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INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH  

w POWIECIE OTWOCKIM za  rok szkolny 2018/2019 

 

1. Organizacja szkół i placówek – zawody i kierunki kształcenia 

W roku szkolnym 2018/2019 Powiat Otwocki był organem prowadzącym dla 10 oświatowych jednostek 
organizacyjnych, których stan liczbowy uczniów, nauczycieli i kierunki kształcenia ilustruje poniższa tabela:  
 

Rok szkolny 2018/2019 

                                                                  

Lp. 
Nazwa placówki 

Szkoły wchodzące 

w skład placówki 
zawody klasy 

Liczba 

uczniów 

Nauczyciele   zatrudnieni  

SIO 2018 

SIO 

2018 

Pełen 

wymiar 

niepełny  wymiar 

liczba 

osób 

w tym 

etatów 

1 

Liceum Ogólnokształcące Nr 
I  im. K.I. Gałczyńskiego w  
Otwocku   
,ul. Filipowicza 9 
 dyrektor –  Joanna 
Michalczyk 

  

16 492 32 8 4,82 

2 

Zespół Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych im. 
Stanisława Staszica w 
Otwocku, 
ul. Konopnickiej 3  
dyrektor – Apolonia Żołądek 

Technikum Nr 1 technik ekonomista 
technik hotelarstwa 
technik org. usług 
gastronomicznych 
kelner 
technik żywienia i 
usług 
gastronomicznych 
technik technologii 
żywności 

26 667 

 
60 

14 7,51 
Branżowa Szkoła I 
Stopnia Nr 1 

kucharz 
 

1 28 

Ośrodek 
Dokształcania i 
Doskonalenia 
Zawodowego 

turnusy dla 
młodocianych 
pracowników 

0 0 

kwalifikacyjne 
kursy : rozliczanie 
wynagrodzeń i 
danin publicznych; 
wykonywanie 
kompozycji 
florystycznych; 

2  40 

3 

Zespół Szkół Nr 1 w 
Otwocku, 
 ul. Słowackiego 4/10 
 dyrektor – Robert Pielak 

Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr III im. J. 
Słowackiego 

 

17 529 

36 8 4,23 
Liceum  
Ogólnokształcące 
dla  Dorosłych 

 
0 0 

4 

Zespół Szkół Nr 2 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie  w 
Otwocku,  
ul. Pułaskiego 7   
dyrektor – Monika Chudek 

Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr II 

 
0 0 

41 23 11,64 

Technikum Nr 2 technik elektryk 
technik elektronik 
technik informatyk 
technik logistyk 
technik usług 
fryzjerskich 
technik grafiki i 
poligrafii cyfrowej 

17 479 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia Nr 2 

mech. pojazdów 
samochodowych 
wielozawodowa 

6 162 

5 

PPPP w Otwocku, ul. Majowa 
17/19 
dyrektor –Katarzyna 
Nosowska 

    24 5 2,60 
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6 
Powiatowe Gimnazjum  Specjalne Nr 21 w Otwock  
ul. Mickiewicza 43/47  
dyrektor – Jacek Urbaniak 

 
1 11 1 9 2,65 

7 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy  Nr 2 w 
Otwocku, ul. Literacka 8  
dyrektor – Paweł Uścinowicz 

Przedszkole 
Specjalne  

 
6 32 

52 4 1,71 

Szkoła Podstawowa 
Specjalna. 

9 38 

Gimnazjum 
Specjalne  

0 0 

Liceum 
Ogólnokształcące 

0 0 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia Nr 4 

0 0 

Technikum 
Specjalne Nr 3 

4 23 

Wczesne 
wspomaganie 
rozwoju dziecka 

 
94 

8 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy   
Nr 1 im. Marii Konopnickiej 
w Otwocku, 
 ul. Majowa 17/19 
dyrektor – Eliza Trzcińska-
Przybysz 

Przedszkole 
Specjalne Nr1 

 
3 18 

78 5 2,73 

Szkoła Pod. 
Specjalna Nr 1 

 
22 91 

Gimnazjum 
Specjalne Nr1 

 
3 22 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia Nr 3 

kucharz  pracownik 
pom. obsługi 
hotelowej 

3 35 

Szkoła 
Przysposabiająca do 
Pracy 

 
6 33 

Wczesne 
wspomaganie 
rozwoju dziecka 

 

 
74 

Zajęcia 
rewalidacyjno-
wychowawcze przy 
szkole podstawowej 

 

4 17 

9 
MOS „Jędruś” w Józefowie,  
ul. Główna 10 p.o.dyrektora – 
Marzena Marusińska  

Szkoła Podstawowa 
Szkoła Podst. 

13 132 55 7 4,10 

10 

PMDK im. Michała Elwiro 
Andriollego  w Otwocku, 
ul.Poniatowskiego10 
dyrektor – Ewa Barbara 
Musiejko 

grup zajęciowych – 75 858 3 15 5,83 

 
2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością  szkół i placówek w zakresie: 

a) finansowania  

� Wszystkie jednostki oświatowe w pierwszych czterech miesiącach roku szkolnego 2018/2019  tj. IX – XII 
2018 realizowały budżet  przyjęty Uchwałą 230/XXX/17 Rady  Powiatu w Otwocku  z  dnia  21 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2018.Wydatki realizowane były rytmicznie, 
proporcjonalnie do upływu czasu. Nigdzie nie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

� Plan finansowy na rok 2019 przyjęty został  Uchwałą 26/IV/19 Rady  Powiatu w Otwocku                                      
z  dnia  24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Otwockiego na 2019 rok .  

� Wynagrodzenia nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 wypłacane były zgodnie ze stawkami określonymi 
w Rozporządzeniu MEN i dodatkami określonymi w Regulaminie wynagradzania przyjętym Uchwałą  Rady 
Powiatu w Otwocku 260/XXXV/18  z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

� W okresie IX–XII 2018 r.  i  I–VIII 2019 r. Powiat Otwocki otrzymał dotacje celowe na realizację 
dodatkowych zadań w dziedzinie oświaty. Wykaz otrzymanych środków przedstawia poniższa tabela: 
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Lp. Dotacja Kwota dotacji 

1. Dotacja rządowa na wyposażenie szkół w podręczniki, 
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w: 
Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, 
ul. Główna 10; 
_ Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. 
Marii 
Konopnickiej w Otwocku, ul. Majowa 17/19; 
_ Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w 
Otwocku, 
ul. Literacka 8; 
_ Powiatowym Gimnazjum Specjalnym Nr 21 w Otwocku, 
ul. Mickiewicza 43/47. 
- Niezwyczajnej Szkole. Niepublicznej Szkole Podstawowej 
Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie, ul. 
Lelewela 6 
�  

 

42 452,74 

2. Dotacja MEN na realizację programu kompleksowego 

wsparcia rodzin „Za życiem” realizowany przez 
� Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2  

w Otwocku, ul. Literacka 8; 

 

237 330,00 

3. Dotacja MON na realizację „ Pilotażowego programu 

wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących 

Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas 

Mundurowych” realizowany przez Zespół Szkół 
Ekonomiczno -Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w 
Otwocku, ul. Konopnickiej 3. 

 

68 900,00 

4. Dotacja  celowa z budżetu państwa realizację bieżących 

zadań własnych powiatu – realizacja zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego w 2018 r  

 

36 990,00 

5. Dotacja Wojewody na zakup pomocy dydaktycznych -tablic 
interaktywnych z projektorem do dwóch pracowni w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w 
Otwocku, w ramach Rządowego programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 „ Aktywna Tablica”. 

 

11 200,00 

 
b) doskonalenie bazy zapewniającej odpowiednie warunki nauki i pracy, w tym remonty 

oraz inwestycje 

� W roku szkolnym 2018/2019 w placówkach oświatowych wykonano następujące remonty, 

inwestycje  i zakupy inwestycyjne. 

 

Nazwa placówki Zakres remontu, inwestycji lub zakupu inwestycyjnego 

 Liceum Ogólnokształcące im. K.I 
.Gałczyńskiego  w Otwocku, ul. Filipowicza 9 

wymiana parkietu w budynku 

remont auli 
remont sal lekcyjnych i adaptacja pomieszczeń na sale 
dydaktyczne 

Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku,   
ul. Słowackiego 4/10 

Malowanie barierek przy wejściu głównym do szkoły  
Malowanie lamperii w korytarzu na parterze  
Malowanie sekretariatu, pokoju 4  
 
Remont łazienek dla nauczycieli na I i II piętrze  
 
Malowanie sali gimnastycznej 
Przygotowanie nowej szatni – malowanie i montaż wieszaków 
Uzupełnienie terakoty przed budynkiem sali gimnastycznej  
Naprawa kostki brukowej na dziedzińcu szkoły  
Wymiana uszkodzonej armatury łazienkowej (sedesy, spłuczki, 
deski sedesowe, itp.)  
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opracowanie dokumentacji  inwestycji rozbudowa szatni 

Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-
Curie  w Otwocku,  ul. Pułaskiego 7 

remont Sali lekcyjnej 116 – (wymiana posadzki, wymiana 
elektryki, wymiana oświetlenia, malowanie ścian, adaptacja 
pomieszczenia po zapleczu na salę lekcyjną językową oraz 
pracownię graficzną) 
malowanie pomieszczeń po szatni, wymiana lamp - adaptacja 2 
pomieszczeń na salę lekcyjną 
budowa korytarza (łącznika szkoły z warsztatami) – budowa 
ściany, wstawienie drzwi, malowanie ścian  
adaptacja pomieszczenia po pracowni fryzjerskiej na salę 
językową 
adaptacja pomieszczenia na szatnię i   
adaptacja pomieszczenia w bibliotece na salę lekcyjną 
malowanie pokoju po gabinecie specjalistów i adaptacja tego 
pomieszczenia na salę językową, wymiana oświetlenia 
remont dwóch sal lekcyjnych w ramach projektu „Podniesienie 
jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w 
Otwocku”; remont pomieszczenia po magazynie sportowym i 
adaptacja tego pomieszczenia na pokój dla nauczycieli wf-u; 
remont pomieszczenia na gabinet dla specjalisty ds.. kadrowych 
adaptacja korytarza na parterze i I piętrze na gabinety dla 
specjalistów; remont klatki schodowej (malowanie oraz 
układanie gresu na schodach); 
przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę hali 
sportowej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. 

wybudowanie nowej kotłowni  

Zespół Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych im. Stanisława Staszica  
w Otwocku, ul. Konopnickiej 3 

Odnowienie korytarzy na piętrze i parterze wraz z klatką 
schodową.  
Ułożenie przed wejściem głównym nowych płytek.  

remont  pięciu łazienek oraz poprowadzenie nowej instalacji 
wodno-kanalizacyjnej dwóch pionów  w budynku C i D. 

adaptacja czterech pomieszczeń na nowe sale lekcyjne i 
odnowienie pięciu sal lekcyjnych 

W sekretariacie uczniowskim pomalowanie ścian, wykonano 
nową zabudowę meblową i ułożono nowe panele 

Odnowiono pomieszczenia w piwnicy w których znajduje się 
wyposażenie  oraz szatnie dla klas mundurowych 

W pracowni gastronomicznej ułożono nową glazurę 
poprowadzono nową instalację elektryczną i hydrauliczną 
wymieniono nawierzchnię boiska sportowego 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy   
Nr 1 im. Marii Konopnickiej  w Otwocku,  
ul. Majowa 17/19 

malowanie pionu kuchennego i sal lekcyjnych 

zabezpieczenia ppoż – wstawianie drzwi i montaż instalacji 
alarmowej w kotłowni 

wymiana pieca 

 Specjalny Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy 
Nr 2 w  Otwocku,  ul. Literacka 8 
 

naprawa monitoringu wizyjnego 
wykonanie dokumentacji remontu dachu i procedura 
przetargowa na remont dachu 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „ Jędruś”,   
w Józefowie ul. Główna 10. 

modernizacji sieci internetowej  w całym ośrodku 
naprawa pieca 
przebudowa instalacji gazowej 
remont łazienki internatowej grupy dziewcząt 

Powiatowa  Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Otwocku, ul. Majowa 17/19 

remont instalacji centralnego ogrzewania  z wymianą zaworów i 
termoregulatorów przy grzejnikach. 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury  remont sceny w sali widowiskowej oraz dokonano wymiany 
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im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku,  
ul. Poniatowskiego 10 

kotar i sztankiet. 

Zainstalowano studnię głębinową 
remont parapetów i ściany w wiatrołapie 

 
c) administrowania  

� Wszystkie  placówki oświatowe funkcjonowały w oparciu o zatwierdzone przez  Starostę  Powiatu i 
zaopiniowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty arkusze organizacyjne na rok 2018/2019. 
Integralną częścią arkuszy były również złożone przez dyrektorów szkolne plany nauczania dla klas  w cyklu 
kształcenia, zgodne ze starą podstawą programową, jak również wykazy kwalifikacji nauczycieli. 
Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni byli zgodnie z zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi 

pracowników administracji i obsługi w liczbach, które ilustruje poniższe zestawienie: 

Nazwa placówki 

Pracownicy 

administracji 

Pracownicy 

obsługi 

liczba  etaty liczba etaty 

Liceum Ogólnokształcące im. K.I .Gałczyńskiego  w Otwocku, ul. 
Filipowicza 9 

6 3,5 14 13,00 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica                          
w Otwocku, ul. Konopnickiej 3 

5 5,00 14 14,00 

Zespół Szkół Nr 1  w Otwocku, ul. Słowackiego 4/10 4 3,60 12 11,50 
Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku, ul. Pułaskiego 7 3 3,00 12 10,75 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku, ul. Majowa 17/19 3 1,50 2 1,25 
Powiatowe   Gimnazjum  Specjalne Nr 21 w Otwocku, ul. Mickiewicza 43/47 1 1,00 1 0,50 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2  w Otwocku, ul. Literacka 8 6 4,55 26 25,00 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej                              
w Otwocku, ul. Majowa 17/19 

5 4,50 28 25,83 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie,  ul. Główna 10 6 5,75 16 15,75 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego                          

w Otwocku, ul. Poniatowskiego10 
9 7,23 9 8,00 

 
� Wszyscy dyrektorzy złożyli na rok szkolny 2018/2019 kopie protokołów z kontroli zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły (placówki), sporządzone na 
podstawie § 3 Rozporządzenia  MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa                      
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.z 2003r. Nr 6 poz. 69                     
 z póź.zm.). 

� W roku szkolnym 2018/2019 w porozumieniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty dokonano w dniu 
25.03.2019 oceny  pracy - Pana Roberta  Pielaka   – dyrektora Zespołu Szkół  1 w Otwocku; 

� W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono trzy konkursy na stanowisko dyrektora szkoły i placówki 
oświatowej: 

• dniu 12 kwietnia 2019 r. przeprowadzono  konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku. W postępowaniu konkursowym wyłoniono  kandydata  
na stanowisko w/w placówki – Panią Joannę Morawską. 

• dniu 12 kwietnia 2019 r. przeprowadzono  konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii  „Jędruś” w Józefowie. W postępowaniu konkursowym wyłoniono  kandydata  
na stanowisko w/w placówki – Panią Marzenę  Marusińską.  

• dniu 15 kwietnia 2019 r. przeprowadzono  konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1   
w Otwocku. W postępowaniu konkursowym wyłoniono  kandydata  na stanowisko w/w placówki – 
Pana Roberta  Pielaka.  

� Główne działania Zarządu wyrażone uchwałami: 

Lp. UCHWAŁA Nr z dnia dotyczy 

1. Uchwała Nr DXXXIX/217/18  

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   
 

z dnia 19 września 2018 r. 
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Zespołu Szkół Nr2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w 
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Otwocku, ul. Pułaskiego 7 do podpisania umowy z 
Wielkopolską Akademią nauki i Rozwoju sp. z o.o.  z 
siedzibą przy ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań 

2. Uchwała Nr DXXXVIII/217/18 

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   
 

z dnia 19 września 2018 r. 
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych  
im. Stanisława Staszica w Otwocku, ul. Konopnickiej 3 
do podpisania umowy z Wielkopolską Akademią nauki i 
Rozwoju sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Przełęcz 51, 60-
115 Poznań 

3. Uchwała Nr DXLI/218/18 ZARZĄDU 

POWIATU W OTWOCKU   
 

z dnia 26 września 2018 r. 
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego 
w Otwocku, ul. Gen. Juliana Filipowicza 9 do 
reprezentowania Powiatu Otwockiego we wszystkich 
sprawach dotyczących realizacji projektu 
„ROZWIJAMY SKRZYDŁA” W RAMACH Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 

4. Uchwała Nr DLXI/225/18 ZARZĄDU 

POWIATU W OTWOCKU   

 

z dnia 7 listopada 2018 r.. 

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. 
Stanisława Staszica w Otwocku, ul. Konopnickiej 3 do 
podpisania umowy dotacyjnej z Ministerstwem Obrony 
Narodowej na dofinansowanie zakupu umundurowania 
klas mundurowych w ramach pilotażowego programu 
MON dla uczniów klas mundurowych 

5. Uchwała Nr IX/3/18 ZARZĄDU 

POWIATU W OTWOCKU   

 

z dnia 30 listopada 2018 r. 

W sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Pani 
Marzeny Marusińskiej pełniącej obowiązki dyrektora 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w 
Józefowie ul. Głowna 10  
 

6.  Uchwała Nr VIII/3/18 ZARZĄDU 

POWIATU W OTWOCKU   

 

z dnia 30 listopada 2018 r. 

W sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Pani 
Marzeny Marusińskiej pełniącej obowiązki dyrektora 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w 
Józefowie ul. Głowna 10  
 

7. Uchwała Nr VI/3/18  

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   

 

z dnia 30 listopada 2018 r. 

W sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w 
Józefowie  
 

8. Uchwała Nr VII/3/18  

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   

 

z dnia 30 listopada 2018 r. 

W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w 
Józefowie ul. Głowna 10 
 

9. Uchwała Nr XIII/5/18 ZARZĄDU 

POWIATU W OTWOCKU   

 

z dnia 12 grudnia 2018 r. 

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania 
oświadczeń woli  w imieniu Powiatu Otwockiego w 
zakresie działalności Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie 

10. Uchwała Nr XIV/5/18  

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   

 

z dnia 12 grudnia 2018 r. 

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania 
oświadczeń woli  w imieniu Powiatu Otwockiego w 
zakresie działalności Zespołu Szkół nr 2 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Otwocku  

11 Uchwała Nr XV/7/18  

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   

 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2.                
w Otwocku przy ul. Literackiej  8 do reprezentowania 
Powiatu Otwockiego w związku z zamiarem 
uczestnictwa  w programie Erasmus + w ramach projektu 
„SZKOŁA ODWARTA NA ŚWIAT”,  w tym do 
podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie, 
podpisania umowy oraz innych działań w imieniu 
Powiatu Otwockiego 
 

12. Uchwała Nr XXV/16/19  

ZARZĄDU POWIATU  W OTWOCKU   

 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. 
Stanisława  Staszica w Otwocku przy ul. M. 
Konopnickiej 3 do reprezentowania Powiatu Otwockiego 
w związku z zamiarem uczestnictwa  w programie 
Erasmus + Konkurs wniosków 2019 Runda 1  KA1- 
Mobilność edukacyjna w ramach projektu 
„NAUCZYCIELE PRZYSZŁOŚCI” w tym do 
podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie, 
podpisania umowy oraz innych działań w imieniu 
Powiatu Otwockiego 
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13. Uchwała Nr XXVI/16/19  

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   

 

 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. 
Stanisława  Staszica w Otwocku przy ul. M. 
Konopnickiej 3 do reprezentowania Powiatu Otwockiego 
w związku z zamiarem uczestnictwa  w programie 
Erasmus + w ramach projektu „MOBILINI W 
EUROPIE” w tym do podpisania i złożenia wniosku o 
dofinansowanie, podpisania umowy oraz innych działań 
w imieniu Powiatu Otwockiego 

14. Uchwała Nr XXVII/17/19  

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   

 

 

z dnia 6 lutego 2019 r. 

W sprawie przekazania uprawnień kierownikom 
jednostek organizacyjnych, służb inspekcji i straży do 
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 
w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna 
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 

15. Uchwała Nr XXXIV/19/19 ZARZĄDU 

POWIATU W OTWOCKU   

 

z dnia 20 lutego 2019r. 

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. 
Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 
do reprezentowania Powiatu Otwockiego w związku z 
zamiarem uczestnictwa  w Programie Operacyjnym 
Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu 
„PRZEKRACZAJĄC GRANICE”,  w tym do podpisania 
i złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy 
oraz innych działań w imieniu Powiatu Otwockiego 
 

16 Uchwała Nr XLI/21/19 ZARZĄDU 

POWIATU W OTWOCKU   

 

 

z dnia 6 marca 2019 r. 

W sprawie ogłoszenia Konkursu i powołania Komisji 
Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  Nr 1 w Otwocku 
przy  ul. Słowackiego 4/10 
 

17. Uchwała Nr XL/21/19 

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   

 

z dnia 6 marca 2019 r. 

W sprawie ogłoszenia Konkursu i powołania Komisji 
Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku przy ul. 
Majowej 17/19 

18. Uchwała Nr XXXIX/21/19 ZARZĄDU 

POWIATU W OTWOCKU   

 

z dnia 6 marca 2019 r. 

W sprawie ogłoszenia Konkursu i powołania Komisji 
Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii „Jędruś”  w Józefowie przy ul. Głównej 10 

19 Uchwała Nr LI/27/19 ZARZĄDU 

POWIATU W OTWOCKU   

 

 

z dnia 10 kwietnia 2019 r. 

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. 
Stanisława  Staszica w Otwocku przy ul. M. 
Konopnickiej 3 do podpisania i rozliczenia umowy 
dotacyjnej z Ministerstwem Obrony Narodowej na 
dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego 

20. Uchwała Nr LV/29/19 

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   

 

 z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

W sprawie powierzenia  Pani  Marzenie Marusińskiej 
stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii „Jędruś”  w Józefowie, ul. Główna 10 

21. Uchwała Nr LVII/29/19 

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   

 

 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

W sprawie powierzenia  Pani  Joannie Morawskiej 
stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku, ul. Majowa 
17/19 

22. Uchwała Nr LVII/29/19 

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   

 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

W sprawie powierzenia  Panu Robertowi  Pielakowi  
stanowiska dyrektora Zespołu Szkół  Nr 1 w Otwocku, 
ul. Juliusza Słowackiego 4/10 

23. Uchwała Nr LXVII/37/19 

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU 

 

 

   

 

z dnia 12 czerwca 2019 r. 

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. 
Stanisława  Staszica w Otwocku przy ul. M. 
Konopnickiej 3 do reprezentowania Powiatu Otwockiego 
w związku z realizacja  projektu pt.  „Podniesienie 
jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku” o 
numerze RPMA.10.03.01-14-b231/18 finansowanego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla Osi 
priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu  Działania 
10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 
Doskonalenie zawodowe uczniów 

24. Uchwała Nr LXVIII/37/19 

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   

 

z dnia 12 czerwca 2019 r. 

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii   Skłodowskiej-Curie w 
Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 do reprezentowania 
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Powiatu Otwockiego w związku z realizacja  projektu pt.  
„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 
Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku” o numerze 
RPMA.10.03.01-14-b224/18 finansowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej 
X Edukacja dla rozwoju regionu  Działania 10.3 
Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 
Doskonalenie zawodowe uczniów 

25. Uchwała Nr LXVI/37/19 

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   

 

z dnia 12 czerwca 2019 r. 

W sprawie ustalenia wyrażenia zgody na złożenie 
wniosków i zawarcie umów o świadczenie usług 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

25. Uchwała Nr LXXI/39/19 

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   

 

z dnia 19 czerwca 2019 r. 

W sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów 
przerw w pracy przedszkoli specjalnych w Specjalnych 
Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych  dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Otwocki 

25. Uchwała Nr XC/46/19 

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   

 

z dnia 2 sierpnia 2019 r. 

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2.                
w Otwocku przy ul. Literackiej  8 do reprezentowania 
Powiatu Otwockiego we wszelkich sprawach  
dotyczących realizacji  projektu „SZKOŁA ODWARTA 
NA ŚWIAT”,  w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 
 

25. Uchwała Nr LXXXIX/46/19 

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   

 

z dnia 2 sierpnia 2019 r. 

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. 
Stanisława  Staszica w Otwocku przy ul. M. 
Konopnickiej 3 do reprezentowania Powiatu Otwockiego 
we wszelkich sprawach  dotyczących realizacji  projektu  
„NAUCZYCIELE PRZYSZŁOŚCI” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 
 

25. Uchwała Nr XCVII/51/19 

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   

 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

W sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla 
dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Otwocki 

25. Uchwała Nr XCVIII/51/19 

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   

 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

W sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek 
oświatowych dodatku motywacyjnego 

25. Uchwała Nr  C/52/19 

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   

 

z dnia 12 czerwca 2019 r. 

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. 
Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 
do reprezentowania Powiatu Otwockiego w związku z 
zamiarem uczestnictwa  w Programie Operacyjnym 
Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu 
„PRZEKRACZAJĄC GRANICE”,  w tym do podpisania 
i złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy 
oraz innych działań w imieniu Powiatu Otwockiego 
 

 
 

� Uchwały Rady Powiatu  podjęte w roku szkolnym 2018/2019 w zakresie 

realizacji zadań oświatowych 

� UCHWAŁA NR 35/V/19 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 28 marca 2019 r. w 
sprawie przystąpienia do projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych  w Otwocku” finansowanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

� UCHWAŁA NR 36/V/19 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 28 marca 2019 r. w 
sprawie przystąpienia do projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole 
Szkół Nr 2 w Otwocku” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego. 

� UCHWAŁA NR 46/VII/19 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 czerwca 2019 r. W 
sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku  
przy ul. Pułaskiego 7 od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych 
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� UCHWAŁA NR 70/X/19 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 29  czerwca 2019 r. w 
sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych 
działających na obszarze Powiatu Otwockiego 

 

� W grudniu 2018 roku komisje egzaminacyjne, powołane Uchwałami Zarządu Powiatu,                                    
przeprowadziły 1 postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego a w czerwcu i 

sierpniu 2019 r. -  6  postepowań. Wszyscy nauczyciele przystępujący do egzaminu uzyskali  stopień 

nauczyciela mianowanego. 
 

� W czerwcu i lipcu 2018 r. szkolne komisje rekrutacyjne przeprowadziły elektroniczny  nabór  uczniów do 

klas pierwszych, koordynowany centralnie przez Oświatę Powiatową. W Liceum Ogólnokształcącym   Nr I  
im. K.I. Gałczyńskiego utworzono 6 klas, w Liceum Ogólnokształcącym  Nr III im. J. Słowackiego 5 klas,     
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica 5 klas  i  w Zespole Szkół Nr 2   
im. Marii Skłodowskiej-Curie  6 klas.  Łącznie, zgodnie  ze stanem na dzień 30 września 2018 r.,  przyjęto  
do klas pierwszych 733 uczniów,  co stanowi 63,57.%  ogólnej liczby absolwentów gimnazjów 
usytuowanych  w granicach Powiatu Otwockiego. 

 

3. Realizacja projektów unijnych i wyjazdów edukacyjnych 

� PROJEKTY UNIJNE 

� Projekt pt. „ROZWIJAMY SKRZYDŁA” W RAMACH Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój (PO WER)”, realizowany jest w Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w 
Otwocku, ul. Gen. Juliana Filipowicza 9 
 

� Projekt pt. „SZKOŁA ODWARTA NA ŚWIAT”,  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER) realizowany jest Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2.                
w Otwocku przy ul. Literackiej  8 

 

� Projekt pt. „NAUCZYCIELE PRZYSZŁOŚCI” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER),  realizowany jest Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. 
Stanisława  Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3 

 

� Projekt pt. „NAUCZYCIELE PRZYSZŁOŚCI” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER),  realizowany jest Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1  
im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 

 

� Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku 

 
W roku szkolnym 2018-2019 szkoła, tak jak w latach poprzednich, realizowała projekt unijny 
„Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu”. W ramach tego projektu we wrześniu 2018 r. 
na staż do Irlandii wyjechało 33 uczniów, a wcześniej, w maju 2018 r. grupa 33 stażystów odbyła 
praktyki w Portugalii.  W maju 2019 kolejne dwie grupy, liczące łącznie 45 stażystów, wyjechały 
na staż do Hiszpanii i Portugalii w ramach nowego, jedenastego projektu: „Poznawanie 

europejskiego rynku pracy”. 

Dzięki realizacji projektów 78 uczniów szkoły nabyło w roku szkolnym 2018-2019 doświadczenie 
zawodowe w portugalskich, hiszpańskich i irlandzkich firmach.  Uczniowie pracowali na 
indywidualnych stanowiskach pracy, porozumiewali się po hiszpańsku, angielsku lub portugalsku. 
Stażyści, biorący udział w projektach, podwyższyli swoje umiejętności zawodowe, poznali kulturę, 
tradycje i zwyczaje krajów przyjmujących, a dziś są samodzielni i lepiej przygotowani do startu w 
zawodowe życie. 
Głównym celem projektów jest zwiększenie szans uczestników na rynku pracy. Jest on osiągnięty 
przez cele szczegółowe takie jak: poszerzenie umiejętności zawodowych poszukiwanych na 
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lokalnym i regionalnym rynku pracy, poznanie języka obcego, poznanie kultury i zwyczajów kraju 
odbywania stażu. Nasi uczniowie uczestniczący w projekcie uczą się samodzielności, poznają 
nowych znajomych i przyjaciół, nawiązują kontakty, które mogą się przydać w przyszłości, 
zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. 
 
W lipcu 2019 r. rozpoczęto również nowy projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

w ZSEG w Otwocku”. W ramach tego projektu 168 uczniów podniesie kompetencje kluczowe i 
zawodowe, poprzez staże, kursy zawodowe oraz zajęcia wyrównawcze, a także 19 nauczycieli 
kształcenia zawodowego podniesie swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Zostaną również 
doposażone pracownie zawodowe.  
 
 

� PROJEKT MON 

Dofinansowanie zakupu umundurowania klas mundurowych w ramach pilotażowego programu 
MON dla uczniów klas mundurowych 

� WYJAZDY EDUKACYJNE 

� Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  

Rok szkolny 2018/2019 w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku 

obfitował w wiele wydarzeń o zasięgu szkolnym, powiatowym i wojewódzkim. 
W ramach pracy z uczniami zainteresowanymi biologią, dnia 10 stycznia 2019 r. odbył się etap 
podstawowy  XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, w której wzięło udział 20 osób z klas IIB i 
IIIB IB1, IB2. Najlepszy wynik uzyskał uczeń z klasy IIB. 
24 stycznia 2019 roku została zorganizowana coroczna impreza kulinarna "Kuchnie Świata". 
Wzięły w niej udział wszystkie klasy pierwsze i drugie, przygotowując dania z wylosowanych 
kuchni narodowych. Klasy stanęły na wysokości zadania i zaprezentowały pyszne dania na 
barwnych stoiskach. W rywalizacji trzeba było wykazać się kreatywnością i pracowitością, która 
została doceniona przez jury złożone z nauczycieli. Pierwsze miejsce zajęła klasa IIB (kuchnia 
grecka), drugie miejsce - klasa IIE (kuchnia północno-amerykańska), zaś na trzecim uplasowała się 
klasa IIA (kuchnia hiszpańska). Samorząd ufundował nagrody pieniężne dla zwycięskich klas oraz 
tort. 
Chętna młodzież z klas IB1, IB2 i IIB (17 osób) wzięła udział w kolejnej edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Ekologicznego „EKO- Planeta 2019” w dwóch kategoriach: test (9 osób) i w kategorii 
praca indywidualna, na temat „ Piękno polskiej przyrody i jej ochrona” (8 osób). Test odbył się 4 
marca 2019 roku. Najlepiej w naszej szkole napisała uczennica z klasy IB1, a praca indywidualna 
uczennicy również z IB1 została uznana za najlepszą. Szkolne wyróżnienia otrzymały: dwie 
uczennice z klasy IIB. 
W dniach 18-21 marca 2019 r. odbył się Tydzień Języków Obcych. Szkoła została udekorowana 
flagami i plakatami ukazującymi artystyczną interpretację idiomów i przysłów w języku 
angielskim, rosyjskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim oraz zagadnienia kulturowe z 
poszczególnych krajów. We wtorek 19 marca 2019 r. był Dzień Języka Francuskiego i 

Rosyjskiego, a w środę 20 marca 2019 r. - Dzień Języka Niemieckiego i Hiszpańskiego. Każdego 
dnia w szkolnym radiowęźle można było usłyszeć piosenki w językach dnia oraz obejrzeć 
prezentacje przygotowane przez uczniów w programie Power Point, które były pokazywane na 
dolnym holu. Dodatkowo w środę odbył się pokaz tańca towarzyskiego przygotowany przez ucznia 
klasy 1A i jego partnerkę – tancerzy wyczynowych tańca towarzyskiego. Podczas długiej przerwy 
uczniowie wzięli udział w kulturowym quizie Kahoot przygotowanym przez nauczycieli języków 
obcych. Rywalizację wygrała klasa 1B1. Ukoronowaniem Tygodnia Języków był konkurs piosenki 
obcojęzycznej – The Voice of Gałczyn, który odbył się Pierwszego Dnia Wiosny – 21 marca. 
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Każda klasa pierwsza i druga prezentowała dwie piosenki – jedną w języku angielskim, a drugą w 
wybranym przez siebie języku obcym. Występy były oceniane przez jury nauczycieli według 
następujących kryteriów: poprawność językowa wykonywanych utworów, strona muzyczna – 
walory głosowe i muzykalność, ogólne wrażenia artystyczne – choreografia, charakteryzacja, 
zaangażowanie całej klasy. Poziom artystyczny był bardzo wysoki, klasy sumiennie się 
przygotowały i wszyscy się bardzo dobrze bawili. Ostatecznie rywalizację wygrała klasa 2B. 
Zwycięska klasa w nagrodę otrzymała pyszny tort z logo The Voice of Gałczyn.  
W ramach II Światowego Dnia Pszczoły w Powiecie Otwockim, 53 uczniów naszej szkoły wzięło 
udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym im. Andrzeja Zawilskiego "Królowa - matka 
pszczelego roju". Część z nich odniosła sukces. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody (sprzęt 
elektroniczny, przybory artystyczne, albumy), a wszyscy uczestnicy dyplomy i upominki. Wystawa 
prac wykonanych na konkurs zdobiła hol i aulę Liceum. Prace można było podziwiać przez cały 
czas trwania uroczystości.  
 
 

 
 
W ramach dodatkowych lekcji biologii w klasach: IIB i IIIB przez cały rok realizowany był 
program innowacji „Tajemnice organizmów a medycyna”,  na których młodzież zdobywała 
umiejętności praktyczne. W ramach tego programu uczniowie prowadzili hodowle roślinne 
długoterminowe: fasoli, dyni, żyworódki. Ze zwierzęcych hodowli na uwagę zasługuje hodowla 
aksolotla. Młodzież w ramach zajęć doskonaliła umiejętność wykonywania preparatów 
mikroskopowych i obserwacji ich pod mikroskopem. Wykonywali herbaria, oznaczali organizmy, 
modelowali, przeprowadzali sekcje narządów (serce, nerka, oko), przygotowywali doświadczenia i 
prezentacje. Brali udział w konkursach szkolnych, ogólnopolskich i olimpiadach. Oprócz zajęć 
warsztatowych prowadzonych na terenie szkoły, młodzież uczestniczyła w zajęciach poza szkołą, 
np. takie jak „Szlakiem otwockich pomników przyrody”. Część młodzieży z klasy IIB wzięła udział 
w projekcie terenowym zorganizowanym na terenie MPK pt. „Noc sów w Mazowieckim Parku 
Krajobrazowym”, podczas którego można było poznać te ptaki bliżej, a szczególnie ich potrzeby, 
zachowania oraz nauczyć się rozpoznawania ich głosów. 
 

 
 
W Liceum Ogólnokształcącym im K. I. Gałczyńskiego w Otwocku odbyły się wycieczki 

przedmiotowe, poszerzające wiedzę i rozwijające zainteresowania uczniów, powiązane z lekcjami 

muzealnymi (Muzeum Narodowe w Warszawie, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i 
Fabularnych, wycieczka integracyjno-edukacyjna dla klas pierwszych „Kajakiem do 
Gałczyńskiego”, której celem było zapoznanie z sylwetką patrona szkoły poprzez lekcję muzealną 
w Leśniczówce Pranie; wycieczka do Sądu Okręgowego w Warszawie powiązana z Dniami 
Otwartymi w Sądzie Okręgowym), warsztaty filmowe („Wielokulturowość w filmie”) w kinie 
„Oaza” w Otwocku powiązane z projektem Stowarzyszenia Nowych Horyzontów wspierającym 
nauczycieli, rodziców, animatorów kultury oraz pracowników kin, którzy dostrzegają wartość 
sztuki filmowej i jej potencjał w edukacji młodzieży, zakończone dyplomem za uczestnictwo; 
projekty ( zainicjowanie i wdrożenie projektu „100 cytatów, ze 100 książek na 100-lecie Gałczyna; 
projekt „Debaty oxfordzkie: ćwiczenie umiejętności debatowania na kontrowersyjne tematy 
wybrane przez młodzież); wykłady (wykład historyka, absolwenta naszej szkoły na temat: „Rosja 
w XVII wieku. Poselstwa Polski do Rosji za panowania Władysława IV i Jana Sobieskiego”). 
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Odbyły się  także konkursy i olimpiady : I Powiatowy Konkurs Historyczny dla szkół powiatu 

otwockiego, Szkolny Konkurs Historyczno-Językowy, którego celem była korelacja 
przedmiotów: historii i języków obcych („Opisz postać historyczną w jej narodowym języku. Za co 
ją cenisz?”); Konkurs „Olimpiada „Solidarności. Dwie dekady historii”, Olimpiada 

Historyczna – udział w etapie wojewódzkim jednego ucznia, Olimpiada Znajomości Afryki- 

udział w etapie wojewódzkim dwóch uczniów; cykliczne zajęcia o gatunkach filmowych, obchody 
II Światowego Dnia Pszczoły z wykładem i happeningiem oraz  spotkania i wyjazdy 
klubowiczów Dyskusyjnego Klubu Książki na Targi Fantasy, Warszawskie Targi Książki, 
zwiedzanie Muzeum Pisarzy w Edynburgu poświęcone Walterowi Scottowi, Robertowi Burnsowi, 
oraz Robertowi Stevensonowi. Ponadto, Liceum Ogólnokształcące im K. I. Gałczyńskiego w 
Otwocku zorganizowało I Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego w dwóch kategoriach: dla 
klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz dla klas trzecich gimnazjum. Konkurs ten cieszył 
się ogromną popularnością wśród uczniów i był znakomitą okazją do promocji Liceum w 
środowisku lokalnym i integracji nauczycieli języka angielskiego ze szkół Powiatu Otwockiego. 
Cieszącym się niezmienną popularnością konkursem był także II Powiatowy Konkurs Języka 

Rosyjskiego przeznaczony dla uczniów szkół średnich z Powiatu Otwockiego, którego 
organizatorem jest także Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku. 
Odbyła się również wymiana polsko–niemiecka ze szkołą partnerska FLB z Herford (temat 
spotkania – „Młodzi Polacy i Niemcy o roli Miejsc Pamięci we współczesnej edukacji na 
przykładzie Krzyżowej i Muzeum Auschwitz”. Odbyła się także coroczna edycja Powiatowego 

Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Serwus, Madonna”.  
W marcu 2019 roku odbyły się także Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w Piłce Siatkowej. 
Dziewczęta zajęły 3 miejsce, a chłopcy 2 miejsce. Zaś w kwietniu reprezentacja szkoły pojechała 
do Piaseczna na Międzypowiatowe Mistrzostwa w Piłce Koszykowej – Licealiada 2018/2019, gdzie 
zajęła 2 miejsce. 17.05.2019 roku odbyły się drużynowe Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w 
Szachach, na których szkoła zajęła 2 miejsce a 06.06.2019 roku  Mistrzostwa Powiatu Otwockiego 
w Lekkiej Atletyce. Drużynowo dziewczęta zajęły 4 miejsce, a chłopcy 3 miejsce. 10.06.2019 roku 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w Piłce Nożnej. Chłopcy w tych mistrzostwach zajęli 
4 miejsce. 
 

� Zespół Szkół Nr 1 -  Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego  
 

  6-8 września 2018 roku. 
 Na stulecie Niepodległej uczniowie Licem Ogólnokształcącego 
Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku postanowili poznać 
Górny Śląsk – region który był areną wielu kluczowych wydarzeń 
z historii Polski w XX wieku, .  
9 września 2019r. NARODOWE CZYTANIE 
,,PRZEDWIOŚNIA” w OTWOCKU szkoła współorganizowała 
Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" w Otwocku wraz z Miejską 
Biblioteką Publiczną i Teatrem im. S. Jaracza. Na deskach 
otwockiej sceny tekst powieści czytali uczniowie szkoły 
 
10.09.2018 odwiedził szkołę Mariusz  Szczygieł - mistrz 
polskiego reportażu, autor kilkudziesięciu książek.  
 
16 września 2019r. - udział w Wielkiej Jubileuszowej Akcji 
Krwiodawstwa „100 litrów krwi na 100-lecie 
Niepodległości Ojczyzny”.   
We wrześniu  odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Marek  Wrzoskiem  
naukowcem z Akademii Sztuki Wojennej, obecnie szefem Zakładu 
Rozpoznania Wojskowego i Walki Radioelektronicznej w tej uczelni,  
autorem wielu publikacji, w tym niezwykle ciekawej książki „Wojny 

przyszłości. Doktryna, technika, operacje militarne”. 

SREBRNA 
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Uczniowie klas IIIC i IIID rozpoczęli rok szkolny od promowej wycieczki do dawnych i 
współczesnych stolic państw nadbałtyckich - Rygi, Sztokholmu, Turku, Helsinek oraz Tallina. 
Wycieczka bardzo wzbogaciła wiedzę o kulturze i historii państw nadbałtyckich.   
 

20-22 września 2018 r. - rajd rowerowy na pożegnanie lata. Trasa rajdu 
prowadziła na południe województwa mazowieckiego aż do granicy z 
województwem lubelskim.  
 
28 września 2018 roku na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych UW 
– udział w  Geoinformatycznej Nocy 

Badaczy - uczniowie mieli okazję poznać najnowsze metody 
pozyskiwania i przetwarzania danych z pułapu satelitarnego, 
lotniczego i naziemnego oraz wziąć udział w warsztatach z 
wykorzystania technik komputerowych w geoinformatyce.  
5 października 2018r. obchody jubileuszu 25-lecia szkoły - wydarzenie było zwieńczeniem 
całorocznych działań uczniów i nauczycieli LO Nr III. Aby uświetnić jubileusz 25-lecia liceum, 
komitet jubileuszowy ogłosił konkurs na karykaturę Juliusza Słowackiego. Spośród ośmiu prac 
nagrodzono pracę uczennicy z IIf. 
W ramach jubileuszu przeprowadzono VIII Szkolny Konkurs Wiedzy o Słowackim. Udział wzięło 
12 uczniów. Na uroczystości można było wysłuchać wykładu prof. dr  hab. Marka Troszyńskiego, 
który specjalizuje się w problematyce polskiego romantyzmu (ze szczególnym uwzględnieniem 

życia i dzieła Juliusza Słowackiego). 
W dniach 11-13 października 2018 r. delegacja szkoły reprezentowała 
LO na XXXIII Zlocie Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza 
Słowackiego w Jarosławiu. Głównym celem pobytu był udział uczniów 
w konkursach. Uczeń  III a potwierdził swoje umiejętności, prezentując 
"Pogrzeb kapitana Meyznera" i zajął III miejsce w kategorii recytacji, 
kolejny zaś otrzymał wyróżnienie.  
10 października grupa uczniów z klas 

3c i 3d wzięła udział w warsztatach terenowych, które poprowadził 
dr Piotr Szwarczewski, wykładowca z Katedry Geografii 

Fizycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Po 
krótkim wykładzie na temat kształtowania się rzeźby w Kotlinie 

Warszawskiej w okresie plejstocenu i holocenu odbyły się 
zajęcia w terenie. 
17-23 września 2018 roku uczniowie udali się z wizytą do 
Moskwy. W programie wycieczki znalazły się najbardziej 
znane zabytki rosyjskiej stolicy. 
W dniach 8 – 14 października uczniowie klas drugich i 
trzecich uczestniczyli w warsztatach z języka angielskiego w 
Anglii. 
W listopadzie 2018 w ramach promocji szkoły oraz 
twórczości Słowackiego wśród gimnazjalistów oraz uczniów 
szkół podstawowych z powiatu wystawiono spektakl "Tajemnice snów Julka Słowackiego" 
Dodatkowe przedstawienie zaprezentowano rodzicom 
uczniów Liceum. 
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„Rekord dla Niepodległej” – Liceum Słowackiego  włączyło się w ogólnopolską akcję. Ten 
pomysł, objęty patronatem Minister Edukacji Narodowej i Rady Dzieci i Młodzieży, zapraszał 
uczniów i nauczycieli wszystkich polskich szkół i przedszkoli do wspólnego odśpiewania dla 
Niepodległej czterech zwrotek "Mazurka Dąbrowskiego"  
12.11.2018 – odbyło się spotkanie z Krzysztofem Mroziewiczem - pisarzem, dziennikarzem, 

dyplomatą, autorem ok. 40 książek a 13.11.2018 – spotkanie z 
Janem Wróblem - pisarzem, dziennikarzem, felietonistą, stale 
współpracującym z "Dziennikiem Gazetą Prawną", radiem TOK 
FM, autora podręczników historii do liceum Odnaleźć przeszłość 
oraz książek: Jak przetrwać w szkole i nie zwariować, Zbrodnia 

doskonała  i Historia Polski 2.0: Polak, Rusek i Niemiec... czyli 

jak psuliśmy plany naszym sąsiadom oraz Historia Polski 

2.0: Polak potrafi, Polka też... czyli o tym, ile świat nam 

zawdzięcza . Natomiast 14.11.2018 odbyło się spotkanie z 
Robertem Ziółkowskim - pisarzem, podróżnikiem, dziennikarzem,  autorem powieści 
kryminalnych, byłym policjantem z  Zespołu Poszukiwań Celowych  
22 października 2018r – uczniowie LO wzięli udział w projekcie 
edukacji filmowej. Jest on skierowany przede wszystkim do klas 
dziennikarsko-filmowych. W ramach projektu "Kinowe spotkania 
młodych", prowadzonego przez Krzywy Kadr, wysłuchano prelekcji 
o efektach 3D w filmach, a następnie obejrzano film "Papierowe 

miasta" Jake Schreiera z 2015r., 
który skłonił do refleksji nad 
granicami młodzieńczych fascynacji i przyjaźni między 
nastolatkami.  
W ramach projektu filmowego Nowe Horyzonty Edukacji 
Filmowej zapoznano się z klasyką polskiego kina: 
"Przypadkiem" Krzysztofa Kieślowskiego z 1981r. (2 Złote 
Lwy) i nowością - "Green Bookiem" Petera Farrelly (3 Złote 
Globy, nagroda BAFTY, 5 nominacji do Oskara 2019).  

12 uczniów szkoły brało udział w całorocznym projekcie, 
który polega na rozwiązywaniu różnych kazusów 
prawniczych- wykłady Akademii Paragrafu 22  w ramach 
których prawnicy zapoznają młodzież z podstawami prawa 
karnego materialnego. 
 11 grudnia 2018 – odbyło się spotkanie autorskie z Andrzej 

Mellerem, pisarzem, reportażystą, podróżnikiem, 
dziennikarzem, korespondentem wojennym, antropologiem 
kultury. 
14 grudnia 2018r. troje uczniów klasy IIa - udało się do Warszawy, aby w gmachu Wydziału 
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wziąć udział w okręgowym 
etapie Olimpiady Wiedzy o Mediach organizowanego pod patronatem Ministra Edukacji 
Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adam zajął I miejsce, a Kasia drugie 
na 64 uczestników. 
15 marca 2019 – etap centralny konkursu - Kasia z II a laureatką V edycji Olimpiady Wiedzy o 
Mediach – przysługuje jej indeks wyższej uczelni na kierunku dziennikarstwa.  
 
18.12.2019r. Spotkanie autorskie z Marią Ciunelis, aktorką, reżyserem i scenarzystką. 
7.01.2019  - spotkanie z Andrzejem Pilipiukiem - pisarzem 
książek o tematyce fantastycznej i publicystą; milion sprzedanych 
książek i miejsce na podium ścisłej czołówki najpoczytniejszych 
pisarzy w Polsce 
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Zgodnie z postanowieniem Kapituły: ZŁOTA TARCZA                       
                                                                  DLA SŁOWAKA W RANKINGU 2019!!!  
 
 
 
19 lutego - spotkanie z ks. Rafałem Cyfką - Dyrektorem 
Biura Regionalnego Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc 
Kościołowi  w Potrzebie w Krakowie. Od lat odwiedza on 
Bliski Wschód, na którym oprócz konfliktów zbrojnych, 
trwa walka z chrześcijaństwem. Ksiądz dzielił się swoją 
wiedzą i niezwykle ciekawie opowiadał o doświadczeniach 
zdobytych podczas wyjazdów. 
27 lutego 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym 
Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie odbył się 
etap diecezjalny XXIX Olimpiady Teologii Katolickiej. 
Tegoroczny temat olimpiady to: „Święty Jacek- wzór 
ewangelizacji” - Joanna uczennica z kl. 2a, zajęła drugie miejsce. 
20 marca 2019 – MATEMATYCZNE ZMAGANIA UCZNIÓW 
KLAS GIMNAZJALNYCH I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – konkurs 
powiatowy organizowany przez nauczycieli matematyki LO Nr III im. 
J. Słowackiego 
 
Udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym - Kangur   
W Polsce patronat nad konkursem objął Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Międzynarodowy Konkurs 
Matematyczny KANGUR jest obecnie najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie. 
Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich typów szkół, od szkoły podstawowej po 
maturzystów. Rozgrywany jest sześciu kategoriach, a nasza młodzież kwalifikuje się do kategorii 
Junior i Student. – nagroda za bardzo dobry wynik dla Agaty uczennicy klasy  3E2 
25.03.2019 – spotkanie z Prof. Jerzym Bralczykiem - językoznawca,  specjalista w zakresie 
języka mediów, reklamy i polityki; autor kilkudziesięciu książek. Tytuł spotkania „Co się dzieje z 
językiem”.  
26.03.2019 – spotkanie z Jackiem Snopkiewiczem - pisarzem, reporterem, dramaturgiem, 
wykładowcą w Wyższej szkole Filmowej w Łodzi. Temat „Odkrywanie faktów i zawód reportera. 
Tworzenie filmów.” 

W marcu w miała miejsce akcja rejestracji potencjalnych 
Dawców szpiku oraz krwiotwórczych komórek 
macierzystych. Akcję organizowano we współpracy z 
fundacją DKMS, która w swojej bazie ma już ponad 1,3 mln 
zarejestrowanych osób. W tym roku udało się zarejestrować 
37 potencjalnych Dawców.  
Eurowizja w Słowaku – dochód przeznaczony na akcję 
charytatywną Słowak dla Syrii. 

2 kwietnia odbył się finał powiatowego konkursu języka 
angielskiego zorganizowanego przez LO Nr III im.  
J. Słowackiego. W finale wzięli udział uczniowie klas 
trzecich gimnazjum i klas ósmych szkół podstawowych. 
 kwiecień 2019 - NAGRODA PUBLICZNOŚCI NA 
FRESH FORM FILM FESTIVAL - w tegorocznej edycji 
festiwalu film pt. „Przesłuchanie” zrealizowany przez 
obecnych i byłych uczniów szkoły otrzymał nagrodę 
specjalną w kategorii ULUIONY FILM PUBLICZNOŚCI. 
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17 maja 2019 podczas Dni SGGW odbył się II etap 
Akademii Przedsiębiorczości.  
Po przeprowadzonych testach spośród uczestników 
wyłoniono laureatów. Znalazło się wśród nich 
pięcioro uczniów szkoły: Uczniowie mają zapewniony 
indeks na dowolny kierunek Wydziału Nauk 
Ekonomicznych w SGGW.  

23 maja 2019 r. odbyły się w LO Nr III im. J. 
Słowackiego wybory do Parlamentu 
Europejskiego. Głosowanie zorganizowane 
zostało w ramach akcji” Młodzi głosują”, która 

jest 
koordynowana 
przez Centrum 
Edukacji 
Obywatelskiej
. Uprawnieni 
do wzięcia udziału w głosowaniu byli wszyscy uczniowie 
Liceum. Wybierać mogli spośród wszystkich komitetów 
wyborczych, które zarejestrowały swoje listy w naszym okręgu.  

 3-5 czerwca 2019r. - Klasy II a i II b postawiły na integrację. Jako cel obrały sobie Mierzeję 
Wiślaną i Gdańsk, gdzie zwiedziły  niemiecki obóz koncentracyjny w Stutthofie i zapoznały się z 
wystawami nowoczesnego Muzeum II Wojny 
Światowej. Edukacji historycznej dopełniło zwiedzanie 
gdańskiej starówki, Westerplatte i Muzeum Państwa 
Krzyżackiego w Działdowie.  
 
 Na rowerach po Nadbużańskim Parku Krajobrazowym –  
Powiatowy Konkurs Poezji Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego "Serwus Madonna" 
Na drugie miejsce - zdaniem jurorki, aktorki Justyny 
Sieńczyłło - otzrymał Damian z klasy IIa wierszem "Nr 42".  
III miejsce zajął Daniel z Id, który przedstawił własną interpretację "Pieśni o fladze". 
 

� Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie  
Udział szkoły w ogólnopolskim programie Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub 
Sportowy”, poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych w sporcie karate. Dodatkowo uczniowie i 
nauczyciel brali udział w filmie promocyjnym programu oraz w Konferencji Prasowej Programu 
"Szkolny Klub Sportowy" w Warszawie, gdzie mogli 
spotkać i trenować z Polskimi Mistrzami w różnych 
dyscyplinach sportowych. W oficjalnej części 
konferencji wystąpili Premier Mateusz Morawiecki oraz  
minister Sportu i Turystyki Witold Bańka. 
 

W Zespole Szkół Nr 2 organizowano jest wiele różnych 
wydarzeń i uroczystości, które na stałe wpisane są w 
kalendarz roku szkolnego,  do szczególnych wydarzeń 
organizowanych w Nukleoniku w roku szkolnym 
2018/2019 można zaliczyć:  
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- Wieczornicę  "Niechaj Polskę... i wiosnę zobaczę" - kontynuacja jubileuszu odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Wydarzenie zorganizowane w klimacie warszawskiej kawiarni "Ziemiańska, 
któremu towarzyszył finał Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Witaj wolna Polsko". Konkurs 
patronatem objęli Starosta Otwocki i Prezydent Miasta Otwocka. Goście specjalni wydarzenia: 
Sebastian Rakowski dyrektor Muzeum Ziemi 
Otwockiej oraz p. Tomasz Sikorski, przedstawiciel 
Instytutu Pamięci Narodowej. 
- Wydarzenia organizowane przy współpracy 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Otwocku m.in.: akcja krwiodawstwa i szkolenie 
w Komendzie Powiatowej PSP,  powiatowe 
eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" 2019 
oraz  powiatowy konkurs „STOP wypalaniu traw”. 

3. Informacja dotycząca osiągnięć uczniów – wyniki olimpiad i konkursów 

1. Uczennica klasy IVb otrzymała w roku szkolnym 2018/2019 stypendium Prezesa Rady 
Ministrów za najlepsze wyniki w nauce. 
2. Uczennica klasy IVb otrzymała stypendium w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla 

uczniów szkół zawodowych”. 
3. Uczeń kl. 1a zajął III miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Rosyjskiego 
4. Trzech uczniów z klas IIIf,. IVd, i IVd awansowało do etapu okręgowego Olimpiady 
Logistycznej. 
5. Uczennica kl. IIIe zdobyła wyróżnienie w Powiatowym Międzyszkolnym Konkursie 
Recytatorskim „Witaj Wolna Polsko!” 
6. Uczeń kl. 2b zajął I miejsce z Międzyszkolnym Konkursie wdrażania i obsługi baz danych 
MySQL. 
7. Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 startowali z Konkursie Matematycznym dla klas Techników 
Powiatu Otwockiego i zdobyli następujące wyróżnienia: 
w kategorii klas I: III miejsce - uczeń kl. 1b, II miejsce - uczeń kl. 1b, I miejsce - uczeń kl. 1b 
w kategorii klas II: II miejsce - uczeń kl. 2b, I miejsce - uczeń kl. 2b 

w kategorii klas III: III miejsce – uczeń kl. 3b, II miejsce-uczeń kl. 2b, I miejsce -2 uczniów klasy 
3b 

8.Uczniowie: Michał Kądziołka i Piotr Masny kl. 3b oraz Jan Rybak i Łukasz Lesiak kl. 2b 
otrzymali wyróżnienia w wojewódzkim konkursie matematycznym „Rozrywki matematyczne”. 
9. Sukcesy sportowe: 

• MPO w Tenisie Stołowym Chłopców – I miejsce drużyna 
chłopców  

• MPO w Tenisie Stołowym Dziewcząt - III miejsce dziewcząt 
w Tenisie Stołowym  

• MPO w Lekkiej Atletyce – I miejsce drużyna chłopców, III 
miejsce drużyna dziewcząt 

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie odbyli 88 wycieczek. 
Wśród nich były 86 wycieczek jednodniowych w tym: 
• Wycieczki w związku z realizacją kształcenia zawodowego 

oraz realizacją innowacji pedagogicznych (19) 
• Wycieczki w związku  realizacją przedmiotów 

ogólnokształcących (15) 
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• Wycieczki realizujące program wychowawczo-profilaktyczny w tym kształtujące postawy 
patriotyczne (24) 

• Wycieczki w związku z uczestniczeniem młodzieży w zawodach sportowych (18); 
• Promowanie szkoły w środowisku lokalnym: spotkania z młodzieżą szkół gimnazjalnych i 

podstawowych, wsparcie lokalnych imprez i uroczystości (10)   
W roku szkolnym 2018/19 odbyła się jedna wycieczka kilkudniowa kl. 3 b do Krakowa oraz jedna 
wycieczka zagraniczna kilkudniowa do Strassburga w związku z wygraniem przez młodzież 
konkursu Euroscola 2018. 

 

� Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica  
 

Innowacje Pedagogiczne: 

• Szkoła uczestniczyła w działaniach związanych z 100 rocznicą odzyskania niepodległości: 
„100 dni na 100-lecie odzyskania niepodległości”. W ramach tych działań ukazywała się co tydzień 
gazetka poświęcona bohaterom walk o niepodległość. Na terenie szkoły został posadzony „Dąb 
Wolności” oraz odbył się uroczysty apel. Nasi uczniowie klas mundurowych uczestniczyli we 
wszystkich uroczystościach patriotyczno-religijnych na terenie miasta Otwocka oraz 
uroczystościach szkolnych. 

• Objęło opieką stypendystów w ramach projektu „Mazowsze – Stypendia dla szkół 
zawodowych” - 12 osób.  

• Podejmowano liczne działania charytatywne: 
Kawiarenka, sprzedaż samodzielnie przygotowanych w szkolnych pracowniach 
gastronomicznych ciast oraz inne działania, z których dochód przeznaczono na rehabilitację 
absolwenta szkoły oraz pomoc rodzinie Szczepańskich,  

� Przygotowanie potraw oraz obsługa imprezy charytatywnej na rzecz absolwenta szkoły 
Obsługa pikniku charytatywnego zorganizowanego przez fundację „Drużyna Błażeja” na rzecz 
dzieci, których rodzice zginęli tragicznie w wypadku w Zabieżkach, 
Książka pod choinkę” dla dzieci z Domu dla Dzieci w Otwocku, 
Uczestnictwo w akcji „Góra grosza”,  
Szkolne Koło Wolontariatu „Empatia” – zbiórka środków opatrunkowych dla szpitali misyjnych 
w Afryce. 

• Odbyło się spotkanie w naszej szkole z Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim. 
• Odbyło się także wiele innych imprez, na które poczęstunek przygotowali nasi uczniowie.  
• Uczestniczyliśmy w projekt zwolnieni z teorii, w ramach którego uczniowie tworzyli projekty 

społeczne i odwiedzali uczniów szkół podstawowych prezentując swoje działania. 
• Odbyło się też wiele imprez i apeli szkolnych wynikających z planu pracy szkoły. 
III. Osiągnięcia uczniów – wyniki konkursów i olimpiad 

Olimpiady i konkursy 
TYTUŁ ETAP MIEJSCE 

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej ogólnopolski finalistka 

„Olimpiada Zwolnieni z teroii” ogólnopolski finaliści  

Ogólnopolski konkurs Stefan Kardynał Wyszyński- Prymas 

Tysiąclecia naszym Patronem- edycja XIX – „Czas to miłość” 
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 50 w Lublinie i 
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana  

ogólnopolski wyróżnienie 

 
Osiągnięcia sportowe  

Współzawodnictwo sportowe szkół ponadgimnazjalnych powiatowe I miejsce – po raz 11 



19 
 

Mistrzostwo Powiatu w Lekkiej atletyce Dziewcząt powiatowe I miejsce 

Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce Chłopców powiatowe II miejsce 

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej 
 

powiatowe II miejsce 

Mistrzostwo Mazowsza Juniorów w Podnoszeniu Ciężarów okręgowy I miejsce 

 
Osiągnięcia klas mundurowych 

Ogólnopolski Przegląd Musztry Paradnej w Zakopanem 
 

ogólnopolski VII miejsce 

Mazowiecki Przegląd Musztry Paradnej okręgowy I miejsce  

Mazowieckie Eliminacje do Ogólnopolskiego Zlotu Klas 
Mundurowych 
 

okręgowy IV miejsce 

Zawody „Sprawni jak żołnierze” 
 

rejonowe III miejsce dziewcząt 

Zawody „Sprawni jak żołnierze” 
 

rejonowe IV miejsce chłopców 

 
Odbyło się: 

• 14 wycieczek krajoznawczo-poznawczych i integracyjnych. 

• 12 wyjazdów edukacyjnych jednodniowych. 

• 12 wyjazdów edukacyjnych jednodniowych i cztery obozy wielodniowe dla klas mundurowych.  
 

� Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej  
• Udział uczniów  w konkursach zewnętrznych : 

• „Krajobraz nadwiślański" 
• OSPAR Warszawa 
• Tacy sami Radom 
• Legendy polskie 
• Bo warto… 
• Anioł na… 
• Szopka Bożonarodzeniowa 
• Palma Wielkanocna 

• Udział uczniów  w  zawodach sportowych: 
a) Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych w Warszawie -1 
b) Indywidualne Biegi Przełajowe w Kołbieli -16 
c) Olimpiada "Pod Dębami" w Ostrówku – 12 
d) Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej chłopcy do lat 16 – 8 
e) Turniej Piłki Siatkowej w Otwocku Literacka – 8 
f) Piłka nożna w Otwocku – 8 
g) Tenis stołowy w Warszawie – 6 
h) Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym w Siedlcach – 4 
i) Ogólnopolski turniej tenisa stołowego w Gdańsku-  3 
j) Biegi przełajowe -29 
k) Turniej Bocci w Warszawie -6 
l) XVI Lekkoatletyczne Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego – 42 
m) Ogólnopolskie Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie -2 
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• Udział uczniów w zewnętrznych imprezach sportowych: 
a) Warszawa- Business Run- sztafeta "Poza Horyzont” 
b) II - 24 godz. bieg integracyjny 
c) Maraton Fitnes 
d) Bieg charytatywny –WOŚP 
e) Udział Arka Konofała  w wielu biegach organizowanych lokalnie „Grupa Otwock biega” 

• Udział uczniów  w wycieczkach: 
a) Otwock i najbliższa okolica ( Mazowiecki Park Krajobrazowy, miejsca pamięci narodowej, 

Park Miejski rezerwat rzeki Świder, plaża miejska, ciekawe miejsca: świdermajery, pomniki, 
mosty  

• w internacie : ogółem 51 wyjść- 340 uczestników 
b) Warszawa ( Zamek Królewski, Stare Miasto, ZOO, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum 

Narodowe, Muzeum Historii Żydów, Telewizja Polska, Łazienki Królewskie, Sejm, 
Cytadela, PAN, Papugarnia) 

• w internacie:24 wycieczki,  240 uczestników; 
• w szkołach:  18 wycieczek ,220 uczestników; 
• w przedszkolu: 4 wycieczki, 50 uczestników 

c) wycieczki dalsze: 
• w internacie: 

Park Adrenaliny i Westernu: 42 uczestników  
• w szkołach: 

Sandomierz i Lublin – 10 uczestników 
Powsin -Farma z dyniami- 10 uczestników  
Konstancin Jeziorna – 18 uczestników zrw,  
Pieniny – 41 uczestników 

d) kino: 
• internat: „Mała Stopa”, „Kopciuszek-historia prawdziwa”, „Alladyn” 
• szkoły: kl. 3a, 7a, 8a, 3ag festiwal dokumentalny: „Patrz więcej”, Edukacja  filmowe w 

kinie „Oaza”, (9 wyjść, 126 uczestników), pojedyncze wyjścia  kl. 5b, 6a, 6b,7b,3cg, 
1bpp,2app,2bpp, 3app,3bpp, (4 wyjścia,  34 uczestników) 

• przedszkole: kino ”Oaza” (3 wyjścia, 28 uczestników) 
e) teatr: 2 przedstawienia 25 uczestników 

• Udział w imprezach zewnętrznych: 
a) Występy zespołu HIT: Pożegnanie lata w Karczewie, Mikołajkowo-sportowy zawrót głowy, 

WOŚP  
b) Koncert pieśni patriotycznych Medi System Bielawa Konstancin  
c) Imprezy charytatywne: bicie rekordu Guinessa, Maratron Błażeja 

 
� Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  Nr 2  

W roku szkolnym 2018/2019  ośrodek kontynuował realizację specjalnego programu 
kompleksowego wsparcia  dla rodzin „ Za Życiem „. 
We wrześniu 2018 roku uczniowie szkoły uczestniczyli w uroczystym otwarciu ścieżki 

ekologicznej w miejscowości Glina w powiecie 
otwockim . Cykl zajęć odbył się na składowisku 
odpadów w ścisłej współpracy z włoską firmą   
AMMEST   i  dotyczył promocji postaw ekologicznych , 
ochrony środowiska naturalnego poprzez kształcenie 
umiejętności  segregacji  odpadów.  
 
 
Systematycznie w roku szkolnym  2018/2019  

organizowane były dla dzieci autystycznych zajęcia relaksacyjne z elementami hydroterapii na 
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basenie w  Józefowie . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W roku szkolnym 2018/19 uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach o charakterze sportowym 
i rekreacyjnym .Główny nacisk położyliśmy na : 
- aktywne promowanie  sportowych imprez masowych  i   integracyjnych  poprzez organizację lub 
udział w turniejach tenisa stołowego , siatkówki i piłki nożnej . 
- aktywny udział w atrakcyjnych zajęciach w terenie leśnym . 
- systematyczne kształtowanie postaw pro-ekologicznych . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Regularnie jak w każdym roku szkolnym uczestniczymy w ogólnopolskich konkursach wiedzy z 
określonych dziedzin . W roku szkolnym 2018/2019 młodzież technikum brała udział w: 
- ogólnopolskim konkursie  Polsko-Angielsko-Niemieckiej Wiedzy Gastronomicznej                                                                                           
( Lubliniec     Marzec  2019 ). 
- ogólnopolskim  konkursie  gastronomicznym (Radom      
Marzec  2019). 
- ogólnopolskim konkursie   „  Wiedza o Literaturze „      dla 
uczniów niesłyszących      i    słabosłyszących ( Kraków    
Marzec/ Kwiecień 2019 ). 
-  warsztatach kulinarnych „ Czekolada „ dla młodzieży 
technikum .( Czerwiec 2019  Akademia Inspiracji MAKRO ) 

 
-  zajęciach 
archeologicznych w Muzeum Ziemi Otwockiej dla 
uczniów starszych klas szkoły podstawowej    ( Czerwiec 
2019 ).  
-  warsztatach szkoleniowych dla wszystkich uczniów z 
cyklu „ Jak przetrwać upały „ ( Czerwiec 2019 ).  
-   w zajęciach    Dogoterapii   ( dzieci z przedszkola    
Grudzień 2018 ) 
- cyklu   zajęć  „ Bezpieczne Ferie „ dla wszystkich 
uczniów i wychowanków ośrodka (  Styczeń 2019 ) .  
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- warsztatach plastycznych dla uczniów klas nauczania 
początkowego dotyczące higieny jamy ustnej (Marzec  
2019) .  
- działalność  szkolnego teatru . Udział w powiatowym 
konkursie „ XXVI Przegląd Jasełek „ . Zdobycie 

wyróżnienia                  
( Styczeń                                             
2019 ). 
 
 

 
 

Wyjazdy  edukacyjne , wycieczki   zorganizowane 

przez   ośrodek     w roku szkolnym   2018/2019. 

 

- wycieczka do Sejmu i Senatu ( klasy nauczania 
początkowego - Listopad 2018). 
- wycieczka  do Parku Trampolin w Warszawie ( 
wychowankowie internatu SOSW nr 2 – Grudzień 2018). 

- wyjazd edukacyjny do Centrum  Edukacji  I  Zabawy – Klockownia ( klasy nauczania 
początkowego – Grudzień 2018 ). 
-wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku ( klasy nauczania początkowego – Styczeń 
2019 ). 
-wycieczka do Muzeum Ewolucji ( klasy nauczania początkowego – Luty 2019). 
- wyjazd edukacyjny do Mini-ZOO w Międzylesiu , uczestnictwo w zajęciach zoo-terapii  
( wychowankowie internatu – Luty 2019). 
- wycieczka do Domu Kultury w Pilawie ( wychowankowie internatu – Marzec 2019 ). 
- wycieczka do Centrum Pieniądza NBP w Warszawie   
( klasy starsze szkoły podstawowej oraz technikum – Kwiecień 2019 ).  
- wycieczka do Krakowa  ( klasy nauczania początkowego – Czerwiec 2019). 
 
 
 
 

� Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” 
W roku szkolnym 2018/2019. 
• W placówce działały następujące formy zajęć   poszerzające zainteresowania dzieci; drużyna 

harcerska - koła zainteresowań : koło ceramiczne, modelarskie dwa koła teatralne, muzyczne,  
dwa koła sportowe , koło taneczne, koło gier planszowych i astronomiczne i filmowe, szachowe, 
kulinarne 

• Na co dzień działał Samorząd Uczniowski w postaci Sejmiku Jędrusia i Sądu Koleżeńskiego.  
• Przez cały rok realizowane były zajęcia z zakresu profilaktyki dotyczące uzależnień oraz 

bezpieczeństwa. 
• Wszystkie dzieci uczestniczyły w cotygodniowych lekcjach pływania, 
• Odbyło się ponad 40 wycieczek do kin, teatrów, muzeów. W tym wycieczka do Krakowa 
Swoje możliwości i uzdolnienia dzieci, pod fachowym okiem pracowników pedagogicznych, mogły 
prezentować w poniższych formach: 
• Udział z otrzymaniem pierwszego miejsca w Konkursie Szopek w Otwocku  
• Prezentacja i udział w warsztatach teatralnych w MOW w Warszawie (ul Strażacka) otrzymaniem 

wyróżnienia i nagród dla dzieci i osób dorosłych przygotowujących  2 przedstawienia 
• Przygotowanie jasełek i wieczerzy wigilijnej w ośrodku 
• Dzień Flagi z odbytym biegiem na cześć Marszałka Piłsudskiego 
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• Wystawa muzealna na 100-lecie Odzyskania  Niepodległości 
• Zorganizowanie Turnieju piłkarskiego, w którym wzięło udział 5 placówek  
• Zorganizowanie Majówki w Jędrusiu w których wzięło udział ponad 200 dzieci i młodzieży z 13 

placówek. 
• Współpraca z biblioteką  miejską Józefow i Otwock  oraz  MOK  

Józefów 
• Udział w festynach a także akcjach charytatywnych na terenie 

miasta powiatu – sprzedaż prac dzieci, stoiska promujące 
placówkę. 

• Dzień Patrona  
• Udział w zawodach 

sportowych w szkołach 
józefowskich i różnych placówkach w Warszawie  

• Ponad 30 imprez, konkursów i uroczystości na terenie 
Jędrusia o mniejszym wymiarze –konkurs 
matematyczno-przyrodniczo-geograficzny, konkurs 
dobrego wychowania, konkurs taneczny „Stepmania”,Bal Karnawałowy. 

Dzieci brały udział w zewnętrznym ogólnopolskim  konkursie z j. angielskiego FOX i Englisch 
Ace(były 2). W  konkursach ośrodkowych jak konkurs przyrodniczo-informatyczny ,piłka nożna, 
biegi przełajowe. Drużyna harcerska brała udział w zorganizowanych konkursach przez Hufiec 
Nieprzetarty Szlak Warszawa Praga-Południe. 
 
� Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. M.E. Andriollego posiada bogatą ofertę edukacyjną dla 
dzieci i młodzieży, a także aktywnie i efektywnie współpracuje  z licznymi podmiotami. 

• Spotkania z nauką prowadzone przez wykładowców Politechniki Warszawskiej i WSGE z 
Józefowa o tematyce: „Budowa materiałów na różnych poziomach wielkości i jej wpływ na 

właściwości” „Terroryzm i antyterroryzm, rzeczywistość w jakiej przyszło nam żyć”. 
• Wystawy w Galerii PMDK 

„100-lecie niepodległości” - Ośrodek Karta 
Wystawa pokonkursowa "Architektura mojego regionu, Andriolli tu był, tak tworzył, inspirował..." 
– PMDK 
„Świat w oczach dziecka” - Wychowankowie z SP nr 2 w Józefowie 
„Siła i dynamika” - Zofia Świątek 
„Spotkanie w drodze” - Absolwenci Moniki Grajdy-Widulińskiej 
„Mój Świdermajer” - Paweł Rupniewski 
„Wystawa Artystów Małego Kalibru” – Wychowankowie Marty Sygi 
Prezentacja Dorobku Artystycznego Wychowanków PMDK - wychowankowie PMDK 

• Imprezy 
a) Rodzinny Piknik Naukowy - impreza plenerowa PMDK organizowana corocznie w pierwszą 

sobotę września, na której poprzez zabawę i spotkania z pasjonatami dzieci i młodzież mogą 
zgłębić tajniki szeroko rozumianej nauki.  

b) Andrzejki z postaciami z bajek – popołudniowe warsztaty przygotowane przez nauczycieli i 
pracowników PMDK oraz wolontariuszy nawiązujące do tradycji wieczoru andrzejkowego – 
wieczoru wróżb.  
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c) Warsztaty Bożonarodzeniowe - warsztaty prowadzone przez nauczycieli i pracowników PMDK 

oraz wolontariuszy (wychowanków i rodziców), podczas których dzieci i młodzież, przy 
dźwiękach bożonarodzeniowej muzyki, wykonują ozdoby świąteczne. 

d) Warsztaty Wielkanocne – warsztaty prowadzone przez nauczycieli i pracowników PMDK oraz 
wolontariuszy (wychowanków i rodziców), podczas których dzieci i młodzież w miłej, 
świątecznej atmosferze wykonują ozdoby i 
poznają tradycje wielkanocne. 

e) 50-lecie PMDK – „Ku pamięci, ku przyszłości” - 
półwiecze otwockiego PMDK-u. Uroczysta gala, 
która miała miejsce 19 października w sali 
widowiskowej PMDK, była zwieńczeniem 
obchodów 50-lecia Powiatowego Młodzieżowego 
Domu Kultury w Otwocku. Z tej okazji 
przygotowano okolicznościowe przedstawienie 
pod wymownym tytułem „Ku pamięci, ku 
przyszłości”, które w treści odwoływało się do 

historii placówki wpisanej ściśle w dzieje 
całego miasta, akcentowało dziedzictwo 
kulturowe i patriotyczne, prezentowało 
działania podejmowane w ostatnich latach i 
te planowane na przyszłość. Na 

uroczystości zjawiły się w komplecie władze 

naszego miasta i powiatu oraz dyrektorzy i 
przedstawiciele placówek oświatowych naszego 
regionu, a także instytucji i firm 
zaprzyjaźnionych z PMDK. 

 
Wypoczynek dla dzieci i młodzieży 

a) Zima w PMDK – dwutygodniowe półkolonie dla 
dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Powiatu 
Otwockiego. Lato w PMDK - czterotygodniowe 
półkolonie dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na 
terenie Powiatu Otwockiego. 

 
b) Obóz artystyczno-językowy - siódma już edycja 

obozu językowego oferowała wypoczynek połączony z 
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intensywną nauką języka angielskiego. W tym roku po raz pierwszy jego współorganizatorem 
oprócz PMDK była amerykańska organizacja Educational and Cultural Exchange „Eagle - Orzeł” 
ze Stanów Zjednoczonych. Efekty dwutygodniowych zajęć z amerykańskimi nauczycielami 
poznaliśmy podczas finałowego koncertu 14 lipca, podczas którego Honorową Odznakę im. 
Profesora Aleksandra Kamińskiego przyznaną przez Polskie Stowarzyszenie Wychowania 
Pozaszkolnego otrzymała wieloletnia koordynator obozu Prezydent organizacji „Eagle – Orzeł” 
pani Mary Kay Pieski. 

c) Wyjazdowy obóz letni do Bałtowa – w sierpniu tego roku PMDK po raz pierwszy zorganizował 
dziesięciodniowy wyjazd wakacyjny połączony z zajęciami tanecznymi, szachowymi i 
rekreacyjnymi. 

• Wydarzenia edukacyjne dla szkół i przedszkoli (teatry edukacyjne, lekcje  
w kinie)  

• Konkursy powiatowe i wewnętrzne PMDK. 
• Koncerty, kabarety, spektakle teatralne, spotkania dla społeczności lokalnej. 

1. Osiągnięcia wychowanków – wyniki olimpiad i konkursów 
• I miejsce w Powiatowym Turnieju Sudoku. 
• laureat Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia 
• wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia 
• wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia 
• II etap – wyróżnienie Konkurs „Tulipanada” 
• wyróżnienie w konkursie „Wygraj sukces” 
• 1 nagroda w XVI Mazowieckim Konkursie Piosenki Polskiej  
• wyróżnienie w XVI Mazowieckim Konkursie Piosenki Polskiej  
• 1 nagroda w XVI Mazowieckim Konkursie Piosenki Polskiej 
• 1 nagroda – w XVI Mazowieckim Konkursie Piosenki Polskiej  
• Międzynarodowy konkurs plastyczny „Ludzie ludziom zgotowali ten los” 
• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Architektura mojego regionu - Andriolli tu był, tak 

tworzył, inspirował…” 
Kat 10-11 lat -Wyróżnienie 
Kat 12-14 lat - I nagroda; Wyróżnienie 
kat 15-16 lat - Wyróżnienie 
kat 17-19 lat - III nagroda 

• XX Ogólnopolski konkurs plastyczny „Pudełko moich marzeń” -wyróżnienie  
• I Ogólnopolski konkurs „Królowa –matka pszczelego roju” - III nagroda ,2 wyróżnienia 
• Konkurs plastyczny Prezydenta Miasta Otwocka na plakat promujący ochronę powietrza i 

zapobieganie zjawisku smogu. 
kat. do 15 lat-  I nagroda i wyróżnienie  
kat. 16-29 lat – I, II i III nagroda  

• Powiatowy konkurs plastyczny "Kartka Urodzinowa"v 
Kat I-II kl. – I nagroda 
kat V-VI kl.- II nagroda  
Wycieczki i wyjazdy edukacyjne: 

• Wyjazd na Politechnikę Warszawską na Festiwal Nauki „Skołowany Weekend”. 
• Wyjazd do Muzeum Rzeźby - Królikarnia, zajęcia warsztatowe. 
• Wakacyjne zajęcia plenerowe: Muzeum Ziemi Otwockiej. 
• Wyjście do teatru im. Jaracza na wystawę malarstwa Hanny Lewandowicz – Galas. 
• Wycieczka do pracowni rzeźbiarza Ryszarda Kozłowskiego 
• „Odjazdowy bibliotekarz” – rajd rowerowy do Otwocka Wielkiego do pałacu Bielińskich. 
• Wyjazd na „Festiwal Otwartych Ogrodów” do Józefowa. 
• „Wakacje z Plastyką” spacer po mieście – zapoznanie z topografią i historią Otwocka. 

 

� INNOWACJE PEDAGOGICZNE  
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Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  

• W roku szkolnym 2018/2019 realizowano innowacje  
          na lekcjach matematyki w klasie trzeciej „ Z Królową na studia”  
          na lekcjach informatyki w klasie drugiej  „ Robotyka i programowanie”         

          Zespół Szkół Ekonomiczno–Gastronomicznych im. Stanisława Staszica 
• W roku szkolnym 2018-2019 realizowano 5 innowacji: 

1r, 2r, 3r – technik hotelarstwa- klasa personelu pokładowego 
1a, 2a, 2w, 3a, 3w, 4a, 4w – technik ekonomista klasy wojskowo- sportowe 
2c, 3c - technik ekonomista- manager projektu 
1d, 2d – technik technologii żywności- manager zdrowej żywności i żywienia 
2t, 3t – technik organizacji usług gastronomicznych- promotor zdrowia i urody.  

 

           Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie 
• W roku szkolnym 2018/2019 kontynuowano innowacje 

technik elektryk z innowacją komputerowy projektant 
technik logistyk z innowacją strażacko  - ratowniczą 
mechanik pojazdów samochodowych z innowacją motocykle i quady 
 

4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej na rzecz dzieci 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia  specjalnego 
 
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego objęci są  
w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną realizowaną poprzez indywidualizację działań 
dydaktycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. 

 

� Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, jest organizowana w oparciu o zapisy zawarte w Statucie 
Szkoły, które jednocześnie są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 
oświatowego. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniom polega na rozpoznawaniu 
i zaspokajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu 
indywidualnych możliwości psychofizycznych. Udzielana jest ona uczniom przez nauczycieli, oraz 
pedagoga, psychologa i doradcę zawodowego. Korzystanie z pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.  
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

a) rodzicami uczniów,  
b) poradnią psychologiczno – pedagogiczną lub innymi poradniami specjalistycznymi, 
c) placówkami doskonalenia nauczycieli,  
d) innymi szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  
W szkole funkcjonują zespoły ds. zakładania i ewaluacji IPET-ów, w skład których wchodzą 
nauczyciele, wychowawcy oraz nauczyciele – specjaliści prowadzący zajęcia z konkretnym 
uczniem i wychowankiem. Pracę zespołów koordynuje pedagog. Częstotliwość spotkań zespołów 
jest zgodna z obowiązującymi przepisami (minimum dwa razy w roku szkolnym, w razie potrzeb 
częściej). W razie potrzeb na spotkanie zespołu zapraszany jest psycholog z Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku, w 2018/2019 roku odbyło się jedno spotkanie w 
sprawie modyfikacji IPET-u z udziałem pracownika PPP-P. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego został opracowany 
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Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny. Rodzice zostali zapoznani z IPET-ami swoich 
dzieci (potwierdza to podpis rodzica na IPET-cie). Rodzice byli pisemnie poinformowani przez 
pedagoga o terminach zespołów ds. IPET-ów i dokonania Wielospecjalistycznej Oceny 
Funkcjonowania Ucznia. 
 

� Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku 

 

W rok szkolnym 2018/2019 pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego objęto troje uczniów klas pierwszych:  

1. w zakresie organizacji warunków kształcenia specjalnego: 
a. szkolne zespoły psychologiczno – pedagogiczne we współpracy z rodzicami 

dokonały wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ww. uczniów i opracowały dla nich 
Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne; w IPET-ach określono m. in. formy i 
okres udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej;  

b. w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowie mogli korzystać ze 
stałych konsultacji z psychologiem, pedagogiem i doradcą zawodowym w celu m. in. poprawy 
ich funkcjonowania w środowisku szkolnym, rozwijania i doskonalenia kompetencji 
poznawczych i społecznych, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania bieżących problemów; 

c. nauczyciele wprowadzili na swoich przedmiotach lekcyjnych odpowiednie 
dostosowania do indywidualnych potrzeb uczniów wynikające z ich orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego i przeprowadzonej w szkole diagnozy ich funkcjonowania; wdrożenia te 
monitorowane były przez dyrekcję szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego; 

d. szkolne zespoły psychologiczno – pedagogiczne współpracowały z rodzicami 
uczniów i udzielały im, zgodnie z możliwościami, niezbędnego wsparcia; 

e. psycholog, pedagodzy i wychowawcy prowadzili stałą obserwację uczniów w 
zakresie ich funkcjonowania w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej, w tym pod kątem 
radzenia sobie w sytuacji szkolnej i na bieżąco udzielali uczniom odpowiedniego wsparcia; 

f. wychowawcy podejmowali odpowiednie działania wychowawcze, sprzyjające 
integracji ww. uczniów z zespołami klasowymi; 

g. zorganizowano dla uczniów zgodnie z ich orzeczeniem oraz IPET-em: 

• zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godz. tygodniowo; 

• zajęcia indywidualne dla jednego ucznia w wymiarze 16 godz. tygodniowo; 

• dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia z matematyki dla jednego ucznia w 
wymiarze 1 godz. tygodniowo; 

h. szkoła współpracowała w ciągu całego roku szkolnego w zakresie organizacji dla 
uczniów warunków kształcenia specjalnego z Powiatową Poradnią Psychologiczno - 
Pedagogiczną w Otwocku oraz Oświatą Powiatową w Otwocku, które ją w tym zadaniu 
wspierały; 
2. uczniowie mieli zapewniony stały dostęp do szkolnego gabinetu psychoprofilaktyki 

zdrowotnej i pomocy przedmedycznej i pozostawali pod opieką pielęgniarki szkolnej, która 
na bieżąco monitorowała ich stan zdrowia i udzielała niezbędnej pomocy; 

3. uczniowie mieli zapewniony dostęp do biblioteki szkolnej i czytelni; 
4. uczniowie korzystali z dofinansowania zakupu podręczników szkolnych; 
5. na potrzeby różnego typu zajęć indywidualnych uczniowie mogli korzystać ze specjalnie 

przygotowanego dla nich gabinetu wyposażonego w komputer z dostępem do Internetu; 



28 
 

6. dla uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną specjaliści szkolni 
przygotowali warsztaty pozalekcyjne dot. m. in. efektywnej komunikacji, radzenia sobie ze 
stresem, efektywnej nauki; 

7. infrastruktura szkoły dostosowana jest do uczniów niepełnosprawnych;  

� Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie 

W roku szkolnym 2018/19 pomocą psychologiczno – pedagogiczną ze względu na 
dysfunkcje rozwojowe udokumentowane Opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (174 
uczniów), problemy natury zdrowotnej, niepowodzenia szkolne oraz z innych przyczyn, objętych 
było ponad 48% społeczności uczniowskiej. W roku szkolnym 2017/18 było to 35% uczniów i 
wydawało się to liczbą rekordowo wysoką.  Zespół wychowawczy opracował i realizował 7 
Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Trzech uczniów decyzją Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
realizowało obowiązek nauki w trybie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – indywidualne 
wyłączenie z niektórych przedmiotów z różnych powodów. 1 uczeń objęty był nauczaniem 
indywidualnym. 292 uczniów zostało objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, z czego 174 
korzystało z dostosowania form i metod pracy do indywidualnych możliwości psychofizycznych, 
116 uczniom zaproponowano konsultacje przedmiotowe, do opieki pedagogów zgłoszono 99 osób, 
a 61 zostało zgłoszonych do psychologa szkolnego. Nie wszyscy uczniowie zgłoszeni do pomocy 
wyrazili chęć skorzystania z niej.     

Problemy jakich doświadczają uczniowie  ZS Nr 2 to: 
� Niepełnosprawności, w tym obniżona norma intelektualna, słabosłyszenie, Zespół 
Aspergera; 
� Specjalne potrzeby edukacyjne w związku z dysfunkcjami rozwojowymi, tj. dysleksja, 
dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia; 
� Trudności szkolne (trudności w relacjach z nauczycielami, zbyt duże wymagania 
edukacyjne, niewłaściwie dobrany kierunek i forma kształcenia); 
� Trudności w akceptowaniu własnej niepełnosprawności/choroby; 
� Uzależnienie behawioralne i od substancji psychoaktywnych; 
� Trudności w relacjach z rodzicami, problemy osobiste; 
� Trudności w akceptowaniu własnej tożsamości, orientacji seksualnej; 
� Doświadczenie sytuacji traumatycznej (śmierć/kalectwo bliskich osób) 
� Zaburzenia nastroju w tym stany depresyjne i lękowe (uczniowie leczeni psychiatrycznie); 
� Doświadczanie przemocy fizycznej i psychicznej oraz cyberprzemocy; słabe 
funkcjonowanie społeczne; 
� Samotność, poczucie wyobcowania, braku zrozumienia i wsparcia ze strony najbliższych; 
� Zaburzenia o charakterze opozycyjno-buntowniczym wymagające stosowania środków 
nadzwyczajnych (wnioski do Sądu) 

� Trudności w realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (frekwencja) 
� Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku 

• Diagnozowano środowisko ucznia: Około 100 uczniów zostało objętych długofalową opieką 
psychologiczno-pedagogiczną. 20 % uczniów wychowywało się w rodzinach niepełnych.  

• Organizowano różne form pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 11 uczniów posiadało 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 126 uczniów posiadało opinię PPP.  
Wskazano miejsca, gdzie uczniowie z różnymi problemami mogą uzyskać pomoc, 
ukierunkowanie terapeutyczne: Centrum Terapii Empatika w Otwocku, Fundacja 
Konstruktywnego Rozwoju, telefony zaufania. 
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• Odbyło się około 370 indywidualnych konsultacji  z psychologiem lub pedagogiem na 
temat: 
- organizacji nauki oraz poprawy ocen i frekwencji 
- pracy z uzależnieniem 
- problemów z emocjami. 

• Podejmowano działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z programu 
wychowawczego-profilaktycznego szkoły: 

 - w roku szkolnym odbyło się ponad 250 lekcji o charakterze wychowawczym i profilaktycznym  z 
pedagogiem i psychologiem szkolnym. Były to zajęcia: zajęcia integracyjne, budujące atmosferę 
zaufania i bezpieczeństwa, przedstawiające  zadania psychologa i pedagoga szkolnego oraz 
dokumentację szkoły, zajęcia profilaktyczne w oparciu o scenariusze Fundacji Dajemy Dzieciom 
Siłę, o przemocy rówieśniczej, na temat zjawiska przemocy słownej, psychicznej oraz 
cyberprzemocy, profilaktyki uzależnień oraz ryzykownych zachowań seksualnych, zajęcia 
rozwijające kreatywność kształtowanie postaw asertywnych.  
- przeciwdziałano niepowodzeniom szkolnym poprzez wsparcie, rozmowy indywidualne, 
współpracę z nauczycielami, rodzicami, rówieśnikami. 
- przeciwdziałano patologii społecznej poprzez rozmowy indywidualne, edukację dzieci, rodziców,  
i ścisłą współpracę 
- przeciwdziałano przemocy w rodzinie poprzez rozmowy indywidualne, współpracę z sądem, 
policją, kuratorami, MOPS-em  

� Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  Nr 1  

1. Zajęcia z psychologiem i pedagogiem zgodnie z potrzebami uczniów (44 godziny terapii 
psychologicznej, 44 godziny terapii pedagogicznej tygodniowo) 

2. Zajęcia teapeutyczne:  
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 
logopedia  
gimnastyka korekcyjna-  usprawnianie ruchowe: 
muzykoterapia: 
alternatywne metody komunikacji: 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przed. humanistyczne 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przed. matematyczne 
zajęcia usprawniające taneczne 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne teatralne 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne muzyczne 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne czytelnicze (dziennikarskie) 
terapia wzroku  
biofeedback 
Terapia metodą Tomatisa – badania wstępne (20 uczniów), wytypowanie uczniów do terapii w roku 
szk.2019/20 

� Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  Nr 2  

W roku szkolnym 2018/2019 nasza placówka systematycznie zapewniała pomoc psychologiczno-
pedagogiczną  oraz pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną pod okiem specjalistów z określonych 
dziedzin ( psychologów , pedagogów specjalnych, neurologopedów , terapeutów integracji 
sensorycznej  oraz fizjoterapeutów ). 

� Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” 

Każde dziecko było objęte odpowiednią, dla jego zdiagnozowanych we wrześniu  potrzeb, terapią- 
miało skonstruowany IPET. W minionym roku prowadzono w ośrodku zajęcia z socjoterapii , 
terapii pedagogicznej, logopedii, integracji sensorycznej, terapii słuchowej metodą Tomatisa,  
biofeedback, oraz terapia indywidualna. Wspomaganiem indywidualnym dydaktycznym objęto 
dzieci głównie z matematyki i j.angielskiego. Do pomocy psychologiczno-pedagogicznej należą 
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również działania o charakterze interwencyjnym, interdyscyplinarnym(zespoły). Możliwość 
zapewnienia dzieciom tak szerokiej oferty terapeutycznej, jest jednym z ważniejszych powodów 
skuteczności naszych oddziaływań  na wychowanków.                                                                                         

� Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

W ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej Poradnia przyjęła w roku szkolnym 
2018/2019r. 2220 dzieci i młodzieży. Wykonano 2496 diagnoz. Wydano 892 opinie, 169 informacji 
o wynikach badania, 381 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 85 opinii o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju, 82 orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego. 284 dzieci 
korzystało z różnych form terapii. W ramach kompleksowego wspomagania szkół i placówek 
działały sieci współpracy: psychologów – spotkania raz w miesiącu, pedagogów – spotkania raz w 
miesiącu, logopedów – spotkania raz na kwartał. Specjaliści Poradni prowadzili prelekcje 
dla rodziców w placówkach, szkolenia dla rad pedagogicznych, uczestniczyli w zespołach 
opracowujących IPET oraz dokonujących ich ewaluacji, prowadzili zajęcia warsztatowe dla 
uczniów w szkole, dokonywali obserwacji uczniów na terenie placówki, udzielali doraźnych 
konsultacji specjalistom w placówkach i na terenie Poradni.  
� Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 
Na zajęcia arteterapii uczęszczało sześcioro dzieci. Byli to wychowankowie z różnymi deficytami 
rozwojowymi, jak i problemami emocjonalnymi oraz gorzej funkcjonujący w grupie. Czworo dzieci 
miało orzeczenia: jedno dziecko – orzeczenie o upośledzeniu w stopniu lekkim, jedno o potrzebie 
kształcenia specjalnego, jedno o niepełnosprawności, jedno z Zespołem Aspergera. W grupie było 
również dziecko z Domu Dziecka, oraz jedno prawidłowo rozwijające się bez deficytów. 
Podstawowym założeniem zajęć arteterapii, było skupienie uwagi na wszechstronnej aktywności 
ucznia, jego twórczej wyobraźni, oraz rozwoju jednostki funkcjonującej  
w ramach określonej grypy. Zajęcia w formie bajkoterapii i warsztatów plastyczno – manualnych 
odbywają się cyklicznie raz w tygodniu. Głównym celem Programu „Arteterapii” było rozszerzenie 
i wspomaganie wielokierunkowych oddziaływań terapeutycznych oferowanych dzieciom z różnymi 
deficytami rozwojowymi. Terapia przez sztukę prowadzona była w formie zajęć warsztatowych. 
Była jednocześnie szansą nauczenia się wyrażania własnych emocji dla tych dzieci, które mają 
ograniczone możliwości, mobilizowała także do samodzielnego wysiłku i stabilizowała uwagę na 
jego efektach.  Celem terapii za pomocą technik plastycznych, było również rozbudzenie 
zainteresowania różnymi jej dziedzinami, poprzez stosowanie różnorodnych działań  
i technik twórczych. Arteterapeutyczne spotkania sprzyjały dobrej komunikacji między jej 
uczestnikami, poczuciu bezpieczeństwa w grupie. Zajęcia odbywały się  
w atmosferze zaufania i akceptacji. Arteterapeutyczne spotkania w małej grupie pozwalały 
dowartościować każdego wychowanka poprzez podniesienie jego wiary we własne możliwości, 
jednocześnie na każde dziecko mogłam spojrzeć holistycznie. Wychowankowie pracowali chętnie, 
wyrażali swoje emocje i uczucia w różnorodnych formach wyrazu artystycznego. Udało mi się 
również wzbudzić ich zainteresowania plastyczne połączonej z bajko terapią, która stymulowała 
rozwój emocjonalny i społeczny. 

 
5. Nadzów pedagogiczny sprawowany przez Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty 

� Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  

W roku szkolnym 2018/2019 Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku nie 
zostało wytypowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty do przeprowadzenia ewaluacji 
wewnętrznej. Natomiast, na początku lipca 2019 r. miała miejsce w Szkole wizytacja, której 
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dokonał starszy wizytator MKO w Warszawie – p. Krzysztof Pogorzelski. Tematem wizytacji była 
realizacja podstawy programowej. W wyniku przeprowadzonej kontroli i przedstawionego arkusza 
kontroli wizytator jednoznacznie stwierdził, że podstawa programowa kształcenia ogólnego została 
w całości zrealizowana i nie zostały wydane żadne zalecenia pokontrolne.   
� Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku 

W kwietniu 2019r. Mazowieckie Kuratorium Oświaty przeprowadziło kontrolę w związku z 
konkursem na dyrektora szkoły – brak jakichkolwiek zaleceń. 
� Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku 

Ewaluacja problemowa zewnętrzna w szkole przysposabiającej do pracy – MKO Warszawa w 
zakresie : Wychowankowie nabywają umiejętności i wiadomości określone w podstawie 
programowej, .Wychowankowie są aktywni , .Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym 
na rzecz wzajemnego rozwoju. 

� Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” 

Przeprowadzono kontrolę z Kuratorium Oświaty i Wychowania dotyczącą monitorowania 
kształcenia u uczniów wszystkich 8 kompetencji kluczowych na lekcjach:  j. angielskim, fizyce, 
matematyce ,j. polskim,  na informatyce - kontrola wypadła b. dobrze. 
 
 
 
� Kierowanie do placówek kształcenia specjalnego i na indywidualne nauczanie 
Do szkół i ośrodków kształcenia specjalnego dokonano naboru na kolejny rok szkolny w trybie określonym 
w ustawie o systemie oświaty. 
Starosta Otwocki wydał na rok szkolny 2018/2019 - 187 skierowań do placówek szkolnictwa 

specjalnego, w tym 171 do placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki i  16 

skierowań do placówek prowadzonych przez inne samorządy.  

Liczbę wydanych skierowań do szkół w poszczególnych placówkach ilustrują poniższe dane: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liczbę wydanych skierowań do przedszkoli prowadzonych przez Powiat Otwocki  ilustrują poniższe dane: 

Lp. Placówka 2018/2019 

1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej  w Otwocku, ul. Majowa 17/19 
6 

2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2  w Otwocku, ul. Literacka 8 
10 

RAZEM 16 

Liczbę wydanych skierowań na wczesne wspomaganie, ilustrują poniższe dane: 

Lp. Placówka 2018/2019 

1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej   w Otwocku, ul. Majowa 17/19 20 

2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących   i Słabosłyszących Nr 2  w 
Otwocku, ul. Literacka 8 

38 

RAZEM 58 

Lp

. 
Placówka 2018/2019 

1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej   w Otwocku, ul. 
Majowa 17/19 

46 

2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2   w Otwocku, ul. Literacka 8 13 

3 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, ul. Główna 10 36 

4 Powiatowe  Gimnazjum Specjalne Nr 21 w Otwocku, ul. Mickiewicza 47/49 2 

5 Inne MOW 16 

RAZEM 113 
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� Starosta Otwocki, w roku szkolnym 2018/2019, wydał skierowania na indywidualne nauczanie  w liczbie 
wskazanej w poniższej tabeli: 

Placówka 

POZIOM KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

SUMA 
Przedszkole 

 

Szkoła 

podstawowa 
Gimnazjum 

Liceum 

Ogólnokształcące 
Technikum 

Branżowa 

I Stopnia 

Szkoła 

Przyspos

abiająca 

do Pracy 

1 Liceum Ogólnokształcące 
im. K.I .Gałczyńskiego   
w Otwocku, ul. 
Filipowicza 9 

   3    3 

2 Zespół Szkół Nr 1  
w Otwocku,   ul. 
Słowackiego 4/10 

   6    6 

3 Zespół Szkół Nr 2 
 im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Otwocku, 
 ul. Pułaskiego 7 

    2   2 

5 Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 
Nr 1 im. Marii 
Konopnickiej 
 w Otwocku,   
ul. Majowa 17/19 

 1     1 2 

6 Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 
Nr 2  w Otwocku, 
 ul. Literacka 8 

 2      2 

7 Powiatowe Gimnazjum 
Specjalne Nr 21  
w Otwocku,  
ul. Mickiewicza 43/47 

  1     1 

Razem  3 1 9 2  1 16 

   

6. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
W roku szkolnym 2018/2019 Komisja powołana  przez  Przewodniczącego Zarządu Powiatu Otwockiego 
dokonała podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z poniższym 
zestawieniem: 

Okres rozliczenia Liczba nauczycieli, 

którzy otrzymali 

dofinansowanie 

Kwota 

dofinansowania                 

w  zł. 

Liczba szkoleń 

Rad 

Pedagogicznych 

Kwota przeznaczona 

na szkolenie Rad 

Pedagogicznych w zł. 

IX – XII 2018 r. 35 44.737,55 7 15.599,00 

I – VIII 2019 r. 24 44.930,27 11 26.899,76 

 
7. Wyniki sprawdzianów i egzaminów, o których mowa w art. 11 ust. 7 pkt 1   

ustawy Prawo oświatowe  

 

WYNIKI MATUR 2019 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K.I. GAŁCZYŃSKIEGO 

 

 

Przedmiot 

 

 

Poziom egzaminu % osób, 

które uzyskały 

co najmniej 30% 

pkt.z 

przedmiotów 

obowiązk. 

 

podstawowy rozszerzony 

liczba 

zdających wynik średni. w 

%(ark. standard.) 

liczba zdających 

 

wynik średni w 

% (ark. 

standard.) 

 obowiązkowy dodatkowy 
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świadectwa dojrzałości otrzymało - 127  osób (100%) 

  

 

 

WYNIKI MATUR 2019 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. J. SŁOWACKIEGO 

świadectwa dojrzałości otrzymało   - 175 osób  (100%) 

WYNIKI MATUR 2019 TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH 

Biologia - - 9 50,89 - 
Chemia - - 8 34,38 - 

Fizyka i astronomia - - 8 42,13 - 

Filozofia - - 10 8,4  

Geografia - - 46 39,54 - 

Historia - - 10 45 - 

Informatyka - - 2 34 - 

Język angielski 126 80,54 74 59,76 100% 

Język niemiecki 1 42 - - 100% 

Język polski 127 63,24 14 63,07 100% 
Matematyka 127 74,69 24 54 100% 

Wiedza o  społ. - - 7 51,14 - 

 

 

Przedmiot 

 

 

Poziom egzaminu % osób, 

które uzyskały 

co najmniej 30% 

pkt.z 

przedmiotów 

obowiązk. 

 

podstawowy rozszerzony 

liczba 

zdających wynik średni. w 

%(ark. standard.) 

liczba zdających 

 

wynik średni w 

% (ark. 

standard.) 

 obowiązkowy dodatkowy 

 Biologia   51 41,14  
Chemia   41 51,71  

Fizyka    18 68,61  

Filozofia      

Geografia   43 59,40  

Historia   19 46,84  

Informatyka      

Język angielski 167 91,11 151 75,18 100% 

Język niemiecki 3 84,67   100% 

Język polski 175 69,64 31 75,90 100% 

Język rosyjski 5 90,80   100% 
Matematyka 175 81,67 63 77,68 100% 

Wiedza o  społ.   20 47,40  

 
Poziom egzaminu 

% osób, 

podstawowy rozszerzony 
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świadectwa dojrzałości otrzymało – 132  osoby  (89,80%) 

 

WYNIKI MATUR 2019 TECHNIKUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 2 

świadectwa dojrzałości otrzymało 67  osób (83,60 %) 

 

 

Przedmiot 

 

 

liczba 

zdających wynik średni w 

%(ark. standard.) 

liczba zdających 

 

wynik średni w 

% (ark. 

standard.) 

 

które uzyskały 

co najmniej 30% 

pkt.z 

przedmiotów 

obowiązk. 
obowiązkowy dodatkowy 

 Biologia   5 9,80  
Chemia   8 13,00  

Fizyka    2 16,50  

Filozofia   4 15,00  

Geografia   85 21,84  

Historia   2 27,00  

Informatyka   1 4,00  

Język angielski 144 62,82 72 42,25 96,53% 

Język niemiecki 3 45,33 1 14,00 100% 

Język polski 149 56,24 15 65,40 97,99% 

Język francuski 1 14,00 1 22,00 0,00% 
Język rosyjski 1 98,00 1 90,00 100% 

Matematyka 149 54,21 6 16,00 90,60% 

Wiedza o  społ.   16 19,81  

 

 

Przedmiot 

 

 

Poziom egzaminu % osób, 

które uzyskały 

co najmniej 30% 

pkt.z 

przedmiotów 

obowiązk. 

 

podstawowy rozszerzony 

liczba 

zdających wynik średniw 

%(ark. standard.) 

liczba zdających 

 

wynik średni w 

% (ark. 

standard.) 

 obowiązkowy dodatkowy 

 Biologia   2 10,50  
Chemia      
Fizyka    13 26,08  

Filozofia      

Geografia   19 19,26  
Historia   3 22,67  

Informatyka   6 17,67  

Język angielski 74 66,46 53 41,28 92% 

Język niemiecki 2 29,00   50% 

Język polski 81 53,62 4 51,00 96% 

Język rosyjski 4 60,50 1 28,00 100% 

Matematyka 81 49,80 21 19,14 80% 

Wiedza o  społ.   2 9,50  
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Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz  

dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym Nr 1  w Otwocku  

Egzamin ósmoklasisty – przystąpiło 13 uczniów 
 

Część egzaminu Średni wynik w % Najlepszy  wynik w % 

Język polski 22,3 33 

Matematyka 38,5 57 

Język angielski  40,8 60 

 

Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 1 Specjalna Nr 1 dla dzieci i młodzieży uczniów                                              

z niepełnosprawnością intelektualną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1   

w Otwocku  

Egzamin gimnazjalny – przystąpiło 11 uczniów 
 

Część egzaminu Średni wynik w % Najlepszy  wynik w % 

GH-H 66,5 75 

GH-P 52,5 78 

GM-M 31,9 72 

GM-P 53,5 75 

GA-P 58 83 

 

 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 3 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym Nr 1  w Otwocku 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe  - kucharz; kwalifikacja T.6 

przystąpiło 4 uczniów, zdało 4 uczniów (100%) 
 

Część egzaminu Średni wynik w % Najlepszy  wynik w % 

Część pisemna 62,25 95 

Część praktyczna 97,75 100 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe  - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej;  

kwalifikacja T.1 

przystąpiło 3 uczniów, zdało 3 uczniów (100%) 
 

Część egzaminu Średni wynik w % Najlepszy  wynik w % 

Część pisemna 65,3 75 

Część praktyczna 100 100 

 
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  Jędruś   
w Józefowie 

Egzamin ósmoklasisty – przystąpiło 18 uczniów 
 

Część egzaminu Średni wynik w % Najlepszy  wynik w % 

Język polski 30,00 64 

Matematyka 20,00 63 

Język angielski  23,00 50 

 
Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21  w Otwocku  

Egzamin gimnazjalny – przystąpiło 9 uczniów 
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Część egzaminu Średni wynik w % 

GH-H 37 

GH-P 30 

GM-M 16 

GM-P 24 

GA-P 31 

 
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących oraz  

z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

Nr 2  w Otwocku  

Egzamin ósmoklasisty – przystąpił 1 uczeń 
 

Część egzaminu wynik w % 

Język polski 60 

Matematyka 23 

Język angielski  42 

 
 
 
 
 
 

Wyniki egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe   

� sesja styczeń - luty 2019 

Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie  w  Otwocku   

kwalifikacja 

Liczba osób, które 
zdawalność 

w % 

Liczba osób, które 

w części pisemnej w części praktycznej 

zgłoszono 

na egzamin 

przystąpiły 

do egzaminu 

zdały 

egzamin 
przystąpiły zaliczyły przystąpiły zaliczyły 

A.23.Projektowanie fryzur 21 21 15 71,43 21 20 21 15 

A.30. Organizacja i 
monitorowanie przepływu 
zasobów i informacji w 
procesach produkcji, 
dystrybucji i magazynowania 
(egzamin poprawkowy) 

25 22 5 22,73 1 1 22 5 

A.31. Zarządzanie środkami 
technicznymi podczas 
realizacji procesów 
transportowych 
(egzamin poprawkowy) 

7 6 1 16,67 0 0 6 1 

A.32. Organizacja i 
monitorowanie przepływu 
zasobów i informacji w 
jednostkach organizacyjnych 

28 27 19 70,37 25 24 27 19 

E.12. Montaż i eksploatacja 
komputerów osobistych oraz 
urządzeń peryferyjnych 
(egzamin poprawkowy) 

9 8 1 12,50 0 0 8 1 

E.13. Projektowanie 
lokalnych sieci 
komputerowych i 
administrowanie sieciami 
(egzamin poprawkowy) 

9 6 3 50,00 1 1 5 2 

E.14. Tworzenie aplikacji 
internetowych i baz danych 
oraz administrowanie bazami 

33 31 9 29,03 1 1 5 2 

E.20 Eksploatacja urządzeń 
elektronicznych 9 6 4 66,67 6 5 6 4 

E.24. Eksploatacja maszyn, 
urządzeń i instalacji 
elektrycznych 

11 11 2 18,18 10 9 11 2 

E.7. Montaż i konserwacja 
maszyn i urządzeń 
elektrycznych 
(egzamin poprawkowy) 

4 4 0 0,00 4 0 0 0 
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E.8. Montaż i konserwacja 
instalacji elektrycznych 
(egzamin poprawkowy) 

7 7 6 85,71 7 6 0 0 

E.06 Wykonywanie instalacji 
urządzeń elektronicznych 
(egzamin poprawkowy) 

1 1 1 100,00 0 0 1 1 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie  

kwalifikacja 

Liczba osób, które 
zdawalność 

w % 

Liczba osób, które 

w części pisemnej w części praktycznej 

zgłoszono 

na egzamin 

przystąpiły 

do egzaminu 

zdały 

egzamin 
przystąpiły zaliczyły przystąpiły zaliczyły 

E.7. Montaż i konserwacja 
maszyn i urządzeń 
elektrycznych 
(egzamin poprawkowy) 

4 2 1 50,00 2 0 1 1 

E.08 Montaż i konserwacja 
instalacji elektrycznych 
(egzamin poprawkowy) 

3 2 0 0,00 2 0 0 0 

M.18. Diagnozowanie i 
naprawa podzespołów i 
zespołów pojazdów 
samochodowych 
(egzamin poprawkowy) 

2 2 1 50,00 2 1 0 0 

T.4. Produkcja wyrobów 
cukierniczych 
(egzamin poprawkowy) 

1 1 1 100,00 0 0 1 1 

T.6. Sporządzanie potraw i 
napojów 
(egzamin poprawkowy) 

2 1 1 100,00 0 0 1 1 

 

 

� sesja maj - lipiec 2019 

Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie  w  Otwocku   

kwalifikacja 

Liczba osób, które 
zdawalność 

w % 

Liczba osób, które 

w części pisemnej w części praktycznej 

zgłoszono 

na egzamin 

przystąpiły 

do egzaminu 

zdały 

egzamin 
przystąpiły zaliczyły przystąpiły zaliczyły 

A.19. Wykonywanie 
zabiegów fryzjerskich 17 15 12 80,00 15 12 15 15 

A.30. Organizacja i 
monitorowanie 
przepływu zasobów i 
informacji w procesach 
produkcji, dystrybucji i 
magazynowania 

16 10 4 40,00 0 0 10 4 

A.23 Projektowanie 
fryzur 
(egzamin poprawkowy) 

3 3 2 66,67 0 0 3 2 

A.31. Zarządzanie 
środkami technicznymi 
podczas realizacji 
procesów transportowych 

59 51 29 56,86 47 43 50 29 

A.32 Organizacja i 
monitorowanie 
przepływu zasobów i 
informacji w jednostkach 
organizacyjnych 
(egzamin poprawkowy) 

7 5 4 80,00 0 0 5 4 

E.12. Montaż i 
eksploatacja komputerów 
osobistych oraz urządzeń 
peryferyjnych 

5 3 2 66,67 0 0 3 2 

E.13. Projektowanie 
lokalnych sieci 
komputerowych i 
administrowanie sieciami 

36 32 21 65,62 30 27 30 21 

E.14 Tworzenie aplikacji 
internetowych i baz 
danych oraz 
administrowanie bazami 
(egzamin poprawkowy) 

16 11 3 27,27 2 1 11 3 

E.7. Montaż i 
konserwacja maszyn i 
urządzeń elektrycznych 
(egzamin poprawkowy) 

4 4 0 0,00 4 0 0 0 

E.8. Montaż i 
konserwacja instalacji 1 1 1 100,00 1 1 0 0 
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elektrycznych 
(egzamin poprawkowy) 
E.20 Eksploatacja 
urządzeń elektronicznych 
(egzamin poprawkowy) 

2 2 1 50,00 1 1 2 1 

E.24 Eksploatacja 
maszyn, urządzeń i 
instalacji elektrycznych 
(egzamin poprawkowy) 

9 9 0 0,00 1 1 9 0 

AU.22 Obsługa 
magazynów 59 51 15 29,41 51 42 51 15 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w  

Otwocku   

kwalifikacja 

Liczba osób, które 
zdawalność 

w % 

Liczba osób, które 

w części pisemnej w części praktycznej 

zgłoszono 

na egzamin 

przystąpiły 

do egzaminu 

zdały 

egzamin 
przystąpiły zaliczyły przystąpiły zaliczyły 

A.18. 
Prowadzenie sprzedaży 2 2 2 100,00 2 2 2 2 

A.19. Wykonywanie 
zabiegów fryzjerskich 11 11 4 36,36 11 4 10 10 

E.08 Montaż i 
konserwacja instalacji 
elektrycznych 

4 2 2 100,00 2 2 2 2 

E.07 Montaż i 
konserwacja maszyn i 
urządzeń elektrycznych 

2 1 0 0,00 1 0 0 0 

T.4. Produkcja 
wyrobów 
cukierniczych 

2 2 2 100,00 2 2 2 2 

T.6. Sporządzanie 
potraw i napojów 3 3 3 100,00 2 2 3 3 

 

 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w  Otwocku   

 

 
 
Dyrektor Oświaty Powiatowej  
Hanna Majewska-Smółka 

Przewodniczący Zarządu  
Cezary Łukaszewski 

zawód Liczba osób 

które 

przystąpiły do 

egzaminu 

Nr 

kwalifikacji 

Część pisemna Część praktyczna Ogółem zdawalność 

ZSEG 

(%) 

OKE 

(%) 

ZSEG 

(%) 

OKE 

(%) 

ZSEG 

(%) 

OKE 

(%) 

technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

23 T.06-2017/18 100,00 91,00 100,00 99,00 100,00 91,00 

20 T.15-2018/19 100,00 97,10 100,00 71,40 100,00 72,10 

technik żywienia                  i 

usług gastronomicznych 
40 T.06-2018/19 100,00 91,60 

100,00 98,90 100,00 96,00 

kelner 
12 T.09-2016/17 100,00 99,00 100,00 98,00 100,00 97,00 

12 T.10-2018/19 100,00 98,20 50,00 49,50 50,00 50,00 

technik technologii żywności 
22 T.04-2017/18 100,00 93,80 100,00 96,30 100,00 93,90 

18 T.16-2018/19 100,00 96,60 100,00 96,40 100,00 96,60 

technik technologii żywności 17 T.04-2018/19 100,00 98,30 

100,00 98,20 100,00 98,20 

technik hotelarstwa 

52 T.11-2016/17 100,00 98,55 81,40 75,94 81,40 73,93 

53 T.12-2018/19 
100,00 99,20 76,47 81,00 76,47 80,70 

technik hotelarstwa 25 TG.12-2018/19 100,00 99,00 65,00 53,70 65,00 53,00 

technik ekonomista 
92 A.35-2017/18 100,00 94,10 93,41 84,70 92,39 82,30 

75 A.36-2018/19 96,00 88,60 90,41 79,50 86,67 78,00 

technik ekonomista 82 A.35-2018/19 85,19 73,40 74,39 68,90 69,51 65,40 


