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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 (tj. z 2001r., Dz. U.
Nr 142, poz. 1592 z póź. 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 organem prowadzącym dla
czterech placówek, tj.:
Zespół Szkół Nr 1 ul. 3 Maja 3 w Nowym Dworze Gdańskim, w skład którego
wchodzi:
Liceum Ogólnokształcące;
Gimnazjum Sportowe;
Zaoczne Liceum dla Dorosłych.
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:
Szkoła Podstawowa Specjalna;
Gimnazjum Specjalne;
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna;
Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. 3 Maja 9 w Nowym Dworze Gdańskim.
W skład 4 placówek wchodzi 10 typów szkół, które kształceniem obejmują dzieci w wieku od
szkoły podstawowej, aż do kształcenia ustawicznego dorosłych.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
Powiatu Nowodworskiego w roku szkolnym 2010/2011

2

II. Stan organizacji powiatowych placówek oświatowych
w roku szkolnym 2010/2011
Zespół Szkół Nr 1 ul. 3 Maja 3 w Nowym Dworze Gdańskim, w skład którego
wchodzi:
Liceum Ogólnokształcące;
Gimnazjum Sportowe;
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące.
W roku szkolnym 2010/2011 do szkoły uczęszczało 309 uczniów do 13 oddziałów co
daje średnio 23,7 uczniów na oddział oraz 71 słuchaczy do trzech oddziałów liceum
zaocznego dla dorosłych, co daje średnio 23 słuchaczy na oddział.
Tabela nr 2.1 Specyfikacja Edukacji
L
p

1.

Typy szkoły

Kierunek kształcenia
(wiodące przedmioty)/profil

Liczba
uczniów

Liczba
oddział
ów

Klasy I

86

3

I Liceum
Ogólnokształcące
im Ziemi
Żuławskiej

j. polski, historia, j. angielski (akademicko - prawna.)
j. polski, j. angielski, geografia gr. I
j. polski, j. angielski, biologia gr. II (socjalno - sportowa
matematyka, informatyka, fizyka gr. I
biologia, chemia, fizyka gr. II (Politech. – medyczna)

31

1

28

1

27

1

90

4

19
25

1
1

25
21

1
1

79

3

26
27

1
1

26

1

255
54
309
71

10
3
13
3

Klasy II
j. polski, geografia, WOS, (ekonomiczno – społeczna)
j. polski, j. angielski, historia (prawno – adm. )
matematyka, informatyka, fizyka gr. I
biologia, chemia, j. angielski gr. II
biologia, chemia, WF, gr. III (medyczno – sportowa)
j. polski, matematyka, j. angielski (ogólna)

Klasy III
j. polski, historia, j. angielski (hum. – dziennikarska
j. polski, historia, geografia (prawno – administracyjna)
matematyka, fizyka, informatyka Gr I
biologia, chemia, j. angielski Gr II (Politech – medyczna)

ogółem
3.

Gimnazjum Sportowe

4.

Zaoczne Liceum dla Dorosłych

ogółem

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 520 uczniów w 22 oddziałach, co daje średnio
23,63 uczniów na oddział.
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Tabela nr 2.2 Specyfikacja Edukacji
Lp

1.

Typy szkoły

Liczba

Kierunek kształcenia /profil

uczniów

technik mechanik,
technik handlowiec,
technik informatyk,
technik żywienia i gospodarstwa domowego,
technik obsługi turystycznej.

Technikum

ogółem
2.

Zawodowa

ogółem
ogółem
3.

ów
4
0,5
3,5
4
2

314

14

54
32
48
72

2
1
2
3

206

8

520

22

1

1

nauczanie indywidualne

Liceum

oddział

86
11
80
99
38

mechanik pojazdów samochodowych,
kucharz małej gastronomii,
sprzedawca,
oddziały wielozawodowe.

Zasadnicza Szkoła

Liczba

Ogólnokształcące

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim, w skład
którego wchodzi:
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.
W roku szkolnym 2010/2011 we wszystkich typach szkół naukę pobierało łącznie 96 uczniów
w 11 oddziałach, co daje średnio 9 uczniów na oddział.
Tabela nr 2.3 Specyfikacja Edukacji
Lp.

Typy szkoły

Kierunek kształcenia /profil

Liczba

Liczba

uczniów

oddziałów

1.

Szkoła Podstawowa Specjalna

34

5

2.

Gimnazjum Specjalne

35

4

3.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

13

1

14

1

96

11

Specjalna
4

kucharz małej gastronomii
malarz-tapeciarz

Szkoła Przysposabiająca do
Pracy

razem
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W porównaniu do roku szkolnego 2008/2009 we wszystkich typach szkół dziennych
prowadzonych przez Powiat Nowodworski naukę pobierało 944 uczniów w 45 oddziałach,
w roku szkolnym 2009/2010 - 923 uczniów w 45 oddziałach. Nastąpił spadek uczniów
w ilości 21 a w roku szkolnym 2010/2011 – 925 uczniów w 46 oddziałach. Nastąpił wzrost
o 2 uczniów.
Od roku 2008 powiatowe placówki oświatowe znacznie poszerzyły i zróżnicowały ofertę
edukacyjną. Na szczególną uwagę zasługuje utworzenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym klas dla dzieci autystycznych. Na dzień dzisiejszy funkcjonują 3 oddziały
szkoły podstawowej (pierwszy etap) dla dzieci z autyzmem. Grono pedagogiczne stale
podnosi swoje kwalifikacje w tym zakresie. W Zespole Szkół Nr 1 powstało Gimnazjum
Sportowe – na dzień dzisiejszy funkcjonuje 5 oddziałów klas gimnazjalnych. W Zespole
Szkół Nr 2 powrócono do zawodu technika obsługi turystycznej – obecnie funkcjonują już
trzy oddziały technikum.
W załączeniu analiza rekrutacji w latach 2008-2011
III. Baza do działalności oświatowej
Tabela nr 3.1 Charakterystyka nieruchomości ZS Nr 1 w Nowym Dworze Gd.
Liczba
Boisko
Hala
Całkowita
Całkowita
Ilość sal
budynków
wielosportowa z
kubatura
powierzchnia lekcyjnych
dydaktycznych
funkcyjne
zapleczem
3

18 612,52m3

2 947,57 m2

359,43 m2

16

1 051,98 m2

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

Powierzchnia

Sala

Internat

budynków

budynku

gimnastyczna

(Liczba

dydaktycznych

głównego

z zapleczem

miejsc)

3

2327,37 m2

220 m2

520,98 m2

Warsztaty

Kompleks

Szkolne

2132,37
2

m

sportowy
ORLIK

3586 m2

Ilość sal
lekcyjnych

23

Tabela nr 3.3 Charakterystyka nieruchomości SOSW w Nowym Dworze Gd.
Liczba

Całkowita

Całkowita

Ilość izb

Salki sportowe

Internat (liczba

budynków

kubatura

powierzchnia

lekcyjnych

(2 sztuki)

miejsc)

14044m3

3055,12 m2

14

106 m2

60

udział SOSW w

udział SOSW w

dydaktycznych

1

0,78 części

0,78 części

10954,32m3

2382,99m2

(44 i 62)

Na szczególną uwagę zasługuje pracownia gastronomiczna w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym
Dworze Gdańskim, która pełni też funkcję ośrodka egzaminacyjnego. Zespół Szkół Nr 1 to
doskonałe zaplecze do zajęć z wychowania fizycznego o czym świadczy zmodernizowana
hala sportowa i boisko wielofunkcyjne. W Specjalnym Ośrodku modernizacji poddano
kuchnię a obecnie trwają prace związane z naprawą dachu.
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IV. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne, sprzęt multimedialny
Tabela 4.1
komputery
w tym
dla
ucznió
w

projektory
multimed.

rzutniki

kamery

telewizory

odtwarzacze
DVD

ksero

kamery
monitoring

woluminy

Zespół
Szkół Nr 1

56

56

5

2

-

9

7

1

24725

22

Zespół Szkół
Nr 2

78

69

7

5

-

6

3

2

17950

9

SOSW

29

22

3

1

-

8

5

1

5741

13

V. Inwestycje i remonty
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim
Remonty i inwestycje wykonane w roku szkolnym 2010/2011
Remont schodów wyjściowych w budynku głównym- bezpłatnie;
Wymalowano pracownię chemiczną i biologiczną- 747,00 zł
Wykonano wentylację grawitacyjną w pracowni komputerowej- 2.995,00 zł
Zlecono opracowanie instrukcji przeciwpożarowej (po remoncie)- 1.500,00 zł.
Remonty i inwestycje wykonane w czasie wakacji.
remont dachu na budynku filialnym- 15.621,00 zł.
malowanie pracowni: sala nr 1, 13- 350 zł materiał, robocizna we własnym zakresie.
roczny przegląd gwarancyjny po remoncie- usuwanie usterek.
Zakupy :
zakup ławek i stołów szkolnych, mebli do pracowni biologii i chemii oraz do zaplecza
chemicznego oraz stołów do biblioteki do czytelni- 14.050,90 zł;
zakup tablicy interaktywnej- 6.100,00 zł;
zakup gablot magnetycznych, informacyjnych na korytarz- 2.600,00 zł;
zakup tablicy informacyjnej do pokoju nauczycielskiego- 970,00 zł;
wykonanie sztandaru- 5.700,00 zł;
zakup klucza grupowego z wkładkami systemowymi-3.949,00 zł;
zakup dużego ekranu na halę sportową do prezentacji multimedialnych- 710,00 zł;
zakup tablicy zielonej TRYPTYK do pracowni historycznej- 695,80 zł;
zakup szafek uczniowskich- 14.695,44 zł.
Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim
Remonty i inwestycje wykonane w roku szkolnym 2010/2011
remont pokrycia dachowego nad szatnią – 12,5 tys.;
remont posadzki SKP – 3,6 tys.;
remont instalacji elektrycznej SKP – 3,0 tys.;
remont naprawa instalacji wodociągowej – 1,2 tys.;
remont ( zabezpieczenie ) okien budynku warsztatów szkolnych – 3,9 tys.;
wymiana wejścia (drzwi/I etap) do warsztatów szkolnych – 9,6 tys.;
konserwacja kanalizacji sanitarnej – przepompownia – 1,5 tys.;
remont korytarzy budynku szkoły – 22,6 tys.;
malowanie korytarza (parter + klasa) – 18,2 tys.;
remont pomieszczeń w budynku warsztatów szkolnych ( adaptacja na klasę) – 6,5
tys.;
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remont drzwi wejściowych do budynku warsztatów szkolnych – 34,9 tys.;
naprawa instalacji odgromowej na budynku warsztatów szkolnych – 3,5 tys.;
naprawa-wymiana instalacji odgromowej na budynku szkoły – 1,8 tys.;
wymiana oświetlenia parter – 0,7 tys.;
wymiana oświetlenia klasy – 0,6 tys.;
w planie na 2011
remont pomieszczenia archiwum – 14,0 tys.;
remont sanitariatu na I piętrze – 13,0 tys.;
remont w kotłowni – 11,0 tys.;
Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim
Remonty i inwestycje wykonane w roku szkolnym 2010/2011
zakup inwestycyjny – piec ceramiczny z osprzętem do pracowni ceramicznej – 7.000
remont drzwi (5 szt.) – 14.940,00 zł;
naprawy bieżące (naprawa samochodu – 2.400, naprawa monitoringu – 744,20,
naprawa ksero – 268,40, naprawa pralek – 400,00, naprawa instalacji wodociągowej –
402,30, naprawa drzwi wejściowych – 170,00, remont gaśnic – 107,97, bieżąca
konserwacja urządzeń – 1.163,58, remont instalacji elektrycznej – 1.096,30, naprawa
instalacji c. o. – 1.020,00, ) – 7.772,75 zł;
remont kuchni: materiały - 15.187,78 + usługa - 35.998,99 = 51.187,77 zł;
remont dachu garażu: materiały – 6.934,25 + usługa – 7.000 = 13.934,25 zł.
VI. Kadra pedagogiczna
Ogółem w powiatowych placówkach oświatowych zatrudnionych jest 121 nauczycieli.
Tabela nr 6.1 Stopień awansu zawodowego kadry pedagogicznej – stan na dzień 1.09.2011
Stopień awansu
Bez stopnia
0
Stażysta
9
Kontraktowy
25
Mianowany
33
Dyplomowany
54
razem
121
71,9 % kadry pedagogicznej prowadzącej zajęcia w szkołach to nauczyciele mianowani
(27,27 %) i dyplomowani( 44,63 %) .
Poniżej analiza stopni awansu zawodowego w poszczególnych placówkach:
Tabela nr 6.2
Bez stopnia
Stażysta
Kontraktowy
Mianowany
Dyplomowany
Tabela nr 6.3
Bez stopnia
Stażysta
Kontraktowy
Mianowany
Dyplomowany

Stopień awansu zawodowego kadry pedagogicznej – Zespół Szkół Nr 1
Stopień awansu
0
5
8
8
17
razem
38
Stopień awansu zawodowego kadry pedagogicznej – Zespół Szkół Nr 2
Stopień awansu
0
3
12
13
25
razem
53
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Tabela nr 6.4
Bez stopnia
Stażysta
Kontraktowy
Mianowany
Dyplomowany

Stopień awansu zawodowego kadry pedagogicznej – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wych.
Stopień awansu
0
1
5
12
12
razem
30

Tabela nr 6.5 Poziom wykształcenia kadry pedagogicznej – stan na dzień 1.09.2011

Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2 SOSW
Stopień doktora lub doktora habilitowanego, dyplom
ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie
pedagogiczne
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

38

42

30

-

4

-

-

1

-

-

6

-

90,9 % kadry pedagogicznej posiada najwyższy stopień wykształcenia.
Tabela nr 6.6 Administracja i obsługa etatach- stan na dzień 1.09.2011
Administracja
Obsługa

Ogółem

Zespół Szkół Nr 1

Zespół Szkół Nr 2

SOSW

11
25

3
6,5

4,5
7

3,5
14,5

W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost zatrudnienia w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w związku z zatrudnieniem 2 osób na etacie pomocy nauczyciela
do klas dzieci z autyzmem.
Tabela nr 6.7 Doskonalenie zawodowe – środki finansowe
Ogółem rok 2010
Zespół Szkół Nr 1
11 863,00
Zespół Szkół Nr 2
21 209,00
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wych.
13 112,00

Wykonanie rok 2010
11 862,47
16 081,36
13 111,40

Ogółem rok 2011
17 000,00
20 700,00
16 650,00

Formy wsparcia w roku 2010:
studia podyplomowe – 18 389,00 zł
kursy kwalifikacyjne, kursy, szkolenia, seminaria, szkolenia rad pedagogicznych –
14 522,50 zł
materiały szkoleniowe, informacyjne 2 778,06 zł
delegacje 5 365,67 zł
VII. Wyniki nauczania rok szkolny 2010/2011
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim
Tabela nr 7.1 Frekwencja
LO
Średnia
87,93%
2010/2011

GIM
89,7%
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I LO

GIMNAZJUM
Sportowe
89,7
92,2
-

87,93
88,26
87,6

2010/2011
2009/2010
2008/2009

Tabela nr 7.2 Średnia ocen
LO
GIM
3,31
LO

88,8
90,23
87,6

Ogółem
4,0

3,65

Gimnazjum
Sportowe
4,0
3,75
-

3,31
3,24
3,4

2010/2011
2009/2010
2008/2009

ogółem

Razem
3,65
3,49
3,4

Tabela nr 7.3 Egzamin maturalny
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim
Porównanie
Liczba zdających

zdawalność

Zdawalności w %

90

74

82%

(LO – 75; LZ -15)

(LO – 67; LZ – 7)

(LO – 90 % LZ–47%)

do roku
2009/2010
94%
LO

Pomorskie*

84%

* we wszystkich typach szkół średnich
W maju 2011 roku I liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej, wchodzące w skład
Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, zostało poddane procesowi ewaluacji
przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
Realizacja zadań
w poszczególnych obszarach świadczy o wysokim stopniu wypełniania wymagań przez
szkołę.
Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:
o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności
statutowej szkoły lub placówki;
o procesach zachodzących w szkole lub placówce;
o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, a w szczególności
w zakresie współpracy z rodzicami uczniów;
o zarządzaniu szkołą lub placówką.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku,
w sprawie nadzoru pedagogicznego, szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na
pięciu poziomach:
Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę
Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub
placówkę
Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
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Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę
Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub
placówkę
Uzyskane poziomy przez Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim
Wymagania

Poziom spełniania
wymagania

Obszar: Efekty
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,
egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
Uczniowie są aktywni
Respektowane są normy społeczne
Obszar: Procesy
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy
programowej
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli
Kształtuje się postawy uczniów
Prowadzone są działania służące wyrównaniu szans
edukacyjnych
Obszar: Środowisko
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego
rozwoju
Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów
Promowana jest wartość edukacji
Rodzice są partnerami szkoły
Obszar: Zarządzanie
Funkcjonuje współpraca w zespołach
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny
Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe

B

B
B
B
B
B
C
B
A
C

A
B
B
B
B
B
B

Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim
Tabela nr 7.4 Frekwencja

Średnia
2009/2010
Średnia
2010/2011

Technikum

Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa

Ogółem

Do roku 2009/2010

85,56%

76,24%

81,74%

80,70%
wzrost o 1,04%

86,03%

77,33%

81,68%

spadek o 0,06%

Tabela 7.5 Średnia ocen

Technikum
2009/10
2,46
2010/11
3,07

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ogółem
2,81
2,64
3,1
3,09
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
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Tabela nr 7.6

Egzamin maturalny
Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim

Liczba zdających

zdało

71

33

Zdawalność w %

Porównanie
w roku 2009/2010
pomorskie

53 %

36 %

65,2 %

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
Do egzaminu przystąpiło 116 absolwentów (64 – technikum; 52 – Zasadnicza Szkoła
Zawodowa).
Egzamin zdało 63 % przystępujących (73 osób)
Egzamin w technikum zdało 62,5 % (40 osób)
technik mechanik 77,77%
technik żywienia 39 % ( wzrost o 5,7 % )
technik informatyk 91,7 % ( wzrost o 48,9 % )
technik handlowiec 54,5 % ( wzrost o 14,5 % )
Egzamin w Zasadniczej Szkole Zawodowej zdało 63 % (33 uczniów)
kucharz małej gastronomii 60 %
sprzedawca 77,7 %
mechanik pojazdów samochodowych 50 % - spadek zdawalności ze względu na to, że
uczniowie nie przystąpili do egzaminów głównie w części praktycznej ( Ośrodek
Egzaminacyjny w Malborku lub Tczewie ).
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim
Tabela nr 7.7 Frekwencja i Średnia ocen
Ilość
Klasa/oddział/grupa
uczniów/wychowanków

Średnia
ocen

Średnia
sprawdzian/egzamin

frekwencja

36

4,35

84

3

o. o

-

83

II /III AU
I-II-III SP
IV-V-VI SP U/Z
IV-V-VI SP

2
9
11
11

o. o
o. o
o. o
4,35

14,60 *

82
78
86
89

Gimnazjum
I-II G

36
13

4,06
3,92

-

77
78

I-II-III G U/Z
III G U/Z
III G

6
6
11

o. o
o. o
4,21

26

3,95

I-II-III SPDP
II ZSZ

12
14

o. o
3,95

Ogółem
o. o - ocena opisowa

98

4,10

Szkoła
podstawowa
II/III AU

Szkoła
ponadgimnazjalna

cz. hum. – 32,73**
cz. mat.- przyr. – 26,64**

72
75
83

79
-

78
81

80%

* - średni wynik w gminie18,80,

** - średni wynik w gminie cz. hum. – 33,08, cz. mat. – przyr. – 26,23
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
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Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
W roku szkolnym 2010/2011 do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (etap
pisemny i etap praktyczny) przystąpiło:
w zawodzie kucharz małej gastronomii: 2 uczniów / zdało 2
w zawodzie malarz tapeciarz – 2 uczniów / zdało 2

VIII. Konkursy, Olimpiady, Turnieje
Konkursy i zawody na szczeblu wojewódzkim i krajowym:
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim
Przedmiotowe – etap wojewódzki i wyżej:
konkurs „Polska w NATO”;
Olimpiada Zdrowego Stylu Życia;
Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym;
Konkurs Polska w Unii;
Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”;
Kreatywni w Europie – etap krajowy;
XVI – Olimpiada Wiedzy Ekologicznej;
Mistrzostwa Drużyn Ratowniczych.
Sportowe – etap wojewódzki:
półfinał w piłce siatkowej chłopców i dziewcząt – Liceum;
półfinał wojewódzki w piłce nożnej chłopców – gimnazjum;
Turniej piłki nożnej dziewcząt o puchar D. Tuska – gimnazjum
Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim
Przedmiotowe – etap wojewódzki i wyżej:
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Samochodowej Edycja 2011 (Politechnika
Warszawska;
Konkurs „Polska w NATO” – 3 uczniowie w etapie wojewódzkim ;
„Polska w Unii”
47 Wojewódzki Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego;
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - 3 os. 16.04. 2011 r. – Gdańsk;
Konkurs „Pączkobranie” 3.03.2011 r. – 4 ekipy, konkurs kierowników
gastronomicznych;
Konkurs Wiedzy Technicznej 18 os. Z 8 szkół Pomorza 16-17.04.2011 r.:
Olimpiada Techniki Samochodowej XII edycja 22.03.2011 r. - Warszawa;
XVII Turniej Wiedzy Samochodowej – 9.04.2011 r. – Gdańsk;
Konkurs Wiedzy Ekologicznej 23.05.2011 r.;
Konkurs Wiedzy Historycznej „ Wygraj swoją przyszłość” z WSAiB 14.04.2011
Konkurs Wiedzy Pożarniczej 70 os. – 25.03.2011 r.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim
Wiedza ogólna, zawodowa – etap wojewódzki:
Wojewódzka Olimpiada Matematyczna w Tczewie – VI miejsce;
Wojewódzka Olimpiada z Matematyki w Elblągu – IV miejsce;
Osiągnięcia plastyczne i muzyczne – etap wojewódzki i wyżej:
Wojewódzki Festiwal Piosenki „Święto muzyki” w Chojnicach;
I miejsce w kategorii zespoły;
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
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I miejsce w kategorii soliści (gimnazjum);
Wojewódzki IV Trójmiejski konkurs plastyczny o tematyce świątecznej: wyróżnienie;
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Piękna nasza Polska cała”;
II miejsce,
wyróżnienie;
Integracyjny Konkurs Plastyczny „Mój Region” – II miejsce;
Wojewódzki Konkurs Plastyczny Szkolnictwa Specjalnego „Kwiaty w ciekawym
wazonie”;
Półfinał Festiwalu „Zaczarowanej Piosenki” Fundacji Anny Dymnej
w Warszawie – etap krajowy;
Konkurs plastyczny na logo „Szkoły bez przemocy”- etap krajowy.
Osiągnięcia sportowe – etap wojewódzki:
Pomorska Liga Piłki Nożnej Grup Wychowawczych – I miejsce;
Eliminacje do Mistrzostwa Województwa pomorskiego w Piłce Nożnej Halowej Open
– IV miejsce;
Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Futsalu – V miejsce;
Pomorski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych –III miejsce;
Pomorski Turniej Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych – III miejsce;
Turniej unihokeja - III miejsce;
Pomorski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt - II miejsce.
IX. Zajęcia pozalekcyjne
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim
ROK 2010- wykonanie 21.956,68 zł
zajęcia pozalekcyjne sportowe- 3.378,80 zł
wynajem basenu dla klas sportowych- 5.500,00 zł
obóz sportowy- 7.000,00 zł.
godziny dydaktyczne realizowane przez nauczycieli- 6.077,88 zł.
ROK 2011- 13.000,00 zł.
wynajem basenu dla klas sportowych- 6.000,00 zł.
godziny dydaktyczne realizowane przez nauczycieli- 7.000,00 zł.
w tym zrealizowano:
1.Zajęcia wyrównawcze z matematyki- 21 godzin
2. Zajęcia dodatkowe dla maturzystów – 82 godziny, w tym
matematyka – 19 godzin;
język polski – 23 godziny;
język angielski – 29 godzin
język niemiecki – 11 godzin.
3. Zajęcia dodatkowe i wyrównawcze w gimnazjum – 111 godzin:
matematyka – 9 godzin;
język polski – 19 godzin;
język angielski – 9 godzin;
język niemiecki – 10 godzin;
zajęcia na basenie – 64 godziny.
Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim
koła przedmiotowe dla uczniów klas maturalnych oraz zajęcia wyrównawcze dla
uczniów klas pierwszych,
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
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od marca 2009 roku szkoła realizuje projekt: „Warszawska w Europie – praktyczna
inwestycja w ucznia. Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie
nowodworskim” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program zakłada organizowanie
zajęć wyrównawczych i specjalistycznych celem wyrównania dysproporcji
edukacyjnych. Projekt na łączną kwotę 510 917,00 zł.
zajęcia z doradztwa zawodowego – 70
koła technologii informacyjno – komunikacyjnej – 202
zajęcia wyrównawcze z matematyki – 187
zajęcia wyrównawcze z fizyki – 65
zajęcia z technicznego angielskiego – 293
zajęcia z technicznego niemieckiego – 220
koło politechniczne – 45
koło przedsiębiorczości – 67
koło przyrodniczo- ekologiczne – 64
zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z j. polskiego – 61 oraz 6
wyjazdów na basen ( środki organu prowadzącego – 5 000,00 zł )
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim
Wyjazdy na basen:

W ramach otrzymanych na zajęcia pozalekcyjne środków zorganizowano 3 wyjazdy do parku
wodnego w Sopocie na ogólną kwotę 3.500 zł (bilety na basen + przewóz).
Zajęcia dla uczniów:
koło ceramiczne,
koło plastyczne,
2 koła sportowe,
koło ekologiczne,
koło turystyczno-krajoznawcze,
koło muzyczne,
koło informatyczne,
koło czytelnicze,
koło historyczne,
koło językowe.
Oferta zajęć:
terapię pedagogiczną z wykorzystaniem metody M.Montessori
terapię pedagogiczna z wykorzystaniem EEG Biofeedback
zajęcia terapeutyczne w pracowni polisensorycznej
zajęcia terapeutyczne metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
terapię metodą Dobrego Startu
hipoterapię
dogoterapię
rehabilitację ruchową
zajęcia logopedyczne
przygotowanie do udziału w zawodach Olimpiad Specjalnych
zajęcia w zakresie rehabilitacji zawodowej
zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
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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 2010/2011 korzystała ze stypendiów
Starosty Nowodworskiego. W ramach tych stypendiów przyznano 28 stypendiów Starosty na
łączną kwotę 13 700,00 zł; w tym:
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim – 16
o Liceum Ogólnokształcące – 8
o Gimnazjum Sportowe - 8
Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim – 6
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wych w Nowym Dworze Gdańskim - 6
XI. Działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Powiat Nowodworski jest również organem prowadzącym dla Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim.
Rejon poradni
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna swoim działaniem obejmuje dzieci w wieku od 0 do
ukończenia nauki szkolnej z obszaru powiatu nowodworskiego. W roku szkolnym
2010/2011 takich dzieci było 7247 (2286 to dzieci w wieku od 0 do 5 lat). Ponadto zadania
paradni to także praca z rodzicami i nauczycielami.
Kadra pedagogiczna
Tabela nr 11.1

Stopień awansu zawodowego kadry pedagogicznej

Stopień awansu
Bez stopnia
Stażysta
Kontraktowy
Mianowany
Dyplomowany

1
1
8
razem

10

Tabela nr 11.2 Poziom wykształcenia kadry pedagogicznej
Stopień doktora lub doktora habilitowanego, dyplom ukończenia studiów
magisterskich i przygotowanie pedagogiczne
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

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
10
-

Tabela nr 11.3 Administracja i obsługa

etaty
Administracja
Obsługa

1,4
1

Tabela nr 11.4 Doskonalenie zawodowe – środki finansowe
Ogółem rok 2010
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 4 340,00

Wykonanie rok 2010
4 254,64
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Formy wsparcia w roku 2010:
studia podyplomowe – 3000 zł.
kursy kwalifikacyjne, kursy, szkolenia, seminaria, szkolenia rad pedagogicznych –
858,64 zł.
delegacje - 396 zł.
Doskonalenie zawodowe odbywało się ze środków finansowych poradni , ale i ze
środków własnych pracowników i w ramach dokształcania „grantowego”.
Inwestycje i remonty
baza poradni
Bazę poradni stanowi wolno stojący budynek przy ulicy 3 Maja 6. W skład lokalu wchodzi:
10 gabinetów diagnostycznych
1 gabinet terapeutyczny
Gabinet dyrektora
Sekretariat
Korytarz i węzeł sanitarny
W roku szkolnym 2010-11 wykonano:
malowanie 2 gabinetów - 2 450 zł.
roboty elektryczne w gabinecie logopedycznym 2 300 zł.
wymiana orynnowania i obróbek blacharskich 8 212,97 zł.
Realizacja zadań oświatowych poradni
badania diagnostyczne
Rodzaj diagnoz

Dzieci do
3 roku
życia

Dzieci w
wieku
przedszkolnym

Uczniowie szkół
podstawowych

Uczniowie
gimnazjów

Uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych

Młodzież nie
ucząca się i
nie pracująca

ogółem

Psychologiczna

42

248

133

59

0

482

Pedagogiczna

24

253

150

55

0

482

81
32

23
37

24
31

0
0

399
113

Logopedyczna
Lekarska

4

267
13

Badania
przesiewowe

25

651

676

Ograniczono liczbę badań przesiewowych ( było ich o 77 mniej), wykonano przede
wszystkim badania przesiewowe logopedyczne ( 622) Zgodnie z nowym prawem
oświatowym badania przesiewowe dzieci 5i6 letnich dotyczące dojrzałości szkolnej
przeprowadzają nauczyciele przedszkoli. Jednak na prośbę placówek oświatowych wykonano
również pewną liczbę badań przesiewowych funkcji percepcyjno-motorycznych ( 54)
Zgodnie z planem pracy i działaniami informacyjnymi zdecydowanie zwiększyła się liczba
badań słuchu.
orzecznictwo
Rodzaj orzeczenia

Liczba

Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim
Upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym
Słabe słyszenie
Słabe widzenie

31
24
3
3
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Niepełnosprawność ruchowa
Niepełnosprawność sprzężona
Autyzm
Zaburzenia zachowania
Nauczanie indywidualne
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawacze
O braku potrzeby indywidualnego nauczania
Wczesne wspomaganie
Odmowne
Uchylające

5
6
3
1
37
2
1
4
1
1

RAZEM:

122

Odbyło się 122 zespołów orzekających ( w roku szkolnym 2009-10 było ich 87).
Najwięcej wydano orzeczeń dotyczących nauczania indywidualnego. Zwiększyła się
zdecydowanie liczba orzeczeń wydanych z powodu upośledzenia umysłowego w stopniu
umiarkowanym i znacznym. Jak zwykle dużo jest orzeczeń z uwagi na upośledzenie
w stopniu lekkim,
terapia oraz zajęcia na terenie poradni – rodzice, dzieci, nauczyciele
L/P RODZAJ ZAJĘĆ

LICZBA OSÓB

1.
2.
3.
4.
5.

Zajęcia korekcyjno-komi terapia pedagogiczna
Terapia logopedyczna
Terapia psychologiczna
Terapia psychologiczna- praca z rodziną
Zajęcia z uczniami zdolnymi

18
75
24
0
8

6.
7.

Terapia psychologiczna dziecka moczącego
Terapia dzieci autystycznych i z Aspergerem

1
7

8.
9.

11
3
17

11.
12.

Zajęcia edukacyjno-rozwojowe
Wspomaganie rozwoju małego dziecka(terapia psychologiczna i
pedagogiczna)
Rozmowy terapeutyczne(z dziećmi) – wspierające oraz diagnozujące
problem
Spotkania z rodzicami dzieci objętych terapią logopedyczną
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zajęć edu-rozw

13.
14.
15.

Spotkania dla rodziców dzieci objętych terapia autystyczną
Spotkania z rodzicami uczniów objętych terapią pedagogiczną
Spotkania z rodzicami dzieci zdolnych objętych zajęciami w poradni

7
18
5

17.
19.

Spotkania z rodzicami dzieci objętych terapią psychologiczną
Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych

24
18

20.

Spotkania z logopedami podopiecznych placówek

4

10.

Ogółem

75
9

324

Terapia i zajęcia na terenie poradni dla dzieci, rodziców i nauczycieli to jedno z ważniejszych
i większych zadań poradni. Zgodnie z planami zdecydowanie zwiększyła się liczba dzieci
z autyzmem objętych pomocą.
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zajęcia dla dzieci i młodzieży na terenie placówki
L/P RODZAJ ZAJĘĆ – TEMATYKA
1.

Warsztat z orientacji zawodowej:
-Matura i co dalej
-Zanim podejmę decyzję o wyborze zawodu i szkoły
-Orientacja zawodowa

LICZBA
DZIECI
79
28
114

221
2.

Warsztaty z Edukacji seksualnej
-Zmiany psychofizyczne w okresie dojrzewania
-Nie dotykaj mnie gdy nie mam na to ochoty
-Blaski i cienie wczesnego macierzyństwa

48
19
37

104
3.

4.

Programy:
-Głoska
-Program pilotażowy – zajęcia profilaktyczno-logopedyczne dla
dzieci 3 letnich
Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne:

30
99

129
926

5.

Zajęcia logopedyczne:
-Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne
-Utrwalanie wymowy głosek syczących na przykładzie głoski „s”
-Utrwalanie wymowy głoski s

54
27
24

105
6.

Inne:
-Obserwacja dziecka w środowisku szkolnym
-Superwizja w klasach dla dzieci z autyzmem

16
5

21
7.

Programy realizowane przez pracowników poradni z innych niż
poradniane środków:
-Puszka Pandory-program profilaktyczna Gminna Komisja
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Nowym Dworze Gd.
-Projekt „Warszawska w Unii”
● konsultacyjny punkt psychologiczny
● zajęcia warsztatowe-doradztwo zawodowe

21
14
138

173

1679
Wykonano więcej zajęć niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Najwięcej
dzieci objęto warsztatami edukacyjno-rozwojowymi.
zajęcia dla nauczycieli na terenie placówki
L/P
1.
2.
3.

RODZAJ ZAJĘĆ
TEMATYKA
Szkoleniowe Rady pedagogiczne
-Uczeń z trudnościami edukacyjnymi w szkole
Wykład z elementami warsztatu
Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole
Warsztaty
- Jak radzić sobie z uczniem o prowokacyjnym zachowaniu. Metoda
konstruktywnej konfrontacji
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LICZBA
OSÓB
24
7
10

18

4..

5.

6.

Prelekcje:
-Funkcjonowanie dzieci z autyzmem w grupie rówieśniczej
- Przedstawienie programu Mózg i Domino
- Postępowanie w sytuacjach zagrożenia
uzależnieniem
-Wartości i zasady
-Mechanizm uzależnień. Dopalacze
-Jak pomóc dziecku w wyborze zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej
Konferencje:
Podstawowe informacje z zakresu zaburzeń należących do autystycznego
spektrum. Przyczyny, formy i metody pracy oraz rodzaje terapii dzieci
autystycznych.
(Organizator SOSW i PPP)
Rola zespołu ds. Dzieci ze specyficznymi potrzebami, jego zadania i
sposób funkcjonowania (organizator sp1, PPP i CEN)
Inne:
-Superwizje dla nauczycieli w klasach dla dzieci autystycznych
-Zajęcia pokazowe ćwiczenia oddechowe

4
4
13
6
8
3
38

30

25
55
2
3
5

139
Szkolenia odbywały się zgodnie z zapotrzebowaniem ze strony placówek. Pojawiła
się nowa forma działań – superwizje dla nauczycieli pracujących z dziećmi autystycznymi.
zajęcia dla rodziców na terenie poradni
L/P

RODZAJ ZAJĘĆ
TEMATYKA

1.

Wykład:
-Jak zachęcać dziecko do samodzielności
-Formy pomocy udzielanej rodzicom i dzieciom przez PPP. Oferta PPP na
rok szkolny 2010-11
-Wpływ postaw rodzicielskich na kształtowanie zachowań i osobowości
dziecka w wieku przedszkolnym
-Funkcjonowanie dzieci z autyzmem w grupie rówieśniczej

LICZBA
OSÓB
43
18
13
26

100
2.

Prelekcje:
-Postępowanie w sytuacjach zagrożenia uzależnieniem
-Mechanizm uzależnień. Dopalacze
-Dlaczego dzieci kłamią
-Jak pomóc dziecku w wyborze zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej
-Jak pomóc dziecku poradzić sobie ze stresem przedegzaminacyjnym
- Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci w wieku przedszkolnym

74
11
31
55
50
35

256
3

Prelekcje z elementami warsztatu:
-Praca z trudnymi zachowaniami dzieci z autyzmem
-Jak motywować dziecko do nauki szkolnej
-Przyczyny zachowań agresywnych. Postawy rodziców jako jeden z
czynników problemów wychowawczych z dzieckiem
-Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole
-Rozwój mowy dziecka, wady wymowy, profilaktyka, postępowanie
-Charakterystyka mowy dzieci w poszczególnym wieku- wady wymowy i
postępowanie

3
17
12
45
25
59

161
4

Warsztaty:
-Jak rozmawiać z dziećmi o seksie
-Wartości i zasady w procesie wychowawczym rodziny

10
44

54
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5.

Inne:
-Konferencja
Podstawowe informacje z zakresu zaburzeń należących do autystycznego
spektrum. Przyczyny, formy i metody pracy oraz rodzaje terapii dzieci
autystycznych. (Organizator SOSW i PPP)
- Piknik profilaktyczny: punkt konsultacyjny oraz reklama działań PPP
-Porady po badaniach przesiewowych

10

20
22

52

623
Liczba objętych tego typu pomocą rodziców jest porównywalna do roku poprzedniego.
Były to przede wszystkim wykłady oraz prelekcje.
porady i konsultacje dla dorosłych
Porady:
Rodzice: 165
Nauczyciele: 73
Inni: 7
Udzielono 245 porad
Konsultacje:
Rodzice: 177
Nauczyciele: 400
Inni: 18
Udzielono 595 konsultacji
Porady i konsultacje odbywały się przede wszystkim w ramach wyjść do szkół oraz
konsultacji w wyznaczonym czasie w poradni. Konsultacjami są zainteresowani przede
wszystkim nauczyciele. Porad udzielane były głównie rodzicom.

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.
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