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Początek roku szkolnego niesie ze sobą nie tylko emocje związane z powrotem dzieci  

i młodzieży do szkoły, lecz także wyzwania organizacyjno-prawne dla dyrekcji i nauczycieli.  

W celu przygotowania jednostek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017 

podejmowano szereg przedsięwzięć organizacyjnych, w tym m.in.: 

 zostały opracowane i zatwierdzone arkusze organizacji jednostek oświatowych, 

 przeprowadzono procedury związane z awansem zawodowym nauczycieli, 

 prowadzone były prace remontowe i konserwatorskie w szkołach i placówkach. 

 

 

I. UCZNIOWIE, ODDZIAŁY   

 

W szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczęło naukę ogółem 1 126 uczniów i słuchaczy (tab. 1),  

z tego: 

1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie –  570 osób, 

2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie – 556 osób; 

 

 

Tabela 1.  Zestawienie liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych 
 

Rok szkolny 2015/2016 Rok szkolny 2016/2017 

 

Typ szkoły 

liczba 

oddziałów  

liczba 

uczniów 

w tym: liczba  

oddziałów  

liczba  

uczniów  

w tym:  

oddziałów 

klas I 

uczniów 

klas I 

oddziałów 

klas I 

uczniów 

klas I 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

liceum ogólnokształcące 7 193 2 67 6 166 2 53 

technikum 9 255 2 61 8 234 2 66 

zasadnicza szkoła zawodowa 6 171 2 67 6 164 2 64 

liceum ogólnokształcące dla 

dorosłych 

2 27 - - 1 6 - - 

Razem 24 646 6 195 21 570 6 183 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 

liceum ogólnokształcące 6 140 2 52 5 104 1 25 

technikum 9 202 2 57 8 199 2 66 

zasadnicza szkoła zawodowa 8 183 2 59 8 182 3 80 

liceum ogólnokształcące dla 

dorosłych 

2 80 - - 2 71 - - 

Razem 25 605 6 168 23 556 6 171 

         

Ogółem 49 1 251 12 363 44 1 126 12 354 

szkoły dla młodzieży 45 1 144 12 363 41 1 049 12 354 

szkoły dla dorosłych 4 107 - - 3 77 - - 

 

 

Natomiast, w szkołach ponadgimnazjalnych przekazanych do prowadzenia przez Gminę Gryfino 

oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi naukę rozpoczęło ogółem 373 uczniów (tab. 2) 
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Tabela 2.  Zestawienie liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez inne organy 
 

Rok szkolny 2015/2016 Rok szkolny 2016/2017 

 

Typ szkoły 

liczba 

oddziałów  

liczba 

uczniów 

w tym: liczba  

oddziałów  

liczba  

uczniów  

w tym:  

oddziałów 

klas I 

uczniów 

klas I 

oddziałów 

klas I 

uczniów 

klas I 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 

liceum ogólnokształcące 8 237 3 93 9 266 3 84 

Zespół Szkół CKR w Mieszkowicach 

technikum 6  103 2 25 6 107 1 25 

Ogółem 14 340 5 118 15 373 4 109 

 

 

W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych dla 

młodzieży odnotowano następujące zmiany: 

1) w poprzednim roku szkolnym liczba uczniów wynosiła ogółem 1 144 (w 45 oddziałach). 

W porównaniu do roku ubiegłego liczba uczniów szkół dla młodzieży zmniejszyła się o 95 

osób, a oddziałów jest o 4 mniej; 

2) w odniesieniu do liczby tegorocznych absolwentów gimnazjów z terenu powiatu, których 

było łącznie 739, w klasach pierwszych powiatowych szkół dla młodzieży podjęło naukę 

ogółem 354 uczniów, co stanowi 47,90% ogółu absolwentów; 

3) w roku ubiegłym absolwentów gimnazjów było łącznie 747, w klasach pierwszych 

powiatowych szkół dla młodzieży podjęło naukę ogółem 363 uczniów tj. 48,59% ogółu 

absolwentów. Oznacza to, że odsetek gimnazjalistów, którzy wybrali szkoły prowadzone 

przez powiat wzrósł zmalał (o 0,69%). 

 

W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych zaznaczyła się również tendencja spadkowa – liczba 

słuchaczy zmalała o 30 osób. 

 

W szkołach specjalnych rozpoczęło naukę ogółem 145 uczniów (tab. 3), z tego: 

1) w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie – 63 uczniów, 

2) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie –  82 uczniów; 

 

Tabela 3. Zestawienie liczby uczniów w szkołach specjalnych 
 

Typ szkoły Rok szkolny 2015/2016 Rok szkolny 2016/2017 

 liczba  oddziałów liczba uczniów  liczba  oddziałów  liczba uczniów  

Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie 

szkoła podstawowa 3 18 3 16 

gimnazjum 3 21 3 21 

szkoła przysposabiająca do pracy 2 11 2 11 

zespoły rewalidacyjno-wychowawcze 4 15 4 15 

Razem 8+4 65 8+4 63 
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie 

szkoła podstawowa 4 29 5 36 

gimnazjum 3 26 3 23 

zasadnicza szkoła zawodowa 2 19 2 16 

szkoła przysposabiająca do pracy 1 8 1 7 

Razem 10 82 11 82 

     

Ogółem 18+4 147 19+4 145 

 

 
 

W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego w szkołach specjalnych odnotowano niewielką 

różnicę: 

 

1) w szkołach specjalnych naukę rozpoczęło ogółem 145 uczniów w 19 oddziałach  

i 4 zespołach rewalidacyjnych. W poprzednim roku szkolnym liczba uczniów szkół 

specjalnych wynosiła ogółem 147. Uczniowie uczyli się w 18 oddziałach klasowych  

i 4 zespołach rewalidacyjnych.  

Liczbę uczniów w oddziale szkoły specjalnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).  

 

 
 

 

 

Wykres 1.  Liczba uczniów szkół powiatowych – ogółem  
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Wykres 2. Uczniowie wg typów szkół – ogółem  
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II. ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ 
 

 

 

 

Planowanie roku szkolnego 2016/2017 rozpoczyna się w miesiącu styczniu, kiedy to 

podejmowane są decyzje o naborze uczniów do klas pierwszych. Natomiast szczegółową 

organizację nauczania, wychowania i opieki określają arkusze organizacji szkół opracowane przez 

dyrektorów szkół. Arkusze organizacji zawierają szczegółowe dane dotyczące liczby uczniów, 

nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, ogólnej liczby godzin dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych. Arkusze organizacji szkół na rok 2016/2017 zostały opracowane 

w oparciu o przepisy prawa oświatowego, a po ich weryfikacji zostały zatwierdzone przez Zarząd 

Powiatu w maju br. 
 

 
Tabela 4.  Dane do planowanej organizacji roku szkolnego 2016/2017: 
 

 ZSP  

w Chojnie 

ZSP Nr 2  

w Gryfinie 

ZSS w N. 

Czarnowie  

SOSW  

w Chojnie 

PPP  

w Gryfinie  

liczba oddziałów  21 23 8+4 grupy 11 - 

liczba uczniów 570 556 63 82 - 

liczba godzin dydaktycznych 932,63 936,97 484,50 445,50 414 

liczba godzin opiekuńczo-wychowawczych 99,50 105,00 - 280,00 - 

etaty pedagogiczne  58,33 54,83 26,01 37,30 19,50 

etaty administracji i obsługi  29,00 26,70 8,00 15,50 5,65 
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Na początku września br. dyrektorzy szkół przedłożą aneksy do zatwierdzonych arkuszy 

organizacyjnych uwzględniające zmianę liczebności oddziałów, zmiany kadrowe związane  

z urlopami zdrowotnymi i długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi, ewentualne dodatkowe 

godziny nauczania indywidualnego lub rewalidacji. 

 

 

 

III. KADRA PEDAGOGICZNA 

 

W roku szkolnym 2016/2017 stan zatrudnienia w osobach wynosi 203 nauczycieli, z tego:  

w szkołach ponadgimnazjalnych 115 osób (113,16 etatu), w szkołach specjalnych 68 osób (63,31 

etatu) oraz w poradni 20 osób (19,50 etatu). 

Dane te mogą ulec zmianie w przypadku konieczności przyznania np. dodatkowych godzin 

nauczania indywidualnego lub rewalidacji oraz w innych uzasadnionych okolicznościach. 

Rozkład etatów w poszczególnych placówkach przedstawia wykres 3. 

 
 

 

Wykres 3. Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego 
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W nowym roku szkolnym zwiększyły się wymogi kwalifikacyjne stawiane nauczycielom. 

Nauczyciele w zasadniczych szkołach zawodowych (uczący przedmiotów ogólnokształcących), 

placówkach wychowania pozaszkolnego, bursach i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,  
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a także logopedzi i pedagodzy szkolni muszą legitymować się dyplomem magistra. Wszyscy 

nauczyciele mają też możliwość uzupełniania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych  

w szkołach wyższych i na studiach podyplomowych, jak również doskonalenia pracy zawodowej 

poprzez udział w kursach i szkoleniach.  

Powyższe dane uwzględniają nauczycieli, którzy w okresie czerwiec-sierpień 2016 r. 

uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego, a mianowicie: 

 stopień nauczyciela mianowanego – 8 nauczycieli, 

 stopień nauczyciela dyplomowanego –  8 nauczycieli. 

 

 

IV. BAZA NOCLEGOWA SZKÓŁ 

 

Uczniowie zamiejscowi mogą korzystać z bazy noclegowej w internatach, które funkcjonują przy 

zespołach szkół. Niezależnie od tego w internatach szkół ponadgimnazjalnych w okresie roku 

szkolnego przebywają grupy uczniów, którzy realizują kursy zawodowe. Wówczas internaty mają 

pełne obłożenie miejsc. 

 

Tabela 5. Wykorzystanie miejsc w internatach szkolnych: 
 Liczba  

miejsc 

Liczba 

wychowanków/

grup 

Wykorzystanie 

miejsc 

ZSP Nr 2 w Gryfinie 87 56/ 2 64,4% 

ZSP w Chojnie 60 37/ 2 61,7% 

SOSW w Chojnie  48 40/ 4 83,3% 

Razem         195 133/ 8  68,2% 

 

 

 

V. PRACE REMONTOWE, INWESTYCJE 

 

Jak co roku w okresie wakacji w placówkach oświatowych przeprowadzono szereg prac 

remontowych, naprawczych i porządkowych. W związku z niewielkimi środkami finansowymi 

zabezpieczonymi w budżetach szkół na remonty bieżące, w ramach tych środków wykonano wyłącznie 

niezbędne prace i remonty, a mianowicie: 

 

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie: 

 w budynkach szkolnych: budynek nr 1: malowanie sali, klatek schodowych, pokoju 

wypoczynkowego maturzystów, montaż płytek na klatce schodowej i w szatni, montaż 

wykładziny PCV na schodach oraz holach w budynku 1 i 2; 
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 w budynku internatu: remont toalety i łazienki służbowej, remont mieszkania  

z przeznaczeniem na pokoje internackie, malowanie pokoju konferencyjnego i korytarza, 

naprawa dachu na budynku internatu; 

 teren szkoły: naprawa i konserwacja urządzeń siłowni zewnętrznej, uporządkowanie 

terenów zielonych, ułożenie chodnika oraz podjazdu na boisko wielofunkcyjne od strony 

pracowni szkolnych; 

Wykonane  remonty i prace konserwatorskie – 10 768 ,00 zł 

 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie: 

 w budynku szkolnym: malowanie toalet, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

elektrycznej i oświetleniowej, naprawa i malowanie ściany w pracowni elektrycznej, 

 w budynku internatu: malowanie toalet, nowy podjazd do kuchni od zaplecza; 

 teren szkoły: konserwacja sprzętów, uporządkowanie terenów zielonych, położenie 

polbruku przed wejściem do szkoły; 

Wykonane  remonty i prace konserwatorskie – 10 341,00 zł 

 

3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie: 

 w budynku szkolnym: wymiana podłogi, malowanie ścian, wykonanie progów, na 

korytarzu (parter budynku), wymiana podłogi i grzejnika w sekretariacie, wymiana 

grzejników w gabinecie dyrektora; 

 teren szkoły: konserwacja sprzętów, uporządkowanie terenów zielonych; 

Wykonane  remonty i prace konserwatorskie – 13 775,00 zł 

 

4) Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie: 

 w budynku szkolnym: malowanie korytarza i wzmocnienie narożników przy drzwiach do 

wszystkich pomieszczeń w budynku nr 2; przeprowadzono drobne prace konserwatorsko-

naprawcze (naprawa ławek i krzesełek oraz spłuczek, wymiana zaworów) 

 teren szkoły: porządkowanie terenu wokół budynków  

Wykonane prace konserwatorskie – 4 279,00 zł 

 

Niezależnie od przeprowadzonych prac remontowo-modernizacyjnych w placówkach 

oświatowych prowadzone są (lub będą) dodatkowe prace inwestycyjne: 

1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie trwa kapitalny remont pracowni 

gastronomicznej. Modernizacja obejmuje prace rozbiórkowe, wymianę instalacji: 
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wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej oraz instalacji wentylacji mechanicznej, 

roboty malarskie i posadzkarskie, a także montaż nowego wyposażenia pracowni. Koszt prac 

budowlanych to kwota 361 412,00 zł, natomiast wyposażenie wyceniono na 134 480,00 zł. 

Zakończenie prac planowane jest na koniec września; 

2) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie rozpoczął się remont dachu na 

budynku internatu. Zakres remontu obejmuje prace rozbiórkowe, roboty izolacyjne, murarskie, 

tynkarskie i blacharskie oraz nowe pokrycie dachowe. Koszt inwestycji wyniesie 168 000,00 

zł, a planowany termin zakończenia prac to listopad/grudzień br.; 

3) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie ruszy I etap prac, w ramach których 

zamontowane zostanie ogrodzenie modułowe wokół obiektów szkolnych wraz z bramą 

wjazdową. Koszt inwestycji oszacowano na 120 000,00 zł. Prace mają zostać zakończone  

z końcem 2016 r. 

 

 

PODSUMOWANIE  
 

Jednostki oświatowe posiadają dobrze przygotowaną merytorycznie organizację nowego roku 

szkolnego 2016/2017. Trwają prace związane z anektowaniem zatwierdzonych arkuszy organizacji 

nowego roku szkolnego. Ponadto, Powiat Gryfiński wnioskował o dodatkowe środki na realizację 

programów rządowych: 

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 24 000 zł z przeznaczeniem na 

zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych dwóch szkół 

ponadgimnazjalnych; 

 Rządowy programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących 

szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki  

w szkołach „Bezpieczna+” – 11 985,73 zł z przeznaczeniem dla Szkoły 

Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie na dofinansowanie 

projektu pod tytułem: „Każdy różny – wszyscy równi”; 

 wyposażenie szkół specjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne – 

wnioskowana kwota 18 094 zł. 

 

Wszystkie podjęte działania organizacyjne i techniczne powinny zapewnić prawidłowe 

funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017. 

 

 



 10 

Opracowanie:  

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
 

Opracowano na podstawie:  

 sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej, 

 arkuszy organizacji pracy szkół i placówek oświatowych  

prowadzonych przez Powiat Gryfiński, 

 innej dokumentacji źródłowej. 


