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

z 2021 r., poz. 1082 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 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 2021/2022 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 2021/2022 naukę pobierało 304 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 2021/2022 naukę pobierało 539 w 22 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 2021/2022 naukę w szkołach dla młodzieży pobierało 424 uczniów   

w 15 oddziałach oraz 13 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. 

W roku szkolnym 2021/2022 naukę pobierało 284 uczniów w 11 oddziałach. 
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, Beata Węgrzynowska, Joanna Springer.   

W roku szkolnym 2021/2022 placówka ulokowana była w siedmiu budynkach.  
W placówce kształciło się łącznie 305 osób (stan na 30.09.2021 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. 576-658-768. Placówką kieruje Wioletta Kubik. 
 

 
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku 

Pomorskim, ul. Warmińska 1, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 514 206 215. Dyrektor – 
Mariola Puchalska, Wicedyrektor – Monika Gołąb.  

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 – Sebastian Matułojć, Wicedyrektor – Jolanta Laaser.  
Placówka rozpoczęła swoją działalność 1 września 2012 r. Zadaniem placówki jest 
resocjalizacja dziewcząt niedostosowanych społecznie. MOW w Czaplinku mógł przyjąć 
maksymalnie 48 dziewcząt.  
 

 
2. Kadra pedagogiczna 

 
W szkołach Powiatu Drawskiego w roku szkolnym 2021/2022 było 298,42 etatów 

nauczycielskich. Wg stanu na 30.09.2022 r. w szkołach zatrudnienie nauczycieli jest większe 
o 20,08 etatu. 

 
Poniższa tabela przedstawia dane analityczne dotyczące zatrudnienia nauczycieli  
w poszczególnych szkołach / placówkach na przestrzeni ostatnich 7 lat. 
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Tabela nr 1 
 

Nazwa jednostki 
Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

IX 2016 IX 2017 IX 2018 IX 2019 IX 2020 IX 2021 IX 2022 

ZS w Czaplinku 26,61 24,66 20,34 22,82 25,97 29,86 28,28 

ZS w Drawsku Pom. 43,04 40,18 33,33 41,4 37,46 41,23 43,63 

ZS w Kaliszu Pom. 36,16 42,50 41,34 52,6 43,01 43,2 47,54 

ZS w Złocieńcu 19,61 21,11 20,34 19,4 19,99 20,00 21,09 

Poradnia P-P w 
Drawsku Pom. 

10,00 9,00 8,75 11,00 10,00 9,00 8,00 

ZPE-T w Bobrowie 42,50 62,14 77,74 95,23 100,09 101,95 114,7 

MOW w Czaplinku 25,70 26,81 27,99 27,11 26,69 27,24 28,19 

PCKZiU w Drawsku 
Pom. 

15,62 16,88 14,09 19,64 29,52 25,94 27,07 

Łącznie 219,24 243,28 243,92 289,20 292,73 298,42 318,50 

 
Wzrost liczby zatrudnionych nauczycieli w PCKZiU odnotowany pomiędzy 

wrześniem 2019 a wrześniem 2020 wynika z faktu zmiany sposobu zatrudnienia osób 
prowadzących zajęcia praktyczne. Dotychczas byli oni zatrudnieni na podstawie Kodeksu 
Pracy na stanowiskach instruktorów praktycznej nauki zawodu. Teraz są nauczycielami 
praktycznej nauki zawodu na podstawie Karty Nauczyciela.  
 

W roku szkolnym 2021/2022 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Drawski zatrudnieni byli nauczyciele, którzy nie posiadali odpowiednich kwalifikacji (ich 
zatrudnienie odbywa się za zgodą Kuratora Oświaty): 

 w ZS w Czaplinku – 3,05 etatu, 
 w ZS w Drawsku Pomorskim – 0,7 etatu, 
 w MOW w Czaplinku – 1 etat, 
 w PCKZiU w Drawsku Pomorskim – 1,93 etatu 
 w ZPE-T w Bobrowie – 3,55 etatu. 

 
W roku szkolnym 2021/2022 ze szkół na emeryturę odeszło: 
 z ZS w Czaplinku – 1 osoba (nauczyciel), 
 z ZS w Drawsku Pomorskim – 1 osoba (nauczyciel), 
 z ZS w Kaliszu Pomorskim – 1 osoba (pracownik szkoły), 
 z ZS w Złocieńcu – 3 osoby (pracownicy szkoły) 
 z ZPE-T w Bobrowie – 1 osoba (pracownik szkoły). 
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Wykres nr 1 

 

 
 
 
 

Tabela nr 2                                    dane w etatach* 
Nazwa jednostki Pracownicy 

administracji 
Pracownicy 

obsługi 

ZS w Czaplinku 2 5 

ZS w Drawsku Pom. 5 6 

ZS w Kaliszu Pom. 3 12 

ZS w Złocieńcu 2 5 

MOW w Czaplinku 3 2 

ZPE-T w Bobrowie 3 63,5 

PCKZiU  
w Drawsku Pom. 

7,75 20,25 

Poradnia P-P  
w Drawsku Pom. 

1,2** 
1 (umowa 
zlecenie) 

 
* w tabeli pojawiają się wśród pracowników administracji i obsługi: opiekunowie nocni 
w internatach, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, a także pracownicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej, fizjoterapeuci i osoby zatrudnione jako pomoc nauczyciela.  
** w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zatrudniony jest lekarz na 0,2 etatu, który 
wchodzi w skład zespołu orzekającego.  

W tabeli nr 2 ujęto również osoby, których zatrudnienie jest subsydiowane.  
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3. Uczniowie  

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach na przestrzeni ostatnich 10 lat. 
 

 
Wykres nr 2 
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Wykres nr 3 

 
 
 
 
 
Wykres nr 4 
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Wykres nr 5 

 
 
 
 
Wykres nr 6 
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Wykres nr 7 

 
 
 

Wykres nr 2 odzwierciedla liczbę uczniów w szkołach Powiatu Drawskiego od 2013 r. 
Przez wiele lat odnotowywaliśmy zmniejszającą się liczbę uczniów w szkołach m.in.  
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 2019 r.  
szkoły rekrutowały spośród absolwentów zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjów. 
Fakt, iż populacja kandydatów była dużo większa niż we wszystkich dotychczasowych latach, 
nie musiał automatycznie przełożyć się na dwukrotnie większy nabór. Działania, jakie 
podejmowały szkoły w ostatnich latach skutkują powolnym systematycznym wzrostem liczby 
uczniów. Również w obecnym roku szkolnym, liczba uczniów w szkołach jest większa 
w stosunku do roku poprzedniego. 

Rok szkolny 2021/2022 był odmienny od poprzednich ze względu na wojnę w Ukrainie, 
która wybuchła w lutym 2022 r. Dotychczas uczniowie z Ukrainy kształcili się w liceum oraz 
technikum w Zespole Szkół w Drawsku Pomorskim. Decyzję o nauce w Polsce podejmowali 
jednak z zupełnie innych powodów. Wiosną br. do naszych szkół zapisana została młodzież 
ukraińska, która często nie znała w ogóle języka polskiego. W Zespole Szkół w Czaplinku 
utworzony został oddział przygotowawczy dla grupy uchodźców. Aktualnie w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Drawski kształci się 58 uczniów z Ukrainy (ZS w Czaplinku – 9, 
ZS w Drawsku Pom. – 39, ZS w Kaliszu Pom. – 2, ZS w Złocieńcu – 4, ZPE-T w Bobrowie – 
4).   

Wykresy 3-7 pokazują zmianę w liczbie uczniów na przestrzeni ostatnich 10 lat 
w poszczególnych zespołach szkół / placówek. W stosunku do roku szkolnego 2020/2021 
w ZS w Kaliszu Pomorskim oraz ZS w Złocieńcu utrzymała się prawie taka sama liczba 
uczniów. Od września br. odczuwamy jeszcze jeden skutek reformy systemu oświaty – 
uczniowie klas III liceów po szkole podstawowej kontynuują naukę w klasie IV, co wydłuża 
ich „pobyt” w szkole i oznacza większą liczbę uczniów.  
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Tabela nr 3. 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) 
2020/2021 2021/2022 2022/2023 

1 2 3 4 5 

ZS Czaplinek 283 304 372 122 % 

ZS Drawsko Pom. 514 539 614 114 % 

ZS Kalisz Pom. 456 424 425 100 % 

ZS Złocieniec 291 284 276 97 % 

ZPE-T Bobrowo 252 305 350 115 % 

MOW Czaplinek* 37 37 52 140% 

Ogółem 1.815 1.893 2.089 110 % 
* 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 i Nauki). Liczba uczennic 
zamieszczona w powyższej tabeli jest stanem na dzień 30 września danego roku szkolnego.  
 
Tabela nr 4. Liczba oddziałów w ostatnich trzech latach szkolnych 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa jednostki 

Liczba oddziałów w roku 
(uczniowie i słuchacze dorośli) 

2020/2021 2021/2022 2022/2023 

ZS Czaplinek 12 12 14 

ZS Drawsko Pom. 20 22 23 

ZS Kalisz Pomorski 17 16 17 

ZS Złocieniec 10 11 11 

OGÓŁEM 59 61 65 
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Wykres nr 8 - Uczniowie w szkołach według typów szkół (stan na 30.09.2022 r.) 
 

 

szkoła podstawowa 
specjalna 

10%

liceum 
ogólnokształcące 

42%

liceum 
ogólnokształcące 

dla dorosłych 
1%

liceum 
ogólnokształcące 

specjalne 
1%

technikum 
27%

branżowa szkoła 
I stopnia 

11%

branżowa szkoła I 
stopnia specjalna 

4%

szkoła 
przysposabiająca 

do pracy 
1%

 
 
 

 
Kształcenie zawodowe 
 

Tabela nr 5 - zawody, w których kształcili się uczniowie techników w roku szkolnym 
2021/2022 
Nazwa zawodu Liczba uczniów 
Technik informatyk 121 
Technik obsługi turystycznej / technik organizacji 
turystyki 81 
Technik żywienia i usług gastronomicznych 79 
Technik hotelarstwa 67 
Technik pojazdów samochodowych 62 
Technik organizacji reklamy / technik reklamy 26 
Technik mechatronik 23 
Technik technologii drewna 9 
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Tabela nr 6 - zawody, w których kształcili się uczniowie branżowej szkoły I stopnia 

w roku szkolnym 2021/2022 
Nazwa zawodu Liczba uczniów 
Mechanik pojazdów samochodowych 63 
Kucharz 60 
Sprzedawca 42 
Stolarz 27 
Fryzjer 18 
Ślusarz 14 
Cukiernik 2 
Elektromechanik 2 
Piekarz 2 
Tapicer 2 
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w 
budownictwie 1 
Operator obrabiarek skrawających 1 
Dekarz 1 
Lakiernik samochodowy 1 
Monter sieci i instalacji sanitarnych 1 

 
Tabela nr 7 - zawody, w których kształcili się uczniowie branżowej szkoły I stopnia 

specjalnej w roku szkolnym 2021/2022 
Nazwa zawodu Liczba uczniów 
Kucharz 49 
Mechanik pojazdów samochodowych 10 
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 4 
Stolarz 4 

 
Spośród wszystkich 237 uczniów szkół branżowych, pracownikami młodocianymi 

było 175 uczniów. Praktyczną naukę zawodu odbywali u 50 pracodawców:  
 uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w ZS w Złocieńcu: u 32 pracodawców w 11 

branżach, 
 uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w ZS w Drawsku Pomorskim: u 13 pracodawców 

w 6 branżach,  
 uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w ZS w Czaplinku: u 5 pracodawców 

w 3 branżach.  
 
 
Barometr zawodów 2022 – raport podsumowujący badanie w województwie 

zachodniopomorskim (publikowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie) wskazuje, 
że na terenie naszego powiatu do zawodów deficytowych zaliczamy m.in.: kucharzy, 
ślusarzy, cieśli i stolarzy budowlanych, operatorów obrabiarek skrawających, monterów 
instalacji budowlanych, pracowników robót wykończeniowych w budownictwie. Wśród 
zawodów, w których występuje równowaga pomiędzy podażą a popytem są: technicy 
informatycy, mechanicy pojazdów samochodowych sprzedawcy, tapicerzy, piekarze, 
cukiernicy, lakiernicy. „Barometr zawodów” nie wskazał zawodów nadwyżkowych dla 
naszego powiatu, jak i dla województwa.  
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Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przeprowadził w 2019 roku badania, z których 

wynika, że pracodawcy w naszym województwie od absolwentów szkół zawodowych 
(zarówno technikum oraz branżowej szkoły) oczekują: 
 posiadania cech mieszczących się w kategorii postaw (postawa wobec obowiązków 

służbowych i pracodawcy, postawa wobec innych, motywacja do poszukiwania wiedzy, 
zaangażowanie w pracę, punktualność, odpowiedzialność) – takie odpowiedzi wskazało 
61% badanych, 

 umiejętności (indywidualnych, zawodowych, społecznych, pracy w zespole, 
samodzielności, umiejętności „logicznego” i analitycznego myślenia) – 28% badanych 
wskazało te odpowiedzi, 

 wiedzy (teoretycznej, praktycznej i ogólnej) – na takie cechy zwróciło uwagę 6% 
badanych, 

 pozostałe cechy (doświadczenie zawodowe, brak nałogów, posiadanie stosownych 
uprawnień) - 5% odpowiedzi.  

 
Nauczanie w czasach pandemii. 

Rok szkolny 2021/2022 był trzecim rokiem szkolnym, w którym szkoły mierzyły się 
z wyzwaniem jakie postawiła przed nimi pandemia. W pierwszym semestrze w każdej szkole 
zachorowania uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz związana z tym kwarantanna 
zakłócały pracę.  Z końcem marca 2022 r. zniesiono obowiązek kwarantanny. Do tego czasu, 
większość oddziałów w zespołach szkół oraz w ZPE-T w Bobrowie zostało skierowanych 
w tryb nauki zdalnej. W trakcie nauki młodzież i nauczyciele korzystali głównie 
z prywatnego sprzętu komputerowego. Osobom, które nie dysponowały odpowiednim 
sprzętem, szkoły udostępniały laptopy.  Niestety ich liczba jest bardzo ograniczona:  

 w ZS w Czaplinku – 6 szt. 
 w ZS w Drawsku Pomorskim – 7 szt., 
 w ZS w Kaliszu Pomorskim – 45 szt. + 6 tabletów, 
 w ZS w Złocieńcu – 14 szt. 
 w ZPE-T w Bobrowie – 20 szt.  

 
4. Wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych 

 
W roku 2022 po raz kolejny przeprowadzono nabór do szkół ponadpodstawowych 

w systemie elektronicznym. Nabór został przeprowadzony bez zakłóceń.  
System elektroniczny naboru spowodował, że organ prowadzący miał możliwość na 

bieżąco obserwować proces rekrutacji; informacja o aktualnej liczbie kandydatów wraz z ich 
preferencjami była dostępna w każdym momencie. Taki sposób przeprowadzania naboru 
pozwolił przydzielać uczniów do oddziałów w sposób optymalny. System elektroniczny 
dostarcza informacji na temat konsekwencji planowanych decyzji w procesie rekrutacji.  

W czerwcu 2022 r. szkoły podstawowe kończyli uczniowie urodzeni w 2007 r. oraz 
w pierwszej połowie 2008 r. Oznacza to, że szkoły ponadpodstawowe rekrutowały spośród 
1,5 rocznika. W przyszłym roku sytuacja się powtórzy – o przyjęcie do szkół średnich będą 
starać się absolwenci szkół podstawowych z drugiej połowy rocznika 2008 oraz z 2009 r.  

2024 rok przyniesie zupełnie inne wyzwanie – wtedy w rekrutacji wezmą uczniowie 
urodzeni w 2009 r., którym odroczono obowiązek nauki oraz którzy rozpoczęli naukę jako 6-
latkowie i powtarzali klasę (przepisy przejściowe związane z reformą oświaty pozwoliły na 
powtórzenie klasy, tak by dalszą edukację odbywali oni jak dzieci, które rozpoczęły naukę 
jako 7-latkowie).  Do rekrutacji przystąpi w 2024 r. młodzież, która liczebnie stanowi 
ok. 30% zwykłego rocznika.  
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Wyniki rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023 przedstawiają się 

następująco: 
 
Tabela nr 8. Wyniki rekrutacji wg stanu na dzień 30.09.2022 r. 

Nazwa Zespołu Szkół 
Liczba 

oddziałów klas I 
Liczba uczniów 

klas I 

ZS w Czaplinku 5 136 

ZS w Drawsku Pomorskim 7 220 

ZS w Kaliszu Pomorskim 5 208 

ZS w Złocieńcu 3 98 

Łącznie 20 662 

 
 
 
Tabela nr 9 - Porównanie rezultatów rekrutacji na przestrzeni 7 ostatnich lat 

 
Wykres nr 9 stanowi podsumowanie wyborów dokonanych przez absolwentów szkół 

podstawowych z terenu powiatu drawskiego w bieżącym roku szkolnym. Z różnych 
powodów część absolwentów wybiera szkoły poza powiatem drawskim – w tym roku było to 
205 osób (o 83 więcej niż w roku poprzednim). Stratę tę częściowo rekompensują uczniowie, 
którzy wybierają szkoły prowadzone przez Powiat Drawski, a są mieszkańcami gmin innych 
powiatów. W rekrutacji na obecny rok szkolny, 84 osoby spoza powiatu drawskiego wybrały 
nasze szkoły. 
 

Nazwa szkoły Liczba uczniów 

IX 2016 IX 2017 IX 2018 IX 2019 IX 2020 IX 2021 IX 2022 

Zespół Szkół 
w Czaplinku 

73 65 68 143 89 73 136 

Zespół Szkół 
w Drawsku 
Pom. 

114 91 101 275 144 123 220 

Zespół Szkół 
w Kaliszu 
Pom. 

131 135 143 181 100 118 208 

Zespół Szkół 
w Złocieńcu 

82 68 62 156 84 72 98 

Ogółem 400 359 374 755 417 386 662 
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Wykres nr 9  
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5. Dane dotyczące finansów szkół ponadpodstawowych 
 

Poniższe wykresy pokazują pewne aspekty sytuacji finansowej szkół 
ponadpodstawowych i ZPE-T w Bobrowie. Pozostałe placówki oświatowe (MOW 
w Czaplinku, PP-P w Drawsku Pomorskim oraz PCKZiU w Drawsku Pomorskim) są również 
finansowane ze środków subwencji oświatowej, ale ich sposób działania i finansowania 
różni się diametralnie od wskazanych na wykresie nr 10. 

Do wyliczenia danych zawartych w wykresie nr 10 wzięto pod uwagę koszt 
kształcenia ucznia bez kosztów internatu (internaty rozliczone zostały odrębnie). 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 i w szkołach jest inna 
liczba uczniów oraz oddziałów.  

Dane przedstawione na wykresie nr 10 zostały obliczone w oparciu o średnioroczną 
liczbę uczniów – zarówno w części dotyczącej kosztów jak i subwencji.  

Subwencja obliczona jest na uczniów, którzy 30 września poprzedniego roku 
kalendarzowego są w szkole, nie uwzględnia zmian, jakie następują w okresie styczeń – 
grudzień. Samorząd może wprawdzie ubiegać się o rekompensatę w ramach rezerwy 
oświatowej, ale: 1) ewentualne środki finansowe nie są naliczane wg algorytmu subwencji 
oświatowej, lecz przydzielane są w sposób uznaniowy, 2) by móc ubiegać się o środki 
z rezerwy musi nastąpić wzrost liczby uczniów przeliczeniowych łącznie we wszystkich 
szkołach i placówkach publicznych i niepublicznych (finansowanych i dotowanych). Z tego 
powodu od kilku lat Powiat nie otrzymuje zwiększenia subwencji oświatowej w trakcie roku 
pomimo wzrostu liczby uczniów.   

Dane na wykresach pochodzą z roku 2021 r. – ostatniego zamkniętego roku 
budżetowego.  

 
Wykres nr 10  
 

 



 17

 
Wykres nr 11 

 
 

W 2021 r. szkoły i placówki przedstawione na wykresach odnotowały wyższe koszty 
funkcjonowania niż subwencja oświatowa. Trudna sytuacja finansowa naszych jednostek 
oświatowych nie jest niczym niezwykłym na tle kraju. Od lat subwencja oświatowa nie 
zabezpiecza potrzeb oświaty (nigdy nie pokrywała ich w pełnej wysokości). Wzrost 
kosztów mediów oraz wynagrodzeń nauczycieli (nie pokryty w pełni przez subwencję 
oświatową) w ostatnich latach jeszcze bardziej komplikuje trudną sytuację finansową.  
 Zaskoczeniem może być kwota różnicy pomiędzy subwencją oświatową na jednego 
ucznia a kosztem kształcenia w ZPE-T w Bobrowie. W skali roku różnica pomiędzy 
wielkością budżetu tej jednostki (bez uwzględnienia kosztów projektu unijnego „ABC 
Przedszkolaka” oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej), a naliczoną subwencją wyniosła 
2.279.663 zł. Gdyby subwencja oświatowa naliczona na 2021 r. dla tej jednostki, 
uwzględniała zmiany w liczbie uczniów, wówczas Powiat Drawski otrzymałby 
dodatkową kwotę subwencji w wysokości 2.235.073 zł.  
 
 
Wykres nr 12  
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Wykres nr 12 przedstawia koszt utrzymania 1 wychowanka w internacie. Prosta na 
wykresie wskazuje poziom finansowania pobytu w internacie 1 wychowanka w ramach 
subwencji oświatowej. W roku 2021 r. wynosiła ona 8.860 zł. Najwyższy koszt utrzymania 
jednego wychowanka został odnotowany w internacie Zespołu Szkół w Złocieńcu – 2-krotnie 
większy niż w internacie w ZS w Kaliszu Pomorskim. Wynika to z małej liczby 
wychowanków, choć internat ten od lat odnotowuje wzrost ich liczby.   

Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że liczba wychowanków w roku szkolnym 
2021/2022 w internacie w ZS w Czaplinku oraz w Złocieńcu była wyższa od liczby 
w poprzednim roku, co poprawia sytuację finansową. W tej chwili miejsca w obu tych 
internatach są wykorzystane w 100%. W Zespole Szkół w Czaplinku dokonano inwestycji 
polegającej na adaptowaniu pomieszczeń w skrzydle budynku przeznaczonego na internat, co 
zwiększyło liczbę dostępnych miejsc.  

Budynek internatu w Zespole Szkół w Złocieńcu został wykorzystany w sposób 
optymalny – malejąca w latach wcześniejszych liczba wychowanków spowodowała 
konieczność szukania innych rozwiązań. Z tego powodu na parterze została zlokalizowana 
filia Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego. 
Drugie piętro zamieszkują wychowankowie ZPE-T w Bobrowie, a pierwsze piętro zostało 
przeznaczone dla uczniów złocienieckiego zespołu szkół. W ten sposób budynek służy 
3 instytucjom. W Drawsku Pomorskim w budynku bursy na ul. Warmińskiej przeprowadzono 
remont II piętra, poprawiając w sposób znaczący komfort zakwaterowania uczniów 
drawskiego zespołu szkół oraz kursantów PCKZiU.   

Z powyższego wykresu nie należy wysnuwać zbyt szybko wniosku, że mała liczba 
wychowanków sprawi, że koszty funkcjonowania internatu znajdą całkowite pokrycie 
w subwencji oświatowej. Uczniowie korzystający z internatu w Czaplinku stanowią jedną, 
pełną grupę wychowawczą, co niewątpliwie poprawia sytuację finansową. Jednakże internat 
funkcjonujący w części budynku wykorzystywanego również na szkołę, utrudnia właściwe 
przyporządkowanie kosztów do źródeł ich powstawania. Dane w tym przypadku mogą 
wprowadzać w błąd.  

 
 
6. Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku 
Pomorskim 
 

W ramach działań wspierających pracę nauczycieli Poradni w roku szkolnym 2021/2022: 
1) 100% nauczycieli poradni uczestniczyło w różnych formach doskonalenia 

wewnętrznego, 
2) w zakresie wsparcia merytorycznego nauczycieli przeprowadzono na terenie Poradni 

konsultacje diagnostyczne, 
3) w ramach WDN w Poradni przeprowadzono szkolenia dotyczące zmian przepisów 

oświatowych, w tym związanych z pandemią, metod diagnostycznych i procedur 
wydawania orzeczeń i opinii, porozumiewania się z osobami niesłyszącymi, 

4) jedna osoba ukończyła studia podyplomowe.       
 

Formy pomocy udzielanej nauczycielom, rodzicom, wychowawcom, instytucjom w roku 
szkolnym 2021/2022 

 
Programy dla nauczycieli i pedagogów: Praca z trudnym rodzicem – 3 programy.  

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w zakresie zapobiegania zaburzeniom psychicznym 
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opracowuje i realizuje programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie/w szkole  
i w środowisku lokalnym. 

Programy dla rodziców: Gdzie prowadzę swoje dziecko, czyli zagrożenia 
współczesnego świata, Zdrowe odżywianie, Pomoc dzieciom z trudnościami emocjonalnymi, 
Uczniowie unikający szkoły, nie tylko fobie, Uczeń zagrożony niedostosowaniem, Depresja 
dziecka w ujęciu psychodynamicznym, Relacje interpersonalne w grupie, ewolucja relacji, 
Komunikacja świadoma i nieświadoma w pracy nauczyciela, Zaburzenia rozwojowe u dzieci 
w szkole, Przejście do klasy IV - jak pomóc dziecku w nauce, Depresja wśród dzieci, 
Niebezpieczne środki uzależniające, Program dla rodziców na temat przemocy domowej, 
Radzenie sobie w sytuacjach trudnych, Jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi, Błędy 
wychowawcze rodziców i ich wpływ na psychikę dziecka, Jak powinien przebiegać 
prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży; Zapobieganie agresywnym zachowaniom dzieci; 
Przemoc domowa- jak sobie z nią radzić, gdzie szukać pomocy;  Agresja i przemoc; Stres 
w pracy nauczyciela;  Uczeń zagrożony niedostosowaniem; Depresja dziecka w ujęciu 
psychodynamicznym; Dysleksja - Dysortografia, Dysgrafia, Dyskalkulia; Problemy 
samobójstw dzieci i młodzieży; Depresja dziecięca i tendencja do samookaleczeń; 
Cyberprzemoc w szkole; Budowanie pozytywnych relacji w zespole; Przyczyny trudności 
w czytaniu i pisaniu; Gry i zabawy logopedyczne; Diagnoza w poradni, rodzaje orzeczeń 
i opinii wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne; ADHD - sposób 
postępowania z dziećmi w młodszym wieku, STOP-przemocy- wiek przedszkolny; Asperger 
i autyzm wśród dzieci; Wykorzystywanie seksualne dzieci; Zachowania trudne w wieku 
przedszkolnym; Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach; Co jest ważne w wychowaniu dzieci 
w młodszym wieku szkolnym.  
 

Programy dla dzieci i młodzieży: Bezpieczny uczeń - profilaktyka uzależnień; 
Efektywne sposoby uczenia się; Zajęcia z zakresu samopoznania i samoświadomości; Trening 
zastępowania agresji; Zajęcia integracyjne; Jak dbać o granice psychologiczne i fizyczne – 
uczniowie klas I-III; Zajęcia ogólnorozwojowe dla przedszkolaków; Potrafię sobie poradzić; 
Agresja werbalna; Jak radzić sobie z agresją i przemocą; Przemoc - jak sobie z nią radzić, 
gdzie szukać pomocy. 
 

Poradnia prowadziła działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dla dzieci, 
rodziców, nauczycieli i pracowników instytucji z terenu powiatu: Program zajęć 
terapeutycznych dla dzieci z ADHD, zaburzeniami zachowania; Zapoznawanie 
pracowników placówek z terenu działania Poradni z procedurami i możliwościami 
otrzymania pomocy dla dzieci i ich rodziców; Realizowanie programów 
socjoterapeutycznych dla uczniów; Doradztwo zawodowe dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym uczęszczających do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej; Diagnozowanie 
predyspozycji osobowości zawodowej osób niepełnosprawnych; Zajęcia ogólnorozwojowe 
dla uczniów. 

 
Działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim, ze względu 

na obostrzenia związane z pandemią były w znacznym stopniu ograniczone, jednakże 
odbywały się według potrzeb i ustalonego harmonogramu. Zajęcia i programy odbywały się 
z wykorzystaniem metod komputerowych, on-line, z wykorzystaniem platform 
internetowych. Diagnozowanie i wydawanie orzeczeń i opinii przebiegało w sposób ciągły, 
według ustalonych harmonogramów. Praca Placówki w zakresie podstawowych zadań była 
realizowana w sposób systematyczny i ciągły, z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa 
sanitarnego. 
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W ubiegłym roku szkolnym Poradnia wydała 247 diagnoz psychologicznych, 191 
pedagogicznych, 9 logopedycznych oraz 297 orzeczeń i 386 opinii, a także 94 informacje 
z przeprowadzonej diagnozy. Łącznie w roku szkolnym 2021/2022 przebadano w Poradni 
711 osób.  
 Choć duża liczba wydanych orzeczeń może zaskakiwać, to należy pamiętać, że 
znaczna część badanych osób to uczniowie, którzy byli już wcześniej zdiagnozowani. 
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego są wydawane na czas określony – do czasu 
ukończenia danego etapu edukacyjnego. To oznacza, że każde dziecko z orzeczeniem, które 
ukończyło przedszkole, 3 klasę szkoły podstawowej lub 8 klasę szkoły podstawowej musi 
mieć wydane nowe orzeczenie na nowy etap edukacyjny. Rodzic ma również prawo otrzymać 
nowe orzeczenie, jeśli w trakcie obowiązywania dotychczasowego zostało stwierdzone przez 
lekarza nowe schorzenie – np. epilepsja. Wówczas Poradnia, na wniosek rodzica wydaje 
nowe orzeczenie uwzględniające diagnozę lekarza. Z 297 osób, którym wydano orzeczenia  
w roku szkolnym 2021/2022, 172 to uczniowie, którym orzeczenie wydano po raz kolejny. 
 
 
7. Działalność Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie 
 
 

Placówka oferuje terapię i edukację dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych 
z niepełnosprawnościami w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością ruchową, autyzmem oraz 
zespołem Aspergera. 
 Struktura ZPE-T w Bobrowie:  
1) przedszkole specjalne,  
2) szkoła podstawowa dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  

i umiarkowanym, 
3) liceum ogólnokształcące specjalne,  
4) branżowa szkoła I stopnia specjalna,   
5) szkoła przysposabiająca do pracy,  
6) ośrodek rehabilitacyjno-wychowawczy,  
7) warsztat terapii zajęciowej w Czaplinku oraz filia w Kaliszu Pomorskim. 

 
ZPE-T w roku szkolnym 2021/2022 posiadał 52 oddziały: Czaplinek – 12 oddziałów, 

Bobrowo – 10 oddziałów, Drawsko Pomorskie – 30 oddziałów. Swoją działalność prowadził 
w 7 budynkach: w Bobrowie, w Drawsku przy ulicy Seminaryjnej, Złocienieckiej oraz 
Warmińskiej, w Czaplinku przy ulicy Parkowej oraz Wałeckiej, a także w budynku 
w Złocieńcu (internat). Internat dysponuje 43 miejscami dla uczniów – 22 miejsca 
w Złocieńcu oraz 21 miejsc w Bobrowie. 

W Czaplinku oraz Kaliszu Pomorskim działają Warsztaty Terapii Zajęciowej – na koniec 
roku szkolnego 2021/2022 pod opieką było 55 uczestników, a pracę świadczyło 
11 terapeutów.  

W ramach rządowego programu „Za życiem” ZPE-T pełni rolę Wiodącego Ośrodka 
Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego Powiatu Drawskiego. W roku szkolnym 
2021/2022 wczesnym wspomaganiem rozwoju objętych zostało 129 dzieci, a usługi w tym 
zakresie świadczyło 35 specjalistów.  

Kolejny rok szkolny działał aktywnie Punkt Konsultacyjny, który ma na celu 
udzielanie bezpłatnych konsultacji dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnościami, dla 
rodziców, który niepokoi rozwój ich dzieci oraz dla nauczycieli ze szkół ogólnodostępnych. 
Udzielano głównie konsultacji logopedycznych. 
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ZPE-T Bobrowo posiada własną drużynę harcerską - 16 Drużyna Azymut. Organizowane są 
rajdy harcerskie, zbiórki, harcerze uczestniczą również w różnych akcjach charytatywnych.  
W maju przeprowadzono kolejną edycję Turnieju Piłki Nożnej o puchar Starosty Drawskiego, 
a w czerwcu odbyły się VI Słoneczne Spotkania Integracyjne. 

Placówka brała udział w ogólnopolskim programie dla szkół na nieodpłatne 
dostarczanie owoców i warzyw oraz przetworów mlecznych do szkół podstawowych. 

Projekty i programy realizowane w ZPE-T Bobrowo w roku szkolnym 2021/2022: 
„Zimowa fizyka dla Smyka”, „Kulthurra”, „Sensoplastyka”, „Smaki świata”, „Ogólnopolski 
projekt edukacyjny- Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Ogólnopolski projekt edukacyjny – 
Europa i ja”, „Jestem wart więcej”, „Przerwa na zabawę”, „Ogólnopolski projekt edukacyjny 
– Gramy zmysłami”, „Artystycznie do koncentracji”, „My smyki mamy sprawne języki”, 
„Ratujemy i uczymy ratować”, „Sztuka pod pałacem”, „Ćwiczę z Werą”, „Ruch rozwijający 
Weroniki Sherborne dla malucha. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego, społecznego 
i poznawczego dzieci z przedszkola ZPE-T filia w Czaplinku”, „W świecie zawodów”, 
„Zabawne opowieści marynarza”.  

W roku szkolnym 2021/2022 w ZPE-T zorganizowano szkolenie dla kardy 
pedagogicznej – nauczyciele wzięli udział w szkoleniu „Język migowy I stopnia”, „Terapia 
behawioralna”, „Obsługa i wykorzystanie drukarki 3D” i „Motywacja” (dwa ostatnie odbyły 
się dla całej kadry pedagogicznej). Dodatkowo nauczyciele brali udział w wielu szkoleniach 
zewnętrznych. 

 
 
8. Działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku 
 
  

Ośrodek jest placówką o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym dla nieletnich 
dziewcząt niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i resocjalizacji.  

 
W MOW może obecnie przebywać maksymalnie 60 dziewcząt w normie 

intelektualnej oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w wieku 13-18 lat. 
Ośrodek jest placówką nieferyjną, prowadzącą działalność przez cały rok kalendarzowy, 
a wychowanki są objęte całodobową opieką.  

W strukturze Ośrodka znajdują się: 
1) Szkoła Podstawowa Specjalna, 
2) Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna nr 2 kształcąca w zawodzie kucharz. 

 
 

Pomimo pandemii koronawirusa czas spędzony przez wychowanki w placówce był 
efektywnie wykorzystywany. Dziewczyny brały udział w różnych wydarzeniach i zajęciach, 
które miały charakter edukacyjny, profilaktyczno-wychowawczy, rekreacyjny, prozdrowotny 
i terapeutyczny. W Ośrodku realizowana była innowacja „Wysportowani w liczbach, czyli 
matematyczno-sportowe rozgrywki drużynowe” autorstwa dwóch nauczycieli. Wychowanki 
aktywnie włączyły się w pomoc uchodźcom z Ukrainy poprzez segregację odzieży 
w Czaplineckim Ośrodku Kultury. W placówce zorganizowano Pierwszy Ośrodkowy 
Przegląd Kabaretowy, w którym wychowanki zadebiutowały w nowej roli – aktorsko-
kabaretowej.  
Kontynuowano również działania cykliczne: 
 V Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych / MOW / 

MOS o Puchar Starosty Drawskiego; w rywalizacji turniejowej udział wzięło siedem 
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zespołów: MOW Czaplinek – gospodarz turnieju, MOW Szczecin, MOW Jastrowie, 
MOW Kwidzyn, MOW Samostrzel, MOS Szczecin, MOS Biała, 

 Happening Przeciwko Przemocy - cykliczna imprezy MOW w Czaplinku, w ramach 
której młodzież rozwija się twórczo, uprawia sport, uczy nowych umiejętności, aby 
znaleźć dla siebie alternatywę dla zachowań ryzykownych. Gośćmi Happeningu były 
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze z Trzcińca, Jastrowia i Rzepczyna. Podczas 
tegorocznej edycji spotkania młodzież uczestniczyła w warsztatach: rzeźba, 
programowanie robotów, ceramika, nurkowanie, zaplatanie koszyków, warsztat 
profilaktyczny, gra na bębnach, trening ruchowy i zumba, animacje dla dzieci, park 
linowy. Odbył się także przegląd kabaretowy, w którym wystąpił MOW w Czaplinku oraz 
MOW w Rzepczynie, 

 udział w projekcie Tradycyjny Sad - dziewczęta wspólnie z wychowawcami w tej edycji 
sadziły drzewka wiśniowe, 

 Najsprawniejsza Mowianka - II edycja sportowej rywalizacji dziewcząt. Dziewczęta 
pokonywały tor przeszkód, który składał się z 10 różnych zadań. Po zakończeniu zmagań 
sportowych zostało przeprowadzone przez ratownika medycznego szkolenie z pierwszej 
pomocy. Wychowanki mogły spróbować na fantomie swoich umiejętności podczas 
wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej, 

 zajęcia w parku linowym „Linoland” w Czaplinku - dziewczęta zdobywają nowe 
doświadczenia, poznają swoje umiejętności i możliwości, 

 współpraca z Niepublicznym Przedszkolem „Edukacja”, Niepublicznym Przedszkolem 
Sióstr Salezjanek w Czaplinku – czytanie bajek, prowadzenie animacji, wspólne zabawy, 

 w ramach realizowanego projektu "Młodzi w Akcji" oraz działań "Koła Wolontariatu" 
odbyły się w ośrodku zajęcia przeprowadzone przez wychowanki dla przedszkolaków 
z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Czaplinku. Dziewczęta przeprowadziły 
z maluchami gry i zabawy z dawnych lat, znane i lubiane przez ich rodziców i dziadków; 
przygotowały dla dzieci słodki poczęstunek, dyplomy oraz plakietki, 

 działalność Koła Wolontariatu – wolontariuszki MOW w Czaplinku wraz  
z opiekunami organizowały i realizowały różne akcje, które miały na celu integrację ze 
środowiskiem lokalnym oraz pomoc potrzebującym. Były to m.in. prace porządkowe na 
Cmentarzu Komunalnym w Czaplinku, przygotowanie paczek żywnościowych dla 
potrzebujących w ramach akcji charytatywnej CARITAS Diecezji Koszalińsko – 
Kołobrzeskiej, udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,  zbiórka odzieży dla 
niemowląt i małych dzieci, środków czystości oraz środków finansowych na zakup 
artykułów dla potrzebujących  z Ukrainy,  prace porządkowe w Hotelu Elekt – 
przygotowanie miejsc noclegowych i zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy, animacja 
zabaw z dziećmi w czasie Pikniku Rodzinnego organizowanego przez ZGKiM dla swoich 
pracowników. 

 
 
9. Działalność Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego 
 

Głównym zadaniem statutowym PCKZiU jest organizacja praktycznej nauki zawodu 
dla uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów technikum. Organizacja pnz przebiega 
w ten sposób, że szkoły Powiatu Drawskiego, które prowadzą kształcenie zawodowe (przede 
wszystkim Zespół Szkół Drawsku Pomorskim i w Czaplinku oraz ZPE-T w Bobrowie), 
podpisują z PCKZiU umowę na prowadzenie praktycznej nauki zawodu. Umowy precyzyjnie 
określają prawa i obowiązki obu stron.  

W roku szkolnym 2021/2022 w szkole zajęcia odbywały się w 44 grupach. 
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Praktyki zawodowe 

Na miesięczną praktykę zawodową byli skierowani uczniowie klas III technikum, 
uczący się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik hotelarstwa. Uczniowie zostali skierowani do pracodawców, 
z którymi współpraca prowadzona jest od lat, i którzy do problemu praktyki podchodzą 
bardzo poważnie i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić odpowiednią jakość oraz żeby 
należycie zrealizować program praktyki. W ubiegłym roku szkolnym podpisano umowę 
o współpracy pomiędzy PCKZiU, a siecią hoteli NAT. Dzięki temu uczniowie TŻ i TH 
w większości realizowali praktyki poza powiatem (Sarbinowo, Dźwirzyno, Mielno, 
Pogorzelica) w hotelach nadmorskich. Zaletą tego jest budowanie sieci współpracy 
o charakterze regionalnym, możliwość zapewnienia uczniom praktyk w renomowanych 
hotelach, rozwijanie szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych uczniów (zarówno 
w zakresie technologii gastronomicznej, przygotowania posiłków, jak i w zakresie obsługi 
gościa w restauracji, uczenie się umiejętności kelnerskich i doskonalenie języka obcego 
w komunikacji z gośćmi restauracji hotelowej). Ponadto uczniowie otrzymali propozycję 
pracy w sezonie wakacyjnym (część uczniów skorzystała z oferty).  
 

 
Praktyki dla uczniów technikum pojazdów samochodowych zostały zorganizowane 

na terenie powiatu drawskiego, świdwińskiego i łobeskiego w zakładach mechaniki 
pojazdów samochodowych. Z większością tych zakładów współpraca prowadzona jest od lat 
i przynosi obopólne korzyści. Warto również podkreślić, że uczniowie zostali znakomicie 
ocenieni przez pracodawców, którzy mówili o wysokiej kulturze bycia, punktualności, 
sumiennym wykonywaniu obowiązków, motywacji, umiejętności pracy w grupie. Jest w tym 
ogromna zasługa nauczycieli, którzy właściwie przygotowali uczniów do praktyk. 

 
Ośrodek egzaminacyjny 

PCKZiU posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu do 
przeprowadzania części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 
Egzaminy organizowane są dwa razy w roku - w sesji zimowej oraz w sesji letniej. 
W ubiegłym roku w sesji letniej uczestniczyło 63 uczniów. Są to przede wszystkim 
uczniowie szkół branżowych działających na obszarze powiatu drawskiego.  

PCKZiU pełni także rolę regionalnego ośrodka egzaminacyjnego i na egzaminy 
przyjeżdżali uczniowie z innych szkół i innych powiatów.  Egzaminy odbywały się od 01 do 
22 czerwca 2022 r.  

 
Kursy dokształcania zawodowego teoretycznego 

Kursy odbywają się w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego. W ramach kursów 
kształcenia teoretycznego udział wzięło 1014 uczniów. Większość z nich pochodzi 
z województwa zachodniopomorskiego. Ośrodek współpracuje z 46 szkołami, które kierują 
swoich uczniów na kursy dokształcania zawodowego teoretycznego. Kursy w Powiatowym 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbywają się w wymiarze 20 dni, 
Odpłatność za kurs ponosi szkoła kierująca na kurs. Średnia liczba kursantów w każdej 
edycji wynosi 90 - 120 osób. Kursy i konsultacje prowadzone były w następujących 
zawodach: kucharz, cieśla, mechanik pojazdów samochodowych, pracownik pomocniczy 
obsługi hotelowej, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, monter sieci i instalacji 
sanitarnych, monter instalacji budowlanych, mechanik motocyklowy, stolarz, mechanik 
monter maszyn i urządzeń, mechanik operator do produkcji drzewnej, lakiernik 
samochodowy, tapicer, szkutnik, blacharz samochodowy, pracownik obsługi hotelowej, 
monter jachtów i łodzi, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. 
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Ośrodek w Drawsku Pomorskim jest drugim co do wielkości ośrodkiem kształcenia 
zawodowego teoretycznego w województwie zachodniopomorskim. 

 
Remonty i zakupy inwestycyjne 

W minionym roku szkolnym przeprowadzono remont pierwszego piętra bursy przy 
ul. Warmińskiej 2, a także oddano do użytku wyremontowaną klasę przy ul. Warmińskiej 1 
(dzięki tej inwestycji usprawniona została działalność dydaktyczna na kursach). Zakupiono 
nowy sprzęt na kuchnię przy ul. Połczyńskiej: kotły warzelne, patelnie, naczynia 
cateringowe), dokonano naprawy instalacji kanalizacyjnej, wymiany oświetlenia. W stolarni 
wykonane zostały wieszaki do pokojów w bursie. Zrobiono komplety (ławka, kosz na 
kwiaty, pojemnik na śmieci) do bursy przy ul. Połczyńskiej oraz stojaki na rowery przy 
bursie. 

 
Kuchnia 

Kuchnia działająca przy PCKZiU w Drawsku Pomorskim obsługuje młodzież 
mieszkającą w bursach przy ul. Połczyńskiej i Warmińskiej oraz Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Czaplinku, Zespół Szkół w Czaplinku, Placówkę Opiekuńczo-
Wychowawczą w Drawsku Pomorskim, Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku 
Pomorskim i Złocieńcu, Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie oraz 
Szpital Powiatowy i Poradnię Zdrowia Psychicznego w Kańsku. Przygotowywane były 
w trakcie roku cateringi świąteczne oraz okolicznościowe. W procesie przygotowania 
cateringu uczestniczy młodzież. 
 
Inne działania: 
1) rozpoczęcie projektu „Bądź bezpieczny na drodze” - bezpłatne sprawdzanie świateł na 

stacji kontroli pojazdów, 
2) przystąpienie do wspólnego projektu z Komendą Powiatową Policji „Twoje światło, 

Twoje bezpieczeństwo”, 
3) promocja stolarni poprzez wykonywanie gadżetów dla gmin i sołectw naszego powiatu 

(skrzyneczka - organizer, gadżety dla przedszkola ZPE-T, gadżety świąteczne itp.), 
4) wykonanie pojemników serc na nakrętki plastikowe, 
5) wykonywanie kompletów do szpitala (ławka, kosz na kwiaty, kosz na śmieci), 
6) włączenie się do akcji pomagania uchodźcom z Ukrainy, wsparcie dla uchodźców, 

głównie lekarzy rozpoczynających pracę w szpitalu – zakwaterowanie, wyżywienie, 
ubrania, nauka języka polskiego, 

7) wykonywanie domków dla pszczół. 
 

 
10. Wyniki egzaminów zewnętrznych 

 
WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2022 

 
W skali kraju świadectwo dojrzałości uzyskało 83 % tegorocznych absolwentów szkół 

średnich. Zdawalność wśród absolwentów liceów ogólnokształcących wyniosła 85%, 
natomiast wśród absolwentów techników 78%. 

W województwie zachodniopomorskim 85 % absolwentów uzyskało świadectwo 
dojrzałości. Absolwenci liceów ogólnokształcących osiągnęli wynik 89 % zdawalności, 
a absolwenci techników 78 %. 
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W powiecie drawskim ogólna zdawalność ukształtowała się na poziomie 82%. 
Egzamin zdało 86% absolwentów liceów oraz 69 % absolwentów techników.  

 
Poniższe tabele przedstawiają wyniki egzaminów maturalnych (po sierpniowych 

poprawkach) 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 Czaplinku 
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 22 22 13 

Technikum 
20 14 4 

Zdawalność w LO (4/3) – 59% 
Efektywność w LO (4/2) – 59% 
Zdawalność w Technikum (4/3) – 28% 
Efektywność w Technikum (4/2) – 20% 
 
 
 Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim 
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 

47 47 45 

Technikum 45 20 12 

Zdawalność w LO (4/3) – 96% 
Efektywność w LO (4/2) – 96% 
Zdawalność w Technikum (4/3) – 60% 
Efektywność w Technikum (4/2) – 27% 
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Zespół Szkół 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 

88 88 81 

Technikum 27 27 26 

Zdawalność w LO (4/3) – 92% 
Efektywność w LO (4/2) – 92% 
Zdawalność w T (4/3) – 96% 
Efektywność w T (4/2) – 96% 
 
Zespół Szkół 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 

23 23 16 

 Zdawalność (4/3) - 69% 
 Efektywność (4/2) – 69% 
 

 
WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO  

KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2022 
 
Zespół Szkół 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 18 14 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia 

17 17 15 

Zdawalność w Technikum (4/3) - 78% 
Efektywność w Technikum (4/2) – 70% 
Zdawalność w Branżowej Szkole I Stopnia (4/3) - 88% 
Efektywność w Branżowej Szkole I Stopnia (4/2) – 88% 
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Zespół Szkół 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  44 40 29 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia 

35 35 19 

Zdawalność w Technikum (4/3) - 73% 
Efektywność w Technikum (4/2) – 66% 
Zdawalność w Branżowej Szkole I Stopnia (4/3) – 54% 
Efektywność w Branżowej Szkole I Stopnia (4/2) – 54% 
 
 

Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim 
Tabela nr 16 

Typ szkoły Liczba osób 
kończących 

szkołę 

Liczba osób 
przystępujących do 

egzaminu 

Liczba osób, które 
zdały egzamin 

1 2 3 4 

Technikum  27 24 19 

Zdawalność w Technikum (4/3) - 79% 
Efektywność w Technikum (4/2) – 70% 
 
 
Zespół Szkół w Złocieńcu 
Tabela nr 17 

Typ szkoły Liczba osób 
kończących 

 szkołę 

Liczba osób 
przystępujących do 

egzaminu 

Liczba osób, które 
zdały egzamin 

1 2 3 4 
Branżowa Szkoła I 
Stopnia 

45 45 33 

Zdawalność w Branżowej Szkole I Stopnia (4/3) - 73% 
Efektywność w Branżowej Szkole I Stopnia (4/2) – 73% 
 
 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku 
Tabela nr 18 

Typ szkoły Liczba osób 
kończących 

 szkołę 

Liczba osób 
przystępujących do 

egzaminu 

Liczba osób, które 
zdały egzamin 

1 2 3 4 
Branżowa Szkoła I 
Stopnia 

3 3 3 
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Zdawalność w Branżowej Szkole I Stopnia (4/3) - 100% 
Efektywność w Branżowej Szkole I Stopnia (4/2) – 100% 
 
Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie 
Tabela nr 19 

Typ szkoły Liczba osób 
kończących 

 szkołę 

Liczba osób 
przystępujących do 

egzaminu 

Liczba osób, które 
zdały egzamin 

1 2 3 4 
Branżowa Szkoła I 
Stopnia 

15 16* 7 

Zdawalność w Branżowej Szkole I Stopnia (4/3) - 47% 
Efektywność w Branżowej Szkole I Stopnia (4/2) – 44% 
 *Jedna uczennica, mimo że miała wszystkie oceny pozytywne na koniec roku 
szkolnego, nie przystąpiła do jednej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie i w związku z tym nie ukończyła szkoły. 

 
 
 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2022 
 

W 2022 r. w Szkole Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 
w Czaplinku do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło łącznie 9 uczennic, w tym 
5 z orzeczonym niedostosowaniem społecznym oraz 3 z zagrożeniem o niedostosowaniu. 
 
Tabela nr 20 - Egzamin ósmoklasisty MOW w Czaplinku (dane w %) 

Przedmiot 
Średni wynik 

szkoły 
Średni wynik w 

gminie Czaplinek 
(obszar miejski) 

Średni wynik       
w powiecie 

Język polski 53 48 50 

Matematyka 25 39 47 

Język angielski 46 50 56 

Język niemiecki 22 - 51 

 
 

W 2022 r. w Szkole Podstawowej Specjalnej w Zespole Placówek Edukacyjno-
Terapeutycznych w Bobrowie do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 14 uczniów 
niepełnosprawnych. 
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Tabela nr 21 - Egzamin ósmoklasisty ZPE-T w Bobrowie (dane w %) 

Przedmiot 

Wynik szkoły Średni 
wynik                       

w gminie 
Drawsko 

Pom. 

Średni 
wynik            

w 
powiecie 

uczniowie z 
autyzmem, 
zespołem 

Aspergera 

uczniowie z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w 
stopniu lekkim 

uczniowie 
słabowidzący 

Język polski 31 38,8 40 49 50 

Matematyka 21 45,8 46 47 47 

Język angielski 50 49,6 58 59 56 

Język niemiecki - 35 - 49 51 

 
11. Współpraca międzynarodowa szkół 
  
 
Zespół Szkół w Czaplinku 
 Program ERASMUS + „Publicity and Nutrition” - współpraca na rzecz innowacji 
i wymiany dobrych praktyk, wartość ok. 28 tys. euro; Partnerzy: Grecja, Łotwa, Turcja. 
Głównym celem projektu jest wykształcenie w młodych ludziach dobrych, a przede 
wszystkim zdrowych nawyków żywieniowych; wytrenowanie w młodych ludziach nawyków 
czytania etykiet sklepowych i wybierania tych towarów/produktów, które są dla nich zdrowe, 
odżywcze i zapewnią im energię na lata życia w zdrowiu i zadowoleniu.  

Nauczyciele i uczniowie z Grecji, Łotwy i Turcji gościli w czaplineckim Zespole 
Szkół oraz domach swoich polskich przyjaciół od 3 do 8 października 2021 r. Podczas wizyty 
realizowane były zadania wynikające z założeń projektowych. Nauczycielka z Turcji 
poprowadziła zajęcia zatytułowane „Power of packaging”. Ich efektem są ulotki nt. zasad 
umieszczania informacji na opakowaniach produktów zaprojektowane i wykonane przez 
uczniów. Nauczyciele z Polski, poprowadzili zajęcia, w czasie których uczniowie stworzyli 
antyreklamę w formie filmu i plakatów oraz kalendarz. Elementem edukacyjnym była 
również wizyta partnerów u lokalnego producenta miodu i zapoznanie ich z marką 
produktu Miody Drahimskie oraz z tajnikami marketingu i reklamy. Gospodarze 
zorganizowali także wizyty na uczelniach wyższych, gdzie przygotowano prelekcje będące 
dopełnieniem treści realizowanych w ramach założeń projektu. W ramach wymiany 
kulturowej odbyły się również wycieczki do Szczecina i Torunia.  

W maju uczestnicy projektu spotkali się na Łotwie. W ramach założeń projektowych: 
odbyła się wizyta w najstarszej na Łotwie szkole ogrodniczej w Bulduri, gdzie odbyła się 
lekcja w terenie z zakresu botaniki, dendrologii i florystyki; zwiedzanie ekologicznej sortowni 
śmieci Getlin ECO; pozyskuje się tam alternatywne źródła energii, wykorzystywane m.in. do 
hodowli pomidorów i ogórków, zajęcia praktyczne oraz zwiedzanie nowoczesnych 
laboratoriów Łotewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Jelgavie, wizyta w „Domu chleba” 
i gospodarstwie produkującym wyroby z mleka krowiego, były podróżą kulinarną 
i historyczną po Łotwie, warsztaty, podczas których uczniowie wykorzystali wiedzę na temat 
śladu węglowego oraz informacje zawarte na etykietach produktów spożywczych, aby 
skomponować zdrowy, tani i ekologiczny posiłek. 
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Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim 

Akcja Erasmus +: wizyta czterech hiszpańskich nauczycieli, którzy przyjechali do ZS 
w Drawsku Pom. w ramach programu działania ‘job shadowing’. 

„Młodzi z POWERem” projekt realizowany we współpracy ze szkołami w Portugalii 
(Barcelos), Hiszpanii (Sanlucar la Mayor) i Słowenii (Sežana). Kwota dofinansowania 
180.696,00 zł. Główną tematyką przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów klas I-IV liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Drawsku Pomorskim, 
w tym podniesienie ich kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego oraz rozwój 
umiejętności cyfrowych i wykorzystania technologii informacyjnej w procesie 
samokształcenia. 

Szkoła utrzymuje stały kontakt z miastem partnerskim Bad Bramstedt, dzięki któremu 
otrzymano znaczną pomoc finansową dla uczniów ukraińskich. Pieniądze zostały przekazane 
na konto PCKZiU. 
 W dniach 15-28 sierpnia był realizowany projekt "Zwischen Heringsdorf und 
Swinemünde" - projekt trójstronny niemiecko-polsko-izraelski. W projekcie łącznie 
uczestniczyło 9 uczniów i 2 opiekunów. Sfinansowano w ramach polsko-niemieckiej 
wymiany młodzieży.  
 
 
Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim 

Współpraca z Armią Amerykańską: spotkania żołnierzy z uczniami klas wojskowych 
przygotowującymi się do certyfikatu wojskowego STANAG oraz z uczniami klas 
dwujęzycznych; lekcje języka polskiego dla żołnierzy amerykańskich przygotowane przez 
uczniów klas dwujęzycznych; polsko – amerykańskie rozgrywki sportowe. Działanie 
realizowane były przez cały rok szkolny 2021/2022.  
 

 
Zespół Szkół w Złocieńcu 

Wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus + „Learning Together”; realizacja 
programów edukacyjnych z partnerami projektu z Portugalii, Turcji i Włoch. Wartość 
projektu 75.183,00 zł. W projekcie brało udział 25 uczniów i 4 nauczycieli. Termin realizacji 
I - VI.2022 r. Podczas pobytu w Turcji nastąpiła wymiana wiedzy i doświadczeń na temat 
kultury, sztuki, tradycji oraz obyczajów z młodzieżą z Turcji, Włoch i Portugalii. Wspólne 
zadania zbudowały dobre relacje społeczne, pełne szacunku i tolerancji. 

 
 

12. Projekty realizowane przez szkoły prowadzone przez Powiat Drawski 
 
Tabela nr 22 - projekty realizowane przez ZS w Czaplinku 

Nazwa projektu / programu, krótki opis 
Liczba 

uczestników + 
opiekunów 

Wartość 
projektu / 
programu 

Termin 
realizacji 

Projekt edukacji historycznej „AS-y”  
Projekt zakłada stworzenie pierwszego w powiecie drawskim 
Archiwum Społecznego i realizowany będzie przy współpracy 

z Izbą Muzealną w Czaplinku. 

11 3 300 zł 

rozpoczęcie 
2020/2021, 
kontynuacja 
2021/2022 

Uzależnienie - złodziej młodości, 
 - projekt realizowany w ramach zadania publicznego 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 
W ramach projektu zorganizowano Olimpiadę Profilaktyczną, 
przeprowadzono konkurs profilaktyczny dotyczący uzależnień 

300 4 000 zł 
rok szkolny 
2021/2022 
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behawioralnych takich jak uzależnienia od Internetu, telefonów 
komórkowych, gier komputerowych. 

„Akademia Młodego Żeglarza”  
 projekt edukacyjny dla uczniów ZS w Czaplinku obejmujący 
cykl wykładów przygotowujących na stopień żeglarza 
jachtowego oraz nabycie umiejętności (uprawnień) do 
prowadzenia jednostek pływających – patent żeglarza 
jachtowego. 

20 3 000 zł 

II półrocze 
roku 

szkolnego 
2021/2022 

 
 
Tabela nr 23 - projekty realizowane przez ZS w Drawsku Pomorskim 

Nazwa projektu / programu, krótki opis 
Liczba 

uczestników + 
opiekunów 

Wartość 
projektu / 
programu 

Termin 
realizacji 

 „Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia 
zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku 
pracy poprzez wsparcie uczniów szkół publicznych oraz 

niepublicznych oraz osób dorosłych na obszarze 
powiatów, drawskiego i łobeskiego 

współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś 
priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6. 

szkolenia 
nauczycieli              
w zakresie 
technologii 

informacyjnej 

- 

I semestr 
roku 

szkolnego 
2021/2022 

X edycja biegu Tropem Wilczym - największym biegu 
pamięci w Polsce 

Szkoła włączyła się w obchody Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, poprzez organizację i udział w X edycji biegu 
Tropem Wilczym - największym biegu pamięci w Polsce. 

 

70 uczniów 
i 6 opiekunów 

pozyskano 
materiały 
i wsparcie 

IPN 
Szczecin  

1.03.2022 r. 

„Kultura z klasą” 
W ramach projektu z realizowano: warsztaty teatralne          

w Ośrodku Kultury w Drawsku Pom. z Jakubem Gwitem, 
wizyta w Teatrze Polskim w Szczecinie na spektaklu 

„Chwila nieuwagi”, warsztaty ze spray paint artu, konkurs 
fotograficzny „Pokaż mi Świat”, wizyta w Teatrze 

Współczesnym w Szczecinie spektakl „Król potworów”, 
nagranie teledysku świątecznego. 

 

Ośrodek 
Kultury         

w Drawsku 
Pomorskim 

 
200 uczniów    
6 opiekunów 

3 500 zł 

I semestr 
roku 

szkolnego 
2021/2022 

„Człowiek zdrowy jest cool(turowy)” 
W ramach projektu zrealizowano pokazy edukacyjne dla 

uczniów szkół podstawowych w Drawsku Pomorskim 
(głównie pierwsza pomoc).  

Młodzież szkolna brała także udział w warsztatach                      
i przygotowała zdrowy poczęstunek swoich kolegów             

i koleżanek. Uczniowie przećwiczyli zasady zdrowego 
żywienia. Zorganizowano konkurs „Mistrz Wiedzy 

Medycznej” szkoły podstawowe i szkoła ponadpodstawowa. 

Ośrodek 
Kultury w 
Drawsku 

Pomorskim   
 
 

500 uczniów     
1 opiekun 

 
3 500 zł 

 
I semestr 

roku 
szkolnego 
2021/2022  

 
Tabela nr 24 - projekty realizowane przez ZS w Kaliszu Pomorskim 

Nazwa projektu / programu, krótki opis 
Liczba 

uczestników + 
opiekunów 

Wartość 
projektu / 
programu 

Termin 
realizacji 

 „Kalisz Pomorski przez historię do teraźniejszości” jest 
budowaniem poczucia tożsamości młodych mieszkańców Kalisza 

Pomorskiego w powiązaniu z historią miasta, elementami 

200 
uczestników 

20 

38 742 zł 
10 000 zł 

2022 r. 
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współczesnej kultury europejskiej w aspekcie muzycznym i 
językowym oraz rozwijania pasji i upowszechniania edukacji 
wśród młodzieży. Poznawanie i odkrywanie historii Kalisza 

Pom., a także budowanie tożsamości europejskiej oraz rozwijanie 
pasji i upowszechnianie edukacji wśród młodzieży odbywa się w 

ciekawych dla młodych ludzi formach poprzez realizację 12 
działań w różnych dziedzinach, m.in. muzyki, historii, teatru, 

astronomii, języków obcych, turystyki, praw człowieka, 
modelarstwa, matematyki i fizyki. 

opiekunów 

„Rozwój grupy medycznej medical team poprzez 
zwiększenie kompetencji dzieci                                                         

i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej w gminie Kalisz Pomorski”  

Projekt zakłada zwiększenie kompetencji członków grupy 
Medical Team poprzez zdobycie umiejętności z zakresu 

udzielania i szkolenia innych z pierwszej pomocy 
przedmedycznej. W ramach projektu grupa młodzieży szkolnej, 

działającej w Medical Team, przeszkolona przez instruktora 
pierwszej pomocy, prowadzi cykl zajęć teoretyczno-

praktycznych dla uczniów ZS Kalisz Pomorski, Szkoły 
Podstawowej w Kaliszu Pomorskim, w Pomierzynie, w 

Przedszkolach „Bajkolandia” i „Wesołe Nutki” w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

40 
uczestników 

3 
opiekunów 

13 500 zł 
2 000 zł 

2022 r. 

„Mur, ale historia wojska polskiego” 
Przygotowanie, zaprojektowanie oraz wykonanie muralu 
historycznego na terenie ZS Kalisz Pomorski. Mural jest 
poświęcony Eskadrze Kościuszkowskiej – amerykańskim 

pilotom walczącym w wojnie polsko – bolszewickiej w 1920 r. 
Upamiętnia polsko – amerykańskie braterstwo broni.  W ramach 

projektu odbyły się warsztaty historyczne dla uczniów i 
przygotowane przez nich warsztaty dla uczniów szkół 

podstawowych. 

100 
uczestników 

4 
opiekunów 

20 834 zł 
9 600 zł 

VII – XI 
2021 r. 

„Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat” 
 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”  
współfinansowanym ze środków EFS w ramach POWER. 
Wymiana międzynarodowa z Łotwą. Zajęcia na Łotwie z 

pierwszej pomocy dla młodzieży łotewskiej przygotowane przez 
kaliską grupę medyczną. 

12 
uczestników 

3 
opiekunów 

70 000 zł X.2021 r. 

 
 
Tabela nr 25 - projekty realizowane przez ZS w Złocieńcu 

Nazwa projektu / programu, krótki opis 
Liczba 

uczestników 
+ opiekunów 

Wartość 
projektu / 
programu 

Termin 
realizacji 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne  
SKS – 4 h zajęć rekreacyjno-sportowych finansowanych przez 

Wojewódzki Związek Sportowy. 

40 uczniów 
2 

opiekunów 

14 000 zł 
(wynagrodzenie 

nauczycieli) 

02.01.-
24.06.2022 

„Ekonomia społeczna dla szkół”  
projekt Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość – 

przeszkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania umiejętności 
ekonomiczno-społecznych uczniów, cykl lekcji i gier 

biznesowych z zakresu funkcjonowania organizacji społecznych, 
zasad ich funkcjonowania i finansowania. 

130 
uczniów 

13 
opiekunów 

3 1000 zł 
 

09.2021 – 
06.2022 
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Tabela nr 26 - projekty realizowane przez ZPE-T w Bobrowie 

Nazwa projektu / programu, krótki opis 
Liczba 

uczestników + 
opiekunów 

Wartość 
projektu / 
programu 

Termin 
realizacji 

„Za Życiem” 
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin. Do pracy          
w projekcie zatrudnieni zostali specjaliści, którzy swoją 

wiedzą z zakresu rozwoju i rehabilitacji dziecka wspierali 
objęte zajęciami dzieci oraz ich rodziców/opiekunów - 
wykazując się wiedzą niezbędną do pracy z dzieckiem               

o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Byli to m.in.: lekarz, 
fizjoterapeuta, specjalista od gimnastyki korekcyjno-

kompensacyjnej, terapeuci integracji sensorycznej, logopedzi, 
terapeuci behawioralni, neurologopeda, pedagodzy, 

pedagodzy specjalni, specjalista od biofeedback i rytmiki oraz 
oligofrenopedagodzy, tyflopedagog, psycholog               

i dogoterapeuci. 

145 
uczestników 

 

I – 
XII.2021  
– 400.400 

zł 
 

I -
XII.2022 
- 470.400 

zł 

od 2017 r. 
do 2021 r. 

 
 
 

od 2022 r. 
do 2026 r.  

„ABC Przedszkolaka w ZPE-T w Bobrowie” 
w ramach RPO WZ 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
EFS. Program obejmuje zwiększenie liczby miejsc w placówkach 
wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym 

oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia 
zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz dostosowanie 

istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb 
dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty 

edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z 
niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym. 

Doskonalenie umiejętności nauczycieli do pracy z dziećmi                    
w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakup pomocy 
dydaktycznych do przedszkoli oraz sprzętu multimedialno-

komputerowego. 

 
91 

uczestników 
37 opiekunów 

 

    
1.737. 

707,61 zł 

 
do 

30.06.2022  

„Rehabilitacja 25 plus” 
finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. Program skierowany jest do 
niezatrudnionych dorosłych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną                 

w placówkach dziennej aktywności. Celem programu jest 
wypracowanie takich rozwiązań w codziennej pracy z młodymi 

ludźmi z niepełnosprawnością intelektualną                                      
i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które zapewnią im 

wsparcie w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu 
społecznym – także po ukończeniu edukacji. 

 
10 

uczestników 
2 opiekunów 

 2 
rehabilitantów 
2 terapeutów 

SI 
 

        
       

275.000 
zł 

 
 

01.09.2021
-

31.08.2022  

 
Ponadto szkoły brały udział w programach rządowych takich jak: Aktywna tablica, 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, „Poznaj Polskę”, Laboratoria Przyszłości (ZPE-T 
i MOW), Oddziały Przygotowania Wojskowego (ZS Kalisz Pom. i ZS Złocieniec) oraz 
w projekcie finansowanym ze środków EFS – „Pomorze Zachodnie – Wsparcie 
psychologiczno-pedagogiczne”. 
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13. Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 
kuratora oświaty 

Na podstawie § 5 rozporządzenia 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 2021/2022 przeprowadził 
dwie kontrole planowane i cztery kontrole doraźne w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Drawski. 

 
Dwie planowane kontrole przeprowadzono w Szkole Podstawowej Specjalnej 

w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie oraz w Szkole Podstawowej 
Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Czaplinku w zakresie organizacji 
kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych. 

Zalecenia dla SP w ZPE-T w Bobrowie: 
1) zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym form 

i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wymiar godzin, 
w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy, tj. z rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach – zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

2) zaleca się umożliwienie przez dyrektora szkoły rodzicom ucznia albo pełnoletniemu 
uczniowi uczestniczenie w spotkaniach zespołu, który opracował indywidualny program 
edukacyjno-terapeutyczny, a także w opracowaniu i modyfikacji tego programu oraz 
dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia, poprzez 
zawiadomienie pisemne, w sposób przyjęty w danej szkole specjalnej, rodziców ucznia 
albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości 
uczestniczenia w tym spotkaniu, 

3) zaleca się, aby liczba uczniów w szkole specjalnej w oddziale dla uczniów 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a których jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym wynosiła nie 
więcej niż 4, 

4) zaleca się obejmowanie uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie 
rozpoznawania indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 
środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole specjalnej lub placówce 
specjalnej, 

5) zaleca się, aby zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem 
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a w przypadku 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych także wychowawcy grup 
wychowawczych prowadzący zajęcia  z wychowankiem w tym ośrodku – planował 
i koordynował udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole specjalnej lub 
placówce specjalnej, w tym ustalił dla ucznia formy udzielania tej pomocy, 

6) zaleca się, aby zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem 
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a w przypadku 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 
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specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych także wychowawcy grup 
wychowawczych prowadzący zajęcia z wychowankiem w tym ośrodku, w przypadku 
form, o których mowa w z § 6 ust. 2 pkt 1 – 6 oraz ust. 3 pkt 1 - 4 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach, ustalił okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne 
formy miały być realizowane, 

7) zaleca się, aby dyrektor szkoły specjalnej lub placówki specjalnej niezwłocznie 
poinformował pisemnie, w sposób przyjęty w danej szkole lub placówce, rodziców ucznia 
albo pełnoletniego ucznia o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy 
pomocy będą realizowane, 

8) zaleca się dokumentowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w dziennikach zajęć. 

 
Zalecenia dla SP w MOW w Czaplinku: 

1) zaleca się zapewnienie przez szkołę specjalną realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu 
o potrzebie kształcenia specjalnego, 

2) zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym form 
i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wymiar godzin, 
w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy, tj. z rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach – zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

3) zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 
odpowiednio zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz 
innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, 

4) zaleca się opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego przez 
zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, 
a w przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych także wychowawcy grup 
wychowawczych prowadzący zajęcia z wychowankiem w tym ośrodku. 

 
W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku 

Pomorskim przeprowadzono kontrolę doraźną w zakresie przestrzegania przez dyrektora 
przepisów prawa dotyczących zatrudniania zgodnie z kwalifikacjami do rodzaju 
prowadzonych zajęć i warunków w zakresie nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu 
zawodowego w związku z pismem dyrektora  Powiatowego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim oraz przestrzegania przepisów prawa 
w zakresie organizacji pracy ww. Centrum na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022. 
Zalecenia: 
1) wydawać pisemną decyzję administracyjną o odmowie nadania stopnia awansu 

zawodowego nauczycieli w przypadku niespełnienia przez nauczyciela określonych 
warunków, 

2) wzmocnić nadzór pedagogiczny nad przestrzeganiem przez nauczycieli przepisów prawa, 
w szczególności w zakresie realizacji kompetencji wicedyrektora i zadań opiekuna stażu, 
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3) w przypadku zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji placówki do dnia 30 września 
2022 r. zatwierdzać arkusz po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny. 

 
 

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Czaplinku przeprowadzono kontrolę na 
wniosek Ministra Edukacji i Nauki dotyczącą: zgodności z przepisami prawa zapewnienie 
wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w ośrodku; oceny efektów 
podejmowanych działań, w szczególności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 
badania poziomu bezpieczeństwa wychowanek; wydarzeń nadzwyczajnych.  
Zalecenia:  
1) zgodnie z § 25 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 

2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych 
ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych 
ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków 
rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie 
uczniom w okresie pobierania  nauki poza miejscem stałego zamieszkania  w związku 
z liczbą przebywających wychowanek większą niż 36, zwiększyć liczbę osób 
sprawujących opiekę w porze nocnej o co najmniej jedną osobę na każdych kolejnych 36 
wychowanków, 

2) w prowadzonym rejestrze wyjść uczniów uwzględnić liczbę uczniów oraz podpis 
dyrektora, 

3) prowadzić rejestr wypadków, 
4) pielęgniarka sprawująca opiekę zdrowotną nad uczniami powinna prowadzić 

sprawozdawczość z realizacji tej opieki zgodnie z przepisami o statystyce publicznej, 
5) w przypadku wniosku rodziców wychowanka albo pełnoletniego wychowanka, ustalać 

zakres współpracy młodzieżowego ośrodka wychowawczego z wychowankiem i jego 
rodziną, po opuszczeniu przez wychowanka ośrodka, 

6) podjąć współpracę ze szkołami ogólnodostępnymi w zakresie diagnozowania 
i rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów niedostosowanych 
społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym uczęszczających do tych 
szkół. 
 
Dwie kontrole doraźne zostały przeprowadzone z inicjatywy Zachodniopomorskiego 

Kuratora Oświaty w zakresie oceny sposobu realizacji zaleceń wydanych w protokołach 
kontroli doraźnych przeprowadzonych w 2021 r.  

W MOW w Czaplinku w 2021 r. odbyły się dwie kontrole doraźne, z których realizację 
zaleceń kontrolowano w 2022 r. Wszystkie wydane zalecenia zostały zrealizowane. 

W Technikum w ZS w Kaliszu Pomorskim w 2021 r. odbyła się jedna kontrola doraźna, 
z której realizację zalecenia kontrolowano w 2022 r. Wydane zalecenie, dotyczące 
uzupełnienia zapisów w statucie zostało zrealizowane. 
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14. Osiągnięcia uczniów szkół w roku szkolnym 2021/2022 
 
 

Zespół Szkół w Czaplinku 
Tabela nr 27 

Nazwa konkursu/ 
olimpiady 

Etap/ poziom Zajęte miejsce 
Organizator 

konkursu/ olimpiady 

Flora+Fauna+Fugi 
 - konkurs fotograficzny 

ogólnopolski II miejsce Uniwersytet 
Warmińsko - Mazurski 

Konkurs języka 
angielskiego 

ogólnopolski XII miejsce Olimpiady Olimpijskie 
OLIMPUS 

Konkurs chemiczny ogólnopolski XII miejsce Olimpiady Olimpijskie 
OLIMPUS 

Konkurs biologiczny ogólnopolski XXIII miejsce Olimpiady Olimpijskie 
OLIMPUS 

Konkurs o diagnostyce 
laboratoryjnej 

ogólnopolski II miejsce Uniwersytet Medyczny 
im. Karola 

Marcinkowskiego  
w Poznaniu 

LICEALIADA 
(piłka nożna) 

wojewódzki II miejsce  SZS Szczecin 

LICEALIADA 
(tenis stołowy) 

wojewódzki III miejsce  SZS Szczecin 

 
 
 
Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim 
Tabela nr 28 

Nazwa konkursu/ 
olimpiady 

Etap/ poziom Zajęte miejsce Organizator 
konkursu/ olimpiady 

Międzynarodowy Konkurs 
Matematyczny Kangur 

międzynarodowy wyróżnienie  Towarzystwo 
Upowszechniania 

Wiedzy i Nauk 
Matematycznych 

Bieg po indeks ogólnopolski laureat  Politechnika 
Koszalińska 

VIII Bałtycki Konkurs 
Języka Niemieckiego 

ponadregionalny laureatka, IV miejsce Politechnika 
Koszalińska 

Międzyszkolny konkurs 
fotograficzny „Pokaż mi 

świat” 

powiatowy I i II miejsce, 
dwa wyróżnienia 

ZS Drawsko Pom. 

Powiat Drawski w 
obiektywie. Przygoda      

z fotografią 

powiatowy I i III miejsce ZS Czaplinek 
 

Powiatowy Konkurs 
Matematyczny 

powiatowy I miejsce w kat. szkół 
ponadpodstawowych  

ZS Drawsko Pom. 
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Supermatematyk 
Powiatowy Turniej Piłki 

Siatkowej Dziewcząt 
powiatowy II miejsce ZS Drawsko Pom. 

 
 
Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim 
Tabela nr 29 

Nazwa konkursu/ 
olimpiady 

Etap/ poziom Zajęte miejsce 
Organizator konkursu/ 

olimpiady 

Maks Matematyczny ogólnopolski wyróżnienie Mogalo 

Konkurs – Discover 
Canada 

 
 

 

ogólnopolski 
 
 

finalistka – VII 
miejsce 

kwalifikacja do II 
etapu 

Uniwersytet Śląski                    
w Katowicach oraz LO     

z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. 

Karola Miarki w Zespole 
Szkół nr 1 w Żorach 

V Ogólnopolskie 
Mistrzostwa Klas 
Mundurowych na 

poligonie drawskim 

ogólnopolski II miejsce ZS Kalisz Pom. 

 „Z Gryfem w tle”. Poznaj 
najnowszą historię 

Pomorza Zachodniego  

wojewódzki I miejsce IPN Szczecin 

„Znajdź pamiątkę 
rodzinną i opisz jej 

historię” 

wojewódzki wyróżnienie KO Szczecin, Archiwum 
Państwowe                    

w Szczecinie 

„Olimpiada Solidarności. 
Dwie dekady historii” 

wojewódzki awans dwóch osób do 
etapu wojewódzkiego, 

w etapie 
wojewódzkim miejsca 
w drugiej dziesiątce 

Fundacja Centrum 
Solidarności  

"Twym obowiązkiem 
będzie walczyć z bronią w 

ręku”. Konkurs 
historyczny w 80. 

rocznicę utworzenia AK 

wojewódzki III miejsce KO Szczecin, Archiwum 
Państwowe                        

w Szczecinie 

Zawody Regionalne w 
ramach Wojewódzkiej 

Licealiady w Szczecinie 
regionalny III miejsce XIII LO Szczecin 

Konkurs 
SUPERMATEMATYK 

powiatowy II i III miejsce 
 

ZS Drawsko Pom. 

Międzyszkolny Konkurs 
Matematyczny 

powiatowy V miejsce 
 

SP w Węgorzynie i ZS 
Drawsko Pom. 

Mistrzostwa Powiatu w 
Piłce Siatkowej Dziewcząt 

powiatowy I miejsce ZS Drawsko Pom. 
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Mistrzostwa Powiatu w 
Piłce Siatkowej Chłopców 

powiatowy II miejsce ZS Drawsko Pom. 

Mistrzostwa Powiatu w 
piłce nożnej chłopców 

powiatowy III miejsce ZS Kalisz Pom. 

Polsko-amerykański 
Turniej w piłce nożnej, 

koszykowej i futbol 
amerykański 

międzynarodowy I miejsce ZS Kalisz Pom. 

 
 
Zespół Szkół w Złocieńcu 
Tabela nr 30 

Nazwa konkursu/ 
olimpiady 

Etap/ poziom Zajęte miejsce 
Organizator konkursu/ 

olimpiady 

Olimpiada Wiedzy                 
o Prawach Ucznia 

ogólnopolski tytuł finalisty Fundacja na Rzecz Praw 
Ucznia 

Ogólnopolski Konkurs 
Wiedzy o Podatkach 

ogólnopolski tytuł finalistki Krajowa Izba Doradców 
Podatkowych 

Ogólnopolskie 
Mistrzostwa Klas 
Mundurowych na 

Poligonie Drawskim 

ogólnopolski III miejsce ZS Kalisz Pom. 

Ogólnopolski Konkurs 
Języka Angielskiego 
World Of Languages 

Expert 

ogólnopolski II miejsce Wydawnictwo Synapsa 

Klubowe Mistrzostwa 
Polski w Biegach na 

Orientację 

ogólnopolski I miejsce Polski Związek Biegów 
na Orientację 

Mistrzostwa Polski               
w Sztafetowych Biegach 

na Orientację 

ogólnopolski IV miejsce Polski Związek Biegów 
na Orientację  

Olimpiada 
Przedsiębiorczości 

okręgowy finalista 
wojewódzki 

Fundacja Promocji i 
Akredytacji Kierunków 

Ekonomicznych w 
Warszawie 

Mistrzostwa Pomorza              
i Kujaw w Biegach na 

Orientację 

okręgowy I i II miejsce 
 

Okręgowy Związek 
Biegów na Orientację 

Wojewódzki Konkurs 
Języków Obcych – Język 

niemiecki 

wojewódzki wyróżnienie Uniwersytet Szczeciński 

Wojewódzka Olimpiada 
Solidarności 

wojewódzki wyróżnienie Gdańska Fundacja 
Centrum Solidarności 
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Wojewódzkie 
Mistrzostwa w Biegach na 

Orientację 

wojewódzki I, II i III miejsce 
 

Wojewódzki Związek 
Biegów na Orientację 

Mistrzostwa Powiatu         
w Drużynowych Biegach 

Przełajowych 

powiatowy I miejsce ZS Złocieniec 

Powiatowe Zawody               
w Tenisie Stołowym 

powiatowy I miejsce chłopców 
II miejsce dziewcząt 

ZS Czaplinek 

 
 
Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie 
Tabela nr 31 

Nazwa konkursu/ 
olimpiady 

Etap/ poziom Zajęte miejsce 
Organizator konkursu/ 

olimpiady 

Regionalny Turniej Tenisa 
Olimpiad Specjalnych w 

Szczecinie  

wojewódzki 
 

 

I, II, III i IV miejsce 
 

 

Oddział regionalny 
Olimpiad Specjalnych – 

zachodniopomorskie 

Regionalny Turniej 
Badmintona Olimpiad 

Specjalnych w Szczecinie 

 
      wojewódzki 
 

 
I, II, III, IV miejsce 
 

Oddział regionalny 
Olimpiad Specjalnych – 

zachodniopomorskie 

Regionalny Turniej Tenisa 
Stołowego w Szczecinie 

 
      wojewódzki 

 
I, II, III, IV miejsce 
 

Oddział regionalny 
Olimpiad Specjalnych – 

zachodniopomorskie 

Regionalny Turniej 
Koszykówki w Koszalinie  
 

 
wojewódzki 

 

 
I, II, III, IV miejsce 

Oddział regionalny 
Olimpiad Specjalnych – 

zachodniopomorskie 

I Regionalny Mityng 
Lekkoatletyczny Olimpiad 
Specjalnych w Szczecinku 

 
wojewódzki 

 

I, II, III, IV miejsce 
 
 

Oddział regionalny 
Olimpiad Specjalnych – 

zachodniopomorskie 

 
 
 
Sporządziła: 


