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RAPORT  ZE STRATEGII  ROZWOJU  EDUKACJI W POWIECIE SIERPECKIM NA LATA 2020 - 2024

Sierpc, 2022 r.

Wstęp
Raport ten jest pierwszym sprawozdaniem z realizacji celów strategicznych

„Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2020-2024”, zwanej
dalej Strategią.  Strategia została opracowana przez powołany Zarządzeniem Nr
ON.120.18.2020 Starosty Sierpeckiego z dnia 11 marca 2020 r.  Zespół, w skład
którego wchodzili:
- Małgorzata Korpolińska i Andrzej Cześnik - przedstawiciele Komisji Spraw
Społecznych,
-  Bogusława  Lewandowska  –  koordynator,   Monika  Szablewska  i  Joanna
Mazurowska - pracownicy Wydziału Oświaty i Zdrowia,
- Ewa Jancewicz, Magdalena Peda, Leonora Brudnicka, Renata Przybyłowska,
Emilia  Lewandowska,  Piotr  Tyndorf,  Wojciech  Kęsicki  i  Marta  Witte  -
dyrektorzy  szkół  i  placówek  oświatowych  oraz  jednostek  organizacyjnych,
prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

Pracami  Zespołu  koordynowała  -  Pani  Bogusława  Lewandowska  –
Naczelnik Wydziału  Oświaty i Zdrowia. 
Zgodnie  z  treścią  w/w  zarządzenia  oraz  zarządzenia  Nr  ON.120.28.2022
zmieniającego  zarządzenie  w  sprawie  powołania  Zespołu  ds.  opracowania
Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie sierpeckim na lata 2020-2024,  do zadań
Zespołu  należy  przygotowanie  i  przedłożenie  raz  na  2  lata  Radzie  Powiatu
w Sierpcu raportów z realizacji Strategii.

 Nowoczesny system szkolnictwa zakłada spełnienie oczekiwań i  potrzeb
młodego pokolenia oraz wykorzystywanie jego potencjału i możliwości, kształtując
nawyki  uczenia  się  przez  całe  życie,  umiejętności  samodzielnego  korzystania
z informacji i radzenia sobie na rynku pracy. Odpowiednie analizy mają ułatwić
prowadzenie skutecznej polityki edukacji w powiązaniu z polityką na rynku pracy
powiatu sierpeckiego.  Wszystkie szkoły ponadpodstawowe w Sierpcu starają się
harmonijnie  realizować  funkcję  dydaktyczną,  wychowawczą  i  opiekuńczą,  dążą
do wprowadzania młodych ludzi w różnorodne dziedziny życia i  nauki, a także
zapewniają  możliwość  atrakcyjnego  spędzania  czasu,  rozrywki  i  odpoczynku,
podejmują  starania  o  zapewnienie  oferty  edukacyjnej  zgodnej  z  oczekiwaniami
dzieci i młodzieży.  Nasze szkoły są bezpieczne i przyjazne.  Dążymy do tego, aby
każdy uczeń czuł się ważny, otoczony opieką i szanowany, mógł rozwijać zaufanie
i  szacunek  do  samego  siebie,  uczył  się  szacunku  i  przekazywania  innym
uznawanych przez siebie wartości.
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I Informacja o rekrutacji uczniów do klas I szkół ponadpodstawowych
Analizując  demografię  podległych  gmin,  a  szczególnie  przyszłych

absolwentów szkół podstawowych w poszczególnych rocznikach oraz odsetek tych
uczniów,  które  zasiliły  progi  naszych  szkół  ponadpodstawowych,  przyjęto,  że
najbardziej  realnym  wskaźnikiem  do  wszelkich  wyliczeń  dotyczących  naboru
będzie 70% populacji absolwentów szkół podstawowych z danego roku.  Jest to
odsetek w rekrutacji, do którego dążą szkoły prowadzone przez nasz Powiat.  Na
przełomie ostatnich pięciu lat szkolnych zaobserwowano, że w niektórych szkołach
poziom  naboru  uczniów był  mniej  więcej  na  tym  samym poziomie,  w  innych
zwiększył się kosztem drugiej szkoły. Analizując szczegółowo nabór uczniów do
klas  pierwszych  szkół  ponadpodstawowych  w  roku  szkolnym  2020/2021  i
2021/2022 w porównaniu z danymi przewidywanymi w Strategii wyglądają one
następująco:

Szkoła
Ogólna liczba
uczniów
Rok szkolny 
2020/2021 i 
2021/2022
(Dane na 
podstawie 
SIO na dzień 
30.09. 2020 i 
30.09.2021

Liczba 
uczniów 
przyjętych do
klas 
pierwszych 
(dane na 
dzień 
01.09.2020 i 
1.09.2021

Liczba 
uczniów klas 
pierwszych 
przewidywan
ych w 
Strategii 
(wykazane      
w tabeli 14 
Dział V)
Rok szkolny 
2020/2021 i 
2021/2022

Wskaźnik 
procentowy w
odniesieniu 
do Strategii
Rok szkolny 
2020/2021 i 
2021/2022

Liczba 
oddziałów 
klas 
pierwszych
Rok szkolny 
2020/2021 i 
2021/2022

Liczba 
oddziałów 
klas 
pierwszych 
przewidywan
a w Strategii
Rok szkolny 
2020/2021` i 
2021/2022

Średnia liczba
uczniów klas 
pierwszych/o
ddział w roku
szkolnym 
2021/2022 i 
2021/2022

LO
im. mjra H. 
Sucharskiego  
w Sierpcu-
301/322

81/73 108/97 75,00%/
54,5%

3/3 4/4 27/24,3

ZS Nr 1
im. Jose de San
Martin              
w Sierpcu-
865/836

228/179 162/146 140,74 %/
137,70%

8/7 6/6 28,5/25,6

ZS Nr 2
im. Zygmunta 
Wolskiego         
w Sierpcu 
-497/467

100/102 108/97 92,59%/
103,2%

4/4 4/4 24,75/25,5

SOSW-88/96 n.d. n. d.  n. d. n. d. n. d. n. d.
Razem –
1810-

409/354
 bez SOSW

378/340 108,20%/
104,12%

15/14 14/14 27,3/25,3
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Dla porównania dane dotyczące rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym

2022/2023 

Szkoła Liczba
uczniów
przyjętych
do  klas
pierwszych
(dane  na
dzień
30.09.2020/
2021)

Liczba  uczniów
klas  pierwszych
przewidywanych
w  Strategii
(wykazane          w
tabeli 14  Dział V)

Wskaźnik
procentowy
w
odniesieniu
do Strategii

Liczba
oddziałów
klas
pierwszych

Liczba
oddziałów  klas
pierwszych
przewidywana
w Strategii

Średnia  liczba
uczniów  klas
pierwszych/
oddział

LO

 im. mjra H. 

Sucharskiego  

w Sierpcu

131 136 96,32 % 5 5 26,2

ZS Nr 1

 im. Jose de San

Martin               

w Sierpcu

269 205 131,22 % 9 8 29,9

ZS Nr 2

 im. Zygmunta 

Wolskiego         

w Sierpcu

132 136 97,06 % 5 5 26,4

Razem 532 477 111,53 % 19 18 28,00
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II  Przewidywana  poprawa  warunków  lokalowych  i  bazy

edukacyjnej (budowa, rozbudowa i modernizacja oraz remonty)

Szkoła/
placówka

Rodzaj inwestycji (w  odniesieniu do Strategii) oraz przewidywany
termin realizacji

2020 2021 2022 uwagi

Liceum
Ogólnokształcące

im. mjra H.
Sucharskiego w

Sierpcu

1. Budowa boiska
wielofunkcyjne w

przypadku
dofinansowania z

Ministerstwa Kultury
Dziedzictwa

Narodowego i Sportu
 - przygotowanie

dokumentacji
projektowej -
zrealizowano

Dodatkowo:
2.Prace naprawcze i

remontowe w 3
szatniach wychowania

fizycznego

3.Prace naprawcze i
remontowe korytarza

na parterze szkoły

4.Położenie paneli 
podłogowych oraz 
założenie żaluzji w 
pokoju administracji i 
sekretariacie szkoły.

1. Budowa boiska 
wielofunkcyjnego  - 
prace zaplanowane na 
2021 r. - zrealizowano
2. Malowanie klatek 
schodowych – 
zrealizowano 
częściowo, część prac 
przeniesiono na 2022 r.

Dodatkowo :
Remont i malowanie 
korytarza na II piętrze
 

1. Położenie kostki
brukowej – parking od

strony hali- nie
zrealizowano 

Dodatkowo:
2. Malowanie 2 klatek
schodowych od I do II

piętra
3. Usuwanie
nierówności,

szpachlowanie i
malowanie korytarza
na II pietrze szkoły 

1. W czerwcu 2022 r.
nastąpił odbiór

techniczny
wielofunkcyjnego
boiska przy LO. 
Całkowity koszt

budowy boiska to  -
 1 311 722,40 zł, w tym

dofinansowanie z
MKDN i S w kwocie –

597 500 zł
Od 1 września 2022 r.

boisko jest użytkowane
przez szkołę

2. położenie kostki
brukowej przełożono

na późniejszy termin w
związku z

koniecznością
likwidacji barier

architektonicznych
przy hali sportowej. Po
zbudowaniu podjazdu

dla osób z
niepełnosprawnością

zostanie położona
kostka brukowa.

Zespół Szkół  Nr 1
im. Jose de San

Martin w Sierpcu

Budowa podjazdu dla 
osób z 
niepełnosprawnością – 
zrealizowano -firma 
zewn.

Dodatkowo:
2.Malowanie i

wymiana podłogi w
pracowni 63. 

1. Remont świetlicy
szkolnej- zadanie

przeniesiono i
zrealizowano w 2022 r.

2. Malowanie
korytarzy- zadanie

zrealizowano
częściowo

(pomalowano klatki
schodowe) 

3. Remont nawierzchni
drogi wewnętrznej-

zrealizowano – firma
zewn. 

Dodatkowo:
4. Częściowa wymiana

instalacji c.o. w
piwnicy i na parterze
od strony północnej 

1.Wymiana instalacji
c.o. - częściowo

zrealizowano w 2021 r.
przez firmę zewn. 

Dodatkowo :
2. Remont podłogi w

stołówce szkolnej
(wymiana wykładziny

na płytki gres)
3.Remont świetlicy i

czytelni przy bibliotece
szkolnej, łącznie z
wymianą instalacji

elektrycznej i wymianą
podłóg i drzwi.

4.Podział i
przystosowanie
pomieszczeń w

internacie na pokoiki
dla młodzieży (3

pokoje dla 5 osób).

Większość  prac
remontowych

wykonywana przez
konserwatorów PZJB 

Zespół Szkół Nr 2 1.Wymiana podłóg w 1. Remont instalacji Uzupełnienie struktury Koszt wymiany
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im. Zygmunta
Wolskiego w

Sierpcu

klasach lekcyjnych na I
piętrze i na parterze 
zrealizowano

2. Wymiana
ogrodzenia od strony

ul. Wyzwolenia i
Wiosny Ludów–

zrealizowano -firma
zewn.

Dodatkowo:
1.Remont izolatorium i

szatni w-f.

2.Konserwacja i 
czyszczenie boisk 
ORLIK

kanalizacyjnej, c.o. –
realizację przeniesiono

na 2022 r.
nie zrealizowano .

(zadanie przeniesiono
na 2022 r.)

Dodatkowo:
2.Remont pracowni

lekcyjnych na parterze
(13, 14, 16). 
3. Remont sal

lekcyjnych na II piętrze
(201 i 202) oraz na I
piętrze (101 i 105) 
5.Wymiana drzwi

zewnętrznych do szatni
6. Czyszczenie i

konserwacja boisk na
ORLIKu 

7.Zakup: 
-tablicy interaktywnej

do sali nr 14,
- szaf do sali 16,

-drukarki do biblioteki 
- oprogramowania do 
sekretariatu 

i malowanie elewacji
zewnętrznej szkoły –
realizacja do września

2022 r.
nie zrealizowano .

(zadanie przeniesiono
na późniejszy termin )

Dodatkowo : 
2. Częściowa wymiana

instalacji c.o. na II
piętrze budynku z

przygotowaniem do
wymiany c.o. na

 I piętrze oraz wymiana
grzejników w szatni.-

firma zewn. 
3. Doprowadzenie
ciepłej wody do

łazienki na parterze.
Przygotowanie pionów

do przeprowadzenia
ciepłej wody na
wyższe piętra.

4. Porządkowanie
piwnic po kotłowni

olejowej – usunięcie i
wywóz pozostałości po
instalacji olejowej oraz

starych otworów
okiennych - PZJB

instalacji przez firmę
zewnętrzną to ok. 

155 000 zł
Większość prac
wykonana przez

pracowników PZJB

Specjalny Ośrodek
Szkolno-

Wychowawczy w
Sierpcu

1.Remont kominów-    
II kw. 2020 r.
zrealizowano – firma 
zewn.:
2. Remont korytarza- I

piętro w części
szkolnej  -

zrealizowano
Dodatkowo;

 3. Pomalowanie
świetlicy nr 2 oraz

świetlicy grupy
rewalidacyjno –
wychowawczej 

4.Pomalowanie klasy
nr 12 i 17

5. Remont sypialni nr 2
6. Położenie  płytek

ściennych w
pomieszczeniu
piwnicznym

znajdującym się przy
pralni, wymalowanie

pomieszczenia
gospodarczego oraz
szatni pracowników 

1. Remont 2  łazienek
na terenie internatu –
lipiec, sierpień 2020r.

(wymiana drzwi
łazienkowych)-
zrealizowano
Dodatkowo:

2. Wykonanie remontu 
sali nr 3, 5, 6 i 7 na

terenie szkoły :

-(m. in. przystosowanie
pomieszczenia na salę 
przedszkolną: 
gładzenie i malowanie 
ścian i sufitu, wymiana
oświetlenia), 

3. Pomalowanie pokoju
wychowawców oraz 
sali dydaktycznej na 
terenie internatu 

4. Wymiana 3 drzwi w 
pomieszczeniach 
piwnicznych i drzwi 
wejściowych do 
internatu Ośrodka

 5. Obudowanie 
grzejników w: nowej 
sali przedszkolnej, 
stołówce, sali 
polisensorycznej i 

1. Remont łazienki
personelu -

realizację przeniesiono
na inny termin

2. Remont
pomieszczeń

magazynowych-
zrealizowano.
Dodatkowo:

3.Pomalowanie
świetlicy nr 4 i 5 , sali
sensorycznej, szatni

obsługi;
4. Położenie płytek na

ścianach w
pomieszczeniach

magazynu
chemicznego w

piwnicach,
pomalowanie ścian i

sufitów,
5. Pomalowanie części
korytarza na I piętrze

Internatu 

Większość prac
remontowych

wykonują pracownicy
(konserwatorzy)

SOSW.

W 2023 roku
zaplanowano

rozbudowę SOSW  m.
in. o salę sportową i

pracownie
dydaktyczne. W

związku z
otrzymaniem dotacji w
2020 r. z Rządowego
Funduszu Inwestycji

Lokalnych  400 000 zł
oraz 1 304 696, 43 zł z

Urzędu
Marszałkowskiego

Województwa
Mazowieckiego prace
związane z rozbudową
szkoły przyspieszono.
Na przełomie września
i października 2022 r.

zostanie
przeprowadzona

procedura przetargowa
na wyłonienie

wykonawcy prac
związanych z

rozbudową w/w
jednostki. 
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sensorycznej, sali nr 5, 
szatni uczniów i 
korytarza przy 
drzwiach wejściowych.

8. Przygotowanie 
projektu rozbudowy 
budynku SOS-W w 
Sierpcu( w tym  sali 
sportowej)   – firma 
zewn. (ok. 80.000 zł) 

Centrum
Kształcenia

Zawodowego w
Sierpcu

1. Wymiana poszycia
dachowego na
budynku „B” -
zrealizowano

Dodatkowo:
2.Adaptacja 
pomieszczenia 
biurowego na 
izolatorium w związku 
z COVID-19
3. Dokończenie 
remontu pracowni 
dydaktycznej nr 12 dla 
zawodu ślusarz.

4. Odnowienie sal 
dydaktycznych 
(diagnostyka 
pojazdów, sala 
naprawy pojazdów

5. Malowanie 
ogrodzenia 
zewnętrznego 
placówki

Naprawa elewacji
budynku w CKZ-

 nie zrealizowano –
prace przeniesiono na

2022 r. 

Naprawa elewacji
budynku wraz z
malowaniem -

w trakcie realizacji

Prace wykonywane
przez pracowników

CKZ i PZJB

Ognisko Pracy
Pozaszkolnej w

Sierpcu

Wymiana podłóg w w
2 pracowniach
muzycznych, w

których występowały-
wykładziny
dywanowe-

zrealizowano

1. Naprawa lub
wymiana okien w

salach dydaktycznych
(Naprawa stolarki

okiennej w placówce
(klamki, uszczelki

dolne )-zrealizowano –
firma zewnętrzna

Dodatkowo:

2. . Pomalowanie ścian 
i położenie tapety w 
sali dydaktycznej 
407,408
3.Pomalowanie 
wszystkich drzwi na 
parterze placówki
4.Zakup dwóch szaf  
do Sali dydaktycznej 
407,408

-
Dodatkowo :

1. Założenie na I
piętrze instalacji

klimatyzacyjnej- firma
zewnętrzna

2. naprawa lub
wymiana zamków w
otworach okiennych

(zabezpieczenie przed
przeciekami wody z
zewnątrz do wnętrza
pomieszczeń OPP –
firma zewnętrzna

Bieżące naprawy w
wykonaniu

pracowników PZJB

Poradnia
Psychologiczno-
Pedagogiczna w

Sierpcu

Remonty bieżące:
Malowanie gabinetów i

korytarza, wymiana
paneli podłogowych -

zrealizowano

Remonty bieżące-
Malowanie ścian w

gabinecie SI -
zrealizowano

Remonty bieżące- 
- 
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Większość prac remontowo - naprawczych w szkołach i placówkach powiatu zostało
wykonanych przez pracowników PZJB.

III Realizacja WYZWAŃ zawartych w Strategii :

1.  Utrzymanie  wysokiej  jakości  kształcenia  i  poprawa  mniej
zadowalających  wskaźników efektywności  z  wiodącą  pomocą  technologii
informacyjno-komunikacyjnych.
Coroczna  analiza  realizacji  zadań  oświatowych  w  szkołach  i  placówkach
prowadzonych  przez  powiat  sierpecki,  w  tym:  wyposażenie  szkół  w  sprzęt
i  pomoce  dydaktyczne,  wyniki  z  egzaminu  maturalnego  i  z  kwalifikacji
w zawodzie pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:
1)  szkoły  stawiają  na  wysoką jakość  kształcenia  co  ma odzwierciedlenie
w wynikach z egzaminów zewnętrznych:
a) Rok 2020: 
-  Zdawalność  egzaminu  maturalnego  w  kraju:  74%  (  w  tym:  LO  –  81%,
Technikum 62%), w woj. mazowieckim – 77% ( w tym LO - 83%, Technikum –
62.2 %), w powiecie sierpeckim- 91,11% (w tym: LO - 93,44% , Technikum –
95%) z uwzględnieniem sesji uzupełniającej i poprawkowej .
- zdawalność  egzaminu z kwalifikacji w zawodzie (klasy Technikum):  w woj
mazowieckim 71,06%, w powiecie sierpeckim – 75,99%  
b) Rok 2021:
-  Zdawalność  egzaminu  maturalnego  w  kraju:  83%  (  w  tym:  LO  –  87%,
Technikum 75%), w woj. mazowieckim – 85,2% (w tym LO- 89,7%, Technikum
– 75,1 %), w powiecie sierpeckim- 93,33%w tym: LO - 92,26% , Technikum –
94,29%) z uwzględnieniem sesji uzupełniającej i poprawkowej .
- zdawalność  egzaminu z kwalifikcji w zawodzie : w kraju 75,1%, w powiecie
sierpeckim – 78,23%  
c) rok 2022:
Zdawalność  egzaminu  maturalnego  w  kraju:  78,2%  (  w  tym:  LO  –  84%,
Technikum  69,2%), w  woj. mazowieckim  –  81,8%  (  w  tym  LO  -  87%,
Technikum – 69,9 %),  w powiecie sierpeckim- 87,54% (w tym: LO - 89,8% ,
Technikum – 85,36%) z uwzględnieniem sesji majowej .
2) Kierownicy  jednostek  oświatowych,  prowadzonych  przez  powiat
sierpecki  dbają  o  bazę  dydaktyczną  szkół  i  placówek. Przystąpili  do
programów unijnych np. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”(ZS
Nr 1 i ZS Nr 2)” i ”Mazowiecki program przygotowania szkół  do nauczania
zdalnego” (ZS Nr 1), w ramach których doposażyli pracownie przedmiotowe
i zawodowe w niezbędny sprzęt komputerowy i  pomoce dydaktyczne m. in :
a) w ZS Nr 2 :
-  laptopy – 16 szt.
- oprogramowania office – 16 szt.
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- urządzenia wielofunkcyjnego - 1 szt.
-  oprogramowania antywirusowe - 16 szt
- projektor multimedialny – 1 szt
-  wizualizer – 1 szt
- tablica Fliphart na trójnogu - 2 szt
b) w ZS nr 1 :
- komputery Stacjonarne – 11 szt.
- oprogramowanie ESI – licencja dla 12 stanowisk
- zestaw spawalniczy - 1 szt
- ploter plazmowy CNC ZZ – 1 szt
-  zestaw podręczników dla  uczniów technikum pojazdów samochodowych  -
1 zestaw
W  ramach  projektu  -”Mazowiecki  program  przygotowania  szkół  ,
nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” ZS Nr 1 otrzymało:
- komputery z monitorem – 8 szt.
laptopy – 13 szt
- tablety – 12 szt
drukarki laserowe – 13 sztuk
- urządzenia wielofunkcyjne – 1 szt.
- mobilny ROUTER WIFI – 1 szt. 
- Karta SIM – 1 szt
- po 1 sztuce oprogramowań do nauki przedmiotów : biologia, chemia, geologia,
geometria, paleontologia i kultura. 
- projektor multimedialny -1 szt.
- oprogramowanie na 72 stanowiska 

Właściwe  doposażenie  pracowni  w  sprzęt  w  ramach  w/w  projektów
i programów rządowych m. in. „Aktywnej tablicy” (doposażenie w roku 2021
w nowoczesne monitory interaktywne z projektorem ultra krótkoogniskowym,
laptopy  oraz  głośniki  pozwalające  na  przekaz  dźwięku)  realizowanej  przez
4 nasze jednostki oświatowe: LO, ZS Nr 1 , ZS Nr 2 i SOS-W, przyczyniło się
do wzrostu poziomu świadczonych usług edukacyjnych zarówno stacjonarnie
jak i w pracy zdalnej. 16 nauczycieli wzięło udział w 54 spotkaniach w ramach
międzyszkolnej  sieci  współpracy  nauczycieli  stosujących  TIK  w  nauczaniu.
Obowiązkiem  szkół  było  uczestniczenie  nauczycieli  w  szkoleniach  i
konferencjach  „Lekcja  Enter”  w  ramach  TIK  (Technik  Informacyjno
Komunikacyjnych).  W  sumie  swoją  wiedzę  i  umiejętności  poszerzyło  82
nauczycieli. W każdej szkole został powołany e-koordynator do koordynowania
działań w zakresie stosowania TIK w placówkach oraz powołano nauczycielskie
zespoły samokształceniowe, wspierające dyrektorów szkół oraz nauczycieli w
pracy  z  wykorzystaniem  TIK.  Przeprowadzono  12  lekcji  otwartych
z wykorzystaniem wspomnianych wyżej technik dla 14 nauczycieli.
3) Wzrost jakości kształcenia zawodowego poprzez:
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a)   Coroczny  udział  ZS  Nr  1  i  ZS  Nr  2  w  kolejnych  edycjach  Programu
Erasmus+  - wyjazdy na miesięczne staże zawodowe i praktyki do Hiszpanii
(2020, 2021, 2022)
b) udział w szkoleniach i kursach zawodowych  organizowanych dla uczniów
i  nauczycieli  w  ramach  projektu  „Zintegrowany  rozwój  szkolnictwa
zawodowego” (ZS Nr 1 i ZS Nr 2 – 2021 i 2022)
c)  uczestnictwo w 40 płatnych stażach dla uczniów szkół zawodowych ZS Nr 1
i ZS Nr 2 w ramach projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”-
2022 r. 
4) „Uczenie się przez całe życie”- Udział Liceum Ogólnokształcącego im. mjra
Henryka Sucharskiego w Sierpcu w charakterze partnera w realizacji projektu
ASA LOWE 2.0 – Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE, którego celem
było pobudzenie osób starszych do aktywności  społecznej  oraz wzmocnienie
integracji  wewnątrz  i  międzypokoleniowej,  przy  wykorzystaniu  istniejącej
infrastruktury społecznej ośrodków LOWE, to kontynuacja w 2020 r. projektu
pn. „Akademia seniora aktywnego przy LOWE”.
Projekt ASA LOWE 2.0 był skierowany do zróżnicowanej rzeszy odbiorców:
seniorów,  którzy  ukończyli  60  rok  życia  oraz  młodzieży.  W  okresie  od
1 czerwca 2020 r. do  31 grudnia 2020 r. zostały zorganizowane m. in.: wykłady
dotyczące różnych form aktywności,  międzypokoleniowe zajęcia warsztatowe
(np.  kulinarne,  muzyczne,  plastyczne,  teatralne,  literackie,  ruchowo-
rekreacyjne), imprezy kulturalne (np. spektakle teatralne, kino). W warsztatach
brało  udział  ok.  40  uczestników  i  20  wolontariuszy.   Zwracano  szczególną
uwagę na:   

a)dzielenie  się  osób  w  różnym  wieku  swoimi  doświadczeniami  życiowymi,
wiedzą i umiejętnościami,

b)aktywizację  osób  w  każdym  wieku  w  różnych  sferach  życia;
c)nabywanie nawyku racjonalnego spędzania czasu wolnego,
d)poszerzenie horyzontów myślowych,
e)wyrobienie umiejętności postrzegania zjawisk z różnych perspektyw;
f) nabywanie wiedzy i umiejętności z wielu dziedzin, w tym także z zakresu
edukacjiierontologicznej,
g) nabywanie umiejętności samorządowych, komunikacyjnych, integracyjnych,
organizacyjnych,

h)zmiany negatywnych stereotypów dotyczących różnych grup wiekowych,
i)promowanie pozytywnego wizerunku osób należących do różnych pokoleń,
j)kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób w różnym wieku,
k)propagowanie postrzegania różnych faz życia jako naturalnych etapów życia
człowieka,
l)zapobieganieimarginalizacjiispołecznej,
m)promowanie samodzielności osób będących w różnym wieku, ich aktywności
i odpowiedzialności za samego siebie i jakość własnego życia; 
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Wszystko to przyczyniło się niewątpliwie do osiągnięcia dobrej jakości życia
przez wszystkich uczestników, bez względu na ich wiek.

2.  Stałe  dostosowywanie  oferty  edukacyjno-terapeutycznej  do  potrzeb
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.
Planowane zmiany w systemie edukacji wielką wagę przywiązują do edukacji
włączającej.  W  założeniach  polityki  oświatowej  państwa  dąży  się  do  jak
największej  integracji  uczniów  i  dzieci  z  niepełnosprawnościami  zarówno
intelektualnymi, jak też fizycznymi, ze środowiskiem rówieśniczym w szkołach
ogólnodostępnych. W założeniach planowanych zmian dąży się do powstania w
każdym powiecie  Specjalistycznego Centrum Edukacji Włączającej - podmiotu,
którego zadaniem będzie  wsparcie przez zatrudnionych specjalistów edukacji
włączającej:  dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców szkół i przedszkoli
ogólnodostępnych,  do  których  uczęszczają  wychowankowie  i  uczniowie  z
niepełnosprawnościami.  Wsparcie  to  dotyczyć  może  np.  opracowywania
Indywidualnych  Programów  Edukacyjno  -  Terapeutycznych,  konsultacji
eksperckich,  stosowania  odpowiednich  pomocy  dydaktycznych  a  także
wypożyczania specjalistycznego sprzętu. 
Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  naszego  środowiska   powiat  Sierpecki
przystąpił  do  Projektu  „Pilotażowe  Wdrożenie  Specjalistycznych  Centrów
Edukacji Włączającej (SCWEW)”. Uchwałą Zarządu Nr 507.101.2021 z dnia
25  sierpnia  2021r.   powołano  SCWEW  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-
Wychowawczym w Sierpcu, którego działanie przewidziano od 1 sierpnia 2021
do 30 września 2023 r. 
W ramach tego programu:
a) doposażono wypożyczalnię w następujący sprzęt specjalistyczny:
-Oprogramowanie MÓWIK 2.0 - 4 szt
-Tablet Terra Pad 10 cali- do oprogramowania Mówik – 6 szt.
-Paleta podstawowa do terapii dźwiękiem i wspierania rozwoju dźwiękiem
- Karty do terapii dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera – 3 szt
- GO Sense Koordynacja i grafomotoryka – 4 szt. 
- Program multimedialny -Czytanie SY-LA-BA-MI cz.1 i cz.2 – 4 szt
- Okulary- szkła powiększające- lupa nagłowna – 10 szt
- Czytak- odtwarzacz książek - 4 szt.
- Lupa stolik do czytania- bez oświetlenia – 8 szt. 
- Multizer- Wizualizer do tablicy interaktywnej VerVision F17-8M -2 szt.
- Głośnik mobilny MANTA SPK 130GO – 4 szt
- Multimedialny program terapeutyczny do nauki mowy MÓWMI – 8 szt.
- Książka do komunikacji PECS – 4 szt
- Pasek zadaniowy PECS – 4 szt
- Wkłady do książki PECS – 4 szt
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-obrazki PICS FOR PECS V.14 – 4 szt
- Rowerek treningowy- rehabilitacyjny – 4 szt. 
- Okrągła huśtawka =- 2 szt
- Magiczna skrzynia z zamkami – 4 szt
- Mata emocje -8 szt
- Tafelki emocje – 8 szt
- Multimedialny gabinet Logopedia PRO – 2 szt
- SMART Pionizator statyczny rozmiar 3 -2 szt
- Komplet rytmiczno-ruchowy- 4 szt.
- Quick Talker 23, komunikator, urządzenie do komunikacji alternatywnej–3 szt.
- Paleta podstawowa do terapii dźwiękiem i wspierania rozwoju dźwiękiem
- Karty do terapii dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera – 3 szt
- Platforma Sensoryczna Cud-Wood
„Program za życiem”
Do SOSW uczęszcza coraz więcej dzieci z niepełnosprawnościami. Wzrasta
liczba  oddziałów  przedszkolnych  w  Przedszkolu  Specjalnym.  Szkoła
dostosowuje ofertę edukacyjną do oczekiwań mieszkańców powiatu.

3.  Utrzymywanie  bazy  oświatowej  na  poziomie  umożliwiającym
zapewnienie  bezpiecznych  i  higienicznych  warunków  nauki  oraz
dostosowanej do realizacji aktualnych programów kształcenia.
 Powiat sierpecki, jako organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe , specjalne
i  placówki  oświatowe,  na  bieżąco  monitoruje  stan  techniczny  budynków,
wyposażenie pracowni przedmiotowych i zawodowych w sprzęt komputerowy,
oprogramowania  oraz  inne  pomoce  dydaktyczne  niezbędne  do  realizacji
podstawy  programowej  i  przeprowadzenia  egzaminów  zewnętrznych:
ósmoklasisty,  matury  i  kwalifikacji  w  zawodzie.  Każdego  roku  szkoły
i  placówki  oświatowe  przekazują  do  Wydziału  OZ  protokoły  z  przeglądu
technicznego i przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego. W miarę
zmieniającej  się  sytuacji  pandemicznej  związanej  z  COVID-19  wszystkie
jednostki  oświatowe  zostały  wyposażone  w  elektroniczne  termometry
do pomiaru temperatury ciała, dozowniki środków dezynfekujących, maseczki
i  rękawiczki  jednorazowego  użytku.  W szkołach  wygospodarowano  miejsca
na izolatkę dla osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie na COVID. 
W  okresie  dużej  zachorowalności  stosowano  we  wszystkich  szkołach  lub
placówkach  system  nauki  zdalnej.  Powiat  sierpecki  poprzez  uczestnictwo
w  programie  rządowym  –  „500+  dla  nauczycieli”   umożliwił  nauczycielom
zakup  laptopów,  komputerów  lub  tabletów  do  wykorzystania  przez  nich  w
zdalnym nauczaniu.
 Łącznie  uprawnionych  do  dofinansowania  było  218  nauczycieli  (łącznie
z n-lami Leonium) po 500 zł do zakupu 1 sprzętu). Kwota przyznanej subwencji
na zakup sprzętu komputerowego to 102 000 zł.  Z dofinansowania skorzystało
203 nauczycieli na ogólną kwotę 100 719,44 zł.
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Powiat  sierpecki  uczestniczył  również  w programie  grantowym p.n.  „Zdalna
szkoła – wsparcie w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego”,  w  ramach  ,  którego  zakupiono  27  laptopów  wraz
z oprogramowaniem za  79 920 zł dla następujących szkół : ZS Nr 2 – 9 szt.,
SOSW  –  8  szt.,  LO  -  8  szt.,  Leonium  –  2  szt.  Program  skierowany  był
do  uczniów i  nauczycieli,  którzy  z  różnych  powodów,  nie  mają  możliwości
skorzystania  w  procesie  nauczania  zdalnego  z  własnego  sprzętu
komputerowego.
Laptopy  zostały  przekazane  do  w/w  szkół  celem  nieodpłatnego  użyczenia,
na  podstawie  sporządzanych  przez  dyrektorów  umów,   uczniom  lub
nauczycielom uczestniczącym w zdalnym nauczaniu. 
Ze względów bezpieczeństwa wszystkie szkoły i placówki  są monitorowane.
Na  terenie  tych  jednostek  nie  miały  miejsca  zdarzenia  zagrażające  życiu
uczniów i pracowników. 

4)  Wdrażanie reformy oświatowej  –  z  uwzględnieniem zmian prawnych,
organizacyjnych i finansowych.
Wprowadzona  z  dniem  1  września  2017  r.  reforma  edukacji  dotyczyła
w szczególności :

a) likwidacji gimnazjów, 

b)  wydłużenie nauki w szkołach:

- podstawowych do ośmiu lat szkolnych,

- w liceach ogólnokształcących do 4 lat szkolnych,

- w technikach do 5 lat szkolnych,

- w branżowych szkołach I stopnia do 3 lat szkolnych,

c) zmiana obowiązku realizacji obowiązku szkolnego z 6 do 7 lat

d ) zmiany w podstawach programowych w klasach szkół ponadpodstawowych. 

e)  ograniczenie  liczebności  uczniów  w  klasach  I-II  oraz  w  oddziałach
specjalnych szkół SOSW.

Efektem wprowadzonych reformą zmian było:

1) wystąpienie tzw. podwójnego rocznika:

-  w   rekrutacji  do  klas  I  szkół  ponadpodstawowych  i  ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2019/2020 brali udział absolwenci III klasy gimnazjum i VIII
klasy szkoły podstawowej. Łącznie było to 721 uczniów (dla porównania 405 w
roku 2018/2019),

- w roku szkolnym 2022/2023 również był zwiększony nabór uczniów do szkół
ponadpodstawowych – byli to 6 jak i 7 latkowie rozpoczynający klasę I w roku
szkolnym 2014/2015,
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-  obowiązek  dostosowania  wyposażenia  bazy  dydaktycznej  do  wymogów
zawartych  w  nowych  programach  nauczania,  w  szczególności  w  sprzęt
komputerowy i oprogramowania. 

2) zwiększone zapotrzebowanie do pracy nauczycieli w związku z wydłużeniem
etapów  edukacji  w  szkołach  ponadpodstawowych  oraz  odchodzeniem
na emeryturę długoletnich nauczycieli, zwłaszcza przedmiotów zawodowych.

3)  zmiany  w  ustawie  Karta  Nauczyciela  oraz  niektórych  innych  ustaw
wprowadziły  obowiązek  zatrudnienia  nauczycieli  specjalistów  -  pedagoga
specjalnego, którego wymiar zatrudnienia jest uzależniony od liczby uczniów w
szkole.

W związku z powyższym wzrosły koszty utrzymania szkół i placówek, które
w coraz większym odsetku nie są pokrywane ze subwencji oświatowej.

Powiat  sierpecki  zapewnił  miejsca  w  szkołach  wszystkim  chętnym
absolwentom szkół podstawowych z naszego regionu i  spoza powiatu.
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