
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  
Powiatu Słubickiego za rok szkolny 2015/2016

I Inform acja o w ynik ach  egzam inów  m aturalnych  i zaw odow ych  
w  roku szkolnym  2015/2016  r.

I. Wyniki egzaminów maturalnych w 2016 r.

Do egzaminu maturalnego przystąpiło łącznic 135 uczniów klas maturalnych. Wyniki 
poszczególnych szkół przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 1. Liczba osób przystępujących do matury i wyniki egzaminów maturalnych 
w szkołach prowadzonych przez Powiatu Słubickiego w 2016 r.

Liczba osób Liczba osób Wskaźnik Wskaźnik
kończących przystępujących zdawalności zdawalności

Nazwa jednostki naukę w klasach 
maturalnych

do matury w maju po poprawce

Zespół Szkół Licealnych
w tym:

- Liceum Ogólnokształcące
59 58 98% 100%

- Gimnazjum Polsko - 16 16 100% 100%

Niemieckie

- Liceum dla dorosłych 10 3 67% 67%

Zespół Szkół Ekonomiczno-
Rolniczych 60 36 58% 60%

Zespół Szkół Technicznych 45 22 68% 82%

Zespół Szkół
Ekonomicznych
w Ośnie Lubuskim: - - -

RAZEM 190 135 7 8 % 82 %

Tabela 2. Średnia zdawalność egzaminów maturalnych w kraju oraz województwie lubuskim 
z podziałem na absolwentów liceum ogólnokształcących oraz technikum

Absolwenci przystępujący do matury

absolwenci liceum ogólnokształcącego absolwenci technikum

przed poprawką po poprawce przed poprawką po poprawce

kraj 85 % 89 % 68 % 7 6 %

woj.
lubuskie 8 6 % 90 % 7 4 % 81 %



2. W yniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym  
2015/2016 r.

Tabela 3. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Słubicki

Nazwa jednostki
Liczba osób 

przystępujących 
do egzaminów 
zawodowych

Liczba osób, które 
zdały egzamin 

zawodowy

Wskaźnik
zdawalności

%

Zespół Szkół Ekonomiczno -  Roln. 
- technikum (nowa formuła) 141 90 64%

Zespół Szkół Technicznych 
- zasadnicza szkoła zawodowa (nowa 
formuła) 7 4 57%

- technikum (nowa formuła)
102 55 54%

Zespół Szkół Ekonomicznych 
- zasadnicza szkoła zawodowa 
-technikum (nowa formuła) - . -

R azem 250 149 6 0 %

II Inform acja o uczestn ictw ie Pow iatu  S łub ick iego  w  realizacji projektu  
w ram ach O si P riorytetow ej V III N ow oczesna edukacja , 8.4 D oskonalen ie  
jak ości kształcen ia  zaw od ow ego , 8.4.1 D oskonalen ie ja k o śc i kształcen ia  
zaw odow ego  -  projekty realizow ane poza form ułą  Z IT , R egionalnego  
Program u O peracyjnego -  L ubusk ie 2020.

1. Wrzesień 2015 -  złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie.
2. Przez cały rok szkolny 2015/2016 trwały czynności związane z pracą nad realizacją 

projektu (spotkania z dyrektorami szkół, prace nad sporządzeniem diagnozy, określanie 
potrzeb oraz kierunków rozwoju szkół ponadgimnazjalnych).

3. 4 sierpnia br. został ogłoszony konkursu na partnera dla podmiotów niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych z otoczenia społeczno - gospodarczego szkół 
i placówek kształcenia zawodowego (pracodawcy, organizacje pracodawców, 
przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, 
organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni) w celu przygotowania i wspólnej 
realizacji projektu, w ramach Osi Priorytetowej VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 
Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia 
zawodowego -  projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu 
Operacyjnego -  Lubuskie 2020.
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Na posiedzeniu dnia 6 września 2016 r. Komisja Konkursowa powołana uchwałą 
Nr 234/16 Zarządu Powiatu Słubickiego dokonała następujących wyborów: 
w celu realizacji zadania częściowego nr 1 „Organizacja dodatkowych praktyk 
i staży zawodowych dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe z terenu powiatu słubickiego. Czas trwania praktyki/stażu 
zawodowego dla jednego uczestnika wynosi min. 150 h” wybrano ofertę złożoną 
przez Konsorcjum firm „CYW IŃSKA, MALICZAK. DEJA";
w celu realizacji zadania częściowego nr 2 „„Organizacja kursów kwalifikacyjnych 
oraz szkoleń doskonalących dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej 
z nauczanym zawodem” wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum Zachodnia 
Izba Przemysłowo -  Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim i Profi Biznes Group Sylwia 
Karina Majewska;
jako partnera do realizacji zadania częściowego nr 3 „Organizacja dla nauczycieli 
zawodu praktyki staży u pracodawców i przedsiębiorców”. Czas trwania 
praktyk/stażu u pracodawców i przedsiębiorców dla jednego nauczyciela zawodu 
wynosi min. 40 h” wybrano również Konsorcjum Zachodnia Izba Przemysłowo- 
Handlowa w Gorzowie W ielkopolskim i Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska; 
w celu realizacji zadania częściowego nr 4 „Organizacja i przeprowadzenie zajęć 
dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe 
podnoszących ich kompetencje i kwalifikacje potrzebne na rynku pracy” Komisja 
Konkursowa wybrała na partnera Konsorcjum firm „CYW IŃSKA, MALICZAK, DEJA".

14 września br. przedsiębiorcy z całego powiatu, przedstawiciele Powiatowego Urzędu 
Pracy w Słubicach, dyrektorzy szkół, a także nauczyciele i przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego wzięli udział w konsultacjach społecznych, podczas których przedstawiono 
diagnozę szkolnictwa zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Słubicki.
4 października 2016 r. Zarząd Powiatu Słubickiego podjął uchwałę Nr 249/16 w sprawie 
zatwierdzenia diagnozy stanu i potrzeb szkolnictwa zawodowego w powiecie.
5 października br. Powiat Słubicki złożył wniosek o dofinansowanie projektu 
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE 2020 w części 
współfinansowanej z EFS.
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