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

z 2020 r., poz. 910) 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 przedstawiono w sposób 

syntetyczny, w sposób odrębny potraktowano Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 

w Drawsku Pomorskim, Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim. 

 

 

 

1. Informacje ogólne 

 
Powiat Drawski w roku szkolnym 2019/2020 był organem prowadzącym dla 4 

zespołów szkół ponadpodstawowych, zespołu placówek edukacyjno-terapeutycznych, 

młodzieżowego ośrodka wychowawczego, centrum kształcenia zawodowego oraz poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Zespół Szkół w Czaplinku, ul. Grunwaldzka 1 i ul. Parkowa 2, 78-550 Czaplinek, tel. 

37 552 65. Dyrektor – Małgorzata Głodek, Wicedyrektor: Wioletta Cylkowska.  

Szkoła ulokowana jest w 2 budynkach w różnych częściach miasta.  

W roku szkolnym 2019/2020 naukę pobierało 274 uczniów w 12 oddziałach. 

Zajęcia praktyczne w ramach kształcenia zawodowego były realizowane  

w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.  

Szkoła posiada internat.  

 

Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim, ul. Połczyńska 7, 78-500 Drawsko Pomorskie, 

tel. 36 326 42. Dyrektor - Iwona Kucharska, Wicedyrektorzy – Małgorzata Jasyk oraz Anna 

Ignacak. 

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 2012 r. 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 2019/2020 naukę pobierało 476 w 18 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 w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 20, 78-540 Kalisz Pomorski, tel. 

36 163 56. Dyrektor – Maciej Rydzewski, Wicedyrektor – Katarzyna Witek.  

W roku szkolnym 2019/2020 naukę w szkołach dla młodzieży pobierało 439 uczniów                 

w 16 oddziałach oraz 23 słuchaczy w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych                          

w 1 oddziale. 

Szkoła posiada internat. 
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Zespół Szkół 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 2019/2020 naukę 

pobierało 278 uczniów w 9 oddziałach oraz 12 słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w 1 oddziale. 

Szkoła posiada internat. 

 

 

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

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

Anna Chylińska-Jakubowicz, Katarzyna Pękalska, Joanna Springer.  

W roku szkolnym 2019/2020 placówka ulokowana jest w pięciu budynkach.  

W placówce kształciło się łącznie 238 osób (stan na 30.09.2019 r.).  

W skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie wchodzą: 

Szkoła Podstawowa – w Bobrowie, Drawsku Pomorskim i Czaplinku, Szkoła 

Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne (w Czaplinku i w Drawsku Pomorskim), 

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna oraz Liceum 

Ogólnokształcące Specjalne dla młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 

Liceum korzysta z sal lekcyjnych w budynku przy ul. Złocienieckiej 25 w Drawsku 

Pomorskim. 

Placówka prowadzi również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i pełni funkcję 

Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno –Rehabilitacyjno – Opiekuńczego Powiatu Drawskiego, 

którego działalność finansowana jest z rządowego programu „Za życiem”. 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 

20, 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. Od 1 września 2020 r. Dyrektorem 

placówki jest Mariola Puchalska. 

W skład PCKZiU w Drawsku Pomorskim wchodzi: Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Czaplinku, Centrum Kształcenia Zawodowego w Drawsku Pomorskim oraz 

Bursa. 

 

 

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

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

1 września 2020 r. Dyrektorem placówki jest Sebastian Matułojć. 

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

resocjalizacja dziewcząt niedostosowanych społecznie. MOW w Czaplinku może przyjąć 

maksymalnie 48 dziewcząt.  

 

 

2. Kadra pedagogiczna 
 

W szkołach Powiatu Drawskiego w roku szkolnym 2019/2020 było 289,2 etatów 

nauczycielskich. Wg stanu na 30.09.2020 r. w szkołach zatrudnienie nauczycieli jest większe 

o 3. 
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Poniższa tabela przedstawia dane analityczne dotyczące zatrudnienia nauczycieli  

w poszczególnych szkołach / placówkach na przestrzeni ostatnich 5 lat. 

 

Tabela nr 1 

 

Nazwa jednostki 
Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

IX 2015 IX 2016 IX 2017 IX 2018 IX 2019 IX 2020 

ZS w Czaplinku 27,77 26,61 24,66 20,34 22,82 25,97 

ZS w Drawsku Pom. 48,43 43,04 40,18 33,33 41,4 37,46 

ZS w Kaliszu Pom. 29,84 36,16 42,50 41,34 52,6 43,01 

ZS w Złocieńcu 22,44 19,61 21,11 20,34 19,4 19,99 

Poradnia P-P w 

Drawsku Pom. 
10,00 10,00 9,00 8,75 11,00 10,00 

ZPE-T w Bobrowie 23,94 42,50 62,14 77,74 95,23 100,09 

MOW w Czaplinku 22,62 25,70 26,81 27,99 27,11 26,69 

PCKZiU w Drawsku 

Pom. 
17,64 15,62 16,88 14,09 19,64 29,52 

Łącznie 202,68 219,24 243,28 243,92 289,20 292,73 

 

 W roku szkolnym 2019/2020 ze szkół na emeryturę odeszło: 

✓ z ZS w Drawsku Pomorskim – 2 osoby (1 nauczyciel i 1 pracownik szkoły)  

✓ z ZS w Złocieńcu – 3 osoby (1 nauczyciel i 2 pracowników szkoły) 

✓ z PCKZiU w Drawsku Pom. – 3 osoby (pracownicy placówki). 
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3. Liczba uczniów  
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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. Przez kilkanaście lat niezmiennie odnotowywaliśmy zmniejszającą 

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

demograficznego. Rok szkolny 2019/2020 to druga reforma oświaty w czasie funkcjonowania 

powiatów w Polsce. W sposób znaczący zmieniła ona liczbę uczniów i oddziałów w szkołach 

prowadzonych przez Powiat Drawski. W roku szkolnym 2019/2020 naukę rozpoczęli 

uczniowie z dwóch roczników jednocześnie – absolwenci szkoły podstawowej oraz 

absolwenci gimnazjum. Działania, jakie podjęły szkoły w związku z naborem 

przeprowadzonym na rok szkolny 2020/2021 przyniósł oczekiwane rezultaty. Liczba uczniów 

w szkołach dla młodzieży jest większa w stosunku do roku poprzedniego. 

 

Rok szkolny 2019/2020 był rokiem przełomowym - stanowił powrót do długości okresu 

kształcenia w szkołach średnich. Licea ogólnokształcące będą na powrót kształcić w systemie 

4-letnim, natomiast technika w systemie 5-letnim. Zwiększy to docelowo liczbę uczniów  

w szkołach prowadzonych przez Powiat Drawski. 

 

Tabela nr 2. 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) 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1 2 3 4 5 

ZS Czaplinek 203 274 283 103 % 

ZS Drawsko Pom. 362 476 514 108 % 

ZS Kalisz Pom. 418 462 438 95 % 

ZS Złocieniec 246 290 291 100 % 

ZPE-T Bobrowo 208 238 252 106 % 

MOW Czaplinek* 41 36 37 103 % 

Ogółem 1.478 1.776 1.815 102 % 

 

* rekrutacja do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku różni się od procesu 

naboru do pozostałych szkół. Wychowanki są kierowane do Ośrodka w sposób ciągły                      

w trakcie całego roku szkolnego na podstawie wskazania wystawionego przez Ośrodek 

Rozwoju Edukacji (jednostkę organizacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej). Liczba 

uczennic zamieszczona w powyższej tabeli jest stanem na dzień 30 września danego roku 

szkolnego.  
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Tabela nr 3. Liczba oddziałów w ostatnich trzech latach szkolnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 2 - Uczniowie w szkołach według typów szkół 

 

 

Dane z wykresu 2 wskazują, że preferencje uczniów w wyborze typu szkoły  

utrzymują się na tym samym poziomie. Sytuacja zmieniłaby się diametralnie, gdyby w trakcie 

rekrutacji, stosowane były kryteria związane z wynikiem egzaminu ósmoklasisty – tak jak 

wiele lat temu ustalone były progi punktowe do danego typu szkoły. 

 

 

 

 

 

Nazwa jednostki 

Liczba oddziałów w roku 
(uczniowie i słuchacze dorośli) 

 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

ZS Czaplinek 
10 12 12 

ZS Drawsko Pom. 
14 18 20 

ZS Kalisz Pomorski 
15 17 17 

ZS Złocieniec 
10 10 10 

OGÓŁEM 49 57 59 
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4. Wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych 

 
Wyniki rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 przedstawiają się 

następująco: 

 

Tabela nr 4. Wyniki rekrutacji wg stanu na dzień 30.09.2020 r. 

 

Nazwa Zespołu Szkół 
Liczba oddziałów 

klas I 
Liczba uczniów 

ZS w Czaplinku 3 89 

ZS w Drawsku Pomorskim 5 144 

ZS w Kaliszu Pomorskim 4 100 

ZS w Złocieńcu 3 84 

Łącznie 15 417 

 

 

Tabela nr 5. Porównanie rezultatów rekrutacji 

 

Nazwa szkoły Liczba uczniów  

klas I  

- wrzesień 2017 

Liczba uczniów  

klas I  

- wrzesień 2018 

Liczba uczniów 

klas. I – 

wrzesień 2019 

Liczba uczniów 

klas. I – 

wrzesień 2020 

ZS w Czaplinku 65 68 143 89 

ZS w Drawsku Pom. 91 101 275 144 

ZS w Kaliszu Pom. 135 143 181 100 

ZS w Złocieńcu 68 62 156 84 

Ogółem 359 374 755 417 

 

 

 Poniższy wykres stanowi podsumowanie wyborów dokonanych przez absolwentów 

szkół podstawowych z terenu powiatu drawskiego w bieżącym roku szkolnym. Z wielu 

powodów część absolwentów wybiera szkoły poza powiatem drawskim – w tym roku było to 

145 osób. Stratę tę rekompensują w dużej mierze uczniowie, którzy wybierają szkoły 

prowadzone przez Powiat Drawski, a są mieszkańcami gmin innych powiatów. 
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5. Dane dotyczące finansów szkół ponadpodstawowych 

 
 

Poniższe wykresy oraz tabela pokazują pewne aspekty sytuacji finansowej szkół 

ponadpodstawowych. Po ich przeanalizowaniu można zauważyć pewną prawidłowość: 

niedopasowanie powierzchni budynku (lub budynków) do liczby oddziałów, prowadzenie 

internatu przy zbyt małej liczbie wychowanków oraz mała liczebność uczniów  

w oddziale stanowią podstawowe przyczyny złej kondycji finansowej szkoły.  

Do wyliczenia danych zawartych w wykresie nr 4 oraz tabeli nr 6 wzięto pod uwagę 

koszt kształcenia ucznia bez kosztów internatu (internaty rozliczone zostały odrębnie). 

Dodatkowo zróżnicowano liczbę uczniów przyjętą do wyliczenia kwot subwencji i kosztu. 

Wysokość kwoty subwencji uzależniona jest od liczby uczniów z dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok budżetowy. Koszty kształcenia zależne są od aktualnej liczby 

uczniów, inne będą w ciągu pierwszych 8 miesięcy roku (od stycznia do sierpnia), 

zupełnie inne mogą wystąpić od września do grudnia, gdy zaczyna się nowy rok szkolny 

(odmienna liczba uczniów oraz oddziałów). Subwencja nie uwzględnia zmian, które 

następują w okresie wrzesień – grudzień. Z tego powodu do wyliczenia subwencji 

przyjęto liczbę uczniów z 30.09.2018 r. a do wyliczenia kosztu kształcenia przyjęto 

średnioroczną liczbę uczniów. 

Dane pochodzą z roku 2019 r. – ostatniego zamkniętego roku budżetowego.  

 

 

Wykres nr 4  
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Wykres nr 5  

 

 
 

Wykres nr 5 przedstawia koszt utrzymania 1 wychowanka w internacie. Prosta na 

wykresie wskazuje poziom finansowania pobytu w internacie 1 wychowanka w ramach 

subwencji oświatowej. W roku 2019 r. wynosiła ona 8.094 zł. Najwyższy koszt utrzymania 

jednego wychowanka został odnotowany w internacie Zespołu Szkół w Czaplinku – blisko  

2-krotnie większe niż w internacie w ZS w Kaliszu Pomorskim. Należy jednak pamiętać, że 

internat zawiesił swoją działalność w roku szkolnym 2018/2019. We wrześniu 2019 r. internat 

znów działał – było wówczas 21 wychowanków.  

Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że w każdym internacie liczba wychowanków  

w roku szkolnym 2019/2020 była wyższa od poprzedniego roku. Koszt jednego wychowanka 

powinien zatem spaść. 

Z powyższego wykresu wynika jeszcze jedna ciekawa informacja - jedynie  

w internacie w Kaliszu Pomorskim, w którym przebywało 182 wychowanków (rok szkolny 

2018/2019) i 203 (rok szkolny 2019/2020) poziom kosztów zbliżył się do wysokości 

finansowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

 
Tabela nr 6 

Nazwa szkoły 

Średnia 

liczebność 

oddziału  

w 2019 

Koszt 

kształcenia 1 

ucznia 

Różnica między 

kosztem kształcenia a 

subwencją 

(na 1 ucznia) 

ZS w Czaplinku 23 10.077 zł 2.178 zł 

ZS w Drawsku Pom. 21 10.485 zł 1.468 zł 

ZS w Kaliszu Pom. 27 8.761 zł - 944 zł 

ZS w Złocieńcu 29 9.006 zł 2.814 zł 
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Tabela nr 6 pokazuje zależność pomiędzy liczebnością oddziału, a kosztem kształcenia. 

Najwyższy koszt kształcenia 1 ucznia występuje w Zespole Szkół w Drawsku oraz  

w Czaplinku, w których jest niska liczebność w oddziale. Obie szkoły prowadzą 

kształcenie w dwóch budynkach. Dodatkowo sytuację pogarsza fakt, iż część kosztów 

kształcenia (zajęcia praktyczne) są przerzucone na PCKZiU w Drawsku Pomorskim. 

Gdyby pracownie zawodowe (dawne warsztaty szkolne) były w strukturze ZS  

w Czaplinku oraz w Drawsku Pomorskim, różnica między kosztem kształcenia,  

a subwencją oświatową byłaby jeszcze większa.  

Najniższe zaś koszty kształcenia jednego ucznia odnotowujemy w Zespole Szkół                  

w Kaliszu Pomorskim, gdzie ten jest mniejszy niż subwencja oświatowa.  

 

 
Wykres nr 6 

 

 
Wykres nr 6 przedstawia średnią liczebność oddziałów w latach szkolnych: od 

2018/2019 do 2020/2021. Wyniki zostały zaokrąglone do pełnych liczb. 

Przez kilka ostatnich lat odnotowywaliśmy tendencję malejącej średniej liczebności 

oddziałów. Komplikowało to i tak trudną sytuację finansową zespołów szkół. Należy bowiem 

pamiętać, że samorząd otrzymuje środki od państwa na ucznia, a wydatki ponosi na oddział. 

Koszty oddziału są w miarę stałe (rosną przy liczebności powyżej 24 uczniów, gdy niektóre 

przedmioty są dzielone na grupy), ale środki naliczone na sfinansowanie oddziału zależą  

w dużo większym stopniu od liczby uczniów. I tak: oddział 19 – osobowy i 23 - osobowy 

kosztuje tyle samo, ale na utrzymanie tego drugiego Powiat dostanie ok. 22 tys. więcej. 

 Wyniki naboru na rok szkolny 2019/2020 (podwójny rocznik) oraz dobry rezultat 

ostatniej rekrutacji przynoszą korzystne efekty w dwojaki sposób: liczba uczniów jest większa 

niż w poprzednich latach i powstało więcej oddziałów, więc koszty stałe na jednego ucznia 

zmniejszą się.  
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6. Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku 

Pomorskim 

 

 
W ramach działań wspierających pracę nauczycieli Poradni w roku szkolnym 2019/2020: 

1) 100% nauczycieli Poradni uczestniczyło w różnych formach doskonalenia 

zewnętrznego, 

2) w zakresie wsparcia merytorycznego nauczycieli przeprowadzono na terenie Poradni  

konsultacje diagnostyczne, 

3) w ramach WDN przeprowadzono szkolenia dotyczące zmian przepisów oświatowych, 

metod diagnostycznych, prawidłowości wydawania dokumentacji.   

4) jedna osoba ukończyła studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka, jedna studia podyplomowe z zakresu autyzmu. 

 

 

Formy pomocy udzielanej nauczycielom, rodzicom, wychowawcom, instytucjom w roku 

szkolnym 2019/2020: 

1) przeprowadzono zajęcia dotyczące zagrożeń - w ramach zajęć warsztatowych uczniowie 

mieli okazję wzmocnić umiejętności przewidywania skutków własnych zachowań dla 

bezpieczeństwa własnego i innych ludzi,  

2) prowadzono kolejny cykl spotkań w ramach Klubu Pedagoga, 

3) odbyły się Dni Otwarte placówki - w tych dniach pracownicy pedagogiczni dokonywali 

oceny rozwoju dzieci, odpowiadali na pytania rodziców, pomagali w rozwiązywaniu ich 

problemów, 

4) prowadzono program socjoterapeutyczny oraz prowadzone były zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne połączone z treningiem interpersonalnym, 

5) kontynuowano program dla uczniów nadpobudliwych ze szkół podstawowych 

prowadzony przez psychologów,   

6) kontynuowano program profilaktyczny dla dzieci z przedszkoli w Drawsku Pomorskim. 

Zajęcia odbywały się w sali terapeutycznej Poradni wyposażonej m. in. w magiczny 

dywan, basen chiński z piłeczkami, 

7) pracownicy Poradni prowadzili szkolenia dla pracowników sądu, opieki społecznej, 

CSWL Drawsko, 

8) kontynuowano cykliczne rady szkoleniowe dla nauczycieli ze szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych, którzy zostali objęci programem wspomagania przez pracowników 

Poradni, 

9) prowadzono zajęcia dla rodziców związane z nauką umiejętności wychowawczych, 

10) prowadzono zajęcia z wykorzystaniem metody Biofeedback. 

 

W ubiegłym roku szkolnym Poradnia wydała 527 diagnoz psychologicznych, 471 

pedagogicznych, 37 logopedycznych oraz 259 orzeczeń i 326 opinii. 

 

Łącznie w roku szkolnym 2019/2020 przebadano w Poradni 1025 osób.  
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7. Działalność Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie 

 

 
Struktura ZPET w Bobrowie:  

1) szkoła podstawowa dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  

i umiarkowanym, 

2) przedszkole specjalne,  

3) liceum ogólnokształcące specjalne,  

4) branżowa szkoła I stopnia,   

5) szkoła przysposabiająca do pracy,  

6) ośrodek rehabilitacyjno-wychowawczy,  

7) warsztat terapii zajęciowej w Czaplinku. 

Placówka prowadzi działalność edukacyjną w następujących lokalizacjach: Drawsko 

Pomorskie: ul. Seminaryjna 2, ul. Złocieniecka 25, Czaplinek: ul. Wałecka 57, ul. Parkowa 2, 

Bobrowo 7: szkoła i internat, Złocieniec: internat - II piętro budynku internatu ZS  

w Złocieńcu. 
Koła zainteresowań działające w szkole: Koło teatralne „Animus”, zajęcia plastyczne, 

zajęcia artystyczne, Koło PCK, Koło Caritas, zajęcia muzyczne, ZHP, zajęcia sportowe 

(młodzież regularnie uczęszczała na zajęcia na hali gimnastycznej i „Orliku” przy Szkole 

Podstawowej nr 2 w Złocieńcu). 

W ramach realizacji zadań profilaktycznych, prozdrowotnych, usprawniających 

uczniowie uczestniczyli w następujących zajęciach: dogoterapia, hipoterapia, rewalidacja, 

zajęcia sportowe, logopedia, biofeedback, rehabilitacja, opieka psychologa, zajęcia teatralne, 

zajęcia z dietetykiem, psychologiem, arteterapia, doradztwo zawodowe. 

W trakcie roku szkolnego uczniowie brali udział w różnych przedsięwzięciach: 

program „KinoSzkoła”, „Mądra szkoła czyta dzieciom”, projekt edukacyjny „Poznajemy 

kraje europejskie”, projekt „Olimpiad specjalnych”, projekt „ Kuultura”. 

 Rodzice i nauczyciele ZPET w Bobrowie aktywnie rozwijali stowarzyszenie na rzecz 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie „Amala”. Stowarzyszenie pozyskało około 

32 tys. zł.  

 W roku szkolnym 2019/2020 placówka objęła pomocą w ramach wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka (od 0 do ukończenia edukacji przedszkolnej) - 126 dzieci,  

z czego 68 dzieci pochodziła spoza placówki. Placówka pełni również funkcję Wiodącego 

Ośrodka Koordynacyjno –Rehabilitacyjno – Opiekuńczego Powiatu Drawskiego. Dzięki 

realizacji programu rządowego „Za życiem” oferta palcówki poszerzyła się o dodatkowe 

zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne. W ramach 

programu  

w 2019 r. dzieci otrzymały pomoc w postaci różnych zajęć w liczbie 5.380 godzin o wartości 

322.800 zł. 

 Zatrudnienie w roku szkolnym 2019/2020 wynosiło 152 pracowników (nauczycieli, 

pracowników obsługi i administracji, terapeutów).  

 W ramach ZPET w Bobrowie działają Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 35 osób z terenu 

powiatu drawskiego. Zajęcia odbywają się w siedmiu pracowniach tematycznych. Ponadto  

w WTZ realizowany jest projekt „25+”, w którym bierze udział 5 uczestników. 
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8. Działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku 
 

  

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku to placówka resocjalizacyjno-

rewalidacyjna dla 48 dziewcząt w wieku 13 – 18 lat z orzeczonym przez poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne niedostosowaniem społecznym i niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim.  

MOW jest placówką nieferyjną, prowadzącą działalność przez cały rok kalendarzowy,  

a wychowanki są objęte całodobową opieką. W skład MOW wchodzą: Szkoła Podstawowa 

Specjalna (klasa VII i VIII) oraz Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w zawodzie kucharz 

(klasa I i II). 

Nabór do tego typu placówki odbywa się w sposób odmienny niż do szkół 

ponadpodstawowych: wobec osób nieletnich, które weszły w konflikt z prawem sąd rodzinny 

orzeka umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Taka informacja jest 

wysyłana w formie elektronicznej do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, który będąc 

jednostką organizacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej, zajmuje się koordynowaniem 

umieszczania nieletnich w ośrodkach na terenie całego kraju. Wyżej wspomniany Ośrodek 

prowadzi również analizę wolnych miejsc w placówkach typu mow.   

MOW w Czaplinku, jako jedyny w Polsce szuka rozwiązania sytuacji nieletnich 

wychowanek w ciąży oraz z dzieckiem. Ośrodek w Czaplinku współpracuje  

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz sędziami III Wydziału Rodzinnego  

i Nieletnich Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim, w celu znalezienia na terenie 

Czaplinka rodziny zastępczej, która opiekowałaby się dzieckiem nieletniej w czasie 

uczestnictwa matki w zajęciach szkolnych. Po południu opiekę nad dzieckiem przejmuje 

matka biologiczna. Sytuacja prawna wychowanek i ich mających narodzić się dzieci 

rozpatrywana jest indywidualnie, w zależności od sytuacji rodzinnej i zasobów wychowanek.  

W roku szkolnym 2019/2020 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

realizowany był ogólnopolski projekt – „#CMI – Centrum Mistrzostwa Informatycznego” 

ogłoszony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Celem projektu było odkrywanie  

i rozwój talentów wychowanek ośrodka w zakresie informatycznym, aktywizacji 

wychowanek ośrodka oraz pobudzania kreatywności i promowania współpracy zespołowej  

w ramach udziału w kole informatycznym. Projekt obejmował uczennice szkoły podstawowej 

– udział wzięło 8 uczennic z klas VII i VIII.  

 W ubiegłym roku szkolnym w placówce realizowany był również projekt: „Breloczek 

z Czaplinka i Powiatu - piękny widoczek - warsztaty krawieckie dla każdego”. Celem 

projektu było zaprojektowanie i uszycie 1000 breloczków, maskotek związanych z tematyką 

powiatu drawskiego, promujących symbole miejscowe, historię, walory turystyczne regionu. 

Projekt miał na celu stymulowanie wszechstronnego rozwoju wychowanek, pobudzanie 

umiejętności manualnych, rozbudzanie motywacji do pracy twórczej, wyzwolenie radości  

z tworzenia oraz przenoszenie umiejętności zdobytych w ramach zajęć do życia codziennego. 

W roku szkolnym 2019/20 w MOW realizowana była również innowacja „Ściegiem                

i plecionką”, realizowana na zajęciach pozalekcyjnych. Celem innowacji było wykorzystanie 

uzdolnień i rozwijanie zainteresowań wychowanek na zajęciach pozalekcyjnych oraz 

przełożenie tego na sytuacje z życia codziennego. 
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9. Działalność Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego 

 
Główne zadania statutowe PCKZiU: organizacja praktycznej nauki zawodu dla uczniów 

technikum i branżowych szkół I stopnia, organizacja praktyk zawodowych uczniów 

technikum u pracodawców, organizacja kursów dokształcania zawodowego dla uczniów 

pracowników młodocianych branżowych szkół I stopnia, organizacja kursów na potrzeby 

rynku pracy, umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych, organizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w Bursie dla uczniów 

uczących się poza miejscem zamieszkania, organizacja egzaminów zawodowych –  

w związku z faktem, iż PCKZiU jest ośrodkiem egzaminacyjnym, prowadzenie Stacji 

Kontroli Pojazdów. 

 

W roku szkolnym 2019/2020 PCKZiU organizowało zajęcia dla blisko 470 uczniów szkół 

i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Najliczniej byli reprezentowani uczniowie 

ZS w Drawsku Pomorskim (294). Uczniowie innych szkół: ZS w Czaplinku (96), MOW                          

w Trzcińcu (60) i ZPE-T w Bobrowie (19). W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego 

odnotowano wzrost liczby uczniów o ok. 80.  

PCKZiU organizuje praktyczną naukę zawodu w zawodach robotniczych i technicznych. 

Zawody robotnicze: kucharz, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, 

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, stolarz, ślusarz. 

Zawody techniczne: technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik pojazdów 

samochodowych, technik technologii drewna, technik żywienia i usług gastronomicznych. 

 

Infrastruktura 

PCKZiU posiada dobrą infrastrukturę techniczną i dydaktyczną (w ostatnich latach 

została ona zmodernizowana i wzbogacona o dodatkowe maszyny, urządzenia i narzędzia 

zakupione ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego). Są pracownie: 

diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (3), 

technologii gastronomicznej (3), obróbki zasadniczej w wytwarzaniu wyrobów stolarskich 

(1), obróbki pomocniczej w wytwarzaniu wyrobów stolarskich (1), technik wytwarzania (2), 

spawalnicza (1), obróbki ręcznej i mechanicznej metali (1), hotelowe jednostki mieszkalne                    

(4 pokoje hotelowe), recepcja hotelowa, apartament hotelowy, informatyczna (1), lakiernicza 

(1). 

 

Współpraca z pracodawcami 

Kierownictwo PCKZiU przez kilka lat budowało sieć współpracy z pracodawcami, 

którzy mogli zagwarantować wysoką jakość praktyk. Na zakończenie każdej edycji praktyk 

przeprowadzano ewaluację, której wyniki umożliwiały podjęcie decyzji o zakończeniu lub 

kontynuacji współpracy z danym pracodawcą. W rezultacie obecną sieć tworzą następujący 

pracodawcy: 

1) dla branży motoryzacyjnej: POLMOTOR w Szczecinie, F.U.H. AUTO - Stanisław 

Kanarek w Drawsku Pomorskim, Zakład Mechaniki Pojazdowej Adam Biesaga w Drawsku 

Pomorskim, Auto Stodoła Marian Żynis w Nowym Worowie, F.H.U. ANTA w Złocieńcu, 

2) dla branży gastronomiczno - hotelarskiej: Hotel Centrum w Kołobrzegu, Grupa HOSPES 

(hotele w Szczecinie, Mrzeżynie, Pogorzelicy), Hotel Abrava w Drawsku Pomorskim. 

 

 

 



 17 

Kursy 

W roku szkolnym 2019/2020 PCKZiU zrealizowało łącznie 55 różnych kursów 

dokształcania zawodowego teoretycznego, w których wzięło udział 809 kursantów. 

Oprócz kursów dokształcania zawodowego teoretycznego PCKZiU prowadziło kursy 

zawodowe dla uczniów finansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach prowadzonego przez Powiat 

Kontraktu Samorządowego. Kursy te były zorientowane na wyposażenie uczniów  

w dodatkowe kwalifikacje zawodowe (dzięki temu zyskiwali oni większe szanse na rynku 

pracy), doskonalenie umiejętności zawodowych, rozwijanie kompetencji społecznych 

(prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego). W roku szkolnym 2019/2020 PCKZiU 

przeprowadziło: dwa kursy renowacji i konserwacji mebli, kurs kulinarny, kurs kelnerski dla 

uczennic MOW w Czaplinku, cztery kursy baristyczne, dwa kursy barmańskie, kurs SEP 

(uprawnienia elektroenergetyczne w zakresie konserwacji sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, kursy grupowego doradztwa zawodowego. 

 

Bursa 

Między rokiem 2012 i obecnym Bursa wyraźnie zmieniła się pod względem 

organizacyjnym. Przez kilka lat działalność opiekuńczo - wychowawcza prowadzona była 

tylko na ul. Połczyńskiej. W Bursie zamieszkiwało wówczas 46 wychowanków. Obecnie 

Bursa prowadzi swoją działalność również w obiekcie przy ul. Warmińskiej 2. Po oddaniu do 

użytku obecnie remontowanego drugiego piętra w Bursie może zamieszkać 200 

wychowanków.  

Mówiąc o Bursie należy pamiętać o działalności kuchni, która realizuje wiele zadań: 

przygotowuje całodzienne wyżywienie dla wychowanków Bursy (docelowo 200) oraz dla 

wychowanków internatu ZS w Czaplinku (40 osób) – od 1 września 2020 r., wychowanek 

MOW w Czaplinku (40 osób), podopiecznych POW w Drawsku Pomorskim (do 15 osób). 

Oprócz tego kuchnia wykonuje okazjonalnie usługi cateringowe (w 2019 roku wartość tych 

usług wyniosła 49 tys. zł). 

 

Ośrodek egzaminacyjny 

PCKZiU pełni rolę regionalnego ośrodka egzaminacyjnego. Posiada akredytację 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu do organizowania części praktycznej 

egzaminów zawodowych w zakresie następujących kwalifikacji: AU.15.- Wytwarzanie 

wyrobów stolarskich, MG.18. - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 

samochodowych, MG.27. - Wykonywanie prac lakierniczych, TG.01.- Wykonywanie prac 

pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie, TG.07. - Sporządzanie potraw                  

i napojów. 

Egzaminy zawodowe organizowane są w dwóch terminach, w sesji zimowej                         

w styczniu i lutym oraz w sesji letniej w czerwcu i lipcu. Corocznie bierze w nich udział ok. 

100 uczniów technikum i szkoły branżowej I stopnia. Głównie są to uczniowie                                    

z województwa zachodniopomorskiego, a także wielkopolskiego. Funkcjonowanie ośrodka 

egzaminacyjnego ma duże znaczenie dla uczniów powiatu drawskiego, nie muszą oni 

wyjeżdżać na egzaminy poza powiat.  

 

Stacja kontroli pojazdów 

Stacja Kontroli Pojazdów wykonuje następujące badania techniczne pojazdów 

samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton: sprowadzonych z innych 

krajów, zasilanych gazem, powypadkowych, samochodów w stosunku, do których podjęta 

została decyzja o zabraniu dowodu rejestracyjnego z powodu usterek technicznych, 

skierowanych przez starostę, a także badania techniczne ciągników rolniczych, motocykli                       

i motorowerów. W ciągu roku SKP wykonuje ok. 2 400 badań. 
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10. Wyniki egzaminów zewnętrznych 

 
WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2020 

 
W skali kraju świadectwo dojrzałości uzyskało 81,8 proc. tegorocznych absolwentów 

szkół średnich. Zdawalność wśród absolwentów liceów ogólnokształcących wyniosła 87,1 %, 

natomiast wśród absolwentów techników 73,1 %. 

W województwie zachodniopomorskim 79,1 % absolwentów uzyskało świadectwo 

dojrzałości. Absolwenci liceów ogólnokształcących osiągnęli wynik 82,7 % zdawalności,  

a absolwenci techników 72,7 %. 

W powiecie drawskim maturę zdało 80,5 % absolwentów liceów oraz 61,3 % 

absolwentów techników. Ogólna zdawalność ukształtowała się na poziomie 77,5 %. 

 

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. 

 

 

Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim 

Tabela nr 7 

Typ szkoły 

Liczba osób 

kończących 

szkołę 

Liczba osób 

przystępujących 

do matury 

Liczba osób, 

które zdały 

egzamin 

1 2 3 4 

Liceum 

Ogólnokształcące 25 25 25 

Technikum 
32 17 10 

Zdawalność w LO (4/3) – 100 % 

Efektywność w LO (4/2) – 100 % 

 

Zdawalność w Technikum (4/3) – 59 % 

Efektywność w Technikum (4/2) – 31 % 
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 Zespół Szkół w Czaplinku 

Tabela nr 8 

Typ szkoły 
Liczba osób 

kończących szkołę 

Liczba osób 

przystępujących 

do matury 

Liczba 

osób, które 

zdały 

egzamin 

1 2 3 4 

Liceum 

Ogólnokształcące 21 21 18 

Technikum 
23 14 9 

Zdawalność w LO (4/3) – 86 % 

Efektywność w LO (4/2) – 86 % 

 

Zdawalność w Technikum (4/3) – 64 % 

Efektywność w Technikum (4/2) – 39 % 

 

 

 

Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim 

Tabela nr 9 

Typ szkoły 
Liczba osób 

kończących szkołę 

Liczba osób 

przystępujących 

do matury 

Liczba osób, 

które zdały 

egzamin 

1 2 3 4 

Liceum 

Ogólnokształcące 99 99 82 

Zdawalność (4/3) – 83 % 

Efektywność (4/2) – 83 % 

 

 

 
Zespół Szkół w Złocieńcu 

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 33 24 11 

Zdawalność (4/3) - 46% 

Efektywność (4/2) – 33% 
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WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO  

KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2020 

 

Zespół Szkół w Czaplinku 

Tabela nr 11 

Typ szkoły - 

zawód 

Liczba osób 

kończących 

szkołę 

Liczba osób 

przystępujących 

do egzaminu 

Liczba osób, 

które zdały 

egzamin 

1 2 3 4 

Technikum  

 
23 22 20 

Oddziały 

Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej 

16 16 10 

Zdawalność w Technikum (4/3) - 91 % 

Efektywność w Technikum (4/2) – 87 % 

 

Zdawalność w oddziałach Zasadniczej Szkole Zawodowej (4/3) - 62% 

Efektywność w oddziałach ZSZ (4/2) – 62% 

 

 

Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim 

Tabela nr 12 

Typ szkoły Liczba osób 

kończących 

szkołę 

Liczba osób 

przystępujących 

do egzaminu 

Liczba osób, 

które zdały 

egzamin 

1 2 3 4 

Technikum  32 32 24 

Oddziały 

Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej 

15 15 

8 (dodatkowo 2 

osoby są w 

trakcie 

egzaminów w 

cechu) 

Zdawalność w Technikum (4/3) - 75 % 

Efektywność w Technikum (4/2) – 75 % 

 

Zdawalność w oddziałach Zasadniczej Szkoły Zawodowej (4/3)  (bez osób w trakcie 

egzaminu) – 53 % 

Efektywność w oddziałach ZSZ (4/2) (bez osób w trakcie egzaminu) – 53 % 
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Zespół Szkół w Złocieńcu 

Tabela nr 13 

Typ szkoły Liczba osób 

kończących 

 szkołę 

Liczba osób 

przystępujących 

do egzaminu 

Liczba osób 

które zdały 

egzamin 

1 2 3 4 

Oddziały 

Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej 

27 27 25 

 

Zdawalność w oddziałach Zasadniczej Szkoły Zawodowej (4/3) - 93% 

Efektywność w oddziałach ZSZ (4/2) – 93% 

 

 

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020 

 

 
W 2020 r. w Szkole Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym                     

w Czaplinku do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 14 uczennic z orzeczonym 

niedostosowaniem społecznym, w tym 3 uczennice niepełnosprawne intelektualnie                    

w stopniu lekkim. 

 
Tabela nr 15       

Egzamin ósmoklasisty MOW w Czaplinku (dane w %) 

Przedmiot 
Średni wynik 

szkoły 

Średni wynik w 

gminie Czaplinek 

Średni wynik       

w powiecie 

Język polski 48,00 50,31 53,17 

Matematyka 28,00 32,72 37,69 

Język angielski 29,00 41,02 45,05 

Język niemiecki 27,00 32,00 41,32 

 

 
W 2020 r. w Szkole Podstawowej Specjalnej w Zespole Placówek Edukacyjno-

Terapeutycznych w Bobrowie do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 9 uczniów 

niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. 
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Tabela nr 16       

Egzamin ósmoklasisty ZPE-T w Bobrowie (dane w %) 

Przedmiot 
Średni wynik 

szkoły 

Średni wynik                       

w gminie Drawsko 

Pom. 

Średni wynik            

w powiecie 

Język polski 31,00 58,53 53,17 

Matematyka 36,77 44,21 37,69 

Język angielski 42,77 48,56 45,05 

Język niemiecki - 50,50 41,32 

 

 

 

 

11. Współpraca międzynarodowa szkół 
 

 

We wrześniu 2002 r. 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 w Czaplinku  

 Szkoła realizauje projekt z programu ERASMUS + „Publicity and Nutrition” - współpraca 

na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk o wartość ok. 28 tys. euro.  

Nauczyciele z Grecji, Łotwy, Turcji i Polski wspólnie stworzyli projekt, którego głównym 

celem jest wykształcenie w młodych ludziach dobrych, a przede wszystkim zdrowych 

nawyków żywieniowych. W trakcie trwania projektu młodzież między innymi uczy się 

rozszyfrowywać zakodowane treści żywieniowe na opakowaniach, prawidłowo odczytywać 

treści reklam, zapozna się z prawem konsumenta oraz prawami reklamy. Dodatkowym atutem 

projektu jest możliwość podróżowania uczniów do krajów partnerskich, poznania nawyków 

żywieniowych innych narodowości, poznania ich kultury oraz doskonalenia umiejętności 

językowych.  

Ponadto rokrocznie odbywa się polsko-niemiecka wymiana młodzieży.                               

W październiku 2019 r. uczniowie z ZS w Czaplinku gościli u niemieckich partnerów                        

z Centrum Młodzieży „Alte Zwölf” w Bad Schwartau. W ramach wizyty odbył się m.in. rajd 

zadaniowy po Bad Schwartau. Uczniowie poznali miasto bardzo dokładnie, odwiedzili 

obiekty takie jak: ratusz, rynek, biblioteka miejska, termy, park zdrojowy i wiele innych. 

Młodzież poznała także tamtejszego burmistrza, który przybliżył im zasady funkcjonowania 

samorządu lokalnego. Podczas części rekreacyjnej młodzież skorzystała z atrakcji parku 

rozrywkowego Hansa Park oraz zwiedziła Lubekę. 

          

   Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim 

 Jak co roku uczniowie z LO reprezentowali szkołę, miasto i powiat na Jarmarku 

Bożonarodzeniowym w Bad Bramstedt w grudniu 2019 r. 
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  Szkoła realizuje projekty z programu Erasmus+. Projekt pod hasłem „Europa na 

językach” zakłada udział uczniów w zagranicznych warsztatach językowych w ramach 

współpracy ze szkołami w Austrii, Hiszpanii, Francji i na Węgrzech. Kwota dofinansowania: 

€ 33.000. W ramach projektu w ubiegłym roku szkolnym odbyła się wizyta we Francji  

w październiku 2019 r. oraz w Hiszpanii w marcu 2020 r. Realizacja projektu trwała od 01 

września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Dzięki realizacji projektu uczniowie szkół 

partnerskich, społeczność lokalna każdej z miejscowości poszerzali swoją wiedzę na temat 

kultury oraz historii innych państw europejskich. Zwiększyła się również świadomość 

społeczności na temat programów europejskich oraz możliwościach i sposobach 

wykorzystywania funduszy europejskich. 

 W ramach współpracy z wojskami NATO stacjonującymi w CSWL Drawsko Pomorskie 

przeprowadzono Międzynarodowy Dzień Sportu, a w trakcie nauczania zdalnego odbywały 

się zajęcia językowe i matematyczne z udziałem Ervina Ricafrente – żołnierza Armii USA. 

 

Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim 

Projekt Erasmus+/Partnerstwa Współpracy Szkół, projekt wymiany młodzieży „Be 

aware for your future”, realizowany w latach szkolnych 2018/19 – 2019/20 we współpracy ze 

szkołami z Litwy, Łotwy, Włoch i Turcji. Cele: współpraca szkół i wymiana doświadczeń                       

w zakresie szkolenia młodzieży i wolontariatu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 

w oparciu o grupę Medical Team ZS Kalisz Pomorski, podniesienie kompetencji młodzieży w 

zakresie pierwszej pomocy i języka angielskiego, poznanie kultury, obyczajów i tradycji 

krajów współpracujących w realizacji projektu, rozwój kompetencji informatycznych.                      

W roku szkolnym 2019/20 odbyło się jedno spotkanie w ramach realizacji projektu –                          

w październiku 2019 r. w Turcji. Drugie z zaplanowanych spotkań na Łotwie oraz 

podsumowujące spotkanie w Kaliszu Pomorskim zostały przełożone na następny rok szkolny                             

z powodu pandemii koronawirusa. 

 

 

Zespół Szkół w Złocieńcu 

 Szkoła realizuje w ramach programu Erasmus+ projekt „Learning Together”.                         

W ramach projektu odbyła się wizyta studyjna dyrektora szkoły i dwóch nauczycieli na 

Sycylii, omówiono program współpracy młodzieży. Projekt realizowany jest od 01.09.2019 r. 

do 31.08 2021 r., wysokość dofinansowania to ok. 21 tys. euro. Partnerzy w projekcie: 

Włochy, Portugalia, Turcja. Ze względu na pandemię odwołano wyjazd młodzieży do 

Portugalii w marcu br. 

 

 

 

12. Projekty realizowane przez szkoły prowadzone przez Powiat Drawski 

 

 

Projekty realizowane przez ZS w Czaplinku: 

Projekt 8.6. „Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego do 

potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez wsparcie uczniów szkół 

publicznych i niepublicznych oraz osób dorosłych na obszarze powiatów drawskiego                  

i łobeskiego” - realizowany na podstawie umowy z Liderem Projektu Grzegorzem 

Kotwickim.  W ramach projektu realizowane są kursy i szkolenia dla uczniów oraz staże  

i doradztwo zawodowe.   
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„Szkoła w Chmurze Microsoft” - projekt stworzony dla szkół, które nie boją się 

nowych technologii, chcących zapewnić swoim uczniom możliwości nauki oraz środowisko 

IT na miarę XXI wieku, realizowany przez firmę ADVISOR. 

Projekt „Szkoła Dobrze zaProjektowana” – wydawnictwo Nowa Era zorganizowało 

konkurs Projekt z klasą. Szkoła zgłosiła do realizacji projekt „Czy woda w naszym jeziorze 

jest czysta?” i otrzymała certyfikat „Dobrze zaProjektowana Szkoła 2020” za podejmowanie 

ambitnych wyzwań edukacyjnych umożliwiających uczniom odkrywanie pasji i twórcze 

doskonalenia kompetencji XXI wieku. 

„W zdrowym ciele, zdrowy duch” - program promujący zdrowy styl życia, 

finansowany przez BNP Paribas BP SA w Świdwinie w ramach Programu Grantów 

Lokalnych – edycja IX – 2019 rok. Projekt obejmuje działania na rzecz promocji zdrowia 

wśród uczniów Zespołu Szkół w Czaplinku, Szkoły Podstawowej w Czaplinku oraz Szkoły 

Podstawowej w Broczynie. Planowane działania polegają na realizowaniu m.in.: zajęć 

edukacyjnych w celu promowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu, czasu 

wolnego od używek, spotkań ze specjalistami np. dietetykiem, kosmetologiem, lekarzem, 

amazonką, pielęgniarką, konkursów kulinarnych polegających na przygotowaniu potraw                                   

z okazji Dnia Zdrowego Odżywiania się, zajęć edukacyjnych promujących zdrowy styl życia, 

spotkań dotyczących udzielania pomocy przedmedycznej. 

Projekt „Zdalnie oraz namacalnie - wspólne tworzenie Mobilnej Izby 

Historycznej przy ZS w Czaplinku” realizowany w ramach programu „Bardzo Młoda 

Kultura-Zachodniopomorskie”. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące 

inicjatywy: nawiązanie współpracy w grupie młodzieży i z pracownikami Izby Regionalnej - 

zdobycie nowych doświadczeń w kontakcie z historią, stworzenie Mobilnej Izby Historycznej 

składającej się z części wirtualnej oraz namacalnej w postaci wystawy eksponatów własnych         

i wypożyczonych, zdobycie nowych umiejętności w obsłudze programów komputerowych 

przy tworzeniu wirtualnego przewodnika po izbie historycznej. 

Projekt „Ptaki migrujące i zimujące” wystawiony został do konkursu 

organizowanego przez Wydawnictwo Nowa Era pt. „Projektanci edukacji” i wygrał ten 

konkurs. Praca polegała na stworzeniu w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły miejsc (ścieżek) 

edukacyjnych i karmników dla ptactwa. 

„Młodzi - zdrowi bez używek” - projekt realizowany w ramach otwartego konkursu 

ofert na zadania publiczne ogłoszony przez Gminę Czaplinek/Burmistrza Miasta Czaplinek. 

 

 

Projekty realizowane przez ZS w Drawsku Pomorskim: 

 
Projekt 8.6. „Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego do 

potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez wsparcie uczniów szkół 

publicznych i niepublicznych oraz osób dorosłych na obszarze powiatów drawskiego                  

i łobeskiego” - realizowany na podst. umowy z Liderem Projektu Grzegorzem Kotwickim.            

W ramach projektu w październiku 2019 r. odbył się wyjazd uczniów na Targi Pracy do 

Szczecina, a w styczniu 2020 r. szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego. 

Pomorska Liga Historyczna - IV edycja konkursu realizowanego przez Instytut 

Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Konkurs przeprowadzony w formie czterech rund 

na przełomie 2019 i 2020 roku. Konkurs został zakończony decyzją organizatora po drugiej 

rundzie. Zespół zajął w IV edycji drużynowo trzecie miejsce. 

„Lekcje z ZUS” - to autorski projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który 

powstał by budować świadomość młodych ludzi w aspekcie ubezpieczeń społecznych. 

„Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie 
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odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń, a ponadto dają 

praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.  

Ogólnopolski program edukacyjny dla szkół „Zbieraj baterie i telefony”. 

Organizator - Biosystem Kraków. Zbiórka baterii i telefonów. Akcja całoroczna. Pozyskano 

ok. 200 kilogramów baterii.  
 

Projekty realizowane przez ZS w Kaliszu Pomorskim: 

 
Projekt „Biblioteka – tu można więcej!”, realizowany przez Miejską i Powiatową 

Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim, w którym jednym                

z partnerów był ZS w Kaliszu Pomorskim. Młodzież dzięki projektowi mogła wziąć udział                    

w warsztatach z Tomaszem Ogonowskim, dramaturgiem z BTD z Koszalina, w warsztatach 

telewizyjnych z Michałem Baranowskim, w warszawskich spotkaniach ze znanymi 

dziennikarzami i praktycznie ćwiczyć formę reportażu pod okiem Aleksandry Radeckiej, 

która jest opiekunem koła dziennikarskiego. 

Projekt „Kalisz Pomorski w Polsce i Europie - dawniej i dziś”, realizowany przez 

Stowarzyszenie „Jesteśmy razem” działające w szkole. Od siedmiu lat w ramach projektu 

kaliscy licealiści odkrywają tajemnice historii Kalisza Pomorskiego. Z całością dokumentacji, 

licznie ilustrowanej fragmentami nieznanych dotąd dokumentów oraz mapami, można 

zapoznać się na licealnym portalu: My - Kalisz Pomorski – okolice - świat 

(www.liceum.kalisz.pl) w zakładce „Nasz przewodnik”.  

Projekt „Rozwój Rowerowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu 

Pomorskim poprzez doskonalenie umiejętności w zakresie pierwszej pomocy oraz 

zwiększenie kompetencji dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej w Gminie Kalisz Pomorski” realizowany przez Stowarzyszenie „Jesteśmy 

razem”. Członkowie grupy medycznej Medical Team działającej w ZS w Kaliszu Pomorskim 

w przeprowadzili szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów Szkoły Podstawowej w 

Pomierzynie oraz dzieci z Przedszkola ,,Wesołe nutki” w Dębsku. 

Projekt ,,Bezpieczny powiat drawski. Nauka i doskonalenie umiejętności z zakresu 

pierwszej pomocy przedmedycznej przez członów grupy medycznej Medical Team ZS 

Kalisz Pomorski oraz prowadzenie szkoleń w placówkach oświatowych” realizowany 

przez Stowarzyszenie „Jesteśmy razem”. W ramach projektu odbyły się szkolenia dla 

wychowanek MOW w Czaplinku oraz uczniów SP w Broczynie przeprowadzone przez grupę 

medyczną Medical Team działającą w ZS w Kaliszu Pomorskim. 

 

 

Projekty realizowane przez ZS w Złocieńcu: 

 
Projekt 8.6. „Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego do 

potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez wsparcie uczniów szkół 

publicznych i niepublicznych oraz osób dorosłych na obszarze powiatów drawskiego                 

i łobeskiego” - realizowany na podst. umowy z Liderem Projektu, Panem Grzegorzem 

Kotwickim. 12 uczennic Branżowej Szkoły I Stopnia ukończyło szkolenie z doradztwa 

zawodowego, po okresie pandemii będą skierowane na kursy kwalifikacyjne. W ramach 

projektu uczniowie szkoły branżowej brali udział w Targach Pracy w Szczecinie. 

Szkolny Klub Sportowy - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów w ramach 

SKS, finansowane przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy – umowa od 02.01.2020 r. 

do 15.12.2020 r. na realizację 4 godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych tygodniowo. 

http://www.liceum.kalisz.pl/
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III edycja programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” w ramach 

projektu MON – innowacyjny program szkolenia wojskowego, realizowanego przez uczniów 

klasy II Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym. 

„#Donthejt” – warsztaty dla młodzieży w zakresie bezpieczeństwa młodzieży w sieci,  

w szkole i na Uniwersytecie Szczecińskim finansowane przez Komendę Wojewódzką Policji. 

Udział w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują” – wyjazdy 

młodzieży do Poznania i Warszawy na trzydniowe warsztaty finansowane przez Centrum 

Edukacji Obywatelskiej. 

 

 

13. Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 

kuratora oświaty 

 

Na podstawie § 5 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 

2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego zostały określone cztery formy nadzoru 

pedagogicznego: ewaluacja, kontrola, wspomaganie, monitorowanie. 

 

Zachodniopomorski Kurator Oświaty w roku szkolnym 2019/2020 przeprowadził                 

trzy kontrole planowe w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Drawski. 

 

W Zespole Szkół w Czaplinku przeprowadzono kontrolę w zakresie zgodności oferty 

kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego                   

w Technikum. Zalecenia: statut szkoły powinien zostać dostosowany w zakresie nazwy 

zawodów, typów szkoły i organizacji zajęć w zawodach w jakich szkoła prowadzi kształcenie 

zgodnie z art. 322 ust. 2 – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. 

 

W Zespole Szkół w Złocieńcu przeprowadzono kontrolę w zakresie zgodności oferty 

kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego  

w Branżowej Szkole I Stopnia. Zalecenia:  

1) aby statut zawierał zawody, w których kształci szkoła zgodnie z ustawą z dnia 14 

grudnia 2016 r – Prawo Oświatowe. 

2) aby statut szkoły określał zawody, w których kształci szkoła zgodnie z nazwami 

zawodów określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia                  

w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

branżowego. 

 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim przeprowadzono 

kontrolę zgodności z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia 

specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub                           

w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Nie wydano zaleceń. 
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14. Osiągnięcia szkół w roku szkolnym 2019/2020 

 

 
Zespół Szkół w Czaplinku 

Tabela nr 17 

Nazwa konkursu/ 

olimpiady 
Etap/ poziom Zajęte miejsce 

Organizator konkursu/ 

olimpiady 

Olimpiada chemiczna ogólnopolski XIII  Olimpus Warszawa 

Olimpiada biologiczna ogólnopolski wyróżnienie Olimpus Warszawa 

Ogólnopolski Konkurs 

Chemiczny Alchemik 

ogólnopolski wyróżnienie Stowarzyszenie 

Upowszechniania Wiedzy 

i Kultury Regionalnej 

„Pokolenie” 

Biologia interaktywnie ogólnopolski XX  Nowa Era 

Konkurs „Fizyka w 

medycynie” w  ramach 

obchodów 

Międzynarodowego Dnia 

Fizyki Medycznej 

wojewódzki wyróżnienie PUM w Szczecinie oraz 

Wydział  Matematyczno - 

Fizyczny US w 

Szczecinie 

XV Regionalny Festiwal 

Kolęd Pastorałek Recz 

2020 

regionalny laureat, wyróżnienie Szkoła Podstawowa w 

Reczu 

Wojewódzka Licealiada w 

tenisie stołowym 

dziewcząt 

wojewódzki I w ćwierćfinale  Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy w 

Szczecinie 

Mistrzostwa 

Województwa  

Zachodniopomorskiego w 

tenisie stołowym 

wojewódzki II  Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy                    

w Szczecinie 

Mistrzostwa Powiatu w  

piłce siatkowej 

powiatowy I dziewczęta 

III chłopcy 

ZS Drawsko Pom. 

Mistrzostwa Powiatu w 

piłce nożnej 

powiatowy II chłopcy ZS Kalisz Pom. 
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Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim 

Tabela nr 18 

Nazwa konkursu/ 

olimpiady 
Etap/ poziom Zajęte miejsce 

Organizator konkursu/ 

olimpiady 

Bliżej pszczół IV ogólnopolski  laureatka Organizacja rozwoju KUL 

Lublin, Instytut Matematyki, 

Informatyki i Architektury 

KUL, Technikum 

Pszczelarskie w Pszczelej 

Woli 

Mistrzowie i patrioci ogólnopolski dwie laureatki Fundacja Instytutu 

Łukasiewicza w Krakowie 

pod patronatem Prezydenta 

RP  

Kangur – konkurs 

matematyczny 

ogólnopolski wyróżnienie Towarzystwo 

Upowszechniania Wiedzy i 

Nauk Matematycznych 

Pomorska Liga 

Historyczna IV 

wojewódzki III Instytut Historyczny 

Uniwersytetu Szczecińskiego  

V Powiatowy Konkurs 

Matematyczno-Językowy 

„Z matematyką do 

Europy” 

powiatowy I i II ZS w Drawsku Pom. 

Licealiada Wojewódzka w 

unihokeju 

wojewódzki II  ZS w Drawsku Pom. 

Licealiada Powiatowa w 

tenisie stołowym 

powiatowy III dziewczęta 

III chłopcy 

ZS w Drawsku Pom. 

Licealiada Powiatowa w 

piłce nożnej 

powiatowy II dziewczęta 

IV chłopcy 

ZS w Drawsku Pom. 

Licealiada powiatowa w 

piłce siatkowej dziewcząt 

i chłopców 

powiatowy I chłopcy 

II dziewczęta 

ZS w Drawsku Pom. 

 

 

 

Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim 

Tabela nr 19 

Nazwa konkursy/ 

olimpiady 
Etap/ poziom Zajęte miejsce 

Organizator konkursu/ 

olimpiady 

Kangur Matematyczny 

2020 

 

ogólnopolski cztery wyróżnienia Towarzystwo 

Upowszechniania Wiedzy 

i Nauk Matematycznych 

Olimpiada Matematyczna 

OLIMPUS 2020 

ogólnopolski dwóch laureatów Zespół Ogólnopolskich 

Olimpiad Przedmiotowych 
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Nova Math ogólnopolski IV, VII, X, XI  THAMES BRITISH 

SCHOOL 

Ogólnopolski Konkurs 

MatMat 

ogólnopolski IX, XI 

 

Zespół MatMat- nauczyciele 

SNM 

Konkurs "Potęga Prasy" ogólnopolski III Stowarzyszenie „Potęga 

Prasy” 

Konkurs „Żołnierze 

Wyklęci Bohaterowie 

Niezłomni” 

ogólnopolski trzy wyróżnienia Stowarzyszenie im. 

Kazimierza Wielkiego                

z Lublina, Związek 

Żołnierzy Narodowych Sił 

Zbrojnych 

Konkurs „Siła w tradycji” 

 

ogólnopolski wyróżnienie Biuro do Spraw 

Proobronnych,  Wojskowe 

Centrum Edukacji 

Obywatelskiej 

V Wojewódzki Konkurs 

Wiedzy o Rotmistrzu 

Witoldzie Pileckim” 

wojewódzki I i IV  Starostwo Powiatowe              

w Kołobrzegu, IPN                  

w Szczecinie 

Pomorska Liga 

Historyczna 

wojewódzki I  Instytut Historii i Stosunków 

Międzynarodowych 

Uniwersytetu 

Szczecińskiego 

XIV Zachodniopomorski 

Festiwal Kolęd, 

Pastorałek i Piosenek 

Bożonarodzeniowych 

wojewódzki tytuł laureatki Ińskie Centrum Kultury   

XV Regionalny Festiwal 

Kolęd Pastorałek Recz 

2020 

regionalny III Szkoła Podstawowa w 

Reczu 

VII Dyktando o Pióro 

Starosty Drawskiego 

powiatowy II i III Starosta Drawski 

III Powiatowa Olimpiada 

Pierwszej Pomocy 

powiatowy I ZS Kalisz Pomorski 

Mistrzostwa Powiatu 

Drawskiego w piłce 

nożnej  

powiatowy I dziewczęta 

I chłopcy 

ZS Kalisz Pomorski 

Mistrzostwa Powiatu  

w piłce siatkowej 

powiatowy III dziewczęta 

II chłopcy 

ZS Drawsko Pom. 

I Powiatowe Zawody 

Strzeleckie Służb 

Mundurowych 

powiatowy I OSP Złocieniec 
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Zespół Szkół w Złocieńcu 

Tabela nr 20 

Nazwa konkursu/ 

olimpiady 
Etap/ poziom Zajęte miejsce 

Organizator konkursu/ 

olimpiady 

Olimpiada Wiedzy 

Ekonomicznej 

 

wojewódzki 

finał wojewódzki  Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne w 

Warszawie 

Olimpiada 

Przedsiębiorczości 

 

wojewódzki 

półfinał wojewódzki  Fundacja Promocji i 

Akredytacji Kierunków 

Ekonomicznych 

Ogólnopolski Konkurs 

Fizyczny „Eureka” 

 

ogólnopolski 

 laureat  

  

Stowarzyszenie 

Upowszechniania Wiedzy 

i Kultury Regionalnej 

„Pokolenie” w Grodzisku  

Ogólnopolski Konkurs 

Chemiczny „Alchemik” 

ogólnopolski laureatka 

  

Stowarzyszenie 

Upowszechniania Wiedzy 

i Kultury Regionalnej 

„Pokolenie” w Grodzisku  

Szkolne Mistrzostwa 

Menedżerskie  

ogólnopolski półfinał  Fundacja 

Przedsiębiorczości 

REVAS w Rzeszowie 

Ogólnopolska Olimpiada 

Zadań Logicznych 

„Olimpus” 

ogólnopolski laureaci 
 

 

Olimpus Warszawa 

Internetowy konkurs 

językowy „The Point 

online” 

ogólnopolski wyróżnienie 

 

Centrum Kształcenia 

Językowego The Point w 

Krakowie 

Ogólnopolska Olimpiada 

Solidarności 
wojewódzki 

 

finał 

 

 

Związek Zawodowy 

Solidarność Warszawa 

V Powiatowy Konkurs 

Matematyczno-Językowy 

„Z matematyką do 

Europy” 

powiatowy  I, II i III  

w kategorii klas I 

 

ZS w Drawsku 

Pomorskim 

Powiatowy Konkurs 

Ortograficzny  

o Pióro Starosty 

Drawskiego 

powiatowy 
dwa wyróżnienia 

 
Starosta Drawski 

Mistrzostwa 

Województwa młodzieży 

w strzelectwie sportowym    

wojewódzki I drużynowo 
Klub Strzelecki „CEL” 

Złocieniec 

Mistrzostwa Pomorza i 

Kujaw  

w Biegach na Orientację 

makroregion VI  

Kujawsko-Pomorski 

Związek Biegów na 

Orientację 
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Mistrzostwa 

województwa  

w unihokeju  dziewcząt 

wojewódzki IV  Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy w 

Szczecinie 

Mistrzostwa 

województwa w tenisie 

stołowym 

wojewódzki VII chłopców Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy w 

Szczecinie 

Mistrzostwa w 

sztafetowych biegach 

przełajowych 10x1000 

metrów 

powiatowy I chłopców Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy w 

Szczecinie 

/SKS”Junior” Złocieniec 

 

Sporządził: 

 

 

 

 


