
OCENA ZARZĄDU PoWIATU
oDNOŚNIE PRZYGoToWANIA szKoŁI PLACÓWEK

DO ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

Zgodnie ze zmtanami w ustawie o systemie oświaty wplowadzonymi ustawą z dnia 19
sierpnia 201 1 r. o zmianie ustawy o systemie oświaĘ oraz nielĆórych innych ustaw ( Dz. U. Nr
205' poz. 1Ż06) dalsze reformowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego dotyczy głównie
kształcenia zawodowego, w wyniku czego tegoloczni absolwęnci gimnazjum będą mogli
kontynuowaó naukę w trzech typach szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnoksŻałcącym
(cykl trzyletni), technikum (cykl czteroletni) lub zasadniczej szkole zawodowej (cykl trzyletni).

W liceum ogólnokształcącym, technikum i zasadniczej szkole zawodowej uczniowię
realizują te same przedmioty ogólnoksŹałcące w zakresie podstawowym, a ponadto w liceum
i tecbnikum wybrane z nich mogą byó rea1izowane takŻę w zakresię rozszerzollym.
Wprowadzono też dodatkowe przedmioty uzupełniające.

W szkołach zawodowych uczniowie będą mogli ksŹałcić się w wielu zawodach, które
podzielono na kwalifikacje, kładąc szczególny nacisk na ksŹałcenie praktyczne _ w ciągu
ttzech lat nauki, będzie ono obejmować ponad 60Yo całego czasu przęznaczone1o na
kształcenie zawodowe. W prz1padku naszych szkół praktyczna nauka będzie mogła odbyłvać
się u pracodawcy 1ub w warsztatach szkolnych (ty1ko elektryk i mechanik pojazdów
samochodowych), zaś w trakcie nauki w technikum praktyki zawodowe organizowane będą u
pracodawcy. Ma to przyblizyć kształcenie zawodowe do rzeczyrvistych potrzeb i oczekiwań
pfacodawców, co ma ułatwiÓ absolwentom ksZałcenia zawodowego znalezienie pracy oraz dai
im też moŻ1iwośó zdobywania dodatkowych kwaliflkacji w innych zavłodach. Podział
zawodów na kwalifrkacj e spowoduje również zmiany w egzaminach zawodowych, podczas
k1órych potwierdzanie nabycia umiejętności będzie się odbywać w trakcie nauki w szkolę
poprzez zdanie egzaminu zawodowego z zakesu danej kwalifikacji. SzkoĘ zawodowe, w tym
technikum prowadzone przez Powiat Węgrowski są przygotowane do wyzwań nowych załoŻeń
reformy systemu oświaty.

oferta sieci ksŹałcenia szkół ponadgimnazjalnych zatwi'ętdzona przez Radę Powiatu
31 stycznia 2002 r.' która w kolejnych latach była weryfikowana ptzęz szkoły, Rodziców,
czy też absolwentów gimnazjów, Zaś Skorygowana w Ż009 i 2012 roku przez Radę Powiatu
odpowiada niesłabnącym zainteresowanięm wyborem liceum, z zarysowującym się spadkiem
zainteresowania szkołami zasadnic4'rni zawodowymi na Tzecz wzrostu zainteresowania
technikum. Biorąc jednak pod uwagę pogarszające się wyniki egzaminów zewnętrznych,
również w minionych czterech latach' naleĘ rozważyi możliwośó przemodelowania
kształcenia ponadgimnazjalnego na terenie powiatu węgrowskiego.

W odniesieniu do szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Węgrowski naleŻy
stwierdziÓ, iż szkoŁy ponadgimnazjalne zostały przygotowane naleĘcie do roku szkolnego
201212013' do realizacji systemu oświaty oraz wymogów jakie niesie za sobą reforma tego
systemu, szczegóInie w odniesieniu do egzaminów zewnętrznych maturalnych i zewnętrznych
zawodowych.

Łącznie w szkołach prowadzonych przez Powiat Węgrowski zapisanych jest 2.733
uczniów i słuchacry' w tym 2.554 uczniów (we wrześniu 2011 zapisanych było 2.80ó
uczniów i słuchaczy), co oznacza' że jest o 73 osoby mniej niz we wrześniu roku minionego.
W porównaniu z czerwcem roku bieżącego zapisanychjest o 37 uczniów i słuchaczy mniej.

Wieloletnia plognoza opraco\łana w grudniu ub. roku zakładała, że w obecnym roku
szkoln}'rn łączna liczba ucnriów klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych w systemie
dziennym prowadzonych przez Powiat Węgrowski (bez zszs i przysposob. do pracy) będzie
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wynosiła 815 osób, a w rzeczywistości nabór wyniósł 704 uczniów. Doświadczenie z
minionych |at nakazuje przypllszczać iż w okresie między 1 września a 30 września br' |iczba
ta wzrośnie o około I,5oń. Prognoza na przyszĘ rok szkolny (Ż013/2014) zakłada wzrost
łącznej liczby uczniów przyjętych do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych w systemie
dzienn}łn o 7 osób.

Nadal występuje wysokie zainteresowanie szkołami ogólnokształcącymi, jednak nie
wzroslo istotnie technikami oraz brakuje wyraźniej tendencji wzrostowej zainleresowania
szkołami zasadnicz1łni zawodowymi. Mimo tegorocznego \łzrostu maleje zainteresowanie
ofeńą kształcenia dorosłych zarówno w systemie szkół publicznych' jak i niepublicznych
(wynik reformy ksŻałcenia ponadgimnazjalnego wprowadzony ustawą z 11 sierpnia 201 1 r.).

Na uwagę zasługuje fakt' iŻ 8'8% nowo przyj ęĘch uczniów do szkół ponadgimnaz_
jalnych to uczniowie spoza powiatu węgrowskiego (w roku minionym 6,7%). SptzyjĄąca
komunikacja do pobliskich ośrodków kształcenia ponadgimnazjalnego, zlokalizowanych
bezpośrednio poza granicami powiatu węgrowskiego _ po raz pierwszy wpłynęły na większy
niż w latach poprzednich 

''odpływ'' 
uczniów poza nasz Powiat. Ponadto nie sposób okeślić

odsetka osób' które nie podjęły jeszcze decyzji o wyborzę szkoły i czy w ogóle jąpodejmie.
Zebrane dane dotyczące nauczycieli świadczą o ich wysokich kwalifikacjach

pedagogicznych - odsetek magistrów z przygotowaniem pedagogicznyn w;łrosi 93,77% ogóŁu

zatrudnionych, natomiast odsetęk nauczycieli którzy uzyskali stopień nauczyciela
d1p1omowanego stanowią 50,1 5% ogółu zatrudnionych.

Zmniejszeniu lległa łączna |iczba godzin ponadwymiarowy ch otaz |iczba godzin
ponadwymiarowych w tygodniu przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela,
która wynosi 3,14 godziny w tygodniu (we wrześniu ub. roku _ 3,70, dwa lata temu 3,58, trzy
1ata temu - 3,94, a w r. szk. 2008109 - 5 

'23). 
Z uwagi na składanie przez rodziców wniosków o

nauczanie ind1'widualne, popaĘch stosownymi orzeczeniami poradni psychologiczno-
pedagogicznej liczba ta może wzrosnąó nawet o 0,4 godz. w tygodniu.

W zwią7ku ze Zfiacznym zaangaŻowaniem środków finansowych na wydatki bieŻące

oraz inwestycyine Powiatu, środków unijnych (POKL)' środków finansowych Rad Rodziców,

atakże lch pozyskaniem od sponsorów przez d1łek1orów szkół i placówek - szkoĘ i placówki

zostaĘ naleĘcie przygotowane do realizacji kolejnego roku szkolnego, mając na uwadze

zarówno aspekt techrriczno-sanitamy obiektów, jak i w1rposaŻenie dydaktyczne klasopraco'funi,

wykraczające często ponad wyposażenie standardowe, co odnosi się zarówno do ksŻałcenia

specjalnego, jak i ponadgimnazjalnego, w tym zawodowego.
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