
STRATEGIA EDUKACYJNA POWIATU 

OSTRÓDZKIEGO 

 

                  W dn.15.10.2015r. uczniowie klas IV TO, IV TG, I TO, I TH uczestniczyli 

w konferencji podsumowującej działania na rzecz strategii Edukacyjnej  Powiatu 

Ostródzkiego, która odbyła się w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie.  

 

 

 

                      Konferencję prowadził Pan Andrzej Wiczkowski-Starosta Ostródzki i 

 Pani  Bożena Janowicz -Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Zaproszeni 

dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych - poradni psychologiczno-pedagogicznych - 

szkół specjalnych powiatu ostródzkiego oraz  nauczyciele jak i uczniowie zapoznali się 

z harmonogramem pracy zespołu prowadzącego jak i z poszczególnymi etapami 

działaniami nad strategią 

 



 

Zebranym przedstawiony został raport  : analiza i wnioski wynikające z naboru do szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego, oferowane  typy szkół i  kierunki 

kształcenia, stany liczbowe, wyniki zdawalności matur i egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe .Omówiono budżet oświatowy jak i wyniki ankiet 

przeprowadzone wśród uczniów ,rodziców, pracodawców.  

1. Demografia.
2. Baza, siedziba szkół i placówek (potrzeby inwestycyjne i remontowe).
3. Szkoły - typy, zawody, uczniowie, oddziały:

a) ponadgimnazjalne,
b) specjalne.

4. Poradnie psychologiczno- pedagogiczne – liczba wydawanych orzeczeń.
5. Nauczyciele w poszczególnych stopniach awansu z podziałem na szkoły i placówki.
6. Obsługa z podziałem na szkoły i placówki.
7. Administracja z podziałem na szkoły i placówki.
8. Szkoły i placówki niepubliczne - siedziba, ilość uczniów, analiza wysokości dotacji.
9. Mapy zasięgu.
10. Analiza finansowa (subwencja, budżety szkół i placówek).
11. Analiza wynagrodzeń nauczycieli.
12. Analiza wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji.
13. Koszty kształcenia w poszczególnych szkołach i placówkach.
14. Analiza środków zewnętrznych pozyskiwanych w powiecie lub przez szkoły oraz realizacja     

programów.
15. Wyniki egzaminów zewnętrznych.
16. Przygotowanie i przeprowadzenie ankiet w szkołach i placówkach – nauczyciele, rodzice, 

uczniowie.
17. Spotkania z radami pedagogicznymi – informacja o prowadzonych pracach nad strategią.
18. Warsztat – szkolenie diagnostów.
19. Wyodrębnienie diagnostów w szkołach w przygotowaniu ankiet, słabych i mocnych stron 

szkół i placówek.

PRZYGOTOWANIE DIAGNOZY NA PODSTAWIE DANYCH 
DOTYCZĄCYCH EDUKACJI

 

 

Teraz wszystko wiemy-taka lekcja o funkcjonowaniu oświaty  w Powiecie . 

Doradca zawodowy-Marzena Światła-Zakrzewska  


