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Wstęp 

 

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 

2020/2021 został opracowany na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w oparciu o dane 

uzyskane z Systemu Informacji Oświatowej, Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, 

sprawozdań szkół i placówek oświatowych, Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Kętrzyńskiego oraz opracowań własnych Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego 

w Kętrzynie. 

W raporcie przedstawiono szczegółowe dane statystyczne, w tym wykonanie zadań 

oświatowych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Kętrzyński oraz informacje o szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkół 

publicznych i szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu 

terytorialnego. 

 

I. Charakterystyka szkół ponadpodstawowych, szkół specjalnych oraz placówek 

oświatowych 

 

W roku szkolnym 2020/2021 Powiat Kętrzyński był organem prowadzącym dla liceum 

ogólnokształcącego, trzech zespołów szkół oraz trzech placówek oświatowych. Ogółem w 106 

oddziałach w: 

➢ 5 liceach ogólnokształcących,  

➢ 3 technikach,  

➢ 3 szkołach branżowych I stopnia,  

➢ 2 szkołach branżowych II stopnia, 

➢ szkole podstawowej, 

➢ przedszkolu,  

➢ szkole przysposabiającej do pracy,  

➢ szkole policealnej, 

➢ poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

➢ ośrodku doskonalenia nauczycieli 

było zatrudnionych 236 nauczycieli i uczyło się 1990 uczniów (w szkołach: młodzieżowych, 

dla dorosłych i specjalnych). 

Sieć szkół dla młodzieży i dorosłych była uzupełniana przez sześć szkół niepublicznych 

posiadających uprawnienia szkół publicznych (4 licea ogólnokształcące i 2 szkoły policealne) 



4 

 

oraz publiczną szkołę policealną. W roku szkolnym 2020/2021 placówki te prowadziły zajęcia 

dla 322 uczniów. 

Wykaz szkół i placówek oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński 

 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie 

2. Zespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie, w skład którego wchodzą: 

➢ II Liceum Ogólnokształcące, 

➢ Technikum Nr 1. 

3. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie prowadzi kształcenie w szkołach 

młodzieżowych i w szkołach dla dorosłych. 

SZKOŁY MŁODZIEŻOWE 

➢ Technikum Nr 2, 

➢ Branżowa Szkoła I Stopnia, 

➢ Branżowa Szkoła II Stopnia,  

➢ III Liceum Ogólnokształcące, 

➢ Centrum Kształcenia Zawodowego w Kętrzynie – działalność w zakresie szkolenia 

praktycznego młodzieży pobierającej naukę. 

Zajęcia praktyczne prowadzone przez warsztaty Centrum Kształcenia Zawodowego  

w Kętrzynie 

 

Szkoła 
Liczba 

uczniów 
Klasa i profil kształcenia 

Powiatowe Centrum 

Edukacyjne 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego  

24 

31 

27 

21 

27 

22 

17 

17 

Kl. 1 M (mechanik pojazdów samochodowych) 

Kl. 2 M (mechanik pojazdów samochodowych) 

Kl. 2 MK (mechanik pojazdów samochodowych) 

Kl. 3 MK (mechanik pojazdów samochodowych) 

Kl. 2 TBS (technik budownictwa + technik pojazdów samochodowych) 

Kl. 2 TSB (technik budownictwa + technik pojazdów samochodowych) 

Kl. 3 TPS (technik pojazdów samochodowych) 

Kl. 4 TLB (technik budownictwa + technik pojazdów samochodowych) 

RAZEM 186  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCE 
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SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

➢ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, w którym kształcenie odbywa się 

w systemie zaocznym, 

➢ Szkoła Policealna dla Dorosłych. 

PCE prowadzi Szkolne Schronisko Młodzieżowe z 130 miejscami noclegowymi w czasie 

feryjnym, 47 miejscami noclegowymi w okresie roku szkolnego oraz internat z 83 miejscami 

dla uczniów. Od sierpnia 2019 r. szkoła zarządza kompleksem sportowym, w skład którego 

wchodzi sala gimnastyczna i kryta pływalnia. 

4. Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu jest tworzony przez: 

➢ Liceum Ogólnokształcące, 

➢ Technikum, 

➢ Branżową Szkołę I Stopnia, 

➢ Branżową Szkołę II Stopnia.  

Zespół Szkół prowadzi Szkolne Schronisko Młodzieżowe z 78 miejscami noclegowym 

w czasie feryjnym, 43 miejscami noclegowymi w okresie roku szkolnego, warsztaty szkolne 

oraz internat z 105 miejscami dla uczniów. 

5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie 

prowadzi zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

w ramach: 

➢ Przedszkola Specjalnego, 

➢ Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 6,  

➢ Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia,  

➢ Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. 

6. Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie powstał z dniem 

1 września 2020 r., w skład placówki wchodzą: 

➢ Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie która prowadzi 

specjalistyczne badania dotyczące określenia możliwości intelektualnych potrzeb 

edukacyjnych i wychowawczych, specjalistyczne doradztwo psychologiczne, 

pedagogiczne, logopedyczne dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli, 

działalność profilaktyczną zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych, 

działalność terapeutyczną oraz wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, 
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➢ Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, którego celem jest wspomaganie 

podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez organizację 

form doskonalenia i dokształcania oraz doradztwo metodyczne. 

II. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Kętrzyński 

 
Szkoła 

  

Typ szkoły Klasa Liczba 

uczniów oddziałów nauczycieli 

I Liceum Ogólnokształcące 

im. Wojciecha  

Kętrzyńskiego w Kętrzynie 

 

Liceum 

I 97 4  

II 217 9 

III 123 5 

Razem 437 18 38 

Zespół Szkół im. Marii Curie  

Skłodowskiej w Kętrzynie 

Liceum I 32 1  

II 56 2 

III 34 1 

Suma 122 4 

 

Technikum 

 

I 111 5 

II 166 6 

III 85 3 

IV 69 3 

Suma 431 17 

Razem 553 21 48 

Powiatowe Centrum 

Edukacyjne w Kętrzynie 

Technikum I 67 3  

II 108 4 

III 43 2 

IV 17 1 

Suma 235 10 

Branżowa 

Szkoła 

I Stopnia  

I 71 3 

II 140 6 

III  39 2 

Suma 250 11 

Liceum dla 

dorosłych 

I 29 1 

II 26 1 

III 16 1 

Suma 71 3 

Razem 556 24 45 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy im. św. Jana 

Pawła II w Kętrzynie 

Przedszkole 0 11 3  

Suma  11 3 

Szkoła 

Podstawowa 

I 17 3 

II 8 2 

III 6 2 

IV 11 2 

V 7 2 

VI 10 2 

VII 6 3 

VIII 15 3 

Gr. rewalidacyjna 2 - 

Suma 82 19 
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Branżowa 

Szkoła 

I Stopnia  

I 14 1 

II 14 2 

III  10 1 

Suma 38 4 

SSPP 

 

 

I -  

II 6 1 

III 5 1 

Suma 11 2 

Razem 142 28 53 

Zespół Szkół im. Macieja 

Rataja w Reszlu 

Liceum 

 

 

I -   

II 21 1 

III 19 1 

Suma 40 2 

Technikum 

 

 

I 49 2 

II 81 4 

III 20 1 

IV 33 2 

Suma 183 9 

Branżowa 

Szkoła 

I Stopnia  

I 28 1 

II 36 2 

III  15 1 

Suma 79 4 

Razem 302 15 38 

Ogółem szkoły 1990 106 222 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO (30.09.2020 r.) 
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III. Wyniki matur, egzaminu ósmoklasisty i egzaminów zawodowych 
 

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO  

 

 dla całego egzaminu dojrzałości 

L.p. Nazwa szkoły 

Liczba zdających, którzy przystąpili 

do wszystkich egzaminów 

wymaganych 

Otrzymali świadectwo 

dojrzałości - liczba 
Zdawalność (%)   

1 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W KĘTRZYNIE 118 117 99 

2 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KĘTRZYNIE 32 27 84 

3 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RESZLU 16 10 63 

4 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W KĘTRZYNIE (przy PCE) 9 2 22 

5 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE CN-B IM. POLSKICH SPADOCHRONIARZY W KĘTRZYNIE 11 2 18 

6 II PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KĘTRZYNIE 18 18 100 

7 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "STOPKA" W KĘTRZYNIE 1 1 100 

8 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W KĘTRZYNIE ZDZ 5 1 20 

9 TECHNIKUM NR 1 W KĘTRZYNIE (przy ZS M.C. Skłodowskiej) 62 54 87 

10 TECHNIKUM NR 2 W KĘTRZYNIE (przy PCE) 10 8 80 

11 TECHNIKUM W RESZLU 30 16 53 

12 TECHNIKUM IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE 49 26 53 

Źródło: OKE https://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1799:2021-07-05-07-40-19&catid=3:organizacyjnemat 

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

 

Nazwa szkoły 

Język polski Matematyka Język obcy nowożytny - angielski 

przystąpiło  Najniższy 

wynik w % 

Średni 

wynik w % 

przystąpiło  Najniższy 

wynik w % 

Średni 

wynik w % 

przystąpiło Najniższy 

wynik w % 

Średni 

wynik w % 

Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym im. św. Jana Pawła II 

w Kętrzynie 
7 11 16,5 7 28 47 7 22 49 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych szkoły
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EGZAMIN ZAWODOWY 

 
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE styczeń - luty 2021 

(formuła 2017) 

      

Szkoła / placówka 
Kod 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Zdający, którzy 

Przystąpili do 

obu części 
egzaminu 

Otrzymali świadectwo 

potwierdzające 
kwalifikacja 

liczba liczba % 

Technikum nr 2 w Powiatowym 
Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie 

AU.22 Obsługa magazynów 3 1 33,3 

AU.32 Organizacja transportu 7 7 100 

BD.30 
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz 
sporządzanie kosztorysów 

2 0 0 

MG.43 
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi 
pojazdów samochodowych 

5 5 100 

Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. 
Marii Curie Skłodowskiej w 

Kętrzynie 

AU.35 

Planowanie i prowadzenie działalności w 

organizacji 1 0 0 

AU.36 Prowadzenie rachunkowości 14 11 78,6 

AU.59 

Przygotowywanie sprzętu, odczynników 

chemicznych i próbek do badań analitycznych 2 0 0 

AU.60 Wykonywanie badań analitycznych 6 3 50 

EE.09 

Programowanie, tworzenie i administrowanie 

stronami internetowymi i bazami danych 19 7 36,8 

EE.26 

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji 

elektrycznych 10 4 40 

Technikum w Zespole Szkół im. 

Macieja Rataja w Reszlu 

AU.50 
Organizacja i prowadzenie procesów 
przetwarzania drewna 2 0 0 

AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 8 6 75 

EE.08 

Programowanie, tworzenie i administrowanie 

stronami internetowymi i bazami danych 7 1 14,3 

RL.22 

Organizacja prac związanych z budową oraz 
konserwacją obiektów małej architektury 

krajobrazu 5 4 80 

       
 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE czerwiec - lipiec 2021 

(formuła 2017) 

      

Szkoła / placówka 
Kod 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Zdający, którzy 

Przystąpili do 

obu części 

egzaminu 

Otrzymali świadectwo 

potwierdzające 

kwalifikacja 

liczba liczba % 

Technikum nr 2 w Powiatowym 

Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie 
MG.18 

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i 

zespołów pojazdów samochodowych 
13 13 100 

Branżowa Szkoła I Stopnia w 
Kętrzynie 

AU.20 Prowadzenie sprzedaży 4 3 75 

MG.18 
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i 

zespołów pojazdów samochodowych 
13 10 76,9 

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 13 5 38,5 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno  - 

Wychowawczym im. św. Jana Pawła 

II w Kętrzynie 

TG.01 

Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach 

świadczących usługi hotelarskich 1 1 100 

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 3 0 0 

AU.35 
Planowanie i prowadzenie działalności w 
organizacji 16 8 50 
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Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. 

Marii Curie Skłodowskiej w 
Kętrzynie 

AU.59 

Przygotowywanie sprzętu, odczynników 

chemicznych i próbek do badań analitycznych 13 8 61,5 

EE.05 

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, 

maszyn i urządzeń elektrycznych 10 3 30 

EE.08 
Montaż i eksploatacja systemów 
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 41 31 75,6 

Technikum w Zespole Szkół im. 
Macieja Rataja w Reszlu 

AU.54 

Przygotowywanie oraz wykonywanie prac 

graficznych i publikacji cyfrowych 7 4 57,1 

EE.08 
Montaż i eksploatacja systemów 
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 9 6 66,7 

EE.09 

Programowanie, tworzenie i administrowanie 

stronami internetowymi i bazami danych 1 0 0 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Reszlu 

AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich 3 1 33,3 

AU.20 Prowadzenie sprzedaży 1 0 0 

MG.18 

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i 

zespołów pojazdów samochodowych 1 0 0 

 
 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE czerwiec - lipiec 2021 

(formuła 2019) 

      

Szkoła / placówka 
Kod 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Zdający, który 

Przystąpili do 
obu części 

egzaminu 

Otrzymali świadectwo 
potwierdzające 

kwalifikacja 

liczba liczba % 

Technikum nr 2 w Powiatowym 

Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie 
SPL.01 Obsługa magazynów 29 23 79,3 

Źródło: OKE https://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=46 

 

IV. Szczególne warunki i formy zdawania egzaminów 

  

Zgodnie z art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty, dyrektorzy szkół powiatowych dostosowali warunki i formy przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego do potrzeb zdających 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów niepełnosprawnych. Polegało to 

na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających oraz 

dostosowaniu warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz 

egzaminu zawodowego poprzez: 

1) zminimalizowanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia, słuchacza albo 

absolwenta, 

2) zapewnieniu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi miejsca pracy odpowiedniego do 

jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, 

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, 
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4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu 

ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, 

5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia, słuchacza albo absolwenta, 

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela 

wspomagającego zdającego w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu 

danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu 

ze zdającym lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 

W roku szkolnym 2020/2021 egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów 

dodatkowych, z uwagi na wprowadzone w oświacie ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się 

wirusa Covid-19, odbył wyłącznie w formie pisemnej. 

V. Stypendia  
 

1. W okresie od września 2020 r.  do stycznia 2021 r. Stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wyniki 

w nauce przyznawane było uczniom zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/246/2009 Rady Powiatu  

w Kętrzynie z dnia 10 września 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania 

Stypendiów Starosty Kętrzyńskiego za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, sportowe 

 i artystyczne uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniom gimnazjów, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Kętrzyński. 

Stypendium otrzymali uczniowie, którzy łącznie spełnili następujące kryteria:  

➢ uczyli się w szkole kształcącej w systemie dziennym, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Kętrzyński,  

➢ ukończyli I semestr nauki,  

➢ uzyskali średnią ocen za ostatni semestr co najmniej 4,8 oraz ocenę z zachowania co 

najmniej bardzo dobrą. 

Od września 2020 r. do stycznia 2021 r. stypendia wypłacono 264 uczniom na łączną kwotę  

134.500,00 zł, w tym: 

➢ 70 zł dla 90 uczniów osiągających średnią 4,80 - 5,00, 

➢ 100 zł dla 119 uczniów osiągających średnią 5,01 - 5,50, 

➢ 150 zł dla 46 uczniów osiągających średnią 5,51 - 5,99, 

➢ 200 zł dla 9 uczniów z najwyższą średnią - 6,00.  

W dniu 30 grudnia 2020 roku Rada Powiatu w Kętrzynie podjęła uchwałę Nr XXX/265/2020 

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia pomocy uczniom, form i zakresu tej 

pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński”. Zgodnie 
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z nowymi kryteriami stypendia są przyznawane za wysokie wyniki w nauce uczniom, którzy uzyskali 

co najmniej niżej wymienioną średnią ocen za ostatni semestr nauki:  

➢ dla uczniów liceum ogólnokształcącego - 5,0, 

➢ dla uczniów technikum - 4,8, 

➢ dla uczniów szkół branżowych - 4,5, 

➢ dla uczniów szkoły podstawowej - 5,0. 

Od lutego do czerwca 2021 r. wypłacono uczniom 258 stypendiów na łączną kwotę 147.450,00 zł, 

z czego: 

➢ 70 zł dla 17 uczniów osiągających średnią 4,50 - 4,79, 

➢ 100 zł dla 40 uczniów osiągających średnią 4,80 - 4,99, 

➢ 120 zł dla 195 uczniów osiągających średnią 5,00 -5,99, 

➢ 150 zł dla 6 uczniów z najwyższą średnią - 6,00.  

W sumie w roku szkolnym 2020/2021 wypłacono uczniom szkół powiatowych 281.950,00 zł 

w formie stypendium za wysokie wyniki w nauce. 

2. Jednorazowe stypendium za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne otrzymali uczniowie, 

którzy spełnili co najmniej jeden z poniższych warunków: 

➢ byli laureatami lub finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu 

centralnym, 

➢ byli laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych, co najmniej na szczeblu 

wojewódzkim, 

➢ byli medalistami w zawodach sportowych, co najmniej na szczeblu centralnym, 

➢ zajęli 1, 2 lub 3 miejsce w konkursach plastycznych, muzycznych i innych artystycznych 

na szczeblu ogólnopolskim.     

W roku szkolnym 2020/2021 jednorazowe stypendium za osiągnięcia naukowe, sportowe  

i artystyczne przyznano 31 uczniom na łączną kwotę 13.800,00 zł.  

 

VI. Inwestycje i zakupy w szkołach i placówkach oświatowych  

Wartość inwestycji oraz zakupów w szkołach i placówkach oświatowych wyniosła łącznie  

875.324,60 zł, w ramach tych środków wykonano m. in.: 

1) w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie: 

➢ malowanie ścian w pięciu salach lekcyjnych oraz w pokoju nauczycielskim i gabinecie 

wicedyrektora,                                                                                         

➢ remont podłóg w salach nr 10, 11, 12, 13 oraz w pokoju nauczycielskim i gabinecie 

wicedyrektora, 

➢ wstawienie zamka szyfrowego do pokoju nauczycielskiego, 

➢ zakup regałów do gabinetu wicedyrektora, 
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➢ zakup i wymiana rolet w sekretariacie i gabinecie pedagoga, 

➢ zakup monitora interaktywnego 75” i 65” wraz ze stojakami, 

➢ zakup biurka do gabinetu dyrektora oraz do trzech sal lekcyjnych, 

➢ zakup krzeseł obrotowych do 10 sal lekcyjnych oraz do gabinetu pedagoga, 

➢ zakup regałów i kontenera do pięciu sal lekcyjnych i sekretariatu, 

➢ zakup szafki na chemikalia oraz szafki do przechowywania laptopów, 

➢ zakup stolików i krzeseł do dziesięciu sal lekcyjnych, 

➢ zakup rozdzielaczy alfabetycznych do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych do pięciu sal 

lekcyjnych, 

➢ zakup 6 tablic tekstylnych do pokoju nauczycielskiego, gabinetu dyrektora i sali nr 1, 

➢ wyposażenie sali gimnastycznej: materace gimnastyczne, skrzynia, kozioł, odskocznie, bloki 

startowe, płotki treningowe, drabinki koordynacyjne, maty, siatka do siatkówki, piłki, 

➢ zakup drukarek wielofunkcyjnych do gabinetu wicedyrektora i gabinetu pedagoga, 

➢ zakup termobindownicy, 2 zestawów muzycznych, tablicy flipchart i wskaźników oraz 

suszarki na szkło laboratoryjne,  

➢ zakup stolików egzaminacyjnych, krzeseł na aulę i 3 szafek BHP. 

Łączny koszt zadania wyniósł 186.286,91 zł. 

2) w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie:  

➢ remont dwóch łazienek personelu, 

➢ remont części piwnicznej (wymiana oświetlenia na energooszczędne w szatni – uruchamiane 

czujnikami ruchu, o znacznie większej jasności, malowanie ścian), 

➢ zakup nowych stołów, krzesełek, tablic szkolnych do trzech sal lekcyjnych, 

➢ zakup dwóch kuchenek turystycznych, a także pozyskanie z Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej dwóch używanych wag do pracowni chemicznej, 

➢ zakup czujników do systemów alarmowych (gabinet nr 1 i 2),  

➢ zakup dekoracji okiennych – firanki (gabinet dyrektora, wicedyrektora i sekretariat), 

➢ zakup pomocy dydaktycznych (sprzęt laboratoryjny, foto obrazy do pracowni biologicznej, 

mapy geograficzne, szafa dystrybucyjna do sali komputerowej), 

➢ doposażenie sal lekcyjnych w rolety okienne, 

➢ doposażenie sal lekcyjnych w osiem monitorów interaktywnych oraz pięć statywów, 

➢ zakup akcesoriów i materiałów dydaktycznych do pracowni informatycznej. 

Łączny koszt zadania wyniósł 162.430,00 zł. 

3) inwestycje i zakupy w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie obejmowały: 

➢ zakup tablicy basenowej,  

➢ zakup zestawów ratownictwa medycznego,  

➢ zakup deski ortopedycznej,  
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➢ zakup wyposażenia internatu - materace, pościel, meble pokojowe, 

➢ zakup wyposażenia pracowni mechanicznej (montażownica i ramię pomocnicze), 

➢ zakup kas fiskalnych na basen i schronisko, 

➢ zakup trzech monitorów interaktywnych, 

➢ zakup mebli i wyposażenia do rozbudowy pracowni językowej, 

➢ remont łącznika pomiędzy internatem a szkołą, 

➢ remont czterech pracowni językowych i biura administracji, 

➢ naprawa odcinka kanału sanitarnego w CKZ. 

Łączny koszt zadania wyniósł 127.735,00 zł. 

4) w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu zrealizowano: 

➢ zakup dwóch drukarek, tabletu graficznego i urządzenia wielofunkcyjnego, 

➢ zakup siedmiu laptopów, notebooka oraz czterech głośników przenośnych, 

➢ zakup tablicy białej sucho-ścieralnej, gilotyny i perforatora na zajęcia grafiki, 

➢ zakup monitora interaktywnego i projektora, 

➢ zakup trzech dysków zewnętrznych, czterech dysków i trzynastu dysków SSD, 

➢ zakup programu Logopedia PRO i Spektrum Autyzmu PRO, 

➢ zakup pościeli do schroniska, 

➢ remont pokoju wyciszeń w internacie, 

➢ malowanie korytarza w budynku głównym szkoły oraz dwóch sal lekcyjnych, 

➢ w ramach projektu TIK: zakup notebooka, switchy, serwera, oprogramowania biurowego i 

antywirusowego, 4 dysków, 2 projektorów Epson, myszek bezprzewodowych, monitora 

interaktywnego, wózka/szafki na laptopy, 4 zestawów klocków TECHNIX. 

Łączny koszt zadania wyniósł 227.332,69 zł. 

5) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie: 

➢ wymiana filtra wody i czyszczenie kotłów, 

➢ malowanie korytarza i sufitów w klasach, naprawa ściany w sali gimnastycznej, 

➢ zakup mebli do sali lekcyjnej, 

➢ zakup monitorów interaktywnych, laptopów, sprzętu do terapii BFB, niszczarki, 

➢ zakup pomocy dydaktycznych: narzędzia diagnostyczne dla logopedy i psychologa, sprzęt 

sportowy, materace i inne pomoce dydaktyczne, 

➢ zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „Nowe zawody – nowe szanse” (piekarnik, 

2 roboty planetarne, ekspres ciśnieniowy, 4 monitory interaktywne, 4 laptopy, 3 drukarki, 1 

urządzenie wielofunkcyjne, 10 tabletów, 5 dysków pamięci), 

➢ w ramach dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zakupiono doposażenie Sali 

Doświadczania Świata. 

Łączny koszt zadania wyniósł 171.545,00 zł. 
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VII. Pozyskiwanie środków zewnętrznych 

1. „Aktywna tablica” 

„Aktywna tablica” - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program opiera się na 

założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji 

uczniów, przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że 

rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej 

szkole. 

W 2020 r. wsparcie finansowe było przeznaczone na zakup laptopów wraz ze sprzętem 

umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela  

w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej. W ramach programu Powiat 

Kętrzyński pozyskał środki w wysokości 28.000 zł (wkład własny – 7.000 zł). Całkowita wartość 

zadania to 35.000 zł. Za pozyskane środki zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci 10 laptopów 

wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub 

nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej. Po pięć laptopów 

otrzymało II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie 

i Technikum w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu. 

 

2. „Za życiem” 

W ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” Powiat 

Kętrzyński otrzymał dotację w wysokości 54.600 zł na realizację zadań wiodącego ośrodka 

koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. W Powiecie Kętrzyńskim funkcję ośrodka pełni 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie. Ze wsparcia w ramach programu 

mogą korzystać dzieci, które objęte są wczesnym wspomaganiem rozwoju, na podstawie opinii 

stwierdzającej taką potrzebę. Dla tych dzieci program stwarza możliwość poszerzenia oferty zajęć 

specjalistycznych oraz skorzystania z konsultacji lekarzy specjalistów. 

 

3. 500 zł dla nauczycieli - dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania do 

prowadzenia nauki zdalnej  

Nauczycielom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty w 2020 r. przysługiwało 

jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zajęć. Z dofinansowania mogły być pokryte w całości lub w części koszty zakupu 

sprzętu lub oprogramowania: komputera stacjonarnego, monitora, komputera przenośnego będącego 

laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym, podzespołów komputerowych, w tym: karty 
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graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty 

sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora, 

kamery internetowej lub wizualizera, statywu, mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego, 

drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego, myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, 

głośników, pamięci zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego 

do wersji elektronicznej, baterii do komputera przenośnego, akumulatora, power banku, zasilacza 

awaryjnego, adaptera, koncentratora sieciowego, cyfrowego mikroskopu, liniowego rejestratora 

dźwięku, dyktafonu cyfrowego, oprogramowania komputerowego, smartfona. Powiat Kętrzyński na 

cele dofinansowania zakupu sprzętu bądź oprogramowania do prowadzenia nauki zdalnej dla 

nauczycieli otrzymał 111.000 zł. 

 

 

VIII. Budżet szkół i placówek oświatowych 

Subwencja i wydatki oświatowe 

 

Rok Wysokość subwencji 
Wydatki ponoszone na 

szkoły powiatowe 

Dotacje dla szkół 

prowadzonych przez inne 

podmioty 

2010 23 442 431,00 22 815 066,00 525 111,69 

2011 25 460 686,00 24 471 253,00 659 236,23 

2012 26 353 065,00 25 052 072,00 999 333,60 

2013 23 745 930,00 22 699 374,00 1 002 062,77 

2014 21 202 661,00 20 278 660,00 924 190,99 

2015 20 309 203,00 20 120 673,40 974 342,60 

2016 19 629 954,00 19 612 812,00 918 713,51 

2017 19 550 473,00 20 488 033,52 1 031 320,66 

2018 20 316 191,00 21 521 488,00 1 071 036,16 

2019 22 252 661,00 23 315 741,00 1 176 500,84 

2020 26 821 519,00 27 918 589,00* 1 336 073,88 

2021 27 608 198,00 33 176 330,00** 2 091 347,00** 

* W tym projekty (w 2020 r. – 1 587 347 zł i w 2021 r. – 1 067 806 zł) 

** Plan 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CUW, WOZ oraz metryczki oświatowej  

 

 

Od 1 stycznia 2015 r. szkoły i placówki, których organem prowadzącym jest jednostka 

samorządu terytorialnego, mają obowiązek wyodrębniać w oddzielnych rozdziałach środki na 

zadania związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy w wysokości nie niższej niż zostały 

naliczone w subwencji oświatowej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. 
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Wydatki na zadania związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy  
 

             

 
Szkoła/placówka 

 

 

rok 

Powiatowa 

Poradnia 
Psychologiczno

-Pedagogiczna 

Zespół Szkół im. 

Marii Curie 

Skłodowskiej 

Powiatowe 

Centrum 

Edukacyjne 

Zespół 

Szkół im. 
Macieja 

Rataja 

Specjalny 

Ośrodek 
Szkolno-

Wychowawczy 

I Liceum 

Ogólnokształcące 
im. Wojciecha 

Kętrzyńskiego 

RAZEM 

2017 

Liczba dzieci 20 5 3 5 125 1 159 

Wykorzystanie 

(zł) 
87 066 95 177 56 691 210 699 4 570 505 47 808 5 067 946 

2018 

Liczba dzieci 24 4 4 4 129 1 166 

Wykorzystanie 

(zł) 
84 772 73 015 76 287 132 407 5 079 788 52 183 5 498 452 

2019 

Liczba dzieci 21 3 5 6 137 3 175 

Wykorzystanie 

(zł) 
67 333 68 718 98 367 47 012 5 935 336 152 515 6 369 281 

2020 

Liczba dzieci 21 6 5 9 141 4 186* 

Wykorzystanie 

(zł) 
107 084 268 256 122 632 500 028 6 947 671 254 961 8 200 632 

2021** 
Liczba dzieci 29 4 4 11 142 5 195 

Subwencja (zł) 152 909 269 098 88 983 598 521 7 022 283 254 961 8 386 755 

 

 *  w tym 13 uczniów z Zespołem Aspergera 

** Plan wg metryczki oświatowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CUW PK 

 

 

Wg stanu na dzień 31 marca 2021 r. w szkołach i placówkach oświatowych zatrudnionych było 

łącznie 63 pracowników administracji i obsługi na etatach: sekretarza szkoły, pracownika 

administracyjno-biurowego, referenta, kierowcy, sprzątaczki, pracownika do prac lekkich, 

konserwatora, woźnego, portiera nocnego, recepcjonisty-dozorcy, robotnika gospodarczego, pomocy 

nauczyciela.  

 

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 

 
  

 

NAZWA SZKOŁY 

Liczba pracowników 

(na dzień 31.03.2021 r.) 

   Wynagrodzenia 

   (IX/2020-VIII/2021 r.) 

Ogółem etaty 
ogółem 

w tym refundacja 

PUP 

I Liceum Ogólnokształcące 6 337 246,63 16 676,37 

Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej 10 427 524,92 38 644,77 

Powiatowe Centrum Edukacyjne 16 747 846,92 48 944,05 

Zespół Szkół im. M. Rataja 10 465 940,87 18 028,97 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

im. św. Jana Pawła II 
19 775 839,86 77 497,22 

Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju 

Edukacji  
2 70 561,58 24 585,19 

RAZEM 63 2 824 960,78 224 376,57 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CUW PK 
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Budżet jednostek oświatowych 

 

Nazwa szkoły 
Wykonanie budżetu rok  

2020 (w zł) 

Plan budżetu 

2021 r. (w zł) 

stan na 31.08.2021 r. 

I Liceum Ogólnokształcące 3 829 810 4 547 666 

- LO 3 683 787 4 292 704 

- orzeczenia o kształceniu specjalnym 146 023 254 962 

Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej 5 994 616 6 395 558 

- LO 1 250 131 1 496 699 

- technikum 3 455 942 4 015 237 

- orzeczenia o kształceniu specjalnym 162 827 269 098 

- projekt Erasmus + 361 611 0 

- Erasmus + edycja 2 339 441 0 

- projekt nowoczesne kształcenie 424 664 0 

- projekt „Projektowanie dopasowanie do 

potrzeb…” 
0 444 994 

- projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 0 169 530 

Powiatowe Centrum Edukacyjne 6 135 558 7 507 454 

- LO 248 061 497 401 

- technikum i szkoła branżowa 4 522 384 5 658 371 

- orzeczenia o kształceniu specjalnym 105 188 88 893 

- warsztaty szkolne 202 050 297 863 

- internat 625 588 961 926 

- schronisko 3 000 3 000 

- projekt Erasmus +, projekt „Modernizacja (…)” 429 287 0 

Zespół Szkół im. M. Rataja 4 445 993 6 042 408 

- LO 675 976 688 613 

- technikum i szkoła branżowa 2 996 272 3 627 611 

- orzeczenia o kształceniu specjalnym 38 498 328 669 

- warsztaty szkolne 40 752 47 000 

- internat 673 376 1 083 021 

- schronisko 7 600 7 500 

- projekt Erasmus + staże zagraniczne 13 519 0 

- projekt „TIK  na miarę szkoły” 0 259 994 

SOS-W 6 301 849 7 085 754 

- szkoła podstawowa specjalna 1 702 025 2 167 339 

- szkoła zawodowa branżowa specjalna 1 511 128 1 568 086 

- internat 2 539 388 2 864 143 

- przedszkole 549 308 486 186 

Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju 

Edukacji 
1 210 763 1 600 490 

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 53 448 107 084 

- poradnia psychologiczno- pedagogiczna 877 664 916 092 

- program „Za życiem” 25 590 54 600 

- projekt LOVE 18 820 193 288 

- POWRE 110 595 329 426 

- PODN 124 646 0 

SUMA 27 918 589 33 179 330 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CUW PK 
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IX. Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego 

 

Jednostki oświatowe na dzień 31 marca 2021 r. zatrudniały ogółem 238 nauczycieli, w tym 197 

pełnozatrudnionych. Według stopnia awansu zawodowego szkoły i placówki zatrudniały 171 

nauczycieli dyplomowanych, 25 nauczycieli mianowanych, 32 nauczycieli kontraktowych oraz 10 

stażystów. 

 

Stan zatrudnienia nauczycieli według etatów (stan na 31.03.2021 r.) 

 

Jednostka Stopnie awansu Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni Razem 

I Liceum Ogólnokształcące im. 

Wojciecha Kętrzyńskiego 

w Kętrzynie  

stażysta 0 2 2 

kontraktowy 0 2 2 

mianowany 2 0 2 

dyplomowany 25 8 33 

RAZEM 27 12 39 

Zespół Szkół im. Marii Curie 

Skłodowskiej 

w Kętrzynie 

stażysta 2 0 2 

kontraktowy 2 2 4 

mianowany 7 0 7 

dyplomowany 29 4 33 

RAZEM 40 6 46 

Powiatowe Centrum 

Edukacyjne 

w Kętrzynie 

stażysta 3 0 3 

kontraktowy 3 2 5 

mianowany 6 2 8 

dyplomowany 28 4 32 

RAZEM 40 8 48 

Zespół Szkół 

im. Macieja Rataja 

w Reszlu 

stażysta 1 1 2 

kontraktowy 5 3 8 

mianowany 2 1 3 

dyplomowany 22 6 28 

  RAZEM 30 11 41 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno–Wychowawczy im. św. 

Jana Pawła 

w Kętrzynie 

stażysta 0 0 0 

kontraktowy 9 2 11 

mianowany 5 0 5 

dyplomowany 37 1 38 

RAZEM 51 3 54 

Powiatowy Ośrodek Wspierania i 

Rozwoju Edukacji w Kętrzynie 

stażysta 0 1 1 

kontraktowy 2 0 2 

mianowany 0 0 0 

dyplomowany 7 0 7 

RAZEM 9 1 10 

OGÓŁEM 197 41 238 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CUW PK 
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X. Sprawozdanie z dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu  

i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe, na podstawie oraz Uchwały Nr 452/2020 

Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020, w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego 

wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 

110.613,00 zł.    

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2020 wykorzystano kwotę 62.011,10 zł tj. 56% 

planu. Z ww. środków sfinansowano studia podyplomowe dla nauczycieli oraz szkolenia  dla 

dyrektorów, wicedyrektorów i kadry pedagogicznej. 

Wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2020 

 
LP. Nazwa szkoły lub placówki Kwota 

przyznana 

Kwota 

wykorzystana 

Pozostałe środki 

do wykorzystania 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha 

Kętrzyńskiego w Kętrzynie  
17 770,00 zł   2 805,00 zł  14 965,00 zł  

2. Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej 

w Kętrzynie 
21 707,00 zł  8 258,10 zł  13 448,90 zł  

3. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie 22 212,00 zł  9 938,00 zł  12 274,00 zł  

4. Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu  14 341,00 zł  11 795,00 zł  2 546,00 zł  

5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 

św. Jana Pawła II w Kętrzynie 
24 176,00 zł  18 815,00 zł  5 361,00 zł  

6. Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju 

Edukacji w Kętrzynie 10 407,00 zł   10 400,00 zł  7,00 zł  

RAZEM  110 613,00 zł  62 011,10 zł  48 601,90 zł 
 

       

Źródło: opracowanie własne  

 

Analizując powyższą tabelę można zauważyć, iż najmniej środków na doskonalenie 

nauczycieli przeznaczono w  I Liceum Ogólnokształcącym  im. Wojciecha Ketrzyńskiego 

w Kętrzynie – 15,78 %, natomiast w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie środki 

wykorzystano w wysokości 99,93 %. 

W roku 2021 na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z Uchwałą 

Nr 751/2021 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 lutego 2021 r., wyodrębniono środki 

w wysokości 125.359 zł. Dodatkowo pozyskano środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla 

Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w kwocie 6.400 zł, Powiatowego Centrum 

Edukacyjnego  w kwocie 33.600 zł oraz 13.200 zł na szkolenia doradców metodycznych 

w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie. 

Do dnia 31 sierpnia 2021 r. wykorzystano 43,50 % kwoty przeznaczonej na dofinansowanie 

doskonalenia nauczycieli. 
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Wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli do 31.08.2021 r. 

LP. Nazwa szkoły lub placówki 
Kwota 

przyznana 

Kwota 

wykorzystana 

Pozostałe środki 

do wykorzystania 

1. 
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha 

Kętrzyńskiego w Kętrzynie  
19 531,00 zł   4 453,66 zł  15 077,34 zł  

2. Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie 31 088,00 zł *  8 310,00 zł   22 778,00 zł  

3. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie 59 890,00 zł * 44 783,33 zł  15 106,67 zł  

4. Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu 19 566,00 zł  5 805,00 zł  13 761,00 zł  

5. 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana 

Pawła II w Kętrzynie 
28 804,00 zł   8 215,00 zł 18 744,00 zł 

6. 
Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w 

Kętrzynie 
6 480,00 zł   380,00 zł  5 160,00 zł 

RAZEM 165 359,00 zł    71 946,99 zł  93 412,01 zł 
 

* środki pozyskane na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  

w kwocie 40.000,00 zł. 

Źródło: opracowanie własne  

 

 

XI. Analiza działalności Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji 

 

Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji powstał z dniem 1 września 2020 r.,   

w jego skład wchodzi Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Powiatowy Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli. 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie swoją działalnością obejmuje 

obszar Powiatu Kętrzyńskiego. Łącznie pod opieką Poradni jest ponad 15 tys. dzieci i młodzieży 

z pięćdziesięciu placówek – przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. 

Z pomocy oferowanej przez placówkę korzystać mogą dzieci i młodzież wymagające pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, rodzice, opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy oraz instytucje 

działające w interesie dziecka. Korzystanie z oferty Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne. 

Zakres działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie  

1. Profilaktyka niepowodzeń szkolnych i zaburzeń zachowania: 

1) wczesne identyfikowanie zagrożeń w środowisku przedszkolnym i szkolnym. 

 

Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna 
 
 

       Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PPP-P 

 

2) działania specjalistyczne w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej: 

Rodzaje diagnoz Dzieci do 3 r. ż. Dzieci w wieku 

przedszkolnym 

Uczniowie szkół 

podstawowych 

Uczniowie szkół 

ponadpodstawowych 

Ogółem 

Psychologiczna  21 90 200 18 331 

Pedagogiczna 8 115 425 21 569 

Logopedyczna 12 43 21 - 76 
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➢ indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

➢ terapia metodą EEG-Biofeedback, 

➢ indywidualne oddziaływania socjoterapeutyczne, 

➢  zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, 

➢ grupowe zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

➢ konsultacje pedagogiczne, psychologiczne (instruktaż) po badaniach i bez badań na 

zapotrzebowanie dla dzieci i młodzieży - udzielono 175 konsultacji, 

➢ indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z trudnościami w czytaniu, 

pisaniu, liczeniu oraz z dziećmi i młodzieżą dyslektyczną, 

➢ indywidualne spotkania o charakterze terapeutycznym z młodzieżą wykazującymi 

problemy emocjonalne i/lub zaburzenia zachowania,  

➢ zajęcia psychoedukacyjne, wsparcie i pomoc psychologiczna, 

➢  przeprowadzenie diagnoz i  udzielanie indywidualnych porad logopedycznych,  

➢ udzielanie porad dotyczących spraw wychowawczych i emocjonalnych,  

➢ prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 

➢ organizacja pomocy uczniom mającym trudności w nauce – zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne na terenie Poradni,  

3) wspomagano przedszkola i szkoły w ich działaniach dydaktycznych, profilaktycznych  

i wychowawczych: 

➢ spotkania profilaktyczno – edukacyjne z dziećmi i młodzieżą prowadzone przez 

psychologów, pedagogów, 

➢ konsultowano indywidualne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży słabo 

widzących, słabo słyszących, niewidomych i niesłyszących z zaburzeniami zachowania, 

autystycznych, 

➢ prowadzenie punktów konsultacyjnych na terenie szkół – 9 punktów. 

2. Wspieranie rodziny w jej funkcji wychowawczej - konsultacje. 

3. Doradztwo zawodowe. 

4. Inne zadania realizowane poza przyjętym planem pracy:   

1) prowadzenie zajęć dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju w ramach projektu „Za życiem” (liczba dzieci objętych pomocą – 21), 

2) spotkania z rodzicami i dziećmi w związku ze zgłaszanymi trudnościami poza godzinami 

pracy dydaktycznej – przepracowano dodatkowo 56 godziny, 

3) współpraca z sądem, 

4) „Poradniane popołudnie” – konsultacje dla uczniów powracających do szkoły po okresie 

zdalnej edukacji, 

5) telefony konsultacyjne – dyżury. 
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Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie rozpoczął swą działalność z dniem 

1 sierpnia 2019 r. Celem działalności Ośrodka jest wspomaganie podnoszenia poziomu kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli poprzez organizację form doskonalenia i dokształcania oraz doradztwo 

metodyczne.  

Ośrodek obejmuje swą działalnością szkoły i przedszkola położone w powiecie kętrzyńskim  

i mrągowskim. Obecnie zespół stanowi siedmiu doradców i jeden nauczyciel konsultant - dyrektor 

placówki. Doradcy metodyczni opracowują ofertę szkoleniową, analizują diagnozy potrzeb szkół 

oraz nawiązują współpracę z dyrektorami. W roku szkolnym 2020/2021 w PODN wspierano 

nauczycieli będących w ścieżce awansu zawodowego, utworzono sieci współpracy, rozpoczęto 

udzielanie wsparcia nauczycielom poprzez prowadzenie konsultacji, warsztatów i szkoleń. W okresie 

od września 2020 r. do sierpnia 2021 r. wydano 1277 zaświadczeń o udziale w różnych formach 

szkoleniowych, natomiast w całym roku szkolnym 2020/2021 objęto różnymi formami wsparcia 

ponad 2500 nauczycieli. 

Zestawienie udzielonego wsparcia w okresie 01.09.2020 r. - 31.08.2021 r. 

Formy wsparcia Liczba nauczycieli 

Konsultacje (indywidualne lub zbiorowe udzielane poprzez e-mail, telefon lub w 

bezpośrednim kontakcie) 

302 

Sieci współpracy (sieć dyrektorów szkół – narzędziownia, sieć polonistów, sieć 

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, sieć oligofrenopedagogów) 

204 

Obserwacje lekcji (na terenie szkół powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego) 27 

Prowadzenie lekcji otwartych i pokazowych (w szkołach macierzystych doradców 

metodycznych lub na zaproszenie dyrekcji innych szkół) 

70 

Warsztaty 278 

Szkolenie rad pedagogicznych 842 

Konferencje metodyczne 136 

Praca online 635 

Kurs powyżej 20 h 84 

Razem: 2578 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PODN 

 
 

XII. Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego szkół i placówek oświatowych 

Koncepcja systemu nadzoru pedagogicznego została zatwierdzona Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Ma ona na 

celu umożliwienie gromadzenia kompleksowych informacji na temat jakości pracy szkół 

i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Nadzór pedagogiczny polega na: 
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1) obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz 

efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej szkół i placówek; 

2) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 

innej działalności statutowej szkół i placówek,; 

3) udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

4) inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań 

w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów. 

Formami nadzoru pedagogicznego są: ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna, kontrola, 

wspomaganie i monitorowanie. W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub 

wychowania w szkole lub placówce, organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi 

szkoły lub placówki opracowanie, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, programu 

i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. Wdrożenie programu następuje 

w terminach określonych w harmonogramie, zaakceptowanych przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. Program musi uwzględniać uwagi i wnioski zgłoszone przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. 

W roku szkolnym 2020/2021 Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie  

nie prowadził ewaluacji w szkołach prowadzonych przez Powiat Kętrzyński. 

 

XIII. Dotacje dla szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych z uprawnieniami szkół 

publicznych i szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty 

 

Zasady tworzenia i prowadzenia działalności przez szkoły i placówki określa ustawa z dnia 

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Szkoły i placówki niepubliczne mogą być zakładane przez 

osoby prawne i fizyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego zobowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek. Rejestr 

niepublicznych oraz publicznych szkół i placówek prowadzony jest w Wydziale Oświaty i Zdrowia.  

W roku szkolnym 2020/2021 na terenie Powiatu Kętrzyńskiego funkcjonowało łącznie siedem 

szkół, w tym dwa licea ogólnokształcące dla młodzieży, dwa licea ogólnokształcące dla dorosłych 

oraz trzy szkoły policealne.  

 

 

 

 



25 

 

Wykaz szkół ponadpodstawowych niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych i szkół publicznych 

prowadzonych przez inne podmioty 

 

SZKOŁA Organ prowadzący Profil/zawód 
Liczba 

uczniów 

Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy 

Powszechnej w Kętrzynie 

Ul. Adama Asnyka 8 

11-400 Kętrzyn 

Towarzystwo Wiedzy 

Powszechnej 
Oddział Regionalny 

w Olsztynie 

technik: rachunkowości, ekonomista, administracji, obsługi 

turystycznej, informatyk, teleinformatyk, archiwista, usług pocztowych 

i finansowych 

oraz: opiekunka dziecięca i środowiskowa, asystent osoby 

niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej i osoby starszej 

62 

II Prywatne Liceum Ogólnokształcące 

w Kętrzynie 

Ul. Adama Asnyka 8 

11-400 Kętrzyn 

osoba fizyczna profil kształcenia ogólny 62 

Szkoła Policealna dla Dorosłych 

w Kętrzynie 

Ul. Limanowskiego 1 

11–400 Kętrzyn 

Warmińsko-Mazurski 
Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Olsztynie 

technik: usług kosmetycznych, ochrony fizycznej i mienia,  

oraz: opiekun w domu pomocy społecznej 
12 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

w Kętrzynie 

Ul. Limanowskiego 1 

11–400 Kętrzyn 

Warmińsko-Mazurski 

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Olsztynie 

profil kształcenia ogólny 75 

Szkoła Policealna Farmaceutyczna 

w Kętrzynie 

Ul. Wojska Polskiego 12 

11-400 Kętrzyn 

Społeczne Stowarzyszenie 

Prasoznawcze „Stopka” 
w Łomży 

technik: 

-farmaceutyczny 

- masażysta 
7 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

STOPKA w Kętrzynie  

Ul. Wojska Polskiego 12 

11-400 Kętrzyn 

Społeczne Stowarzyszenie 
Prasoznawcze „Stopka” 

w Łomży 

 

profil kształcenia ogólny 
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I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. 

Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie 

Ul. Asnyka 10 
11-400 Kętrzyn 

osoba fizyczna profil kształcenia ogólny 79 

RAZEM 322 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO (30.09.2020 r.) 

Warunki przyznawania dotacji na ucznia w przypadku szkół niepublicznych oraz 

niesamorządowych szkół publicznych reguluje ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych.  

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek, dla których Powiat Kętrzyński jest 

organem rejestrującym został określony Uchwałą Nr LIX/428/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 

20 grudnia 2017 r. Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących publiczne szkoły i placówki 

oświatowe, zawierający planowaną na kolejny rok budżetowy liczbę uczniów lub wychowanków, 

złożony w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, służący 

zaplanowaniu dotacji w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego. 

Osoby prowadzące dotowane jednostki oświatowe, składają w terminie do 10 dnia każdego 

miesiąca w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie informację o liczbie uczniów szkoły, na których 

przysługuje dotacja według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Osoby prowadzące szkoły 

niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, nierealizujące obowiązku szkolnego, obowiązku 

nauki, podają liczbę uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w ubiegłym miesiącu - w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.  

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
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systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, okres  

o którym mowa powyżej, nie może być krótszy niż 40% czasu przeznaczonego w danym miesiącu 

na obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

 W roku szkolnym 2020/2021 dotacje przekazano pięciu organom prowadzącym szkoły 

publiczne i niepubliczne w łącznej wysokości 1.291.356,81 zł. 

 Dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne podmioty 
 

Lp. Nazwa szkoły 
Przekazana kwota dotacji (w zł) 

IX-XII.2020r. I-VIII.2021r. RAZEM 

1. Szkoła Policealna TWP w Kętrzynie 65 065,50 90 415,03 155 480 53 

2. II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie 151 157,99 276 162,63 427 320,62 

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie 30 310,62 40 928,20 71 238,82 

4. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie 11 603,15 18 312,12 29 915,27 

5. Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie  9 433,76 31 810,42 41 244,18 

6. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 9 760,23 16 224,60 25 984,83 

7. 
I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich 

Spadochroniarzy w Kętrzynie 
188 442,10 351 730,46 540 172,56 

SUMA (rok szkolny 2020/2021) 465 773,35 825 583,46 1 291 356,81 

Źródło: opracowanie własne 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

nauczycielom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty w 2020 r. przysługiwało jednorazowe 

dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zajęć. Dofinansowanie przysługiwało na sprzęt, oprogramowanie lub usługę zakupione 

w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r. i nie mogło przekraczać kwoty 500 zł 

na uprawnionego nauczyciela. Jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do jednostek systemu 

oświaty prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego, przekazywały środki na dofinansowanie w formie dotacji celowej. 

W 2020 r. środki na dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych do 

prowadzenia nauki zdalnej lub innego sposobu nauczania w formie dotacji celowej przekazano dwóm 

szkołom niepublicznym w kwocie 4.500 zł. (2.500 zł dla II Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego 

w Kętrzynie i 2.000 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy  

w Kętrzynie). 


