Węgorzewo, 10 października 2019r.
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
11-600 Węgorzewo
ul. 3-go Maja 17B
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgorzewie w przedkłada
informację o stanie realizacji zadań oświatowych w SOSW w Węgorzewie za rok szkolny
2018/2019.
1. Obsługa i administracja, stan na 30 09.2019 zgodny z SIO
Szkoła
SOSW

2015
19

2016
19

2017
20

2018
20

2. Baza lokalowa;
Lp.

placówka

pow.
gruntów

1

SOSW

19660

sale
lekcyjne
12

pow.

385

sale
komput

pow.

2

80

stołówki

1

gabinety
logopeda – 1
pedagog – 1
psycholog - 1

3. Stan wyposażenia w urządzenia i zbiory biblioteczne;
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Wyposażenie
Komputery do użytku uczniów
Komputery w bibliotece
Komputery w pracowni
Projektory multimedialne
Rzutniki pisma
Magnetowidy
Magnetofony
TV
Kamery
DVD
Ksero i drukarki
Woluminy
Kasety audio i wideo
Kamery - monitoring
rzutnik przeźroczy
Mat. na nośnikach elektr.
Tablice multimedialne
Tomatis
Projektor
Monitor interaktywny
Notebook

SOSW
36
7
24
5
1
6
21
12
1
16
9
15787
75
0
0
136
3
1
1
3
2

4. Prace remontowe w szkole w roku szkolnym 2018/2019 wydatkowana kwota30226,88 zł

W czasie roku szkolnego 2018/2019 wykonano następujące przedsięwzięcia:
1. Adaptacja pomieszczenia dla drugiej grupy przedszkolnej
2. Zakup brakujących mebli do grupy przedszkolnej
3. Zakup pomocy dydaktycznych do grupy przedszkolnej, gabinetów terapeutycznych i
klas.
4. Realizacja II etapu projektu „Dostosowanie budynków internatu do przepisów ppoż. i
potrzeb osób niepełnosprawnych” (wniosek PFRON) – remont budynki internatu nr I i
pomieszczeń SPdP oraz montaż instalacji alarmowej oraz rozpoczęcie III etapu ww.
projektu – remont budynku internatu nr III.
5. Przeprowadzenie audytu w związku z końcem okresu trwałości projektu „Restauracja
i modernizacja posesji SOSW w Węgorzewie.
6. Wdrożenie RODO
7. Naprawa zestawu nagłaśniającego
8. Naprawa komputerów
9. Naprawa samochodu
10. Zakup kasy fiskalnej
11. Zakup niszczarki do dokumentów i programów antywirusowych
12. Zakup projektora multimedialnego
13. Kontynuowano doposażenie szkół w podręczniki szkolne
14. Naprawa odśnieżarki
15. Naprawa zmywarki
16. Zakup opon do samochodu
17. Zakup dozowników na mydło
18. Zakup wentylatora
19. Przeglądy elektryczne
5. Dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, ubikacje)
– 2 podjazdy dla niepełnosprawnych, 1 toaleta.
6. Kadry i doskonalenie zawodowe
Lp rok

kwota planowana na kwota wykorzystana
dokształcanie

na dokształcanie

1.

2017

18 888,00

12 415,00

2

2018

22 634,00

22 634,00

a) Formy dokształcania rok 2018/2019: Podnoszenie kwalifikacji przez kadrę. (bez
podawania imienia i nazwiska wymienić kursy, szkolenia, warsztaty, studia
podyplomowe itp. ile osób uczestniczyło,
W roku szkolnym 2018/2019 pięciu nauczycieli realizowało studia podyplomowe: terapia
pedagogiczna 4 nauczycieli, integracja sensoryczna 1 nauczyciel.
Ponadto zrealizowano następujące formy doskonalenia zawodowego:
Lp. Forma doskonalenia
Uczestnicy
1
Konferencja samokształceniowa: Analiza wyników egzaminu
Rada Pedagogiczna Ośrodka
gimnazjalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

2
3
4
5
6
7

8
9

10
11

12
13
14

15

16

17
18
19

20
21

zawodowe uczniów SOSW w roku 2018.
Zebranie szkoleniowe dotyczące awansu zawodowego
nauczycieli
Szkolenie dotyczące wdrożenia przepisów z zakresu ochrony
danych osobowych
Szkolenie przeciwpożarowe
Szkolenie dotyczące wdrożenia przepisów z zakresu doradztwa
zawodowego
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej
Webinarium: „Edukacja przez zmysł, czyli jak mądrze
angażować doświadczenia zmysłowe dziecka w edukację” (online)
Szkolenie: „Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna –
Mobilna Rekreacja Muzyczna”
Szkolenie: „Modyfikowanie Wewnątrzszkolnych Systemów
Doradztwa Zawodowego. Program realizacji
Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w roku
szkolnym 2018/2019”
Szkolenie: „Egzamin ósmoklasisty z Ortograffiti. Matematyka”
(30 godzin)
Szkolenie: „Metody aktywizujące na lekcjach matematyki w
klasach IV-VIII w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty”
(30 godzin)
Konferencja ogólnopolska: „Rosnę z AAC”
Konferencja: „Budowanie autorytetu nauczyciela – etyka
zawodu.”
Szkolenie: „Metody kształcenia matematycznego
ukierunkowane na efektywność. Jak skutecznie pracować z
uczniem na lekcji matematyki?” (16 godzin)
Konferencja metodyczna: „Zadania nauczycieli w kontekście
wprowadzanych zmian w systemie oświaty. Rozwijanie
kompetencji kluczowych na zajęciach wychowania fizycznego”
Konferencja metodyczna: „Zadania nauczycieli w kontekście
wprowadzanych zmian w systemie oświaty. Wspieranie rozwoju
kompetencji kluczowych i doradztwa zawodowego na różnych
etapach edukacyjnych.”
Szkolenie: „Zagrożenie atakami terrorystycznymi w placówkach
oświatowych”
Szkolenie: „Podniesienie kompetencji zawodowych w pracach
Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej”
Szkolenie: „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób
działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.”
Szkolenie: „Trudne zachowania uczniów – diagnoza, strategie,
potrzeby dziecka i rodzica, rola nauczyciele, wychowawcy.”
Szkolenie wewnętrzne: „Wykorzystanie komunikacji
alternatywnej w pracy z małym dzieckiem – PCS” prowadzone
przez I. Łosińską

Nauczyciele odbywający staż
oraz opiekunowie stażu
Rada Pedagogiczna Ośrodka
Rada Pedagogiczna Ośrodka
Rada Pedagogiczna Ośrodka
Pracownicy Ośrodka
2 nauczycieli

4 nauczycieli
2 nauczycieli

1 nauczyciel
1 nauczyciel

1 nauczyciel
1 nauczyciel
1 nauczyciel

2 nauczycieli

1 nauczyciel

1 nauczyciel
1 nauczyciel
1 nauczyciel

1 nauczyciel
Nauczyciele zespołu WWRD

22
23

24

25
26

27
28
29

30
31
32
33
34
35

Szkolenie: „Neurodydaktyka – jak sprawić, by umysł i zmysły
pomagały w nauce?”
Szkolenie: „Rozwijanie logicznego i krytycznego myślenia z
wykorzystaniem narzędzi TOC w realizacji podstawy
programowej”
Szkolenie: „Rodzic w procesie wspomagania rozwoju i
wychowania swojego dziecka”

Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna

Rodzice uczniów w ramach
Klubu Rodzica oraz
7 nauczycieli
Szkolenie: „Praca z dzieckiem leworęcznym w przedszkolu i kl. 2 nauczycieli
I-III szkoły podstawowej”
Szkolenie on-line Fundacji SYNAPSIS na teachasd.com – 4
1 nauczyciel
moduły:
1. Czym jest spektrum autyzmu i jak sobie z nim radzić w
klasie?
2. Dostosowanie programu nauczania do uczniów, u
których zdiagnozowano ASD.
3. Technologie teleinformatyczne (ICT)a ASD
4. Ze szkoły w dorosłość w kontekście uczniów z ASD.
Szkolenie: „Zaburzenia integracji sensorycznej w ADHD. –
4 nauczycieli
Teoria i praktyczne wskazówki do terapii”
Szkolenie: „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym”
2 nauczycieli
Szkolenie on-line: „Od sensoryki do matematyki, czyli
1 nauczyciel
wspieranie integracji sensorycznej i kompetencji
matematycznych”
Szkolenie: „Rodzic w internecie”
3 nauczycieli
Szkolenie: „Elementy racjonalnej terapii”
1 nauczyciel
Szkolenie: „Podniesienie kompetencji zawodowych w pracy
1 nauczyciel
zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej”
Szkolenie: „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób
1 nauczyciel
działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
Szkolenie: Trudne zachowania uczniów – diagnoza, strategie,
1 nauczyciel
potrzeby dziecka i rodzica, rola nauczyciela, wychowawcy”
Kurs on-line OPERON: „Czytanie ze zrozumieniem jako
1 nauczyciel
niezbędna umiejętność nie tylko na języku polskim”
b) Awans zawodowy; ile osób, na jaki stopień

Awans na nauczyciela kontraktowego - 2 nauczycieli (Joanna Łukaszewicz, Dorota
Kozłowska)
7. Wyniki egzaminów zewnętrznych:
Egzamin gimnazjalny:
Do egzaminu przystąpiło 2 uczniów.
Średnie wyniki szkoły:
Język polski: 64,1%
Historia i WOS: 85,9%
Matematyka: 58,6%
Przedmioty przyrodnicze: 58,9%
Język angielski podstawowy: 52,5%

Średnie wyniki w województwie:
Język polski: 57%
Historia i WOS: 72%
Matematyka: 44%
Przedmioty przyrodnicze: 60%
Język angielski podstawowy: 60%
Średnie wyniki w kraju:
Język polski: 54%
Historia i WOS: 69%
Matematyka: 42%
Przedmioty przyrodnicze: 58%
Język angielski podstawowy: 58%
Egzamin ósmoklasisty:
Do egzaminu przystąpiło 3 uczniów.
Średnie wyniki szkoły:
Język polski: 62%
Matematyka: 82,3%
Język angielski: 43,7%
Średnie wyniki w województwie:
Język polski: 36%
Matematyka: 44%
Język angielski: 39%
Średnie wyniki w kraju:
Język polski: 36%
Matematyka: 40%
Język angielski: 39%
Egzamin zawodowy:
Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 w Węgorzewie w zawodzie kucharz ukończyło 3
absolwentów, którzy przystąpili do obu części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie, osiągając następujące wyniki:
z części pisemnej teoretycznej średnio 56%.
z części praktycznej średnio 92,7%.
Zdawalność części teoretycznej szkoły: 66,7% (w powiecie węgorzewskim 60%; w woj.
Warmińsko - mazurskim 84,8%)
Zdawalność części praktycznej szkoły: 100% (w powiecie węgorzewskim 100%; w woj.
warmińsko- mazurskim 99,8%)
Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie otrzymało 66,7% absolwentów szkoły (w
powiecie węgorzewskim 50%; w woj. warmińsko- mazurskim 86,1% zdających).
Indywidualne osiągnięcia uczniów: udział w konkursach, stypendia przyznane w
ubiegłym roku szkolnym
Troje uczniów szkół SOSW w Węgorzewie otrzymało w roku szkolnym 2018/2019 stypendia
Powiatu Węgorzewskiego za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe i w
konkursach.
Ponadto uczniowie wzięli udział w następujących konkursach i zawodach:

 Udział w Przeglądzie Artystycznym Szkół Powiatu Węgorzewskiego (ozdoby świąteczne,
gazetka „Nasz Ekspres”).
 Udział w Wojewódzkim Konkursie Pięknego czytania w Giżycku (wyróżnienie).
 Udział w VI Przeglądzie Teatralnym o Tematyce Przeciwdziałania Przemocy w
Węgorzewie – spektakl „Anioły i demony”.
 Organizacja IV Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego „Obrazy słowem
malowane” pod hasłem: „Obrazy i portrety sławnych Polaków”; udział w konkursie.
 Organizacja Powiatowego Konkursu fotograficzno – plastycznego „Rowerowe
Horyzonty”; udział w konkursie.
 Udział w Wojewódzkim Konkursie „Poezji i Pieśni Patriotycznych” w Łupkach (I
miejsce, wyróżnienie).
 Udział w Powiatowym Konkursie wiedzy o HIV i AIDS „Razem przeciwko AIDS”.
 Udział w Powiatowym Konkursie Stacji Sanepidu w Węgorzewie „Palenie tytoniu
szkodzi zdrowiu” (II miejsce).
 Udział w Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach Licealiady (III
miejsce).
 Udział w konkursie plastycznym: „Ozdoby bożonarodzeniowe” All Finanse (I i III
miejsce); „Kolorowe Święta” w Gołdapi (I i II miejsce); „W poszukiwaniu ciszy” w
Elblągu (wyróżnienie), „Z moją mamą jest wesoło”; „Pejzaż zimowy” konkurs dla
uczniów zajęć RW (I miejsce).
 Organizacja IV Integracyjnego festiwalu Piosenki „Co nam w duszy gra…” pod hasłem
„Pioseneczki z malowanej skrzyneczki”; udział w konkursie.
 Organizacja i udział w IX Wojewódzkim Konkursie „Ruch rzeźbi umysł, serce, ciało…”
(III miejsce w kategorii teatr, I miejsce w kategorii sport).
 Udział w XI Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym "Orto-zgadula" w Giżycku.
 Udział w konkursie „Smaki 2019” w Olecku (I miejsce i wyróżnienie).
 Udział w IV Mistrzostwach w Badmintonie Osób Niepełnosprawnych organizowanych
przez OSiR.
 Udział w Mistrzostwach w Tenisie Stołowym Osób Niepełnosprawnych organizowanych
przez OSiR.
 Udział w VII Integracyjnym Turnieju w Badmintonie w Olecku.
 Udział w XIV Mityngu w Biegach Przełajowych w Elblągu.
 Udział w XVII Regionalnym Turnieju w Tenisie Stołowym w Olecku.
8. Informacja o realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych: realizowane programy
wychowawcze, profilaktyczne, formy, zasięg, współpraca z rodzicami, środowiskiem itp.
 Udział w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata” pod hasłem „Akcja - segregacja! 2 x
więcej, 2 x czyściej”
 Organizacja „Dnia Ziemniaka”
 Realizacja zajęć dodatkowych w ramach innowacji pedagogicznej: „Czytam, liczę,
poznaję świat poprzez gry planszowe” .
 Organizacja szkolnych obchodów z okazji DEN.
 Organizacja „VIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia”.
 Organizacja imprez i uroczystości w grupach przedszkolnych (urodzin dzieci).
 Realizacja zajęć „Magda i Max”
 Organizacja zajęć rytmiczno – ruchowych dla rodziców dzieci przedszkolnych.

 Organizacja comiesięcznych spotkań integrujących rodziców z obu oddziałów
przedszkolnych
 Przeprowadzenie demokratycznych wyborów do samorządu Ośrodka.
 Przygotowanie uczniów i ich udział w polonezie odtańczonym na Placu Wolności w
ramach miejskich obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
 Organizacja uroczystej akademii z okazji 100 - rocznicy Odzyskania Niepodległości przez
Polskę; udział w akcji wspólnego odśpiewania Hymnu państwowego.
 Udział uczniów w spotkaniach z przedstawicielami Policji (bezpieczne poruszanie się po
drogach; fajerwerki, cyberprzemoc, bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje).
 Organizacja szkolnego konkursu historycznego „Polskie drogi ku Niepodległości”.
 Udział w cyklicznych zajęciach rękodzielniczych w MKL w ramach edukacji plastycznej i
technicznej.
 Organizacja cyklicznych, międzygrupowych zajęć rękodzielniczych w internacie.
 Organizacja zajęć sportowych grupy wychowawczej na hali sportowej.
 Organizacja zajęć komputerowych, modelarskich w Internacie.
 Organizacja zajęć i wykonanie gazetki z okazji Międzynarodowego Miesiąca ACC.
 Organizacja zajęć „Dzień Praw Dziecka” w internacie oraz wystawy prac plastycznych i
gazetki w szkole.
 Organizacja uroczystego Jubileuszu 68-lecia Ośrodka (msza św., akademia, program
artystyczny, upominki dla gości, dekoracje, poczęstunek).
 Organizacja Zabawy Andrzejkowej w Internacie.
 Udział w powiatowym „Tygodniu Kariery Zawodowej” pod hasłem: „Bądź architektem
swojego szczęścia”– wizyta w PUP; wycieczka do hotelu „Ognisty Ptak”; organizacja
zajęć otwartych dla dzieci z przedszkola „Jesteś: - poznanie zawodu kucharza.
 Organizacja 3 wycieczek na mecz siatkarski do Olsztyna.
 Organizacja wycieczki rowerowej trasą Trygort – Przystań- Mamerki- Kaczory- StawkiWęgorzewo w ramach działalności SKR „Horyzont”.
 Organizacja dwóch spotkań „Klubu Smakoszy Książek”.
 W ramach wolontariatu prowadzono zbiórkę karmy dla bezdomnych psów i kotów.
 Organizacja Wigilii wszystkich wychowanków Ośrodka z udziałem rodziców (dekoracje,
upominki dla gości, Jasełka, koncert kolęd, konkurs „Przyszła do nas choinka zielona”).
 Organizacja Mikołajek klasowych.
 Realizacja programów profilaktycznych:
elementy „Spójrz inaczej” (wg
zmodyfikowanych scenariuszy), „Dziesięć drogowskazów”, „Moje dziecko idzie do
szkoły”, Program profilaktyki próchnicy „Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość”,
Program „Kleszcz mały czy duży – nic dobrego nie wróży”, Programy Profilaktyki
Antytytoniowej –„Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Znajdź
właściwe rozwiązanie”, Program profilaktyczny „Trzymaj formę!”, „Bieg po zdrowie”,
„ARS – czyli jak dbać o miłość”.
 Realizacja programu "Edukacja regionalna w bibliotece Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Węgorzewie".
 Wprowadzanie w czasie zajęć form muzykoterapii Mobilnej Rekreacji Muzycznej wg
M.Kieryło i wg B.Strauss.
 Organizacja systematycznych zajęć bibliotecznych w bibliotece szkolnej dla dzieci
przedszkolnych oraz dla uczniów klasy IV-VI A (projekt - „Poniedziałki z książką”).
 Organizacja IV Ośrodkowego Plebiscytu na Bestseller Dzieciństwa.
 Prowadzenie Kroniki Ośrodka

 Prowadzenie strony internetowej Ośrodka oraz profilu Ośrodka i grupy przedszkolnej na
Facebooku
 Redagowanie gazetki Ośrodka „Nasz Ekspres”.
 Prowadzenie Galerii Ośrodka.
 Udział w akcji „Góra grosza”.
 Udział w XXVII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 Organizacja Dnia Świadomości Autyzmu w ramach akcji Kwiecień Światowym
Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu
 Organizacja Dnia Ziemi.
 Organizacja Dnia Rodziny w SPdP
 Organizacja Balu Karnawałowego, Walentynek, Dnia Mamy – dla Mamy, Dnia Dziecka,
Pikniku Rodzinnego, urodzin dzieci w grupach przedszkolnych, spotkania pożegnalnego
dla absolwentek oddziału.
 Organizacja czterodniowej wycieczki w ramach zielonej szkoły na Wyspę Sobieszewską.
 Organizacja Dnia Otwartego pod hasłem „Zdrowo i sportowo”.
 Organizacja X Mistrzostw Ośrodka w Tenisie Stołowym.
 Organizacja Nocy Sportowo – Filmowej.
 Organizacja Walentynek, Balu Karnawałowego.
 Udział w obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 Organizacja uroczystego Apelu z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
oraz udział pocztu sztandarowego Ośrodka w miejskich obchodach tego święta.
 Organizacja cyklicznych zajęć „Zdrowe śniadanie”.
 Organizacja Dnia Bez Przemocy pod hasłem „Kocham, lubię, szanuję…”
 Organizacja XI Sztafety Ortograficznej w Ośrodku.
 Organizacja Turnieju Tenisa Stołowego – Mistrz Internatu
 Organizacja Turnieju gry w Badmintona – Mistrz Internatu
 Organizacja Turnieju gry w Ringo – Mistrzowie Internatu
 Organizacja Turnieju Gier Video oraz Gier Stolikowych
 Organizacja wycieczek plenerowych w Internacie
9. Inne informacje obrazujące pracę i osiągnięcia szkoły: realizowane projekty, pozyskane
środki w roku szkolnym 2018/19 (pozyskane kwoty)
 Realizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży
„Jesteś” projektu „Chcę i potrafię tworzyć sztukę” w ramach programu „Nie Ja, nie Ty, po
prostu My” – wyjazd do Chlebowego Domku w Spytkowie na zajęcia rękodzielnicze,
podczas których uczestnicy poznali technikę produkcji mydła i kul kąpielowych – 584,00
zł
 Realizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży
„Jesteś” projektu „Spędzanie wolnego czasu - zdrowo i sportowo ” (dwudniowy rajd
rowerowo - kajakowy)- 1620,00 zł
 Realizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży
„Jesteś” projektu „Jesteśmy wolni od nałogów III” (biwak profilaktyczny, rajd pieszy,
konkurs plastyczny, turniej rodzinny)- 1510,00 zł
 Realizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży
„Jesteś” projektu „IV Integracyjny rejs po Jeziorze Świecajty” i udział w rejsie – 1116,00
zł

