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INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH  
w POWIECIE OTWOCKIM za  rok szkolny 2019/2020 

 
1. Organizacja szkół i placówek – zawody i kierunki kształcenia 

W roku szkolnym 2019/2020 Powiat Otwocki był organem prowadzącym dla 9 oświatowych jednostek 
organizacyjnych, których stan liczbowy uczniów, nauczycieli oraz kierunki kształcenia ilustruje poniższa 
tabela:  

Rok szkolny 2019/2020 

                                                                  
Lp. 

Nazwa placówki 
Szkoły wchodzące 
w skład placówki 

zawody klasy 

Liczba 
uczniów 

Nauczyciele   zatrudnieni   

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 

  

23 620 45 5 3,39 

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 

30 797 

 
62 

14 9,23 
Branżowa Szkoła I 
Stopnia Nr 1 

kucharz  
wielozawodowa  

3 84 

Ośrodek 
Dokształcania i 
Doskonalenia 
Zawodowego 

kwalifikacyjne 
kursy : rozliczanie 
wynagrodzeń i 
danin publicznych;  2  40 

3 

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

Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr III im. J. 
Słowackiego 

 

22 641 

44 12 7,01 
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 

52 22 12,75 

Technikum Nr 2 technik elektryk 
technik elektronik 
technik informatyk 
technik logistyk 
technik grafiki i 
poligrafii cyfrowej 
technik transportu 
szynowego 

23 630 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia Nr 2 

wielozawodowa 
8 221 

5 
PPPP w Otwocku, ul. Majowa 
17/19 
dyrektor –Joanna Morawska  

    25 4 2,1 

6 

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

Przedszkole 
Specjalne  

 
 
 
 
 

7 33 

53 8 3,25 Szkoła Podstawowa 
Specjalna. 

7 44 

Liceum 0 0 
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Ogólnokształcące  
 
 
 
kucharz 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia Nr 4 

0 0 

Technikum 
Specjalne Nr 3 

4 20 

Wczesne 
wspomaganie 
rozwoju dziecka 

 95 

7 

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

Przedszkole 
Specjalne Nr1 

 
4 18 

80 5 2,94 

Szkoła Pod. 
Specjalna Nr 1 

 
20 95 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia Nr 3 

kucharz;  pracownik 
pom. obsługi 
hotelowej 

5 51 

Szkoła 
Przysposabiająca do 
Pracy 

 
6 33 

Wczesne 
wspomaganie 
rozwoju dziecka 

 
 74 

Zajęcia 
rewalidacyjno-
wychowawcze przy 
szkole podstawowej 

 

4 18 

8 

MOS „Jędruś” w Józefowie,  
ul. Główna 10  
dyrektor – Marzena 
Marusińska  

Szkoła Podstawowa 

  

12 129 54 8 4,64 

9 

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

grup zajęciowych – 78 894 3 16 6,33 

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

a) finansowania  

 Wszystkie jednostki oświatowe w pierwszych czterech miesiącach roku szkolnego 2019/2020  tj. IX – XII 
2019 realizowały budżet  przyjęty Uchwałą 26/IV/19 Rady  Powiatu w Otwocku z  dnia  24 stycznia 2019 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Otwockiego na 2019 rok Wydatki realizowane były rytmicznie, 
proporcjonalnie do upływu czasu. Nigdzie nie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

 Plan finansowy na rok 2020 przyjęty został  Uchwałą 118/XV/19 Rady  Powiatu w Otwocku                                      
z  dnia  19 grudnia  2019 r. – uchwała budżetowa  Powiatu Otwockiego na 2020 rok .  

 Wynagrodzenia nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 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. i Uchwałą  Rady Powiatu w Otwocku 
105/XIV/19 z 28 listopada 2019 r. 

 W okresie IX–XII 2019 r.  i  I–VIII 2020 r. Powiat Otwocki otrzymał dotacje celowe na realizację 
dodatkowych zadań w dziedzinie oświaty. Wykaz otrzymanych środków przedstawia poniższa tabela: 
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; 
- Niezwyczajnej Szkole. Społecznej Szkole Podstawowej Specjalnej 
z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie, ul. Lelewela 6; 

 
41 781,22 

 
 10.183,93 

 
 17.838,00 

 
 5.653,52 

 
 8.105,77 



3 
 

 
2. Dotacja rządowa na sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego 

dzieci i młodzieży w: 
 Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, ul. 

Główna 10; 
 Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława 

Staszica w Otwocku, ul. Konopnickiej 3; 

 
948,60 

 
 613,80 

 
 334,80 

3. Dotacja MEN z budżetu państwa na lata 2017-2021 na realizację 
przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku, 
ul. Literacka 8 zadań Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-
opiekuńczego wynikającego z programu kompleksowego wsparcia 
dla rodzin „Za życiem” 

 
296 400,00 

4. Dotacja  celowa z budżetu państwa realizację bieżących zadań 
własnych powiatu – realizacja zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego w 2019 r, w tym na zakup niezbędnego 
wyposażenia dla grup przedszkolnych w: 

- 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; 

 
44 896,00 

 
 

 13.814,00 
 

 31.082,00 

5. Dotacja Wojewody na zakup pomocy dydaktycznych -dwóch tablic 
interaktywnych z projektorem do pracowni w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku 
oraz interaktywnego monitora dotykowego do pracowni w 
Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, w 
ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 „Aktywna 
Tablica”. 

28 000,00 
 

 14.000,00 
 
 

 14.000,00 

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

inwestycje 

 W roku szkolnym 2019/2020 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 

prace konserwatorskie dwóch rzeźb aniołków przy głównych 
schodach frontowych – inwestycja  w trakcie realizacji 

remont hydrantów  i malowanie pomieszczeń socjalnych 

remont instalacji hydraulicznej 

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

rozbudowa szatni wraz z przebudowa części istniejącej  

remont Sali gimnastycznej 
remont łazienek 
naprawa samochodu 
naprawa monitoringu 

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

budowa hali sportowej – inwestycja w trakcie realizacji 

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

remont pracowni gastronomicznej i łazienki  

malowanie dwóch sal lekcyjnych 

naprawa komputerów i wyposażenia siłowni  

naprawa kotła grzewczego 

 Specjalny Ośrodek Szkolno- montaż i zakup kotła gazowego 
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Wychowawczy   Nr 1 im. Marii 
Konopnickiej  w Otwocku,  
ul. Majowa 17/19 

roboty remontowe związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym 

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

remont korytarzy i drzwi przeciwpożarowych  
Wykonanie dokumentacji remontu dachu  cd i częściowe 
wykonanie remontu 
wykonanie robót instalacji wodociągowej 
konserwacja pozostałej części dachu 
malowanie sal 

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

zakup samochodu 
remont sieci elektrycznej 
remont łazienek 
naprawa systemu gazowego i naprawa czujnika wody 

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

remont instalacji centralnego ogrzewania   
remont ogrodzenia 

malowanie pomieszczeń 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury  
im. Michała Elwiro Andriollego w 
Otwocku,  
ul. Poniatowskiego 10 

remont serwerowni 

malowanie pomieszczeń 
remont instalacji elektrycznej 

remont tarasu 

 
c) administrowania  
 Wszystkie  placówki oświatowe funkcjonowały w oparciu o zatwierdzone przez  Starostę  Powiatu i 
zaopiniowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty arkusze organizacyjne na rok 2019/2020. 
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 

5 4,5 
 

14 13,00 

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

5 5,25 14 14,00 

Zespół Szkół Nr 1  w Otwocku, ul. Słowackiego 4/10 5 4,60 13 12,50 
Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku, ul. Pułaskiego 7 5 5,00 12 11,50 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku, ul. Majowa 17/19 3 1,75 1 1,00 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2  w Otwocku, ul. Literacka 8 6 4,55 28 27,00 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej                              
w Otwocku, ul. Majowa 17/19 

5 4,00 29 27,30 

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 

8 6,73 9 8,00 

 
 Wszyscy dyrektorzy złożyli na rok szkolny 2019/2020 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 1604) 
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 Główne działania Zarządu wyrażone uchwałami: 

Lp. UCHWAŁA Nr z dnia dotyczy 
20. Uchwała Nr  C/52/19 

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   
 
z dnia 5 września  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 Erasmus+ w 
ramach projektu „BARDZIEJ AKTYWNI DZIĘKI 
SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ”,  w tym do podpisania i 
złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy 
oraz innych działań w imieniu Powiatu Otwockiego  

21. Uchwała Nr  CII/53/19 
ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   

 
z dnia 11 września 2019 r. 

W sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym 
Oświaty Powiatowej w Otwocku  

22. Uchwała Nr  CXX/62/19 
ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   

 
z dnia 13 listopada 2019 r. 

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania 
oświadczeń woli w imieniu Powiatu Otwockiego  w 
zakresie działalności Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku  

23. Uchwała Nr  CXXI/62/19 
ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   

 
z dnia 13 listopada 2019 r. 

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

 Uchwała Nr  CLXVIII/80/20 
ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   

z dnia 26 lutego 2020 r w sprawie podziału środków pomiędzy szkoły i 
placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Otwocki , przeznaczonych w 2020 r. na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i zasad 
przyznawania dofinansowania nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Otwocki 

 Uchwała Nr  CLXXX/82/20 
ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   

z dnia 12 marca 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w 
PPPP, SOSW Nr 1, SOSW Nr 2 i MOS  „Jędruś”, dla 
których Powiat Otwocki jest organem prowadzącym  

 Uchwała Nr  CLXXXII/83/20 
ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU   

z dnia 25 marca 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w 
PPPP, SOSW Nr 1, SOSW Nr 2 i MOS  „Jędruś”, dla 
których Powiat Otwocki jest organem prowadzącym  

 Uchwała Nr  CXCVIII/90/20 
ZARZĄDU POWIATU 
OTWOCKIEGO 

z dnia 6 maja 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w 
przedszkolach specjalnych, SOSW Nr 1, SOSW Nr 2, dla 
których Powiat Otwocki jest organem prowadzącym  

 Uchwała Nr  CCXV/99/20 
ZARZĄDU POWIATU 
OTWOCKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2020 r W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. 
Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3 do 
podpisania i rozliczenia umowy dotacyjnej z Biurem do 
Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej” 
na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego 

 Uchwała Nr  CCXXXVI/109/20 
ZARZĄDU POWIATU 
OTWOCKIEGO 

z dnia 12 sierpnia 2020 r w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla  
dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Otwocki   

 Uchwała Nr  CCXXXVII/109/20 
ZARZĄDU POWIATU 
OTWOCKIEGO   

z dnia 12 sierpnia 2020 r w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek 
oświatowych dodatku motywacyjnego  

 
 Uchwały Rady Powiatu  podjęte w roku szkolnym 2019/2020 w zakresie realizacji zadań 

oświatowych 

 UCHWAŁA NR 104/XIV/19 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 28 listopada 2019 r.  
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla 
niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania 

 UCHWAŁA NR 105/XIV/19 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 28 listopada 2019 r.  
w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Otwocki 

 UCHWAŁA NR 132/XVI/19 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 30 stycznia 2020 r.  
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 17 w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47 
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 UCHWAŁA NR 133/XVI/19 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 30 stycznia 2020 r.  
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat  Otwocki na rok 2020, maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na 
które dofinansowanie jest przyznawane 
 

 
 W lipcu i sierpniu 2020 r. komisje egzaminacyjne, powołane Uchwałami Zarządu Powiatu,                        

przeprowadziły 8 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. 7 nauczycieli 
przystępujących do egzaminu uzyskało  stopień nauczyciela mianowanego. 
 
 W czerwcu i lipcu 2019 r. szkolne komisje rekrutacyjne przeprowadziły elektroniczny  nabór  

uczniów do klas pierwszych, oddzielnie dla absolwentów gimnazjów i absolwentów szkół 
podstawowych koordynowany centralnie przez Oświatę Powiatową. W Liceum Ogólnokształcącym   Nr I  
im. K.I. Gałczyńskiego utworzono 12 klas  (5 po Gimnazjum i 7 po SP), w Liceum Ogólnokształcącym  Nr 
III im. J. Słowackiego 11 klas (5 po Gimnazjum i 6 po SP),  w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych im. Stanisława Staszica 15 klas  (7 po Gimnazjum i 8 po SP)i  w Zespole Szkół Nr 2  im. 
Marii Skłodowskiej-Curie  14 klas (7 po Gimnazjum i 7 po SP).  Łącznie, zgodnie  ze stanem na dzień 30 
sierpnia 2019 r.,  przyjęto do klas pierwszych 1420 uczniów,  co stanowi 58,53.%  ogólnej liczby 
absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych usytuowanych  w granicach Powiatu Otwockiego. 

 

3. Realizacja projektów unijnych i wyjazdów edukacyjnych 
 PROJEKTY UNIJNE  

REALIZOWANE W 2019  

 Projekt pt. „ROZWIJAMY SKRZYDŁA” W RAMACH Programu Operacyjnego 
WiedzaEdukacja Rozwój (PO WER)”, realizowany jest w Liceum Ogólnokształcącego Nr I 
im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku, ul. Gen. Juliana Filipowicza 9 

 
 Projekt pt. „Poznawanie europejskiego rynku pracy” w ramach programu Erasmus+ 

Akcji 1 Mobilność Edukacyjna, realizowany jest w Zespole Szkół Ekonomiczno- 
Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku. 
   

 Projekt pt. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w 
Otwocku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie 
zawodowe Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.   

 
 Projekt pt. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych w Otwocku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 
Doskonalenie zawodowe Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 
 Projekt pt. „Przekraczając granicę” współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w 
ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowany przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku. 

 
 
 



7 
 

REALIZOWANE W 2020  
 Projekt pt. „Poznawanie europejskiego rynku pracy” w ramach programu Erasmus+ Akcji 

1 Mobilność Edukacyjna, realizowany w Zespole Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych im. 
Stanisława Staszica w Otwocku.  

 Projekt pt. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w 
Otwocku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe 
Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

 Projekt pt. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych w Otwocku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 
Doskonalenie zawodowe Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

 Projekt pt. „Mobilni w Europie” w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 Mobilność 
Edukacyjna, realizowany będzie w Zespole Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych im. 
Stanisława Staszica w Otwocku.  

 Projekt pt. „Nauczyciele przyszłości” współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)  
w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany będzie 
przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku.  

 Projekt pt. „Szkoła otwarta na świat” współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w 
ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany będzie 
przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku.  

 Projekt pt. „Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej” - „More Active with Modern 
Art”  w ramach programu Erasmus+ Akcji 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół (KA229) w 
sektorze Edukacja Szkolna, realizowany będzie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku.  

Projekty realizowane w 2020 r. z powodu panującej pandemii zostały zawieszone w realizacji 
 

 WYJAZDY EDUKACYJNE 

 Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  

11 października 2019 roku miała miejsce bardzo podniosła uroczystość – 100 lecie Liceum 
Ogólnokształcącego Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku. Obchody te rozpoczęły się mszą 
świętą koncelebrowaną przez Proboszcza parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Otwocku, 
podczas której poświęcono nowy Sztandar Szkoły ufundowany przez Radę Miasta Otwocka. Po 
mszy świętej, zaproszeni goście, nauczyciele oraz uczniowie udali się do Liceum, gdzie miały 
miejsce dalsze uroczystości, którym towarzyszyły dwa poczty sztandarowe – pierwszy z 1966 roku 
oraz obecny poczet reprezentowany przez uczniów klasy 3E. Po oficjalnych przemówieniach został 
przedstawiony rys historyczny najstarszej szkoły w powiecie otwockim. Następnie, absolwent 
Naszej Szkoły, Pan Jacek Czarnowski przeprowadził krótką rozmowę z Panią Kirą Gałczyńską – 
córką patrona Liceum, która opowiadała o swoim ojcu i jego twórczości, a nastąpiło uroczyste 
odsłonięcie tablicy ufundowanej z okazji 100-lecia oraz nadanie Auli imienia prof. Franciszka 
Adamskiego – nauczyciela języka łacińskiego i sali 122 (potocznie zwanej małą Aulą) – imienia 
Ignacego Gogolewskiego – aktora filmowego i teatralnego, a także absolwenta Szkoły obecnego na 
uroczystości.   Po części oficjalnej, odbył się krótki program artystyczny pt. „Zielony Gałczyński”, 
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nawiązujący do twórczości patrona Szkoły. Każdy zaproszony gość otrzymał egzemplarz książki 
wydanej z okazji 100-lecia istnienia Liceum. Książka jest zbiorem wspomnień sławnych 
absolwentów Liceum w formie wywiadów, które przeprowadził i spisał Pan Roman Mazek – 
nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.     
 

 
 
22 października 2019 roku obchodzono w Liceum XIX Dzień Papieski. Hasło tegorocznych 
obchodów to „Wstańcie, chodźmy!”, nawiązujące do tytułu książki napisanej przez Jana Pawła II w 
2002 roku. Tegoroczne obchody XIX Dnia Papieskiego miały nieco inny charakter niż zwykle. 
Uczniowie mieli za zadanie przygotować plakaty związane z życiem i pontyfikatem Jana Pawła II – 
także w różnych językach. Najlepsze prace zostały nagrodzone.  
11 listopada 2019 roku obchodzono, jak co roku, rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pw. Wincentego à Paulo w Otwock.  Następnie, 
młodzież w asyście pocztów sztandarowych udała się pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie 
odbyły się główne uroczystości.  Tam głos zabrali Prezydent Otwocka Jarosław Tomasz Margielski 
oraz Starosta Otwocki – Cezary Łukaszewski, którzy przypomnieli drogę Polski do wolności, po 
przemówieniach, odczytano uroczysty apel i odśpiewano pieśni patriotyczne. Na uroczystości byli 
także obecni przedstawiciele miasta Szumsk, które z dniem 11 listopada br. stało się miastem 
partnerskim Otwocka.  
13 stycznia 2020r. uczniowie klas: 1b, 1b1_p, 1b2_p, 1f_p,2a, 2b1, 2b2, 3b, 3e wysłuchali wykładu 
prof. UAM  dr hab. Tomasza Pospiesznego - autora biografii noblistki "Nieskalana sławą. Życie i 
dzieło Marii Skłodowskiej-Curie". 
 

 
 
28 stycznia uczniowie klas 1B1_p, 2A i 7 lutego uczniowie klas 2B1, 2B2  udali się na wycieczki 
do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Wizyty obejmowały zwiedzanie jedynego 
działającego w Polsce reaktora badawczego MARIA oraz wykłady: "Podstawy działania reaktorów 
jądrowych",   "Promieniotwórczość, promieniowanie α , β , γ. 
 

 
 
Na koniec klasa 2A zwiedziła Laboratorium Badań Materiałowych, które  prowadzi prace 
naukowo-badawcze i diagnostyczne materiałów konstrukcyjnych. Uczniowie zapoznali się z 
działaniem specjalnych manipulatorów, których obecność jest cechą charakterystyczną 
Laboratorium. Klasy 1B, 2B1 i 2B2 - Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych, które zajmuje się 
badaniem dawek promieniowania działającego na materię ożywioną i nieożywioną.  
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W dniu 18 lutego 2020 r. Liceum odwiedziła młodzież z Leffell School z Nowego Yorku. To już 
kolejne takie spotkanie, podczas którego uczniowie mogli dzielić się swoimi doświadczeniami, 
zainteresowaniami oraz prowadzić dialog polsko-żydowski i szukać tego, co buduje porozumienie 
między nami.  
 

 
Na początku lutego odbył się etap szkolny konkursu „Discover Canada”. Spośród kilkunastu 
uczniów z Naszej Szkoły do drugiego etapu przeszedł nasz uczeń  z klasy 2e. 25 lutego 2020 roku 
na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu odbył się II etap konkursu, w drugim etapie znalazło się 
zaledwie 70 uczniów spośród 1300 zdających.  

 

 
 
1 marca 2020 roku poczet sztandarowy Liceum udał się na zaproszenie Prezydenta Miasta Otwocka 
oraz Przewodniczącej Rady Miasta Otwocka na uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych.  

 

 
 

Ponadto, w szkole odbyło się wiele innych działań - uczniowie chętni i uzdolnieni biologicznie z 
klas: 1B1 i 2B1 wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko- Planeta”. Konkurs 
odbył się w dwóch kategoriach: praca indywidualna na temat „Świat owadów piękny i nieznany” 
oraz w kategorii test. W marcu odbył się test ekologiczny. Napisały go 3 uczennice z klasy 2B1  
oraz 5 uczennic z klasy IB1.  
Na dodatkowych lekcjach biologii w klasie IIIB przez cały rok realizowany był program innowacji 
„Tajemnice organizmów a medycyna”, na których młodzież zdobywała umiejętności praktyczne. 
Młodzież w ramach zajęć doskonaliła umiejętność wykonywania preparatów mikroskopowych i ich 
obserwacji. Wykonywali herbaria, oznaczali organizmy, modelowali, przygotowywali 
doświadczenia i prezentacje.   
20 maja 2020 r. już po raz trzeci w historii Liceum obchodzono Światowy Dzień Pszczoły. W tym 
roku, jednak, odbywał się on w nieco inny sposób niż zawsze, a mianowicie były to lekcje online w 
ulu pt. „Pszczoły na kwarantannie – rewolucja czy secesja”, „Wosk – pochwała pracy pszczelego 
roju” oraz „Propolis – jak pokonać zarazę na przedmieściu”. Ponadto ogłoszono konkurs na 
wykonanie prac poświęconych pszczołom i przesłanie ich drogą mailową. Osoby biorące udział w 
konkursie miały za zadanie przygotować autorskie zdjęcia pszczół. Forma takiego konkursu była 
dowolna: praca plastyczna, wiersz lub plakat. 
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W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 rozegrano szereg  zawodów sportowych na 
szczeblu powiatu, w których brała udział młodzież Liceum, często z wysokimi lokatami. Wśród 
nich należy wymienić: 

- Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w biegach przełajowych, w których nasze uczennica z 
klasy 2C zdobyła srebrny medal a uczennica z klasy 3 B brązowy medal, natomiast sztafeta 
mieszana chłopców i dziewcząt zajęła trzecie miejsce wśród szkół naszego powiatu. 
- w rywalizacji Mistrzostw Powiatu Otwockiego w piłce koszykowej dziewcząt, uczennice Liceum 
zdobyły drugie miejsce, a drużyna chłopców czwarte miejsce. 
- Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w halowej piłce nożnej zakończyły się sukcesem LO 
Gałczyńskiego - reprezentacja chłopców zdobyła srebrne medale. 
W związku z epidemią COVID – 19, z końcem marca cała energia i wysiłek zostały skierowane w 
organizację i prowadzenie zdalnego nauczania. Dla wszystkich uczniów szkoły zostały założone 
konta w platformie usług zdalnych – Office 365, oraz szkolne konta e-mail u dostarczyciela usług 
internetowych dla szkoły OGICOM.PL. Zgodnie z wytycznymi Dyrekcji szkoły lekcje zdalne 
odbywały się według obowiązującego planu lekcji. W czasie trwającego zdalnego nauczania została 
także przygotowana platforma GOOGLE – G Suite.  
Ponadto, w  pracowni informatycznej wykonano szereg prac umożliwiających podłączenie i 
rozprowadzenie sieci światłowodowej w szkole. Prowadzono także prace związane ze 
skonfigurowaniem urządzeń i systemów operacyjnych dla pełnej funkcjonalności tej sieci oraz dla 
przyłączenia obydwu pracowni komputerowych i sieci bezprzewodowej Wi-Fi. 
Z dniem 11 marca 2020 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem 
Zdrowia zdecydowało o zawieszeniu zajęć w formie stacjonarnej i przejściu na tryb zdalny w 
związku z wybuchem epidemii koronawirusa COVID-19. Do tego czasu, gdy zajęcia odbywały się 
w szkole w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku, w liceum miało 
miejsce wiele wydarzeń zarówno o zasięgu szkolnym jak i powiatowym.   
 
 Zespół Szkół Nr 1 -  Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza 

Słowackiego  
2 września 2019 roku – uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 – młodzież Liceum 
zaprezentowała jednoaktówkę  „Uśmiech Juliusza, czyli jak sprzedać wieszcza”  

1-7 września 2019 roku uczniowie „Słowaka” uczestniczyli w wymianie polsko--niemieckiej 
spotkania odbyły się  w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w mazurskim siedlisku 
Rodowo Camp nad jeziorem Lampasz. 

 

7 września 2019 r – uczestniczenie w Narodowym Czytaniu. Zaprezentowano m. in. takie utwory 
jak: "Rozdzióbią nas kruki, wrony..." Żeromskiego, "Dym" Konopnickiej, "Mój ojciec wstępuje do 
strażaków" Schulza czy "Sawa" Rzewuskiego. Plac przy bibliotece przeobraził się w szkolną izbę, 
poprowadzono też lekcję o małych formach prozatorskich, ciekawie komentując okoliczności 
napisania utworów, ich konwencje i budowę. 

4. październik 2019 - wycieczka uczniów Słowaka do Szwajcarii  
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Udział w XXXIV zlocie EUROPEJSKIEJ RODZINY- UKRAINA 2019 SZKÓŁ im. 
J.SŁOWACKIEGO 

Liceum należy do Europejskiej Rodziny Szkół im. J. Słowackiego od 2008 roku i od tego czasu 
uczestniczy w zlotach odbywających się w Polsce, Czechach i na Ukrainie. W tym roku 
organizatorami i gospodarzami tego wydarzenia byli: Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna im. 
Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu,  Muzeum Literackie Juliusza Słowackiego  
w Krzemieńcu, Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego  
w Krzemieńcu oraz Gimnazjum nr 4  w Tarnopolu. Udział w trzydniowym rajdzie rowerowym 
zorganizowanym na pożegnanie lata (19-21 września 2019 r.) –  

 
9 października 2019 – wycieczka do Łodzi i  wycieczki  integracyjne klas pierwszych do 
Kazimierza Dolnego 
10. październik 2019 - kampania profrekwencyjna 
przed wyborami parlamentarnymi –  
25 października - Europejski Dzień Prawnika. Z tej 
okazji w szkole gościła Pani Anna Binkiewicz, 
która wykonuje zawód radcy prawnego. 
121 października 2019 r. uczniowie przedstawili 
swoje interpretacje wierszy Cypriana Kamila 
Norwida, a 24 października recytowali utwory 
Juliusza Słowackiego - szkolne etapy konkursów 
recytatorskich poezji wielkich romantyków. 
14. październik 2019  - uczniowie odwiedzili 
kameralne Muzeum biograficzne dedykowane 
słynnej uczonej Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie przy ulicy Freta 16. 
organizacja Powiatowego Konkursu Plastycznego 
Inspirowanego Twórczością Juliusza Słowackiego - 
„Wokół Słowackiego 2019”  
6 listopada 2019  – szkoła zajęła 1 miejsce w 
ogólnopolskim etapie Konkursu Recytatorskiego „Bliżej 
Norwida” 
21 listopada -  spotkanie autorskie z  Grzegorzem 
Dobieckim, dziennikarzem, komentatorem 
spraw międzynarodowych. 
4 listopada 2019 r. -międzykulturowe spotkanie uczniów 
Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza 
Słowackiego w Otwocku z uczniami szkoły Meitarim – 
Branco Weiss z Meitar w Izraelu  
8 listopada 2019 r. Liceum Ogólnokształcące Nr III im. 
Juliusza Słowackiego włączyło się w ogólnopolską akcję 
„Szkoła do Hymnu”  
16 grudnia 2019 - udział w bożonarodzeniowym 
koncercie charytatywnym ,,Świątecznie dla Sylwii 
Król” 
26 listopada 2019 odbył się w LO Nr III im. J. Słowackiego XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski 
„Wokół Słowackiego 2019”. W konkursie wystąpiło 30 młodych recytatorów z 14 szkół Powiatu 
Otwockiego. Jury przewodziła Pani Justyna Sieńczyłło, aktorka teatralna i filmowa, 
współprowadząca znany Teatr Kamienica w Warszawie.  

grudzień 2019 - udział w konferencji organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w 
ramach projektu "Młodzi Głosują+". 

19 grudnia 2019 roku uczniowie z kl. 3a udali się do Hospicjum Stacjonarnego im. Św. Patryka w 
Śródborowie, aby wręczyć wykonane przez uczniów Słowaka kartki na Boże Narodzenie 
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udział w akcji "PACZKA NA KRESY"  

20 grudnia 2019 roku w naszej szkole odbył się koncert charytatywny „Julek pomaga”. Dochód z 
imprezy został przekazany na pomoc dla pani Edyty Sadowskiej. Akcja razem z fundacją 
DRUŻYNA BŁAŻEJA 

 
17 grudnia 2019 - Spotkanie autorskie z Jackiem Hugo-
Baderem, pisarzem reporterem, dziennikarzem.  
20.12.2019 r. - słowno-muzyczny montaż o Bożym 
Narodzeniu. Mottem były słowa: "Et Verbum caro factum 
est". 
Świąteczny koncert charytatywny w Słowaku 
"Gwiazdobranie" 

Ranking najlepszych liceów 2020. LO Nr III im. J. 
Słowackiego w Otwocku  uzyskało po raz kolejny złotą 
tarczę w rankingu miesięcznika edukacyjnego "Perspektywy". 

6 lutego br.  uczniowie z klasy maturalnej odwiedzili pacjentów 
Stacjonarnego Hospicjum im. św. Patryka w Śródborowie. 

 
3 MARCA 2020 -  udział w projekcie filmowym Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej realizowanym w kinie Falenica. 
9. LUTY 2020 - uczeń z kl. I GB został finalistą Ogólnopolskiego 
Konkursu Retorycznego pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej 

 
7 lutego 2020 r. w dwóch instytucjach kultury z terenu naszego 
powiatu - w otwockim Teatrze im. Stefana Jaracza i w Piwnicy pod 
Barankiem w Karczewie publiczność miała okazję obejrzeć 
przedstawienie według scenariusza p. Tomasza Laskusa, a w reżyserii 
nauczycielki języka polskiego z naszej szkoły - p. Urszuli 
Trzaskowskiej "Odtajnić wolność". W przedstawieniu wystąpili uczniowie Słowaka.  

 
6 marca 2020r. w LO Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku odbył się finał  IV Powiatowego 
Konkursu Matematycznego "Przygoda z matematyką". Konkurs znajduje się na liście wykazów 
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2019/2020, które mogą być 
umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 
marzec br. - zbiórka najpilniejszych artykułów dla maluchów z Interwencyjnego Ośrodka 
Preadopcyjnego w Otwocku. Dary zostały przekazane pod koniec kwietnia. 
marzec 2020 r. - spotkania dla klas pierwszych z policją na temat odpowiedzialności prawnej i 
cyberprzestępczości 
Sukcesy uczniów Słowaka: klasa 1GD dwoje uczniów uzyskało tytułu laureata Akademii 
Przedsiębiorczości, uczeń klasy 2D – tytuł finalisty Olimpiady Przedsiębiorczości, uczennica 
klasy 3A - tytuł finalistki w XXX Olimpiadzie Teologii Katolickiej, uczeń klasy 3A -   
tytuł laureata Olimpiady Wiedzy o Mediach, dwie uczennice z 1B i z 2B  otrzymały wyróżnienia 
w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny, a uczeń z kl. I GB został finalistą 
Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. 
 marzec – czerwiec 2020 – nauka zdalna 
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Rozbudowa szkoły sierpień 2019 – sierpień 2020. 

 
 
 

 

 
 
 

 Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie  
 

1. Informacja na temat realizowanych projektów, programów. 

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 brali udział w praktycznej, ogólnopolskiej olimpiadzie dla szkół 
średnich „Zwolnieni z Teorii”, w ramach której uczniowie sami realizowali projekty społeczne. 
Zdobywali przy tym praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy, uczyli się zarządzania, 
pracy zespołowej, rozwiązywania problemów. W projekt włączyły się klasy 1BG,1B, 4E,4B. 

 
Uczniowie klas pierwszych po gimnazjum zorganizowali 
w szkole dzień bez hejtu. Tym samym włączyli się w akcję 
ogólnopolską, która przybrała formę międzynarodową, a 
której patronem była Ambasada Włoch oraz Pedagogium. 
Za ww. akcję uczniowie uzyskali wyróżnienie. 
 
 
9 października uczniowie 

z klas 1bG i 4f udali się do warszawskiego klubu Progresja na 
koncert niemieckiego rapera Rogera Reklessa. Koncert został 
zorganizowany przez Goethe Institut w Warszawie w ramach 
realizowanego projektu DEUTSCH PLUS, w którym uczestniczył 
również ZS Nr 2.  
W roku szkolnym 2019/2020 ZS Nr 2 brał również udział w 
projekcie „Monitorowanie losów absolwentów szkół 
zawodowych – II i III runda”, realizowanym w ramach projektu 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
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Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach 
udziału w projekcie uczniowie i dyrekcja brali udział w badaniu ankietowym, które w dalszej 
perspektywie ma służyć doskonaleniu szkolnictwa branżowego w Polsce. 
 
2. Informacja na temat najważniejszych wydarzeń z życia szkoły oraz współpracy z innymi 
podmiotami. 

8 listopada 2019 r. w Nukleoniku podpisano umowę 
dotycząca organizacji 
dualnego systemu 
kształcenia dla klasy technik 
elektroenergetyk transportu 
szynowego. Głównym 
celem zawartej współpracy 
było wsparcie Szkoły w 
realizowaniu dualnego 
systemu kształcenia, które 
zapewniło odbycie części zajęć w przyszłym miejscu pracy oraz 
wszechstronne przygotowanie uczniów do prawidłowego 
funkcjonowania na rynku pracy w spółkach kolejowych w tym przede 
wszystkim w PKP Intercity S.A. W ramach współpracy Spółka pomaga 
w organizacji praktycznej nauki zawodu, która jest prowadzona przez 

pracowników Spółki w pomieszczeniach warsztatowych na terenie Zakładu Centralnego PKP IC 
zlokalizowanego na Olszynce Grochowskiej przy ul. Chłopickiego 53 w Warszawie. Spółka 
również przyjmuje uczniów na miesięczne praktyki. 

Dzięki współpracy Nukleonika z Cechem Rzemiosł Różnych w Otwocku została opracowana 
jednolita dokumentacja dotycząca umów pracowników młodocianych, a także zorganizowany kurs 
pedagogiczny dla pracodawców. Dzięki temu uczniowie klas wielozawodowych, maja więcej 
miejsc pracy, w których mogą uczyć się wybranego przez siebie zawodu. 
 
W Zespole Szkół Nr 2 zwykle organizowane jest wiele 
różnych wydarzeń, konkursów i uroczystości, które na stałe 
wpisane są w kalendarz roku szkolnego. Ze względu na 
pandemię i zawieszenie zajęć, a później tryb zdalny, nie 
udało się zorganizować wszystkich zaplanowanych 
wydarzeń na ten rok szkolny, szczególnie tych skierowanych 
do szerszej lokalnej publiczności.  Jednym z większych 
wydarzeń, które udało się zorganizować, było świętowanie 101 rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 13 listopada ślubowanie składały mundurowe klasy pierwsze, a najlepsi uczniowie 
klas starszych otrzymali wyższe stopnie awansu. Po oficjalnej części grono pedagogiczne, 

społeczność uczniowska i zaproszeni goście obejrzeli 
program artystyczny, a uroczystość zakończył koncert  
Zespołu Artystycznego Klubu Dowództwa 
Operacyjnego RSZ DRAGON. 
 
W wyniku zawieszenia zajęć i konieczności 
wprowadzenia nauczania w formie zdalnej szkoła 
wdrożyła platformę Office 365, dzięki której możliwa 
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była praca zdalna. Uczniowie mogli korzystać z oprogramowania biurowego i wielu aplikacji, które 
spełniały wymogi bezpieczeństwa i RODO. Ten prosty i funkcjonalny system, pozwalał prowadzić 
zajęcia zdalnie i organizować pracę uczniów – nauczycieli. Za jego pomocą można było przesyłać 
materiały i sprawdzać wykonane zadania. Można było tworzyć wirtualne klasy, testy dla uczniów, 
komunikować się z nimi indywidualnie lub grupowo. 
 
3. Informacja dotycząca osiągnięć uczniów – wyniki olimpiad i konkursów 

1. Uczeń z klasy IIIb otrzymał w roku szkolnym 2019/2020 stypendium Prezesa Rady Ministrów za 
najlepsze wyniki w nauce. 
2.  Trzej uczniowie z klasy 2g (technik elektroenergetyk transportu szynowego) otrzymali 
stypendium ufundowane przez spółkę PKP Intercity. 
3. Uczennica z klasy IaG zajęła I miejsce oraz uczeń z klasy 1a zajął II miejsce w Powiatowym 
Konkursie Plastycznym na plakat promujący akcję #zostańwdomu. 
4. Uczennica z klasy 1wG wywalczyła srebrny medal na Halowych Mistrzostwach Polski U18 w 
Toruniu. 
5.  Trzej uczniowie z kl. IIIf, kl. IVd, i kl. IVd 
awansowali do etapu okręgowego Olimpiady 
Logistycznej. 
6. Dwaj uczniowie z klasy IVB otrzymali 
wyróżnienia w wojewódzkim konkursie 
matematycznym „Rozrywki matematyczne”. 
 
7. Sukcesy sportowe: 
Mistrzostwa Powiatu w Biegach 
Przełajowych Indywidualnych 

1 miejsce w swojej 
grupie wiekowej 

uczeń Kl.4d 

Mistrzostwa Powiatu w Biegach 
Przełajowych Indywidualnych 

2 miejsce w swojej 
grupie wiekowej 

uczeń Kl.1 bG 

Mistrzostwa Powiatu w Biegach 
Przełajowych Indywidualnych 

3 miejsce w swojej 
grupie wiekowej 

uczeń Kl.1f  

Mistrzostwa Powiatu w Biegach 
Przełajowych drużynowych 

1 miejsce  reprezentacja 
chłopców 

 

MIstrzostwa Międzypowiatowe w Biegach 
Przełajowych w Pomiechówku 

1 miejsce w swojej 
kategorii wiekowej 

uczeń Kl.1f 

MIstrzostwa Międzypowiatowe w Biegach 
Przełajowych w Pomiechówku 

2 miejsce w swojej 
kategorii wiekowej 

uczeń Kl.1bG 

MIstrzostwa Międzypowiatowe w Biegach 
Przełajowych w Pomiechówku 

2 miejsce w swojej 
kategorii wiekowej 

uczeń Kl.4d 

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej 2 miejsce reprezentacja 
szkoły 

 

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Halowej 3 miejsce w swojej 
grupie wiekowej 

reprezentacja 
szkoły 

 

 
7. Informacja dotycząca odbytych wycieczek 

i wyjazdów edukacyjnych 

W roku szkolnym 2019/2020, do momentu 
wstrzymania pracy szkoły w trybie stacjonarnym, 
uczniowie odbyli 62 wycieczki. Wśród nich były 
wycieczki jednodniowe, w tym:  
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• Wycieczki w związku z realizacją kształcenia zawodowego oraz realizacją innowacji 
pedagogicznych (12)  
• Wycieczki w związku realizacją przedmiotów ogólnokształcących (15)  
• Wycieczki realizujące program wychowawczo-profilaktyczny w tym kształtujące postawy 
patriotyczne (20)  

• Wycieczki w związku z uczestniczeniem młodzieży 
w zawodach sportowych (12);  
• Promowanie szkoły w środowisku lokalnym: wsparcie 
lokalnych imprez i uroczystości (2) W roku szkolnym 
2019/20 odbyła się jedna wycieczka zagraniczna. Młodzież 
z klasy 2g, o specjalności elektroenergetyk transportu 
szynowego wyjechała do Niemiec, do DeutscheBahn, gdzie 
miała możliwość poznać tabor i zasady funkcjonowania 
kolei niemieckich. 

Zgodnie z planem realizowana 
również była budowa Sali sportowej.  
W roku szkolnym 2019/2020 ostały 
zalane fundamenty, postawiono mury, 
zadaszono konstrukcje dachu oraz 
wystawiono stolarkę okienną i drzwi. 
Wykonano elewacje ścian, 
zamontowano system wentylacji, 
instalacje wodnokanalizacyjną, a 
także wykonano wylewki na 
podłogach. 
 

 

 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica  
 
Wysokie wyniki egzaminów zawodowych i maturalnych oraz 
całokształt działań nauczycieli na rzecz rozwoju ucznia ZSEG 
zaowocowało przyznaniem Technikum Nr 1 Srebrnej Tarczy 
2020 za zajęcie 235 miejsca w rankingu techników z całej Polski  
   ( ponad 2000 techników). 
OSIĄGNIĘCIA  

 Ogólnopolski Konkurs „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” - XII 
miejsce w eliminacjach na etapie ogólnopolskim 

 Ogólnopolski konkurs gastronomiczny „Kuchnia Polska na 
Mazowszu” - dwóch finalistów 

 Osiągnięcie tytułu w Olimpiadzie Zwolnieni Z Teorii w roku 
2020- ZSEG w Otwocku po raz trzeci jako jedyna szkoła z powiatu 
otwockiego znalazła się w ogólnopolskim rankingu szkół średnich. 
Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych 
im. St. Staszica w Otwocku zajęło 36 miejsce w Polsce na 289 
szkół wyróżnionych i 7 miejsce w województwie mazowieckim. 
Ranking Szkół Zwolnionych z Teorii to nowa forma wyróżniania 
szkół, w którym wyznacznikiem są kompetencje miękkie. Tworzony 
jest on w oparciu o wyniki uczniów w praktycznej Olimpiadzie 
Zwolnieni z Teorii. Zwolnieni z Teorii to ogólnopolska olimpiada wspierająca uczniów w realizacji 
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projektów 
społecznych organizowany przez FUNDACJĘ ZWOLNIENI Z TEORII z Warszawy. Uczniowie, 
działając dla innych, zdobywają kompetencje potrzebne w pracy i prawdziwym życiu -współpracy, 
zarządzania swoim czasem i budżetem, rozwiązywania problemów. Wysokie miejsce w rankingu 
wynika z 34 finalistów VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Zwolnieni z teorii”. Każdy 
z finalistów ukończył międzynarodowe szkolenia i odebrał międzynarodowy certyfikat z 
zarządzania projektami stworzony z Project Management Institute (PMI) R.E.P. PMI t Nagrodę za 
najlepszy projekt społeczny w roku szkolnym 2019/2020 tzw. Brązowego Wilka otrzymały 3 
uczennice 

 Realizacja projektów społecznych w ramach olimpiady "Zwolnieni z teorii" i włączenie tych 
działań na stałe w proces dydaktyczny przedmiotów ekonomicznych umożliwiła  szkole uzyskanie 
tytułu SZKOŁY ZAWODOWEJ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 2019, szkoła uzyskała tytuł finalisty za 
zgłoszenie praktyki „KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI drogą do sukcesu i samorealizacji” jako 
systemowego rozwiązania w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. Głównym 
celem tego przedsięwzięcia jest zidentyfikowanie, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych 
rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce. Organizatorem konkursu jest 
Fundacja Fundusz Współpracy, a współorganizatorem Partnerstwo na rzecz wsparcia osób 
młodych. Partnerami było Mazowieckie Kuratorium Oświaty i MSCDN w Warszawie. Szkoła 
znalazła się wśród 10 najlepszych szkół zawodowych w Polsce spośród ok 150 szkół zawodowych 
ponadgimnazjalnych.. ZSEG w Otwocku jako finalista otrzymała statuetkę i tytuł „Szkoły 
Zawodowej Najwyższej Jakości 2019”. 

 Konkurs wojewódzki  ,„Powstanie warszawskie w świadomości potomnych”, 
kategoria praca literacka – II miejsce 

 Osiągnięcia sportowe 
Olimpiada Klas Mundurowych ogólnopolskie I miejsce w piłce siatkowej 

chłopców 
III miejsce w piłce siatkowej 
dziewcząt 

Mistrzostwo Powiatu w Piłce Koszykowej 
Chłopców 

powiatowe I miejsce 

Mistrzostwo Powiatu w Piłce Koszykowej 
Dziewcząt 

powiatowe I miejsce 

Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych 
Biegach Przełajowych Dziewcząt 

powiatowe II miejsce 

Mistrzostwa Powiatu w Biegach 
Sztafetowych 

powiatowe II miejsce 

 Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły 
1. Innowacje Pedagogiczne: 

W roku szkolnym 2019-2020 realizowano 7 innowacji: 
Technik ekonomista -Menager projektu 
Technik hotelarstwa- Klasa personelu pokładowego 
Technik żywienia i usług gastronomicznych - promotor zdrowia i urody 
Technik żywienia i usług gastronomicznych - dietetyka- akademia zdrowia 
Technik ekonomista -klasa wojskowo-sportowa z angielskim językiem dowodzenia 
Technik ekonomista -klasa wojskowo-sportowa 
Technik technologii żywności - Menager żywienia i żywności 

2. Pilotażowy program MON: 
W minionym roku szkolnym zakończyła się w klasach czwartych II edycja programu 
„Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, 
Obecnie trwa III edycja programu a od 1 września 2020 r. w rozpoczęła się IV 
edycja programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. 
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REVAS 

© INNOWATOR 
BRANŻOWEJ 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Projekt ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci 
pięciodniowego obozu szkoleniowego w warunkach poligonowych. Łącznie to 185 
godzin lekcyjnych realizowanych w formie innowacji pedagogicznej, w ramach 
przedmiotu Edukacja wojskowa (EW). Powyższe zajęcia odbywają przy wsparciu tzw. 
patronackich jednostek wojskowych i instytucji podległych MON, w formie wsparcia 
pozafinansowego w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu 
do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe Dni Szkoleniowe raz w miesiącu) oraz 
zajęć w szkole, na które przybywają instruktorzy wojskowi z Centrum Żandarmerii 
Wojskowej w Mińsku Mazowieckim oraz z WKU z Garwolina. Zakwalifikowane do projektu 
placówki edukacyjne uczestniczą w realizacji jednolitego, kompleksowego i przede wszystkim 
spójnego z wymogami wojskowymi programu nauczania, którego efektem są realne korzyści 
płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły. 
 
3. Szkoła w roku szkolnym 2019-20 miała  3 stypendystów projektu „Mazowsze - stypendia dla 
uczniów szkół zawodowych” , którego celem jest wzrost efektywności i skuteczności w zakresie 
kształcenia zawodowego, tak, aby odpowiadało ono na potrzeby zmieniającego się rynku pracy.  
W roku szkolnym 2019/2020 stypendium otrzymało 518 stypendystów z województwa 
mazowieckiego w wysokości około 5000 zł. Uzdolnieni uczniowie dzięki otrzymanemu stypendium 
mogli uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, 
kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących oraz kursach językowych. 
Stypendyści  mieli też możliwość udziału w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, 
wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności 
i umiejętności ucznia w zakresie kierunku rozwoju zawodowego. Projekt realizowany był przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa X - 
Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3, Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2, 
Programy stypendialne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
i krajowych środków publicznych 

 
4. Innowatorzy Branżowej      
Przedsiębiorczości 
Dzięki wdrożeniu Branżowych Symulacji 
Biznesowych Zespół Szkół Ekonomiczno - 
Gastronomicznych dołączył do elitarnego grona 
Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości, do 
którego należą szkoły, uczelnie, instytucje oraz 
firmy z całej Polski. Szkoła korzystała z tego 
narzędzia od kwietnia 2020 roku, uatrakcyjniając 
lekcje przedsiębiorczości, zarządzania projektami. 
Cały proces ćwiczeń z wykorzystaniem Branżowych 
Symulacji Biznesowych był realizowany przez 
nauczycieli, przy wsparciu zespołu Revas. Nauczyciele podczas 
praktycznych warsztatów z ekspertami firmy Revas z Rzeszowa zdobyli nie tylko wiedzę 
techniczną z zakresu obsługi narzędzia, lecz również wiedzę dotyczącą prawidłowej oceny działań  
i postępów uczniów, na którą składają się wynik finansowy wirtualnego przedsiębiorstwa, 
zadowolenie jego klientów i pracowników, rozwój, a nawet poziom zadłużenia. Po przejściu 
dwuetapowego szkolenia oraz zdaniu egzaminu, Certyfikat Trenera Branżowych Symulacji 
Biznesowych REYAS otrzymało pięciu nauczycieli. 
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5. Ambasador PE 
Szkoła otrzymała tytuł Szkoły - Ambasador Parlamentu Europejskiego, tytuł 
przyznawany szkołom ponadgimnazjalnym przez Parlament Europejski za realizację 
następujących działań: założenie szkolnego punktu informacyjnego poświęconego Europie, Unii 
Europejskiej oraz instytucjom europejskim - zadaniem zarówno starszych 
ambasadorów (nauczycieli) i młodszych ambasadorów (uczniów) jest zadbanie  
o jego bieżącą działalność, organizację działań poświęconych bieżącej legislacji 
Parlamentu Europejskiego lub innym istotnym kwestiom europejskim, 
organizację wydarzenia pod hasłem "Dzień Europy" w okolicach 9 maja - celem wydarzenia 
było zwiększenie wiedzy uczniów dotyczącej integracji europejskiej i roli Parlamentu 
Europejskiego. Miał  on na celu pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy  
i demokracji europejskiej dzięki udostępnieniu jej wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności  
o Parlamencie Europejskim.  
 Działania charytatywne: 

■ Książka pod choinkę” dla dzieci z Domu dla Dzieci w Otwocku, 
■ Uczestnictwo w akcji „Góra grosza”, 
■ Udział w akcji „Świąteczna paczka” 
■ Jesienna zbiórka odzieży 

 Wśród uczniów klas 4-tych realizowano programy zdrowotne pod patronatem 
    Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku w tematyce -Profilaktyka 
    raka piersi -Profilaktyka zakażeń wirusem HPV -Profilaktyka raka szyjki macicy. 

 Uczniowie klas mundurowych uczestniczyli we wszystkich uroczystościach 
    patriotyczno-religijnych na terenie miasta Otwock. 

 Apele, uroczystości szkolne odbywały się zgodnie z planem do marca 
 Odbyte wycieczki i wyjazdy edukacyjne. - Odbyły się wycieczki jednodniowe, 

     wielodniowe i wyjazdy edukacyjne! 18) 
 
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  Nr 2  
 
W roku szkolnym 2019/2020  w ośrodku kształciło się   99 dzieci i młodzieży z czego   
w przedszkolu 35, w szkole podstawowej 44 i 20 w  technikum . W zajęciach Wczesnego 
Wspomagania Rozwoju uczestniczyło 95 dzieci . Przez cały rok ośrodek dodatkowo realizował 
specjalny program kompleksowego wsparcia  dla rodzin „ Za Życiem „, w których uczestniczyło 40 
dzieci . Najważniejsze wydarzenia z życia placówki to: 
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych   
W nowym roku szkolnym przybyły  dzieci do pierwszych klas zarówno w szkole podstawowej jak i 
technikum . Zorganizowano atrakcyjne ślubowanie pełne zabaw , konkursów. Nie brakowało 
również tradycyjnej przysięgi . 
Klasa I szkoła podstawowa  
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Klasa I  technikum specjalne 

 
Coroczny udział w akcji  „ Sprzątanie świata  „ 
We wrześniu 2019 roku cały ośrodek uczestniczył w 
akcji ekologicznej porządkując i sprzątając tereny 
leśne bezpośrednio przyległe do naszej placówki . 
Nasza praca  w sposób szczególny i dokładny 
uwzględniała zasady segregacji odpadów. 
 

 
 
Konkurs na najbardziej ciekawą dynię . 
W październiku 2019 zorganizowano rodzinny konkurs na najciekawiej ozdobiona dynię . W 
zabawie brały udział dzieci i ich rodzice . Na zwycięzców konkursu czekały atrakcyjne nagrody . 

 
 
Systematyczne odwiedzanie miejsc pamięci narodowej . 
Często organizowano spacery i wycieczki do miejsc pamięci narodowej , pamiętając o tych którzy 
swoje życie poświęcili dla naszej ojczyzny . 
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Wspólne prace na rzecz naszego domu w internacie . 
Część młodzieży naszego ośrodka zamieszkała w internacie chętnie uczestniczyła w różnych 
pracach remontowo-porządkowych urozmaicając i upiększając nasz wspólny dom . 

 
 
 
Systematyczne obcowanie z różnymi 
zwierzątkami.  
Wszyscy wychowankowie ośrodka mieli możliwość 
częstych kontaktów ze zwierzętami rożnych 
gatunków. Organizowaliśmy pokazy i lekcje na 
których pojawiały się rożne ciekawe okazy 
przyrodnicze . Niektóre z nich wywoływały 
niesamowite  emocje . 
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Systematyczna dogoterapia w  przedszkolu. 
Dzieci z przedszkola specjalnego uczestniczyły w 
atrakcyjnie prowadzonych zajęciach z psem . Dzięki 
temu uczyły się szacunku dla zwierząt oraz  
opiekuńczości i odpowiedzialności za ich życie .  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Uroczyste obchody Święta Niepodległości . 
Wszyscy uczniowie szkół uczestniczyli we wspólnym 

śpiewaniu hymnu narodowego . W ten sposób uczciliśmy 101 rocznice odzyskania niepodległości . 
 

 
 
Przygotowania i obchody Świąt Bożego Narodzenia w naszym ośrodku. 
Przygotowania rozpoczęły sympatycznie zorganizowane przez pracowników Banku Krajowego „ 
Mikołajki „ dla dzieci z przedszkola i klas nauczania początkowego . W okresie przedświątecznym 
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zorganizowano teatr pantomimy , który przygotował sztukę na uroczystą kolację wigilijną . 
Wszystkie dzieci włączyły się w prace przygotowujące do radosnego przeżycia tych świąt. 
 

 

 
 

W tym okresie zorganizowano również konkurs szopek Bożonarodzeniowych oraz ozdób 
świątecznych .  

 
Spotkania integracyjne , wycieczki  oraz  lekcje o 
szczególnym charakterze. 
W roku szkolnym 2019-2020  często organizowano spotkania 
integracyjne ze Szkoła 
Podstawową nr 3 w Otwocku 
. 

 
Równie często organizowane były wycieczki do muzeów,  kin i 

teatrów położonych na terenie miasta stołecznego Warszawy i okolic . 

 
Do lekcji o szczególnym charakterze należy zaliczyć cykl zajęć prowadzonych w muzeum wojska 
polskiego oraz w mobilnym planetarium . 
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Nauczanie i wychowanie zdalne . 
Z powodu pandemii  od dnia 16.03.2020.nasza placówka została 
zamknięta . Od 25.03. rozpoczęło się nauczanie zdalne . 
Uczniowie uczestniczyli w lekcjach prowadzonych przez  SKYPE  
lub  wypełniali odpowiednie karty pracy 
opracowywane i wysyłane do uczniów przez 
nauczycieli. 
Od 25.05.2020 
placówka została 
otworzona dla dzieci 

z przedszkola pracujących rodziców oraz dzieci klas  
nauczania początkowego. Zakończenie roku 
szkolnego 2019-2020 odbyło się 26.06.2020. zgodnie 

z wytycznymi do przestrzegania 
zasad reżimu sanitarnego. 
Nauczanie zdalne w naszej 
placówce . 
 
 
 
 
 
 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  Nr 1 im Marii Konopnickiej  
 
1. Najważniejsze działania i osiągnięcia:   
a) Realizacja przedsięwzięcia „Przekraczając granice”(„Beyond the limits”) w ramach projektu 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów”. W projekcie wzięło udział 10 uczniów i 4 opiekunów. 
Rozliczona kwota dofinansowania 56.042 PLN. Projekt oceniony bardzo dobrze przez 
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. 

b) Przystąpienie do realizacji projektu „More Active with Modern Art” („Bardziej aktywny 
dzięki sztuce współczesnej”) realizowanego w ramach Programu Unii Europejskiej 
Erasmus+Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Projekty 
wymiany szkół. Projekt realizowany w partnerstwie ze szkołami z Turcji, Niemiec i Włoch. 
Przyznane dofinansowanie – 30.960 EURO 

c) Realizacja innowacji metodyczno-organizacyjnych: 
  Stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego uczniów poprzez wycieczki 

tematyczne związane ze środowiskiem przyrodniczym. 
  Uczenie się w otwartych przestrzeniach edukacyjnych –  budowa altany,  urządzenie ogrodu 

dydaktycznego,  budowa ścieżki edukacyjnej. 
  Klub małego odkrywcy (przedszkole) 
  O rety mamy tablety ( warsztaty językowe i komunikacyjne) 
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  Redagujemy gazetkę ”Szkolna ławka” 
  Świat pszczół: wspieranie rozwoju intelektualnego i psychospołecznego przez warsztaty 

apiologiczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym 

Ogółem w działaniami  innowacyjnymi objętych zostało 223 dzieci i uczniów w przedszkolu i 
wszystkich szkołach. Innowacje realizowało 20 nauczycieli (24,1%). 

d) Uczestnictwo w programie  „Aktywna tablica” ( pozyskane zostały dwie interaktywne tablice 
dla szkoły podstawowej) 

2.  Udział uczniów  w konkursach: 
a) Konkursy wewnętrzne w internacie: 
 Konkurs ekologiczny ”Zbieramy-pomagamy”  
 Turniej gier planszowych 
 Konkurs plastyczny ”Dary jesieni” 
 Konkurs wiedzy o Polsce 
 Konkurs na najpiękniejszy piernik świąteczny 
 Konkurs muzyczny „Najpiękniejsze kolędy” 
 VI Ośrodkowy Turniej Tenisa Stołowego. 
b) Konkursy wewnętrzne w świetlicy szkolnej; 
 Najpiękniejsze jesienne drzewo, 
 Najpiękniejsza kartka świąteczna, 
 Wybory Miss świetlicy szkolnej, 
 Najpiękniejsza palma wielkanocna – konkurs ,  praca zdalna, 
 Najładniejsza pisanka- konkurs plastyczny, praca zdalna 
 Najciekawsza zakładka do książki – konkurs plastyczny, praca zdalna, 
 Mój Dzień Dziecka – konkurs plastyczny, praca zdalna, 
 Moja mama, mój tata w pracy- konkurs plastyczny, praca zdalna, 
 Moje ulubione zwierzę – konkurs plastyczny, praca zdalna 
c) Konkursy zewnętrzne: 
 OSPAR 
 Konkurs plastyczny Fundacji Bo warto – „Anioł na….” 
 Konkurs plastyczny „Skrzydlaci przyjaciele (organizator ZSO w MCLChPiG                          

w Otwocku) 
d) Imprezy wewnętrzne i wydarzenia 
 Wybory do Rady Mieszkańców i  Samorządu Szkolnego 
 Otrzęsiny - Pasowanie na wychowanka Ośrodka 
 Dzień Ziemi – Sprzątanie Świata 
 Święto Jesieni 
 Dzień Drzewa 
 Bicie rekordu w resuscytacji oddechowo-krążeniowej 
 Zabawa Andrzejkowa 
 Spotkanie z Mikołajem i Jasełka 

3. Artystyczny udział młodzieży w imprezach zewnętrznych  i przeglądach  
 Pożegnanie lata w Karczewie 
 Jesienny piknik w SP nr 3 w Otwocku 
 Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych 
 Charytatywny Maraton dla Teosia w Celestynowie 
 Piknik podsumowujący Sprzątanie Świata 
 Olimpiada kulinarna „Gotować każdy  może” 
 Koncert pieśni patriotycznych Medi System Bielawa Konstancin 
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4. Udział uczniów  w  zawodach sportowych: 
 VII Paraolimpiada "Pod Dębami" w Ostrówku 
 Mistrzostwa Polski w  Piłce Nożnej do lat 16 w Choszcznie (Mistrzostwo Polski) 
 Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych w Otwocku 
 Halowy Turniej Piłki Nożnej w Piasecznie 
 Zawody w tenisie stołowym w Grodzisku Maz. 
 Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego w Piłce Nożnej w Płocku 
 Turniej Tenisa Stołowego w Otwocku Literacka 

5. 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 42 wyjścia- 291 uczestników  
  w szkołach i przedszkolu wyjścia zewidencjonowane w zeszycie wyjść  związane z 

realizacją programów nauczania; 
b) Warszawa ( Zamek Królewski, Stare Miasto, ZOO, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum 

Wojska Polskiego, Muzeum POLIN, Telewizja POLSAT, Łazienki Królewskie, Centrum 
Pieniądza NBP) 
 w internacie:36 wycieczki,  214 uczestników; 
 w szkołach:   12 wyjazdów, 164 uczestników;  
 w przedszkolu:  wycieczki,  uczestników 

c) wycieczki dalsze: 
 w szkołach: 
Mazury – 8 uczestników  
Rumunia – 10 uczestników w ramach projektu ”Przekraczając granice” 

d) wirtualne wycieczki po kraju i świecie prowadzone przez wychowawców w internacie  
 Mazowiecki Park Krajobrazowy - Rezerwat „Torfy” i „Bagno Całowanie”,  
 Niezwykły świat Izrael. Śladami Jezusa – biblijne krajobrazy. 
 Park w Pomiechówku – Spacer wirtualny w koronach drzew. 
 Muzeum POLIN 
 Zamek Królewski i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
 Biebrzański Park Narodowy 
 Centrum Nauki Kopernik 
 Ogród botaniczny i Łazienki Królewskie 
 Muzeum Etnograficzne w Warszawie 
 ZOO w Opolu 
 Zabytki Krakowa 
 Gniezno i Katedra Gnieźnieńska 
 Pałac w Wilanowie 
 Podróż pociągiem przez świat. 

e) kino: 
 internat: „Mali Agenci”, „Twarz”, „Najlepszy”, „Cudowny chłopak”,  

”Rodzina Adamasów”,”Kraina lodu II”, ”Uratować Florę” 
 szkoły: 9  wyjazdów klas/ grup 119 uczestników ; film mikołajkowy – „Ratujmy florę”- 

62 uczestników 
f) imprezy artystyczne: „Kolędowanie z Fundacją POLSAT”, wirtualny Koncert 

Chopinowski w Łazienkach Królewskich, wystawa on-line ”Obrazy impresjonistów” 
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 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” 
Praca ,  w MOS „Jędruś” w minionym roku szkolnym przebiegała w pierwszym semestrze zgodnie 
z arkuszem  organizacyjnym, planem pracy dydaktycznej w szkole i wychowawczej w internacie. 
W drugim semestrze pracowaliśmy online. 
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. 
- działalność wychowawczo- edukacyjna: 
• Przez cały rok realizowane były zajęcia z zakresu profilaktyki dotyczące uzależnień oraz 
bezpieczeństwa . 
• Wszystkie dzieci uczestniczyły w cotygodniowych lekcjach pływania, 
• Odbyło się ponad 20 wycieczek do kin, teatrów, muzeów. W tym wycieczka do Bałtowa, 
Wilanowa, Muzeum Powstania Warszawskiego , Powązki wojskowe ,Państwowej Straży 
• Pożarnej, Muzeum Narodowe- wirtualne. 
• Swoje możliwości i uzdolnienia nasze dzieci, pod fachowym okiem pracowników 
pedagogicznych, mogły prezentować w poniższych formach: 
• Udział z otrzymaniem pierwszego miejsca w Konkursie Szopek w Otwocku, 
• Powiatowy konkurs „Ekoludek” zajęliśmy pierwsze miejsce, 
• Powiatowy konkurs „Zostań w domu”, 
• Ogólnopolski konkurs „Architektura mojego regionu”, 
• Prezentacja i udział w przeglądzie OSPAR w Warszawie dostaliśmy wyróżnienie 
• Przygotowanie jasełek i wieczerzy wigilijnej w ośrodku, 
• Apel z okazji odzyskania niepodległości Polska ma niejedno imię, 
• Uroczystość „63 dni chwały”, 
• Wewnętrzny turniej tenisa stołowego, turniej piłkarzyków, 
• „Różaniec rodzinny”- udział brały całe rodziny, 
• Konkurs „Znam powieść”-onlaine, 
• Konkurs na Dzień Matki-online, 
• Udział w festynach a także akcjach charytatywnych na terenie miasta powiatu(WOSP, 
zbiórka żywności i kocy dla Schroniska w Falenicy - sprzedaż prac dzieci, stoiska 
promujące placówkę) 
• Ponad 20 imprez, konkursów i uroczystości na terenie Jędrusia o mniejszym wymiarze 
-, konkurs „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”, „Fascynacje rosyjskie” konkurs 
taneczny „Stepmania”,Bal Karnawałowy itp. 
• 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. 
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W trakcie roku szkolnego 2019/2020 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury  
w Otwocku zorganizował: 
- Spotkania z nauką prowadzone przez wykładowców WSGE z Józefowa o tematyce: 
„Rozwiń skrzydła i wykorzystaj swój potencjał”. 
- Wystawy w Galerii PMDK - „Skarby Celestynowa- organizatorzy: PMDK, GOKiS Celestynów, 
CSWM „Na świat”; „Trzy Gracje”; 
„Architektura mojego regionu” – wystawa 
pokonkursowa, ; „Świat w oczach dziecka”: 
uczniowie SP 2 w Józefowie, organizatorzy: 
PMDK,; „Dwa Światy:”  PMDK,  
- Imprezy 
- 4. 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. 

 
- Andrzejki „W świecie mitów greckich” – 
popołudniowe warsztaty przygotowane przez 
nauczycieli i pracowników PMDK oraz 
wolontariuszy nawiązujące do tradycji wieczoru 
andrzejkowego – wieczoru wróżb. 
 

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. 

 
- Bal karnawałowy dla dzieci 
pt.: „W świecie bajek” – 
oferta skierowana do małych 
dzieci z Powiatu Otwockiego. 
Zabawę przygotowali 
i poprowadzili nauczyciele i 
pracownicy PMDK. 
- Prezentacja dorobku 
artystycznego wychowanków 
– w związku z sytuacją 
epidemiczną tradycyjną formę 
koncertu, będącego 
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podsumowaniem dorobku PMDK za bieżący rok szkolny, zastąpiono prezentacją filmową 
przygotowaną przez zespoły zadaniowe nauczycieli i udostępniono ją na platformie YouTube i na 
stronie PMDK https://youtu.be/0kgv6DXlEaw 
 
- Wypoczynek dla dzieci i młodzieży 
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. 
 

 
Obóz językowy - ósma edycja obozu językowego, ze względu na pandemię, odbyła się w formie 
online. Młodzież przez dwa tygodnie 2 godziny dziennie doskonalili swoje umiejętności językowe, 
zgłębiali wiedzę na temat historii i kultury amerykańskiej oraz  podejmowali różnorodne działania 
kreatywne, doskonaląc umiejętność nieskrępowanej konwersacji w różnych sytuacjach 
zadaniowych. 
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Wydarzenia edukacyjne dla szkół i przedszkoli (teatry edukacyjne, lekcje  
w kinie) , konkursy powiatowe i wewnętrzne PMDK, koncerty, kabarety, spektakle teatralne, 
spotkania dla społeczności lokalnej. 
-  Osiągnięcia wychowanków – wyniki olimpiad i konkursów 

   XVII Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek – dwie pierwsze nagrody i wyróżnienie 

   Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia – V i XIII miejsce  

   Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Tradycje Wielkanocne” - I nagroda 

   Ogólnopolski konkurs „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” – wyróżnienie 

   Ogólnopolski konkurs plastyczny „Architektura mojego regionu” - - I nagroda,  dwie II nagrody, 
  III nagroda, cztery wyróżnienia, nagroda specjalna przewodniczącej jury, nagroda jurorki Joanny 
  Duckiej – Dębeckiej 

   Międzynarodowy konkurs plastyczny „Ludzie ludziom zgotowali ten los” pięcioro uczestników 
uzyskało kwalifikację do wystawy i jedna osoba wyróżnienie 

- Wycieczki i wyjazdy edukacyjne: 

 Lekcja muzealna w Muzeum Narodowym w Warszawie; „Polscy artyści XIX wieku w zbiorach 
Muzeum Narodowego” – wychowankowie zajęć plastycznych i teatralnych. 

 Warsztaty w pracowni rzeźbiarza Ryszarda Kozłowskiego i Witolda Piaseckiego. 

 „Ferie zimowe z plastyką”. Wycieczka do rzeźbiarza ludowego Wiktora Piaseckiego, Dąbrówka. 

 „Wakacje z plastyką” wycieczka rowerowa do lasu i rezerwatu Torfy, plener artystyczny. 
 

 INNOWACJE PEDAGOGICZNE  
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 

 realizowano innowacje na lekcjach matematyki w klasie trzeciej „ Z Królową na studia”  
            Zespół Szkół Ekonomiczno–Gastronomicznych im. Stanisława Staszica 

W roku szkolnym 2019-2020 realizowano 7 innowacji: 
 Technik ekonomista -Menager projektu 
 Technik hotelarstwa- Klasa personelu pokładowego 
 Technik żywienia i usług gastronomicznych - promotor zdrowia i urody 
 Technik żywienia i usług gastronomicznych - dietetyka- akademia zdrowia 
 Technik ekonomista -klasa wojskowo-sportowa z angielskim językiem dowodzenia 
 Technik ekonomista -klasa wojskowo-sportowa 

 Technik technologii żywności - Menager żywienia i żywności 
           Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie 

W roku szkolnym 2019/2020 kontynuowano innowacje: 
 technik elektryk z innowacją komputerowy projektant 
 technik logistyk z innowacją strażacko  - ratowniczą 

 
5. 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-pedagogiczną była 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 poległa na rozpoznawaniu 
i zaspokajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu 
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indywidualnych możliwości psychofizycznych. Udzielana była uczniom przez nauczycieli, oraz 
pedagoga, psychologa i doradcę zawodowego 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). Na spotkania zespołu zapraszany jest także, o ile zajdzie taka potrzeba, psycholog z 
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego szkoła 
opracowuje Indywidualny Program Edukacyjnoterapeutyczny. Rodzice zostają 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 roku szkolnym 2019/2020 pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych zostało 126 uczniów: 
30 z klas III, 31 z klas II i 65 z klas I, w tym (założono 71 nowych kart pomocy psychologiczno-
pedagogicznej):  
· 95 uczniów z powodu specyficznych trudności w uczeniu się;  
· 3 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności;  
· 7 uczniów z powodu choroby przewlekłej;  
· 6 uczniów z powodu zaburzeń depresyjnych;  
· 1 uczeń z powodu trudności adaptacyjnych z powodu wcześniejszego uczenia się za granicą;  
· 1 uczeń z powodu trudnej sytuacji rodzinnej;  
· 1 uczeń ze względu na szczególne uzdolnienia;  
· 4 uczniów z powodu sytuacji kryzysowej;  
· 2 uczniów z orzeczeniem o nauczaniu indywidualnym;  
· 4 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.  
Ww. uczniowie korzystali zgodnie z potrzebami z indywidualnych konsultacji z psychologiem, 
pedagogiem i doradcą zawodowym, uczestniczyli w zajęcia warsztatowych dot. efektywnej nauki i 
radzenia sobie ze stresem.  
- Dla 1 ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uruchomiono zajęcia 
rewalidacyjne,  
-  1 uczeń z orzeczeniem uczęszczał na TUS poza szkołą,  
-  2 uczniów z orzeczeniem nie wyraziło zgody na rewalidację w szkole.  
- 4 uczniów objęto zindywidualizowaną ścieżką kształcenia,  
- 2 nauczaniem indywidualnym,  
- 1 zajęciami indywidualnymi z dwóch przedmiotów (uczeń z orzeczeniem).  
Przeprowadzono we współpracy z wychowawcami, nauczycielami oraz rodzicami/pełnoletnim 
uczniem 8 wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania ucznia z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego oraz opracowano 2 Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne.  
Przeprowadzono 126 diagnoz dot. funkcjonowania i potrzeb uczniów, w tym ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, przewlekle chorych 
lub trudnościami adaptacyjnymi i ustalono w porozumieniu z dyrekcją szkoły formy pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej.  
We współpracy z wychowawcami zorganizowano 26 zespołów wychowawczych, w tym 16 
podczas nauczania zdalnego z wykorzystaniem platformy Teams, na których omawiano trudności 
wychowawcze i dydaktyczne uczniów. 
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 Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie 

W roku szkolnym 2019/2020 pomocą psychologiczno – pedagogiczną objętych było blisko 
40% społeczności uczniowskiej. Zespół wychowawczy opracował 15 Indywidualnych Programów 
Edukacyjno -  Terapeutycznych zgodnie z orzeczeniami naszych podopiecznych i dokonał 
dostosowań zgodnie z możliwościami i potrzebami uczniów.  
4 uczniów decyzją Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej realizowało obowiązek nauki w trybie 
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – indywidualne wyłączenie z niektórych przedmiotów z 
różnych powodów. Uczniów posiadających opinię z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, 
którzy korzystali z dostosowań metod i form pracy do indywidualnych możliwości i potrzeb oraz 
objętych pomocą z innych powodów  było łącznie 329 osób.  
Problemy jakich doświadczali  uczniowie ZS Nr 2 to: 
 Trudności w relacjach z rodzicami, problemy osobiste; 
 Trudności niepowodzeń szkolnych, specyficznych trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, 
dysortografia, niepełnosprawności intelektualne, choroby przewlekłe) 
 Trudności z zakresu uzależnień (od substancji i czynności) 
 Trudności w realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (frekwencja) 
 Trudności szkolne (brak motywacji do realizacji obowiązku szkolnego, zbyt duże wymagania 
edukacyjne, niewłaściwie dobrany kierunek i forma kształcenia); 
 Trudności w relacjach z nauczycielami (subiektywne poczucie krzywdy, niesprawiedliwości, nie 
respektowania praw ucznia); 
 Doświadczenie sytuacji trudnych emocjonalnie; 
 Zaburzenia nastroju w tym stany depresyjne i lękowe; 
 Doświadczanie przemocy fizycznej i psychicznej, słabe funkcjonowanie społeczne (sytuacje 
incydentalne); 
 Trudności w przestrzeganiu norm i zasad; 
 Trudności w domu rodzinnym wparcie roli wychowawczej rodziny poprzez kuratorów; 
 Trudności w funkcjonowaniu społecznym; 
 Trudności w akceptowaniu własnej niepełnosprawności/choroby; 
 Trudności w akceptowaniu własnej tożsamości, orientacji seksualnej; 
 Doświadczenie sytuacji traumatycznej (wypadek własny, śmierć/kalectwo bliskich osób); 
 Zaburzenia nastroju w tym stany depresyjne i lekowe; 
 Doświadczanie przemocy fizycznej i psychicznej, również na terenie szkoły; słabe 
funkcjonowanie społeczne; 
 Samotność, poczucie wyobcowania, braku zrozumienia i wsparcia ze strony najbliższych. 

Na podstawie diagnoz, wielu obserwacji  i ankiet, udało się dostosować zadania i sporządzić 
harmonogram działań poprzez wszelkiego rodzaju akcje profilaktyczno – wychowawcze i inne 
działalności pedagoga i psychologa.  

 Podejmowano działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z programu 
wychowawczego-profilaktycznego szkoły. W całym roku szkolnym specjaliści poprowadzili  blisko  
200 godzin lekcyjnych w ramach zastępstw doraźnych. Tematyka dotyczyła przede wszystkim 
wsparcia procesu wychowawczego danej klasy, a także realizacji Szkolnego Programu 
Wychowawczo – Profilaktycznego. 

 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica 

W roku szkolnym 2019/2020 działania pedagogów i psychologów realizowane były zgodnie z 
przyjętym planem pracy. Zdiagnozowane, najczęściej występujące  problemy wychowawcze to: 
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  trudności w nauce 

  słaba frekwencja 

  problemy emocjonalne (depresje) 

  przemoc w rodzinie 

  nieporozumienia w rodzinie 

  uzależnienia i współuzależnienia 

  zaburzone relacje rówieśnicze 

  trudne młodzieńcze miłości 

  rudna sytuacja materialna 

  zaniedbania w rodzinie 
W związku z tym organizowane były różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  
W sumie długofalową opieką objętych zostało 260 uczniów. Opieką objęto również uczniów 
posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (11 osób) oraz z opiniami PPPP  
( 173 osoby).W ciągu całego roku przeprowadzano konsultacje indywidualne z uczniami  
i rodzicami – około 1080. Systematycznie monitorowane były wyniki w nauce uczniów  
z niepowodzeniami szkolnymi ( konsultacje z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami). 
Psycholodzy i pedagodzy realizowali program wychowawczo – profilaktyczny – przeprowadzono 
250 lekcji o tematyce m.in.: -radzenie sobie ze stresem- postawy asertywne, uzależnienia, 
budowanie właściwych relacji z rodzicami i rówieśnikami, zajęcia antydyskryminacyjne, 
przemoc słowna, psychiczna, cyberprzemoc, depresja  
Podczas zdalnego nauczania wspierano uczniów, nauczycieli i rodziców poprzez rozmowy 
indywidualne ( Librus, Messenger, Skype, telefon). Pedagodzy i psycholodzy byli dostępni dla 
rodziców i uczniów przez cały dzień. Główne działania to: motywowanie uczniów do nauki, pomoc 
w wypożyczaniu i dostarczaniu im sprzętu komputerowego ( udział w programie „Jaś i Małgosia” 
finansującym zakup komputerów dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej), udostępnianie 
materiałów w Librusie o tematyce wspierającej - radzenie sobie w trudnych, nietypowych 
sytuacjach, wskazywanie stron z materiałami pomagającymi w nauce zdalnej. Szczególną opieką 
zostali objęci maturzyści – wskazanie linków do bezpłatnych  zajęć przygotowujących  do matury, 
wsparcie psychiczne  i motywowanie do poprawy ocen.   
Przez cały rok szkolny zespół psychologów i pedagogów współpracował z wieloma instytucjami: 
- Fundacja Konstruktywnego Rozwoju 
- Ośrodki Pomocy Społecznej 
- Sąd Rodzinny 
- PCPR w Otwocku – grupa Balinta 
- Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych 
- Policja 
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Otwocku 
- Forum Przeciw Depresji ( „Nastoletnia Depresja”) 
- szkoły w powiecie otwockim 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  Nr 1 im. Marii Konopnickiej 
W roku szkolnym 2019/2020 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 ) dla wszystkich wychowanków Ośrodka, zgodnie z 
opracowanymi na początku roku szkolnego IPET-ami . 
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 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  Nr 2  
W roku szkolnym 2019/2020 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 ) dla wszystkich wychowanków Ośrodka, zgodnie z 
opracowanymi na początku roku szkolnego IPET-ami . 
 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 (psychologiczna). Wspomaganiem indywidualnym dydaktycznym objęto 
dzieci głównie z matematyki i j. angielskiego. Do pomocy psychologiczno-pedagogicznej należą 
również działania o charakterze interwencyjnym, interdyscyplinarnym(zespoły). Możliwość 
zapewnienia dzieciom tak szerokiej oferty terapeutycznej, jest jednym z ważniejszych powodów 
skuteczności   oddziaływań na wychowanków.                                                                           
 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
W ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej Poradnia przyjęła w roku szkolnym 
2020/2021r. 1600 dzieci i młodzieży. Wydano 672 opinie, 79 informacji o wynikach badania, 335 
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 71 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju, 55 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego. 252 dzieci korzystało z różnych form 
terapii (w okresie pandemii część terapii była kontynuowana zdalnie).  Do 16.03.2020r., 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. Od 16.03.2020r. wspomaganie odbywało się zdalnie.  
 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 
1 wychowanek zajęć plastycznych - ze względu na Zespół Aspergera stworzenie warunków do 
indywidualnej pracy. Stała wyczulona obserwacja zachowania i reagowanie na każdy przejaw 
zmęczenia. Wydzielenie spokojnego stanowiska pracy (w razie potrzeby). 
1 wychowanek zajęć plastycznych: ze wzglądu na lekką niepełnosprawność fizyczną stworzenie 
odpowiednich warunków. Wyczulenie innych wychowanków na pomoc w poruszaniu się po sali,  
w przynoszeniu materiałów bezpośrednio do miejsca pracy i pomoc w sprzątaniu po zajęciach. 
Wypożyczanie narzędzi plastycznych do domu. 
Arteterapia - na zajęcia arteterapii uczęszczali wychowankowie tacy z deficytami rozwojowymi, jak 
i problemami emocjonalnymi przekładającymi się na  problemy w prawidłowym funkcjonowaniu w 
grupie rówieśniczej. Troje z nich miało orzeczenia: dwoje o niepełnosprawności i  jedno o Zespole 
Aspergera.  
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. Udało mi się również wzbudzić ich 
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zainteresowania plastyczne w połączeniu z bajko terapią, która stymulowała rozwój emocjonalny  
i społeczny. 

 
6. Nadzów pedagogiczny sprawowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomiczny im. Stanisława Staszica 
Odbyła się 1 kontrola kuratoryjna w Szkole Branżowej dotycząca zgodności podstawy 
programowej z przepisami prawa. Zaleceń nie było. 
 
7. 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 2019/2020 - 242 skierowania do placówek szkolnictwa 
specjalnego, w tym 214 do placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki i  28 
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 2019/2020 

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

8 

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

14 

RAZEM 22 

Liczbę wydanych skierowań na wczesne wspomaganie, ilustrują poniższe dane: 

Lp. Placówka 20192020 

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

29 

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

35 

RAZEM 64 

 Starosta Otwocki, w roku szkolnym 2019/2020, wydał skierowania na indywidualne nauczanie  w liczbie 
wskazanej w poniższej tabeli: 

Placówka 

POZIOM KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

SUMA 
Przedszkole 

 
Szkoła 

Podstawowa 
Liceum 

Ogólnokształcące 
Technikum 

Branżowa 
I Stopnia 

Szkoła 
Przysposabiająca 

do Pracy 
1 Liceum Ogólnokształcące 

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

  6    6 

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

  2    2 

5 Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy Nr 1 im. 
Marii Konopnickiej 

 1     1 

Lp. Placówka 2019/2020 
1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej   w Otwocku, 

ul. Majowa 17/19 
61 

2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2   w Otwocku, ul. Literacka 8 16 
3 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, ul. Główna 10 51 
5 Inne MOW 28 

RAZEM 156 
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 w Otwocku,  ul. Majowa 
17/19 

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

 1     1 

Razem  2 8    10 

   

8. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
W roku szkolnym 2019/2020 wydatkowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zgodnie z poniższym zestawieniem: 
 

Okres rozliczenia Kwota 
dofinansowania       

w  zł. 

IX – XII 2019 r. 102.624,18 

I – VIII 2020 r. 26.344,00 

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

ustawy Prawo oświatowe  
 

        WYNIKI MATUR 2020 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K.I. GAŁCZYŃSKIEGO 

ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemne)j przystąpiło osób:     103 
w tym obecnych na egzaminach obowiązkowych ………………………      103   
świadectwa dojrzałości otrzymało …………………………………………….. 102   

 
 
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   13 53,77  
Chemia 
 

  6 52,83  
Fizyka    7 34,29  

Geografia   34 37,03  

Historia 
 

  8 56,25  
Historia szt. 
 

  4 15,75  
Informatyka   1 10  
Język angielski 
 

103 82,85 62 64,97 99% 

Język niemiecki 
 

  1 60  

Język rosyjski   1 82  

Język łaciński i kultura 
antyczna  

 
1 2  

Język polski 
 

103 65,48 10 62 100% 
Matematyka 
 

103 66,85 13 58,31 100% 
Wiedza o  społ.   10 47,5  
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WYNIKI MATUR 2020 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. J. SŁOWACKIEGO 

ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej) przystąpiło osób:      
w tym obecnych na egzaminach obowiązkowych 161        
świadectwa dojrzałości otrzymało 161         
 

WYNIKI MATUR 2020 TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH 

ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej)  przystąpiło osób:  154 
w tym obecnych na egzaminach obowiązkowych: 154       

 
 
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   26 50,35  
Chemia 
 

  26 42,81  
Fizyka i astronomia   33 50,27  

Geografia   52 50,90  

Historia 
 

  10 50,6  
Historia szt. 
 

  2 45  

Informatyka   4 34,50  

Język angielski 
 

152 89,67 134 71,33 100 

Język niemiecki 
 

4 69,0 1 92 100 

Język rosyjski 2 95,0 1 100 100 

Język hiszpański 3 80,67   100 

Język polski 
 

161 64,84 28 68,89 100 
Matematyka 
 

161 78,26 71 63,46 100 
Wiedza o  społ.   16 56,13  

 
 

Przedmiot 
 
 
 
 

Poziom egzaminu 
 

 
% osób, 

które uzyskały co 
najmniej 30% pkt. 

z przedmiotów 
obowiązkowych 

 

podstawowy 
 

rozszerzony 
 liczba zdających 

 
wynik średni 

w % 
(ark. 

standard.) 
 

liczba 
zdających 

 

wynik średni w % 
(ark. standard.) 

 
 obowiązkowy dodatkowy 

 

Biologia 
 

- 
- 

- 2 15,00 - 
Chemia 
 

- 
- 

- 1 5,00 - 
Fizyka i astronomia - 

- 
- 2 37,50 - 

Geografia 
 

- 
- 

- 81 16,72 - 
Historia 
 

- 
- 

- 2 50,00 - 
Historia sztuki 
 

- 
- 

- 1 
442-43 

15,00 - 
Informatyka - 

- 
- - - - 

Język angielski 
 

153 
- 

59,23 103 33,94 92,00 
Język niemiecki 
 

1 48,00 - - 100,00 
Język polski 
 

154 
- 

48,12 35 46,60 95,00 
Matematyka 
 

154 
- 

43,25 2 39,00 84,00 
Wiedza o  społeczeństwie - 

- 
- 4 7,75 - 
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świadectwa dojrzałości otrzymało:  126 , co stanowi 81,8%  i jest to o 6,7 pkt procentowego więcej 
niż w województwie mazowieckim dla technikum (75,1%).                                                                       
 
WYNIKI MATUR 2020 TECHNIKUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 2 

ogółem do egzaminu maturalnego w części pisemnej przystąpiło 77 osób:      
w tym obecnych na egzaminach obowiązkowych:  77     
świadectwa dojrzałości otrzymało: 66.     
 
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 10 uczniów 
 

Część egzaminu Średni wynik w % Najlepszy  wynik w % 
Język polski 39,4 84 
Matematyka 38,7 57 

Język angielski  38,2 58 
 
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 3 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Otwocku ul. Majowa 17/19 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (podstawa programowa 2017)  - kucharz; 
kwalifikacja T.07 
przystąpiło 6 uczniów, zdało 5 uczniów (83,3) 
 
 

Część egzaminu Średni wynik w % Najlepszy  wynik w % 
Część pisemna 59,6 70 

Część praktyczna 95 96 
 

 
 
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 0 0% 2 17% 0% 
Chemia 0 0% 0 0% 0% 
Fizyka i astronomia 0 0% 4 27% 0% 

Geografia 0 0% 20 14% 0% 

Historia 0 0% 2 9% 0% 
Historia szt. 0 0% 0 0% 0% 
Informatyka 0 0% 7 26% 0% 
Język angielski 
 

74 67% 58 47% 
 

96% 
 Język niemiecki 

 
1 
 

50% 0 0% 100% 
 Język rosyjski 2 46% 1 20% 100% 
 Język polski 77 51% 3 53% 97% 

Matematyka 77 47% 19 26% 88% 
Wiedza o  społ. 0 0% 0 0% 0% 
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Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe  - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej; 
kwalifikacja T.01 
przystąpiło 5 uczniów, zdało 5 uczniów (100%) 
 

Część egzaminu Średni wynik w % Najlepszy  wynik w % 
Część pisemna 61,2 73 

Część praktyczna 97,6 100 
 
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  Jędruś   
w Józefowie 
Egzamin ósmoklasisty – przystąpiło 19 uczniów 
 

Część egzaminu Średni wynik w % Najlepszy  wynik w % 
Język polski 34,00 56 

Matematyka 23,00 33 
Język angielski  21,00 45 

 
 
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 44 
Matematyka 60 

Język angielski  95 
 
Technikum Specjalne Nr 4 dla Dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących oraz  
z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
Nr 2  w Otwocku  
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe  - kucharz; kwalifikacja T.6 
 

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 

TG 07. 
Kucharz 
 

9 9 3 33,33 9 4 9 4 

 
 

Wyniki egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe   
 sesja styczeń - luty 2020 

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 

16 15 10 67,00 15 14 15 11 

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

47 47 34 72,34 47 43 47 34 
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organizacyjnych 
E.14. Tworzenie 
aplikacji internetowych 
i baz danych oraz 
administrowanie 
bazami 

32 27 14 52,00 27 25 27 14 

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

7 2 0 0,00 1 0 2 0 

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

5 3 0 0 0 0 3 0 

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

21 18 3 17,00 4 1 17 3 

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

1 0 0 0 0 0 0 0 

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

1 1 1 100,00 0 0 1 1 

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

8 7 6 86,00 1 0 7 6 

E.20 Eksploatacja 
urządzeń 
elektronicznych 
(egzamin poprawkowy) 

1 1 0 0,00 0 0 1 0 

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

5 2 0 0,00 0 0 2 0 

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

2 0 0 0,00 0 0 0 0 

E.8. Montaż i 
konserwacja instalacji 
elektrycznych 
(egzamin poprawkowy) 

1 0 0 0,00 0 0 0 0 

A.19. Wykonywanie 
zabiegów fryzjerskich 
(egzamin poprawkowy) 

3 3 3 100,00 3 3 0 0 

AU.22 Obsługa 
magazynów 
(egzamin poprawkowy) 

36 35 6 17,14 8 5 35 6 

 
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) 

1 0 0 0,00 0 0 0 0 

A.19. Wykonywanie 
zabiegów fryzjerskich 
(egzamin poprawkowy) 

7 3 2 67,00 3 2 0 0 
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 sesja maj - lipiec 2020 
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 

AU.22 Obsługa 
magazynów 

30 29 20 69,00 29 28 29 20 

AU.22 Obsługa 
magazynów 
(egzamin poprawkowy) 

20 16 4 25,00 3 2 16 4 

EE.05 Montaż, 
uruchamianie i 
konserwacja instalacji, 
maszyn i urządzeń. 

26 22 4 18,20 24 7 23 14 

AU.54 Przygotowanie 
oraz wykonywanie prac 
graficznych i publikacji 
cyfrowych 

25 24 6 25,00 24 24 25 6 

EE.08 Montaż i 
eksploatacja systemów 
komputerowych, 
urządzeń 

30 28 3 10,70 29 19 28 4 

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

4 4 3 75,00 0 0 4 3 

A.23 Projektowanie 
fryzur 
(egzamin poprawkowy) 

5 5 4 80,00 1 1 4 3 

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

9 9 7 77,80 0 0 9 7 

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

6 6 4 66,70 0 0 6 4 

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

1 0 0 0 0 0 0 0 

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

1 0 0 0 0 0 0 0 

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

15 12 5 42,00 3 3 11 4 

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

1 1 1 100,00 1 1 0 0 

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

4 3 3 100,00 0 0 3 3 
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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 

MG.18 Diagnozowanie 
i naprawa podzespołów 
i zespołów pojazdów 
samochodowych 

22 20 10 50,00 20 11 19 19 

MG.20 Wykonywanie i 
naprawa elementów 
maszyn, urządzeń i 
narzędzi 

1 1 0 0,00 1 0 1 1 

AU.20 Prowadzenie 
sprzedaży 

4 4 2 50,00 4 2 4 4 

AU.21 Wykonywanie 
zabiegów fryzjerskich 

11 11 4 36,40 11 6 11 9 

AU.15 Wytwarzanie 
wyrobów stolarskich 

1 1 0 0,00 1 0 1 1 

A.19. Wykonywanie 
zabiegów fryzjerskich 
(egzamin poprawkowy) 

2 2 0 0,00 2 0 0 0 

 
 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w  Otwocku   
 

 

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 

24 
TG.07-

2019/2020 
100,00 91,00 

100,00 98,30 100,00 90,50 

38 T.15-2019/2020 86,80 91,30 84,20 82,30 81,50 80,00 

technik technologii 
żywności 

20 TG.04-2019/20 100,00 94,40 95,00 95,20 95,00 94,80 

14 T.16-2019/2020 100,00 66,70 64,29 66,70 64,29 63,80 

technik hotelarstwa 
31 TG.12-2019/20 100,00 97,40 77,50 69,00 77,50 87,50 

23 T.12-2019/20 
100,00 96,80 72,70 83,00 77,40 90,40 

technik ekonomista 
67 AU.35-2019/20 98,51 92,10 91,04 70,00 89,71 69,70 

67 A.36-2019/20 100,00 86,80 83,58 50,40 83,58 58,30 


