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Zgodnie z wymogiem ustawowym  - art.11 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082)  „Organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia  

31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za 

poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach: 

1) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań 

podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy  

do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego; 

2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub 

właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których 

prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.” 

          

Niniejsze opracowanie sporządzone zostało na podstawie danych statystycznych 

zawartych w raportach SIO z roku 2020 i 2021 wg stanu na dzień 30 września, 

danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, arkuszach organizacyjnych 

szkół, danych budżetowych oraz analiz i zestawień własnych. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Międzychód, 28 października 2021 r. 
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Sieć szkół i placówek oświatowych prowadzonych  
przez Powiat Międzychodzki 
 
 
W roku szkolnym 2020/2021 sieć szkół prowadzonych przez Powiat Międzychodzki 

przedstawiała się następująco: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LP ZESPÓŁ SZKÓŁ KIERUNKI KSZTAŁCENIA 

1. 
 
 
  

Zespół Szkół Technicznych 
 w Międzychodzie 

  

 
- technik ekonomista 
- technik informatyk 
- technik obsługi turystycznej 
- technik żywienia i usług gastronomicznych 
- technik hotelarstwa 
- technik organizacji reklamy 
- technik spedytor 
  

 
 
2. 
 
  

Zespół Szkół Nr 2 w Międzychodzie 
- branżowa szkoła I stopnia (pełna gama zawodów)  
  w cyklu 3 – letnim 
- liceum ogólnokształcące dla dorosłych 
  

3. 
  

Liceum Ogólnokształcące im. 
Jarosława Dąbrowskiego  

w Międzychodzie 

- przyrodniczo-medyczny  
- politechnicznym  
- europejskim  
- humanistycznym 

4. 
  

Specjalny Ośrodek Szkolno - 
Wychowawczy w Międzychodzie 

- szkoła podstawowa , 
- szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 
- branżowa szkoła I stopnia 
- przedszkole 
- ośrodek (internat)  
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Struktura Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Międzychodzie  

przedstawia się następująco: 

 
 
 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 
 
 

  PRZEDSZKOLE 
SZKOŁA                 OŚRODEK (internat) 

                                                                                    
 
 
SZKOŁA                         BRANŻOWA SZKOŁA             SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA 
PODSTAWOWA            SPECJALNA I STOPNIA DO PRACY 
SPECJALNA 
 
 
 
W ramach systemu oświaty pozaszkolnej funkcjonuje ponadto Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna w Międzychodzie, która to jednostka zajmuje się 

szeroko pojętą diagnozą psychologiczno – pedagogiczną, terapią oraz 

poradnictwem. 
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DANE LICZBOWE 

 
Rekrutacja 2020-2021 

Poniższe zestawienie zawiera informację dotyczącą naboru dokonanego do szkół 

ponadgimnazjalnych (szkół młodzieżowych) na rok szkolny 2020/2021 oraz 

2021/2022: 

 2020/2021 2021/2022 
Zespół Szkół Technicznych  
w Międzychodzie 117 109 
Zespół Szkół Nr 2 w Międzychodzie 79 92 
Liceum Ogólnokształcące w Międzychodzie 48 43 

 244 244 
 
 
 
 
 
 
Analiza demograficzna 2019-2021 

 

 Poniższa tabela przedstawia liczebność poszczególnych placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki w roku szkolnym 

2019/2020 oraz 2020/2021: 

     

 
 

2019/2020 
w tym 
dorośli 

 
2020/2021 

w tym 
dorośli 

Zespół Szkół Technicznych 
w Międzychodzie 533  542  
Zespół Szkół Nr 2  
w Międzychodzie 272 44 275 20 
Liceum Ogólnokształcące 
w Międzychodzie 186  169  

SOSzW w Międzychodzie 95  94  

 1086 44 1080 20 
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Liczbę oddziałów poszczególnych szkół obrazuje poniższe zestawienie: 

 
 

2019/2020 
w tym 
dorośli 

 
2020/2021 

w tym 
dorośli 

Zespół Szkół Technicznych 
w Międzychodzie 22  23  
Zespół Szkół Nr 2  
w Międzychodzie 11 1 12 2 
Liceum Ogólnokształcące 
w Międzychodzie 7  7  

SOSzW w Międzychodzie 16  19  

 56 1 61 2 

     
 

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe dane liczbowe dotyczące demografii  

w poszczególnych szkołach wchodzących w skład SOSzW w Międzychodzie: 

 

 2019/2020 2020/2021 
Szkoła Podstawowa 58 53 
Branżowa Szkoła Specjalna 
I stopnia 12 15 
SOSzW 8 10 
Przedszkole 12 13 
SPP 13 13 
 

Średnie liczby uczniów w oddziałach klas młodzieżowych (bez SOSzW) przedstawia 

poniższa tabela: 

 2019/2020 2020/2021 

Średnia liczba 
uczniów w oddziale 

24,3 24,2 

 

Prognoza demograficzna na lata 2019-2027 

 

Rok szkolny 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 
liczba 

absolwentów 
szkół 

podstawowych 

344 374 577 564 120 384 385 386 

 

 



Nauczyciele 

 

Struktura zatrudnienia poziomami awansu zawodowego nauczycieli przedstawia 

poniższa tabela:  

 

 2019/2020 2020/2021 

stażysta 8,57 4,99 

kontraktowy 7,15 9,08 

mianowany 39,98 35,78 

dyplomowany 60,55 61,94 

 116,25 111,79 
 

 

 

 

Finanse 2019/2021 

Zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029) środki niezbędne do realizacji zadań 

oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 11 ust. 2-4 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej "ustawą - Prawo 

oświatowe", w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie placówek 

wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, są zagwarantowane w dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego,  na które zgodnie z przepisami ustawy  

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego składają się: dochody własne, 

subwencje oraz dotacje celowe.  

W latach 2019-2021 część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu 

Międzychodzkiego kształtowała się w następujących wysokościach: 

 

  SUBWENCJA wartość bonu A wzrost % 

2019 11 252 292 5568 0,3 

2020 12 803 035 5917 0,6 

2021 13 286 013 6069 0,2 
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Bezpośredni wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej ma liczba 

uczniów wyrażona tzw. przeliczeniową liczbą będącą mnożnikiem rzeczywistej 

demografii i wskaźników uwzględniających charakter kształcenia w poszczególnych 

typach szkół i placówek.  

W roku 2020 wydatki bieżące szeroko pojętej oświaty powiatowej wyniosły 

14.611.923 zł, natomiast dochody „oświatowe” (subwencja, dotacje oraz dochody 

własne) stanowiły kwotę 13.307.839 zł. Zatem dopłata do bieżących zadań 

oświatowych  wyniosła 1.307.084 zł., co stanowi 8,92 % wydatków bieżących 

oświaty. 

 

Zmieniającą się przeliczeniową liczbę uczniów przedstawia poniższe zestawienie: 

 

 

 

Rok 
Liczba 

przeliczeniowa 

2019 1968 

2020 2163 

2021 2189 
 

Przedstawiona w części statystycznej informacja dotycząca zatrudnienia nauczycieli 

wg poszczególnych stopni awansu zawodowego była na bieżąco monitorowana  

z uwagi na konieczność realizacji ustawowych zapisów dotyczących osiągania przez 

poszczególne grupy nauczycieli średnich wynagrodzeń na poziomie określonym 

ustawą Karta Nauczyciela. 

 

 

W roku 2020 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Międzychodzki w związku z osiągnięciem wymaganych średnich wynagrodzeń nie 

zachodziła konieczność wypłaty dodatków uzupełniających. W związku z regulacją 

wynagrodzeń nauczycieli w roku 2020 obwiązywały dwie średnie ustawowe. 
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Średnie wynagrodzenia w roku 2020 obrazuje tabela: 

 

 

Średnia ustawowa 
od 1 stycznia  
do 31 sierpnia 

Średnia ustawowa 
od 1 września 
do 31 grudnia 

Średnie 
wynagrodzenie 

w szkołach powiatu 
od 1stycznia 

do 31 sierpnia 

Średnie 
wynagrodzenie 

w szkołach powiatu 
od 1września 
do 31 grudnia 

stażysta 3 337,55 3 537,80 3 831,01 4 149,38 

kontraktowy 3 704,68 3 926,96 4 214,10 4 670,95 

mianowany 4 806,07 5 094,43 5 818,21 6 032,59 

dyplomowany 6 141,09 6 509,56 7 201,65 8 203,77 
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Realizacja oświatowych zadań pozaszkolnych 

 

1.Finansowanie teoretycznej nauki przedmiotów zawodowych pracowników 

młodocianych będących uczniami klas wielozawodowych w branżowej szkole I 

stopnia w Zespole Szkół Nr 2 w Międzychodzie. 

Zgodnie z ramowymi planami nauczania nauka pracowników młodocianych  

w klasach wielozawodowych w ZS Nr 2 w Międzychodzie w zakresie przedmiotów 

ogólnokształcących odbywa się w systemie szkolnym, natomiast przedmioty 

teoretyczne zawodowe nauczane są w systemie kursów. Każdy uczeń w 3-letnim 

cyklu kształcenia odbywa w każdym roku trzy tygodniowe kursy w ośrodkach 

dokształcania zawodowego. Powiat Międzychodzki finansuje powyższe zajęcia  

w ramach podpisanych umów z ODZ w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze  

oraz Wschowie. 

W roku 2020 w kursach uczestniczyło 164 uczniów, co złożyło się na kwotę 

wydatków 91 785 zł. 

 

2. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. 

Zgodnie z zapisami art. 70a ustawy Karta Nauczyciela corocznie w budżetach 

organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych  

na wynagrodzenie  osobowe nauczycieli. Zgodnie z zasadą podziału 20 % puli jest  

w dyspozycji organu prowadzącego, natomiast 80% trafia do budżetów szkół.  

W ramach powyższych środków na realizację zadań związanych z doskonaleniem 

zawodowym nauczycieli oraz wsparciem metodycznym  w roku 2020 wydatkowano 

kwotę  35 801,05 zł. 

 

3. Pomoc zdrowotna.  

Powiat Międzychodzki działając na podstawie art.72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, 

zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/218/2017 przyznaje świadczenia na wypadek 

problemów zdrowotnych oraz leczenia nauczycieli oraz nauczycieli emerytów. 

Corocznie w budżecie wydzielone na ten cel są środki w wysokości 0,2 % 

planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli. W roku 2020 
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przyznano 15 zapomóg na ogólną kwotę 7 200 zł. Średnia wartość świadczenia 

wyniosła 480 zł.  

 

4.Specjalny Fundusz Nagród. 

W analogicznej wysokości jak na świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej 

wydzielane są środki na Specjalny Fundusz Nagród, będące w dyspozycji organu 

prowadzącego. W roku 2020 przyznano 5 nagród na łączną kwotę 13 600 zł. 

 

5. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów. 

Stosownie do zapisu art. 53 ust 2 Karty Nauczyciela dla nauczycieli będących 

emerytami dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5% pobieranych rent  

i emerytur oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. W roku 2020 

dokonano odpisu i przekazano szkołom i placówkom 118 254 zł. 

 

6. Stypendia Starosty. 

Od 2020 r. Powiat Międzychodzki realizuje Program Stypendialny Powiatu 

Międzychodzkiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych 

prowadzonych przez Powiat Międzychodzki. Stypendium przyznawane  

na 10 miesięcy roku szkolnego lub w formie jednorazowej nagrody. W roku szkolnym 

2020/2021 przyznano 4 stypendia po 300 zł. miesięcznie (stypendium I stopnia) oraz 

2 jednorazowe nagrody po 600 zł (stypendium II stopnia). W roku 2020 ogółem 

wydatkowano 7 800 zł. 

 

7. Specjalistyczne badania psychologiczno – pedagogiczne. 

Zgodnie z porozumieniem z Miastem Poznań oraz Powiatem Szamotulskim  

w sprawie zasad finansowania badań w poradniach specjalistycznych, które  

są niezbędne do postawienia diagnozy i wydania opinii bądź orzeczenia przez 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Międzychodzie, powiat pokrywa koszty 

powyższego zadania. W roku 2020 badaniami objętych było 17 dzieci,  

co przełożyło się na kwotę dotacji dla Miasta Poznania  i Powiatu Szamotulskiego  

w wysokości  9 532 zł.   
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Funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych w czasie pandemii 

koronawirusa. 

 

Wszystkie szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Międzychodzki  

w roku szkolnym 2020/2021 na bieżąco dostosowywały swoje funkcjonowania  

do aktualnych przepisów prawa oraz zaleceń służb sanitarnych. Szkoły wdrożyły 

pracę w trybie zdalnym, natomiast Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Międzychodzie funkcjonowała z zastosowaniem obostrzeń oraz zasad reżimu 

sanitarnego. 

Szkoły i placówki oświatowe zostały wyposażone w środki ochrony osobistej, płyny 

dezynfekujące oraz zakupiony zostało niezbędne wyposażenie dodatkowe 

(termometry bezdotykowe, ścianki z pleksi, dozowniki płynów dezynfekujących). 

Celem usprawnienia procesu zdalnego nauczania Powiat Międzychodzki wziął udział 

w projekcie „Zdalna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.  

Z uzyskanego dofinansowania zakupił 30 laptopów, które zostały wypożyczone 

potrzebującym uczniom i nauczycielom. 

Ponadto dla usprawnienia zdalnej edukacji w zakresie przedmiotów zawodowych 

Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie oraz Zespół Szkół Nr 2  

w Międzychodzie działając w imieniu Powiatu Międzychodzkiego pozyskał środki  

w wysokości 785 595,50 zł z przeznaczeniem na zakup 199 laptopów w ramach 

konkursu WRPO Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie  zawodowe młodzieży – projekty 

konkursowe oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19. 
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Wyniki egzaminów zewnętrznych 

 

 

Matura 2021 – wyniki szkół młodzieżowych  

 

 

 l. przystępujących l. powodzeń % 

ZST Międzychód 83 62 74,70% 

LO Międzychód 29 28 96,55% 

  112 90 80,36% 
 

 

 

 

Zdawalność powiatu na tle województwa i kraju 

 

 szkoły powiatowe województwo kraj 

Technikum 74,70% 76,00% 75,00% 

LO  96,55% 86,00% 87,00% 

Ogółem 80,36% 82,00% 83,00% 
 

 

Zdawalność matur porównanie latami 

 

 2020 2021 

ZST Międzychód 84,06 % 74,70 % 

LO Międzychód 94,92 % 96,55 % 

  89,06 % 80,36 % 
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Egzaminy zawodowe 

Szkoła Zawód/Kierunek/Kwalifikacja %  

Zespół Szkół Technicznych  
w Międzychodzie 

technik ekonomista AU.35 88,24% 86,23% 

technik obsługi turystycznej TG.14 90,32%  
technik spedytor AU.31 95,65%  
technik ekonomista AU.36 80,00%  
technik informatyk EE.09 71,43%  

technik żywienia i usług 
gastronomicznych TG. 70,00%  

technik żywienia i usług 
gastronomicznych T.15 100,00%  
technik informatyk EE.8 77,27%  

technik żywienia i usług 
gastronomicznych TG.07 90,91%  

Zespół Szkół Nr 2 w Międzychodzie 

prowadzenie sprzedaży AU.20 100,00% 78,57% 
prowadzenie produkcji rolniczej 
RL.03 100,00%  

wykonywanie i naprawa elementów 
maszyn, urządzeń i narzędzi MG.20 100,00%  
montaż, uruchamianie i konserwacja 
maszyn i urządzeń elektrycznych 
EE.05 0,00%  

użytkowanie obrabiarek 
skrawających MG.19  0,00%  
Sporządzenie potraw i napojów 
TG.07 0,00%  

wykonywanie zabiegów fryzjerskich 
AU.21 100,00%  

  85,64%  
 


