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Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wynika z art. 5a ust 4 ustawy       

z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. 

 

I. Zadania oświatowe Powiatu Nowodworskiego – uwarunkowania prawne. 

 

Zadania Powiatu Nowodworskiego w zakresie oświaty realizowane są głównie w oparciu      

o trzy akty prawne: 

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r.  

poz. 595 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. z 2004r., Dz. U. Nr 256, 

poz. 2572 z póź. zm.), 

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r., - Karta Nauczyciela (tj. z 2006r., Dz. U. Nr 97, poz. 

674 z póź. zm.).  

4. oraz przepisy wykonawcze do tych aktów.  

 

Na podstawie ww. aktów samorząd powiatowy wykonuje zadania z zakresu oświaty 

publicznej, w tym: 

1. zakładanie i prowadzenie szkół specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych,  szkół 

sportowych i szkół mistrzostwa sportowego; 

2. zapewnienie bazy lokalowej na działalność oświatową, jej modernizacja oraz 

wyposażenie, a także zabezpieczenie środków finansowych dla jej działalności; 

3. zabezpieczenie odpowiedniej kadry pedagogicznej, w tym administracyjno – 

obsługowej. 

 

Powiat Nowodworski zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest: 

1. organem prowadzącym dla czterech placówek, tj.: 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. 3 Maja 9 w Nowym Dworze Gdańskim. 

 Zespół Szkół Nr 1 ul. 3 Maja 3 w Nowym Dworze Gdańskim, w skład którego 

wchodzi: 

 Liceum Ogólnokształcące; 

 Gimnazjum Sportowe; 

 Zespół Szkół Nr 2 ul. Warszawska 54 w Nowym Dworze Gdańskim, w skład którego 

wchodzi: 

 Technikum; 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa; 

 Centrum Kształcenia Ustawicznego; 

 Pracownie ćwiczeń praktycznych. 

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ul. Warszawska 52 w Nowym Dworze 

Gdańskim, w skład którego wchodzi: 

 Przedszkole Specjalne; 

 Szkoła Podstawowa Specjalna; 

 Gimnazjum Specjalne; 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna; 

 Szkoła Przysposabiająca do Pracy; 

 Grupy Wychowawcze; 

 Grupy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

2. organem dotującym dla jednej placówki, tj.: 

 Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku. 
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I. Działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

 

Rejon poradni 

 

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

ukończenia nauki szkolnej z terenu Powiatu Nowodworskiego. W roku szkolnym   2013/2014 

liczba dzieci wynosiła 7202. Ponadto zadania paradni to także praca z rodzicami                                 

i nauczycielami.    

 

Kadra pedagogiczna  

 
Tabela nr 1.1 Stopień awansu zawodowego kadry pedagogicznej  

Stopień awansu 

 

Bez stopnia  - 
Stażysta - 
Kontraktowy  1 
Mianowany  - 
Dyplomowany  9  

 razem 10 

 
Tabela nr 1.2  Poziom wykształcenia kadry pedagogicznej  

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 
Stopień doktora lub doktora habilitowanego, dyplom ukończenia studiów 
magisterskich i przygotowanie pedagogiczne  10 
Dyplom ukończenia studiów magisterskich bez przygotowania 

pedagogicznego, dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i 

przygotowanie pedagogiczne  
- 

Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych bez przygotowania 

pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, dyplom 

ukończenia kol. języków obcych 
- 

Pozostałe kwalifikacje - 

 
Tabela nr 1.3   Administracja i obsługa 

 etaty 
Administracja 1,4 

Obsługa 1 

 
Tabela nr 1.4   Doskonalenie zawodowe – środki finansowe  

 Ogółem rok 2013 Wykonanie rok 2013 Ogółem rok 2014 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 5 443,00   5 435,4 5 500,00 

 

Formy wsparcia w roku 2013: 

 kursy kwalifikacyjne, kursy, szkolenia, seminaria, szkolenia rad pedagogicznych – 

4 679,00 zł 

  delegacje – 756,40 zł 

 

Inwestycje i remonty  

 

baza poradni 

Bazę poradni stanowi wolno stojący budynek przy ulicy 3 Maja 6 w Nowym Dworze 

Gdańskim. W skład lokalu wchodzi: 

 10 gabinetów diagnostycznych; 

 1 gabinet terapeutyczny; 

 gabinet dyrektora; 

 sekretariat; 
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 korytarz i węzeł sanitarny. 

 

Remonty 2013/14: 

  

 wymiana podłogi w ciągu komunikacyjnym na kwotę  - 6 426,75 zł w tym środki 

PFRON 3 856,05 zł 

 malowanie korytarza i klatki schodowej na kwotę  - 1 500,00 zł 

 Remont gabinetu logopedy – 1 400,00 zł 

 

łącznie remonty  - 9 326,75 zł 

 

REALIZACJA INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PLANU PRACY  

PRZEBIEGAŁA NASTĘPUJĄCO: 
 

Badania diagnostyczne przeprowadzone w ROKU SZKOLNYM 2013/2014: 

 badania psychologiczne ( w tym Zdolni)                  453    

 badania pedagogiczne   -                                           452    

 badania logopedyczne  -                                            317   

 badania przesiewowe  -                                            1640   

 badania zawodowe -                                                      3    

 

Pełnych badań -  1222   

Przesiewowe -    1640   

Zawodowe -             3   

Razem       -        2865    

 

Zarejestrowano 727  klientów, wydano 544 opinie, dotyczyły 795 spraw 
- wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej         1 
- odroczenie spełniania obowiązku szkolnego                39 

- objęcia nauką w klasie terapeutycznej                            1 

- zezwolenia na zatrudnienie młodocianego                      2 

- dostosowania wymagań edukacyjnych                        176 

- objęcia dziecka pomocą psych.-ped. w przedszkolu   115 

- objęcia dziecka pomocą psych.-ped. w szkole             279 

- specyficznych trudności w nauce                                   74 

- inne                                                                               216  

 

     Badania dotyczyły głównie trudności dydaktycznych oraz różnorodnych nieprawidłowości 

w mowie dzieci. Kierowane były przede wszystkim dzieci ze szkół podstawowych. Bardzo 

dużo badań dotyczyło dzieci w wieku przedszkolnym, coraz częściej są to dzieci poniżej 3 

roku życia. 

    Z uwagi na wcześniejszy obowiązek nauki dzieci urodzonych w I półroczu 2008 roku duże 

zainteresowanie wzbudziły badania pod kątem odroczenia z obowiązku szkolnego. Wpłynęło 

49 wniosków ( dzieci z I półrocza 2008). Odroczono 36 osób, 13 uzyskało informację               

o przygotowaniu do podjęcia nauki. W tym roku odraczano również osoby urodzone w 2007 

roku. Z uwagi na nowy test „Bateria 5-6” diagnozowali przede wszystkim pedagodzy. Jedynie 

w przypadku gdy problem wymagał badań pogłębionych kierowano dziecko na diagnozę 

psychologiczną.  

      W bieżącym roku szkolnym znacząca była liczba badań przesiewowych. Badania 

dotyczyły dzieci przedszkolnych i młodszych klas szkół podstawowych. Były to badania 

funkcji percepcyjno-motorycznych, mowy i słuchu.  
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      W ramach realizacji projektu „Zdolni z Pomorza”, prowadzono również badania 

psychologiczne mające na celu wyłonić dzieci z klas VI do udziału  w  projekcie.  

      

ORZECZNICTWO 
Rodzaj orzeczenia Liczba 

Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 28 

Upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym i znacznym 
8 

Słabe słyszenie 3 

Słabe widzenie 1 

Niepełnosprawność ruchowa (+Afazja ruchowa) 4 

Niepełnosprawność sprzężona 8 

Autyzm( +Asperger) 5 

Nauczanie indywidualne 28 

O potrzebie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego 
1 

Wczesne wspomaganie 9 

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 6 

Zagrożenie niedostosowaniem społecznym 7 

RAZEM: 108 

 

    Wydano 108 orzeczeń  Dotyczyły głównie nauczania indywidualnego  oraz kształcenia 

specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Wydano więcej niż w roku 

poprzednim orzeczeń z uwagi na autyzm. Więcej też było opinii o wczesnym wspomaganiu 

rozwoju. Posiedzenia odbywają się regularnie w pierwszą środę miesiąca i dodatkowo                        

w nagłych przypadkach ( np. nauczanie indywidualne). 

 

TERAPIA ORAZ ZAJĘCIA NA TERENIE PORADNI 

(dzieci, rodzice, nauczyciele) 

 

 

 

L/P 

 

 

RODZAJ ZAJĘĆ 
 

LICZBA  OSÓB 
1. Zajęcia korekcyjno-kom 

i  terapia pedagogiczna 
25 

2. Terapia logopedyczna 65 

3. Terapia psychologiczna  17 

4 Socjoterapia 0( w terenie) 

5 Trening Zastępowania Agresji (ART.) 5 

6 Zajęcia z uczniami zdolnymi 8 

 7 Terapia psychologiczna dziecka moczącego 1 

8 Terapia dzieci autystycznych i z Aspergerem 3 

9. Zajęcia edukacyjno-rozwojowe 8 

10. Wspomaganie rozwoju małego dziecka 0-4 lata 5 

11 Wspomaganie rozwoju małego dziecka 5-6 lat 18 

12. Rozmowy terapeutyczne(z dziećmi) – wspierające oraz 

diagnozujące problem 
34 

13 Szkoła dla rodziców 16 

 14 Spotkania z rodzicami dzieci objętych terapią 

logopedyczną  
46 

15 Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zajęć edu-rozw 8 
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16 Spotkania dla rodziców dzieci objętych terapia 

autystyczną 
4 

17 Spotkania z rodzicami uczniów objętych terapią 

pedagogiczną 
19 

 

18 Spotkania z rodzicami dzieci zdolnych objętych 

zajęciami w poradni 
8 

19 Spotkania z rodzicami dzieci objętych zajęciami 

wspomagającymi rozwój 
11 

20 Praca psychologiczna –indywidualna z rodzicami 1 

21 Rozmowy terapeutyczne -wspierające lub 

psychoedukacyjne dla rodziców dzieci objętych terapią 

psychologiczną 

34 

22 Grupa wsparcia dla nauczycieli pracujących z  dziećmi 

z autyzmem 
4 

23 Grupa wsparcia dla nauczycieli pracujących z  dziećmi 

z wczesnym wspom. rozw. 
3 

24 Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów 

szkolnych 
18 

25 Grupa wsparcia dla logopedów 7 

26 Interwencje kryzysowe 1 

27 Wolontariat:-Mediacje 1 

28 Inne: 

- Praktyki 

- Mediacje 

- Wsparcie dzieci zdolne (rdzic) 

-Punkt Konsultacyjny  

Pomorskie Centrum Psychotraumatologii 

 

11 

1 

1 

 

 

48 

                                                                                      Ogółem               432 
 W tym : 
Dzieci - 189 

Rodzice - 152 

Nauczyciele -32 

Inni – 48 

 

W bieżącym roku szkolnym różnorodnymi zajęciami w PPP objęto 432 osóby ( więcej o 48 

niż w roku ubiegłym). Przede wszystkim z pomocy w placówce korzystały dzieci i ich 

rodzice ( konsultacje i porady liczone są oddzielnie). Najwięcej dzieci zostało objętych terapią 

logopedyczną. Mniej pedagogiczną i psychologiczną, wynika to ze specyfiki pracy                              

( logopedyczna raz na dwa tygodnie, pozostałe co tydzień). 

Dzięki  współpracy z Pomorską Fundacją Psychotraumtologii działał Punkt Konsultacyjny dla 

młodzieży po traumie. Dodatkowo działalność Punktu wspierała wolontariuszka – mediator . 

W PPP realizowane są również praktyki studenckie. Opieki nad studentami podejmują się 

pedagodzy, logopedzi jak i  psycholodzy. Od kilku lat w tym zakresie placówka współpracuje 

z Uniwersytetem Gdańskim oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową  w Elblągu.  
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Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone na terenie placówek 

 

L/P RODZAJ ZAJĘĆ – TEMATYKA LICZBA 

DZIECI 
1. 

 

 

 

Warsztat z orientacji zawodowej: 

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej 

Matura i co dalej 

Jak podejmować decyzje –preorientacja zawodowa 

 

 

20 

139 

38 

 

197 

2. Programy:  

„Dam radę” zajęcia edukacyjno-rozwojowe, innowacja pedagogiczna 

„ Logopedia na wesoło” 

Głoska 

Zajęcia rozwijające myślenie twórcze- cykl spotkań 

Socjoterapia z elementami Treningu Zastępowania Agresji  

 

8 

78 

33 

7 

6 

 

132 

3. Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne: 

Zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci autystycznych - integracyjne 

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci z przedszkola specjalnego 

Techniki uczenia się 

Co czuje mój kolega 

Techniki uczenia się 

Jak unikać współczesnych zagrożeń 

Lubimy się 

Systematyczna nauka w domu , skuteczne techniki uczenia się i sporządzenia notatek  

Zmiany okresu dojrzewania 

Moje granice interpersonalne 

Profilaktyka uzależnień 

Zajęcia grupowe – ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne 

 

 

 

2 

4 

25 

63 

51 

50 

16 

48 

15 

13 

112 

24 

 

423 

 Lokalne Centrum Nauczania Kreatwnego 

Spotkanie inauguracyjne programu Zdolni z Pomorza dla nowych uczestników 

Zajęcia integracyjne 

 

11 

11 

 

22 

 Inne 

Obserwacja 

 

10 

10 

                                                                                                                                            784  
Zajęcia w terenie realizowane były na podstawie zapotrzebowania z placówek. Na uwagę 

zasługują nowe działania: innowacja pedagogiczna „ Dam Radę” oraz Socjoterapia                  

z elementami ART (Trening Zastępowania Agresji). 

           

Zajęcia dla nauczycieli i pedagogów na terenie placówek 

L/P RODZAJ ZAJĘĆ 

TEMATYKA 

LICZBA 

OSÓB 
1. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne 

Budowanie właściwych relacji w szkole 

Uczeń trudny, zbuntowany ( warsztaty) 

 

32 

29 

 

61 

2. Prelekcje/Wykłady/warsztaty 

Gotowość dziecka do podjęcia nauki szkolnej 

Potrzeby dziecka 6-letniego 

 

6 

8 

 

14 
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4. Inne: 

Przedstawienie programu DOMINO i MÓZG 

Przedstawienie programu DAM RADE i omawianie zajęć 

Program „Logopedia na wesoło” 

Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne 

Program Głoska 

Nowoczesna edukacja najmłodszych – wystąpienie na spotkaniu dyrektorów placówek 

powiatu z Kuratorium „Aspekty psychologiczne edukacji wczesnoszkolnej a potrzeby 

dziecka 6-letniego  

Wystąpienie na konferencji- Jak wychować żeby nie zwariować 

Jak odkrywać i rozwijać talenty 

Kompleksowe Wspomaganie Pracy Szkół – program ORE/konsultacje SORE, 

Koordynator, CEN, Starostwo 

 

4 

3 

7 

1 

1 

25 

 

 

15 

 

10 

 

 

66 

                                                                                                                                             141                                                                        

     Liczba objętych wsparciem nauczycieli jest  porównywalna, w stosunku do roku 

poprzedniego. Były to różne formy wsparcia: Rady  Pedagogiczne, prelekcje, ale też 

konferencje. W bieżącym roku szkolnym powiat bierze udział  programie „Kompleksowe 

wspomaganie pracy szkół”. Objęci nim są wszyscy nauczyciele stąd też przeciążenie 

szkoleniami. Niektóre szkolenia, które miały być realizowane w tym roku szkolnym zostały z 

uwagi na powyższe przeniesione na rok następny. 

 
Zajęcia dla rodziców 

L/P RODZAJ ZAJĘĆ 

TEMATYKA 

LICZBA 

OSÓB 
1. Wykład, prelekcja: 

Gotowość dziecka do podjęcia nauki w klasie I 

Jak rozpoznać  dziecko sięgające po środki uzależniające 

Agresja w nas i wokół nas 

Stres przedegzaminacyjny 

Adaptacja w przedszkolu 

Odpowiedzialność rodziców w procesie edukacyjnym dziecka 

Wybór zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej 

Jak motywować dziecko do nauki szkolnej 

Czynniki warunkujące powodzenie w nauce szkolnej 

Rola zabawy w rozwoju ucznia 

Kary i nagrody w wychowaniu 

Jak rozmawiać z dziećmi 

U progu klasy I, jak pomóc dziecku podjąć naukę w szkole 

Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój dziecka 

Przyczyny niepowodzeń dziecka w nauce . Rodzice partnerami w nauce ich dzieci 

Potrzeby dziecka 6-letniego 

 

 

 

107 

16 

27 

10 

12 

41 

7 

13 

12 

12 

54 

9 

42 

12 

12 

15 

 

401 

2. Wykład, prelekcja z elementami warsztatu: 

  Zajęcia pokazowe 

  Jakim językiem rozmawiać z dzieckiem o sprawach intymnych? 

Problem nadużywania komputera/Internetu przez dzieci 

Gotowość szkolna 

 

8 

12 

5 

19 

 

44 

 Inne 

Wystąpienie na konferencji- Jak wychować żeby nie zwariować 

Jak odkrywać i rozwijać talenty 

Spotkanie inauguracyjne programu Zdolni z Pomorza dla nowych uczestników 

 

 

 

40 

 

11 

 

51 

                                                                                                                                                496                                                   
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Zajęcia dla rodziców cieszyły się  podobnym zainteresowaniem jak w roku ubiegłym 

Zrealizowano zapotrzebowania, które wpłynęły do PPP. Były to przede wszystkim wykłady               

i prelekcje. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się tematy dotyczące gotowości do 

podjęci nauki szkolnej. 

Inni odbiorcy 

L/P RODZAJ ZAJĘĆ 

TEMATYKA 

LICZBA 

OSÓB 

1 Debata organizowana przez Policję  

Bezpieczny Senior 

Wystąpienie nt. Manipulacja 

ŻOK, MORS   

 

300 

                                                                                                                        300 

Porady i konsultacje. 

 

 Porady- 275 osób w tym rodzice - 167, nauczyciele - 84, inni - 14  

 Konsultacje – 583 osoby w tym rodzice - 188, nauczyciele -352, inni-38 

     Porady i konsultacje udzielane są na terenie PPP oraz podczas   wyjazdów do placówek 

oświatowych.  W tym roku szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się porady                       

i konsultacje udzielane rodzicom w ramach Dnia Otwartego ( 03.04.2014) dla rodziców dzieci 

6- letnich. Część zgłoszeń trzeba było zrealizować w innych terminach. 

 
W roku szkolnym 2013-14 na szczególną uwagę zasługują następujące  działania PPP: 
 
►PRIORYTET -  działania dla dzieci najmłodszych oraz ich rodziców i uczniów  

 konsultacje z nauczycielami  

 Grupa wsparcia dla nauczycieli prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju  

 Dzień Otwarty  dla rodziców dzieci z I połowy 2008 roku (03.04.2014) 

  porady dla rodziców 

 pogadanki dla rodziców na temat gotowości do podjęcia nauki dziecka 6- letniego 

 spotkania edukacyjne z nauczycielami  na temat gotowości do podjęcia nauki dziecka 

6- letniego  

 obserwacja  dzieci w przedszkolu  

 przesiewowe badania funkcji percepcyjno-motorycznych 

 diagnoza pedagogiczna i baterią do badania dzieci 5-6 letnich (B.Radtke)- 

 badania pełne logopedyczne dzieci od 1 roku życia 

 badania przesiewowe logopedyczne 3-4 oraz 5-6 latków 

 zajęcia warsztatowe „Co czuje mój kolega”  

 orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego   

 opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  

  terapia  

o -  wczesne wspomaganie 

o - terapia psychologiczna 

o - terapia dziecka z autyzmem 

o - terapia logopedyczna 

o - terapia pedagogiczna 

 

Innowacja pedagogiczna    
Innowacja pedagogiczna „ Dam Radę”  została zatwierdzona przez Pomorskie  Kuratorium do 

realizacji w roku szkolnym 2013/14. Dotyczyła dzieci nieśmiałych i z deficytami w zakresie 

funkcji percepcyjno-motorycznych. Zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej nr 2                       
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w Nowym Dworze Gdańskim. Grupa liczyła 8 osób z klasy II. Odbywały się też spotkania                 

z  rodzicami oraz konsultacje z nauczycielami.  

Zdolni z Pomorza 

Celem ogólnym projektu, jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych wszystkim 

uczniom Województwa Pomorskiego, posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie 

matematyki, fizyki i informatyki, poprzez opracowanie modelu systemowego wspierania 

uczniów uzdolnionych. 
Poradnia pełni rolę  Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego. W ramach projektu w roku 

szkolnym, 2013/2014 Powiat Nowodworski z własnych środków finansowych zapewnia: 

 zajęcia pozalekcyjne, które będą realizowane w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym 

Dworze Gdańskim 

 opiekę psychologa dla uczniów i rodziców. 

Ponadto w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim organizowano: 

 spotkania akademickie na pomorskich uczelniach wyższych, 

 obozy naukowe, 

 indywidualna opieka mentorów dla uczniów wybitnych, 

 konkursy. 

  Do projektu w roku 2013 Powiatowa Komisja Rekrutacyjne zakwalifikowała 15 

uczniów. 

Łącznie w roku szkolnym 2013/2014 Powiat Nowodworski objął opieką 46 uczniów 

zdolnych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Punkt konsultacyjny Pomorska Fundacja Psychotraumatologii 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim zawarła umowę                      

o współpracy z Fundacją "Pomorskie Centrum Psychotraumatologii" z siedzibą w Gdańsku. 

Celem umowy było współdziałanie stron na rzecz osób straumatyzowanych w wieku 15-30 

lat poprzez świadczenie tym osobom bezpłatnej pomocy psychologicznej na dyżurach Punktu 

Konsultacyjnego w Miejscu Bezpośredniego Zdarzenia. Punkt Konsultacyjny działał                     

w  poradni w I semestrze tego roku szkolnego. Z pomocy skorzystało  48 osób.  

 

 

II. Stan organizacji powiatowych placówek oświatowych  

w roku szkolnym  2013/2014 

 

 Zespół Szkół Nr 1 ul. 3 Maja 3 w Nowym Dworze Gdańskim, w skład którego 

wchodzi: 

 Liceum Ogólnokształcące; 

 Gimnazjum Sportowe; 

 

W roku szkolnym 2013/2014 do szkoły uczęszczało 371 uczniów do 15 oddziałów co 

daje średnio 24,7 uczniów na oddział.  

 

Tabela nr 2.1 Specyfikacja Edukacji  

L. 

p. 
Typy szkoły 

Kierunek kształcenia  

(przedmioty w zakresie rozszerzonym)/profil 

 

Liczba 

uczniów 

 

Liczba 

oddziałów 

 

  Klasy I 90 3 

1. 

 

 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

im. Ziemi 

Żuławskiej  

1. Język polski, język angielski, historia 

2. Język angielski, geografia, wiedza o 

społeczeństwie- klasa 

sportowo/mundurowa 

3. Język angielski, matematyka, fizyka- gr. I 

Język angielski, biologia, chemia- gr. II 

28 

 

30 

 

32 

1 

 

1 

 

1 
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Klasy II 76 3 

1. Język  polski, język angielski, historia 

2. Język  polski, język angielski, geografia – 

klasa sportowo/mundurowa 

3. Język angielski, matematyka, fizyka- gr. I 

Język angielski, biologia, chemia- gr. II 

27 

 

24 

25 

 

1 

1 

1 

 

 

Klasy III 64 3 

1. Język  polski, historia, język angielski 

2.  Język polski, język angielski, geografia 

3. Matematyka, fizyka , język angielski    

20 

    23 

 

21 

1 

1 

 

1 

Ogółem LO 230 9 

1. 2

. 

Gimnazjum Sportowe  141 6 

ogółem 371 15 

dane wg stanów na dzień 30.09 

 

Analiza porównawcza: 

W stosunku do roku szkolnego 2012/2013 

 wzrost liczby uczniów w szkołach dla młodzieży o 15 uczniów; 

 liczba oddziałów na tym samym poziomie; 

  wzrost średniej liczby uczniów w oddziale o 1. 

W stosunku do roku szkolnego 2014/2015 

 spadek liczby uczniów w szkołach dla młodzieży o 20 uczniów; 

 spadek liczby oddziałów o 1; 

  średnia liczba uczniów w oddziale na tym samym poziomie. 

 

 Zespół Szkół Nr 2 ul. Warszawska 54 w Nowym Dworze Gdańskim, w skład którego 

wchodzi: 

 Technikum; 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa; 

 Centrum Kształcenia Ustawicznego; 

 Pracownie Ćwiczeń Praktycznych. 
 

We wszystkich typach szkół naukę pobierało 477 uczniów w 21 oddziałach, co daje średnio 

22,7 uczniów na oddział.. 

 

Tabela nr 2.2 Specyfikacja Edukacji 

Lp Typy szkoły Kierunek kształcenia /profil 
Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddział

ów 

1. Technikum   technik mechanik,  

 technik informatyk,  

 technik żywienia i gospodarstwa domowego, 

 technik obsługi turystycznej. 

56 

74 

87 

85 

 

2,5 

3 

4 

3,5 

ogółem  302 13 

2. Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

 mechanik pojazdów samochodowych, 

 kucharz , 

 sprzedawca,  

 oddziały wielozawodowe. 

63 

26 

25 

61 

3 

1 

1 

3 
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ogółem 175 8 

                                                                                                         ogółem 477 21 

*dane wg stanów na dzień 30.09 

 

Analiza porównawcza: 

W stosunku do roku szkolnego 2012/2013 

 spadek liczby uczniów w szkołach dla młodzieży o 9 uczniów; 

 spadek liczby oddziałów o 1; 

 średnia liczba uczniów w oddziale na tym samym poziomie; 

W stosunku do roku szkolnego 2014/2015 

 spadek liczby uczniów w szkołach dla młodzieży o 8 uczniów; 

 spadek oddziałów w szkołach dla młodzieży o 1; 

  wzrost średniej liczby uczniów w oddziale o 1. 

 

 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim, w skład 

którego wchodzi: 

 Przedszkole Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym, znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi; 

 Szkoła Podstawowa dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, 

umiarkowanym i znacznym; 

 Klasy dla dzieci z autyzmem; 

 Gimnazjum dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym 

i znacznym; 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa; 

 Szkoła Przysposabiająca do Pracy; 

 Grupy wychowawcze (internat); 

 Grupy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

W roku szkolnym 2013/2014 we wszystkich typach szkół naukę pobierało łącznie 116 

uczniów w 16 oddziałach.  

 

Tabela nr 2.3 Specyfikacja Edukacji  

Lp. Typy szkoły Kierunek kształcenia /profil 
Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

1. Przedszkole Specjalne  4 1 

2. Szkoła Podstawowa Specjalna  36 7 

3. Gimnazjum Specjalne  35 4 

4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Specjalna 

 Pracownik pomocniczy obsługi 

hotelowej 

 dwuzawodowa (kucharz i 

monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w 

budownictwie) 

8 

11 

1 

1 

 Szkoła Przysposabiająca do 

Pracy 

 20 2 

razem 114 16 
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Internat  56 5 grupy  

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  7  

*dane wg stanów na dzień 30.09 

 

Analiza porównawcza: 

W stosunku do roku szkolnego 2012/2013  

 wzrost liczby uczniów w szkołach dla młodzieży o 6 uczniów; 

 wzrost oddziałów  w szkołach dla młodzieży o 2; 

 liczba wychowanków i grup wychowawczych na tym samym poziomie  

W stosunku do roku szkolnego 2014/2015 

 wzrost liczby uczniów w szkołach dla młodzieży o 9 uczniów; 

 wzrost oddziałów  w szkołach dla młodzieży o 1; 

 spadek liczby wychowanków o 5; 

  liczba grup wychowawczych na tym samym poziomie.  

 

W porównaniu do roku szkolnego 2012/2013 naukę w powiatowych placówkach 

oświatowych pobierało 950 uczniów w 51 oddziałach. W roku szkolnym 2013/2014                           

naukę rozpoczęło  966 uczniów w 52 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2014/2015  -  

941 uczniów w 51 oddziałach.  

 

 

III. Baza do działalności oświatowej 
 

Tabela nr 3.1 Charakterystyka nieruchomości ZS Nr 1 w Nowym Dworze Gd.  

Liczba 

budynków 

dydaktycznych 

Całkowita 

kubatura 

Całkowita 

powierzchnia 

Ilość sal 

lekcyjnych 

Boisko 

wielo- 

funkcyjne  

Hala 

sportowa z 

zapleczem 

 

3 

 

 

18 612,52m
3
 

 

2 947,57 m
2
 

 

16 

 

1452 m
2
 

 

1 051,98 m
2
 

 

Tabela nr 3.2 Charakterystyka nieruchomości ZS Nr 2 w Nowym Dworze Gd.  

Liczba 

budynków 

dydaktycznych 

Powierzchnia 

budynku 

głównego 

Sala 

gimnastyczna 

z zapleczem 

Warsztaty 

Szkolne 

Kompleks 

sportowy 

ORLIK 

Ilość sal 

lekcyjnych 

2 2327,37 m
2
 220 m

2
 

2132,37 

m
2
 

3586 m
2
 23 

 

Tabela nr 3.3 Charakterystyka nieruchomości SOSW w Nowym Dworze Gd.  

Liczba 

budynków 

dydaktycznych 

Całkowita 

kubatura 

Całkowita 

powierzchnia 

Ilość izb 

lekcyjnych 

Salki sportowe 

(2 sztuki) 

Internat (liczba 

miejsc) 

 

 

1 

 

 

14044m
3 

 

 

3055,12 m
2 

 

 

17 

 

106 m
2
 

(44 i 62) 

 

60 
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IV. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne, sprzęt multimedialny 

 

Tabela 4.1  

 komputery 

projektory 

multimed. 
rzutniki 

Tablice 

interakty
wne 

telewizory 
odtwarzacze 

DVD 
ksero woluminy 

kamery 

monitoring 
 w tym 

dla 

ucznió

w 

Zespół 

Szkół Nr 1  

53 32 9 2 2 10 7 2 19956 24 

Zespół Szkół  

Nr 2 

80 68 10 5 1 1 4 3 18796 9 

SOSW 31 22 3 2 1 9 5 1 5741 13 
 

V. Inwestycje i remonty  

 Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim 

Remonty, inwestycje, zakupy  w 2013/2014 r. 

 Remont sieci elektrycznej – usunięcie awarii – 1 553,00   

 Remont podłóg w salach lekcyjnych w budynku głównym – 57 674,70 

 Naprawa maszyny – szorowarki do sprzątania hali sportowej- 1 992,00 

 

Łącznie  – 61 219,70 zł 

 

 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim 

Remonty, inwestycje, zakupy  w 2013/2014 r. 

 Remont pomieszczenia przeznaczonego na gabinet pielęgniarki – 7 995,00 

 Malowanie pomieszczeń warsztatów szkolnych – 2 609,00 

 Wymiana drzwi warsztatów szkolnych  - 5 058,77 

 Położenie cokolików w ciągu komunikacyjnym warsztatów szkolnych -  2 900,00 

 Wymiana grzejników w korytarzu warsztatów szkolnych – 2 000,00 

 Inwestycja – położenie nawierzchni antypoślizgowej w ciągu komunikacyjnym 

warsztatów szkolnych oraz adaptacja pomieszczenia na łazienkę w budynku 

warsztatów szkolnych – 54 120,00 (środki PFRON – 32 472,00) 

 Wymiana podłóg w 2 salach komputerowych – 14 612,00 

 Zakup wyposażenia do pracowni informatycznej – 80 541,63 – środki EFS 

 Zakup pomocy dydaktycznych – podręczniki – 26 103,98 – środki EFS 

 

Łącznie– 195 940,38 zł 

 

W poprzednim roku szkolnym oddano do użytku zmodernizowane pomieszczenia 

warsztatów szkolnych, w których utworzono pracownie turystyczne. Kompleks tworzą: 

pracownia obsługi turystycznej (ze stanowiskiem obsługi w recepcji hotelowej i biurze 

podróży), pracownia języka obcego zawodowego oraz pokój hotelowy z łazienką. Dzięki 

temu młodzież ucząca się w klasach turystycznych ma możliwość nauki w zawodu w ramach 

odpowiadających nowoczesnym standardom wyposażenia pracowni zawodowych. 
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Wyposażenie pracowni zakupiono ze środków m.in. projektu UE „Pomorskie – dobry kurs na 

edukację”, Rady Rodziców oraz budżetowych. 

Bardzo dynamicznie rozwija się także baza do kształcenia informatyków. W ramach 

realizowanego projektu UE „Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie 

nowodworskim” pozyskano kolejne 25 komputerów i inny sprzęt komputerowy. Wymieniono 

także podłogi w 2 salach informatycznych. Zakupione komputery spełniają obecne standardy 

wyposażenia pracowni informatycznej, w której będą odbywać się egzaminy zawodowe 

zewnętrzne wg nowej formuły nie tylko dla uczniów kształcących się w zawodzie technik 

informatyk, ale także dla wszystkich uczniów ZS Nr 2 (technikum i szkoła zasadnicza). 

Największym przedsięwzięciem była inwestycja realizowana w budynku warsztatów 

szkolnych. Dzięki dotacji PFRON oraz środków własnym zmodernizowano ciągi 

komunikacyjne warsztatów szkolnych, w tym położono płytki antypoślizgowe, wymieniono 

kaloryfery, oświetlenie, drzwi wejściowe w części mechanicznej oraz pomalowano korytarz 

(we własnym zakresie). 

W ubiegłym roku szkolnym placówka wzbogaciła się również o altanę z grillem i miejscem 

na ognisko jako dodatkowy teren rekreacyjny.  

 

 Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim 

 

Remonty, inwestycje  zakupy w 2013/2014 r. 

 Adaptacja pomieszczeń na przedszkole specjalne na parterze budynku   - 24 000,00 

 Naprawa instalacji CO, ciepłej wody, kanalizacji, rury zasilającej w cwu – 1 300,00 

 Naprawa i konserwacja sprzętu, naprawa samochodu służbowego – 5 042,08 

 Zakup autobusu na potrzeby dowozu dzieci do placówki – 159 900,00 w tym środki 

PFRON – 109 347,00 
 zakup pomocy dydaktycznych – 18 566,28 w tym środki MEN – 18 000,00 

Łącznie – 208 808,36 zł 

 

VI. Kadra pedagogiczna 

Ogółem w powiatowych placówkach oświatowych zatrudnionych jest 123 nauczycieli. 
 

Tabela nr 6.1 Stopień awansu zawodowego kadry pedagogicznej – stan na dzień 30.09.2014 

Stopień awansu 

 

Bez stopnia  0 
Stażysta 3 
Kontraktowy  27 
Mianowany  27 
Dyplomowany  64 

 razem 121 
 

72,72 % kadry pedagogicznej prowadzącej zajęcia w szkołach to nauczyciele mianowani               

(22,31 %)  i dyplomowani( 52,89%).  
 

Tabela nr 6.2 Stopień awansu zawodowego kadry pedagogicznej – Zespół Szkół Nr 1 

Stopień awansu 

 Bez stopnia  0 

Stażysta 2 
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Kontraktowy  12 

Mianowany  5 

Dyplomowany  21  

 razem 40 
 

Tabela nr 6.3 Stopień awansu zawodowego kadry pedagogicznej – Zespół Szkół Nr 2 

Stopień awansu 

 

Bez stopnia  0 

Stażysta 1 

Kontraktowy  9 

Mianowany  10 

Dyplomowany  26  

 razem 46 

 
Tabela nr 6.4 Stopień awansu zawodowego kadry pedagogicznej – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wych. 

Stopień awansu 

 

Bez stopnia  0 

Stażysta 0 

Kontraktowy  6 

Mianowany  12 

Dyplomowany  17  

 razem 35 

 
Tabela nr 6.5  Poziom wykształcenia kadry pedagogicznej – stan na dzień 30.09.2014 

 Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2 SOSW 
Stopień doktora lub doktora habilitowanego, dyplom 

ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie 

pedagogiczne  
40 41 33 

Dyplom ukończenia studiów magisterskich bez 
przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia 

wyższych studiów zawodowych i przygotowanie 

pedagogiczne  

- 1 2 

Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych 

bez przygotowania pedagogicznego, dyplom 

ukończenia kolegium nauczycielskiego, dyplom 
ukończenia kol. języków obcych 

- - - 

Pozostałe kwalifikacje - 4 - 

 

94,21% kadry pedagogicznej posiada najwyższy stopień wykształcenia.  
 
Tabela nr 6.6  Zatrudnienie pracowników pedagogicznych w latach 2011 – 2014 wg stanów na dn. 30.09 

Stopień awansu 

 2011 2012 2013 2014 
Bez stopnia  0 0 3 0 
Stażysta 9 5 7 3 
Kontraktowy  27 29 25 27 
Mianowany  32 32 28 27 
Dyplomowany  56 54 60 64 

ogółem 124 120 123 121 

 

 
Tabela nr 6.7   Administracja i obsługa etatach- stan na dzień 30.09.2014 

 Ogółem Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2 SOSW 
Administracja 11 3 4,5 3,5 

Obsługa 31,75 6,25 7 19 

 

W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost zatrudnienia w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym  w związku z zatrudnieniem kierowcy autobusu. 
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Tabela nr 6.8  Zatrudnienie pracowników adm. i obsługi w latach 2011 – 2014 wg stanów na dn. 30.09 

 Ogółem Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2 SOSW 

Rok 2011 
Administracja 11 3 4,5 3,5 

Obsługa 28 6,5 7 14,5 

Rok 2012 
Administracja 11 3 4,5 3,5 

Obsługa 29,75 6,25 7 16,5 

Rok 2013 
Administracja 11 3 4,5 3,5 

Obsługa 31,75 6,25 7 18,5 

Rok 2014 
Administracja 11 3 4,5 3,5 

Obsługa 32,25 6,25 7 19 

 

 
Tabela nr 6.9   Doskonalenie zawodowe – środki finansowe  

 Wykonanie rok 2012 Wykorzystanie  rok 2013 Ogółem na rok 2014 

Zespół Szkół  Nr 1 17 314,12 15 999,24 17 000,00 

Zespół Szkół Nr 2 22 745,19 20 998,46 19 000,00 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wych.  13 800,00 14 878,82 16 943,00 

 

 

 

Formy wsparcia w roku 2013: 

 studia podyplomowe – 13 049,04 

 kursy kwalifikacyjne, kursy, szkolenia, seminaria, szkolenia rad pedagogicznych –    

20 582,00 

 materiały szkoleniowe, informacyjne 10 436,10 

 delegacje, noclegi, inne  7 809,38 
 

VII. Wyniki nauczania rok szkolny 2013/2014 

 

 Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim 

 

Tabela 7.1   Średnia ocen 

 

 Liceum Ogólnokształcące  Gimnazjum Sportowe 

2013/2014 3,68 3,93 

2012/2013 3,5 3,96 

2011/2012 3,46 3,95 

 

Tabela   7.2   Frekwencja 

 

 Liceum Ogólnokształcące  Gimnazjum Sportowe 

2013/2014 88,94 91,39 

2012/2013 88,18 91,51 
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2011/2012 87,9 92,96 

 

Tabela 7.3  Zachowanie 

 

 Liceum Ogólnokształcące  Gimnazjum Sportowe 

2013/2014 4,96 5,17 

2012/2013 4,74 5,1 

2011/2012 4,6 5,2 

 

 

2. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. 

 

Egzamin gimnazjalny 

 

1. Część humanistyczna 

1) Zakres: język polski 

 

 Gimnazjum 

Sportowe 

Kraj Województwo 

pomorskie 

Powiat 

nowodworski 

Średni 

wynik w % 

68,4 68 64 62,07 

 

2) Zakres: historia i wiedza o społeczeństwie 

 Gimnazjum 

Sportowe 

Kraj  Województwo 

pomorskie 

Powiat 

nowodworski 

Średni 

wynik w % 

59,8 59 57 56,11 

 

2. Część przyrodniczo-matematyczna 

1) Zakres: matematyka  

 Gimnazjum 

Sportowe 

Kraj  Województwo 

pomorskie 

Powiat 

nowodworski 

Średni 

wynik w % 

51,3 47 47 42,46 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  
Powiatu Nowodworskiego w roku szkolnym 2013/2014 

 

19 

 

2) Zakres: przedmioty przyrodnicze 

 Gimnazjum 

Sportowe 

Kraj  Województwo 

pomorskie 

Powiat 

nowodworski 

Średni 

wynik w % 

50,1 52 51 47,88 

 

3. Wyniki z zakresu języka obcego 

1) Język angielski 

 Gimnazjum 

Sportowe 

Kraj  Województwo 

pomorskie 

Powiat 

nowodworski 

Poziom PP PR PP PR PP PR PP PR 

Średni wynik 

w % 

68,4 45,6 67 46 66 45 60,86 37,96 

Legenda: 

PP- poziom podstawowy 

PR- poziom rozszerzony 

2) Język niemiecki 

 Gimnazjum 

Sportowe 

Kraj  Województwo 

pomorskie 

Powiat 

nowodworski 

Poziom PP PR PP PR PP PR PP PR 

Średni 

wynik w % 

82,7 - 54 - 52 - 51,69 - 

Legenda: 

PP- poziom podstawowy 

PR- poziom rozszerzony 

 

Egzamin maturalny 

1. Ogólna zdawalność 

Tabela nr 7.4  Ogólna zdawalność absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej                             

w porównaniu do województwa pomorskiego i kraju. 
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Typ szkoły Liczba 

zdających 

Liczba 

osób, 

które 

zdały 

egzamin 

Odsetek 

sukcesów 

Odsetek 

zdających, 

którzy mogą 

przystąpić do 

egzaminu 

poprawkowego 

w sierpniu 

2014 r. 

Liczba 

zdających, 

którzy mogą 

przystąpić do 

egzaminu 

poprawkowego 

w sierpniu 

2014 r. 

Liceum 

Ogólnokształcące 

im. Ziemi 

Żuławskiej 

62 52 83,87 14,51% 9 

Licea w kraju 

 

192 499 154 693 80% 14% 26 771 

Licea w 

województwie 

pomorskim 

10 848 8 457 79,99% ---- ---- 

 

Zdawalność egzaminu maturalnego w powiatach - województwo pomorskie  

(wg danych OKE Gdańsk) 

Powiat/ Miasto Zdawalność w % w liceach 

Bytowski 66,78 

Chojnicki 75,61 

Człuchowski 67,98 

Gdański  82,68 

Kartuski 72,03 

Kościerski  83,51 

Kwidzyński-  91,11                        I miejsce 

Lęborski 82,07 

Gdańsk  81,26 

Gdynia 83,78 

Słupsk 73,37 

Sopot 85,96                        II miejsce 

Malborski 63,10 

Nowodworski 84,75                        III miejsce 

Pucki 77,33 

Słupski 84,21 

Starogardzki 84,24 

Sztumski 66,67 
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Tczewski 71,17 

Wejherowski 72,46 

 

2. Podsumowanie- MATURA 2014. 

Liczba absolwentów, którzy przystąpili do 

wszystkich egzaminów obowiązkowych.  

62 

Osoby, które zdały egzamin maturalny. 52 

Osoby, które maja prawo przystąpić do 

egzaminu poprawkowego w sierpniu. 

9 

Osoby, które nie zdały 1 

 

 

 

Tabela 7. 5  Zdawalność egzaminu maturalnego w latach 2010-2013 po poprawkach 

Zdawalność  2011 2012 2013 2014 

ogółem  ZS nr1 90% 97% 97,3 96,77 

 

 

 

 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim  

 

Tabela nr 7.6   Frekwencja. 
 średnia frekwencja  

za I sem.  roku szk. 

2013/14 – styczeń 
2014 r. 

średnia frekwencja  
za II sem.  roku szk. 

2013/14 – czerwiec 
2014 r. 

ogółem 

Technikum 

 

86,35% 
(Wzrost o 0,12% w 

stosunku do I sem. 

2012/13) 

 

84.54% 
(Wzrost o 0,67% w 

stosunku do II sem. 

2012/13) 

85,40% 
(Wzrost o 0,30% w 

stosunku do 

2012/13) 

Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

 

80,77% 
(Wzrost o 1,37% w 

stosunku do I sem. 

2012/13) 

 

78,25% 
(Wzrost o 3,39% w 

stosunku do I sem. 

2012/13) 

79,35% 
(Wzrost o 2,01% w 

stosunku do I sem. 

2012/13) 

 

 

Tabela 7.7    Średnia ocen 
 Technikum Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

ogółem 

średnia ocen   

za I sem.  roku szk. 

2013/14 – styczeń 

2014 r. 

2,89 2,92 2,9 

średnia ocen  

za II sem.  roku szk. 

2013/14 – czerwiec 

2014 r. 

3,13 3,14 3,13 
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Tabela 7.8    Egzamin maturalny 
Liczba zdających 

 

zdawalność w woj. pomorskim 

64 ogółem 

 

 

25 osób uzyskało 

świadectwo 

maturalne  

( w tym 21 

tegorocznych 

maturzystów) 

32,81%  
tegoroczni 

absolwenci 

 

 

57% 

 

Świadectwo dojrzałości uzyskało 25 osób (w tym 4 os. z ubiegłych lat).  Prawo do egzaminu 

poprawkowego miało 20 uczniów – skorzystało 19. Egzamin poprawkowy zdało 14 uczniów.  

Zdawalność  tegorocznych absolwentów ZS nr 2 wyniosła po egzaminie poprawkowym 

68,6%, przy średniej  w województwie pomorskim  72%  

 

Wyniki egzaminu z całej sesji egzaminacyjnej z podziałem na zawody: 

klasa zdawalność   

TI- technik 

informatyk 

80%   

  

TM-technik 

mechanik 

66,6 % 

 

Tot-technik 

obsługi 

turystycznej 

73,3 % 

 

TŻ-technik 

żywienia i 

gospodarstwa 

domowego 

50% 

 

 

Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego 

k
la

sa
 

j.
 p

o
ls

k
i 

m
a

te
m

a
ty

ka
 

j.
 .

a
n

g
ie

ls
k

i 

j.
 n

ie
m

ie
ck

i 

j.
 r

o
sy

js
k

i 

z % śr. w% z % śr. w% z % śr. w% z % śr. 

w% 

z % śr. w% 

TI 100 62,4 86,6 41 81,25 54 - - - - 

TM 92 36 50 28 77,7 39 0 28 - - 

Tot 94 53 68,75 33 83 46 100 62 - - 

TŻ 93 44 46,6 27 62.5 42 80 43 - - 

A 75 37,3 0 32,25 50 45,25 100 32 - - 
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Wyniki części ustnej  egzaminu maturalnego 

j.polski       

klasa zgłoszonych przystąpiło zdało zdało w % średnia pkt. średnia w % 

TI 16  15 15 100 15 75 

TM 15  10 10 100 14 68 

Tot 16  15 15 100 16 80 

TŻ 15  13 13 100 13 67 

A 7 5 5 100 11 56 

razem  58 58 100 14 69 

j.angielski      

TI 16 (17) 16 15 93,75 12,4 41 

TM 7 ( 17 ) 7 7 100 10 33 

Tot 9 (18) 12 12 100 14 46,5 

TŻ 9 (25) 9 9 100 12 39 

A 8 6 6 100 9 30 

razem  50 49 98 11,5 38 

j.niemiecki      

Tot 3 3 3 100 18 61 

Tż 6 4 3 75 8,5 28 

A 3 2 1 50 9 30 

razem  9 7 77 12 40 

j.rosyjski      

A 2 1 1 100 9 30 

razem  1 1 100 9 30 

 

Tabela nr 7.9  Zdawalność egzaminu maturalnego w latach 2010-2013 po poprawkach 

Zdawalność  2011 2012 2013 2014 

ogółem  ZS Nr2 54,84 66,67 84,6 68,6 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

 

Do egzaminu przystąpiło 89  absolwentów tegorocznych i  18 absolwentów z poprzednich lat 

 (w  technikum  - 70 tegorocznych + 14 z poprzednich lat , zasadnicza szkoła zawodowa  - 19 

tegorocznych + 4 z poprzednich lat ). 
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Egzamin zdało i dyplomy otrzymało   ogółem 70 osób. 

W Technikum zdało 49 tegorocznych absolwentów + 4 absolwentów  z poprzednich lat. 

Zdawalność przystępujących do wszystkich części egzaminu wyniosła – ogółem  w ZS Nr 2  

 ( T ) -  77%. 

 

zawód 

zdawalność 

w ZS Nr 2 

w Nowym Dworze Gdańskim 

porównanie z danymi z województw  

woj. 

pomorskie 

woj. 

kujawsko - 

pomorskie 

woj. 

warmińsko - 

mazurskie 

Technik 

informatyk 
81,25% 

 

57,8% 57,5% 48,6% 

Technik 

mechanik 
42,8% 66,1% 63,7% 67,4% 

Technik 

obsługi 

turystycznej 

83,3% 75,1% 88,6% 78,6% 

Technik  

żywienia i 

gospodarstwa 

domowego 

68,18% 80,5% 76,2% 77,5% 

 

Wyniki : zdawalność w w/w zawodach  wyniosła odpowiednio : 

Technik informatyk  -  81,25 % -  w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim , 

przystępujący do wszystkich części egzaminu osiągnęli wynik zdawalności wyższy od 

uzyskiwanych w woj. sąsiednich. Zdawalność wyższa niż w roku ubiegłym o ok. 20%.  

Części teoretycznej – zawodowej nie zdały 3 osoby.  

Najwyższe wyniki :  

z części teoretycznej 80%  

z części praktycznej 96%  

 

Technik mechanik  - 42,8 % - zdawalność niższa  od ubiegłorocznej o ok. 20%;  

przystępujący do wszystkich części egzaminu uzyskali wynik niższy niż średni w woj. 

sąsiednich. Jeden absolwent nie przystąpił do części praktycznej, zdał dwuczęściową część 

teoretyczną. Jedna os. nie zdała części teoretycznej – zawodowej i praktycznej, 5 – nie zdało 

części praktycznej, części teoretycznej – zawodowej – 1 osoba. 

Najwyższe wyniki :  

z części teoretycznej 88%  

z części praktycznej 98%  

 

Technik obsługi turystycznej – 83,3% - po raz drugi uczniowie naszej szkoły przystąpili do 

egzaminu zawodowego w tym kierunku kształcenia. Zdawalność tegoroczna jest wyższa od 

ubiegłorocznej o 18 %. Części praktycznej nie zdały 3 osoby.  

Uzyskiwane wyniki w woj. sąsiednich są bardzo zróżnicowane. Uzyskany w szkole jest 

wyższy od wyniku wojewódzkiego i krajowego – 72,69. 

Najwyższe wyniki :  

z części teoretycznej 88%  

z części praktycznej 95%  

 

Technik żywienia i gospodarstwa domowego  - 68,18 % - w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym 

Dworze Gdańskim, przystępujący do wszystkich części egzaminu uzyskali wynik  o blisko 

10% wyższy od ubiegłorocznego. 

Najwyższe wyniki :  
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z części teoretycznej 96%  

z części praktycznej 97%  

 

Wyniki w SZ Nr 2 we wszystkich zawodach utrzymują się przez ostatnie lata na dobrym           

i bardzo dobrym poziomie. (Zdawalność szkoły w 2012 wzrosła : 72%, w 2013 roku - 61 %,  

a w bieżącym  - 75%) 

 

W Zasadniczej Szkole Zawodowej zdało egzamin – 17 osób. 

 

Zdawalność przystępujących do wszystkich części egzaminu wyniosła  ( 88% ): 

 

zawód 

zdawalność 

w ZS Nr 2 

w Nowym 

Dworze 

Gdańskim 

porównanie z danymi z województw uwagi 

woj. 

pomors

kie 

woj. kujawsko 

- pomorskie 

woj. 

warmińsk

o - 

mazurskie 

kucharz małej 

gastronomii 

 przystępował   

     1 absolwent 

ubiegłoroczny 

   nie zdał cz. 

teoretycznej 

mechanik 

pojazdów 

samochodowych 

88,2% 

2 osoby 

uzyskały 

wynik 100% 

 z etapu 

praktycznego 

68% 65,4 % 79,7% krajowy wynik 

74,3 

sprzedawca przystępowało 

dwóch 

absolwentów 

ubiegłorocznyc

h 

   dwóch 

absolwentów 

uzyskało 

dyplomy 

Wyniki : zdawalność w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – jedyni tegoroczni 

absolwenci w zawodach robotniczych wyniosła: 

 

Mechanik pojazdów samochodowych – zdawalność w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym 

Dworze Gdańskim  przystępujących do wszystkich części egzaminu wyniosła 88,2%  ( 2 os. 

nie przystąpiły do cz. praktycznej i nie zdały cz. teoretycznej, 1 os. nie zdała cz. praktycznej , 

1 os. nie zdała cz. drugiej teoretycznej – podstawy przedsiębiorczości ) jest zdecydowanie 

wysoka. 

Zdawalność w Zasadniczej Szkole  Zawodowej jest wyższa od ubiegłorocznej . 

Najwyższe wyniki :  

z części teoretycznej 86%    

z części praktycznej 100%  

 

 

 

W roku 2014  w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim przeprowadzona 

została ewaluacji zewnętrzna, realizowana przez wizytatorów Pomorskiego Kuratorium 

Oświaty. Z wyników ewaluacji opracowany został raport dot. spełnienia wymagań przez 

szkołę w poniżej wymienionych obszarach: 
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Zakres 

 

Technikum 

Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający 

uczeniu się. 

 

A 

bardzo wysoki 

stopień 

B 

wysoki stopień 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w 

podstawie programowej. 

 

B 

wysoki stopień 

B 

wysoki stopień 

Respektowane są normy społeczne.  

 

B 

wysoki stopień 

B 

wysoki stopień 

 

Szkoła może spełniać wymagania na pięciu poziomach:  

A- bardzo wysoki stopień spełnienia wymagań 

B-  wysoki stopień spełnienia wymagań 

C- średni  stopień spełnienia wymagań 

D- podstawowy stopień spełnienia wymagań 

E- niski stopień spełnienia wymaga 

 
 

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim 

 

Tabela nr 7.10  Frekwencja i Średnia ocen 

 

Klasa/oddział/grupa 
Ilość 

uczniów/wychowanków 

Średnia 

ocen 

Średnia 

sprawdzian/egzamin 
frekwencja 

Szkoła podstawowa     

Klasa I-III U/Z 6 #  91% 
Klasa I A/U 2 #  96,81% 

Klasa I A/L 3 #  97,74% 

Klasa IV A/L 5 4,4  92% 

Klasa IV-V A/U 5 #  73% 

Klasa IV-VI SP U/Z 7 #  88,54% 

Klasa V-VI SP L 8 4,04 35 pkt 74% 

Ogółem/średnia   4,24  87,58 

Gimnazjum     

Klasa I-III G U/CZ  7 #  91,15% 

Klasa I G U/Z 7 #  94,5% 

Klasa I-II-III GL 11 3,3  78% 

Ogółem/średnia   3,3  88% 

Szkoły 

ponadgimnazjalne 
    

Klasa I PPOH 7 4,65  86% 

klasa II WZ 11 4,15  85% 

klasa I-II SSPP 9 #  89% 
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klasa I-III SSPP 13 #  70% 

Ogółem/średnia   4,4  82,5% 

Grupa I 8    

Grupa II 9    

Grupa III 13    

Grupa IV 13    

Grupa V 11    

Ogółem  54    

 
# klasy z ocenami opisowymi  

 

Wyniki sprawdzianu klas VI  
 

W Szkole Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ireny 

Sendlerowej do sprawdzianu przystąpił 1 uczeń, który osiągnął bardzo dobry wynik 

uzyskując 35 punktów na 40 możliwych.  
 

  

 wynik 

średni 

w szkole 

wskaźnik 

łatwości w 

szkole 

wynik 

średni 

w gminie 

wskaźnik 

łatwości 

w gminie 

Czytanie 8,0 0,89 7,50 0,83 

Pisanie 7,00 0,88 4,50 0,56 

Rozumowanie 8,0 0,89 7,50 0,83 

Korzystanie z informacji 2,0 1,0 2,0 1,0 

Wykorzystywanie wiedzy w 

praktyce 

10,0 0,83 8,50 0,71 

 

Suma punktów:  

wynik średni w szkole: 35,00 

wynik średni w gminie: 30,00 

wskaźnik łatwości w szkole: 0,88 

wskaźnik łatwości  w gminie: 0,75 

wynik średni w województwie: 25,54 

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 

W roku szkolnym 2013/2014 do egzaminu gimnazjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej  w Nowym Dworze Gdańskim przystąpiło 11 

uczniów.  

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu gimnazjalnego 

jest przedłużony. Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych  

i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym nie więcej niż o 20 minut, 

natomiast egzamin z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego może zostać 

przedłużony nie więcej niż o połowę czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań zawartych 

w arkuszu. 

 
Część humanistyczna  

j. polski 

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim rozwiązywali zadania zawarte      

w arkuszu GH-P8-142. Podstawę zadań stanowiły krótkie fragmenty tekstów literackich          
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i tekstu popularnonaukowego, w których uproszczono lub wyjaśniono słownictwo. Arkusz 

zawierał 22 zadania: 20 zamkniętych różnego typu i 2 otwarte.  

 

Wyniki: 

 Najniższy Najwyższy Średni 

Szkoła 38% 66% 56,2% 

Województwo 9% 91% 51% 

Kraj 0% 100% 54% 

 

 
Historia i wiedza o społeczeństwie 

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim rozwiązywali zadania zawarte                   

w arkuszu GH-H8-142. Arkusz zawierał 20 zadań zamkniętych różnego typu. Podstawę 

zadań stanowiły teksty źródłowe m.in.: teksty historyczne, ilustracje, mapa, tablica 

genealogiczna i taśma chronologiczna.  

 

Wyniki: 

 Najniższy Najwyższy Średni 

Szkoła 48% 76% 65,5% 

Województwo 24% 100% 67% 

Kraj 0% 100% 70% 

 

Część matematyczno – przyrodnicza 

 

Matematyka  

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim rozwiązywali zadania 

zawarte w arkuszu GM-M8-142. Arkusz egzaminacyjny zawierał 20 zadań: 17 zamkniętych               

i 3 otwarte, które wymagały od uczniów samodzielnego sformułowania rozwiązania. Treści 

wielu zadań odnosiły się do sytuacji życiowych bliskich uczniowi. W zadaniach 

wykorzystano tabelę, wykres i rysunki, które ułatwiały udzielenie poprawnych odpowiedzi. 

Wyniki: 

 Najniższy Najwyższy Średni 

Szkoła 21% 57% 41,5% 

Województwo 14% 100% 44% 

Kraj 0% 100% 44% 

 

Przedmioty przyrodnicze 

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim rozwiązywali zadania 

zawarte w arkuszu GM-P8-142. Arkusz egzaminacyjny zawierał 20 zadań zamkniętych.                 

W zadaniach wykorzystano rysunki, wykresy opisy doświadczeń i mapy. 

Zadania z zakresu przedmiotów przyrodniczych sprawdzały treści zapisane w podstawie 

programowej z czterech przedmiotów: biologii, chemii, fizyki i geografii. 

 

Wyniki: 

 Najniższy Najwyższy Średni 

Szkoła 36% 54% 43,1% 

Województwo 21% 93% 48% 

Kraj 0% 93% 47% 
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Języki obce 

Język angielski – poziom podstawowy 

 

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim rozwiązywali zadania 

zawarte w arkuszu GA-P8-142 przygotowanym zgodnie z zaleceniami specjalistów. Arkusz 

zawierał 13 zadań zamkniętych, sprawdzających opanowanie przez uczniów umiejętności                 

w następujących obszarach: rozumienie tekstów słuchanych, rozumienie tekstów pisanych, 

znajomość funkcji językowych oraz znajomość środków językowych. 

Wyniki: 

 Najniższy Najwyższy Średni 

Szkoła 35% 70% 55% 

Województwo 15% 98% 59% 

Kraj 0% 100% 60% 

 
 

 

 

VIII. Konkursy, Olimpiady, Turnieje  
 

Konkursy i zawody na szczeblu powiatowym wojewódzkim i krajowym: 

 

 Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim 

 

 

1. PRZEDMIOTOWE 

 

Etap wojewódzki i ogólnopolski 

L.p. Nazwa konkursu 

Data Liczba 

uczestników 

Miejsca, 

laureaci 
1. Olimpiada wiedzy 

przyrodniczej przyroda 

Powiśla, Warmii i Żuław 

21.05.2014 10 IX miejsce  

2. Ogólnopolska  olimpiada 

języka angielskiego – etap 

wojewódzki 

15.05.2014 8  udział 

3. Finał krajowego konkursu 

wiedzy olimpijskiej – Zimowe 

Igrzyska Olimpijskie od 

Chamoniź do Soczi w 

Białymstoku 

01,02.06.2014 3  II i IV miejsce  

4. Wojewódzkie mistrzostwa 

pierwszej pomocy PCK 

31.05.2014. 8 VII miejsce 

drużynowo 

5. Etap wojewódzki konkursu 

Polska w Unii 

29.04.2014. 

 

3 udział 

6. Etap wojewódzki konkursu 

wiedzy o samorządzie 

terytorialnym 

11.04.2014 3 14 miejsce 

7. Konkurs o indeks wydziału 

prawa i administracji UG 

11.04.2014 2 2 uczniów 

przeszło do 

II etapu 
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8. Ogólnopolska olimpiada 

wiedzy o Maksymilianie 

Kolbe 

01,02.04.201

4 

2 udział 

9. Ogólnopolski konkurs 

recytatorski  

28.03.2014 5 udział 

10. Konkurs Kangur 

matematyczny 

20.03.2014 29 udział 

 

11. 

Finał konkursu policyjnego 

wygraj swoją przyszłość z 

WSA i B 

18.03.2014 25 II miejsce 

indywidualn

ie  

III miejsce 

klasowo 

12. Konkurs historyczny wygraj 

swoją przyszłość z WSA i B 

13.03.2014 6 Udział w 

finale 

13. Konkurs olimpiada 

Franciszkańska 

04.03.2014 4 1 ucz. do 

finału 

ogólnopolsk

iego 

14. IV Wojewódzki konkurs 

historyczny Histeria 

Regionalna „Sierpień 1980” 

20.02.2014 4  3 ucz etap 

wojew. 

15. VIII Ogólnopolski konkurs 

polonistyczny „Z ortografią 

na co dzień” 

13.12.2013 30 7 ucz. do 

kolejnego 

etapu 

16.  „Na olimpijskim szlaku – 

droga do Szoczi – etap 

międzywojewódzki 

05.12.2013 4 IV i X 

miejsce  

17. Wojewódzki konkurs języka 

angielskiego 

22.11.2013 20 III miejsce 

zespołowo 

18. Wojewódzki konkurs 

biologiczny 

22.11.2013 3  1 ucz. do 

etapu 

rejonowego  

19. Wojewódzki konkurs języka 

polskiego 

15.11.2013 3 udział 

20.  Konkurs fizyczny dla 

gimnazjum 

15.11.2013 4 1 ucz. do 

etapu 

rejonowego 

21. Konkurs matematyczny dla 

gimnazjum 

14.11.2013 19 udział 

22 Ogólnopolski konkurs 

polonistyczny Z poprawną 

polszczyzną na co dzień 

12.11.2013 21 udział 
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23 Konkurs języka 

niemieckiego i angielskiego 

dla gimnazjum  

05,06.11.201

3 

29 udział 

24 Ogólnopolski konkurs 

Polska w Nato 

28.09.2013 1 XX miejsce 

 

 

SPORTOWE Etap wojewódzki i ogólnopolski 

 

DATA Nazwa imprezy 

Liczba 

uczestników WYNIK 

12.06.2014 Finał Wojewódzki w piłce nożnej 6 – 

osobowej Gimnazjada 

13 V - miejsce 

08.06.2014 Finał turnieju Coca cola Cup 12 XII miejsce 

05.06.2014 Półfinał wojewódzki w piłce nożnej 6- 

osobowej Gimnazjada 

13 I - miejsce 

29.04.2014 Półfinały wojewódzkie w piłce 

siatkowej 

14 III - miejsce 

04.04.2014 Półfinał wojewódzki w piłce siatkowej 

chłopców Licealiada 

8 II – miejsce 

 

31.03.2014 Półfinał wojewódzki w piłce siatkowej 

dziewcząt Licealiada 

8 III - miejsce 

02.10.2013 

 

Finał Wojewódzki Turnieju o puchar 

Donalda Tuska 

10  II miejsce 

27.09.2013 Półfinał Wojewódzki Turnieju o 

puchar Donalda Tuska 

11 I miejsce 

 

 

 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim  

 

Etap wojewódzki i ogólnopolski 

 

- Udział uczniów klasy II TŻ w konkursie kulinarnym pod hasłem „Festiwal Potraw 

Kaszubskich – udział 3 uczennic 

 

- Eliminacje szkolne XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, 

do kolejnego etapu zakwalifikowali się 2 uczniów 

 

- Zajęcie przez drużynę medyczno – sanitarną ZS nr 2 III miejsca na zawodach z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej o Puchar Przechodni Warsztatów 

zorganizowanych w Redzie przez GRM z Wejherowa podczas 3 – dniowych warsztatów z 

zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod hasłem: „Zawody przed 

zawodami” 
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- Udział uczniów I TŻ, III TŻ w Festiwalu Smaku Bożonarodzeniowego pod hasłem 

„Kulinarne inspiracje”. Przedstawiciele szkoły za przedstawienie swoich smakołyków 

uzyskali pierwsze miejsca w kategoriach: 

I miejsce w konkursie "Kulinarne inspiracje" w kategorii - Ciasta i desery 

I miejsce w konkursie "Kulinarne inspiracje" w kategorii - Potrawa publiczności 

 

- Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej „Przystanek Bruksela” – I miejsce i 

III miejsce  . 

 

- XIII Konkurs o Żywności i Żywieniu organizowany przez Zespół Szkół Przemysłu 

Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku. Udział uczniów klasy 3 TŻ  

 

- Konkurs Turystyczno-Hotelarski organizowany przez Zespół Szkół Turystyczno-

Hotelarskich w Elblągu. Udział 2 uczennic 

 

- Festiwal Smaku Wielkanocnego w Nowym Stawie. Osiągnięcia szkoły: 

II miejsce w kategorii „Ciasta” oraz „Potrawa publiczności”, natomiast II miejsce w kategorii 

„Potrawy mięsne i rybne”. 

 

- XXXVIII edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie. Blok 

Żywienie człowieka. Udział uczniów 3 TŻ   (VI miejsce) oraz  (XI miejsce). 

 

- VI Turniej Wiedzy Technicznej organizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Nowym 

Dworze Gdańskim. IV miejsce drużynowo  i  VIII miejsce indywidualne   

 

- Półfinały Wojewódzkie szkół ponadgimnazjalnych w Kwidzynie w drużynowym tenisie 

stołowym reprezentacja Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim zajęła wysokie II 

miejsce 

 

- X Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego szkół ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty 

Kartuskiego w Goręczynie k/Somonina. IV miejsce  

 

- Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Ochotniczych Hufców Pracy w tenisie 

stołowym, reprezentacja OHP Nowy Dwór Gdański, którą reprezentowali uczniowie Zespołu 

Szkół nr 2 zdobyła brązowy medal, plasując się na III miejscu w klasyfikacji zespołowej.  

 

- XVIII edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. 1 Uczeń został 

laureatem Konkursu i otrzymał indeks na Filologię Polską) 

 

- Eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na Uniwersytecie 

Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie (VI miejsce , XI miejsce ), 

 

- XXII Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego w Poznaniu 

(zajęcie przez uczennicę  klasy 1W II miejsca w kategorii wyciskania fal na mokro) 

 

- Udział uczniów klasy III TOT:  w XLII Ogólnopolskim Młodzieżowy Turniej PTTK 

Pruszcz Gdański 2014 (zajęcie IV miejsca)   
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 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim 

 

Sukcesy wychowanków:  

 Wojewódzki konkurs plastyczny „Moja ulubiona pora roku” Wejherowo – I, II, III 

miejsce oraz 7 wyróżnień. 

 Wojewódzki konkurs plastyczny „Złota, polska jesień” – I miejsce 

 Wojewódzki konkurs plastyczny „Mój Region” – I miejsce, 3 wyróżnienia 

 Powiatowy konkurs plastyczny „Zadrzewienia śródpolne- cenne ostoje dla zwierząt”– 

I, II miejsce, 3 wyróżnienia 

 Powiatowy Konkurs plastyczny „Ilustracja do legendy rybackiej”- I, II miejsce 

 X Wojewódzki konkurs wokalny kolęd i pastorałek ,,Nad światem cicha noc’’ - 

wyróżnienie 

 X Wojewódzki przegląd wokalny kolęd i pastorałek ,,Nad światem cicha noc’’ – I, II 

miejsce 

 II Wojewódzki Konkurs Piosenki Anglojęzycznej – wyróżnienie 

 Magda Bukowska po raz III wzięła udział w 10 edycji Festiwalu Zaczarowanej 

Piosenki im. Marka Grechuty i zakwalifikowała się do pół finału w warszawskich 

Łazienkach. 

 VI Wojewódzki Festiwal Piosenki „Śpiewaj z nami” w Gdyni – 3 wyróżnienia 

 Powiatowy Konkurs Recytatorski o tematyce patriotycznej, obozowej i wojennej – 3 

wyróżnienia 

 

Reprezentacja naszej placówki uczestniczyła w: 

 Pomorski turniej w bocca i kajakarstwie – I, II, III miejsce 

 Pomorski Miting koszykarski – III miejsce 

 Pomorskim Turnieju Bowlingowy Olimpiad Specjalnych – I  miejsce 

 Pomorski Turniej tenisa stołowego – I miejsce 

 Pomorski Miting Lekkoaltetyczny – I,II, III  miejsce 

 Pomorski Turniej Piłki Nożnej – II miejsce 

IX. Zajęcia pozalekcyjne  

 

ROK 2013 (wrzesień – grudzień) 10 185,00 zł  

 wynajem basenu –6 185,00 zł 

 godziny dydaktyczne realizowane przez nauczycieli- 4 000,00 zł. 

ROK 2014 (styczeń – czerwiec) – 11 900,00 zł. 

 wynajem basenu – 6 200,00 zł. 

 godziny dydaktyczne realizowane przez nauczycieli- 700,00 zł. 

 obóz sportowy- 5 000,00 zł. 

 

X. Stypendia dla uczniów powiatowych placówek oświatowych 

 

Młodzież ucząca się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu          

w Nowym Dworze Gdańskim, w roku szkolnym 2013/2014 korzystała ze stypendiów 

Starosty Nowodworskiego. W ramach tych stypendiów przyznano 65 jednorazowych 

stypendiów Starosty na łączną kwotę 14 750,00  zł; w tym: 

 Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim – 43 

o Liceum Ogólnokształcące – 24 

o Gimnazjum Sportowe - 19 

 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim – 19 

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wych w Nowym Dworze Gdańskim - 3 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  
Powiatu Nowodworskiego w roku szkolnym 2013/2014 

 

34 

XI. Projekty edukacyjne 

 

Zdolni z Pomorza 

 
Projekt „Zdolni z Pomorza” skierowany był do najwybitniejszych uczniów z całego 

Województwa Pomorskiego i realizowany   przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach "Pomorskie dobry kurs na 

edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki                 

i informatyki". Wszystkie działania finansowane były w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Cel ogólny projektu to stworzenie warunków równych szans edukacyjnych 

wszystkim uczniom Województwa Pomorskiego, posiadającym szczególne predyspozycje                

w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, poprzez opracowanie modelu systemowego 

wspierania uczniów uzdolnionych. 

  W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim powstało Lokalne 

Centrum Nauczania Kreatywnego. Projektem objęto 40 uczniów szkół gimnazjalnych                    

i ponadgimnazjalnych z powiatu nowodworskiego. Zajęcia dla uczniów odbywały się                  

w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. W ramach projektu Zespół Szkół Nr 1 

otrzymał doposażenie pracowni matematyki, fizyki i informatyki na kwotę 30 000,00 zł. 

 W roku szkolnym 2013-14 projekt będzie kontynuowany ze środków własnych  Powiatu 

Nowodworskiego. Do projektu  w roku 2013 Powiatowa Komisja Rekrutacyjna 

zakwalifikowała 15 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu a w roku 

2014 9  uczniów na poziomie szkoły gimnazjalnej. Od stycznia 2015 roku projekt będzie 

realizowany ze środków EFS. Zadania projektowe zostaną poszerzone o uczniów zdolnych             

w zakresie przedmiotów humanistycznych.  

 

Kształcenie zawodowe  

 

Projekt    systemowy   pn.: „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe             

w regionie  a wyzwania rynku pracy”  skierowany do szkół zawodowych z terenu 

województwa pomorskiego. W roku szkolnym 2013/2014 w Zespole szkół Nr 2 w Nowym 

Dworze Gdańskim zrealizowano zajęcia pozalekcyjne z j. angielskiego, j. niemieckiego, 

doradztwa zawodowego i praktyki zawodowe, pozyskano wyposażenie do pracowni obsługi 

turystycznej.  

 

W roku 2013 pozyskano środki finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na realizację 

projektu w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim pn.: „Wzmocnienie jakości 

kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim poprzez wprowadzenie programu 

rozwojowego placówki”. Wartość projektu 1 205 881,59 zł. Działania projektu obejmują: 

zajęcia pozalekcyjne, doradztwo zawodowe, wyjazdy warsztatowo – studyjne, zakup 

materiałów dydaktycznych i doposażenie pracowni zawodowych.  

 

Doskonalenia i dokształcanie nauczycieli 

 

W roku 2013 pozyskano również środki na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli z ternu 

całego powiatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 3.5 Kompleksowe 

wspomaganie rozwoju szkół. Projekt pn.: „Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do 

sukcesu ucznia”, skierowany do wszystkich szkół z terenu powiatu na różnym poziomie 

kształcenia (z wyłączeniem placówek specjalnych). Wartość projektu 606 451,32 zł. 

Działania projektu obejmują: profesjonalną diagnozę szkół, szkolenia, warsztaty, konsultacje 

dla nauczycieli, raport końcowy kompleksowego wsparcia placówek oświatowych na terenie 

Powiatu Nowodworskiego.  
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Opracowała: Agnieszka Glazer – inspektor ds. oświaty 

 

 

 

Powyższy materiał opracowano na podstawie:  

1. Arkuszy organizacyjny powiatowych placówek oświatowych; 

2. Systemu Informacji Oświatowej powiatowych placówek oświatowych; 

3. Informacji sporządzonych przez dyrektorów powiatowych placówek 

oświatowych.  


