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Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2017r., poz. 59 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego  

w terminie do 31 października ma przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny,  

w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów oraz o wynikach nadzoru pedagogicznego 

sprawowanego przez kuratora oświaty. 
 W materiale informacje na temat działalności szkół i placówek przedstawiono  

w sposób syntetyczny, w sposób odrębny potraktowano Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w Drawsku Pomorskim oraz Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych  

w Bobrowie.   

 

 

1. Informacje ogólne 

 
Powiat Drawski w roku szkolnym 2016/2017 był organem prowadzącym dla 4 szkół 

ponadgimnazjalnych, zespołu placówek edukacyjno-terapeutycznych, młodzieżowego 

ośrodka wychowawczego, centrum kształcenia zawodowego oraz poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, ul. Grunwaldzka 1 i ul. Parkowa 2, 

78-550 Czaplinek, tel. 37 552 66, 37 552 65. Dyrektor – Robert Patrzyński, Wicedyrektor: 

Violetta Cylkowska.  

Szkoła ulokowana jest w 2 budynkach w różnych częściach miasta.  

W roku szkolnym 2016/2017 naukę pobierało 261 uczniów w 11 oddziałach. 

Zajęcia praktyczne w ramach kształcenia zawodowego były realizowane  

w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.  

Szkoła posiada internat. 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim,  

ul. Połczyńska 7, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 36 326 42. Dyrektor: Lidia Borzymowska, 

Wicedyrektorzy –  Iwona Kucharska oraz Małgorzata Jasyk. 

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 2012r. Powstała w wyniku połączenia 

trzech szkół: ZSP nr 1, ZSP nr 2 oraz ZSZ w Drawsku Pomorskim.  

Szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach: przy ulicy Złocienieckiej 25 i przy ul. 

Połczyńskiej 7. W roku szkolnym 2016/2017 naukę pobierało 536 uczniów w 21 oddziałach. 

Zajęcia praktyczne w ramach kształcenia zawodowego były realizowane w Powiatowym 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Uczniowie szkoły korzystali z bursy 

przyporządkowanej do PCKZiU. 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 20, 78-540 

Kalisz Pomorski, tel. 36 163 56. Dyrektor – Maciej Rydzewski, Wicedyrektor – Katarzyna 

Witek.  

Szkoła ulokowana jest w dwóch budynkach. W roku szkolnym 2016/2017 naukę 

pobierało 369 uczniów w 13 oddziałach, 38 słuchaczy w Liceum Ogólnokształcącym dla 

Dorosłych. 

Szkoła posiada internat. 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu, ul. Okrzei 9, 78-520 Złocieniec, 

tel. 36 718 50. Dyrektor – Beata Miszewska-Kozłowska, Wicedyrektor – Robert Żołynia. 

Szkoła ulokowana jest w dwóch budynkach. W roku szkolnym 2016/2017 naukę 

pobierało 252 uczniów w 9 oddziałach oraz 86 słuchaczy szkół dla dorosłych                              

w 4 oddziałach. 

Szkoła posiada internat. 

 

 

Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, Bobrowo 7, 78-520 

Złocieniec, tel. 36 714 63. Dyrektor – Krystian Ignacak, Wicedyrektor – Beata Kuprowska.  

Placówka ulokowana w trzech budynkach. W roku szkolnym 2016/2017 w placówce 

kształciło się 78 osób w szkołach, 38 w przedszkolu oraz 11 dzieci w ORW. Liczba ta 

systematycznie rosła w trakcie roku szkolnego. 

W skład Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie wchodzą: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła 

przysposabiająca do pracy), Przedszkole Specjalne oraz Ośrodek Rewalidacyjno-

Wychowawczy. Dwie ostatnie placówki mieszczą się w Drawsku Pomorskim przy ulicy 

Seminaryjnej 2.  

We wrześniu 2016 r. otwarto również Przedszkole Specjalne w Czaplinku. Na ten cel 

zaadoptowano część pomieszczeń warsztatowych w PCKZiU przy ulicy Wałeckiej 57. 

Uruchomiono także klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 

Placówka prowadzi również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim, ul. Obrońców 

Westerplatte 11, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 94 36 324 86. Placówką kieruje Wioletta 

Kubik. 

 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku 

Pomorskim, ul. Warmińska 1, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 94 36 324 20. Dyrektor – 

Mirosław Piłatowski, Wicedyrektor – Andrzej Połoński.  

W skład PCKZiU w Drawsku Pomorskim wchodzi: Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Czaplinku, Centrum Kształcenia Praktycznego w Drawsku Pomorskim, oraz 

Bursa. 

PCKZiU kształci uczniów w zawodach:  technik żywienia i gospodarstwa domowego, 

kucharz, stolarz, ślusarz, technik technologii drewna, technik hotelarstwa, pracownik 

pomocniczy obsługi hotelowej,  mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik. 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku, ul. Pławieńska 4-6, 78-550 

Czaplinek, tel. 94 375 15 50. Dyrektor: Małgorzata Janda, Wicedyrektor – Jolanta Laaser. 

Placówka rozpoczęła swoją działalność 1 września 2012r. Zadaniem placówki jest 

resocjalizacja dziewcząt niedostosowanych społecznie. MOW w Czaplinku może przyjąć 

maksymalnie 48 dziewcząt.  

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku jako jedyny w Polsce szuka 

rozwiązania sytuacji uczennic nieletnich w ciąży oraz z dzieckiem. Niestety w tej chwili nie 

ma w kraju rozwiązań systemowych, które pozwoliłyby wychowance MOW poddanej 

procesowi resocjalizacji utrzymywać bezpośredni, codzienny kontakt z dzieckiem co jest 

niezbędne dla prawidłowego jego rozwoju i budowania właściwych relacji pomiędzy matką i 

dzieckiem. Dyrektor MOW w Czaplinku rozwiązuje tę trudną sytuację nawiązując 

współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz sędzią wizytującym, w celu 

znalezienia na terenie Czaplinka rodziny zastępczej, która opiekowałaby się dzieckiem 
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nieletniej w czasie uczestnictwa matki w zajęciach szkolnych. Popołudniu opiekę nad 

dzieckiem przejmuje matka biologiczna. 

 Starania Dyrekcji Ośrodka zostały zauważone m.in. przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich, który o działaniach placówki informował w swoim raporcie w 2016 r. 

  

2. Liczba uczniów 

Wykres nr 1 odzwierciedla liczbę uczniów w szkołach Powiatu Drawskiego na przestrzeni 

lat (od rozpoczęcia funkcjonowania Powiatu). Dolna krzywa oznacza liczbę uczniów  

w szkołach dla młodzieży, natomiast górna – uczniów w szkołach dla młodzieży wraz ze 

słuchaczami szkół dla dorosłych. Drastyczny spadek odnotowany w roku szkolnym 

2001/2002 wynika z wprowadzenia reformy oświaty – powstałe gimnazja przejęły jeden 

rocznik ze szkół średnich. Od kilkunastu lat niezmiennie odnotowujemy zmniejszającą się 

liczbę uczniów w szkołach dla młodzieży z powodu utrzymującego się niżu demograficznego.  

 

 

Wykres nr 1 – Liczba uczniów oraz słuchaczy dorosłych od 1999r. 
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Tabela nr 1 - Liczba uczniów i słuchaczy na przestrzeni ostatnich 3 lat 

 

Nazwa jednostki 

Liczba uczniów i słuchaczy w roku 

szkolnym 
Dynamika 

w ostatnim 

roku 

(kol.4:3) 

Dynamika 

w 

ostatnich  

3 latach          

(kol. 4:2) 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1 2 3 4 5 6 

ZSP Czaplinek 301 257 219 85 % 73 % 

ZSP Kalisz Pom. 406 434 431 99 % 106 % 

ZSP Złocieniec 375 334 312 93 % 83 % 

ZSP Drawsko Pom. 618 538 408 76 % 66 % 

ZPE-T Bobrowo 74 115 168 146 % 227 % 

MOW Czaplinek* 40 41 38 93 % 95 % 

Ogółem 1.814 1.719 1.576 92 % 87 % 

 

* Należy pamiętać, iż rekrutacja do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku 

znacząco różni się od procesu naboru do pozostałych szkół. Uczennice są kierowane do 

Ośrodka na podstawie wskazania wystawionego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (jednostkę 

organizacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej). Uczennice są kierowane do 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku w sposób ciągły w trakcie całego 

roku szkolnego, a liczba uczennic zamieszczona w powyższej tabeli jest stanem na dzień 30 

września danego roku. 

 

Tabela nr 2 - Liczba oddziałów w ostatnich trzech latach szkolnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa jednostki 

Liczba oddziałów w roku  
(uczniowie i słuchacze dorośli) 

 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

ZSP Czaplinek 13 11 10 

ZSP Kalisz Pomorski 15 15 16 

ZSP Złocieniec 14 13 11 

ZSP Drawsko Pom. 24 21 18 

OGÓŁEM 66 60 55 
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Wykres nr 2 

 

* oznaczenia na wykresie BS I – Branżowa Szkoła I stopnia, PdP – Szkoła Przysposabiająca 

do Pracy 

 

Jak wynika z tabeli nr 1 i 2 szkoły / placówki oświatowe prowadzone przez Powiat 

Drawski wciąż odnotowują spadek liczby uczniów.  

W obecnym roku szkolnym wraz ze spadkiem liczby uczniów odnotowujemy także 

spadek liczby oddziałów o 5 w stosunku do roku 2016/2017.  

Zdecydowany wzrost liczby wychowanków odnotowujemy w Zespole Placówek 

Edukacyjno-Terapeutycznych. Działania podjęte przez placówkę – stworzenie oferty 

skierowanej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, 

umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem, 

organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz uruchomienie przedszkola 

specjalnego dla najmłodszych dzieci, przyniosły zakładane rezultaty.  

 

 

3. Kadra pedagogiczna 

 
W szkołach Powiatu Drawskiego w roku szkolnym 2016/2017 było 219,24 etatów 

nauczycielskich. W bieżącym roku szkolnym w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu 

Drawskiego jest 243,28 etatów nauczycielskich. Oznacza to wzrost w stosunku do roku 

ubiegłego o 24,04 etatów.                                                                                                        

W roku szkolnym 2016/2017 ze szkół na emeryturę odeszło: 

✓ z ZSP w Drawsku Pomorskim – 2 osoby   

✓ z ZSP w Czaplinku – 1 osoba 

 

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż wzrasta liczba nauczycieli dyplomowanych. 

Jest to dobry sygnał, świadczący o rozwoju zawodowym kadry pedagogicznej. Pozytywnym 

zjawiskiem jest też spora liczba nauczycieli stażystów zatrudnianych w naszych szkołach – 

dzięki temu miejsca pracy otwierane są dla młodych adeptów, którzy również mają okazję 

czerpać z ogromnego doświadczenia zawodowego starszych koleżanek i kolegów. 
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Od wielu lat w budżecie Powiatu rezerwowana jest kwota przeznaczona na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli i wynosi ona 100.000 zł. 

 

Wykres nr 3 odzwierciedla strukturę nauczycieli wg stopni awansu zawodowego  

w poprzednim  roku szkolnym. 

 

Wykres nr 3                

              
 

Z wykresu nr 4, który przedstawia kadrę pedagogiczną jednostek oświatowych wg 

stopni awansu wynika, iż są takie szkoły, gdzie nauczyciele dyplomowani stanowią 

największą grupę w ogóle zatrudnionych. 

 

 

Wykres nr 4 
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4. Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku 

Pomorskim 

 
W ramach działań wspierających pracę nauczycieli Poradni: 

1) wszyscy nauczyciele uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zewnętrznego, 

2) w zakresie wsparcia merytorycznego nauczycieli przeprowadzono  konsultacje 

trudnych przypadków, 

3) w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia w Poradni przeprowadzono szereg   

szkoleń. 

 

Działania podejmowane przez Poradnię w roku szkolnym 2016/2017: 

1) Poradnia w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń’’ we 

współpracy z Komendą Powiatową Policji w Drawsku Pom. prowadziła spotkania z uczniami 

klas I - IV oraz warsztaty w klasach V i VI . Celem akcji było poznanie i uświadomienie 

dzieciom zagrożeń płynących z niebezpiecznych zachowań w szkole, w domu i na ulicy. 

Zrozumienie potrzeby zachowywania się zgodnie z regulaminem szkoły, z zasadami 

bezpieczeństwa ruchu na drodze, umiejętności bezpiecznej zabawy i przewidywania skutków 

swoich działań, utrwalenie podstawowych zasad korzystania z pomocy pogotowia 

ratunkowego, straży pożarnej oraz policji. Celem nadrzędnym towarzyszącym spotkaniu była 

umiejętność stawiania odpowiednich argumentów, głównie przeciw niebezpiecznym 

zachowaniom. Dzieci w wieku szkolnym zaczynają podejmować różnorodne role społeczne,  

a jednocześnie często nie posiadają umiejętności rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych  

i radzenia sobie z nimi. Uczniowie bardzo chętnie zabierali głos w dyskusji na temat 

faktycznego stanu przestrzegania przez uczniów praw i obowiązków.  

2) Ważną inicjatywą był program socjoterapeutyczny Kuźnia małych dam. Odbywały się 

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne połączone z treningiem interpersonalnym. Zajęcia 

skierowane były do dziewczynek nauczania początkowego. Zamysł zajęć oparty był o teorię 

psychodynamiczną, która zakłada, że dzieci w tym wieku są bardzo podatne na 

identyfikowanie się z osobami tej samej płci i przejmowanie od nich wszelkich przejawów 

społecznego funkcjonowania. Uczestniczki uczyły się, jak młoda kobieta – dama powinna się 

zachowywać, wzmacniały identyfikację płciową, samowiedzę, siłę charakteru, asertywność            

i altruizm. Ćwiczyły sprawność motoryki dużej i małej, wymowę, spostrzegawczość, czucie 

głębokie i zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała. W trakcie zajęć dziewczynki 

cieszyły się z dobrego kontaktu z osobami prowadzącymi jak i z rówieśniczkami.  

W następnym roku szkolnym projekt będzie kontynuowany.   

 3) Drugi rok realizowano zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym z preorientacji 

zawodowej połączonych z czytaniem bajek. Na zajęciach dzieci z drawskiego przedszkola 

wysłuchały fragmentów utworów literackich. Wykazały się dużą znajomością tytułów i treści 

baśni. Dzieci miały okazję zwiedzić Poradnię, zapoznać się z pracą w zwiedzanej placówce. 

Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem obserwowały pracę w sekretariacie, zwracając 

uwagę na czynności wykonywane przez pracowników oraz sprzęt biurowy. Miały okazję 

samodzielnej obsługi podstawowych urządzeń biurowych: ksera, niszczarki. Poznały pracę 

psychologa, pedagoga i logopedy.  

4) W roku 2016/2017 kontynuowano cykliczne spotkania w ramach Klubu Pedagoga. 

Pierwsze spotkania dotyczyły bardzo trudnych, ale ważnych dla rozwoju dziecka i jego 

funkcjonowania problemów związanych z depresją, samookaleczeniami oraz samobójstwami 

dzieci i młodzieży. Dzielono się wiedzą na temat rozpoznawania symptomów zachowań 

suicydalnych i sygnałów wysyłanych przez dzieci i młodzież do otoczenia, po których można 

poznać zaburzenia nastroju. Spotkania odbywały się cyklicznie w ciągu całego roku. 
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5) Dzieci z przedszkola drawskiego zostały zaproszone do udziału w zajęciach warsztatowych 

"W krainie dźwięków i słów". Zajęcia odbywały się w sali terapeutycznej Poradni, która jest 

wyposażona m.in. w basen chiński z piłeczkami. Zabawy w tym basenie wpływają na dzieci 

rozluźniająco i relaksująco, stymulują także czucie powierzchniowe całego ciała. W trakcie 

zajęć przedszkolaki uczyły się, w jaki sposób oddać ruch w muzyce. Okazało się, że 

głównymi sprawcami motoryki są rytm i tempo. Ćwicząc percepcję słuchową dzieci 

odtwarzały i wystukiwały rytm. Miały również możliwość odróżniania dźwięków różnych 

instrumentów muzycznych przy ciekawych zabawach i konkursach. Słuchanie muzycznych 

dźwięków i brzmień prowadzi do intensywnego połączenia komórek mózgowych. Za pomocą 

skutecznych metod uczenia się, takich jak np.: skojarzenia, rymowanki, wierszyki, zagadki 

oraz zabawy ruchowe i artykulacyjne, przedszkolaki ćwiczyły wymowę głosek i usprawniały 

artykulatory.   

6) Ferie w Poradni. Grupa dzieci w wieku 5 - 7 lat spędziła atrakcyjnie czas ferii. 

W ramach zajęć odbyły się warsztaty terapeutyczno - artystyczne. Dzieci miały możliwość 

wykonywania ciekawych prac artystycznych: ozdabiania cekinami, malowania pastą do 

zębów, wykonywania ozdób z różnych materiałów, malowania szlaczków literopodobnych na 

pudełkach plastikowych.  Doskonaliły analizę i syntezę słuchową, wzrokową, ćwiczyły 

pamięć, percepcję manualną. Rozwiązywały zagadki. Dzieci miały także możliwość 

rozwijania zainteresowań poprzez promowanie i wspieranie czytelnictwa.  

7) Wolni Od Uzależnień – to cykl zajęć edukacyjnych z grupą młodzieży.  

Spotkania odbyły się w ramach profilaktyki uzależnień. Dodatkową okazją do 

przeprowadzenia zajęć był Światowy Dzień bez Tytoniu, który jest obchodzony 31 maja. 

Prowadzący wyjaśniali, że szybkie tempo życia, trudna sytuacja materialna, rozluźnienie 

więzi rodzinnych, zniechęcenie i apatia powodują, że młodzi ludzie zwracają się w stronę 

sztucznych sposobów poprawiania sobie samopoczucia. Podczas spotkania młodzież poznała 

zagrożenia zdrowotne, wynikające z używania substancji psychoaktywnych. Uczestnicy 

doszli do wniosku, że większość dopalaczy charakteryzuje się tym, że już w niewielkich 

dawkach działają na ośrodkowy układ nerwowy, czyli mózg, dlatego bardzo łatwo można je 

przedawkować.  Nikt nie jest w stanie kontrolować nieustannie młodzieży. Ostateczną 

decyzję muszą podjąć sami, natomiast obowiązkiem wychowawców, nauczycieli i wszystkich 

osób zajmujących się kształceniem i wychowaniem jest dostarczanie niezbędnej wiedzy  

i umiejętności, aby znali skutki, zagrożenia płynące z uzależnień i potrafili mądrze  

i właściwie wybierać zdrowy styl życia wolny od uzależnień. 

8) Do Macierzyństwa Trzeba Dojrzeć. Poradnia włączyła się w realizację programu 

psychospołecznego "Wczesne macierzyństwo - zrozum i daj szansę" skierowane do 

wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku. Psycholog 

zatrudniona w Poradni przeprowadziła dwa wykłady dla uczennic pt.: "Stres matki a rozwój 

płodu" oraz "Rozwój mowy dziecka od poczęcia". W wykładach duży nacisk położono na 

omówienie hormonów wydzielanych przez matkę (szczególnie hormon stresu czyli kortyzol)  

i ich wpływ na mózg płodu oraz ogromny wpływ jaki na zdrowie dziecka ma sposób 

odżywiana się matki, a także warunki emocjonalno – bytowe.  

9) W ramach współpracy Poradni z różnymi instytucjami, przeprowadzono szkolenie 

"Syndrom FAS - możliwości diagnostyczne i terapeutyczne". Celem szkolenia było 

dostarczenie wiedzy na temat choroby, jaką jest Alkoholowy Zespół Płodowy, specyfiki 

problemów dzieci z FAS oraz metod diagnozy i pomocy dziecku ze spektrum FAS (FAS, 

pFAS, ARND). Na zaproszenie Poradni w szkoleniu udział wzięli pracownicy: Zespołu 

Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, Zespołu Szkół w Nowym Worowie, 

Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego w Gudowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 

Pomorskim, Przedszkola Miejskiego w Kaliszu Pomorskim, Przedszkola Publicznego  

w Czaplinku, Niepublicznego Przedszkola w Gudowie.   
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10) Ważnym cyklicznym działaniem pracowników Poradni były rady szkoleniowe dla 

nauczycieli przedszkola (oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Drawsku Pomorskim). Tematem rad szkoleniowych było wsparcie dzieci  

z różnorodnymi potrzebami edukacyjnymi, u których najważniejszą cechą jest specyficzny 

sposób nabywania wiedzy i umiejętności w procesie uczenia się. Jest to związane z ich 

funkcjonowaniem poznawczo-percepcyjnym, W takim rozumieniu dotyczy to zarówno dzieci 

mających trudności w uczeniu się jak i uczniów zdolnych. Uczestniczący w radach 

szkoleniowych nauczycieli mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy oraz wymiany 

doświadczeń dotyczących rozpoznawania u dzieci specyficznych potrzeb edukacyjnych. 

Skuteczna pomoc to pomoc adekwatna do potrzeb dziecka oraz jego wieku rozwojowego, 

który nie zawsze odpowiada wiekowi biologicznemu.  

11) Ważną inicjatywą było zorganizowanie przez Poradnię wspólnie z Kuratorium Oświaty  

w Szczecinie oraz Oddziałem Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Wałczu konferencji dla 

dyrektorów, wicedyrektorów oraz pedagogów publicznych placówek oświatowych z terenu 

powiatu drawskiego. Tematem konferencji była współpraca Poradni ze szkołami  

i placówkami oświatowymi.   

12) Pracownicy Poradni kontynuowali szkolenia realizowane w Zakładzie Karnym  

w Wierzchowie oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.  

 

 

Formy pomocy udzielanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  

w Drawsku Pomorskim 

 

Rodzice: związek relacji rodzinnych z przebiegiem dojrzewania dzieci w wieku 

gimnazjalnym,  dylematy dojrzewania oraz wzorce rodzinne sprzyjające zdrowiu 

psychicznemu, motywowanie dziecka do nauki, gotowość szkolna, zapobieganie 

zachowaniem przestępczym, rola i działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

młodszy wiek szkolny, dojrzewanie dzieci w wieku gimnazjalnym, jak organizować naukę               

w domu, przemoc domowa, rola rodziców w procesie wychowania dziecka, prawidłowości 

rozwojowe dzieci 6-letnich i wspieranie ich rozwoju, prawidłowości rozwoju mowy dzieci, 

zapobieganie zachowaniom agresywnym, zapobieganie zachowaniom przestępczym, 

przyczyny zachowań agresywnych, prawidłowy rozwój społeczny, emocjonalny                             

i sensoryczno – motoryczny dziecka – podstawą sukcesu w szkole, profilaktyka uzależnień, 

nagrody i kary w wychowaniu. 

 

Nauczyciele, wychowawcy: Klub Pedagoga, rozpoznawanie ryzyka dysleksji, ABC 

sukcesu szkolnego, dojrzewanie dzieci w wieku gimnazjalnym, problemy wychowawcze 

przedszkolaka, jak radzić sobie z trudnym zachowaniem ucznia, wspieranie szkół w zakresie 

rozpoznawania możliwości psychofizycznych ucznia, jak wspierać dziecko w wyborze 

kierunku kształcenia, relacje interpersonalne, jak zachęcać rodziców do wspólnego 

rozwiązywania problemów wychowawczych, dostosowanie wymagań edukacyjnych                        

z uwzględnieniem potrzeb ucznia z ADHD, dostosowanie metod pracy i kryteriów wymagań 

do potrzeb i możliwości ucznia, wpływ środowiska rodzinnego na funkcjonowanie szkolne 

dziecka, profilaktyka uzależnień, rada szkoleniowa „Uczeń trudny w szkole”, rada 

pedagogiczna „Dynamika grupy”. 

 

Uczniowie: świadomy wybór, Letnia Akademia Przygód, Ferie w Poradni, poznajemy 

siebie, swoje mocne i słabe strony, nasz temperament, jak rozwiązywać konflikty, jak się 

uczyć, świąteczna przygoda  języczka wędrowniczka w poradni, program profilaktyczny 

DZIĘKUJĘ NIE, radzenie sobie ze złością, zajęcia świąteczne w poradni, zimowe zabawy  

w Poradni oferta dla dzieci młodszych, dla każdego coś miłego - gry i zabawy stolikowe 
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oferta dla dzieci starszych, radzenie sobie ze stresem, konflikty niszczą czy budują, handel 

ludźmi, agresja rówieśnicza, rola mężczyzny i kobiety, funkcjonowanie mózgu EEG 

Biofeedback, zajęcia z zakresy doradztwa zawodowego „co dalej po gimnazjum”, „kim 

być?”, zainteresowania i kierunki aktywności człowieka, a wybór dalszej edukacji, poznajemy 

siebie, zainteresowania, poznajemy siebie, preferencje zawodowe, komunikacja 

interpersonalna w zespole klasowym, zaakceptuj siebie czyli o problemach współczesnej 

młodzieży, doskonalenie umiejętności komunikowania i aktywnego słuchania, internet 

powszechnie dostępnym medium, Necio - zabawa w internet, prawda i mity na temat środków 

uzależniających, dziękuję nie palę, dlaczego warto się uczyć? 

 

Instytucje: praca z osobami doznającymi przemocy, problematyka uzależnień, radzenie sobie 

ze stresem w sposób społecznie akceptowalny, zapobieganie samobójstwom, zamachy 

samobójcze żołnierzy, zapobieganie zamachom samobójczym oraz sposoby postępowania            

w sytuacji takiego zdarzenia, prawidłowości rozwojowe adolescentów, fazy dorastania oraz 

specyficzne problemy wychowawcze towarzyszące każdemu etapowi rozwojowemu, praca            

z trudnym klientem, praca z osobami stosującymi przemoc, rozpoznawanie symptomów 

świadczących o braku równowagi emocjonalnej oraz sposobach udzielania wsparcia osobie                        

w kryzysie, Samobójstwa – analiza zjawiska. 

 

 

Tabela nr 3 - działalność diagnostyczna 

 

 

Tabela nr 4 – Pomoc udzielona nauczycielom, rodzicom i wychowawcom 

Formy pomocy Pedagodzy  
i psycholodzy 

szkolni 

Nauczyciele (w tym 
wychowawcy klas) Rodzice Wychowawcy 

placówek Inni Ogółem 

 
Warsztaty (liczba osób) 31 0 20 0 367 418 

Udział w radach 
pedagog. (liczba 
spotkań) 

0 19 0 0 0 19 

Inne (liczba osób) 0 11 101 0 233 345 

 

 

Rodzaje 
diagnoz 

Dzieci Uczniowie Młodzież 
nieucząca 

się i 
niepracująca 

Ogółem do 3 
roku 
życia 

w wieku 
przedszkolnym 

szkół 
podstawowych 

gimnazjów 
szkół 

ponadgimnazjalnych 

 

Psychologiczne 24 100 292 113 46 4 579 

Pedagogiczne 18 63 114 68 38 0 301 

Logopedyczne 2 13 12 3 2 0 32 

Związana z 
wyborem 
kierunku 

kształcenia i 
zawodu 0 0 0 1 0  1 
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Tabela nr 5 – Pomoc udzielona bezpośrednio dzieciom i młodzieży 

Formy pomocy bezpośredniej 

Dzieci Uczniowie szkół 
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b
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c
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o

m
o
c
ą

) 

zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne 

 0 14 6 0 0 20 18 

terapia logopedyczna 1 30 21 1 0 0 53 23 

terapia psychologiczna, 
w tym psychoterapia 

 0 20 20 15 0 55 
25 

socjoterapia  0 4 18 0 0 22 22 

terapia dla zagrożonych 
uzależnieniami 

  0 10 9 0 19 4 

inne zajęcia o 
charakterze 
terapeutycznym 

0 0 0 0 50 0 50 0 

zajęcia grupowe 
aktywizujące do wyboru 
kierunku kształcenia i 
zawodu 

  80 300 215 0 595 0 

zajęcia grupowe 
prowadzone w szkołach i 
placówkach oświatowych 

0 123 386 422 119 0 1050 0 

inne formy pomocy 
grupowej 

4 318 1200 960 453 0 2935 0 

indywidualne porady 
zawodowe bez badań 

  6 18 21 0 45  

Porady bez badań 5 20 75 90 82 183 455  

Porady po badaniach 
przesiewowych 

0 45 31 0   76 
 

Tabela nr 6 - Wydane orzeczenia 

 

 

Rodzaj wydanego orzeczenia 
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niesłyszących i słabosłyszących 0 1 1 0  1 

niewidomych i słabowidzących 1 3 2 0  6 
z niepełnosprawnością ruchową w tym z 
afazją 

4 5 2 0  11 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim 

0 35 19 5  59 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym 

3 2 2 1  8 

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera 2 4 1 2  9 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi 24 4 2 0  30 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym  4 9 0 0 13 

niedostosowanych społecznie  0 33 23 0 56 
Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych 0 1 0 1 0 2 

Orzeczenie o potrzebie  indywidualnego nauczania  30 10 5  45 
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Tabela nr 7 - Wydane opinie w sprawach 

Opinia w sprawie 

 

Dzieci Uczniowie szkół 
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Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 28 24     52 

Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły 
podstawowej 

 6     6 

Odroczenia rozpoczęcia spełniana przez 
dziecko obowiązku szkolnego 

 10     10 

Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej   15 10 0  25 

Dostosowania wymagań edukacyjnych 
wynikających z programu nauczania do 
indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia 

  88 24 1  113 

Udzielenie zezwolenia na indywidualny 
program lub tok nauki 

  1 0 0  1 

Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału 
przysposabiającego do pracy 

   12   12 

Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w 
celu przyuczenia do wykonywania określonej 
pracy lub nauki zawodu 

   0 4 0 4 

Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w przedszkolu 

0 11     11 

Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w szkole lub placówce 

  93 2 4 
 

99 

O specyficznych trudnościach w uczeniu się   1 0 0  1 

Inne opinie o przebadanych 1 2 4 0 0 0 7 

 

5. Działalność Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie 

W skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie wchodzą następujące 

typy szkół bądź działalności: 

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Bobrowie 

- Gimnazjum Specjalne w Bobrowie 

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Bobrowie (PdP) 

- Filia Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. 

- Internat w Bobrowie i Złocieńcu 

- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Drawsku Pom 

- Oddział zamiejscowy PdP w Drawsku Pom. 

- Oddział zamiejscowy Gimnazjum Specjalnego w Drawsku Pom  

- Przedszkole Specjalne w Drawsku Pom. 

- Przedszkole Specjalne w Czaplinku 

Placówka, jako jedyna publiczna jednostka na terenie powiatu drawskiego, realizuje również 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.  

 

1 września 2016r. działalność rozpoczęło Przedszkole Specjalne  

w Czaplinku - przystosowane zostały do nowego przeznaczenia sale warsztatów szkolnych  

w Czaplinku. Budynek pod przedszkole został zmodernizowany w 100 % oraz zakupione 
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nowe wyposażenie. Prace adaptacyjne oraz zakupy wyposażenia zostały sfinansowane przez 

organ prowadzący. 

 Ponadto w Drawsku Pomorskim przy ul. Seminaryjnej 2 oddano do użytku II piętro 

budynku. W obecnej chwili cały budynek jest zagospodarowany.  

ZPE-T w Bobrowie: 

✓ organizuje wyjazdy podopiecznych na cykliczne turnusy rehabilitacyjne nad 

morzem - w roku szkolnym 2016/2017 grupa 35 uczniów wyjechała do 

Jarosławca, 

✓ prowadzi dla uczniów i wychowanków zajęcia: dogoterapii, hipoterapii, 

rewalidacji, sportowe, logopedyczne, biofeedback, rehabilitacyjne, 

psychologiczne, teatralne, arteterapii, bajkoterapii, terapii sensorycznej, 

taneczne: „mały przedszkolak – zumba”, 
➢ współpracuje z dwoma stowarzyszeniami „Amala” i „Meander” które 

wspomagają działalność placówki w Bobrowie; warto nadmienić,  

że stowarzyszenie „Amala” będzie od 1.01.2018r. organizacją pożytku 

publicznego”, 

➢ współpracuje z wieloma instytucjami  bądź organizacjami  np. PCPR  

w Drawsku Pom, OWDiR w Drawsku Pom, szkołami i placówkami 

prowadzonymi przez Powiat Drawski, nieformalną grupą „Super Mamuśki”  

z Drawska Pom. i Złocieńca, MOW w Trzcińcu, Dziennym Domem  

w Złocieńcu i Drawsku Pom., Nadleśnictwem Złocieniec i Czaplinek, 

Ośrodkami Kultury z całego powiatu, szkołami powiatowymi, zakładami 

pracy, świetlicami wiejskim itp.  

 

Inicjatywy podjęte przez ZPE-T w Bobrowie: 

➢ przygotowanie Jasełek i ich przedstawienie w kościele w Czaplinku oraz Złocieńcu,  

➢ przygotowanie inscenizacji „Droga krzyżowa”, która była wystawiana w kościołach 

na terenie powiatu drawskiego oraz w Katedrze w Koszalinie, 

➢ dni otwarte przedszkola w Czaplinku, 

➢ zabawy dla wychowanków Ośrodka (Andrzejkowa, Karnawałowa, Mikołajkowa),  

➢ III  Słoneczne Spotkania Integracyjne  - maj 2017, 

➢ podjęcie współpracy z uczelnią wyższą w celu przeprowadzenia studiów 

podyplomowych na kierunku „Edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie”, 

➢ prowadzenie warsztatów wspólnie z PCPR  dla rodzin zastępczych z kontynuacją  

w roku szkolnym 2017/2018, 

➢ poszerzenie oferty placówki o felinoterapię,  

➢ kontynuowanie współpracy z placówkami z zaprzyjaźnionego Powiatu Segeberg, 

➢ udział w rajdzie harcerskim z grupą „ Bizon” z Czaplinka,  

➢ wyjazd interdyscyplinarny do „Filharmonii w Bydgoszczy” 

➢ realizacja projektów zawodoznawczych dla III i IV etapu edukacyjnego w Drawsku 

Pom. i Bobrowie, 

➢ pełnienie roli wspomagającej dla rodzin, które mają problemy wychowawcze  

i społeczne.  

 

6. Wyniki naboru do szkół ponadgimnazjalnych 

 
Wyniki rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 przedstawiają się 

następująco: 
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Tabela nr 8 – Wyniki rekrutacji 

 

Nazwa Zespołu Szkół Liczba oddziałów klas I Liczba uczniów 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w 

Drawsku Pomorskim 
3 91 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Czaplinku 
3 65 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Kaliszu Pomorskim 
5 135 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Złocieńcu 
2 68 

 

 

 

Tabela nr 9. Porównanie rezultatów rekrutacji 

 

Nazwa szkoły Liczba uczniów  

klas I  

- wrzesień 2015 

Liczba uczniów  

klas I  

- wrzesień 2016 

Liczba uczniów  

klas I  

- wrzesień 2017 

Wskaźnik 

procentowy  

(kol.4 / kol.3) 
1 2 3 4 5 

ZSP w Czaplinku 99 73 65 89 % 

ZSP w Kaliszu Pom. 157 131 135 103 % 

ZSP w Złocieńcu 71 82 68 83 % 

ZSP w Drawsku Pom. 160 114 91 80 % 

Ogółem 487 400 359 90 % 

 

Powyższa tabela pokazuje dwa zagadnienia: potwierdza pogłębiający się niż demograficzny 

oraz pokazuje skuteczność niektórych szkół w procesie rekrutacji.    

 

 Poniższy wykres stanowi podsumowanie wyborów dokonanych przez absolwentów 

gimnazjów z terenu powiatu drawskiego w bieżącym roku szkolnym. Pomimo wielu działań               

i przedsięwzięć szkół, które mają zwiększać ich atrakcyjność na rynku edukacyjnym, duża 

grupa absolwentów wybiera szkoły poza powiatem drawskim.  
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Wykres nr 5 

 
 

 

 

 

 

7. Wyniki egzaminów zewnętrznych 

 
WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2017 

 
Egzamin maturalny w powiecie drawskim zdało 89 % absolwentów liceów 

ogólnokształcących. Jest to rezultat identyczny ze średnim wynikiem maturalnym w kraju, 

jednocześnie wyższy o 4 punkty procentowe od średniego wyniku w województwie 

zachodniopomorskim.  

Niestety zdecydowanie gorzej z egzaminem tym poradzili sobie absolwenci techników 

– jedynie 52% z przystępujących do egzaminu go zdało, przy średnim wyniku krajowym na 

poziomie 76 %, a wojewódzkim – 74 %. 

 

Poniższe tabele przedstawiają sytuację egzaminów maturalnych oraz potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe w poszczególnych zespołach szkół.  

 

Terminem efektywność  oznaczono udział procentowy osób, które zdały egzamin w stosunku 

do liczby, które ukończyły szkołę.  
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim 

Tabela nr 10 

Typ szkoły 

Liczba 

osób 

kończących 

szkołę 

Liczba osób  

przystępujących 

do matury 

Liczba osób, 

które zdały 

egzamin 

1 2 3 4 

Liceum 

Ogólnokształcące 87 85 82 

Technikum 
53 25 14 

 

Zdawalność w LO (4/3) - 96% 

Efektywność w LO (4/2) – 94% 

 

Zdawalność w Technikum  (4/3) - 56% 

Efektywność w Technikum  (4/2) – 26% 

 

  

 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 

Tabela nr 11 

Typ szkoły 

Liczba osób 

kończących 

szkołę 

Liczba osób  

przystępujących 

do matury 

Liczba 

osób, które 

zdały 

egzamin 

1 2 3 4 

Liceum 

Ogólnokształcące 35 29 26 

Technikum 
19 4 1 

 

Zdawalność w LO (4/3) – 89% 

Efektywność  w LO (4/2) – 74% 

 

 

Zdawalność w Technikum  (4/3) - 25% 

Efektywność  w Technikum (4/2) – 0,05% 
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 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Kaliszu Pomorskim 

Tabela nr 12 

Typ szkoły 

Liczba osób 

kończących 

szkołę 

Liczba osób  

przystępujących 

do matury 

Liczba 

osób, które 

zdały 

egzamin 

1 2 3 4 

Liceum 

Ogólnokształcące 75 67 54 

Zdawalność (4/3) - 80% 

Efektywność (4/2) - 72% 

 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu 

Tabela nr 13 

Typ szkoły 

Liczba osób 

kończących 

szkołę 

Liczba osób  

przystępujących 

do matury 

Liczba 

osób, które 

zdały 

egzamin 

1 2 3 4 

Liceum 

Ogólnokształcące 39 36 33 

Zdawalność (4/3) - 92% 

Efektywność (4/2) – 85% 
 

 

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO  

KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2017* 

 

 
*Zestawienia nie obejmują absolwentów, którzy składają egzaminy przed komisjami organizowanymi 

przez Cech Rzemiosł. 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 

Tabela nr 14 

Typ szkoły - zawód Liczba osób 

kończących 

szkołę 

Liczba osób 

przystępujących 

do egzaminu 

Liczba 

osób, które 

zdały 

egzamin 

1 2 3 4 

Technikum  

 
20 20 12 

Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
25 21 13 

Zdawalność w Technikum  (4/3) - 60% 

Efektywność w Technikum  (4/2) – 60% 
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Zdawalność w Zasadniczej Szkole Zawodowej  (4/3) - 62% 

Efektywność w ZSZ (4/2) – 52% 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim 

Tabela nr 15 

Typ szkoły Liczba osób 

kończących 

szkołę 

Liczba osób 

przystępujących 

do egzaminu 

Liczba osób, 

które zdały 

egzamin 

1 2 3 4 

Technikum  
53 53 45 

Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 16 16 9 

 

 

Zdawalność w Technikum  (4/3) – 85 % 

Efektywność w Technikum  (4/2) – 85 % 

 

Zdawalność w Zasadniczej Szkole Zawodowej  (4/3) - 56% 

Efektywność w ZSZ  (4/2) – 56% 

 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu 

Tabela nr 16 

Typ szkoły Liczba osób 

kończących 

szkołę 

Liczba osób 

przystępujących 

do egzaminu 

Liczba osób 

które zdały 

egzamin 

1 2 3 4 

Zasadnicza 

Szkoła 

Zawodowa 

31 24 19 

 

Zdawalność w Zasadniczej Szkole Zawodowej  (4/3) - 80% 

Efektywność w ZSZ  (4/2) – 61 % 

 
 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 

 

 

W 2017r. w Gimnazjum nr 2 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  

w Czaplinku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 11 uczennic z orzeczonym 

niedostosowaniem społecznym, w tym dwie uczennice niepełnosprawne intelektualnie 

w stopniu lekkim. Uczennice z orzeczonym niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim  piszą taki sam egzamin jak uczennice w normie intelektualnej, mają jedynie 

wydłużony czas zdawania. 
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Tabela nr 17         dane w % 

Przedmiot  Średni wynik 

szkoły 

Średni wynik 

w gminie 

Średni wynik 

w powiecie 

język polski 67,28 58,47 61,28 

matematyka 33,1 35,17 37,17 

historia, wos 53,56 49,77 52,66 

przyroda 40,3 44,42 45 

język angielski poziom podstawowy 52,9 55,58 60,12 

język angielski poziom rozszerzony 16,5 44,94 37,35 

język niemiecki poziom podstawowy 58 44,16 49,25 

język niemiecki poziom rozszerzony 40 27,5 29,48 

 
Należy zauważyć, iż wyniki  osiągnięte w tym roku przez uczennice Gimnazjum przy 

MOW w Czaplinku są zdecydowanie wyższe niż w ubiegłym roku. Wzrost odnotowano we 

wszystkich przedmiotach z wyjątkiem przyrody oraz jęz. angielskiego rozszerzonego. 

Poprawa wyniosła nawet 14 punktów procentowych. Wyniki osiągnięte przez szkołę oraz fakt 

ich poprawy w stosunku do poprzedniego roku jest ogromnym osiągnięciem biorąc pod 

uwagę fakt, iż rotacja wychowanek w tego typu placówce jest duża oraz to, że uczennice mają 

w swoich doświadczeniach niepowodzenia szkolne.  

 

 

8. Współpraca międzynarodowa szkół 
 

 

We wrześniu 2002r. w Bad Segeberg Dyrektorzy szkół polskich i niemieckich  

w obecności przedstawicieli władz powiatów Drawskiego i Segeberg podpisali umowy  

o współpracy podległych im jednostek oświatowych. 
 

 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku prowadził współpracę 

międzynarodową z różnymi partnerami i na wielu płaszczyznach. Do zadań zrealizowanych  

w roku szkolnym 2016/2017 zaliczyć można:  

1.  Młodzieżowe współzawodnictwo sportowe w trakcie trwania spotkania polsko – 

niemieckiej wymiany młodzieży w dniach 18. 10. 2016r.-22. 10. 2016 r. 

W ramach tego zadania przeprowadzono działania popularyzujące walory rekreacji 

ruchowej dla młodzieży z ZSP w Czaplinku oraz Gimnazjum w Czaplinku, a także młodzieży  

z placówki w Niemczech - Stadtjugendpflege z Bad Schwartau. Działania w ramach projektu 

miały na celu upowszechnienie kultury fizycznej przy jednoczesnej popularyzacji  

j. niemieckiego w środowisku młodzieżowym. 
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2. Polsko-niemiecka wymiana młodzieży 2017  

W dniach od 27 sierpnia do 1 września 2017 roku uczniowie z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Czaplinku: Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum, a także 

Gimnazjum w Czaplinku wyjechali pociągiem na atrakcyjny pobyt do Niemiec w ramach 

polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. 

Spotkanie w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży uzyskało dzięki staraniom 

organizatorów wsparcie finansowe z fundacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”. 

 

3. Staż we Włoszech uczniów Technikum Obsługi Turystycznej.  

Od 2 lipca do 1 sierpnia br.  uczniowie mieli okazję zapoznać się z zakresem pracy 

w przedsiębiorstwach, świadczących usługi turystyczne. Młodzież nabywała umiejętności  

w zakresie funkcjonowania systemu informacji turystycznej, komunikatywności, kultury 

obsługi klienta. Staż był również okazją do sprawdzenia znajomości języka angielskiego. 

 Staż to nauka i praca, która w przyszłości pomoże zaplanować ścieżkę kariery zawodowej 

oraz pogłębi kompetencje zawodowe. Program stażu obejmuje również odpoczynek. 

Uczniowie zwiedzili Wenecję, Vicenzę oraz okolicę turystycznych regionów północnych 

Włoch. Mieszkając u włoskich rodzin, poznali włoskie tradycje 

Staż zorganizowano w ramach programu Erasmus +.  

 

4. Wizyta w Czaplinku podopiecznych z ośrodka dla dorosłych z niepełnosprawnością 

intelektualną SOS- Dorfgemeischaft Grimmen-Hohenwieden w Niemczech. 

Współpraca ZSP w Czaplinku instytucji z Niemiec rozpoczęła się wiosną 2004 roku, 

kiedy to troje uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej wraz z opiekunem pojechało do 

Grimmen na zaproszenie kierownika ośrodka. Od tamtej pory odbywają się cykliczne 

sześciodniowe spotkania na zmianę w Czaplinku i w Grimmen. 

W wymianie, która odbyła się w dniach od 23 do 28 kwietnia 2017 roku udział wzięło  

6 uczniów z czaplineckiego ZSP. Strona niemiecka była reprezentowana przez  

6 podopiecznych i dwoje opiekunów. 

Głównym celem spotkania było wspólne zgłębianie tajników polskiej kuchni. Dlatego 

też od poniedziałku do piątku w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego, młodzież w polsko-niemieckich grupach sporządzała polskie specjały. Wśród 

nich znalazły się rożki krucho-drożdżowe z nadzieniem pieczarkowo - serowym i sosem 

czosnkowym, barszcz ukraiński, rożki z twarogiem, gołąbki z kaszą jaglaną, mięsem z indyka 

i sosem koperkowym oraz rurki z bitą śmietaną. Poznawanie polskiej kuchni było bardzo 

ciekawym doświadczeniem, zwłaszcza dla grupy z Grimmen. 

Spotkanie sprzyjało także uwrażliwianiu młodzieży na potrzeby  

osób niepełnosprawnych, a także zmniejszyło barierę w nawiązywaniu kontaktów  

z obcokrajowcami. 

 
 

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim uczestniczyli  

w trzech przedsięwzięciach w ramach współpracy międzynarodowej.  

1. Od 12 do 19 września 2016r. grupa uczniów ZSP w Drawsku stała się członkami 

załogi  legendarnego niemieckiego żaglowca „Thor Heyerdahl” w ramach projektu 

międzynarodowego realizowanego przez ośrodek  Verein für Jugend- und Kulturarbeit 

z Bad Segeberg. Trasa rejsu obejmowała zachodnią część Morza Bałtyckiego, 

zatoczono pętlę mającą swój początek i koniec w porcie Kiel,  
a prowadzącą przez porty Faaborg i Marstal na duńskich wyspach Fiona i Ero. 

Łącznie przepłynięto 115 mil morskich.  
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2. W grudniu 2016r. 13 uczniów wyjechało do Niemiec, by wziąć udział w dorocznym 

jarmarku bożonarodzeniowym w Bad Bramstedt na zaproszenie burmistrza 

niemieckiego miasta - Hansa-Jürgena Kütbacha. 

 

3. Na przełomie maja i czerwca 2017 r. ZSP w Drawsku Pomorskim było gospodarzem 

wizyty grupy uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły Powiatu Segeberg - Jürgen Fuhlendorf 

Schule z Bad Bramstedt. Był to kolejny cykl wymiany uczniowskiej ze szkołą 

partnerską. Dziewięcioro uczniów z Niemiec mieszkało u swoich polskich 

rówieśników i uczestniczyło w zajęciach organizowanych przez drawskie liceum.   

 

W roku szkolnym 2016/2017 współpraca międzynarodowa Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim opierała się na realizacji projektu Erasmus+, 

bieżącej współpracy z żołnierzami kanadyjskimi stacjonującymi na poligonie drawskim oraz 

nawiązaniu współpracy z wyższą uczelnią z Wielkiej Brytanii. 

W dniach 1-7 kwietnia 2017r. miało miejsce IV Międzynarodowe Spotkanie w ramach 

projektu Erasmus+. Tytuł projektu to „Samozatrudnienie jako forma walki z kryzysem 

ekonomicznym”. 

W projekcie, który realizuje ZSP w Kaliszu Pomorskim od 2015 roku uczestniczą również 

szkoły: z Niemiec (Schwabisch Gmund), z Finlandii (Kemi) i z Hiszpanii (Caceres). 

Do Kalisza Pomorskiego przyjechało łącznie 21 uczniów (po 7 z każdego kraju) oraz 

 9 nauczycieli. Podczas tygodniowego pobytu w Polsce uczestnicy w łącznej liczbie 54 osób 

mieli okazję zobaczyć i poznać m. in. walory turystyczne powiatu drawskiego podczas 

wycieczki do Czaplinka i Starego Drawska, zwiedzali także Tuczno, Szczecin i Kołobrzeg. 

Zapoznali się z problematyką gospodarczą oraz ze specyfiką zakładów pracy działających  

w naszym regionie – firmą Metaltech z Mirosławca oraz Fabryką Czekolady w Tucznie.  

W gronie organizatorów z Polski było 20 uczniów, którzy gościli swoich rówieśników  

w domach oraz 4 nauczycieli. 

Współpraca z żołnierzami kanadyjskimi VI i VII rotacji opierała się na wspólnych 

przedsięwzięciach realizowanych w ZSP w Kaliszu Pomorskim, na hali sportowej oraz  

w Ośrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim. Zostały zorganizowane pokazy sprzętu  

i wyposażenia, spotkania żołnierzy z uczniami klas dwujęzycznych oraz mecze piłki nożnej  

i hokeja, a także wspólne występy muzyków kanadyjskich ze szkolnym zespołem Distractor. 

Dzięki uprzejmości i pomocy Janusza Dargiewicza, certyfikowanego konsultanta 

organizacji British Council szkoła w Kaliszu Pomorskim mogła nawiązać współpracę  

z Bedfordshire University. Dzięki temu tegoroczny absolwent ZSP w Kaliszu Pomorskim 

został studentem ekonomii Buckinghamshire New University w Anglii.  

Pierwsze robocze spotkanie z przedstawicielem uczelni z Anglii - Lee Allenem, 

odbyło się w kwietniu 2017r. podczas targów edukacyjnych Vocatium w Szczecinie. 

Angielski wykładowca wykazał duże zainteresowanie możliwościami współpracy 

oferowanymi przez kaliskie Liceum. W czerwcu 2017r. Janusz Dargiewicz i Lee Allen 

odwiedzili ZSP w Kaliszu Pomorskim. Spotkali się wówczas ze Starostą Drawskim, 

Stanisławem Kuczyńskim i Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Izabelą Krężołek. Uczniowie 

klas dwujęzycznych wzięli udział w wykładzie motywacyjnym poprowadzonym przez Lee 

Allena. Miał on na celu uświadomienie uczniom ich własnej wartości i przygotowanie ich do 

rozpoczęcia kariery zawodowej (wskazówki odnośnie pisania CV i uczestnictwa w rozmowie 

o pracę).  

Dotychczas odbyły się również dwa wykłady online prowadzone przez wykładowców 

angielskiej uczelni specjalnie dla uczniów klas dwujęzycznych. W październiku 2017r. szkoła 

planuje sformalizowanie współpracy i podpisanie umowy partnerskiej z Bedfordshire 

University.  
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9. Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 

kuratora oświaty 

 
 Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat 

funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 

1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

4. Uczniowie są aktywni. 

5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 

6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej 

sytuacji. 

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 

8. Promowana jest wartość edukacji. 

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 

10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz 

wzajemnego rozwoju. 

11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy 

wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. 

 

Ewaluacja ma także na celu ustalenie, czy szkoła spełnia badane wymagania zawarte  

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06.08.2015r. Szkoła może spełniać 

wymagania na poziomie podstawowym i podejmować działania z wysokiego poziomu 

wymagania. 

 
Zachodniopomorski Kurator Oświaty w dniach 07-09 listopada 2016r. przeprowadził  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu - w Liceum Ogólnokształcącym - 

ewaluację zewnętrzną problemową w zakresie następujących wymagań: 

1) „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”, 

2) „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”. 

 

Wyniki ewaluacji  

 

Wymaganie: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 

 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:  

W szkole realizowane są działania adekwatne do rozpoznanych potrzeb uczniów i specyfiki 

środowiska lokalnego. Dzięki współpracy z wieloma instytucjami uczniowie mają możliwość 

uczestniczenia w przedsięwzięciach, zajęciach i warsztatach pozwalających odkryć swoje 

zdolności, predyspozycje, zaplanować własny rozwój. Nauczyciele zachęcają uczniów do 

organizacji imprez i uroczystości szkolnych, akcji charytatywnych, udziału w kołach 

zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych. Szczególną uwagę zwracają na kształtowanie 

postaw patriotycznych i wychowania w duchu poszanowania tradycji. Mając na uwadze 

możliwość zatrudnienia w instytucjach wojskowych w szkole uruchomiono klasy o profilu 

wojskowym. Ze względu na specyfikę środowiska lokalnego podjęto działania mające na celu 
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umożliwienie rodzicom systematyczne monitorowanie osiągnięć dzieci i stały kontakt z 

nauczycielami. Różnorodne działania nauczycieli podyktowane są względami bezpieczeństwa 

uczniów, na które mają wpływ opracowane, modyfikowane i wdrażane regulaminy. Relacje 

między wszystkimi członkami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i 

zaufaniu. Przeprowadzone badania dowiodły, że wszyscy zainteresowani znają i przestrzegają 

zasad postępowania i norm obowiązujących w szkole. W ostatnich latach nie odnotowano 

przypadków dyskryminacji wśród uczniów, jednak podejmowane są profilaktyczne działania 

antydyskryminacyjne. W tym celu prowadzone są rozmowy na lekcjach, organizowane 

warsztaty, szkolenia, happeningi. Nauczyciele wspólnie z uczniami i rodzicami analizują i 

oceniają skuteczność działań mających na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie 

pozytywnych zachowań. W wyniku przeprowadzonych analiz pojawiła się potrzeba 

modyfikacji metod pracy na lekcji, różnicowania zakresu materiału, rodzaju zadań i stopnia 

trudności. Ponadto wzbogacono ofertę zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, realizację 

projektów, warsztatów i zajęć z doradcą zawodowym. Zaangażowanie nauczycieli, uczniów i 

rodziców, współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym, 

zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i przestrzeganie zasad postępowaniu to argumenty 

potwierdzające spełnianie przez szkołę wymagania na poziomie podstawowym. Szkoła 

realizuje działania z wysokiego poziomu wymagań. 

 

 

Wymaganie: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji. 

 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:  

Szkoła podejmuje wiele różnorodnych działań, służących rozpoznawaniu możliwości 

psychofizycznych, potrzeb rozwojowych, a także sytuacji społecznej każdego ucznia. 

Działania te, prowadzone przez nauczycieli, wychowawców i pedagoga szkolnego, w 

większym stopniu odpowiadają rodzicom niż uczniom, którzy podnoszą, że nie zawsze 

spotykają się z powszechnym wsparciem przy określaniu swych zainteresowań i 

preferowanych stylów uczenia się. Oferta zajęć dodatkowych stwarza uczniom możliwość 

korzystania z różnych form wsparcia, odpowiednich do zdiagnozowanych potrzeb i 

możliwości. Służą temu organizowane w szkole zajęcia dodatkowe (rozwijające, 

dydaktyczno- wyrównawcze, specjalistyczne) fakultety pogłębiające wiedzę i przygotowujące 

do egzaminu maturalnego i konkursów, pomoc pedagoga oraz współpraca z różnymi 

instytucjami. Rodzice wyrażają zadowolenie z oferty szkoły w zakresie doboru zajęć 

pozalekcyjnych, natomiast część uczniów przyznaje, że proponowane zajęcia nie interesują 

ich. W związku z tym, wskazana jest wnikliwa analiza prowadzonych zajęć, co skutkowałoby 

większym zaangażowaniem uczniów. Nauczyciele indywidualizują pracę z uczniami na 

zajęciach, uwzględniają indywidualne możliwości i potrzeby uczniów w zakresie organizacji 

uczenia się, motywowania i oceniania ich pracy. Szkoła wspiera uczniów w przezwyciężaniu 

trudności wynikających z uwarunkowań występujących w lokalnym środowisku i 

rozpoznanych potrzeb społecznych. Uczniom zapewnia się pomoc finansową, pomoc 

pedagoga i doradcy zawodowego; organizuje zajęcia warsztatowe; realizuje projekty i 

współpracuje z instytucjami wspierającymi działania szkoły. Powyższe argumenty 

potwierdzają, że szkoła spełnia wymaganie na poziomie podstawowym i podejmuje działania 

z wysokiego poziomu wymagań. 

 

 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim 

przeprowadzona została kontrola merytoryczna przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 
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zakresie zgodności z prawem wydawania, przez zespoły orzekające działające w placówce, 

orzeczeń i opinii. Kontrola nie wykazała uchybień, nie wydano również żadnych zaleceń. 

 

 

10. Osiągnięcia szkół w roku szkolnym 2016/2017 

 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 

Tabela nr 18 

Nazwa konkursu/ 

olimpiady 
Etap/ poziom Zajęte miejsce 

Organizator konkursu/ 

olimpiady 

Konkurs Geologiczny pt. 

„Nasze środowisko 

wczoraj, dziś i jutro” pod 

hasłem „Geologiczne 

barwy ziemi” 

wojewódzki Nagroda 

Zachodniopomorskiego 

Kuratora Oświaty 

Kuratorium Oświaty w 

Szczecinie 

Konkurs matematyczno-

językowy „Z matematyką 

do Europy” 

powiatowy IV miejsce w kategorii 

klas pierwszych 

ZSP w Drawsku Pom. 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim 

Tabela nr 19 

Nazwa konkursu/ 

olimpiady 
Etap/ poziom Zajęte miejsce 

Organizator konkursu/ 

olimpiady 

Know America 2017 

Konkurs Wiedzy o 

Stanach Zjednoczonych  

ogólnopolski  finalista Fundacja Wspomagania 

Wsi 

Bieg po ideks ogólnopolski uczeń zdobył indeks 

Politechniki 

Koszalińskiej 

Politechnika Koszalińska 

Igrzyska Akademickie 

Wiedzy o Cywilizacji 

Zachodniopomorskiej 

ogólnopolski III miejsce Uniwersytet im. A. 

Mickiewicza w Poznaniu 

Ogólnopolski Konkurs 

Języka Angielskiego FOX 

ogólnopolski laureat Regionalne 

Stowarzyszenie 

Oświatowe „Kaganek” w 

Bielsku Białej 

Szkoła Dialogu 2016 ogólnopolski III miejsce Forum Dialogu 

XVII Ogólnopolski 

Konkurs na Pracę z 

Literatury  

ogólnopolski wyróżnienie w 

finale 

Pałac Młodzieży w 

Katowicach oraz 

Stowarzyszenie Czasu 

Wolnego Dzieci i 

Młodzieży w Katowicach 
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Olimpiada Historyczna okręgowy IV miejsce Polskie Towarzystwo 

Historyczne 

Olimpiada BHP w 

Rolnictwie 

wojewódzki IV miejsce 

II miejsce 

drużynowo 

Państwowa Inspekcja 

Pracy w Szczecinie 

Konkurs „Poznaj swoje 

prawa pracy” 

wojewódzki IV miejsce Państwowa Inspekcja 

Pracy 

Turniej Historyczny 

Konkurs „Szerokim 

gestem zamieszaj w 

peerelowskim kotle” 

wojewódzki VI miejsce Instytut Pamięci 

Narodowej 

Pomorska Liga 

Historyczna 

wojewódzki IX miejsce Instytut Historii i 

Stosunków 

Międzynarodowych 

Uniwersytetu 

Szczecińskiego 

XLIX Konkurs 

Chemiczny 

wojewódzki XI miejsce Zachodniopomorski 

Uniwersytet 

Technologiczny w 

Szczecinie 

Powiatowa Olimpiada 

Zdrowia 

powiatowy I miejsce 

drużynowo 

Starostwo Powiatowe w 

Drawsku Pomorskim 

Konkurs matematyczno-

językowy „Z matematyką 

do Europy” 

powiatowy I i II miejsce ZSP w Drawsku 

Pomorskim 

Powiatowa Olimpiada 

Wiedzy Ekologicznej 

powiatowy II miejsce 

drużynowo 

Starostwo Powiatowe w 

Drawsku Pomorskim 

Drawski Przegląd 

Artystycznych Form 

Profilaktycznych  

powiatowy I miejsce – spektakl 

I miejsce - plakat 

Gimnazjum w Drawsku 

Pomorskim  

Mistrzostwa Powiatowe w 

piłce nożnej dziewcząt i 

chłopców 

powiatowy III miejsce 

dziewczęta 

III miejsce chłopcy 

Powiatowe 

Stowarzyszenie Sportu 

Szkolnego 

Licealiada w piłce nożnej 

dziewcząt i chłopców  

powiatowy III miejsce 

dziewczęta 

III miejsce chłopcy 

Powiatowe 

Stowarzyszenie Sportu 

Szkolnego 

Licealiada Powiatowa w 

Sztafetowych Biegach 

Przełajowych Dziewcząt i 

Chłopców 

powiatowy I miejsce 

II miejsce 

Powiatowe 

Stowarzyszenie Sportu 

Szkolnego 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim 

Tabela nr 20 

Nazwa konkursu/ 

olimpiady 
Etap/ poziom Zajęte miejsce 

Organizator konkursu/ 

olimpiady 

Ogólnopolski Konkurs 

„Barokowe Podróże” 

ogólnopolski II miejsce, laureaci Muzeum Pałacu Króla 

Jana III w Wilanowie 

VI edycja 

Ogólnopolskiego 

Konkursu „Żołnierze 

Wyklęci - Bohaterowie 

Niezłomni” 

ogólnopolski wyróżnienie, laureat 

etapu regionalnego 

Fundacja im. Kazimierza 

Wielkiego 

Ogólnopolska Olimpiada 

Solidarności „Dwie 

Dekady Historii”  

wojewódzki finalista, III i IV 

miejsce w 

województwie 

Fundacja Centrum 

Solidarności 

XVIII edycja 

Ogólnopolskiego 

Konkursu „Szkolna Liga 

Historyczna” 

ogólnopolski I miejsce Magazyn historyczny 

„Mówią wieki” we 

współpracy z Muzeum 

Historii  

Ogólnopolski Konkurs 

„Mistrzostwa 

szaradziarskie – zadania 

logiczne” 

ogólnopolski I miejsce Olimp School 

X Ogólnopolski Konkurs 

p.n. „Kazimierz Wielki i 

jego czasy” 

ogólnopolski dwóch laureatów, 

I miejsce 

drużynowo 

Uniwersytet Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy 

XIII edycja Konkursu 

Plastycznego dla Dzieci i 

Młodzieży „Mój kościół 

na Pomorzu” 

ogólnopolski laureat Wydział Katechetyczny 

Diecezji Koszalińsko-

Kołobrzeskiej 

II Ogólnopolski Konkurs 

Plastyczny dla Dzieci i 

Młodzieży „Wakacje” 

ogólnopolski laureat Młodzieżowy Dom 

Kultury w jeleniej Górze 

XIII Ogólnopolski 

Konkurs Plastyczny 

„Pocztówka z wakacji” 

ogólnopolski wyróżnienie Warszawskie Centrum 

Kultury 

XVIII Ogólnopolski 

Konkurs Plastyczny 

„Kartka świąteczna – 

Boże Narodzenie, Nowy 

Rok” 

ogólnopolski I miejsce Młodzieżowy Dom 

Kultury w Pabianicach 

Ogólnopolski Festiwal 

Piosenki Niezłomnej im. 

H. Rasiewicza "Kima" w 

ogólnopolski 4 finalistów Stowarzyszenie 

PASSIONART Kraków 
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Krakowie 

IX Festiwal Piosenki 

Angielskiej w Barlinku 

ogólnopolski III miejsce Gimnazjum Nr 2 w 

Barlinku, ZSP Nr 1 w 

Barlinku oraz Barlinecki 

Ośrodek Kultury 

XXII Festiwal Pieśni 

Religijnej w Pełczycach 

 

ogólnopolski wyróżnienie Miejsko- Gminny 

Ośrodek Kultury w 

Pełczycach 

 

Ogólnopolski Konkurs 

Piosenki Filmowej o 

„ZŁOTY LAUR”  

ogólnopolski wyróżnienie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Utalentowanych 

„Galiarda” 

II Ogólnopolskie 

Mistrzostwa Klas 

Mundurowych na 

Poligonie Drawskim 

ogólnopolski I miejsce 

w klasyfikacji 

generalnej 

dwa razy I miejsce 

w konkurencjach 

zespołowych 

 

CSWL i ZSP Kalisz 

Pomorski  

Ogólnopolski Konkurs 

"Pomoc dla Aleppo" 

ogólnopolski I miejsce Fundacja Hotele Polskie 

Dzieciom 

Ogólnopolski Konkursu 

Matematyczny PANGEA 

ogólnopolski finalistka Uniwersytet Vistula w 

Warszawie 

Młodzieżowe Mistrzostwa 

Polski w Piłce Ręcznej 

Plażowej w Szczecinie 

ogólnopolski IV miejsce Zespół Szkół nr 2 w 

Szczecinie 

Olimpiada Wiedzy o 

Obronności i 

Bezpieczeństwie Państwa 

w Słupsku 

ogólnopolski III miejsce Instytut Bezpieczeństwa 

Narodowego Akademii 

Pomorskiej w Słupsku 

przy współpracy z 

Uniwersytetem 

Przyrodniczo-

Humanistycznym w 

Siedlcach oraz 

Niepaństwową Wyższą 

Szkołą Pedagogiczną w 

Białymstoku 

Ogólnopolski Konkurs 

„Potęga prasy” 

ogólnopolski I miejsce Tygodnik Angora 

Ogólnopolski konkurs 

fotograficzny 

ogólnopolski wyróżnienie todobrykurs.pl, 

Monolight, 

Profoto, Camera.pl, 

Foto-Kursy.info 
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I edycja Wojewódzkiego 

Konkursu “Pomorska Liga 

Historyczna” 

wojewódzki III miejsce w 

klasyfikacji 

generalnej, tytuł 

laureatów 

US Szczecin, Kuratorium 

Szczecin, Urząd 

Marszałkowski 

VII Turniej Historyczny 

„Szerokim gestem. 

Zamieszajmy w 

peerelowskim kotle” 

wojewódzki 5 miejsce i ścisły 

finał konkursu 

(udział w ostatnim 

etapie, w gronie 5 

najlepszych drużyn) 

Instytut Pamięci 

Narodowej w Szczecinie 

Wojewódzkie Zawody 

Strzeleckie „O SREBRNE 

MUSZKIETY 2017” 

wojewódzki VII miejsce Wojskowe 

Stowarzyszenie „Sport-

Turystyka- Obronność” 

Zawody Regionalne w 

ramach Wojewódzkiej 

Licealiady w Piłce 

Ręcznej Dziewcząt  

wojewódzki II miejsce Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy w 

Szczecinie 

Wojewódzki Konkurs 

Plastyczny „Pomorze 

Zachodnie z (e)misją” 

wojewódzki II miejsce Ośrodek Kultury w 

Mirosławcu 

XI Zachodniopomorski 

Festiwal Kolęd, 

Pastorałek i Piosenek 

Bożonarodzeniowych 

wojewódzki laureat, finalista Ośrodek Kultury w Ińsku 

Wojewódzki Turniej 

Unihokeja dziewcząt 

wojewódzki II miejsce Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy w 

Szczecinie 

Wojewódzka Licealiada w 

Piłce Nożnej Chłopców 

wojewódzki IV miejsce Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy w 

Szczecinie 

Wojewódzkie Zawody 

Sportowo - Obronne 

"Sprawni jak Żołnierze" 

wojewódzki IV i V miejsce Wojskowe 

Stowarzyszenie „Sport-

Turystyka -Obronność” na 

zlecenie Ministerstwa 

Obrony Narodowej 

XI Regionalny Festiwal 

Piosenki Przyrodniczej 

 

regionalny I miejsce Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury w Kaliszu 

Pomorskim 

Powiatowa Olimpiada 

Wiedzy Ekologicznej 

powiatowy I miejsce Starostwo Powiatowe w 

Drawsku Pomorskim 

Konkurs matematyczno - 

językowy „Z matematyką 

do Europy” 

powiatowy I, II, IV miejsce 

 

ZSP w Drawsku 

Pomorskim  

Mistrzostwa Powiatu w powiatowy I miejsce Wojewódzki Szkolny 
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Piłce Ręcznej Dziewcząt Związek Sportowy w 

Szczecinie 

Powiatowa Licealiada w 

Piłce Nożnej Chłopców 

powiatowy I miejsce Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy w 

Szczecinie 

Powiatowa Licealiada w 

Tenisie Stołowym 

powiatowy III miejsce Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy w 

Szczecinie 

Powiatowa Licealiada w 

Piłce Siatkowej Chłopców 

powiatowy III miejsce Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy w 

Szczecinie 

Powiatowa Licealiada w 

Piłce Koszykowej 

Chłopców 

powiatowy III miejsce Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy w 

Szczecinie 

Mistrzostwa Powiatu w 

Piłce Ręcznej Chłopców 

powiatowy III miejsce Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy w 

Szczecinie 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu 

Tabela nr 21 

Nazwa konkursu/ 

olimpiady 
Etap/ poziom Zajęte miejsce 

Organizator konkursu/ 

olimpiady 

Międzynarodowy 

Konkurs Wiedzy o 

Kresach 

 

ogólnopolski I miejsce  

Wschodnioeuropejski 

Instytut Nowoczesnej 

Edukacji i Zespół Szkół 

Zygmunta 

Chmielewskiego W 

Nałęczowie 

XXXI Ogólnopolskim 

Turnieju Sztuki 

Recytatorskiej i Poezji 

Śpiewanej im. 

Skamandrytów 

 

ogólnopolski wyróżnienie  
Centrum Kultury w 

Połczynie Zdroju 

Ogólnopolski półfinał 

konkursu „POKAŻ NAM 

JĘZYK” 

 

ogólnopolski półfinał - drużyna 
Wyższa Szkoła Bankowa 

w Gdańsku 

IX ogólnopolski konkurs 

językowy na 

anglojęzyczną kartkę z 

pamiętnika „Day by Day” 

ogólnopolski finalista 
Szkoła Języków Obcych 

Glossa z Krakowa 

IX ogólnopolski konkurs ogólnopolski finalista Szkoła Języków Obcych 
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językowy na 

niemieckojęzyczną kartkę 

z pamiętnika „Tag fur Tag 

Glossa z Krakowa 

Ogólnopolskim konkursie 

Chemicznym „Alchemik” 

 

ogólnopolski wyróżnienie  

Stowarzyszenie 

Upowszechniania Wiedzy 

i Kultury Regionalnej w 

Warszawie 

II Ogólnopolskie Zawody 

Klas Mundurowych na 

Poligonie Drawski 

 

ogólnopolski 
II miejsce 

drużynowo 

ZSP w Kaliszu 

Pomorskim oraz CSWL  

w Drawsku Pomorskim 

Mistrzostwa Pomorza i 

Kujaw w Orientacji 

Sportowej 

ogólnopolski 
I miejsce dziewcząt 

1 miejsce chłopców 

Zachodniopomorski 

Związek Orientacji 

Sportowej w Barlinku 

III Ogólnopolski konkurs 

recytatorski „W kręgu 

poezji lagrowej 

więźniarek KL 

Ravensbruck” 

 

wojewódzki II miejsce 

IPN, Stowarzyszenie 

„Rodzina Byłych 

Więźniarek Niemieckiego 

Nazistowskiego Obozu 

Koncentracyjnego Kl 

Ravensbrück” 

Olimpiada Wiedzy 

Ekonomicznej 

 

wojewódzki finalista 
Polskie Towarzystwo  

Ekonomiczne 

Konkursu Wiedzy o 

Podatkach 
wojewódzki finał drużynowo 

Śląski Oddział Krajowej 

Izby Doradców 

Podatkowych 

Pomorska Liga 

Historyczna 

 

wojewódzki 
VII miejsce 

drużynowo 

Instytut Historii i 

Stosunków 

Międzynarodowych 

Uniwersytetu 

Szczecińskiego 

Zawody „Sprawni jak 

żołnierze” 

 

wojewódzki 
III miejsce 

drużynowo 

Kuratorium Oświaty w 

Szczecinie oraz 

Centrum Szkolenia Sił 

Powietrznych w 

Koszalinie 

Zawody strzeleckie „O 

srebrne muszkiety” 
wojewódzki 

II miejsce – drużyna 

dziewcząt, 

IV miejsce – 

drużyna chłopców 

Kuratorium Oświaty w 

Szczecinie oraz 

Bractwo Kurkowe ze 

Szczecinka 

Licealiada w tenisie 

stołowym 
wojewódzki 

II miejsce – drużyna 

chłopców, 

IV miejsce – 

Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy oraz 

ZSP w Złocieńcu 
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drużyna dziewcząt 

Mistrzostwa 

Województwa w 

Orientacji Sportowej 

 

wojewódzki I miejsce – drużyna 

Zachodniopomorski 

Związek Orientacji 

Sportowej w Barlinku 

Konkurs matematyczno - 

językowy                           

„Z matematyką do 

Europy” 

 

powiatowy 

I miejsce – drużyna 

na poziomie klas 

trzecich 

ZSP w Drawsku Pom. 

Licealiada w piłce ręcznej powiatowy 

I miejsce – drużyna 

chłopców 

I miejsce – drużyna 

dziewcząt 

Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy 

 

 

Sporządził: 

 

Izabela Krężołek 

Aneta Kuszmar 

 

 

 


