznaniu) 

cukiernik - - 2 2 - - 1 

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej 
(organizator: Wyższa Szkoła 
Gospodarki w Bydgoszczy) 

technik 
hotelarstwa 

- - 1 - - - - 

Olimpiada Innowacji 
Technicznych i Wynalazczości 
(organizator: Polski Związek 
Stowarzyszeń Wynalazców  
i Racjonalizatorów) 

technik 
informatyk 

- - - 1 - - - 

Turniej na Najlepszego Ucznia w 
Zawodzie Cukiernik 
(organizator: Dolnośląska Izba 
Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości we Wrocławiu) 

cukiernik 2 - - - 1 2 - 

 

Uczniowie szkół i placówek oświatowych powiatu odnoszą liczne sukcesy w konkursach  

i olimpiadach przedmiotowych wysokiej rangi, o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. 

Efekty tych sukcesów to oprócz przyrostu wiedzy w tych dziedzinach, również m.in. 

uzyskanie indeksów na wyższe uczelnie w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej, bądź 

zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu zawodowego lub maturalnego i tym samym 

otrzymanie max. liczby punktów z tego egzaminu. 

 

W kwietniu 2015 roku Rada Powiatu Kwidzyńskiego podjęła dwie uchwały: uchwałę  

Nr V/28/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego oraz uchwałę  

Nr V/29/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach Powiatowego 

programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego oraz 

trybu postępowania w tych sprawach. 

W związku z powyższym od roku szkolnego 2014/2015 stypendia przyznawane są w 2 

kategoriach: 

 za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce, 

 za osiągnięcia w nauce i bardzo dobry wynik egzaminu zewnętrznego. 
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Tabela 48. Zestawienie informacji dotyczących stypendiów przyznawanych przez Starostę Kwidzyńskiego (źródło: 
materiały własne) 

Lp. Wyszczególnienie 
Rok 

szkolny  
2010/2011 

Rok 
szkolny  

2011/2012 

Rok 
szkolny 

2012/2013 

Rok  
szkolny  

2013/2014 

Rok  
szkolny 

2014/2015 

Rok  
szkolny 

2015/2016 

Rok  
szkolny 

2016/2017 

1. 
Liczba złożonych 
wniosków 

114 62 33 48 109 99 115 

2. 
Liczba przyznanych 
stypendiów 

98 59 33 45 106 99 113 

3. 
Wydatkowana 
kwota 

109 000 zł 95 100 zł 48 000 zł 60 000 zł 45 000 zł 70 000 zł 65 000 zł 

 

Poza stypendiami Starosty Kwidzyńskiego uczniowie powiatowych szkół uzyskują również 

inne prestiżowe stypendia. 

 
Tabela 49. Zestawienie informacji dotyczących innych stypendiów (źródło: sprawozdania dyrektorów szkół) 

Stypendium Wyszczególnienie 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Stypendium 
Marszałka 

Województwa 
Pomorskiego 

Liczba złożonych 
wniosków 

16 8 8 7 9 49 32 

Liczba 
przyznanych 
stypendiów 

15 7 4 0 3 2 8 

Stypendium 
Prezesa Rady 

Ministrów 

Liczba złożonych 
wniosków 

6 7 5 7 7 7 7 

Liczba 
przyznanych 
stypendiów 

6 7 5 0 4 6 7 

 
 

Tabela 50. Losy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu kontynuujących naukę w latach 2011-2017 
(źródło: sprawozdania dyrektorów szkół) 

Rok 

Absolwenci liceów ogólnokształcących Absolwenci techników 

Kontynuujący naukę 
na uczelniach 

wyższych 
[% w stosunku do 

wszystkich 
absolwentów] 

Kontynuujący naukę 
w szkołach 

policealnych 
[% w stosunku do 

wszystkich 
absolwentów] 

Kontynuujący naukę 
na uczelniach 

wyższych 
[% w stosunku do 

wszystkich 
absolwentów] 

Kontynuujący naukę 
w szkołach 

policealnych 
[% w stosunku do 

wszystkich 
absolwentów] 

2011 85 2 32 4 

2012 85 2 44 5 

2013 86 1 25 2 

2014 80 1 32 0,42 

2015 75,4 1,6 30 2 

2016 83,9 3 47,7 2,3 

2017 73,7 2,4 38,7 - 

 
 
Tabela 51. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Powiatu wybierający Powiślańską Szkołę Wyższą w Kwidzynie 
(źródło: sprawozdania dyrektorów szkół na podstawie deklaracji uczniów bezpośrednio po ukończeniu szkoły) 

Rok 
Liczba 

absolwentów 
Liczba absolwentów 
wybierająca PSW 

Absolwenci 
wybierający PSW  

[w %] 
2011 635 17 2,68% 
2012 611 7 1,15% 
2013 542 1 0,18% 
2014 478 5 1,05% 
2015 444 9 2,03% 
2016 409 5 1,13% 
2017 469 4 0,85% 

 

W powyższych latach liczba absolwentów, która wybierała lokalną uczelnię wyższą wynosiła 

od 0,18 % (w 2013 r.) do 2,68% (w roku 2011). 
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Tabela 52. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Powiatu zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy na 
dzień 30.09. danego roku (źródło: PUP w Kwidzynie) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Absolwenci Absolwenci Absolwenci Absolwenci Absolwenci Absolwenci Absolwenci 

LO T+ZSZ LO T+ZSZ LO T+ZSZ LO T+ZSZ LO T+ZSZ LO T+ZSZ LO T+ZSZ 

Ogólna 
liczba 
absolwentów 

301 495 329 445 295 423 243 373 252 418 240 291 247 351 

Absolwenci 
pozostający 
w rejestrze 
PUP 

22 164 32 138 23 90 13 89 6 44 8 41 8 49 

 

Jednym ze wskaźników skuteczności kształcenia są losy absolwentów - kontynuowanie 

nauki na uczelniach wyższych, bądź szkołach pomaturalnych lub podejmowanie 

zatrudnienia. Wskaźnik ten należy jednak oceniać z dużą ostrożnością, ponieważ na jego 

poziom mają wpływ różne inne czynniki niż kształcenie w szkole ponadgimnazjalnej, np.: 

sytuacja ekonomiczna absolwenta, sytuacja gospodarczo-ekonomiczna kraju.  

Z prezentowanych wyżej zestawień wynika, iż zdecydowana większość absolwentów liceów 

ogólnokształcących kontynuuje naukę, a tylko niewielki (zmniejszający się) procent 

młodzieży rejestruje się jako bezrobotni w urzędzie pracy. Z informacji dyrektorów wynika, że 

część absolwentów odkłada na jakiś czas decyzję o kontynuacji nauki na studiach  

i podejmuje pracę w Polsce lub za granicami kraju, aby zdobyć środki na kontynuację nauki. 

 

Wśród absolwentów techników ok. 30-40% kontynuuje naukę, jednak zdecydowana 

większość podejmuje zatrudnienie. Analizując dane absolwentów wszystkich typów szkół 

rejestrujących się jako bezrobotni w urzędzie pracy, można zaobserwować znaczny spadek 

tego wskaźnika w ostatnich latach. Na pewno wpływ na tę tendencję ma aktualnie dobra 

sytuacja na rynku pracy, ale też jest to efekt działań edukacyjnych powiatowych szkół  

i lepsze dopasowanie kierunków do potrzeb pracodawców. Uwzględnić tu należy duże 

znaczenie jakie mają dobre wyniki nauczania oraz coraz lepiej rozwijająca się współpraca  

w zakresie kształcenia zawodowego z lokalnymi pracodawcami. 

 

Tabela 53. Losy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych specjalnych (informacje pozyskane ze szkół) 

 

Jak można zauważyć, mniej niż 50% absolwentów szkół ponadgimnazjalnych specjalnych 

podejmuje zatrudnienie. 

 

 

 

Rok 
ukończenia 

szkoły 

Liczba absolwentów 
Liczba absolwentów, 
którzy podjęli pracę 

Liczba absolwentów, 
którzy kontynuują naukę 

Liczba absolwentów, 
którzy podjęli staż 

SBSI St.nr 7 
przy ZSP 2 

SSPdP 
przy ZSS 

K-n 

SBSI St.nr 7 
przy ZSP 2 

SSPdP 
przy ZSS 

K-n 

SBSI St.nr 7 
przy ZSP 2 

SSPdP 
przy ZSS 

K-n 

SBSI St.nr 7 
przy ZSP 2 

SSPdP 
przy 

ZSS K-n 

2016 6 7 5 1 - 2 - - 

2017 5 12 3 3 1 2 1 5 
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Tabela 54. Współpraca szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami wyższymi (źródło: sprawozdania dyrektorów szkół) 

Szkoła 
Formy współpracy 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

ZSO 1 • Organizacja spotkań z przedstawicielami 
uczelni wyższych celem przedstawienia 
uczniom oferty edukacyjnej: 
- Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, 
- Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 
- Wyższej Szkoły Gospodarki w 

Bydgoszczy/ filia Malbork, 
- Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. 

• Udział uczniów w wykładach i konkursach 
przedmiotowych organizowanych przez: 
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 

Toruniu, 
- Uniwersytet Gdański, 
- Politechnikę Gdańską, 
- Wyższą Szkołę Bankową w Gdyni. 

Organizacja spotkań z przedstawicielami 
uczelni wyższych celem przedstawienia 
uczniom oferty edukacyjnej następujących 
uczelni: 
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
- Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku, 
- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

filia Malbork, 
- Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. 

• Patronat Szkoły Wyższej Psychologii 
Społecznej nad klasami o profilu 
pedagogiczno-psychologicznym. 

• Udział uczniów w wykładach i konkursach 
przedmiotowych organizowanych przez: 
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika  

w Toruniu, 
- Uniwersytet Gdański, 
- Politechnikę Gdańską, 
- Powiślańską Szkołę Wyższą  

w Kwidzynie, 
- Wyższą Szkołę Bankową w Gdyni. 

• Patronat Szkoły Wyższej Psychologii 
Społecznej nad klasami o profilu 
pedagogiczno-psychologicznym. 

• Spotkania młodzieży z przedstawicielami 
uczelni: 
- Wyższej Szkoły Zarządzania  

w Gdańsku, 
- Wyższej Szkoły Gospodarki/ filia  

w Malborku, 
- Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. 

• Udział uczniów w wykładach i konkursach 
przedmiotowych organizowanych przez: 
- Powiślańską Szkołę Wyższą  

w Kwidzynie, 
- Uniwersytet Gdański, 
- Wyższą Szkołę Bankową w Gdyni, 
- Politechnikę Gdańską. 

ZSO 2 Wyjazdy młodzieży na wykłady i zajęcia 
laboratoryjne prowadzone przez 
pracowników: 

- Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu, 

- Uniwersytetu Gdańskiego, 
- Politechniki Gdańskiej. 

 
 

• Podjęto współpracę z Wydziałem 
Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego,  
w ramach której młodzież uczestniczyła w 
5 wykładach organizowanych przez UG 
oraz miała okazję poznać pracowników 
naukowych. 

• Kontynuowano współpracę z Wydziałem 
Biologii Uniwersytetu Gdańskiego,  
w ramach której młodzież uczestniczyła  
w 3 cyklach zajęć. 

• Organizacja spotkań z przedstawicielami 
uczelni wyższych celem przedstawienia 
uczniom oferty edukacyjnej następujących 
uczelni: 

- DELTA Elitarne Studium Służb 
Ochrony, 
- Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, 
- Akademia Morska w Gdyni. 

• W ramach współpracy z Uniwersytetem 
Mikołaja Kopernika w Toruniu  uczniowie 
uczestniczyli w wyjeździe do Studium 
Politechnicznego, gdzie realizowane są 
prace badawcze w zakresie 
nowoczesnych systemów napędowych  
i sterowania: uczniowie uczestniczyli 
również w wykładzie oraz  
w zorganizowanych pokazach. 

• Kontynuowano współpracę z Wydziałem 
Biologii UG, w ramach której młodzież 
uczestniczyła w cyklach zajęć. 

• Organizacja spotkań z przedstawicielami 
uczelni wyższych celem przedstawienia 
uczniom oferty edukacyjnej następujących 
uczelni: 
- Uniwersytet Gdański, 
- Politechnika Gdańska. 

• Kontynuowano współpracę z Wydziałem 
Biologii UG, w ramach której młodzież 
uczestniczyła w cyklach zajęć. 

• Organizacja spotkań z przedstawicielami 
uczelni wyższych celem przedstawienia 
uczniom oferty edukacyjnej: 
- Uniwersytetu Gdańskiego, 
- Politechniki Gdańskiej. 

• Udział uczniów w wykładach i konkursach 
przedmiotowych organizowanych przez: 
- Politechnikę Gdańską, 
- Politechnikę Koszalińską, 
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika  

w Toruniu. 
• Uczniowie uczestniczyli w warsztatach 

neuronaukowych w Instytucie Biologii 
Doświadczalnej im. Marcela Nenckiego 
Polskiej Akademii Nauk. 

ZSP 1 Podpisano umowę o współpracy  
z Powiślańską Szkołą Wyższą w Kwidzynie 
oraz z Sopocką Szkołą Wyższą; w ramach 
współpracy organizowane są konferencje, 
wykłady oraz warsztaty dla uczniów zgodnie 
z ich kierunkiem kształcenia. W/w formy 
prowadzone były przez pracowników uczelni. 

Organizacja spotkań z przedstawicielami 
uczelni wyższych celem przedstawienia 
uczniom oferty edukacyjnej: 
- DELTA Elitarne Studium Służb Ochrony, 
- Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Elblągu, 
- Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 
- Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

filia Malbork, 
- Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku. 

Organizacja spotkań z przedstawicielami 
uczelni wyższych celem przedstawienia 
uczniom oferty edukacyjnej następujących 
uczelni: 
- DELTA Elitarne Studium Służb Ochrony, 
- Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie, 
- Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku. 

Organizacja spotkań z przedstawicielami 
uczelni wyższych celem przedstawienia 
uczniom oferty edukacyjnej następujących 
uczelni: 

- Powiślańska Szkoła Wyższa  
w Kwidzynie, 

- Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. 
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ZSP 2 • Współpraca z Powiślańską Szkołą Wyższą 
w Kwidzynie: udział uczniów w projektach 
PSW związanych z konferencjami  
i wykładami otwartymi oraz imprezach  
o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym, 

• Uczestnictwo w dniach otwartych  
i wykładach organizowanych przez szkoły 
wyższe, m.in.: 

- Uniwersytet Gdański, 
- Politechnika Gdańska. 

• Kontynuacja współpracy z Powiślańską 
Szkołą Wyższą w Kwidzynie (uczelnia 
przekazuje informacje i zaproszenia na 
organizowane imprezy, wykłady, projekty  
i dni otwarte) oraz Wyższą Szkołą 
Bankową w Gdańsku, w ramach której 
uczniowie brali udział w spotkaniach i 
wykładach organizowanych przez uczelnię 
(m.in. „Zdobywaj szczyty czyli sztuka 
osiągania celów – spotkania z Jankiem 
Melą”, „Bezpieczeństwo wewnętrzne”). 

• Uczestnictwo w dniach otwartych/ 
wykładach/ warsztatach organizowanych 
przez szkoły wyższe, m.in.: 

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, 

- Uniwersytet Gdański. 

• Kontynuacja współpracy z Powiślańską 
Szkołą Wyższą w Kwidzynie (uczelnia 
przekazuje informacje i zaproszenia na 
organizowane imprezy, wykłady, projekty  
i dni otwarte) oraz Wyższą Szkołą 
Bankową w Gdańsku, w ramach której 
uczniowie brali udział w spotkaniach  
i wykładach organizowanych przez 
uczelnię. 

• Uczestnictwo w dniach otwartych/ 
wykładach/ warsztatach organizowanych 
przez szkoły wyższe, m.in.: 

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu,  

- Politechnika Łódzka. 

• Kontynuacja współpracy z Powiślańską 
Szkołą Wyższą w Kwidzynie (uczelnia 
przekazuje informacje i zaproszenia na 
organizowane imprezy, wykłady, projekty  
i dni otwarte) oraz Wyższą Szkołą 
Bankową w Gdańsku, w ramach której 
uczniowie brali udział w spotkaniach  
i wykładach organizowanych przez 
uczelnię. 

• Uczestnictwo w dniach otwartych/ 
wykładach/ warsztatach organizowanych 
przez szkoły wyższe, m.in.: 

- Politechnikę Gdańską,  
- Uniwersytet Gdański,  
- Politechnikę Łódzką. 

CKZiU • Wizyty w szkole przedstawicieli uczelni 
wyższych dotyczące oferty edukacyjnej, 

• Wyjazdy uczniów na wykłady lub pokazy 
do uczelni,  

• udział w corocznym Salonie Maturzystów. 

Uczestnictwo w dniach otwartych/ wykładach/ 
warsztatach organizowanych przez szkoły 
wyższe: 
- Państwową Wyższą Szkołę w Elblągu, 
- Wyższą Szkołę Bankową w Gdyni, 
- Politechnikę Gdańską, 
- Uniwersytet Gdański, 
- Powiślańską Szkołę Wyższą w Kwidzynie. 

• Podpisanie umowy o współpracy z 
Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki 
Politechniki Gdańskiej, w ramach której 
uczniowie wzięli udział w "Dniach 
otwartych" uczelni i zwiedzili Wydział. 

• Uczestnictwo w dniu otwartym Politechniki 
Gdańskiej.  

Uczestnictwo w dniu otwartym Politechniki 
Gdańskiej.  

ZSPP Współpraca ze szkołami wyższymi: wyjazdy 
na targi szkół wyższych, spotkania ze 
słuchaczami szkół wyższych – 
przedstawienia, pokazy, wykłady. 

Spotkania młodzieży z przedstawicielami 
uczelni wyższych: 
- Powiślańskiej Szkoły Wyższej w 

Kwidzynie, 
- Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 
- Elitarnego Studium Służb Ochrony 

„DELTA” w Grudziądzu, 
- Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Elblągu, 
- Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej  

w Sopocie, 
- Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 
- Uniwersytetu Gdańskiego, 
- Politechniki Gdańskiej. 

Spotkania młodzieży z przedstawicielami 
uczelni wyższych: 

- Uniwersytetu Gdańskiego, 
- Akademii Morskiej w Gdyni. 

Spotkania młodzieży z przedstawicielami 
uczelni wyższych: 
- Uniwersytetu Gdańskiego, 
- Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 
- Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

w Bydgoszczy, 
- Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu, 
- Grudziądzkiej Szkoły Wyższej, 
- Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Elblągu, 
- Powiślańskiej Szkoły Wyższej  

w Kwidzynie. 

 

Wszystkie powiatowe szkoły w mniejszym lub większym zakresie, podejmują współpracę  z wyższymi uczelniami. Analiza powyższego 

zestawienia pokazuje, że w zdecydowanej większości współpraca oparta jest na poznaniu oferty dalszego kształcenia. Tylko niektóre szkoły 

korzystają z doświadczenia naukowego szkół wyższych i jej pracowników w celu wspierania edukacji w szkole ponadgimnazjalnej. Dla 

podnoszenia efektywności kształcenia  w szkole wskazane byłoby odwrócenie tych proporcji. 
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3.8. Środki zewnętrzne na cele edukacyjne 

Tabela 55. Realizacja lub udział w programach i projektach ze środków UE pozyskanych przez organ prowadzący 
i szkoły/placówki (źródło: materiały własne oraz sprawozdania dyrektorów szkół) 

PROGRAMY I PROJEKTY 

 

 

ORGAN 

PROWADZĄCY 

1) Systemowy projekt innowacyjny "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie 

uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki  

i informatyki". Celem projektu było zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym 

odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy 

wsparcia (w zależności od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające nabycie 

następujących kompetencji kluczowych:  

 matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych,  

 informatycznych,  

 umiejętności uczenia się,  

 społecznych,  

 inicjatywności i przedsiębiorczości. 

Okres realizacji projektu: 2011- 2013. 

2) Projekt systemowy "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe  

w regionie a wyzwania rynku pracy". Projekt miał na celu podniesienie jakości  

i atrakcyjności szkół zawodowych w regionie poprzez realizację programów rozwojowych 

przy współpracy z przedsiębiorcami. 

Okres realizacji projektu: 01.09.2011 - 31.12.2014. 

3) Projekt "Uwierz w siebie - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów 

specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego". Głównym 

celem projektu było zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji 

kluczowych z uwzględnieniem metod ICT wśród 222 uczniów (64 dziewczynki/ 158 

chłopców) - uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  

w Barcicach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie. Realizacja projektu zapewniła 

podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

Wartość projektu: 1 938 440,42 zł (100% dofinansowania). 

Okres realizacji projektu: 01.08.2011 - 30.06.2014. 

4) "Początki najważniejsze" - projekt realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Barcicach, którego głównym celem było utworzenie nowego oddziału 

przedszkolnego dla 8 niepełnosprawnych dzieci z powiatu kwidzyńskiego poprzez 

wygenerowanie dodatkowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie świadomości 

wśród 8 rodziców/opiekunów prawnych w zakresie właściwej pielęgnacji dzieci 

niepełnosprawnych, postaw wychowawczych oraz potrzeby edukacji przedszkolnej. 

Okres realizacji projektu: 2013 – 2014. 

5) Projekt „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – 

modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem”. Celem projektu jest 

podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim poprzez 

dostosowanie oferty kształcenia ponadgimnazjalnego zawodowego do potrzeb lokalnego  

i regionalnego rynku pracy - zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczniów, 

nauczycieli kształcenia zawodowego, szkół oraz pracodawców. 

Wartość ogółem: 18 910 127,80 zł + ok. 2 700 000 zł (koszty wcześniej nieplanowane) 

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 - 14.12.2018. 

6) "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa 

zatrudnialność uczniów". Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020. Działania w ramach projektu mają objąć 360 uczniów 

ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Projekt zakłada ścisłą współpracę  

z przedsiębiorcami w zakresie kształcenia uczniów tak, aby spełniali oczekiwania 

przyszłych pracodawców. Projekt obejmuje także grupę 22 nauczycieli, dla których 
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zaplanowano staże realizowane u pracodawców, kursy lub szkolenia doskonalące,  

a także studia podyplomowe oraz spotkania z pracodawcami. W ramach projektu 

zaplanowano również zatrudnienie w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

doradcy-konsultanta, który zajmie się między innymi przeprowadzeniem diagnozy stanu 

doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, opracowaniem propozycji działań  

i rozwiązań ukierunkowanych na podniesienie jakości usług świadczonych w szkołach  

z zakresu doradztwa oraz udzieli pomocy w organizowaniu szkolnych spotkań, konkursów 

itp. poświęconych doradztwu edukacyjno-zawodowemu. Dodatkowo w każdej szkole 

utworzone zostaną Szkolne Punkty Kariery. 

Wartość projektu: 2 252 732,02  zł. 

Okres realizacji projektu: 01.11.2016 - 30.09.2020. 

7) Realizacja, w partnerstwie z Samorządem Województwa Pomorskiego, projektu 

dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020. Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym 

odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy 

wsparcia (dziedziny objęte wsparciem: matematyka, informatyka, fizyka oraz Powiat 

Kwidzyński jako jeden z trzech pilotażowych - także w takich dziedzinach jak: biologia, 

chemia i kompetencje społeczne).  

Wartość projektu: 596 651,63 zł 

Okres realizacji: 01.01.2015 – 30.06.2021. 
 

SZKOŁY  

I PLACÓWKI 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W KWIDZYNIE: 

"Przyroda w Liceum" - projekt współfinansowany przez EFS, realizowany był przez 

nauczycieli przyrody w klasie II. Dzięki projektowi nauczyciele wzięli udział w szkoleniu, 

otrzymali materiały do nauczania przyrody. 

Okres realizacji projektu: 2013 -2014. 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KWIDZYNIE: 

1) „Kompetencje Kluczowe Drogą do Kariery” - w ramach realizacji projektu uczniowie 

odbywali zajęcia w 5 zespołach badawczych z zakresu przedsiębiorczości, matematyki  

i informatyki, każdemu zespołowi badawczemu przydzielony był opiekun grupy – 

nauczyciele ZSP nr 1. 

Okres realizacji projektu 2011 - 2013. 

 

2) "Język biznesu" - Strategia projektu to przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy przy 

organizacji i opracowywaniu projektów międzynarodowych w zakresie praktyk 

zawodowych i przenoszenie przykładów dobrych praktyk do polskiego systemu edukacji. 

Okres realizacji projektu: 2012 - 2013. 

 

3) "Kompetencje kluczowe i doświadczenie zawodowe szansą na zdobycie 

zatrudnienia" Celem projektu było praktyczne zastosowanie i doskonalenie umiejętności 

przedmiotowych (zawodowych) przy jednoczesnym wykorzystaniu i rozwijaniu kompetencji 

społecznych, personalnych i językowych służących zdobyciu doświadczenia zawodowego 

i zwiększeniu szansy na zdobycie zatrudnienia po zakończeniu szkoły. Praktyki zawodowe 

i staże w przedsiębiorstwach hiszpańskich odbyli uczniowie uczący się w zawodzie technik 

ekonomista i technik logistyk.  

Okres realizacji projektu: 2012 - 2014. 

 

4) "Konkurencyjny na rynku pracy" - celem projektu była weryfikacja przez uczestników 

predyspozycji zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez praktyczne 

zastosowanie i doskonalenie umiejętności przedmiotowych (zawodowych) przy 

jednoczesnym wykorzystaniu i rozwijaniu kompetencji językowych i cech 

osobowościowych niezbędnych w życiu zawodowym i społecznym, co przyczyni się do 

wzrostu konkurencyjności na rynku pracy. 

Okres realizacji projektu: 2013 - 2014. 

 

5) Projekt "Rozwój osobisty i zawodowy - lepszy start w przyszłość" - projekt obejmował 

praktykę zawodową w hiszpańskich przedsiębiorstwach zgodnych ze specyfiką zawodu 
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uczestnika i na stanowiskach zgodnych z profilem zawodowym uczestnika. 

Okres realizacji projektu: 15.09.2014 - 14.09.2016. 

 

6) Projekt "Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017" -  

w ramach którego 1 uczeń klasy I w zawodzie technik informatyk został objęty opieką 

przez nauczyciela w celu realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia 

(IPEU). 

 

7) Projekt "Aktywny na europejskim rynku pracy" - zakładał odbycie praktyki zawodowej 

trwającej 4 tygodnie w hiszpańskich przedsiębiorstwach. Łącznie w projekcie weźmie 

udział 78 uczniów klas II i III kształcących się w zawodzie technik ekonomista technik 

informatyk, technik logistyk i technik organizacji reklamy. 

Okres realizacji projektu: 30.09.2016 - 29.06.2018 we współpracy z instytucją partnerską 

firmą EuroMind. 

Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres 

realizacji umowy finansowej wynoszą 870 507 zł. 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KWIDZYNIE: 

1) Dwa projekty: „Gospodarka bazą w nauczaniu przedmiotów zawodowych”   

i „Nauczyciel to nie tylko teoretyk” – których celem było odbycie przez nauczycieli 

przedmiotów zawodowych praktyk w przedsiębiorstwach oraz opracowanie programów 

praktyk nauczycieli w przedsiębiorstwach.  

Okres realizacji projektów: 2012 - 2013. 

2) "Mobilność na rynkach europejskich kluczem do sukcesu zawodowego młodzieży 

kwidzyńskiej" - projekt w ramach PO WER współfinansowanego przez EFS. 

Realizowany we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Kwidzynie oraz Instytucjami Partnerskimi z Celle: Axel-Bruns-Schule, Berufsbildende 

Schulen II i Albert-Thaer-Schule. W ramach projektu uczniowie przeszli przygotowanie 

kulturowe i zajęcia z umiejętności w kontaktach interpersonalnych, ponadto 4 uczennice 

odbyły staże w przedsiębiorstwach w Celle (Niemcy). 

Okres realizacji projektu: 31.12.2014 – 30.12.2015. 

3) Projekt Erasmus+ "Praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach przyszłością 

kwidzyńskiej młodzieży" realizowany we współpracy z instytucją partnerską - firmą 

EuroMind. W ramach projektu 20 uczniów kształcących się w zawodach: technik 

papiernictwa, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej i technik żywienia i usług 

gastronomicznych wraz z 2 nauczycielami wyjechali na 4-tygodniową praktykę do Sewilli 

(Hiszpania). 

Okres realizacji projektu: 1.06.2015 r. – 31.05.2016. 

4) Projekt "Hiszpański staż to nasza inwestycja w sukces zawodowy" - projekt 

skierowany był do 40 uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, technik 

żywienia i usług gastronomicznych, technik usług turystycznych, technik papiernictwa oraz 

cukiernik i 3 nauczycieli. Uczniowie w trakcie realizacji projektu dodatkowo będą brać 

udział w zajęciach językowych, pedagogicznych i kulturowych. 

Projekt realizowany w okresie: 15.12.2016 - 14.06.2018 we współpracy z instytucją 

partnerską firmą EuroMind. 

Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących przewidywane na cały okres 

realizacji umowy finansowej wynoszą 510.626 zł. 

5) Projekt "Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" 

realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego - w ramach projektu uczniowie 

ZSP nr 2 w Kwidzynie bezpłatnie uczestniczyli w kursach: 

o barman/barista, 

o kelner, 

o carving - dekorowanie w warzywach i owocach, 

o zdobienie w piekarnictwie. 

W projekcie wzięło udział 45 uczniów klas gastronomicznych, hotelarskich oraz obsługi 
turystycznej. 
 



 
61 Polityka oświatowa Powiatu Kwidzyńskiego – strategia na lata  2018-2023 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KWIDZYNIE: 

1) „Nauczyciel na praktykach. Program doskonalenia zawodowego 

w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego” - cel ogólny projektu 

to wzmocnienie potencjału  nauczycielek i nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 

instruktorek i instruktorów praktycznej nauki zawodu, kształcących kadry sektora 

budownictwa w zakresie posiadanych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. W projekcie 

wzięło udział 3 nauczycieli (ZSP 4). 

Okres realizacji projektu: 2011 - 2012. 

 

2) „Lider kształcenia zawodowego branży budowlanej” – projekt miał na celu 

opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli 

kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży budowlanej  

(ZSP 4). 

Okres realizacji projektu: 2011 - 2012. 

 

3) "Rozwojowe Szkoły" - celem projektu było podniesienie jakości procesu kształcenia  

w CKZiU (dawny ZST w Kwidzynie) poprzez organizację zajęć dodatkowych i programu 

doradztwa dla uczniów, wyposażenie pracowni w stanowiska serwisowe i organizację 

płatnych staży zawodowych dla uczniów w okresie realizacji projektu. 

Okres realizacji projektu: 2013 - 2014. 

 

4) "Mobilność na rynkach europejskich kluczem do sukcesu zawodowego młodzieży 

kwidzyńskiej" - projekt w ramach PO WER współfinansowanego przez EFS. 

Realizowany we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Kwidzynie oraz Instytucjami Partnerskimi z Celle: Axel-Bruns-Schule, Berufsbildende 

Schulen II i Albert-Thaer-Schule. W ramach projektu uczniowie przeszli przygotowanie 

kulturowe i zajęcia z umiejętności w kontaktach interpersonalnych, ponadto 4 uczennice 

odbyły staże w przedsiębiorstwach w Celle (Niemcy). 

Okres realizacji projektu: 31.12.2014 – 30.12.2015. 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRABUTACH: 

1) „Kreuj swoją przyszłość – weź udział w szkoleniu i zdobądź międzynarodowy 

certyfikat ECDL”. W ramach projektu zostały zorganizowane szkolenia i egzaminy ECDL. 

W momencie zdania tych egzaminów uczestnicy otrzymali certyfikat ECDL. 

Okres realizacji projektu: 2011 - 2012. 

2) „Klucz do matury” - cykl wykładów, w których wzięli udział uczniowie klas maturalnych, 

był poświęcony umiejętnościom niezbędnym do pomyślnego zdania egzaminu dojrzałości 

w nowej formule. Zajęcia dotyczyły  m.in. metod prezentacji oraz sztuki przemawiania. 

Okres realizacji projektu: 2011 - 2012. 

3) Dwa projekty: „Gospodarka bazą w nauczaniu przedmiotów zawodowych”  

i „Nauczyciel to nie tylko teoretyk” - celem projektów było odbycie praktyk  

w przedsiębiorstwach przez nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz opracowanie 

programów praktyk nauczycieli w przedsiębiorstwach.  

Okres realizacji projektów: 2012 - 2014. 

4) Projekt "Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia - większe możliwości" 

skierowany był do uczniów klasy drugiej technikum w zawodach: technik informatyk, 

technik pojazdów samochodowych i technik handlowiec. W ramach projektu uczniowie 

uczestniczyli w 2-tygodniowych stażach w niemieckich przedsiębiorstwach branży 

informatycznej, mechanicznej i handlowej w Schkeuditz i Lipsku.  

Całkowity koszt projektu: 257 240,69 zł. 
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3.9. Współpraca szkół z lokalnymi pracodawcami 

Kształtowanie postaw i kompetencji niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, to 

ważne zadanie szkół i organów je prowadzących. Zadanie to można w pełni zrealizować 

tylko wtedy, jeśli na co dzień prowadzi się dialog i współpracę z pracodawcami, poznając ich 

oczekiwania, stosowaną technologię oraz korzystając z wiedzy i zasobów biznesowych 

partnerów. Te wartości i cele przyświecały szkołom zawodowym i organowi prowadzącemu – 

Powiatowi Kwidzyńskiemu w rozwijaniu partnerstwa w zakresie kształcenia zawodowego  

z lokalnymi firmami, ważnymi dla rozwoju gospodarczego regionu. W trosce o jak najwyższą 

jakość kształcenia zawodowego w powiecie nawiązano pogłębioną współpracę pomiędzy 

firmami: International Paper Kwidzyn, KBR Poland, Lacroix Electronic oraz Jabil Circuit  

a trzema szkołami zawodowymi: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2 (wszystkie w Kwidzynie). Firmy te to duże, 

ważne korporacje z branży papierniczej, usługowo-remontowej, elektronicznej oraz z sektora 

energii odnawialnej i inteligentnych sieci energetycznych z kapitałem zagranicznym 

(amerykańskim i francuskim) zapewniające kilka tysięcy miejsc pracy. Współpraca została 

sformalizowana przez podpisanie stosownych umów zawierających wiele ważnych ustaleń  

i zadań. Inauguracja miała uroczysty wymiar. Odbyła się w starostwie powiatowym  

w obecności Starosty Kwidzyńskiego oraz dziennikarzy i była transmitowana przez lokalne 

telewizje. 

Współdziałanie obejmuje m.in.: utworzenie zamawianych przez pracodawców kierunków 

kształcenia (technik elektronik – klasa patronacka Lacroix Electronics, technik mechatronik, 

technik elektryk, technik mechatronik, technik mechanik, technik papiernictwa), pogłębione 

praktyki dla uczniów, staże w firmach dla nauczycieli zawodu, organizowanie wycieczek 

zawodowych i konkursów wiedzy technicznej, partycypowanie pracodawcy  

w unowocześnianiu bazy warsztatowej szkoły poprzez przekazywanie sprzętu i urządzeń 

mogących stanowić pomoce dydaktyczne w szkole, możliwość uczestnictwa zarówno 

nauczycieli jak i najlepszych uczniów w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę oraz 

w innych wydarzeniach i działaniach mających na celu poprawę jakości kształcenia uczniów. 

Na najlepszych absolwentów spełniających kryteria rekrutacji czekają oferty rocznego 

płatnego stażu. Dodatkowym atutem dla najlepszych uczniów kończących szkoły objęte 

umową jest możliwość skorzystania z czesnego w ramach podjęcia nauki na kierunku 

studiów zaakceptowanym przez firmę. Stosowaną praktyką jest także prowadzenie zajęć  

w szkole przez specjalistę z firmy partnerskiej. We współpracy z pracodawcami 

organizowane są również spotkania w gimnazjach dla uczniów i ich rodziców, podczas 

których przedstawiany jest zakres współpracy danej placówki z pracodawcami oraz oferta 

kształcenia szkół na nowy rok szkolny. Pracodawcy są również aktywni przy organizacji 

targów edukacyjnych skierowanych do uczniów klas trzecich gimnazjów, a także do 

nauczycieli, rodziców oraz pracodawców zainteresowanych nawiązaniem współpracy  

z powiatowymi szkołami. Ponadto ponadgimnazjalne szkoły zawodowe prowadzone przez 

Powiat Kwidzyński współpracują z wieloma innymi, mniejszymi pracodawcami, którzy 

wspierają szkoły w kształceniu zawodowym uczniów, między innymi z dużą grupą 

rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych. Pracodawcy stale są obecni na 

ważnych uroczystościach szkolnych i powiatowych uroczystościach oświatowych. 

W kolejnych latach wskazane jest kontynuowanie tej współpracy oraz rozwijanie jej form 

zgodnie z potrzebami uczniów i oczekiwaniami pracodawców poprzez: 

 wspólną realizację projektu zawodowego, 
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 monitorowanie dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy  

z możliwością otwierania nowych kierunków, 

 poszerzenie oferty kształcenia ustawicznego dla dorosłych, w tym organizowanie 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych zgodnych z zapotrzebowaniem pracodawców, 

 organizację staży i praktyk dla uczniów i nauczycieli u pracodawców w realnym 

środowisku pracy. 

 

 

 

3.10. Organizacje pozarządowe wspierające powiatową oświatę 

 
3.10.1.  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Drogowskaz Serc" 

Stowarzyszenie działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Barcicach. Cele stowarzyszenia to: 

- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- prowadzenie działalności dobroczynnej i charytatywnej na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

- podejmowanie działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych 

ze społeczeństwem, 

- promowanie wychowania fizycznego i kultury wśród osób niepełnosprawnych, 

- promowanie postaw sprzyjających ochronie środowiska oraz dbanie  

o środowisko lokalne, 

- wspieranie działalności statutowej SOSW w Barcicach. 

Od 2011 roku Stowarzyszenie jest m.in. współorganizatorem Festynu Integracyjnego 

"Barcickie Lasy". 

 

 
3.10.2. Fundacja „Ja Tu Jestem” 

Fundacja działa przy Zespole Szkół Specjalnym w Kwidzynie, prowadzi działalność 

ukierunkowaną na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie  

i z zaburzeniami rozwojowymi w zakresie: 

- działalności społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób, 

- działalności charytatywnej, 

- ochrony i promocji zdrowia, 

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

- promocji i organizacji wolontariatu, 

- prowadzenia opieki dziennej, 

- rehabilitacji ruchowej, społecznej i zawodowej. 

Od 2017 roku Fundacja realizuje projekt „Aktywni bez barier” w ramach Działania 

6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa RPO WP. Celem projektu jest zwiększenie 

zatrudnienia 60 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności: 30 osób z terenu powiatu 

kwidzyńskiego (w tym m.in. absolwentów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do 

Pracy w Kwidzynie). 

 

Ponadto w budżecie Powiatu corocznie planowane są środki na wspieranie organizacji 

pozarządowych, w związku z czym Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego ogłasza otwarte 
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konkursy na realizację zadań publicznych, wspierających proces dydaktyczno-

wychowawczy. W 2017 roku przyznano dotacje dla nw. organizacji pozarządowych na 

m.in. takie projekty jak: 

- Stowarzyszeniu Ewangelizacyjnemu KERYGMAT Kwidzyn – przyznano dotację na 

zajęcia pn. „Zawód przyszłości – wprowadzenie do automatyki i robotyki”, 

- Uczniowskiemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu Kwidzyn – na 

popularyzacje biegów na orientację w Kwidzynie i powiecie kwidzyńskim poprzez 

organizację zawodów i zajęć szkoleniowych z zakresu biegu na orientację dla dzieci 

i młodzieży oraz ich uczestnictwo w zawodach sportowych na terenie Polski i innych 

krajów, 

- Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska Pomorskie Kwidzyn-Górki – 

na organizacje i koordynację przedsięwzięć sportowych o zasięgu ponadgminnym 

dla dzieci i młodzieży powiatu kwidzyńskiego, w szczególności z udziałem osób 

niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

3.11. Wyniki przeprowadzonych ankiet  

 
Pracodawcy 

Ankietę przeprowadzono w 2015 roku wśród 32 firm funkcjonujących w powiecie 

kwidzyńskim, w tym u 4 największych pracodawców w powiecie. Z ankiety wynika, iż 

pracodawcy  dysponowali łącznie 6 347 miejscami pracy, a największe potrzeby kadrowe  

w latach 2015-2020 zgłoszono w takich branżach jak: chemia lekka/przetwórstwo 

papiernicze – 60 miejsc,  ICT i elektronika – 123 miejsca. 

Wśród niezbędnych umiejętności potencjalnego pracownika pracodawcy wymienili: 

praktyczne umiejętności zawodowe, teoretyczna wiedza zawodowa, znajomość języka 

obcego, umiejętność wykorzystania nowych technologii, prowadzenie pojazdu  i umiejętność 

pracy w zespole. Dobrze widziane są również ukończone kursy zawodowe: prowadzenie  

i obsługa specjalistycznych urządzeń (np. wózek widłowy), prawo jazdy, języki obce, SEP, 

ESD Elektronika. 24 pracodawców zgłosiło również zainteresowanie  praktykami i stażami 

uczniów. Wśród predyspozycji osobistych decydujących o zatrudnieniu pracownika wymienili 

takie cechy jak: odpowiedzialność, uczciwość, sumienność i kultura osobista. 

 

Rodzice uczniów niepełnosprawnych 

W czerwcu 2016 roku przeprowadzono anonimową ankietę wśród rodziców ZSS  

w Kwidzynie i SOSW w Barcicach. Ankietę skierowano do wszystkich rodziców, udział wzięło 

113. Rodzice, jako najistotniejsze w pracy szkół, wymieniali: 

 fakt zatrudnienia w szkole nauczycieli specjalistów – 31%, 

 posiadanie bazy do zajęć specjalistycznych – 29%, 

 zatrudnianie terapeutów – 17%, 

 prawie połowa ankietowanych nie chciałaby niczego zmienić w szkole swojego 

dziecka, 

 ok. 17% widzi potrzebę zmian, wśród których dominują: 
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 boisko i plac zabaw (ZSS w Kwidzynie), 

 szersza oferta zajęć dodatkowych (np. hipoterapia), 

 więcej specjalistycznego sprzętu i pomocy do terapii i rehabilitacji dzieci, 

zwłaszcza tych najbardziej niepełnosprawnych oraz wdrożenie ACC (dla dzieci 

niemówiących). 

Rodzice bardzo dobrze oceniają kontakty ze szkołą, organizację i bezpieczeństwo dzieci  

w szkołach. 98% rodziców uważa, że szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne ich dzieci. 

 

 

Uczniowie ogólnodostępnych szkół ponadgimnazjalnych i ich rodzice 
 

W czerwcu 2016 r. przeprowadzono również anonimową ankietę wśród uczniów 

ogólnodostępnych szkół ponadgimnazjalnych oraz wśród ich rodziców. W ankiecie udział 

wzięło 886 uczniów (tj. 52% wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych 

przez Powiat) i 720 rodziców. Najważniejsze wnioski z ankiet to: 

 

 ponad ¾ ankietowanych uczniów i rodziców uważa, że szkoła zaspokaja potrzeby 

edukacyjne uczniów, 

 tylko ok. 20% uczniów wykazało swój udział w zajęciach pozalekcyjnych 

organizowanych w szkole (to samo potwierdzili w swojej ankiecie rodzice), 

 ok. 20% uczniów informuje o pobieraniu korepetycji (najczęściej z matematyki  

i języków obcych), 

 ponad 93% uczniów czuje się w swojej szkole bezpiecznie (potwierdza to ponad  

82% rodziców), 

 alarmującym jest fakt, iż ponad 70% naszych uczniów jest codziennie lub 

przynajmniej kilka razy w tygodniu  zmęczonych z powodu dużej liczby zajęć jednego 

dnia, 

 ok. 80% uczniów biorących udział w badaniu jest zdania, że mają wpływ na życie 

szkoły, 

 połowa uczniów nie ma wyrobionej opinii w kwestii zmian niezbędnych w ich szkole; 

¼ uczniów zauważa konieczność zmian w ich szkole, tyle samo nie widzi potrzeby 

zmieniania czegokolwiek; osoby domagające się zmian sugerują potrzebę: 

- wymiany, bądź modernizacji sprzętu, wyposażenia, komputerów, itp. (ponad 

30%), 

- remontu szkoły, wymiany okien, drzwi, ogrzewania, elewacji (43%), 

- zmiany niektórych nauczycieli lub ich podejścia do uczniów (ok.25%), 

 wśród zalet, zarówno rodzice jak i uczniowie, najczęściej wymieniają atuty związane  

z kadrą nauczycielską (dobrzy, fajni, pozytywnie nastawieni) – ok. 37% rodziców  

i podobny procent ich dzieci, 

 ważną zaletą szkoły jest także miła i przyjazna atmosfera panująca w szkole, taką 

cechę wymienia ok. 25% uczniów i prawie 20% rodziców, 

 w dalszej kolejności jako zalety są wskazywane: wysoki poziom nauki, zdawalność 

egzaminów i dobre wyniki w nauczaniu (27% rodziców i 23% uczniów). 

 

 
Nauczyciele szkół i placówek oświatowych 

W grudniu 2017 r. skierowano ankietę badającą potrzeby szkoleniowe nauczycieli wszystkich 

szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Kwidzyński jest organem prowadzącym.  

W ankiecie udział wzięło 216 nauczycieli. Najważniejsze wnioski z ich ankiet to: 



 
66 Polityka oświatowa Powiatu Kwidzyńskiego – strategia na lata  2018-2023 

 najbardziej pożądanymi tematami doskonalenia są: zachowania agresywne uczniów 

(wskazane przez 35% ankietowanych), nowoczesne metody pracy na lekcji, metody 

aktywizujące (34%), czy pozyskiwanie funduszy (33%), 

 najbardziej preferowaną formą doskonalenia zawodowego jest sieć współpracy 

nauczycieli tego samego przedmiotu i typu szkoły/placówki,  

 ponad 81% nauczycieli najbardziej odpowiadają szkolenia w formie warsztatów. 

 

 

 

 

3.12. Zewnętrzna ocena systemu edukacji w powiecie kwidzyńskim 

 
3.12.1. Rok 2014 

Powiat Kwidzyński został uhonorowany certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji” 

przyznanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego reprezentującą 

środowiska naukowe polskich uczelni wyższych. Certyfikat przyznawany jest 

jednostkom samorządu terytorialnego, które – w opinii ekspertów reprezentujących 

środowiska naukowe – wyróżniają się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, 

propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw gospodarki 

opartej na wiedzy.  

Komisja Certyfikacyjna wykazała szereg inicjatyw Powiatu uzasadniających przyznanie 

tego wyróżnienia, m.in.: 

  „Powiat Kwidzyński zarządzany jest wedle wysokich standardów administrowania 

i zarządzania publicznego… […]. Dotyczy to również wdrażanego modelu polityki 

edukacyjnej …”, 

 „w opinii recenzentów „Polityka oświatowa powiatu kwidzyńskiego – strategia na 

lata 2010-2015” jest jednym z najlepiej przygotowanych i najbardziej 

profesjonalnych dokumentów strategicznych odnoszących się do polityki 

oświatowej JST, jakie poddano analizie i ocenie…. […] projektowana jest zgodnie 

z założeniami zarządzania strategicznego [….], zgodnie z paradygmatami nowego 

zarządzania publicznego …”, 

  „Szkolnictwo i związane z nim zasoby oraz wartości władze samorządowe 

postrzegają jako ważny czynnik rozwoju powiatu…..”, 

 „Silną stroną oświaty w powiecie kwidzyńskim jest jakość oraz różnorodność oferty 

edukacyjnej szkół i placówek….”, 

 „szkoły realizują własne, wartościowe programy pracy z uczniami zdolnymi, oferują 

szereg interesujących i znaczących w wymiarze rozwojowym i społecznym 

inicjatyw ukierunkowanych na poszerzenie horyzontów intelektualnych 

uczniów….”, 

 „… „Lokalny Program Wspierania Uzdolnień w Powiecie Kwidzyńskim” wysoko 

oceniony przez recenzentów jako projekt stanowiący wzorcowe dla innych 

jednostek narzędzie realizacji strategicznych celów edukacyjnych….” , 

 „…skuteczność Powiatu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na cele 

edukacyjne i realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską…”, 

 wysoka użyteczność społeczna działań Powiatu zorientowana na wyrównywanie 

szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, 

 „… kierowanie oferty edukacyjnej w taki sposób, by odpowiadała ona potrzebom 

lokalnej gospodarki.”, 
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  „Recenzenci oceniający Powiat Kwidzyński potwierdzają opinię […] iż 

konsekwentna realizacja przyjętej w powiecie strategii przynosi wymierne efekty 

…”. 

Kolejnym wyróżnieniem, którym Powiat Kwidzyński został uhonorowany, to Hit 2014  

w kategorii Edukacja, Kultura i Sport za rozwój i modernizację bazy oświatowej 

samorządu powiatu kwidzyńskiego w latach 2010-2014. 

 

 
3.12.2. Rok 2015 

Powiat Kwidzyński otrzymał certyfikat "Samorządowy Lider Edukacji" po raz drugi. 

Ponadto, oprócz certyfikatu głównego, Powiat został również uhonorowany 

certyfikatem PRIMUS 2015, który potwierdza uzyskanie najwyższej liczby punktów 

rankingowych wśród wszystkich gmin, powiatów i samorządów województw 

certyfikowanych w danej edycji Programu. Komisja Certyfikacyjna ponownie wykazała 

liczne działania Powiatu uzasadniając przyznanie certyfikatu m.in.: 

• „Powiat Kwidzyński należy do grona jst, które na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie 

zintensyfikowały działania prorozwojowe i modernizacyjne oraz wzmocniły 

aktywność w obszarze polityki edukacyjnej traktowanej jako jedną z ważniejszych 

determinant progresu społeczno-gospodarczego. Powiat konsekwentnie rozwija 

swoje zasoby edukacyjne, realizując – w sposób systemowy i metodyczny – 

politykę ukierunkowaną z jednej strony na stałe podnoszenie jakości kształcenia,  

z drugiej – kreowanie modelu oświatowego ściśle odpowiadającego potrzebom 

interesariuszy lokalnych, w szczególności rynku pracy…”, 

• „Powiat Kwidzyński konsekwentnie realizuje strategię rozwoju edukacji 

eksponującą dwa paradygmaty zarządzania publicznego: efektywne zarządzanie 

jakością […] oraz realizowanie inwestycji infrastrukturalnych…”, 

• „… portfolio kierunków, specjalności autorskich programów mających na celu 

edukację pro-zawodową zdumiewa swoją jakością i różnorodnością….”, 

• „Kompetencje osób zarządzających lokalną przestrzenią edukacyjną pozwoliły 

opracować i wdrożyć wzorcowy wręcz model organizowania, kierowania  

i mobilizowania aktywności podmiotów funkcjonujących w sferze oświatowej oraz 

zaspokajania potrzeb i realizacji interesów wspólnoty samorządowej odnośnie do 

procesów kształcenia. Model ten może stanowić punkt odniesienia dla wszystkich 

innych JST - jest zasobnym i stale uzupełnianym zbiorem dobrych praktyk  

i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, które w opinii recenzentów są w stanie 

konkurować z instrumentami stosowanymi w najbardziej rozwiniętych 

samorządach Unii Europejskiej.” 

 

Działania szkół i powiatu, a także zaangażowanie lokalnego biznesu w rozwój 

szkolnictwa zawodowego, zostały dostrzeżone przez Ministerstwo Gospodarki. Dnia  

5 marca 2015 roku podczas konferencji w Gdańskim Parku Naukowo-

Technologicznym wyróżnienia Ministra Gospodarki za promowanie i realizację 

szkolenia zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie 

kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy otrzymały dwa zespoły szkół  

z terenu powiatu kwidzyńskiego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie oraz Powiat Kwidzyński i firma 

International Paper Kwidzyn. 
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3.12.3. Rok 2016 

Powiat po raz TRZECI uzyskał certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”. Komisja 

Certyfikacyjna przyznanie certyfikatu uzasadniła m.in.: 

• „ … Powiat Kwidzyński w pełni zasługuje na przedłużenie Znaku Jakości 

„Samorządowy Lider Edukacji”, co jest zasługą przemyślanej, systemowej  

i efektywnej polityki oświatowej, prowadzonej przez JST …”, 

• „ … to jednostka samorządowa zarządzana nowocześnie, zgodnie z zasadami 

tzw. nowego zarządzania publicznego i uznająca rozwój edukacji za jeden ze 

swoich priorytetów …”, 

• „władze samorządowe wykazują się szeroką wiedzą na temat nowoczesnego 

zarządzania oświatą, projektują i implementują politykę edukacyjną zgodnie  

z najnowszymi paradygmatami nauki o zarządzaniu i pedagogiki, działają w tej 

dziedzinie w sposób konsekwentny, przemyślany, ukierunkowany na osiągnięcie 

długotrwałego efektu”, 

• „działania na rzecz rozwoju oświaty cały czas są spójne, innowacyjne, holistyczne, 

oparte na rzetelnie przeprowadzonej analizie potrzeb lokalnych i posiadanych 

zasobów …”, 

• „ … władzom Powiatu Kwidzyńskiego udaje się budować nowoczesny system 

edukacji, dostarczający skutecznej wiedzy i umiejętności (…) system ten jest 

zorientowany na tworzenie warunków dla zdobycia wiedzy nowoczesnej, 

interdyscyplinarnej, przystającej do wymogów europejskiego wymiaru edukacji …”. 

 

Powiat został uhonorowany również Wyróżnieniem Nadzwyczajnym „Lider Jakości 

Kształcenia”, który otrzymały samorządy troszczące się w sposób szczególny  

o podnoszenie jakości nauczania w prowadzonych szkołach i placówkach oraz mogące 

być pod tym względem wzorami do naśladowania dla innych JST. 

Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji "Samorządowy Lider 

Edukacji" promują w Polsce działania powiatu w dziedzinie edukacji, m.in. za 

pośrednictwem pierwszego numeru czasopisma pt. "Liderzy Edukacji", które ma na 

celu promocję laureatów Konkursu "Samorządowy Lider Edukacji" oraz 

upowszechnianie najlepszych rozwiązań i dobrych praktyk w dziedzinie lokalnej polityki 

edukacyjnej.  

 

 

3.12.4. Rok 2017 

Powiat Kwidzyński ponownie zdobywa certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji”. 

Oprócz tego certyfikatu, Powiat Kwidzyński został uhonorowany dwoma  Certyfikatami 

specjalnymi: jeden z nich to "Certyfikat Srebrny" dla uzyskujących wyróżnienie 

"Samorządowy Lider Edukacji" po raz czwarty - potwierdza to, iż realizowana przez nie 

nowoczesna i innowacyjna polityka oświatowa ma charakter trwały i długookresowy. 

Drugi to "Lider Bezpieczeństwa w Oświacie" jest to wyróżnienie nadzwyczajne dla 

samorządów przyznane przez Komisję Certyfikacyjną za szczególnie nowatorskie  

i innowacyjne wdrażanie rozwiązań i procedur podnoszących poziom bezpieczeństwa 

uczniów w szkołach i placówkach. 

Komisja Certyfikacyjna wykazała szereg inicjatyw Powiatu Kwidzyńskiego 

uzasadniających przyznanie certyfikatów, m.in.: 

 „Powiat Kwidzyński w okresie recertyfikacji kontynuował lub wdrażał kolejne dobre 

praktyki, mogące stanowić istotną inspirację w kwestii kształtowania prawidłowych 
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standardów zarządczych w obszarze oświaty. Do najciekawszych rozwiązań 

należy chociażby zapoczątkowany w 2010 roku monitoring osiągnięć uczniów  

w trakcie procesu kształcenia przez pracowników naukowych Uniwersytetu 

Warszawskiego; 

 systematyczne podnoszenie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach 

oświatowych poprzez m.in. powiatowe ćwiczenia obronne "Kryzys 2017"; 

 recertyfikowany podmiot w sposób wzorcowy działa również na polu partycypacji 

zarządczej w ramach ścisłej współpracy ze społecznymi partnerami edukacji; 

 do najcelniejszych przykładów z zakresu realizowania wspólnych projektów  

z pracodawcami zaliczyć można: organizację dni otwartych dla uczniów w firmach 

na terenie powiatu kwidzyńskiego, prowadzenie poradnictwa edukacyjno-

zawodowego poprzez organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych 

zawodów, coroczną organizację Targów Edukacyjnych i Targów Pracy z udziałem 

pracodawców, organizowanie konkursów wiedzy zawodowej, organizacją staży  

i praktyk zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. 

 Powiat Kwidzyński wykazuje zdolność do niezwykle precyzyjnego i prawidłowego 

formułowania długoterminowych priorytetów w wymiarze strategicznym. 

 Powiat Kwidzyński może poszczycić się na rynku lokalnym silną pozycją jednostki, 

do inwestowania w kwestie oświatowe podchodzi w sposób kompleksowy  

i strategiczny. Działania Powiatu w ocenie Komisji w zakresie edukowania 

młodzieży i dorosłych cechuje nowoczesne i efektywne podejście, które może być 

wzorcem dla podobnych terytorialnie i demograficznie podmiotów. Ponieważ 

Powiat Kwidzyński po raz kolejny przystąpił do Programu "Samorządowy Lider 

Edukacji", recenzenci w swojej "syntezie opracowanej przez Ekspertów 

dokonujących oceny JST w VII edycji ogólnopolskiego Programu Certyfikacji 

Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw" odnotowali również, iż są pod 

wrażeniem konsekwencji, wytrwałości i systematyczności widocznej w dążeniu do 

jeszcze większego usprawnienia dobrych praktyk stosowanych w ramach 

powiatowej oświaty Powiatu Kwidzyńskiego oraz wdrażania kolejnych, 

innowacyjnych inicjatyw z wykorzystaniem szerokiego instrumentarium metod 

menadżerskich, przekładającego się na długotrwałe rezultaty.” 

Ponadto, jak zauważyła Komisja, niezwykle cenną inicjatywą jako jeden  

z najważniejszych przejawów prawidłowej gospodarki zarządczej, było aplikowanie  

i konsekwentne dążenie do pozyskania wysokich dotacji ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 
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4. Analiza SWOT 

 

ANALIZA SWOT JAKOŚCI EDUKACJI W POWIECIE KWIDZYŃSKIM 

MOCNE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

 Wysoka zdawalność egzaminów 

zewnętrznych. 

 Niezadawalające efekty kształcenia  

w zakresie niektórych kwalifikacji 

zawodowych, w tym niewystarczający 

warsztat metodyczny nauczycieli zawodu  

w zakresie niektórych kwalifikacji oraz 

niedostateczna liczba praktyk i staży  

w rzeczywistym środowisku pracy. 

 Dobry program motywowania uczniów do 

nauki za pośrednictwem stypendium. 
 Niewystarczająca współpraca ze szkołami 

wyższymi. 

 Dobrze zorganizowany system wsparcia 

uczniów uzdolnionych. 

 Brak jednolitego systemu i zasad 

finansowania poszczególnych typów szkół  

i placówek w ścisłym powiązaniu z liczbą 

uczniów i licznymi zmianami prawa  

w zakresie finansowania oświaty 

wpływającego na przekraczanie wydatków 

oświatowych ponad dochody z tytułu 

subwencji oświatowej. 

 Realizowanie wielu programów  

z udziałem środków europejskich 

poszerzających kompetencje uczniów. 

 Zmęczenie dużej  grupy uczniów z powodu 

liczby zajęć w szkole jednego dnia oraz 

spadek wskaźnika frekwencji w niektórych 

szkołach. 

 Efektywna współpraca szkół  

z pracodawcami. Dostosowanie oferty 

kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

 Baza oświatowa wymagająca dużych 

nakładów finansowych, w tym 

niewystarczające wyposażenie w pomoce 

dydaktyczne do kształcenia zawodowego. 

 Różnorodna oferta kształcenia, w tym dla 

dzieci i uczniów niepełnosprawnych. 

 Duży odsetek uczniów korzystających  

z korepetycji (20%). 

 Niepowtarzające się kierunki kształcenia 

w poszczególnych szkołach. 

 Zbyt mały odsetek uczniów biorących udział 

w zajęciach pozalekcyjnych w stosunku do 

przekazanych nakładów finansowych (20%). 

 Różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych. 

 Niewystarczające doradztwo zawodowe dla 

uczniów, w tym dla uczniów 

niepełnosprawnych oraz mała liczba 

absolwentów niepełnosprawnych 

podejmujących zatrudnienie. 

 Dobrze wykształcona i doświadczona 

kadra pedagogiczna. 
 Zbyt duża liczba uczniów przedwcześnie 

porzucających naukę. 
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 Stała poprawa bazy oświatowej. 

 Niska świadomość gimnazjalistów odnośnie 

kierunków kształcenia zapewniających 

powodzenie na rynku pracy. 

 Dobra współpraca dyrektorów  

z organem prowadzącym. 

 Słaba oferta i promocja kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych dla dorosłych. 

 Właściwa współpraca szkół z rodzicami. 

 

 Niewystarczająca oferta doradztwa 

metodycznego dla nauczycieli oraz niska 

frekwencja w oferowanych formach 

doskonalenia. 

 Wysoki stopień bezpieczeństwa  

w szkołach w opinii uczniów i rodziców. 

 Występowanie nielicznych sytuacji 

związanych z dowozami dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, organizowanymi przez 

gminy, ograniczającymi niektórym uczniom 

udział w pełnej ofercie zajęć rewalidacyjnych 

oferowanych przez szkołę. 

 Optymalna sieć szkół 

ponadgimnazjalnych/ 

ponadpodstawowych i szkół specjalnych. 

 Mały udział organizacji pozarządowych  

w realizacji działań na rzecz edukacji,  

w tym dla uczniów niepełnosprawnych. 

 

SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 

(czynniki zewnętrzne) 

 Większy dostęp do europejskiego systemu 

edukacji. 

 Wypalenie zawodowe kadry spowodowane 

ciągłymi zmianami w oświacie. 

 Możliwość pozyskania środków 

pozabudżetowych na oświatę, w tym 

również przez szkoły i organizacje 

pozarządowe.  

 Niewystarczające środki z budżetu 

państwa na organizację edukacji (w tym 

sfinansowanie „podwójnego rocznika”), 

niekorzystne dla powiatu zmiany algorytmu 

podziału subwencji oświatowej. 

 Rosnąca świadomość potrzeb 

edukacyjnych mieszkańców. 

 Zbyt szybkie tempo wprowadzanych zmian 

oświatowych i konieczność jednoczesnego 

stosowania starych i nowych przepisów 

przez nauczycieli i organ prowadzący. 

 Otwartość pracodawców na współpracę  

z sektorem edukacji. 
 Niż demograficzny. 

 Przy większej promocji i atrakcyjności 

działalności dydaktycznej przez lokalną 

uczelnię wyższą możliwe zwiększenie 

liczby absolwentów powiatowych szkół 

podejmujących w niej naukę (ponad 

średnio aktualnie – 1,3% ogólnej liczby 

 Obawa przed zmianami, które niesie za 

sobą reforma oświaty. 
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absolwentów w latach 2011-2017). 

 Zapotrzebowanie rynku pracy na 

pracowników z wykształceniem 

technicznym. 

 Brak motywacji dla pracodawców  

w zakresie zatrudniania 

niepełnosprawnych absolwentów. 

 Zwiększające się zainteresowanie 

kształceniem osób dorosłych. 

 

 Mało efektywne rozwiązania prawne 

związane z organizacją staży i praktyk 

zawodowych. 

 Zmiany prawa w zakresie doskonalenia 

nauczycieli. 

 Brak stabilizacji programowej  

i organizacyjnej szkół. 

 Niepewność wobec decyzji 

podejmowanych na szczeblu centralnym 

dotyczących reorganizacji całego systemu 

edukacji w kraju. 

 Bardzo duża zmienność przepisów prawa 

oświatowego oraz ustaw regulujących 

prace innych instytucji edukacyjnych. 

 Upolitycznienie oświaty. 

 

 

WYZWANIA: 

1) Utrzymanie wysokiej jakości kształcenia i poprawa mniej zadowalających 

wskaźników efektywności z wiodącą pomocą technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 

2) Stałe dostosowywanie oferty edukacyjno-terapeutycznej do potrzeb dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. 

3) Utrzymywanie bazy oświatowej na poziomie umożliwiającym zapewnienie 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz dostosowanej do realizacji 

aktualnych programów kształcenia. 

4) Wdrażanie reformy oświatowej – z uwzględnieniem zmian prawnych, 

organizacyjnych i finansowych. 

Powyższe wyzwania determinują wybór celów, priorytetów i działań w ramach 

strategii. 
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5. Misja 

 

Wysoka jakość edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy 

poprzez stwarzanie sprzyjających warunków i skutecznych narzędzi 

do rozwoju lokalnych szkół i placówek. 

 

 

MODEL ABSOLWENTA: 

 Cechy niezbędne: 

o aktywny i przedsiębiorczy, wierzy we własne możliwości, 

o zdolny sprostać wymaganiom konkurencji w gospodarce rynkowej,  

o uczciwy, samodzielny, lojalny, kulturalny, kreatywny, odpowiedzialny, 

komunikatywny,  

o umiejętnie pracujący w zespole, potrafi rozwiązywać nietypowe problemy, 

o chętnie się uczy, zna swój styl uczenia się. 

 Umiejętności niezbędne: 

o posiada podstawowy zasób wiedzy i umiejętności,  

o posiada konkretne umiejętności praktyczne, pozwalające na wykonywanie pracy  

wysokiej jakości, 

o posiada kompetencje matematyczne i podstawowe naukowo-techniczne, 

o zna i umiejętnie wykorzystuje konkretne programy komputerowe  

o umie porozumiewać się w języku ojczystym i w językach obcych, 

o posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do kontynuowania kształcenia na 

kolejnym etapie edukacyjnym, 

o posiada kompetencje społeczne i obywatelskie. 

 

MODEL NAUCZYCIELA: 

 Cechy osobowości: 

o komunikatywny – potrafi nawiązywać właściwe relacje interpersonalne, 

o sprawiedliwy, 

o opanowany, 

o wyrozumiały i życzliwy, cierpliwy, empatyczny, 

o odpowiedzialny, 

o stanowczy, 

o kreatywny, 

o potrafi przyznać się do błędu, 

o będący autorytetem dla uczniów. 

 Umiejętności: 

o posiada wiedzę i potrafi ją rzetelnie przekazywać i zainteresować nią uczniów, 

o nieustannie doskonali wiedzę i umiejętności, 

o wykorzystuje atrakcyjne formy i metody pracy, 

o potrafi nauczyć uczniów wykorzystywania wiedzy w praktyce, 
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o posługuje się technologią komunikacyjną i informacyjną, 

o skutecznie rozwiązuje problemy, posługuje się narzędziami diagnostycznymi, 

o jest wychowawcą, przekazuje normy i wartości, 

o jest animatorem, opiekunem, dobrym doradcą, 

o posiada umiejętność słuchania - słucha ucznia, potrafi uszanować zdanie ucznia  

i jego osobę, 

o jest dobrym organizatorem, 

o buduje poczucie wartości u uczniów, tworzy przyjazny klimat w relacjach  

z uczniami, 

o umiejętnie współpracuje z rodzicami. 

 

 

MODEL DYREKTORA SZKOŁY: 

 Cechy niezbędne: 

o życzliwy, odpowiedzialny, gotowy do rozwoju i uczenia się, posiada zdolności 

przywódcze, oddziela problemy osobiste od zawodowych, nawiązuje prawidłowe 

relacje z ludźmi, prezentuje twórczą postawę, 

o „dyplomata”, „mediator”, optymista, 

o prezentuje wysoką kulturę osobistą, 

o odporny na stres. 

 Cechy pożądane: 

o wysoki poziom energii, umiejętność zjednywania ludzi, poczucie humoru, zdolności 

adaptacyjne, intuicja, 

o potrafi dostosować swój wizerunek zewnętrzny do sytuacji, 

o systematyczny, wymagający wobec siebie i innych, 

o kreatywny, otwarty na zmiany. 

 Umiejętności dyrektora szkoły: 

o umiejętności techniczne (m.in. posługiwanie się prawem), 

o umiejętności społeczne (m.in. kierowanie zespołem, umiejętność słuchania 

innych),  

o umiejętności koncepcyjne (m.in. tworzenie wizji rozwoju placówki, identyfikuje 

potencjał nauczycieli z zadaniami i formami ich realizacji), 

o elastyczność w działaniu, 

o efektywnie i produktywnie zarządza środowiskiem szkolnym (uczniów, nauczycieli, 

rodziców, pracowników administracyjno-technicznych). 
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6. Priorytety, cele oświatowe, zadania 

 

1. Utrzymanie wysokiej jakości kształcenia z wiodącą pomocą technologii informacyjno-

komunikacyjnych.  

 

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, stałe 

dostosowywanie oferty edukacyjno-terapeutycznej do potrzeb dzieci i młodzieży. 

 

3. Dalsze modernizowanie szkół i placówek oświatowych oraz stała poprawa 

wyposażenia. 

 

4. Dostosowanie organizacji i finansowania szkół i placówek oświatowych do zmian 

prawnych w tym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
76 Polityka oświatowa Powiatu Kwidzyńskiego – strategia na lata  2018-2023 

PRIORYTET 1. UTRZYMYWANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Z WIODĄCĄ POMOCĄ 

TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH 

 

Cele strategiczne i sposoby ich realizacji: 

CELE STRATEGICZNE ZADANIA 

1. Wspieranie uczniów w 
indywidualnym rozwoju. 
Ograniczenie przedwczesnego 
porzucania nauki szkolnej. 

1. Wspieranie i realizowanie programów pracy  
z uczniami uzdolnionymi w szkołach  
i placówkach. 

2. Realizacja przedsięwzięcia strategicznego 
„Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”. 

3. Zapewnienie pomocy uczniom z problemami 
edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych. 

4. Dostosowanie rozkładu zajęć w ciągu dnia  
i szkolnych planów nauczania do możliwości 
psychofizycznych uczniów. 

5. Kontynuowanie badań osiągnięć uczniów, na 
początku kształcenia w szkole 
ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej we 
współpracy z pracownikami wyższych uczelni. 

6. Monitorowanie działań związanych  
z egzekwowaniem realizacji obowiązku 
szkolnego i nauki. 

7. Kontynuowanie wspomagania i motywowania 
uczniów za pośrednictwem systemu 
stypendialnego. 

8. Rozwijanie współpracy z wyższymi uczelniami. 
9. Doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

2. Aktywny udział w realizacji 
programów Unii Europejskiej oraz 
programów różnych instytucji/ 
fundacji/ stowarzyszeń na rzecz 
edukacji. 

1. Udział w międzynarodowych sieciach  
i programach edukacyjnych (programy wymiany 
uczniowskiej, staże i praktyki dla uczniów szkół 
zawodowych, organizacja staży i praktyk 
zawodowych dla nauczycieli). 

3. Wzmacnianie efektów kształcenia 
zawodowego. Rozwijanie 
partnerstwa placówek 
oświatowych z pracodawcami. 

1. Realizacja projektu zawodowego „Podniesienie 
jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie 
kwidzyńskim – większa zatrudnialność 
uczniów”. Zapewnienie stałego udziału 
pracodawców w procesie kształcenia 
zawodowego. 

2. Rozwijanie warsztatu metodyczno-
dydaktycznego nauczycieli przedmiotów 
zawodowych. 

3. Monitorowanie dopasowania systemów 
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. 

4. Poszerzanie oferty kształcenia ustawicznego, 
promowanie jej wśród dorosłych. 

4. Doskonalenie zawodowe 
nauczycieli w zakresie 
kształtowania kompetencji 
kluczowych uczniów oraz 
stosowania innowacji 
pedagogicznych. 

1. Zwiększanie efektywności doradztwa 
metodycznego nauczycieli. 

2. Budowa sieci współpracy i samokształcenia dla 
dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek 
oświatowych. 
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Szczegółowy opis wybranych zadań i planowanych przedsięwzięć: 

PRIORYTET 1. UTRZYMYWANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Z WIODĄCĄ POMOCĄ 

TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH 

Cel strategiczny 1:  

Wspieranie uczniów w indywidualnym rozwoju. Ograniczenie przedwczesnego porzucania nauki 

szkolnej. 

Zadanie 1:  

Wspieranie i realizowanie programów pracy z uczniami uzdolnionymi w szkołach i placówkach. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

W wyniku działań podjętych w ramach strategii oświatowej realizowanej w Powiecie 

Kwidzyńskim od 2010 roku znacząco poprawiła się efektywność kształcenia w stosunku do 

wcześniejszego okresu, w szczególności w zakresie egzaminów maturalnych. W roku 2005 

uczniowie powiatu w rankingu wyników maturalnych w województwie pomorskim zajęli 

przedostatnie, 19 miejsce w województwie w terminie głównym egzaminu. W kolejnych latach 

wynik był wyższy, ale w dalszym ciągu niezadawalający (2006: 9 m-ce, 2007: 13 m-ce, 2008: 15 

m-ce, 2009: 7m-ce). Po wdrożeniu różnych działań wspomagających szkoły w procesie 

kształcenia wynik systematyczne zaczął się poprawiać, plasując  uczniów powiatu w czołówce 

województwa, powyżej średnich  wyników w województwie i kraju (2010 i 2011: 3 m-ce, 2012, 

2013, 2014: 2 m-ce, 2015 - nowa formuła – 1 m-ce, stara formuła - 3 m-ce, 2016: 1 m-ce, 2017: 

5 m-ce w terminie głównym). W roku 2017 po podsumowaniu wyników we wszystkich terminach 

odbywania się egzaminu powiatowi maturzyści osiągnęli 105% średniego wyniku maturzystów 

w województwie i kraju. Od 2010 roku powiększa się także grupa uczniów uzyskujących 

najwyższe wyniki z obowiązkowych przedmiotów maturalnych w części pisemnej. W 2017 roku 

w grupie wyników najwyższych (stanin 7-9) z języka polskiego to 39,4%, z matematyki - 25,6%, 

a z języka angielskiego (największa grupa zdających język obcy) - 22,8%. Jednym z działań 

wspomagających poprawę wyników było realizowanie w szkołach zajęć pozalekcyjnych  

z przedmiotów egzaminacyjnych dodatkowo finansowanych przez powiat. W kolejnych latach 

przedsięwzięcie to należy kontynuować. Każda szkoła powinna zadbać o to, żeby uczniowie 

ambitni, zdolni, pracowici mieli szansę szybkiego rozwoju. Interesująca nas szkoła to ta, która 

pozwala dostrzec indywidualnego ucznia, rozwija talenty lub w porę usuwa deficyty, uczy 

podopiecznych komunikowania swoich myśli (pisania), rozumienia cudzego przekazu 

(czytania), kształtuje umiejętność wykorzystywania wiedzy szkolnej do zdobywania innej 

(pozaszkolnej), uczy dialogu i sztuki negocjacji społecznej oraz sposobów podejmowania 

racjonalnych decyzji. Żeby osiągnąć taki cel należy w  szkołach zaplanować koła przedmiotowe, 

właściwie rozpoznać potrzeby uczniów i opracować programy pracy rozwijające umiejętności  

i talenty, również w zakresie umiejętności zawodowych. Badania ankietowe przeprowadzone 

wśród uczniów w związku z powstaniem niniejszej strategii wskazały, iż dotychczas z takich 

zajęć skorzystało tylko 20% uczniów przy stosunkowo dużych środkach finansowych 

przekazywanych corocznie do szkół na zajęcia pozalekcyjne (ok. 250-260 tys. rocznie).  

W kolejnych latach należy stworzyć warunki do zwiększenia liczby uczniów mogących wziąć 

udział w zajęciach. 

 

W tym celu przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć: 

1. Poznanie mocnych stron ucznia i jego predyspozycji oraz wskazanie dziedzin rozwoju 

uzdolnień. 

2. Zapewnienie dodatkowych środków na realizację kół przedmiotowych. 

3. Utworzenie puli godzin  z przeznaczeniem na organizację kół przedmiotowych w każdej 
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placówce. 

4. Wspieranie udziału uczniów w olimpiadach i turniejach zwalniających z egzaminów 

zewnętrznych i podwyższających wynik egzaminu, a także zachęcanie do udziału  

w innych konkursach o zasięgu ponadgminnym, rozwijających zainteresowania  

i umiejętności oraz uzupełniających wiedzę. 

5. Promowanie sukcesów uczniów i nauczycieli oraz nagłaśnianie w środowisku lokalnym 

twórców i ich osiągnięć. 

6. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami, które działają na terenie powiatu. 

7. Mobilizowanie uczniów do podejmowania ambitnych zadań wykraczających poza 

dotychczasowe umiejętności – praca w organizacjach na terenie szkoły: Samorząd 

Uczniowski, koła zainteresowań, koła przedmiotowe, wolontariat. 

Wskaźniki realizacji zadania/ kryterium sukcesu: 

 Zwiększenie liczby uczniów uczęszczających na koła przedmiotowe do co najmniej 30% 

wszystkich uczniów w szkole. 

 Uzyskiwanie wyższych niż średnio w kraju efektów kształcenia w szkole w zakresie 

egzaminów zewnętrznych przyjmując  rok 2017 za rok bazowy.  

 Zwiększenie udziału uczniów szkoły w konkursach i olimpiadach (nie tylko 

przedmiotowych) przyjmując rok 2017 za rok bazowy.  

  Zwiększenie liczby finalistów i laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych w szkole 

przyjmując  rok 2017 za rok bazowy.  

 Zwiększenie grupy uczniów  w szkole uzyskujących najwyższe wyniki z obowiązkowych 

przedmiotów maturalnych w części pisemnej (stanin 7-9) przyjmując rok 2017 za rok 

bazowy.  

 Zaspokajanie aspiracji edukacyjnych uczniów i ich rodziców. 

Zadanie 2:  

Realizacja przedsięwzięcia strategicznego „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

Projekt zakłada wdrożenie produktu finalnego projektu innowacyjnego "Pomorskie – dobry kurs 

na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, 

fizyki i informatyki (WND-POKL.09.04.00-22-002/10), zrealizowanego przez Województwo 

Pomorskie w latach 2010-2013. Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie 

matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych prowadzone 

będzie zgodnie z produktem finalnym projektu innowacyjnego, dodatkowo planowane jest 

wdrożenie wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nowych obszarów uzdolnień. 

Projekt stanowi część przedsięwzięcia strategicznego pn. „Zdolni z Pomorza”, obejmującego 

działania realizowane przez samorządy powiatowe (lokalne formy wsparcia), szkoły wyższe 

(akademickie formy wsparcia), Samorząd Województwa Pomorskiego (regionalne formy 

wsparcia) - w tym również projekty "Pomorski program pomocy stypendialnej". Wsparcie 

uczniów szczególnie uzdolnionych realizowane będzie z wykorzystaniem zainicjowanej  

w ramach projektu innowacyjnego sieci Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego (LCNK), 

koordynowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, które pełni funkcję 

Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (RCNK).  

Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia 

rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia (w zależności od 

obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające nabycie następujących kompetencji kluczowych 

(Dz.U.UE.L.2006.394.10):  

 matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych,  
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 informatycznych,  

 umiejętności uczenia się,  

 społecznych,  

 inicjatywności i przedsiębiorczości.   

W tym celu przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć: 

1. Formy wsparcia w ramach projektu powiatowego: 

• zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji 

społecznych, 

• warsztaty rozwijające kreatywność, 

• uzupełniające formy wsparcia, wyjazdy edukacyjne i spotkania, 

• diagnoza predyspozycji uczniów, 

• udział w spotkaniach akademickich, 

• opieka pedagogiczno–metodyczna, 

• zakup pomocy dydaktycznych, 

• stypendia, 

• udział w wydarzeniach rozwijających kompetencje społeczne, 

• spotkania dla rodziców/opiekunów prawnych. 

2. Zajęcia planowane do realizacji w całym okresie trwania projektu: 

• zajęcia pozalekcyjne z matematyki, 

• zajęcia pozalekcyjne z fizyki, 

• zajęcia pozalekcyjne z informatyki, 

• zajęcia pozalekcyjne z biologii, 

• zajęcia pozalekcyjne z chemii, 

• zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje społeczne, 

• warsztaty rozwijające kreatywność. 

Wskaźniki realizacji zadania/ kryterium sukcesu: 

 Wzmocnienie efektów wcześniejszych działań oraz zwiększenie skali wsparcia 

zaoferowanego uczniom uzdolnionym w województwie pomorskim. 

 Objęcie wsparciem uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych. 

 Wyposażenie w ramach Programu 1 szkoły/placówki oświatowej w sprzęt TIK do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

 Doposażone w ramach Programu pracowni przedmiotowej w 1 szkole. 

Zadanie 3:  

Zapewnienie pomocy uczniom z problemami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

Szkoła nie może ograniczać się jedynie do prowadzenia lekcji. Jej podstawowym zadaniem jest 

zapewnienie rozwoju każdego ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości. W każdej 

szkole jest grupa uczniów, która nie może podołać wymaganiom powszechnie obowiązującego 

programu edukacyjnego. Mają oni znacznie większe trudności w uczeniu się niż ich rówieśnicy. 

Są w stanie kontynuować naukę, ale potrzebują pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w formie dostosowanego programu nauczania i wychowania, specjalnych metod 

dostosowanych do ich potrzeb, możliwości i ograniczeń. Poza tym są również uczniowie, którzy 

co prawda nie mają specyficznych trudności w nauce, ale duże opóźnienie z poprzednich 

etapów edukacji, w związku z tym mają problemy z opanowaniem treści programowych  

i potrzebują dodatkowego wsparcia. Miarą sukcesu w tym zakresie jest zwiększająca się liczba 

uczniów kończących szkołę, którzy jednocześnie zdają egzamin zewnętrzny i zdobywają 
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dyplom zawodowy lub/i świadectwo maturalne. Punktem wyjścia dla powiatowych szkół są 

wskaźniki roku 2017. Należy dążyć do zmniejszenia grupy uczniów uzyskujących najniższe 

wyniki z obowiązkowych przedmiotów maturalnych w części pisemnej. W 2017 roku grupa 

wyników najniższych (stanin 1-3) z języka polskiego to 12,2%, z matematyki - 18,2%, a z języka 

angielskiego (największa grupa zdających język obcy) - 24,2%. Kolejny wskaźnik to 

zwiększenie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w stosunku do 

roku 2017, który wyniósł 77,11% we wszystkich typach powiatowych szkół. Kolejny ważny 

wskaźnik to stabilność procesu nauczania mierzona stosunkiem liczby uczniów przyjętych do 

klas pierwszych i liczbą uczniów, którzy ukończyli szkołę zdając egzamin zewnętrzny. 

Udzielanie pomocy uczniom mającym problemy edukacyjne ma za zadanie poprawę stabilności 

nauczania i ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki szkolnej. Wszelkie 

działania podejmowane przez powiatowe szkoły w tym zakresie powinny zmierzać do stałej 

poprawy tego wskaźnika przyjmując za punkt wyjścia rok 2017. Stabilność kształcenia w roku 

2017 wyniosła: w liceach ogólnokształcących - 95,7 %, w technikach - 59 % (matura) i 68,7% 

(egzamin zawodowy), zasadniczych szkołach zawodowych - 65,6%. Obowiązek udzielenia 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom wynika z obowiązującego prawa oświatowego. 

Uczniowie posiadający stosowne orzeczenie wydane przez poradnie psychologiczno-

pedagogiczne dostają wsparcie zgodnie z opracowanym w szkole Indywidualnym Programem 

Edukacyjno-Terapeutycznym (IPET). Pozostali uczniowie powinni otrzymać pomoc stosownie 

do potrzeb wynikających z dotychczasowych osiągnięć na niższych etapach kształcenia. 

Dlatego też niezwykle ważne jest powiązanie planowanego wsparcia z procesem i decyzjami 

rekrutacji do szkoły oraz analizą wiedzy i umiejętności zdobytych w szkołach niższego szczebla 

przez uczniów przyjętych do szkoły. Planując zajęcia dodatkowe dla uczniów należy stworzyć 

takie warunki organizacyjne, aby czas ich odbywania nie kolidował z obowiązkowymi zajęciami 

lekcyjnymi i nie ograniczał w ten sposób dostępności do nich. 

 

W celu realizacji zadania przewiduje się  następujące przedsięwzięcia: 

1. Prowadzenie procesu rekrutacji uczniów do placówki zgodnie z możliwościami szkoły 

odnośnie zapewnienia im optymalnych warunków  wsparcia.   

2. Przeprowadzenie diagnozy wstępnej uczniów na początkowym etapie kształcenia w danej 

szkole przez pedagoga szkolnego, wychowawców oraz zespół nauczycieli uczących  

w danej klasie w celu: 

2.1. ustalenia kierunków pracy z uczniami, 

2.2. opracowania i wdrożenia wskazówek i zaleceń do pracy z uczniem z trudnościami  

w uczeniu się. 

3. Zapewnienie dodatkowych środków na realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. 

4. Zorganizowanie systemu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, ze szczególnym       

uwzględnieniem przedmiotów egzaminacyjnych. 

5. Organizowanie dla młodzieży z trudnościami w nauce warsztatów psychologicznych  

w zakresie poprawy  poczucia własnej  wartości oraz wzmacniających motywację do 

nauki. 

6. Przeprowadzenie diagnozy końcoworocznej pod koniec II semestru – maj/czerwiec  

w celu: 

6.1. określenia postępów ucznia w nauce (bezpośrednia obserwacja umiejętności, postaw 

i prezentowanej wiedzy w celu oceny efektów kształcenia,  

6.2. sformułowania spostrzeżeń i wniosków do dalszej pracy. 

7. Opracowanie i realizowanie z uczniami Indywidualnych Programów Edukacyjno- 

Terapeutycznych zgodnie ze stosownymi orzeczeniami PPP. 
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Wskaźniki realizacji zadania/ kryterium sukcesu: 

 Zwiększenie liczby uczniów uczęszczających na zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze do 

co najmniej 30% wszystkich uczniów w szkole. 

 Uzyskiwanie wyższych efektów kształcenia w szkole w zakresie egzaminów 

zewnętrznych przyjmując rok 2017 za rok bazowy.  

 Zmniejszenie grupy uczniów  w szkole uzyskujących najniższe wyniki z obowiązkowych 

przedmiotów maturalnych w części pisemnej (stanin 1-3) przyjmując  rok 2017 za rok 

bazowy. 

 Zwiększenie wskaźnika stabilności kształcenia uczniów w każdym typie szkoły 

przyjmując  rok 2017 za rok bazowy. 

Zadanie 4:  

Dostosowanie rozkładu zajęć w ciągu dnia i szkolnych planów nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

Badania ankietowe przeprowadzone wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych (na ankietę 

odpowiedziało 52% wszystkich uczniów) wykazały, że  ponad 70%  z nich jest codziennie lub 

przynajmniej kilka razy w tygodniu zmęczonych z powodu dużej liczby zajęć jednego dnia. Taka 

sytuacja może mieć bardzo istotny wpływ na efektywność kształcenia, motywację do nauki  

i zdrowie uczniów. W kolejnych latach należy w większym stopniu dostosować organizację 

pracy szkoły w taki sposób, aby szkolne plany nauczania i tygodniowy plan lekcji dla szkoły 

ułożono równomiernie w cyklu kształcenia i w ciągu tygodnia nauki, uwzględniając wymagania 

rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania. Przy czym zasady BHP należy 

traktować priorytetowo, przed innymi względami organizacyjnymi.  

 

W celu realizacji zadania przewiduje się  następujące przedsięwzięcia: 

1. Przeprowadzenie analizy szkolnych planów nauczania i wprowadzenie stosownych 

korekt. 

2. Przygotowanie szkolnych planów nauczania dla nowych klas z uwzględnieniem 

równomiernego rozkładu realizowanych zajęć w poszczególnych latach cyklu 

kształcenia zarówno w zakresie liczby godzin, jak również trudności treści 

programowych (z zachowaniem obowiązkowych limitów wynikających z rozporządzenia 

w sprawie ramowych planów nauczania). 

3. Przygotowanie tygodniowych planów lekcji poszczególnych klas z zachowaniem zasad 

BHP jako priorytetowych, przed innymi względami organizacyjnymi. 

Wskaźniki realizacji zadania/ kryterium sukcesu: 

 Zmniejszenie liczby uczniów zmęczonych z powodu dużej liczby zajęć jednego dnia  

w stosunku do w/w wskaźnika (badania ankietowe). 

Zadanie 5:  

Kontynuowanie badań osiągnięć uczniów na początku kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej/ 

ponadpodstawowej we współpracy z pracownikami wyższych uczelni. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

W celu systematycznego monitorowania osiągnięć edukacyjnych uczniów prowadzącego do 

uzyskiwania wysokich efektów kształcenia, w tym wysokich wyników na egzaminach 

zewnętrznych, należy kontynuować cykliczne badania osiągnięć edukacyjnych uczniów  

w trakcie procesu kształcenia (po rocznym uczęszczaniu do powiatowych szkół) zlecane 

pracownikom wyższych uczelni. Działanie to prowadzone przez ostatnie lata, jako jeden z wielu 

czynników, wpłynęło na poprawę efektów wyników maturalnych w szkołach prowadzonych 
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przez powiat. Badanie obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie języka polskiego i matematyki 

wszystkich uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Informację o wynikach otrzymają 

uczniowie i ich rodzice, nauczyciele języka polskiego i matematyki, dyrektor szkoły i organ 

prowadzący. Taka diagnoza pozwala stale i na bieżąco wprowadzać odpowiednie działania 

korygujące w trakcie procesu kształcenia. Wyniki nie są wykorzystywane do rankingowania 

szkół.  

 

W celu realizacji zadania przewiduje się  następujące przedsięwzięcia: 

1. Ustalenie organizacji i prowadzenie badań w każdym roku. 

2. Podjęcie przez zespół badający następujących działań: 

2.1. opracowanie testów oraz przygotowanie wydruków dla uczniów, 

2.2. przeprowadzenie badań, 

2.3. sprawdzenie prac i opracowanie wyników, 

2.4. sporządzenie raportu i przekazanie go nauczycielom, dyrektorom szkół 

podlegających  badaniu oraz organowi prowadzącemu szkoły, 

2.5. przygotowanie informacji dla rodziców i ucznia. 

3. Przygotowanie i przekazanie uwag metodycznych poszczególnym nauczycielom 

podczas szkolenia/warsztatów w ramach przedmiotowych sieci nauczycieli przez 

członków zespołu badawczego/ pracowników wyższych uczelni. 

Wskaźniki realizacji zadania/ kryterium sukcesu: 

 optymalizacja efektów kształcenia, 

 uzyskiwanie wyższych wyników w egzaminach zewnętrznych, 

 liczba przebadanych uczniów, 

 liczba przeszkolonych nauczycieli. 

Zadanie 6:  

Monitorowanie działań związanych z egzekwowaniem realizacji obowiązku szkolnego i nauki. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

Frekwencja uczniów jest czynnikiem wpływającym na wyniki nauczania oraz jakość pracy 

szkoły. Regularne uczestniczenie w zajęciach szkolnych, punktualność, obowiązkowość, 

samodyscyplina to cechy, które będą procentować w przyszłości. Stąd określenie „jaki uczeń, 

taki pracownik” nosi znamiona prawdy. Należy więc podejmować działania w celu poprawy 

frekwencji na zajęciach szkolnych. Od 2010 roku, zarówno organ prowadzący, jak i placówki 

monitorują frekwencję uczniów. Szkoły posiadają procedury egzekwowania realizacji obowiązku 

szkolnego/ nauki. Jednak w roku 2016/207 zaobserwowano w niektórych szkołach spadek 

wskaźnika frekwencji, co może świadczyć o nieskuteczności dotychczasowych procedur  

i konieczności ich aktualizacji. 

 

Planowane przedsięwzięcia: 

1. Zmodyfikowanie w szkołach procedur egzekwowania realizacji obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki, uwzględniającej między innymi: 

1.1. analizę frekwencji na posiedzeniach rady pedagogicznej,  

1.2. sporządzanie rankingu frekwencji klas i poszczególnych uczniów,  

1.3. upowszechnianie wyników rankingu frekwencji uczniom i rodzicom,  

1.4. konsekwentne przestrzeganie przez nauczycieli zasad klasyfikacji z zajęć 

edukacyjnych i nieklasyfikowanie uczniów, u których brak jest podstaw do 

wystawienia oceny,  

1.5. analizowanie przez dyrekcje szkół przypadków uczniów, którzy są nieklasyfikowani  
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z poszczególnych przedmiotów i wyjaśnianie z nauczycielami przyczyny 

nieklasyfikowania oraz podstawy klasyfikowania z pozostałych przedmiotów. 

2. Wdrożenie procedury i konsekwentne jej przestrzeganie. 

3. Podejmowanie stosownych czynności administracyjnych. 

Wskaźniki realizacji zadania / zakładane rezultaty: 

 Uzyskiwanie wyższych efektów kształcenia w szkole w zakresie egzaminów 

zewnętrznych przyjmując rok 2017 za rok bazowy.  

 Wzrost frekwencji na zajęciach lekcyjnych w poszczególnych szkołach przyjmując rok 

2017 za rok bazowy. 

Zadanie 7:  

Kontynuowanie wspomagania i motywowania uczniów za pośrednictwem systemu 

stypendialnego. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

W kwietniu 2015 roku Rada Powiatu Kwidzyńskiego podjęła dwie uchwały: uchwałę Nr 

V/28/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego oraz uchwałę Nr V/29/2015 

Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych 

warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach Powiatowego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego oraz trybu postępowania w tych 

sprawach. W ramach programu, zgodnie z ustalonymi kryteriami, od roku szkolnego 2014/2015 

przyznawane są  stypendia w 2 kategoriach: 

 za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce, 

 za osiągnięcia w nauce i bardzo dobry wynik egzaminu zewnętrznego. 

Cele Programu to: 

- promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, w tym poprzez wspieranie oraz 

prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce i rozwoju edukacyjnego 

uczniów uzdolnionych, a także upowszechnianie informacji o wynikach i efektach ich 

pracy; 

- towarzyszenie w rozwoju uczniom szczególnie uzdolnionym; 

- kształtowanie pozytywnego wzorca opartego na edukacji; 

- motywowanie uczniów do podejmowania samodzielnych zadań służących rozwojowi 

kompetencji kluczowych niezbędnych w procesie uczenia się oraz do samorealizacji 

uczniów; 

- motywowanie uczniów do reprezentowania powiatu w olimpiadach i turniejach o zasięgu 

ogólnopolskim na szczeblu wojewódzkim (okręgowym), ogólnopolskim (centralnym), 

bądź w innych konkursach, umożliwiających zdobycie indeksu na wyższą uczelnię; 

- promocja Powiatu Kwidzyńskiego w województwie i na arenie ogólnopolskiej. 

Program dobrze funkcjonuje, co roku stypendium otrzymuje ok. 100-110 uczniów. 

Wskazana jest więc jego kontynuacja. 

 

Planowane przedsięwzięcia: 

1. Wyodrębnienie corocznie w uchwale budżetowej Powiatu środków finansowych 

przeznaczonych na realizację Programu. 

2. Promocja programu wśród uczniów przez dyrektorów szkół. 

3. Zgłaszanie i rozpatrywanie wniosków  zgodnie z trybem określonym w uchwale. 
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Wskaźniki realizacji zadania/ kryterium sukcesu: 

 Zwiększenie aspiracji i aktywności edukacyjnych uczniów. 

 Wzmocnienie poczucia więzi społecznych i własnej wartości uczniów. 

 Wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i tematycznych. 

 Klasyfikowanie szkół Powiatu Kwidzyńskiego w rankingach najlepszych szkół, dzięki 

sukcesom uczniów w olimpiadach/ turniejach ogólnopolskich i wojewódzkich oraz dzięki 

osiąganiu wysokich wyników z egzaminów maturalnych i zawodowych. 

Zadanie  8:  

Rozwijanie współpracy z wyższymi uczelniami. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

Uczelnie wyższe zabiegają o współpracę ze szkołami, aby pozyskać studentów. Podejmują 

działania w zakresie wspierania rozwoju zainteresowań młodych ludzi, zapewnienia pomocy  

w kształtowaniu kariery zawodowej. Korzyści ze współpracy z uczelniami wyższymi mogą być 

dla uczniów i szkół ponadgimnazjalnych właściwie nieograniczone. Zależy z jakich możliwości 

się skorzysta. Dzięki zajęciom prowadzonym przez wykładowców akademickich uczniowie nie 

tylko mogą poszerzać swoje horyzonty, lepiej przygotować się do matury, ale przede wszystkim 

do tego, co czeka ich na studiach oraz bardziej świadomie podjąć decyzję o przyszłym kierunku 

studiów. Taka współpraca służy podnoszeniu efektywności kształcenia, co ma niewątpliwe 

odzwierciedlenie w uzyskiwanych przez uczniów wynikach matur. Korzyści płynące ze 

współpracy z uczelniami to m.in.:  

- szansa rozwoju indywidualnych zainteresowań i pasji uczniów, 

- wzrost zainteresowania uczniów nauką,  

- możliwość poszerzenia swojej wiedzy, 

- uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych metodą laboratoryjną; 

możliwość wykonywania doświadczeń i eksperymentów pod nadzorem wykwalifikowanej 

kadry naukowej, 

- uczestnictwo w ciekawych zajęciach edukacyjnych, 

- możliwość zapoznania się z warsztatem pracy naukowców, 

- poznanie oferty wyższych uczelni – wybór dalszej drogi kształcenia. 

Część powiatowych szkół prowadzi taką współpracę, ale w większości przypadków jest  

okazjonalna lub ograniczona do udziału w spotkaniach promocyjnych uczelni. W kolejnych 

latach należałoby zintensyfikować działania w tym obszarze  we wszystkich szkołach 

przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego. 

 

Planowane przedsięwzięcia: 

1. Nawiązywanie przez szkoły współpracy z wyższymi uczelniami w zakresie wspólnej 

realizacji projektów edukacyjnych wpływających na zwiększenie wiedzy i umiejętności 

uczniów. 

2. Zapewnienie uczniom udziału w wykładach/ćwiczeniach, w festiwalach nauki, 

seminariach na wyższych uczelniach. 

3. Przygotowanie uczniów do konkursów organizowanych przez szkoły wyższe, w wyniku 

których mogą zdobyć indeks będąc uczniami szkół ponadgimnazjalnych/ 

ponadpodstawowych. 

4. Wspomaganie uczniów w korzystaniu z oferty promocyjnej uczelni wyższych. 

Wskaźniki realizacji zadania/ kryterium sukcesu: 

 Liczba i tematyka projektów realizowanych przez szkołę wspólnie ze  wyższą uczelnią. 
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 Liczba uczestników konkursów organizowanych przez szkoły wyższe. 

 Liczba laureatów konkursów (zdobytych indeksów) organizowanych przez szkoły 

wyższe. 

 Uczestnictwo w wykładach/ ćwiczeniach, w festiwalach nauki, seminariach na wyższych 

uczelniach – liczba spotkań. 

 Liczba spotkań promocyjnych wyższych uczelni, w których udział wzięli uczniowie. 

Zadanie 9:  

Doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

Od 2010 roku przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie funkcjonuje Powiatowy 

Ośrodek Kariery, którego głównym celem jest wspieranie młodzieży we właściwym wyborze 

zawodu, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły wyższej. W ramach POK: 

 utworzono etat doradcy zawodowego w PPP dla potrzeb uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego, 

 objęto uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych programem warsztatów 

zawodowznawczych, 

 nawiązano współpracę z dyrektorami i przedstawicielami szkół (pedagogami, osobami 

odpowiedzialnymi w szkole za doradztwo zawodowe), doradcami zawodowymi 

Powiatowego Urzędu Pracy, kierownikiem Cechu Rzemiosł Różnych oraz pracodawcami 

i przedstawicielami zawodów. 

Ponadto Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Kwidzynie wspiera szkoły podstawowe, 

gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne w realizacji zadań z doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Wsparcie szkolnych doradców zawodowych w realizacji ich zadań odbywa się zgodnie  

z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

Zadania szkolnych specjalistów w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego wynikające  

z cytowanego rozporządzenia: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych 

stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę, 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Planowane przedsięwzięcia: 

1. Prowadzenie Kwidzyńskiej Sieci Doradców Edukacyjno–Zawodowych oraz jej rozwój 

poprzez m.in.: upowszechnianie informacji z zakresu doradztwa, dzielenie się wiedzą, 

dobrymi praktykami, pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów 

zewnętrznych, nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami oraz instytucjami 

z zakresu poradnictwa zawodowego, a także wsparcie w rozwiązywaniu bieżących 
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problemów w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

2. Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe (m.in.: 

na podstawie konsultacji indywidualnych, doradztwa grupowego, publikowanych badań  

i analiz). 

3. Prowadzenie konsultacji indywidualnych z uczniami i ich rodzicami (m.in. na temat 

wyboru szkoły i zawodu) oraz prowadzenie badań diagnostycznych uczniów pod kątem 

adekwatnego wyboru szkoły/zawodu/studiów (przede wszystkim uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi). 

4. Propozycja zajęć dla rodziców (na terenie szkół i poradni) dot. m.in.: nabywania 

umiejętności wspierania dziecka w wyborach edukacyjno-zawodowych, wspierania 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wyborze szkoły/zawodu oraz 

spotkań informujących o zmianach w kształceniu wynikających z przepisów prawa. 

5. Organizowanie (na terenie poradni, pracowni, zakładów pracy) dla młodzieży szkół 

podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych spotkań  

z pracodawcami i przedstawicielami zawodów, które wyposażają uczniów w wiedzę  

o zawodach (m.in.: o zadaniach i czynnościach,  miejscach pracy, środowisku pracy, 

zapotrzebowaniu na rynku pracy). 

6. Prowadzenie (na terenie poradni) grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 

uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych – na podstawie zapotrzebowania szkół 

(zajęcia dotyczące m.in. zainteresowań, predyspozycji, słabych/mocnych stron, 

konstruowania CV, motywacji, kreatywnego rozwiązywania problemów, uzdolnień 

uczniów, zarządzania sobą w czasie, rynku edukacji i pracy). 

7. Aktualizowanie informacji dot. oferty edukacyjnej szkół oraz udostępnianie jej uczniom, 

ich rodzicom oraz szkolnym specjalistom. 

8. Udział w Targach Edukacyjnych i Targach Pracy organizowanych przez Powiat 

Kwidzyński - promowanie idei doradztwa edukacyjno–zawodowego oraz działalności 

Powiatowego Ośrodka Kariery. 

Wskaźniki realizacji zadania/ kryterium sukcesu: 

 kształtowanie pożądanych postaw młodzieży wobec pracy i planowania ścieżki 

kształcenia w celu podejmowania przez nich świadomych wyborów edukacyjno-

zawodowych, 

 zwiększenie świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie kształcenia 

dostosowanego do potrzeb rynku pracy,  

 właściwe przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy, 

 zmniejszenie bezrobocia i jego skutków wśród młodych ludzi,  

 przeciwdziałanie negatywnym procesom społecznym, 

 zwiększenie stabilności procesu kształcenia. 
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PRIORYTET 1. UTRZYMYWANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Z WIODĄCĄ POMOCĄ 

TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH  

Cel strategiczny 2:  

Aktywny udział w realizacji programów Unii Europejskiej oraz programów różnych instytucji/ 

fundacji/ stowarzyszeń na rzecz edukacji. 

Zadanie 1:  

Udział w międzynarodowych sieciach i programach edukacyjnych (programy wymiany 

uczniowskiej, staże i praktyki dla uczniów szkół zawodowych, organizacja staży  

i praktyk zawodowych dla nauczycieli). 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

W ostatnich latach organ prowadzący, jak również dyrektorzy i nauczyciele podejmują trud 

pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań oświatowych. Dzięki 

czemu istnieje możliwość zapewnienia uczniom dodatkowej oferty edukacyjnej wykraczającej 

poza zadania finansowane subwencją oświatową tak, aby spełniała oczekiwania uczniów, 

rodziców  

i nauczycieli oraz rozwijała kompetencje kluczowe, takie jak: 

- sprawne porozumiewanie się w języku ojczystym, 

- porozumiewanie się w językach obcych, 

- kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 

- kompetencje informatyczne, 

- umiejętność uczenia się, 

- kompetencje społeczne i obywatelskie, 

- inicjatywność i przedsiębiorczość, 

- świadomość i ekspresja kulturalna. 

Kompetencje te są niezbędne do samorealizacji i rozwoju osobistego, do bycia aktywnym 

obywatelem oraz do pełnej integracji społecznej i zatrudnienia.  

Zakłada się udział Powiatu oraz szkół i placówek oświatowych w międzynarodowych sieciach  

i programach edukacyjnych, których celem będzie podniesienie jakości kształcenia, a także 

nieustannego doskonalenia umiejętności nauczycieli, zgodnie z potrzebami szkoły/ placówki. 

 

Planowane przedsięwzięcia: 

1. Wspieranie szkół i placówek w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez: 

 pomoc w wypełnianiu wniosków aplikacyjnych, 

 zawieranie umów partnerskich w celu pozyskania środków. 

2. Wspieranie szkół/placówek biorących udział w międzynarodowych sieciach i programach 

edukacyjnych przyczyniających się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły/ 

placówki i poszerzania oferty edukacyjnej (np. dofinansowywanie projektów ze środków 

własnych Powiatu). 

3. Wzrost współpracy szkół i placówek z różnymi instytucjami/ fundacjami  

i stowarzyszeniami w realizacji programów na rzecz powiatowej edukacji.  

4. Promowanie osiągnięć i korzyści wynikających z realizacji programów i współpracy. 

Wskaźniki realizacji zadania/ kryterium sukcesu: 

 Liczba projektów zrealizowanych przez szkoły/ placówki oświatowe. 

 Wzrost liczby uczniów biorących udział w realizowanych przez szkoły programach 

edukacyjnych przyjmując rok 2017 za rok bazowy. 

 Zwiększenie wykorzystania środków zewnętrznych. 
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PRIORYTET 1. UTRZYMYWANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Z WIODĄCĄ POMOCĄ 

TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH  

Cel strategiczny 3:  

Wzmacnianie efektów kształcenia zawodowego. Rozwijanie partnerstwa placówek oświatowych 

z pracodawcami. 

Zadanie 1:  

Realizacja projektu zawodowego „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie 

kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów”.  

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

Projekt pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa 

zatrudnialność uczniów”, którego celem głównym jest zwiększenie poziomu zatrudnialności 

absolwentów szkół zawodowych powiatu kwidzyńskiego. Zaplanowano wsparcie dla 360 

uczniów i 22 nauczycieli z 3 spośród 4 szkół zawodowych (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie, Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Kwidzynie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica  

w Kwidzynie). Szkoły te kształcą w branżach kluczowych dla powiatu i województwa, 

odpowiadając na potrzeby pracodawców oferujących największą liczbę miejsc pracy na terenie 

powiatu. I grupa docelowa objęta wsparciem w projekcie to 360 uczniów wyżej wymienionych 

szkół. Kluczową formą wsparcia uczniów w projekcie są staże i praktyki zawodowe realizowane 

u pracodawców, kursy, szkolenia i zajęcia nastawione na rozwój kompetencji zawodowych 

(potwierdzone certyfikatami/zaświadczeniami), zajęcia z języka angielskiego zawodowego, 

zajęcia laboratoryjne w szkołach wyższych oraz zajęcia warsztatowe, zajęcia z doradztwa 

edukacyjno-zawodowego. Druga grupę objętą wsparciem w projekcie stanowi 22 nauczycieli 

kształcenia zawodowego, nauczycieli praktycznej nauki zawodu wyżej wymienionych szkół. Dla 

grupy przewidziano staże u pracodawców, kursy, szkolenia doskonalące, studia podyplomowe, 

spotkania z pracodawcami. Projekt będzie realizowany do 2020 roku.     

W tym celu przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć: 

1. Organizację praktyk/staży zawodowych dla uczniów i nauczycieli. 

2. Realizację specjalistycznych kursów/szkoleń w branżach: chemia lekka, ICT  

i elektronika, energetyka i ekoenergetyka. 

3. Przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego zawodowego. 

4. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

5. Przeprowadzenie kursów prawa jazdy kategorii B. 

6. Organizację wyjazdów na zajęcia laboratoryjne. 

7. Organizację spotkań z pracodawcami (branżowymi) dla nauczycieli kształcenia 

zawodowego/ instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

8. Realizacja studiów podyplomowych dla nauczyciela kształcenia zawodowego/ 

instruktora praktycznej nauki zawodu.  

9. Utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery tzw. SPIneK. 

Wskaźniki realizacji zadania/ zakładane rezultaty: 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

 liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki 

zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu, 

 liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie 

zakupione dzięki EFS. 

Wskaźniki produktu: 

 liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach  

i praktykach u pracodawcy, 
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 liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 

objętych wsparciem w Programie, 

 liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w Programie w sprzęt  

i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego. 

Wskaźniki horyzontalne: 

 liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych. 

Zadanie 2:  

Rozwijanie warsztatu metodyczno-dydaktycznego nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

Od 2016 roku obowiązuje nowa formuła egzaminów zawodowych. Egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy  

i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Wiedza i umiejętności 

dla każdego zawodu ustalone są w podstawie programowej kształcenia w zawodach, dla każdej 

kwalifikacji składającej się na zawód. Jest to egzamin zewnętrzny, który umożliwia uzyskanie 

porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie 

jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych 

przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia. Kto inny więc 

przygotowuje do egzaminu, a kto inny układa zadania na egzamin i ocenia wiedzę  

i umiejętności zdających na egzaminie. Niezadowalające wyniki zdawalności niektórych 

kwalifikacji  wskazują na potrzebę doskonalenia nauczycieli prowadzących kształcenie 

zawodowe i konieczność  rozwijania ich warsztatu metodyczno-dydaktycznego. Ponadto, 

wdrażana reforma edukacji również wprowadza szereg zmian w tym obszarze, które wymagają 

od nauczycieli doskonalenia w tym zakresie.  

 

W tym celu przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć: 

1. Zapewnienie stałego udziału pracodawców w procesie kształcenia zawodowego. 

2. Opracowanie i wdrożenie przez szkoły efektywniejszych sposobów nauczania  

w zakresie zawodów, z których wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje  

w zawodzie są niższe niż w województwie i kraju. 

3. Uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych 

poprzez np. kształcenie w ramach studiów podyplomowych, udziału w branżowych 

szkoleniach, konferencjach, itp. 

Wskaźniki realizacji zadania/ zakładane rezultaty: 

 Uzyskiwanie wyższych efektów kształcenia  w zakresie egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie przyjmując rok 2017 za rok bazowy. 

 Liczba odbytych konsultacji z pracodawcami w zakresie treści programowych  

i oczekiwanych umiejętności absolwentów. 

 Liczba zrealizowanych wycieczek zawodoznawczych.  
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Zadanie 3:  

Monitorowanie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

Dużym sektorem przygotowującym przyszłych pracowników jest ponadgimnazjalne szkolnictwo 

zawodowe. Dobre przygotowanie uczniów szkół zawodowych do wejścia na rynek pracy  

i spełnienie oczekiwań pracodawców to ważne zadanie szkół i organów prowadzących. 

Konieczne jest, aby placówki te kształciły specjalistów poszukiwanych na rynku pracy, 

wyposażonych w umiejętności niezbędne dla dzisiejszej gospodarki. Trudnością jest 

przewidywanie kierunków rozwoju gospodarki w długiej perspektywie, ale uczeń dobrze 

wykształcony, np. technicznie, posiadający łatwość uczenia się, rozumiejący i odczuwający 

potrzebę ciągłego doskonalenia się, nie powinien mieć problemów z dostosowaniem do 

zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Nie można jednak zakładać, że natychmiast po 

ukończeniu szkoły będzie wykonywać inny zawód niż wyuczony. Zadania te można w pełni 

zrealizować tylko wtedy, jeśli na co dzień prowadzi się dialog i współpracę z pracodawcami, 

poznając ich oczekiwania, stosowaną technologię oraz korzystając z wiedzy i zasobów 

biznesowych partnerów. Te wartości i cele przyświecały szkołom zawodowym i organowi 

prowadzącemu -– Powiatowi Kwidzyńskiemu w rozwijaniu partnerstwa w zakresie kształcenia 

zawodowego z lokalnymi firmami, ważnymi dla rozwoju gospodarczego regionu. Jak wynika  

z badań rynku pracy prowadzonych w Polsce w 2012 roku – Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL), 

pomimo bezrobocia, prawie 80% pracodawców doświadczyło trudności z rekrutacją kandydatów 

z uwagi na niedopasowanie kompetencyjne w porównaniu z oczekiwaniami. Oprócz 

kompetencji zawodowych, za najbardziej brakujące umiejętności pracodawcy uznali: 

samodzielność, umiejętność zorganizowania własnej pracy, kompetencje interpersonalne 

związane z komunikacją i pracą zespołową, przejawianie inicjatywy, odporność na stres, kultura 

osobista, odpowiedzialność, dyscyplina pracy, motywacja do pracy oraz przedsiębiorczość. 

Opinie te potwierdzają także pracodawcy funkcjonujący w powiecie kwidzyńskim, zarówno 

podczas spotkań bezpośrednich, jak również za pośrednictwem przeprowadzonej ankiety.  

W trosce o jak najwyższą jakość kształcenia zawodowego w powiecie oraz dopasowanie 

kształcenia do potrzeb gospodarki nawiązano pogłębioną współpracę pomiędzy firmami: 

International Paper Kwidzyn, KBR Poland, Lacroix Electronic oraz Jabil Circuit a trzema 

szkołami zawodowymi: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołem Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2 (wszystkie w Kwidzynie). Firmy te to duże, ważne korporacje  

z branży papierniczej, usługowo-remontowej, elektronicznej oraz z sektora energii odnawialnej  

i inteligentnych sieci energetycznych z kapitałem zagranicznym (amerykańskim i francuskim) 

zapewniające kilkutysięczny rynek miejsc pracy. Współpraca została sformalizowana przez 

podpisaniem stosownych umów zawierających wiele ważnych ustaleń i zadań. Inauguracja 

miała uroczysty wymiar. Odbyła się w starostwie powiatowym w obecności Starosty 

Kwidzyńskiego oraz dziennikarzy i była, transmitowana przez lokalne telewizje. Współdziałanie 

obejmuje m.in. utworzenie zamawianych przez pracodawców kierunków kształcenia. Ponadto, 

ponadgimnazjalne szkoły zawodowe prowadzone przez Powiat współpracują z wieloma innymi, 

mniejszymi pracodawcami, którzy wspierają szkoły w kształceniu zawodowym uczniów, między 

innymi z dużą grupą rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w zakresie 

kształcenia młodocianych pracowników. Dotychczasowe działania szkół i powiatu, a także 

zaangażowanie lokalnego biznesu w rozwój szkolnictwa zawodowego, zostały dostrzeżone 

przez Ministerstwo Gospodarki. Dnia 5 marca 2015 roku podczas konferencji w Gdańskim 

Parku Naukowo-Technologicznym wyróżnienia Ministra Gospodarki za promowanie i realizację 

szkolenia zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia 

młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy otrzymały dwa zespoły szkół z terenu powiatu 
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kwidzyńskiego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Kwidzynie oraz Powiat Kwidzyński i firma International Paper Kwidzyn.  

W kolejnych latach planuje się kontynuowanie tych działań z pierwszeństwem kształcenia  

w zawodach, które w regionie i powiecie oferują największą liczbę miejsc pracy. Bardzo 

ważnym i niełatwym zadaniem jest przekonanie uczniów i  rodziców szkół gimnazjalnych/ 

podstawowych do podejmowania nauki w tych zawodach. 

 

W tym celu przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć: 

1. Organizacja dni otwartych w firmach na terenie powiatu. 

2. Organizacja dni otwartych w szkołach ponadgimnazjalnych. 

3. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe realizowane wśród gimnazjalistów przez doradcę 

zawodowego PPP w Kwidzynie i doradców zawodowych z poszczególnych szkół. 

4. Coroczna organizacja Targów Edukacyjnych i Targów Pracy. 

5. Wydawanie informatora o ofercie edukacyjnej dla kandydatów do szkół 

ponadgimnazjalnych zawierającego również oferty pracodawców. 

6. Organizacja konkursów wiedzy technicznej dla gimnazjalistów. 

7. Prezentowanie oferty kształcenia na spotkaniach w gimnazjach. 

8. Uruchomienie i kontynuowanie we współpracy z pracodawcami ukierunkowanych 

programów motywacyjnych dla uczniów (np. organizacja konkursów wiedzy zawodowej, 

płatne staże dla absolwentów, itp.) 

9. Działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych/ 

ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe: 

 ocena sytuacji absolwentów na rynku pracy, 

 wspieranie młodzieży we właściwym wyborze zawodu/szkoły wyższej, 

 uruchamianie nowych kierunków kształcenia w zależności od zapotrzebowania 

rynku pracy oraz możliwości finansowych i kadrowych Powiatu. 

10. Rozwijanie aktywności sieci powiatowych doradców edukacyjno-zawodowych oraz  

Szkolnych Punktów Kariery – współpraca z PUP i PPP w tym zakresie. 

Wskaźniki realizacji zadania/ zakładane rezultaty: 

 Liczba wizyt uczniów w firmach na terenie powiatu. 

 Liczba szkół (oddziałów/uczniów) gimnazjów/szkół podstawowych odwiedzających 

szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe podczas organizowanych Dni Otwartych. 

 Liczba uczniów objętych poradnictwem edukacyjno-zawodowym przez doradcę. 

 Liczba uczniów/szkół biorących udział w Targach Edukacji i Targach Pracy. 

 Liczba absolwentów zarejestrowanych w PUP. 

 Liczba spotkań w ramach sieci powiatowych doradców edukacyjno-zawodowych. 

Zadanie 4:  

Poszerzanie oferty kształcenia ustawicznego, promowanie jej wśród dorosłych. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

Aktualnie pracodawcy borykają się z deficytem pracowników posiadających odpowiednie 

kompetencje zawodowe. Należy przygotować ofertę dedykowaną firmom w zakresie szkolenia 

uzupełniającego dla już zatrudnionych pracowników, bądź aktywizacji zawodowej skierowanej 

do pracowników zagrożonych zwolnieniem lub będących w okresie wypowiedzenia w związku  

z restrukturyzacją. Działania te muszą być poprzedzone kampanią informacyjno-promocyjną  

o możliwościach uzupełnienia wykształcenia, kwalifikacji i szansie szybkiej zmiany profesji. 

Realizacja tego zadania wymaga ścisłej współpracy z pracodawcami i PUP w Kwidzynie. 

Należy zauważyć, iż w dotychczasowej działalności szkół zawodowych powiatu zadanie to było 
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realizowane w minimalnym zakresie. Niedostatecznie realizowane jest także w województwie 

pomorskim i z tego powodu znalazło się jako jedno z wyzwań w Strategii Rozwoju 

Województwa Pomorskiego 2020. 

W tym celu przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć: 

1. Doskonalenie kierowników szkolenia praktycznego w szkołach prowadzących 

kształcenie zawodowe w zakresie promowania kształcenia ustawicznego i skutecznego 

kształcenia dorosłych. 

2. Diagnozowanie bieżących potrzeb pracodawców w zakresie zawodowego kształcenia 

ustawicznego przez szkoły uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych (współpraca z pracodawcami, Powiatowym Urzędem Pracy w Kwidzynie). 

3. Przeprowadzenie przez szkoły kampanii informacyjno-promocyjnej w zakresie 

przygotowanej oferty i dokonanie naboru na oferowane kursy. 

4. Organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych zgodnie  

z ustaloną diagnozą. 

Wskaźniki realizacji zadania/ zakładane rezultaty: 

 Liczba kierowników szkolenia praktycznego biorących udział w różnych formach 

doskonalenia w zakresie organizacji kształcenia ustawicznego. 

 Liczba i tematyka ukończonych form doskonalenia w zakresie kształcenia ustawicznego  

przez kierowników szkolenia praktycznego. 

 Liczba i tematyka zorganizowanych kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub innych 

form kształcenia ustawicznego. 

 Liczba osób dorosłych, które ukończyły różne formy kształcenia ustawicznego 

zorganizowane przez szkoły ponadgimnazjalne powiatu. 

 

 

PRIORYTET 1.  UTRZYMYWANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Z WIODĄCĄ POMOCĄ 

TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH  

Cel strategiczny 4:  

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów 

oraz stosowania innowacji pedagogicznych. 

Zadanie 1:  

Zwiększanie efektywności doradztwa metodycznego nauczycieli. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

Wdrażana reforma oświaty zmienia nie tylko podstawy programowe poszczególnych 

przedmiotów, ale także zadania szkoły. Nieustannie zmianom ulega też system i zakres 

egzaminów zewnętrznych. Od nauczycieli oczekuje się nie tylko rozległej wiedzy, ale także 

umiejętności rozwiązywania wielu problemów dydaktycznych i wychowawczych. Stąd też 

wynika potrzeba nieustannego doskonalenia umiejętności oraz zapewnienie pomocy w tym 

zakresie. Ponadto, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 

roku, w części dotyczącej zmian w Karcie Nauczyciela (art. 6 ust. 3a KN) wprowadziła dla 

nauczycieli  obowiązek doskonalenia zgodnie z potrzebami szkoły. Przepis wchodzi w życie 1 

września 2018 r. Z uwagi na powyższe, w grudniu 2017 r. przeprowadzono wśród nauczycieli 

szkół i placówek oświatowych powiatu ankietę odnośnie potrzeb szkoleniowych. W ankiecie 

wzięło udział 216 nauczycieli, co stanowi 59,2% wszystkich zatrudnionych pracowników 

pedagogicznych. Jak wynika z badania, w zakresie tematyki doskonalenia, największa grupa 

nauczycieli wskazała potrzebę doszkolenia w zakresie umiejętności wychowawczych, 
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nowoczesnych, aktywizujących metod pracy z uczniami, pozyskiwania funduszy zewnętrznych 

na dodatkowe projekty poszerzające ofertę szkoły, zmiany programowe, wykorzystania technik 

komputerowych w nauczaniu, pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu oraz z uczniem 

wybitnie uzdolnionym. Duża grupa osób zainteresowana jest również zmianami w Karcie 

Nauczyciela. W zakresie preferowanych form doskonalenia, największa grupa wymieniła sieci 

współpracy nauczycieli tego samego przedmiotu, zarówno tego samego typu szkoły, jak 

również z różnych etapów kształcenia. Inne preferowane formy to: szkoleniowe rady 

pedagogiczne, warsztaty tematyczne, indywidualne konsultacje z doradcą metodycznym oraz 

krótkie kursy do 20 godzin. Wśród nauczycieli jest też grupa wykazująca  potrzebę uzyskania 

dodatkowych kwalifikacji na studiach podyplomowych (39 osób) oraz na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych (27 osób). Z wyników ankiety wynika również, iż podobnie rozkłada się 

liczba osób, które oczekują zmian w zakresie funkcjonowania doradztwa metodycznego w 

powiecie kwidzyńskim i tych, którzy nie widzą potrzeby zmian. Nauczyciele kilku szkół 

sygnalizują wolę współpracy i chęć korzystania z oferty doskonalenia Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Gdańsku. 

 

W tym celu przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć: 

1. Zapewnienie środków w budżecie na doskonalenie nauczycieli oraz funkcjonowanie 

doradców metodycznych, jako ewentualne uzupełnienie oferty MEN w związku  

z reformą. 

2. Podejmowanie przez nauczycieli nauki na studiach podyplomowych bądź drugich 

kierunkach oraz uczestnictwo w  innych formach dokształcania – zgodnie z potrzebami 

szkoły. 

3. Powołanie doradców metodycznych przy placówce doskonalenia nauczycieli oraz 

korzystanie z oferty doradców CEN w Gdańsku, jeśli model doradztwa zbudowany przez 

MEN okaże się niewystarczający. 

4. Doskonalenie nauczycieli w ramach WDN. 

Wskaźniki realizacji zadania/ kryterium sukcesu: 

 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali dodatkowe kwalifikacje. 

 Liczba nauczycieli którzy skorzystali z konsultacji  doradców metodycznych. 

 Tematyka i liczba odbytych form doskonalenia w ciągu roku szkolnego. 

 

Zadanie 2:  

Budowa sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i nauczycieli szkół  

i placówek oświatowych. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

W związku z faktem, iż podczas badań ankietowych w zakresie preferowanych form 

doskonalenia, największa grupa nauczycieli wymieniła sieci współpracy nauczycieli tego 

samego przedmiotu, zarówno tego samego typu szkoły, jak również z różnych etapów 

kształcenia, należy nawiązać współpracę z CEN w Gdańsku i skorzystać z proponowanej oferty, 

zgodnie z którą sieć funkcjonuje w oparciu o plan pracy przygotowany przez koordynatora  

z uwzględnieniem potrzeb jej uczestników. Członkowie sieci mogą korzystać z własnych 

doświadczeń oraz pomocy zewnętrznych ekspertów (np. w formie szkoleń), pracując przy 

wsparciu koordynatora. Spotykają się 4 – 5 razy w roku szkolnym na terenie macierzystego 

powiatu lub w Centrum, aby wspólnie rozwiązywać problemy, dzielić się pomysłami  

i wdrażanymi rozwiązaniami pedagogicznymi. Do wsparcia pracy sieci może być 
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wykorzystywana platforma internetowa jako forum wymiany doświadczeń. Sieć może mieć 

charakter otwarty lub zamknięty, w zależności od charakteru rekrutacji zgodnie z wolą 

inicjatorów. Sieci tworzone na zamówienie z inicjatywy grupy nauczycieli powyżej 18-u osób  

z reguły nie mają otwartego naboru. Sieci współpracy i samokształcenia są elementem 

zmodernizowanego systemu doskonalenia i wspomagania rozwoju szkół. 

 

W celu realizacji zadania przewiduje się  następujące przedsięwzięcia: 

1. Kontynuowanie doskonalenia kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych  

w ramach powiatowej sieci dyrektorów i Pomorskiej Sieci Dyrektorów, ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania przez cele, 

zarządzania czasem i wiedzą, zarządzania relacjami z otoczeniem i budowania kapitału 

społecznego.  

2. Utworzenie sieci współpracy nauczycieli różnych przedmiotów, koordynowanej  

i wspomaganej przez CEN w Gdańsku. 

3. Udział nauczycieli przedmiotów zawodowych w międzypowiatowych branżowych 

sieciach współpracy i samokształcenia koordynowanych  przez CEN w Gdańsku. 

4. Utworzenie sieci współpracy nauczycieli pracujących z uczniami zdolnymi. 

5. Utworzenie sieci nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

Wskaźniki realizacji zadania/ kryterium sukcesu: 

 Liczba i specyfika  utworzonych sieci współpracy nauczycieli. 

 Liczba spotkań odbytych w ciągu roku szkolnego w ramach poszczególnych sieci. 
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PRIORYTET 2. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, STAŁE DOSTOSOWYWANIE OFERTY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ 

DO POTRZEB DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

Cele strategiczne i sposoby ich realizacji: 

 

 

Szczegółowy opis wybranych zadań i planowanych przedsięwzięć: 

PRIORYTET 2.  WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, STAŁE DOSTOSOWYWANIE OFERTY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ DO 

POTRZEB DZIECI I MŁODZIEŻY 

Cel strategiczny 1:  

Doskonalenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej w zakresie efektywności 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych. 

Zadanie 1:  

Monitorowanie potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w zakresie kształtowania oferty 

edukacyjno-terapeutycznej. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

Wśród rodziców uczniów niepełnosprawnych w czerwcu 2016 roku przeprowadzono 

anonimową ankietę na temat dotychczasowego funkcjonowania systemu kształcenia 

specjalnego w powiecie, w tym jakości kształcenia w placówkach prowadzonych przez powiat 

kwidzyński. Ankietę skierowano do wszystkich rodziców uczniów Zespołu Szkół Specjalnych  

w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach. Odpowiedzi 

CELE STRATEGICZNE ZADANIA 

1. Doskonalenie pracy 
dydaktyczno-wychowawczej  
i organizacyjnej w zakresie 
efektywności kształcenia 
uczniów niepełnosprawnych. 

1. Monitorowanie potrzeb dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych w zakresie kształtowania oferty 
edukacyjno-terapeutycznej. 

2. Rozwijanie współpracy z fundacjami, stowarzyszeniami 
oraz instytucjami realizującymi programy edukacyjno-
terapeutyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych. 

3. Zwiększenie współpracy z gminami w zakresie 
dowozów uczniów na zajęcia organizowane w szkołach 
specjalnych, by zapewnić uczniom udział w jak 
najszerszej ofercie dydaktyczno-wychowawczej  
i rehabilitacyjnej. 

2. Zwiększanie zakresu 
poradnictwa edukacyjno-
zawodowego dla uczniów 
niepełnosprawnych. 

1. Opracowanie przez powiatowego doradcę edukacyjno-
zawodowego oferty dla uczniów niepełnosprawnych na 
kolejne etapy kształcenia. Stałe zapoznawanie uczniów 
z możliwościami dalszego kształcenia. 

3. Rozwijanie partnerstwa szkół 
i placówek kształcenia 
specjalnego z pracodawcami 
w celu zwiększenia 
zatrudnialności absolwentów 
tych szkół. 

1. Nawiązanie stałej współpracy z pracodawcami oraz 
lokalnymi instytucjami. 
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zwrotnej udzieliło 113 rodziców. W tym okresie do obu szkół uczęszczało 204 uczniów.  

Z ankiety wynika m.in., że prawie wszyscy rodzice (98%) uważają, iż szkoła zaspokaja potrzeby 

edukacyjne ich dzieci. Blisko połowa rodziców nie chciałaby niczego zmieniać w szkole swojego 

dziecka, a 31%  udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Z badania można dowiedzieć się 

także, iż o wyborze szkoły dla dziecka decyduje w głównej mierze fakt zatrudniania przez szkołę 

nauczycieli specjalistów (31%) i terapeutów (17%), posiadania bazy do prowadzenia zajęć 

specjalistycznych (29%), w mniejszym stopniu lokalizacja szkoły (13%) i inne powody (7%). Za 

najważniejszy zakres pomocy dziecku rodzice uważają pomoc w wychowaniu i kształceniu 

dziecka niepełnosprawnego (29%), uzyskanie pomocy w przezwyciężaniu problemów z nauką 

(26%), a także pomocy specjalistycznej (21%). Wśród innych uwag o szkole nie 

uwzględnionych w ankiecie, postulują o więcej specjalistycznego sprzętu i pomocy do terapii 

najbardziej niepełnosprawnych dzieci, wdrożenie ACC (dla dzieci niemówiących). 

 

W tym celu przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć: 

1. Monitorowanie liczby dzieci  niepełnosprawnych, a także rodzaju niepełnosprawności na 

terenie powiatu uzyskujących orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego 

przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną – zamówienie opracowania 

odpowiedniego narzędzia informatycznego. 

2. Stałe podnoszenie jakości procesu edukacyjno-terapeutycznego w już istniejących 

formach na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i przysposobienia do 

zawodu oraz dostosowanie form do potrzeb dzieci, biorąc pod uwagę możliwości 

kadrowe, bazowe i ekonomiczne. 

3. Współorganizowanie przez szkoły turnusów terapeutycznych w okresie ferii zimowych  

i letnich przy współpracy z instytucjami wspierającymi rodzinę: MOPS, GOPS, PCPR itp. 

4. Poszerzenie oferty dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim,  

realizujących obowiązek szkolny i nauki w ramach zajęć rewalidacyjno- 

wychowawczych, o wprowadzenie systemów ACC we współpracy z Ośrodkiem 

Rehabilitacji i Terapii w Kwidzynie. 

5. Prowadzenie wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na 

terenie powiatu w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - realizacja 

programu rządowego „Za życiem”. 

Wskaźniki realizacji zadania/ kryterium sukcesu: 

 Zakupienie przez PPP narzędzia informatycznego wspomagającego monitorowanie 

liczby uczniów niepełnosprawnych. 

 Coroczna aktualizacja przez PPP liczby uczniów niepełnosprawnych i rodzajów 

niepełnosprawności. 

 Formy wsparcia uczniów  dostosowane do rodzaju niepełnosprawności i liczby dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych. 

 Liczba uczniów ZSS w Kwidzynie i SOSW w Barcicach biorących udział w turnusach 

terapeutycznych. 

 Liczba dzieci objętych wsparciem wczesnego wspomagania rozwoju w ramach realizacji 

programu rządowego „Za życiem”. 
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Zadanie 2:  

Rozwijanie współpracy z fundacjami, stowarzyszeniami oraz instytucjami realizującymi 

programy edukacyjno-terapeutyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

Opracowanie i upowszechnienie modelu współpracy administracji samorządowej i organizacji 

pozarządowych, to jeden z etapów utworzenia regionalnego systemu wsparcia organizacji 

pozarządowych jako zobowiązanie Województwa Pomorskiego w ramach realizacji Strategii 

Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Ponadto, również ustawa - Prawo oświatowe w art. 

68 ust.1 pkt. 9 nakłada na dyrektorów obowiązek stwarzania warunków do działania w szkole 

stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzenie lub wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej  

i innowacyjnej. Organizacje pozarządowe to znakomity pomysł na współpracę w szeroko 

rozumianej edukacji. Mogą one wspierać i finansować działalność edukacyjną poszerzając 

ofertę dla uczniów. Znakomicie jest, gdy oba sektory - publiczny i pozarządowy - współdziałają. 

Ważne jest, aby mieć świadomość, że obszary ich działań są wspólne lub dopełniające się.  

W Polsce blisko połowa organizacji pozarządowych prowadzi jakąś działalność edukacyjną. 

Zdecydowanie najczęściej ich działalność polega na prowadzeniu zajęć dodatkowych oraz kół 

zainteresowań dla dzieci i młodzieży. Taką aktywność podejmuje ponad jedna piąta  wszystkich 

polskich organizacji. Część tego typu stowarzyszeń i fundacji działa samodzielnie, część ściśle 

współpracuje ze szkołami. Niezależnie od modelu funkcjonowania są one bardzo istotnym 

uzupełnieniem edukacji szkolnej, pozwalającej wyjść poza utarte w szkołach schematy 

przekazywania wiedzy, poszerzając horyzonty, rozbudzając zainteresowanie dodatkowymi 

dziedzinami wiedzy. Często tego typu organizacje pozarządowe stają się też niezbędnym wręcz 

partnerem dla szkół publicznych – działając z nimi w współistniejących związkach. Nie tylko 

poszerzają ich ofertę edukacyjną, ale pozwalają też zdobyć dodatkowe środki finansowe na 

działalność edukacyjną. W niektórych przypadkach stowarzyszenia i fundacje działające na 

rzecz szkoły są wręcz zakładane przez nauczycieli. W powiecie kwidzyńskim działalność 

organizacji pozarządowych na rzecz uczniów niepełnosprawnych przyniosła już wymierne 

efekty, zatem w dalszej perspektywie przewiduje się kontynuowanie tej współpracy. Ofertę 

publicznych szkół i placówek kształcących uczniów niepełnosprawnych uzupełniają także 

placówki niepubliczne, które powiat wspiera finansowo poprzez dotowanie ich działalności  

i monitorowanie wydatkowania pod względem zgodności z celami określonymi w ustawach 

oświatowych dla tych placówek.  

 

W celu realizacji zadania przewiduje się  następujące przedsięwzięcia: 

1. Dotowanie niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczych 

zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi oraz monitorowanie wydatkowania 

przekazanych środków pod względem zgodności z celami określonymi w ustawach 

oświatowych określających zadania tych ośrodków. 

2. Kontynuowanie współpracy ze Stowarzyszeniem „Olimpiady Specjalne”. 

3. Pozyskanie do współpracy partnerów o podobnym spektrum działalności statutowej,  

w tym fundacji, stowarzyszeń, ośrodków pracujących z dziećmi i młodzieżą 

niepełnosprawnymi.  

Wskaźniki realizacji zadania/ kryterium sukcesu: 

 Liczba kontroli w placówkach niepublicznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych  

w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji. 

 Liczba uczniów niepełnosprawnych biorących udział w zawodach sportowych 

organizowanych w ramach „Olimpiad Specjalnych”. 
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 Liczba projektów i uczniów biorących w nich udział prowadzonych przez organizacje 

pozarządowe. 

Zadanie 3:  

Zwiększenie współpracy z gminami w zakresie dowozów uczniów na zajęcia organizowane  

w szkołach specjalnych, by zapewnić uczniom udział w jak najszerszej ofercie dydaktyczno-

wychowawczej i rehabilitacyjnej. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

Z dniem 1 września 2017 r. weszły w życie nowe przepisy w sprawie dowozu i opieki dzieci  

i młodzieży z niepełnosprawnościami, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.). 

Przepisy w dalszym ciągu gwarantują dzieciom i młodzieży dowóz do szkół. Dotychczas 

zapewniała to ustawa o systemie oświaty, a także  przepisy ustawy o samorządzie gminnym. 

Zgodnie z art. art. 39 ust. 4 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest: 

o zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się 

na podstawie art. 127 (dotyczy dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej 

szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły 

ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń 

kończy 21 rok życia; 

o zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych 

umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-

wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą: 

 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  

z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 

 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 

o zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt. 1 i 2, oraz jego opiekuna do 

szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt. 1 i 2, na zasadach określonych w umowie 

zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli 

dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. 

Zadaniem dyrektorów szkół specjalnych jest ścisła współpraca z gminami w zakresie 

dowozów oraz dostosowanie organizacji pracy i zajęć do ustaleń z JST w taki sposób, 

aby uczniowie mogli skorzystać z jak najszerszej oferty szkoły. 

W tym celu przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć: 

1. Coroczne ustalenia z gminami godzin dowozu uczniów. 

2. Dostosowanie organizacji zajęć do poczynionych ustaleń z uwzględnieniem jako 

priorytetu zapewnienia uczniom pełnej oferty edukacyjnej. 

3. Systematyczna kontrola przez dyrektorów właściwej realizacji zadania. 

Wskaźniki realizacji zadania/ kryterium sukcesu: 

 Skoordynowanie przez gminy dowozów i organizacji zajęć w taki sposób, aby uczniowie 

mogli korzystać z pełnej oferty zajęć. 
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PRIORYTET 2.  WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, STAŁE DOSTOSOWYWANIE OFERTY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ DO 

POTRZEB DZIECI I MŁODZIEŻY 

Cel strategiczny 2:  

Zwiększanie zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów niepełnosprawnych. 

Zadanie 1:  

Opracowanie przez powiatowego doradcę edukacyjno-zawodowego oferty dla uczniów 

niepełnosprawnych na kolejne etapy kształcenia. Stałe zapoznawanie uczniów z możliwościami 

dalszego kształcenia. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Kwidzynie, w ramach zadań statutowych, wspiera 

szkoły w realizacji zadań z doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym szczególnie uczniów 

niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawane 

przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Uczeń z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego może być: niesłyszący, słabosłyszący, niewidomy, słabowidzący,  

z niepełnosprawnością ruchową - w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem - w tym z zespołem Aspergera oraz  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczniowie niepełnosprawni i ich rodzice mają często 

duże trudności w wyborze szkoły na kolejnych etapach kształcenia, dlatego też wskazane jest 

rozwiniecie form doradztwa dla tych uczniów zarówno przez powiatowego doradcę, jak również 

doradców szkolnych. 

Wsparcie szkolnych doradców zawodowych w realizacji ich zadań odbywa się zgodnie  

z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.  

 

Zadania szkolnych specjalistów w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego wynikające  

z cytowanego rozporządzenia: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych 

stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę, 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

W tym celu przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć: 

1. Prowadzenie Kwidzyńskiej Sieci Doradców Edukacyjno–Zawodowych oraz jej rozwój 

poprzez m.in.: upowszechnianie informacji z zakresu doradztwa, dzielenie się wiedzą, 

dobrymi praktykami, pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów 

zewnętrznych, nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami oraz instytucjami 

z zakresu poradnictwa zawodowego, a także wsparcie w rozwiązywaniu bieżących 

problemów w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego. 
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2. Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe (m.in.: 

na podstawie konsultacji indywidualnych, doradztwa grupowego, publikowanych badań  

i analiz). 

3. Prowadzenie konsultacji indywidualnych z uczniami i ich rodzicami (m.in. na temat 

wyboru szkoły i zawodu) oraz prowadzenie badań diagnostycznych uczniów pod kątem 

adekwatnego wyboru szkoły/zawodu/studiów (przede wszystkim uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi). 

4. Propozycja zajęć dla rodziców (na terenie szkół i poradni) dot. m.in.: nabywania 

umiejętności wspierania dziecka w wyborach edukacyjno-zawodowych, wspierania 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wyborze szkoły/zawodu oraz 

spotkań informujących o zmianach w kształceniu wynikających z przepisów prawa. 

5. Organizowanie (na terenie poradni, pracowni, zakładów pracy) dla młodzieży szkół 

podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych spotkań  

z pracodawcami i przedstawicielami zawodów, które wyposażają uczniów w wiedzę  

o zawodach (m.in.: o zadaniach i czynnościach,  miejscach pracy, środowisku pracy, 

zapotrzebowaniu na rynku pracy). 

6. Prowadzenie (na terenie poradni) grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 

uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych – na podstawie zapotrzebowania szkół 

(zajęcia dotyczące m.in. zainteresowań, predyspozycji, słabych/mocnych stron, 

konstruowania CV, motywacji, kreatywnego rozwiązywania problemów, uzdolnień 

uczniów, zarządzania sobą w czasie, rynku edukacji i pracy). 

7. Aktualizowanie informacji dot. oferty edukacyjnej szkół oraz udostępnianie jej uczniom, 

ich rodzicom oraz szkolnym specjalistom. 

8. Udział w Targach Edukacyjnych i Targach Pracy organizowanych przez Powiat 

Kwidzyński - promowanie idei doradztwa edukacyjno–zawodowego oraz działalności 

Powiatowego Ośrodka Kariery. 

Wskaźniki realizacji zadania/ kryterium sukcesu: 

 kształtowanie pożądanych postaw młodzieży wobec pracy i planowania ścieżki 

kształcenia w celu podejmowania przez nich świadomych wyborów edukacyjno-

zawodowych, 

 zwiększenie świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie kształcenia 

dostosowanego do potrzeb rynku pracy,  

 wsparcie i wzmocnienie procesu edukacyjnego, opiekuńczego i wychowawczego szkoły, 

 zmniejszenie bezrobocia absolwentów niepełnosprawnych i jego skutków,  

 przeciwdziałanie negatywnym procesom społecznym. 

 

PRIORYTET 2.  WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, STAŁE DOSTOSOWYWANIE OFERTY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ DO 

POTRZEB DZIECI I MŁODZIEŻY 

Cel strategiczny 3:  

Rozwijanie partnerstwa szkół i placówek kształcenia specjalnego z pracodawcami w celu 

zwiększenia zatrudnialności absolwentów tych szkół. 

Zadanie 1:  

Nawiązanie stałej współpracy z pracodawcami oraz lokalnymi instytucjami. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 
W powiecie funkcjonują dwie szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnie. Jedna w Zespole Ponadgimnazjalnym nr 2 w Kwidzynie – Specjalna Branżowa 
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Szkoła I Stopnia  dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim. Uczniowie tej 

szkoły przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, podobnie jak 

młodzież pełnosprawna intelektualnie. Egzaminy są jednakowe dla obu grup, zatem dyplom jest 

równoważny i możliwość zatrudnienia podobna. Uczniowie kształcą się w klasach profilowanych 

i wielozawodowych jako młodociani pracownicy. Bardzo ważnym zadaniem szkoły jest dobra 

współpraca z przedsiębiorcami zarówno w zakresie kształcenia jak również warunków 

organizacyjnych związanych z możliwością odbywania praktycznej nauki zawodu  

u pracodawców. Inaczej przedstawia się sytuacja uczniów niepełnosprawnych intelektualnie  

w stopniu umiarkowanym i znacznym i ze sprzężeniami, którym dedykowana jest Szkoła 

Specjalna Przyspasabiająca do Pracy funkcjonująca w Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie. 

Uczniowie tej szkoły nie zdają żadnych egzaminów zawodowych, są jedynie przyuczani do 

wykonywania określonej pracy. Ich sytuacja jest znacznie trudniejsza w zakresie znalezienia 

zatrudnienia. W ostatnim okresie dyrekcja szkoły znacznie poszerzyła zakres dziedzin 

przyuczenia do zawodu realizując w szkole innowacyjny program modułowego zakładowego 

przygotowania do podejmowania różnych czynności. Aktualnie młodzież przyuczana jest do 

wykonywania pracy jako :  

- pomoc ogrodnika i sadownika z elementami przetwórstwa owoców, 

- pomocnik gospodarczy, 

- pomocnik kucharza, 

- gospodarstwo domowe. 

Dyrekcja szkoły nawiązała kontakty z pracodawcami, dzięki czemu części absolwentów udało 

się znaleźć zatrudnienie. W kolejnych latach należy kontynuować przyjęty kierunek działania.  

W miarę możliwości rozwijać dziedziny przyuczania do pracy, a także stale poszerzać grono 

pracodawców współpracujących w kształceniu uczniów niepełnosprawnych. 

W tym celu przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć: 

1. Organizowanie przez przedstawicieli szkoły spotkań z pracodawcami w zakresie 

możliwości i korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych, zatrudniania 

wspomaganego i funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych. 

2. Promocja zatrudniania osób niepełnosprawnych w lokalnych mediach.  

3. Coroczne spotkania przedstawiciela szkoły z pracodawcami w celu omówienia 

współpracy w kolejnym roku, w tym organizacji praktyk zawodowych. 

4. Realizacja projektów zewnętrznych wspierających realizację zawodową osób 

niepełnosprawnych. 

Wskaźniki realizacji zadania/ kryterium sukcesu: 
 Liczba odbytych spotkań z pracodawcami. 

 Liczba absolwentów szkół specjalnych podejmujących zatrudnienie, w tym absolwentów 

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. 
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PRIORYTET 3. DALSZE MODERNIZOWANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ 

STAŁA POPRAWA WYPOSAŻENIA 

 

Cele strategiczne i sposoby ich realizacji: 

 

 

Szczegółowy opis wybranych zadań i planowanych przedsięwzięć: 

PRIORYTET 3. DALSZE MODERNIZOWANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ STAŁA 

POPRAWA WYPOSAŻENIA 

Cel strategiczny 1:  

Modernizacja i remonty szkół i placówek, w tym dostosowanie ich do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Zadanie 1:  

Poprawa infrastruktury szkolnej zgodnie z przyjętym planem. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

Baza oświatowa – infrastruktura i wyposażenie placówek – stanowi jeden z czynników 

determinujących efektywność realizacji zadań oświatowych, w tym zapewnienie bezpiecznych  

i higienicznych warunków nauki i pracy. Ponownie dokonana diagnoza w tym zakresie 

zmierzała do ustalenia, w jakim stopniu obecna powiatowa baza oświatowa – funkcjonująca  

w kontekście realnych procesów demograficznych, potrzeb artykułowanych przez użytkowników 

sytemu, przeprowadzanej reformy oświaty oraz uwarunkowań finansowych – sprzyja realizacji 

kluczowych wyzwań edukacyjnych. 

Pomimo dotychczas poczynionych dużych nakładów finansowych na realizację wcześniej 

zaplanowanych przedsięwzięć istnieje potrzeba dalszych działań dążących do poprawy stanu 

powiatowej infrastruktury i bazy placówek oświatowych, w tym sukcesywne wdrażanie działań 

zawartych w nowym planie inwestycji.  

CELE STRATEGICZNE ZADANIA 

1. Modernizacja i remonty szkół 

i placówek, w tym 

dostosowanie ich do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 

1. Poprawa infrastruktury szkolnej zgodnie z przyjętym 

planem. 

2. Przeprowadzanie bieżących remontów przez 

dyrektorów w ramach obowiązków wynikających  

z trwałego zarządu. 

2. Systematyczne doposażanie 

szkół i placówek w sprzęt i 

pomoce dydaktyczne, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem pracowni 

kształcenia zawodowego 

oraz technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych. 

1. Opracowanie przez dyrektorów corocznych planów 

doposażenia szkoły/placówki w niezbędne pomoce  

i wyposażenie, z uwzględnieniem planu finansowego 

szkoły/ placówki wynikającego z zaplanowanej przez 

dyrektora organizacji pracy szkoły/placówki oraz 

możliwości finansowych Powiatu. 

Realizacja przez dyrektorów ww. planów. 

2. Pozyskiwanie przez dyrektorów środków zewnętrznych 

(Unia Europejska, fundacje, stowarzyszenia, 

pracodawcy) na pomoce dydaktyczne i doposażenie. 
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W tym celu przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć: 

1. Realizację planu inwestycji oświatowych w powiecie kwidzyńskim, stanowiącego 

załącznik nr 1. 

2. W miarę możliwości finansowych powiatu instalacja platform przyschodowych 

ułatwiających przemieszczanie się osób niepełnosprawnych fizycznie w budynkach 

oświatowych. 

Wskaźniki realizacji zadania/ kryterium sukcesu: 

 Ułatwiony dostęp do szkół dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. 

 Umożliwienie osobom niepełnosprawnym edukacji w różnych kierunkach zawodowych. 

 Liczba i koszt zmodernizowanych obiektów oświatowych. 

 Wartość wykonanych remontów w placówkach oświatowych. 

 Wartość zakupionego/pozyskanego wyposażenia i pomocy dydaktycznych. 

Zadanie 2:  

Przeprowadzanie bieżących remontów przez dyrektorów w ramach obowiązków wynikających  

z trwałego zarządu. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

Obiekty oświatowe tworzące bazę edukacyjną będące w ustanowionym trwałym zarządzie 

dyrektorów znajdują się w różnym stanie technicznym, odpowiadającym okresowi ich 

użytkowania oraz zakresowi dokonanych na przestrzeni lat remontów i modernizacji. 

Systematyczne i na bieżąco przeprowadzane w szkołach i placówkach remonty, podejmowane  

w miarę pozyskiwania środków zewnętrznych oraz środków uzyskanych z racjonalizacji kosztów 

stałych, zapewnią prawidłowe warunki do ich funkcjonowania. Priorytetem jednak będą zadania 

związane ze zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa oraz redukcji czynników generujących 

dodatkowe koszty związane z ich eksploatacją. 

W celu realizacji zadania przewiduje się  następujące przedsięwzięcia: 

1. Przeprowadzanie remontów w obiektach oświatowych wynikających z aktualnych 

potrzeb. 

Wskaźniki realizacji zadania/ kryterium sukcesu: 

 Liczba i zakres wykonanych remontów, w tym remontów i prac wykonanych z inicjatywy 

dyrektorów ze środków pozyskanych we własnym zakresie. 

 Uzyskanie coraz wyższych standardów bazy lokalowej obiektów oświatowych. 

 

PRIORYTET 3. DALSZE MODERNIZOWANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ STAŁA 

POPRAWA WYPOSAŻENIA 

Cel strategiczny 2:  

Systematyczne doposażanie szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne, ze szczególnym 

uwzględnieniem pracowni kształcenia zawodowego oraz technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 

Zadanie 1:  

Opracowanie przez dyrektorów corocznych planów doposażenia szkoły/placówki w niezbędne 

pomoce i wyposażenie z uwzględnieniem planu finansowego szkoły/ placówki wynikającego  

z zaplanowanej przez dyrektora organizacji pracy szkoły/placówki oraz możliwości finansowych 

Powiatu. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

Sukcesywne doposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt multimedialny z możliwością 

korzystania z platform edukacyjnych zawierających multimedialne materiały edukacyjne oraz  
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w pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację podstaw programowych różnych przedmiotów  

z wykorzystaniem m.in. nowoczesnych technik nauczania jest również bardzo ważnym 

aspektem budowania infrastruktury oświatowej. 

Ciągły rozwój technologiczny wymusza także na nauczycielach wzbogacanie i unowocześnianie 

metod i form pracy z uczniami, aby zainteresować ich nauczanym przedmiotem.  

Dlatego bardzo istotnym jest, by dyrektorzy corocznie opracowywali plany doposażenia 

szkoły/placówki w niezbędne pomoce i wyposażenie z uwzględnieniem posiadanych środków  

w swoich planach finansowych. 

 

W tym celu przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć: 

1. Analizowanie stanu wyposażenia szkół/ placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

2. Opracowanie corocznie planu doposażenia szkoły/placówki w niezbędne pomoce  

i wyposażenie oraz wdrożenie go w miarę posiadanych środków. 

3. Sukcesywne doposażanie szkół/ placówek w nowoczesny sprzęt oraz nowoczesne 

pomoce dydaktyczne, programy multimedialne umożliwiające również przygotowanie 

uczniów do egzaminów zewnętrznych. 

4. Wyposażenie szkół zawodowych w sprzęt umożliwiający przeprowadzanie zewnętrznych 

egzaminów zawodowych. 

5. Systematyczna wymiana bazy informatycznej we wszystkich prowadzonych przez 

Powiat szkołach i placówkach. 

6. Wyposażanie sal gimnastycznych i boisk szkolnych w nowoczesny, zapewniający 

bezpieczne warunki ćwiczeń sprzęt. 

Wskaźniki realizacji zadania/ kryterium sukcesu: 

 Liczba wymienionego sprzętu, w tym IT. 

 Odpowiednia baza sportowa. 

 Wzrost efektów nauczania. 

Zadanie 2:  

Pozyskiwanie przez dyrektorów środków zewnętrznych (Unia Europejska, fundacje, 

stowarzyszenia, pracodawcy) na pomoce dydaktyczne i doposażenie. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

Sukcesywne doposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt multimedialny z możliwością 

korzystania z platform edukacyjnych oraz w pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację 

podstaw programowych różnych przedmiotów z wykorzystaniem m.in. nowoczesnych technik 

nauczania jest również bardzo ważnym aspektem budowania infrastruktury oświatowej. 

W sytuacji zmniejszających się dochodów Powiatu, w tym subwencji oświatowej, wskazane jest 

- oprócz zapewnionych na ten cel przez organ prowadzący – pozyskiwanie ich z innych źródeł: 

programów krajowych i europejskich lub likwidacji zbędnych kosztów. 

Placówki zainteresowane pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na cele edukacyjne 

powinny śledzić terminy ogłaszania konkursów i zapoznawać się z informacjami na ich temat 

oraz kryteriami, jakie należy spełniać, aby ubiegać się o przyznanie dotacji.  

Dyrektorzy szkół zawodowych mogą również w ramach współpracy z pracodawcami 

pozyskiwać sprzęt niezbędny do wyposażania pracowni szkolnych. 

 

W celu realizacji zadania przewiduje się  następujące przedsięwzięcia: 

1. Dokształcanie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych w pozyskiwaniu 

zewnętrznych funduszy. 

2. Składanie przez dyrektorów wniosków o doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne  
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i wyposażenie w ramach programów rządowych (z możliwością wsparcia przez 

odpowiednich pracowników Starostwa). 

3. Składanie przez dyrektorów wniosków o doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne  

i wyposażenie w ramach innych programów (fundusze europejskie, fundacje, 

stowarzyszenia, pracodawcy). 

4. Pozyskiwanie wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach współpracy  

z pracodawcami. 

Wskaźniki realizacji zadania/ kryterium sukcesu: 

 Odpowiednio wyposażone sale/ pracownie szkolne. 

 Wzrost efektów nauczania. 
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PRIORYTET 4. DOSTOSOWANIE ORGANIZACJI I FINANSOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH DO ZMIAN PRAWNYCH W TYM ZAKRESIE 

 

Cele strategiczne i sposoby ich realizacji: 

 

 

Szczegółowy opis wybranych zadań i planowanych przedsięwzięć: 

PRIORYTET 4. DOSTOSOWANIE ORGANIZACJI I FINANSOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

DO ZMIAN W TYM ZAKRESIE 

Cel strategiczny 1:  
Dostosowanie organizacji szkół i placówek do zmian prawa oświatowego. 

Zadanie 1:  

Przygotowanie aktów prawnych dostosowujących szkoły i placówki do nowego systemu 

szkolnictwa. Monitorowanie wdrażania w życie zmian w szkołach i placówkach. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

Wdrażana od września 2017 roku reforma edukacji likwiduje gimnazja, wprowadza na nowo 

ośmioklasowe szkoły podstawowe, czteroletnie licea i pięcioletnie technika. Oznacza to wiele 

zmian w powiatowych szkołach i placówkach, a także  trudności, z którymi trzeba się zmierzyć. 

W krótkim czasie powstaje bardzo dużo aktów prawnych regulujących funkcjonowanie oświaty, 

w tym cztery nowe ustawy, z których każda  opisuje część zadań  edukacyjnych do realizacji  

i różne terminy wejścia w życie poszczególnych artykułów tych ustaw. Do nowych ustaw 

powstają  liczne akty wykonawcze. Taka sytuacja powoduje ogromne trudności w poruszaniu 

się i stosowaniu nowego prawa. Wiele przepisów jest niedoprecyzowanych i istnieje 

konieczność występowania do MEN o ustalenie sposobu ich wdrożenia. Dostosowanie struktury 

szkolnictwa w powiecie do nowego ustroju szkolnego częściowo już zrealizowano, 

przekształcając część szkół w jednostki nowego typu. W kolejnych latach pozostaje jednak 

przygotowanie dalszych  zmian. W latach 2017/2018 – 2018/2019 w kształceniu zawodowym 

będą funkcjonować równolegle dwa typy szkół (zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła branżowa 

CELE STRATEGICZNE ZADANIA 

1. Dostosowanie organizacji 

szkół i placówek do zmian 

prawa oświatowego. 

1. Przygotowanie aktów prawnych dostosowujących 

szkoły i placówki do nowego systemu szkolnictwa. 

Monitorowanie wdrażania w życie zmian w szkołach  

i placówkach. 

2. Wspieranie doskonalenia dyrektorów w zakresie 

wdrażanych zmian. 

2. Finansowanie szkół i 

placówek Powiatu z 

uwzględnieniem zmian w 

finansowaniu działalności 

oświatowej przez Państwo. 

1. Monitorowanie zmian w zakresie algorytmu 

finansowania zadań oświatowych dla Powiatu. 

2. Monitorowanie planów finansowych jednostek 

oświatowych i efektywności wykorzystania przez nie 

środków budżetowych. 

3. Opracowanie lokalnych zasad tworzenia planów 

finansowych szkół i placówek z uwzględnieniem zmian 

prawnych w tym zakresie. 
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I stopnia), a tym samym  dwie podstawy programowe. Dużym wyzwaniem będzie 

przeprowadzenie rekrutacji i kształcenie w okresie od września 2019 do sierpnia 2022, gdy  

w szkołach będzie "kumulacja podwójnego rocznika". Zakłada się, że uczniowie (absolwenci 

gimnazjów i szkół podstawowych) będą uczęszczać do odrębnych klas. Zatem w tej sytuacji 

również będą obowiązywać dwie podstawy programowe w równoległych klasach, co może 

stanowić problem dla realizujących je nauczycieli. Dużą trudnością w tym okresie będzie 

przygotowanie oferty kształcenia zawodowego, tak aby nie ograniczyć dostępności do zawodów 

dla absolwentów danego typu szkoły (gimnazjum i szkoły podstawowej), a jednocześnie nie 

tworzyć podwójnych klasy w określonym zawodzie – bez uzasadnienia płynącego z rynku 

pracy. 

 

W tym celu przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć: 

1. Przygotowanie i podjęcie uchwał w sprawie  przekształcenia trzyletnich liceów 

ogólnokształcących w czteroletnie. 

2. Przygotowanie i podjęcie uchwał w sprawie  przekształcenia czteroletnich  techników  

w pięcioletnie. 

3. Powołanie szkół branżowych II stopnia . 

4. Przygotowanie i podjęcie uchwał w sprawie zakończenia działalności gimnazjów. 

5. Przygotowanie i podjęcie uchwały w sprawie sieci szkół uwzględniającej nowe typy 

szkół. 

6. Jesienią 2018 roku przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród uczniów gimnazjów  

i klas VIII szkół podstawowych w zakresie preferencji w wyborze kierunków kształcenia 

na dalszym etapie edukacji uwzględniającej zapotrzebowanie rynku pracy. 

7. Przygotowanie innych aktów prawa miejscowego wynikających z bieżących zmian  

w prawie oświatowym. 

8. W roku szkolnym 2019/2020 przygotowanie organizacji szkół i placówek w taki sposób, 

aby średnia liczba godzin ponadwymiarowych przypadająca na etat nauczyciela w danej 

szkole nie  przekroczyła średniej liczby godzin ponadwymiarowych przypadających na 

etat nauczyciela w tej szkole w roku szkolnym 2016/2017" - obowiązek wynikający  

z art. 221 pkt 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. 

9. Monitorowanie zmian wdrażanych w szkołach i placówkach z wykorzystaniem arkuszy 

organizacyjnych i raportów składanych przez dyrektorów. 

Wskaźniki realizacji zadania/ kryterium sukcesu: 

 Liczba przygotowanych i podjętych uchwał. 

 Liczba uczniów gimnazjów i szkół podstawowych biorących udział w ankiecie. 

Zadanie 2:  

Wspieranie doskonalenia dyrektorów w zakresie wdrażanych zmian. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

Przed szkołami i placówkami oświatowymi, będącymi jednostkami organizacyjnymi powiatu  

i działającymi jako jednostki budżetowe sektora finansów publicznych, stoi szereg różnorodnych 

zadań organizacyjno-administracyjnych. Sprawne wykonywanie wszystkich obowiązków 

wynikających z przepisów prawa regulujących zasady funkcjonowania tego typu jednostki 

wymaga od jej kierownika oraz zatrudnionej w niej kadry administracyjnej posiadania 

różnorodnych kwalifikacji i umiejętności. Szczególne wyzwania stoją przed dyrektorami  

w związku z wdrażaną reformą edukacji i sprawnym wdrażaniem licznych zmian wynikających  

z nowych aktów prawa, dlatego planowane są działania wspomagające dyrektorów w realizacji 

nowych zadań. 
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W celu realizacji zadania przewiduje się  następujące przedsięwzięcia: 

1. Coroczne planowanie środków finansowych na doskonalenie kadry kierowniczej szkół  

i placówek. 

2. Organizowanie szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek z udziałem specjalistów 

zewnętrznych z różnych dziedzin, istotnych z punktu widzenia zarządzania szkołą / 

placówką i zmian prawa oświatowego. 

3. Wspieranie doskonalenia kadry kierowniczej w ramach zespołu samokształceniowego 

funkcjonującego w ramach Pomorskiej Sieci Dyrektorów. 

 

Wskaźniki realizacji zadania/ kryterium sukcesu: 

 Liczba i tematyka  szkoleń zorganizowanych dla kadry kierowniczej. 

 Liczba szkoleń odbytych w ramach Pomorskiej Sieci Dyrektorów. 

 

 

PRIORYTET 4. DOSTOSOWANIE ORGANIZACJI I FINANSOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

DO ZMIAN W TYM ZAKRESIE 

Cel strategiczny 2:  
Finansowanie szkół i placówek Powiatu z uwzględnieniem zmian w finansowaniu działalności 
oświatowej przez Państwo. 

Zadanie 1:  

Monitorowanie zmian w zakresie algorytmu finansowania zadań oświatowych dla Powiatu. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 

W ostatnich latach corocznie zmianie ulega algorytm naliczania subwencji oświatowej. 

Zmniejszeniu uległy środki na kształcenie słuchaczy szkół dla dorosłych, uczniów gimnazjów, 

zróżnicowano koszty kształcenia zawodowego. Ponadto, zmniejsza się także liczba uczniów. 

Czynniki te powodują, że pomimo rosnącego finansowego standardu A  subwencja oświatowa 

dla powiatu każdego roku ulega zmniejszeniu. MEN zapowiada dalsze zmiany w finansowaniu 

oświaty i nie wiadomo, czy kolejne zmiany algorytmu zrekompensują koszt dodatkowego 

rocznika w liceach ogólnokształcących i technikach. Istotną kwestią jest również obowiązujące 

prawo w zakresie dotowania szkół i placówek niepublicznych, z którego wynika, że subwencję 

na kształcenie wychowanków tych szkół należy przekazać na rzeczywistą liczbę uczniów  

w danym miesiącu, bez względu na ilość środków otrzymanych na ten cel. Bardzo trudno jest 

więc zaplanować rzeczywiste koszty dotacji. Należy się również liczyć z sytuacją, gdy rosnąca 

liczba uczniów w tych szkołach po 30 września będzie wymagała wypłacenia wyższych środków 

niż otrzymana subwencja. Subwencja oświatowa powiatu w roku 2018 jest niższa o 441 067 zł  

w stosunku do roku 2017, a o 1 162 744 zł w stosunku do roku 2016. Realia te powodują 

konieczność dostosowania organizacji i finansowania szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez powiat do warunków finansowych zagwarantowanych przez państwo. 

 

W tym celu przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć: 

1. Przygotowanie planu finansowego i organizacyjnego szkół powiatu na kolejny rok 

budżetowy (w tym szkolny) w zakresie finansowania zadań oświatowych w oparciu  

o algorytm roku bieżącego i dane statystyczne SIO wg stanu na 30 września każdego 

roku. 

2. Coroczna analiza subwencji oświatowej na kolejny rok po ogłoszeniu rozporządzenia  

w sprawie algorytmu i „metryczki” dla Powiatu (grudzień - marzec). 
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3. Korekta finansowa i organizacyjna do otrzymanych warunków finansowych z budżetu 

państwa. 

Wskaźniki realizacji zadania/ kryterium sukcesu: 
 Dostosowanie organizacji szkół i placówek do warunków finansowych zapewnionych  

w budżecie państwa. 

Zadanie 2:  

Monitorowanie planów finansowych jednostek oświatowych i efektywności wykorzystania przez 

nie środków budżetowych. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 
Wydatki publiczne, w myśl ustawy o finansach publicznych, powinny być dokonywane w sposób 

celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 

- uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 

- w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 

- w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

- optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 

Ponadto, u.o.f.p. zobowiązuje do dokonywania wydatków w granicach kwot określonych  

w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie  

z planowanym przeznaczeniem.  

Monitorowanie  realizacji planu finansowego jednostek oświatowych to nie tylko analizowanie 

ponoszonych wydatków w stosunku do ustalonego planu, ale także porównanie efektów 

realizowanych zadań w stosunku do poniesionych nakładów. Działanie to ma zapewnić 

efektywne, racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Powiat nie ma na tyle wysokich 

dochodów własnych, by w długim okresie dokładać do realizacji zadań oświatowych dużych 

kwot. 

Przepisy oświatowe stanowią,  iż dyrektor szkoły lub placówki dysponuje środkami określonymi 

w planie finansowym szkoły lub placówki, zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki,  

i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Z kolei ustawa o finansach 

publicznych nakłada na kierowników jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialność 

za całość gospodarki finansowej tej jednostki. W realizacji tych zadań dyrektorów wspiera 

Powiatowy Zespół Ekonomiczno–Administracyjny prowadzący wspólną obsługę 

administracyjną, finansową i organizacyjną wszystkich jednostek oświatowych powiatu. Jednym 

z zadań PZEA jest dostarczanie dyrektorom comiesięcznych sprawozdań z bieżącej realizacji 

planu finansowego, a także sporządzanie wyliczeń kosztów finansowych przygotowanej przez 

dyrektorów organizacji pracy jednostki na kolejny rok szkolny. Organizacja edukacji musi być na 

bieżąco dopasowywana do zmniejszającej się liczby uczniów. Mniejsze koszty globalne oświaty 

wynikające z mniejszej liczby uczniów można wykorzystać do podniesienia jej poziomu, 

pamiętając iż oświata jest dla uczniów. Oszczędności powstałe z likwidacji zbędnych kosztów 

należy przeznaczyć na organizację zajęć dodatkowych wspomagających rozwój młodzieży 

(zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub koła rozwijające uzdolnienia). 

 
W celu realizacji zadania przewiduje się  następujące przedsięwzięcia: 

1.  Wspieranie dyrektorów w analizowaniu planów finansowych szkół i placówek, 

ponoszonych kosztów – podjęcie działań mających na celu likwidowanie zbędnych 

kosztów oraz priorytetowe uwzględnianie w strukturze planu finansowego prowadzenia 

zajęć dodatkowych. 

2. Stałe monitorowanie kosztów i efektywności wykorzystania środków finansowych. 

3. Przeznaczanie oszczędności powstałych w roku budżetowym na zwiększenie oferty 

zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. 
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Wskaźniki realizacji zadania/ kryterium sukcesu: 
 Równoważenie się subwencji oświatowej i innych dochodów oświatowych z bieżącymi  

wydatkami oświatowymi. 

 Likwidacja zbędnych kosztów, niezwiązanych bezpośrednio z efektami kształcenia. 

 Liczba zajęć pozalekcyjnych zrealizowanych w roku budżetowym dzięki racjonalizacji 

kosztów. 

Zadanie 3:  

Opracowanie lokalnych zasad tworzenia planów finansowych szkół i placówek  

z uwzględnieniem zmian prawnych w tym zakresie. 

Opis zadania i planowane przedsięwzięcia: 
Arkusz organizacyjny jest dokumentem okołobudżetowym, ponieważ jest narzędziem do 

wyznaczenia wynagrodzeniowej części planów finansowych pojedynczej jednostki. System 

naliczenia subwencji oświatowej w Polsce ściśle związany jest z liczbą uczniów i obliczany jest 

algorytmem, który w ostatnich latach ulega nieustannym zmianom. Ponadto w ostatnich latach 

zmniejsza się liczba uczniów, co  niekorzystnie wpływa na wysokość subwencji otrzymywanej 

przez powiat. Zachodzi więc konieczność dostosowania planowania finansowego do 

zmieniającej się sytuacji. Sposobem ścisłego związania budżetu szkoły z liczbą uczniów jest 

bon organizacyjny. Fundamentem bonu organizacyjnego jest należna szkole liczba godzin 

przeliczeniowych na jednego ucznia, a także gwarantowanie finansowania zadań, na które 

dyrektor szkoły nie ma wpływu. „Metoda bonu organizacyjnego polega na przyznaniu szkole 

limitu etatów przeliczeniowych, który stanowi maksymalną liczbę etatów wynikających z liczby 

uczniów. Etaty przeliczeniowe wynikają z podzielenia ogólnej liczby godzin dydaktycznych 

związanych z realizacją zadań szkoły przez pensum dydaktyczne (ogólna liczba godzin 

przedmiotów ogólnokształcących: 18 godz.; liczba godzin zajęć praktycznych: 22 godz.; itp.). 

Liczbę godzin dydaktycznych przysługujących szkole wylicza się na podstawie parametru 

standaryzacji, który jest obliczany jako liczba godzin nauczycielskich przypadająca na jednego 

ucznia. Po przemnożeniu parametru przez liczbę uczniów w szkole (oddziale) uzyskuje się 

liczbę godzin, z której wynika przysługujący dla danej szkoły bon organizacyjny, to jest liczba 

etatów przeliczeniowych nauczycieli. W wyliczeniach należy uwzględnić dodatkowe godziny 

przysługujące na powiększenie liczby etatów przeliczeniowych, to jest: etaty wsparcia, urlopy 

dla poratowania zdrowia, zniżki godzin kadry kierowniczej i doradców metodycznych, nauczanie 

indywidualne itp.” (Z. Czepelak 2016). 

Dla potrzeb corocznych prac projektowych związanych z planowaniem organizacji oraz zmian 

wprowadzonych w trakcie roku szkolnego, planuje się wprowadzenie bonu organizacyjnego  

w placówkach oświatowych powiatu. W ramach przyznanej liczby etatów dyrektorzy mają 

swobodę określania organizacji swoich szkół. Wpłynie to na optymalizację organizacji szkoły 

oraz na zwiększenie samodzielności i odpowiedzialności dyrektorów szkół, a także efektywność 

kształcenia i wychowania. Ingerowanie w rozwiązania szczegółowe stosowane przez 

dyrektorów szkół powoduje to, że nie są oni zainteresowani działaniami na rzecz racjonalizacji 

wydatków.  

  

W celu realizacji zadania przewiduje się  następujące przedsięwzięcia: 

1. Ustalanie lokalnych standardów zatrudnienia na poziomie odpowiadającym potrzebom  

i możliwościom  wynikającym z prawa oświatowego (ramowe plany nauczania, podział 

subwencji oświatowej miedzy JST). 

2. Pilnowanie ich przestrzegania. 

3. Rezygnacja z ręcznego sterowania i negocjowania rozwiązań organizacyjnych  

w szkołach. 
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Wskaźniki realizacji zadania/ kryterium sukcesu: 
 Zracjonalizowanie wydatków na oświatę.  

 Zwiększenie autonomii dyrektorów szkół przy jednoczesnym zwiększeniu ich 

odpowiedzialności. 

  Automatyczne dostosowywanie organizacji szkół do sytuacji demograficznej. 
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7.  Harmonogram zadań 

Realizacja przedstawionych powyżej zadań w ramach poszczególnych priorytetów będzie 

przebiegała etapami. 

 

PRIORYTET 1. Utrzymanie wysokiej jakości kształcenia z wiodącą pomocą technologii 

informacyjno-komunikacyjnych  

Zadanie Realizatorzy Lata realizacji 

Cel strategiczny 1.  

Wspieranie uczniów w indywidualnym rozwoju. Ograniczenie przedwczesnego porzucania 

nauki szkolnej. 

Wspieranie i realizowanie programów pracy  

z uczniami uzdolnionymi w szkołach i placówkach. 

Organ prowadzący, 

dyrektorzy szkół 

2018-2023 

Realizacja przedsięwzięcia strategicznego „Zdolni  

z Pomorza – powiat kwidzyński”. 

Koordynator merytoryczny 

projektu, kierownik projektu, 

Urząd Marszałkowski 

2015-2021 

Zapewnienie pomocy uczniom z problemami 

edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych. 

Dyrektorzy szkół 2018-2023 

Dostosowanie rozkładu zajęć w ciągu dnia  

i szkolnych planów nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów. 

Dyrektorzy szkół 

Kontynuowanie badań osiągnięć uczniów na 

początku kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej/ 

ponadpodstawowej we współpracy z pracownikami 

wyższych uczelni. 

Organ prowadzący, 

dyrektorzy szkół 

Monitorowanie działań związanych z 

egzekwowaniem realizacji obowiązku szkolnego  

i nauki. 

Organ prowadzący, 

dyrektorzy szkół, PPP  

Kontynuowanie wspomagania i motywowania 

uczniów za pośrednictwem systemu 

stypendialnego. 

Organ prowadzący, 

dyrektorzy szkół 

Rozwijanie współpracy z wyższymi uczelniami. Dyrektorzy szkół 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe.  PPP, SPiNKa 

Cel strategiczny 2.  

Aktywny udział w realizacji programów Unii Europejskiej oraz programów różnych instytucji/ 

fundacji/ stowarzyszeń na rzecz edukacji. 

Udział w międzynarodowych sieciach i programach 

edukacyjnych (programy wymiany uczniowskiej, 

staże i praktyki dla uczniów szkół zawodowych, 

organizacja staży i praktyk zawodowych dla 

nauczycieli). 

Dyrektorzy szkół, 

stowarzyszenia, fundacje 

2018-2023 

Cel strategiczny 3.  

Wzmacnianie efektów kształcenia zawodowego. Rozwijanie partnerstwa placówek 

oświatowych z pracodawcami. 

Realizacja projektu zawodowego „Podniesienie 

jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie 

kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów”. 

Zapewnienie stałego udziału pracodawców  

w procesie kształcenia zawodowego. 

Kierownik projektu,  

organ prowadzący, 

dyrektorzy szkół 

2016-2020 
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Rozwijanie warsztatu metodyczno-dydaktycznego 

nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

Organ prowadzący, 

dyrektorzy szkół, 

pracodawcy 

2018-2023 

Monitorowanie dopasowania systemów kształcenia 

i szkolenia do potrzeb rynku pracy. 

Organ prowadzący, 

dyrektorzy szkół, PUP, 

Powiatowy Ośrodek Kariery 

Poszerzanie oferty kształcenia ustawicznego, 

promowanie jej wśród dorosłych. 

Dyrektorzy szkół 

Cel strategiczny 4.  

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych 

uczniów oraz stosowania innowacji pedagogicznych. 

Zwiększanie efektywności doradztwa 

metodycznego nauczycieli. 

Organ prowadzący, 

dyrektorzy szkół 

2018-2023 

Budowa sieci współpracy i samokształcenia dla 

dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek 

oświatowych. 

Dyrektorzy szkół 

 

 

PRIORYTET 2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

stałe dostosowywanie oferty edukacyjno-terapeutycznej do potrzeb dzieci i młodzieży. 

Zadanie Realizatorzy Lata realizacji 

Cel strategiczny 1.  

Doskonalenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej w zakresie efektywności 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych. 

Monitorowanie potrzeb dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej w zakresie kształtowania oferty 

edukacyjno-terapeutycznej. 

Dyrektorzy szkół, PPP 2018-2023 

Rozwijanie współpracy z fundacjami, 

stowarzyszeniami oraz instytucjami realizującymi 

programy edukacyjno-terapeutyczno-

wychowawcze dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych. 

Dyrektorzy szkół 

Zwiększenie współpracy z gminami w zakresie 

dowozów uczniów na zajęcia organizowane  

w szkołach specjalnych, by zapewnić uczniom 

udział w jak najszerszej ofercie dydaktyczno-

wychowawczej i rehabilitacyjnej. 

Dyrektorzy szkół 

Cel strategiczny 2.  

Zwiększanie zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów niepełnosprawnych. 

Opracowanie przez powiatowego doradcę 

edukacyjno-zawodowego oferty dla uczniów 

niepełnosprawnych na kolejne etapy kształcenia. 

Stałe zapoznawanie uczniów z możliwościami 

dalszego kształcenia. 

Powiatowy Ośrodek Kariery 2018-2023 

Cel strategiczny 3.  

Rozwijanie partnerstwa szkół i placówek kształcenia specjalnego z pracodawcami w celu 

zwiększenia zatrudnialności absolwentów tych szkół. 

Nawiązanie stałej współpracy z pracodawcami 

oraz lokalnymi instytucjami. 

Dyrektorzy szkół,  

Powiatowy Ośrodek Kariery 

2018-203 
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PRIORYTET 3. Dalsze modernizowanie szkół i placówek oświatowych oraz stała poprawa 

wyposażenia. 

Zadanie Realizatorzy Lata realizacji 

Cel strategiczny 1.  

Modernizacja i remonty szkół i placówek, w tym dostosowanie ich do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Poprawa infrastruktury szkolnej zgodnie  

z przyjętym planem. 

Organ prowadzący, 

dyrektorzy szkół 

2018-2023 

Przeprowadzanie bieżących remontów przez 

dyrektorów w ramach obowiązków wynikających  

z trwałego zarządu. 

Dyrektorzy szkół 

Cel strategiczny 2.  

Systematyczne doposażanie szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne, ze 

szczególnym uwzględnieniem pracowni kształcenia zawodowego oraz technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. 

Opracowanie przez dyrektorów corocznych 

planów doposażenia szkoły/placówki  

w niezbędne pomoce i wyposażenie  

z uwzględnieniem planu finansowego szkoły/ 

placówki wynikającego z zaplanowanej przez 

dyrektora organizacji pracy szkoły/placówki oraz 

możliwości finansowych Powiatu.  

Realizacja przez dyrektorów ww. planów. 

Dyrektorzy szkół 2018-2023 

Pozyskiwanie przez dyrektorów środków 

zewnętrznych (Unia Europejska, fundacje, 

stowarzyszenia, pracodawcy) na pomoce 

dydaktyczne i doposażenie. 

Dyrektorzy szkół 

 

PRIORYTET 4. Dostosowanie organizacji i finansowania szkół i placówek oświatowych do 

zmian prawnych w tym zakresie. 

Zadanie Realizatorzy Lata realizacji 

Cel strategiczny 1.  

Dostosowanie organizacji szkół i placówek do zmian prawa oświatowego. 

Przygotowanie aktów prawnych dostosowujących 

szkoły i placówki do nowego systemu szkolnictwa. 

Monitorowanie wdrażania w życie zmian  

w szkołach i placówkach. 

Organ prowadzący 2018-2023 

Wspieranie doskonalenia dyrektorów w zakresie 

wdrażanych zmian. 

Organ prowadzący 

Cel strategiczny 2.  

Finansowanie szkół i placówek Powiatu z uwzględnieniem zmian w finansowaniu 

działalności oświatowej przez Państwo. 

Monitorowanie zmian w zakresie algorytmu 

finansowania zadań oświatowych dla Powiatu. 

Organ prowadzący 2018-2023 

Monitorowanie planów finansowych jednostek 

oświatowych i efektywności wykorzystania przez 

nie środków budżetowych. 

Organ prowadzący,  

PZEA w Kwidzynie 

Opracowanie lokalnych zasad tworzenia planów 

finansowych szkół i placówek z uwzględnieniem 

zmian prawnych w tym zakresie. 

Organ prowadzący,  

PZEA w Kwidzynie 
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8. Źródła finansowania zadań planowanych w ramach strategii 

Zadania zawarte w strategii finansowane będą z następujących źródeł: 

 środki własne Powiatu, w tym subwencja oświatowa (budżet Powiatu każdego roku 

będzie wyznaczał ramy finansowania zadań w strategii), 

 fundusze europejskie, 

 inne fundusze. 

 

Wysokość ustalonych źródeł finansowania niektórych zadań: 

Zadanie Wysokość środków finansowych Uwagi 

Projekt pn. „Podniesienie 
jakości szkolnictwa 
zawodowego w powiecie 
kwidzyńskim – większa 
zatrudnialność uczniów” 

Cały projekt: 
2 252 732,02 zł (w tym dofinansowanie  
z UE – 2 027 458,82 zł) 
 
Środki zaplanowane na lata 2018-2021*: 
1 615 478 zł 

*Na podstawie uchwały  
Nr XXXI/163/2018 Rady 
Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 26 marca 2018 r.  
o zmianie uchwały Nr 
XXVII/153/2017 Rady 

Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 4 grudnia 2017 r.  

w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu 

kwidzyńskiego 

Projekt pn. „Podniesienie 
jakości szkolnictwa 
zawodowego w powiecie 
kwidzyńskim – 
modernizacja obiektów 
szkolnych wraz  
z wyposażeniem” 

Cały projekt: 
18 910 127,80 zł (w tym dofinansowanie 
z UE – 16 073 608,63 zł) + ok. 2 700 000 
zł (koszty wcześniej nieplanowane) 
 
Środki zaplanowane na lata 2018-2021*: 
20 107 896 zł 

Projekt pn. „Zdolni  
z  pomorza – powiat 
kwidzyński” 

Cały projekt: 
566 819,04 zł (w tym dofinansowanie  
z UE – 566 819,04 zł)  
 
Środki zaplanowane na lata 2018-2021*: 
443 982 zł 

Budowa obiektów 
sportowych w Zespole 
Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 
w Kwidzynie – wykonanie 
dokumentacji (projekt) 

149 445 zł - 

Poprawa infrastruktury 
rekreacyjnej  
w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym 
w Barcicach (budowa 
placu z urządzeniami 
zabawowymi) 

205 236,57 zł (w tym 205 236,57 zł 
dofinansowanie z UE) 

Na podstawie wniosku 
złożonego w ramach 

konkursu nr RPPM.03.01.00-
IŻ.00-22-001/18 w ramach 

RPO WP na lata 2014-2020 
Oś Priorytetowa 3. Edukacja, 

Działanie 3.1. Edukacja 
Przedszkolna – po uzyskaniu 

akceptacji wniosku  
i dofinansowaniu 

 

Całkowite skutki finansowe zadań wprowadzanych niniejszą uchwałą są trudne do 

oszacowania, chociażby z następujących powodów: 

- brak stabilności zasad w naliczeniu części oświatowej subwencji ogólnej, 

- brak wiedzy na temat finansowania „podwójnego rocznika” w szkołach 

ponadgimnazjalnych, 

- kosztorysy inwestorskie planowanych inwestycji są w trakcie opracowywania. 
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9. Monitorowanie wdrażania strategii 

Monitorowanie strategii będzie dokonywane raz do roku przez zespół ds. monitorowania 

„Polityki oświatowej Powiatu Kwidzyńskiego – strategia na lata 2018-2023” powołany 

zarządzeniem Starosty Kwidzyńskiego, a wyniki będą przedstawiane w październiku 

każdego roku podczas sesji rady powiatu. 

Lp. Zadanie Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. 

Przedkładanie raportów z przebiegu 

realizacji zadań w ramach priorytetów  

i celów zawartych w strategii /ocena 

osiągniętych wskaźników, wnioski, 

rekomendacje/. 

Dyrektorzy szkół i 

placówek oświatowych 

15 września 

każdego roku 

2. 

Opracowanie raportu z realizacji strategii  

w formie „Informacji o stanie realizacji 

zadań oświatowych” za miniony rok szkolny 

i przedłożenie go Zarządowi Powiatu 

Kwidzyńskiego. 

Zespół ds. monitorowania 

strategii 

październik 

każdego roku 

3. 

Przedłożenie „Informacji o stanie realizacji 

zadań oświatowych” za miniony rok szkolny 

Radzie Powiatu Kwidzyńskiego. 

Zarząd Powiatu, Zespół 

ds. monitorowania 

strategii 

do 31 października 

każdego roku 
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Załącznik nr 1. 

 

Planowane inwestycje oświatowe w powiecie kwidzyńskim 

Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia 

Jednostka organizacyjna 
odpowiedzialna za 

realizację lub koordynująca 
wykonywanie 

przedsięwzięcia 

Okres realizacji 

1.  Modernizacja obiektów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie 

Starostwo Powiatowe  
w Kwidzynie 

2017-2018 

2.  Modernizacja obiektów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie 

2017-2018 

3.  Dalsza modernizacja i termomodernizacja 
internatu przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie  
(w tym budowa windy ułatwiająca dostęp 
do Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej) 

2017-2019 

4.  Budowa obiektów sportowych w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 1  
w Kwidzynie – wykonanie dokumentacji 
(projekt) 

2018 

5.  Budowa obiektów sportowych w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 1  
w Kwidzynie 

2019-2021 

6.  Budowa boisk rekreacyjnych przy Zespole 
Szkół Specjalnych w Kwidzynie 

do 2022 

7.  Poprawa infrastruktury rekreacyjno-
sportowej w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Barcicach 

do 2022 
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