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INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH  

w POWIECIE OTWOCKIM za  rok szkolny 2020/2021 

 

1. Organizacja szkół i placówek – zawody i kierunki kształcenia 

W roku szkolnym 2020/2021 Powiat Otwocki był organem prowadzącym dla 9 oświatowych jednostek 
organizacyjnych, których stan liczbowy uczniów, nauczycieli oraz kierunki kształcenia ilustruje poniższa 
tabela:  

Rok szkolny 2020/2021 

                                                                  
Lp. 

Nazwa placówki 
Szkoły 

wchodzące w 
skład placówki 

zawody klasy 

Liczba uczniów Nauczyciele   zatrudnieni  
 

Pełen 
wymiar 

niepełny  
wymiar 

licz
ba 
osób 

w tym 
etatów 

1 

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

  

23 632 46 7 4,64 

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 

29 760 

 
62 

 
16 

 
10,03 

Branżowa Szkoła 
I Stopnia Nr 1 

kucharz  
kelner 
wielozawodowa 
 

3 79 

Ośrodek 
Dokształcania i 
Doskonalenia 
Zawodowego 

kwalifikacyjne 
kursy   

0 0 

3 

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

Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr III im. J. 
Słowackiego 

 

21 573 

42 13 6,28 
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 

54 17 8,53 

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

23 650 

Branżowa Szkoła 
I Stopnia Nr 2 

wielozawodowa 
8 208 

5 

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

    24 6 3,1 

6 
Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy  Nr 

Przedszkole 
Specjalne  

 
 

7 34 50 13 6,43 
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2 w Otwocku, ul. Literacka 
8  
dyrektor – Paweł 
Uścinowicz 

Szkoła 
Podstawowa 
Specjalna. 

 
 
 
 
 
 
 
kucharz 

10 

 
42 
 
 
 

Liceum 
Ogólnokształcące 

0 0 

Branżowa Szkoła 
I Stopnia Nr 4 

1 5 

Technikum 
Specjalne Nr 3 

4 18 

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 

 
3 14 

78 4 2,39 

Szkoła Pod. 
Specjalna Nr 1 

 
19 95 

Branżowa Szkoła 
I Stopnia Nr 3 

kucharz;  pracownik 
pom. obsługi 
hotelowej 

5 49 

Szkoła 
Przysposabiająca 
do Pracy 

 
6 31 

Wczesne 
wspomaganie 
rozwoju dziecka 

 

 
74 

Zajęcia 
rewalidacyjno-
wychowawcze 
przy szkole 
podstawowej 

 
grupow

e i 
indywi
dualne  

16 

8 

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

Szkoła 
Podstawowa 

 
 

10 116 51 8 4,31 

9 

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

grup zajęciowych – 78 894 3 16 6,33 

RAZEM 

172 kl 
+78 
grup  

3491 ( w tym 
3322 uczniów + 
169 wwr.)  
+894 wych. 
PMDK 

410 100 52,04 

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

a) finansowania  

 Wszystkie jednostki oświatowe w pierwszych czterech miesiącach roku szkolnego 2020/2021  tj. IX – XII 
2020 realizowały budżet  przyjęty Uchwałą Nr 118/XV/19 Rady  Powiatu w Otwocku z  dnia  19 grudnia   
2019 r. – uchwała budżetowa  Powiatu Otwockiego na 2020 rok . Wydatki realizowane były rytmicznie, 
proporcjonalnie do upływu czasu. Nigdzie nie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

 Plan finansowy na rok 2020 przyjęty został  Uchwałą Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego  
z dnia 29 grudnia 2020 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok. 

 Wynagrodzenia nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 wypłacane były zgodnie ze stawkami określonymi 
w Rozporządzeniu MEN i dodatkami określonymi w Regulaminie wynagradzania przyjętym Uchwałą  Rady 
Powiatu Otwockiego 105/XIV/19 z 28 listopada 2019 r. 

 W okresie IX–XII 2020 r.  i  I–VIII 2021 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 51 943,76 
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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; 

 

 

 

 11 844,07 
 

 18 158,93 
 

 10 045,55 
 

 11 895,21 
 

 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; 

1 395,00 

 

 446,40 
 

 948,60 

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” 

 

175 850,00 

4. Dotacja  celowa z budżetu państwa realizację bieżących zadań 
własnych powiatu – realizacja zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego w 2020 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; 

 

45 906,83 

 

 

 16 292,83 
 

 29 614,00 
 

5. Dotacja celowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych została przeznaczona na 
realizację zadania „Prace konserwatorskie dwóch rzeźb aniołków w 
Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Otwocku przy ul. gen. Juliusza 
Filipowicza 9, zabytek nr 938-A z 31.01.1979” 

 

66 000,00 

6. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod 
nazwą „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole 
Szkół Nr 2 w Otwocku”.  Z dotacji dofinansowano wydatki za 
roboty budowlane, elektryczne i sanitarne oraz nadzór inwestorski 
wybudowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole 
Szkół Nr 2 w Otwocku. 

 

2 499 564,00 

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

inwestycje 

 W roku szkolnym 2020/2021 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 

dokumentacja projektowa – przebudowa parkingu 

remont schodów głównych od strony ul. Filipowicza 

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

zakończenie rozbudowy szatni wraz z przebudową części 
istniejącej 
 
konserwacja klimatyzacji i centrali wentylacyjnej 

Zespół Szkół Nr 2 im. Marii budowa hali sportowej – zakończenie inwestycji 
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Skłodowskiej-Curie  w Otwocku,  ul. 
Pułaskiego 7 

naprawa bieżni na boisku szkolnym 
remont nawierzchni parkietu  
 
naprawa piłkochwytów 

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

naprawa nawierzchni bieżni na boisku  

remont instalacji oświetleniowej w szatni i przegląd instalacji 

remont studni kanalizacyjnej  

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

konserwacja uziemienia i instalacji odgromowej 

remont kotłowni 

naprawa sieci ciepłowniczej 

zakup pieca konwekcyjno-parowego 

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

naprawa  elewacji budynku internatu  
przegląd i konserwacja centralnego ogrzewania 

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

prace remontowe i naprawcze 
remont parkietu 

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

remont i malowanie gabinetów   
remont instalacji elektrycznej 
wykonanie ogrodzenia terenu od strony SOSW Nr 1 

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

naprawa oświetlenia 

 
c) administrowania  
 Wszystkie  placówki oświatowe funkcjonowały w oparciu o zatwierdzone przez  Starostę  Powiatu  
i zaopiniowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty arkusze organizacyjne na rok 2020/2021. 
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 . Stan zatrudnienia na 30 września 2020 r. ilustruje poniższe 
zestawienie: 

Nazwa placówki 

Pracownicy 

administracji 

Pracownicy 

obsługi 

liczba  etaty liczba etaty 

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

4 3,5 
 

14 13,00 

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

5 4,8 13 13,00 

Zespół Szkół Nr 1  w Otwocku, ul. Słowackiego 4/10 4 3,50 13 12,50 
Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku, ul. Pułaskiego 7 6 5,50 11 11,00 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku, ul. Majowa 17/19 5 1,75 2 2,00 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2  w Otwocku, ul. Literacka 8 6 4,60 34 29,00 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej                              
w Otwocku, ul. Majowa 17/19 

5 3,63 28 26,25 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie,  ul. Główna 10 6 5,75 18 16,5 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego                          
w Otwocku, ul. Poniatowskiego10 

9 6,73 9 8,00 

RAZEM  50 39,76 142 131,25 
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 Wszyscy dyrektorzy złożyli na rok szkolny 2020/2021 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) 

 
 W roku szkolnym 2020/2021 w porozumieniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty dokonano oceny 

pracy: 
• w dniu 18.02.2021 - Pani Joanny  Michalczyk  – dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. 

K.I. Gałczyńskiego w Otwocku; 
• w dniu 09.03.2021 - Pani Moniki  Chudek – dyrektora Zespołu Szkół  Nr 2 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Otwocku; 
• w dniu 27.05.2021 - Pani Apolonii Żołądek – dyrektora Zespołu Szkół  Ekonomiczno-

Gastronomicznych im. Stanisława  Staszica w Otwocku; 
 

 W roku szkolnym 2020/2021 w związku z panującą pandemią koronawirusa Covid-19, na podstawie 
wprowadzonych na ten czas przepisów tj. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. 
poz. 493 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Otwockiego przedłużył powierzenie stanowiska dyrektora szkoły : 

• Uchwałą Nr CCCXXXIV/157/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. Pani Joannie Michalczyk dyrektorowi 
Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku; 

• Uchwałą Nr CCCXXXV/157/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. Pani Monice Chudek dyrektorowi 
Zespołu Szkół  Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku; 

• Uchwałą Nr CCCLXI/167/21 z dnia 17 czerwca 2021 r. Pani Apolonii Żołądek dyrektorowi 
Zespołu Szkół  Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława  Staszica w Otwocku. 
         

 Główne działania Zarządu wyrażone uchwałami: 
Lp. UCHWAŁA Nr z dnia dotyczy 

1. Uchwała Nr  CCXLIV/112/20 
ZARZĄDU POWIATU 
OTWOCKIEGO   

 
z dnia 2 września  2020 r. 
 
 
 

W sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów 
przerw pracy przedszkoli specjalnych w Specjalnych 
Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Otwocki 

2. Uchwała Nr  CCXLIII/112/20 
ZARZĄDU POWIATU 
OTWOCKIEGO   

 
z dnia 2 września  2020 r. 
 

W sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie  
w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole 
Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Młodzieżowym Ośrodku  
Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie ul. Główna 10 
 

3. Uchwała Nr  CCXLV/120/20 

ZARZĄDU POWIATU 
OTWOCKIEGO   

 

z dnia 7 października 2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie  
w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych  
w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. 
Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. 
Poniatowskiego 10 

4. Uchwała Nr  CCC/137/20 
ZARZĄDU POWIATU 
OTWOCKIEGO   

 
z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek 
oświatowych dodatku motywacyjnego 

5. Uchwała Nr  CCXCIX/137/20 
ZARZĄDU POWIATU 
OTWOCKIEGO   

 
z dnia 16 grudnia 2020 r. 

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

6. Uchwała Nr  CCCXI/143/21 

ZARZĄDU POWIATU 
OTWOCKIEGO   

z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie podziału środków pomiędzy szkoły  
i placówki, dla których organem prowadzącym  jest 
Powiat Otwocki, przeznaczonych w 2021r. na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia 
trybu i zasad przyznawania dofinansowania 
nauczycielom zatrudnionym w szkołach  i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Otwocki 

7. Uchwała Nr  CCCXVII/148/21 

ZARZĄDU POWIATU 
OTWOCKIEGO   

z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie 
inwestycji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym Nr 1 im. Marii konopnickiej  
w Otwocku  

8. Uchwała Nr  CCCXXXIV/157/21 

ZARZĄDU POWIATU 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 
dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. 
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OTWOCKIEGO   Gałczyńskiego w Otwocku   
9. Uchwała Nr  CCCXXXV/157/21 

ZARZĄDU POWIATU 
OTWOCKIEGO   

 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 
dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Otwocku   

10. Uchwała Nr  CCCXLI/162/21 
ZARZĄDU POWIATU 

OTWOCKIEGO   

z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 
najmu pomieszczeń w budynku Powiatowego 
Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku 

11. Uchwała Nr  CCCXL/162/21 
ZARZĄDU POWIATU 
OTWOCKIEGO   

z dnia 19 maja 2021 r. W sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów 
przerw pracy przedszkoli specjalnych w specjalnych 
ośrodkach szkolno-wychowawczych dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Otwocki 

12. Uchwała Nr  CCCXLVII/165/21 
ZARZĄDU POWIATU 

OTWOCKIEGO   

z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. 
Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3 do 
podpisania umowy dotacyjnej z Ministerstwem Obrony 
Narodowej na dofinansowanie zakupu umundurowania 
klas mundurowych w ramach V edycji projektu 
„Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” – 
pilotażowego programu MON dla uczniów klas 
mundurowych 

13. Uchwała Nr  CCCLXI/167/21 

ZARZĄDU POWIATU 
OTWOCKIEGO   

z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 
dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku   

14. Uchwała Nr  CCCLXXV/179/21 

ZARZĄDU POWIATU 
OTWOCKIEGO 

z dnia 18 sierpnia 2021 r w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla  
dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Otwocki   

15. Uchwała Nr  CCCLXXIV/179/21 
ZARZĄDU POWIATU 

OTWOCKIEGO   

z dnia 18 sierpnia 2021 r w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek 
oświatowych dodatku motywacyjnego  

 
 

 Uchwały Rady Powiatu  podjęte w roku szkolnym 2020/2021 w zakresie realizacji zadań 

oświatowych 

 UCHWAŁA NR 219/XXVIII/20 RADY POWIATU OTWOCKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r.  
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach  
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki na rok 2021, maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane 

 UCHWAŁA NR 238/XXXIII/21 RADY POWIATU OTWOCKIEGO z dnia 25 marca 2021 r.  
w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na prowadzenie  
w Technikum nr 1 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych  
im. Stanisława Staszica w Otwocku oddziału przygotowania zawodowego 

 UCHWAŁA NR 237/XXXXIII/21 RADY POWIATU OTWOCKIEGO z dnia 25 marca 2021 r.  
w sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których 
ustalony plan zajęć  jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli 
pełniących inne stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie  
w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 
zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz 
zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej  

 UCHWAŁA NR 260/XXXVII/21 RADY POWIATU OTWOCKIEGO z dnia 29 czerwca 2021 r.  
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród uczniom szczególnie uzdolnionym szkół 
ponadpodstawowych, dla których Powiat Otwocki jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki  
w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne  
 

 W lipcu 2021 r. komisje egzaminacyjne, powołane Uchwałami Zarządu Powiatu,                        
przeprowadziły 11 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Wszyscy  

nauczyciele przystępujący do egzaminu uzyskali  stopień nauczyciela mianowanego. 
 
 W czerwcu i lipcu 2020 r. szkolne komisje rekrutacyjne przeprowadziły elektroniczny  nabór  

uczniów do klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych koordynowany centralnie przez 
Oświatę Powiatową. W Liceum Ogólnokształcącym   Nr I  im. K.I. Gałczyńskiego utworzono 5 klas,  
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w Liceum Ogólnokształcącym  Nr III im. J. Słowackiego 5 klas,  w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych im. Stanisława Staszica 6 klas  (5 technikum i 1 branżową) i  w Zespole Szkół Nr 2   
im. Marii Skłodowskiej-Curie  6 klas (4 technikum i 2 branżowe).  Łącznie,  przyjęto do klas pierwszych 685 
uczniów,  co stanowi 58,65.%  ogólnej liczby absolwentów szkół podstawowych usytuowanych  w granicach 
Powiatu Otwockiego. 

 

3. Realizacja projektów unijnych i wyjazdów edukacyjnych 

 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, 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 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 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 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku.  

Realizacja projektów została częściowo ograniczona i wydłużona  z powodu panującej pandemii z 

wyjątkiem projektów „Podniesienie jakości” . 

 WYJAZDY EDUKACYJNE 

 Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  

W roku szkolnym 2020/2021 do Liceum Ogólnokształcącego uczęszczało 640 uczniów. 
Zatrudnionych było 52 nauczycieli, wśród nich 29 nauczycieli dyplomowanych, 13 nauczycieli 
mianowanych, 8 nauczycieli kontraktowych oraz 2 nauczycieli stażystów. W ubiegłym roku 
szkolnym troje nauczycieli podwyższyło swój stopień awansu zawodowego.  
 Funkcjonowanie szkół w pandemii znacznie ograniczyło możliwości organizowania imprez 
i uroczystości okolicznościowych w Liceum. Pomimo iż większość roku szkolnego liceum 
pracowało w trybie zdalnym udało nam się we  współpracy z Samorządem Szkolny zorganizować 
wiele przedsięwzięć: 
 

• spotkanie inauguracyjne dla Rodziców uczniów 
klas pierwszych. 

• wirtualny kiermasz podręczników 
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• zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych. 
 
 
 

• Odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. 
• z okazji 130 rocznicy urodzin pisarki Agathy Christie biblioteka szkolna zorganizowała 

wystawę książek autorki. 
 

 
 

• 6 października uczniowie Liceum oddawali 
krew na rzecz potrzebujących. Opiekunem 
akcji była Pani Katarzyna Zakrzewska oraz 
Samorząd Uczniowski.  

 
• 26 września obchodzono „Dzień Języków Obcych” Biblioteka szkolna zorganizowała 

wystawę o tym samym tytule. 
• Na początku października 2020 r. po przeprowadzeniu kampanii wyborczej, uczniowie 

wybrali w tajnym głosowaniu nowego Przewodniczącego Szkoły – Szymona Kluczka z kl. 
II D-g. 

• Szkoła włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Muzyki poprzez organizowanie w 
szkole czwartków z muzyką klasyczną. 

• W zdalnym nauczaniu świętowano różne okazje („Gałczynalia” - święto patrona, 
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, Dzień Bezpiecznego Internetu, Światowy Dzień 
Chorych na Aids, Międzynarodowy Dzień Tolerancji, z okazji Bożego Narodzenia 
uczniowie przygotowywali wirtualne kartki świąteczne) 

• Uczniowie klas I i II pod kierunkiem p. Sylwii Czarneckiej i p. Agnieszki Pieczonki wzięli 
udział w projekcie "PRZYSTAŃ W SIECI". Uczniowie i nauczyciele korzystali z 
bezpłatnych kursów e-learningowych w ramach sześciu modułów: prywatność w sieci, 
cyberprzemoc, cyberzagrożenia, nielegalne i szkodliwe treści w Internecie, cyfrowe ślady i 
reputacja online, fałszywe informacje. W projekcie wzięło udział dwoje nauczycieli oraz 41 
uczniów. Uwieńczeniem udziału w projekcie było zorganizowanie dla całej społeczności 
liceum Dnia Świadomego Korzystania z Internetu.  

• Pani Pedagog Agnieszka Pieczonka wraz uczniami spotykała się on-line z uczniami 
wszystkich zainteresowanych szkół podstawowych w celu przedstawienia im oferty 
edukacyjnej Liceum połączonej z promocją szkoły. 

• W szkole działało Szkolne Koło Wolontariatu. Wolontariusze pod opieką p. Anny Strawy 
wzięli udział w akcji „Szlachetna Paczka”,  przeprowadzili zbiórkę karmy mokrej i suchej 
dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie. Uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w okresie przedświątecznym w akcji „Razem na Święta”. Przygotowano paczkę 
świąteczną w ramach społecznej akcję na rzecz osób przebywających w powiatowych 
Domach Pomocy Społecznej i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy szpitalu 
powiatowym w ramach Dnia Babci i Dziadka. 
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• W szkole działał Dyskusyjny Klub Książki Gałczyn, w ramach którego  odbyło się 7 
spotkań. Młodzież dyskutowała o literaturze online, przy użyciu aplikacji Skype. 

 
 

• Młodzież Liceum chętnie brała udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych: 
 

• Uczennica Liceum Aleksandra Książek z klasy IB została 
laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego Eko-
Planeta, otrzymując III miejsce w kategorii - praca 
indywidualna. W tej samej kategorii Natalia Kotowska z 
klasy IIB1 otrzymała wynik bardzo dobry. Natomiast w 
kategorii test, bardzo dobry wynik osiągnęła Daria 
Władzińska z klasy IIIB1. 

• W Powiatowym Konkursie Plastycznym „Zero Waste” 
uczennica Aleksandra Książek  
z kl. IB otrzymała  II miejsce, a Julia Bednarczyk z kl. IID-p, 
III miejsce. 

• Uczeń klasy III a Franciszek Drewnowski wziął udział w 70 
Olimpiadzie Fizycznej i zakwalifikował się do drugiego 
etapu; w XLVII Olimpiadzie Wiedzy Technicznej (także 
zakwalifikował się do drugiego etapu) oraz w XIV Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH 
z przedmiotu matematyka  (także przeszedł do drugiego etapu) 

• Po raz kolejny LO Gałczyńskiego otrzymało  Brązową Tarczę w rankingu liceów 

„Perspektywy”. 
 
 Zespół Szkół Nr 1 -  Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza 

Słowackiego  
Rok szkolny 2020/2021 był szczególnym rokiem. Już od października 2021 r. nastąpiły zmiany 
w sposobie funkcjonowania szkoły. Od 17 października 2021 roku szkoły na mocy decyzji 
rządowych przeszły na nauczanie zdalne, co było wydarzeniem bez precedensu. W związku  
z powyższym realizacja priorytetów zaplanowanych na rok szkolny 2020/2021 oraz wynikające 
z nich działania musiały ulec modyfikacji. Celem podstawowym w szkole stało się zapewnienie 
bezpieczeństwa uczniom i kadrze pedagogicznej oraz zapewnienie dobrej jakości nauczania  
w formach zdalnych. Po powrocie do nauki stacjonarnej szkoła postawiła na integrację całej 
społeczności Słowaka. Mimo trudności spowodowanej epidemią koronawirusa udało się jednak 
zrealizować wiele zadań, które przed sobą postawiliśmy. 

 
Osiągnięcia LO Nr III im. J. Słowackiego w Otwocku poprzez m.in.  realizacje ważnych projektów 

związanych z wszechstronnym rozwojem uczniów. Rok szkolny 2020/2021: 
 
• NARODOWE CZYTANIE 2020 - W tym roku czytaliśmy ,, Balladynę” Juliusza Słowackiego - 

Uczniowie zaprezentowali w parku miejskim dwie sceny z "Balladyny": spotkanie Goplany   
z Grabcem i sąd  nad  - będącą już królową-  Balladyną. Uczniów do udziału w wydarzeniu 
przygotowały polonistki: p. Ewa Bednarska – Piętka i p. Jolanta Wakulińska. 
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• Październik 2020r. uczniowie klas 2b i 2f przeprowadzili 

szlachetną akcję „Dzwonek na obiad” pod patronatem fundacji 
„Być Bardziej”. Celem programu jest walka i zniwelowanie 
niedożywienia wśród dzieci i młodzieży. Organizatorki p. Edyta 
Dobrosz i p. Katarzyna Kieszek 

 

• Wrzesień 2021 r. - Konkursu historyczny "Patria Nostra" „Laur 

zwycięstwa” Kilku uczniów naszego liceum mogło wypróbować 
swoje siły w mazowieckiej edycji konkursu historycznego Patria 
Nostra adresowanego do szkół z Mazowsza oraz z Polonii z całego 

świata.  
W zmaganiach uczestniczyło ponad 
80 trzyosobowych drużyn. Drużyna 

„Słowaka”, przygotowywana pod 

okiem pani Magdaleny Osenki, w 

składzie: Klaudia Adamczyk 

(2GD), Wiktoria Sobota (2GB) 

oraz Patryk Marszałek (2GA) 

zajęła najwyższe podium!!! 
 

• Natalia Wyglądała z kl. 1a, 
Gabriela Wydra z kl. 1e oraz Jan 

Bytniewski z kl. 1a -  zajęli 
odpowiednio I, II i III miejsca w 
konkursie „Bukiet nadziei” 
organizowanego przez Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Otwocku. 

• „Zrozum – My – się” – pod takim hasłem realizowany był w LO Nr III  projekt przygotowany 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego promujący zdrowie psychiczne 
wśród  młodzieży szkół ponadpodstawowych. Wykonawcą projektu był Warszawski 
Uniwersytet Medyczny we współpracy z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia  
im. Prof. J. Mazurkiewicza. W ramach programu, uczniowie wzięli udział w warsztatach 
edukacyjnych promujących zdrowie psychiczne. Tematyka zajęć była bardzo bogata i 
obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące  możliwości otrzymania pomocy w problemach 
psychicznych (rola psychologa, psychoterapeuty, psychiatry), wrażliwości na symptomy 
pogarszającego się samopoczucia psychicznego, znaczenia emocji, stresu i radzenia sobie z nim, 
agresji oraz presji rówieśniczej. Warsztaty prowadziła Dr Joanna Chylińska z Zakład 
Psychologii i Komunikacji Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

• Marzec 2021 r. - Uczeń szkoły Patryk Marszałek został wyróżniony w organizowanym przez 
Akademię Retoryki ogólnopolskim konkursie Najlepszy Młody Mówca. 

• Kwiecień 2021 r. - Szkolne Dni Języków Obcych – konkurs zorganizowany przez nauczycieli 
języków obcych w kategoriach: 
Kategoria nr 1: Master SZef 
Kategoria nr 2: Autorski dubbing  
Kategoria nr 3: Nietypowe 
Kategoria nr 4: Stereotypy narodowe 
Kategoria nr 5: News 
Kategoria nr 6: Piosenka 
 

• Styczeń 2021 r. - LO Nr III im. J. Słowackiego w Otwocku po raz 

kolejny uzyskało tytuł „Złotej szkoły” w rankingu Perspektyw 

2021.  
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• Czerwiec 2021r. - Nasza uczennica - Natalia Żmudzin z klasy III GD zdobyła tytuł laureata 

Akademii Przedsiębiorczości SGGW. 
• 21 – 23 czerwca 2021 r. Odbył się pierwszy 

historyczny szkolny Mini Turniej Brydżowy dla 
początkujących brydżystów. 

• 23 czerwca, klasa II A spotkała się z doktorem 
Pawłem Trzaskowskim z Wydziału Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego, językoznawcą, 
anglistą oraz byłym członkiem Rady Języka 
Polskiego – org. p. Urszula Trzaskowska 

• Dzięki współpracy „Słowaka” z Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych mogliśmy zaprezentować 
wystawę POLACY NA SYBERII. 
Przybliżyliśmy naszej młodzieży sylwetki wybitnych Polaków, którzy w ciężkim okresie 
zaborów jako zesłańcy dokonywali niezwykłych badań naukowych i odkryć – organizacja – p. 
Grzegorz Kopański. 

• W szkole po powrocie do nauki 
stacjonarnej odbyło się szereg 
wycieczek o charakterze poznawczo – 
integracyjnym.  

• 21 czerwca 2021 r. Dzień mini gier i 
gier planszowych w Słowaku. 

• SOBOTA (ZNOWU) W MUZEUM - 
19 czerwca 2021 roku humaniści z 
klasy 2GA wkroczyli na nieco 
zapomniany historyczny szlak 
warszawski. W drodze towarzyszył im 

powtarzający się wątek serc. Wielkich serc wielkich Polaków. Od serc Fryderyka Chopina i 
Władysława Reymonta, które spoczywają w kościele Św. Krzyża, do serca króla Jana III 
Sobieskiego w kościele kapucynów i dalej, aż do serca Tadeusza Kościuszki w Zamku 
Królewskim. Organizator p. Krzysztof Kazun. 

• Rajdy rowerowe Słowaka – w czerwcu 
odbyły się dwa rajdy zorganizowane 
przez p. Dyr. Roberta Pielaka i p. 
Mariana Łuniewskiego. Kołem się 
potoczyło do… WILANOWA i Szum 
gum w dolinie Świdra. 

• 16 czerwca 2021 roku uczniowie z 
biologiczno-chemicznej części klasy 2F 
uczestniczyli w niecodziennej lekcji 
biologii. Mogli wcielić się w rolę 
początkujących chirurgów. Pod bacznym 
okiem nauczyciela biologii p. Piotra 
Piórkowskiego poznawali w praktyce tajemnice budowy pierścienic, przeprowadzając sekcję 
dżdżownicy, oraz stawonogów wykonując sekcję karaczana. 

• NOTUJĘ, RYSUJĘ, ZAPAMIĘTUJĘ!!! - warsztaty z podstaw notowania graficznego. Pani 
Renata Frąckiewicz, która prowadziła warsztaty, z pasją i zaangażowaniem pokazywała nam 
zalety sketchnotingu. 

• Czerwiec 2021r. - WYCIECZKA SZLAKIEM FRYDERYKA CHOPINA PO MAZOWSZU. 
Wyjazd zorganizował p. Krzysztof Kazun we współpracy z p. Agatą Żurawską i p. Joanną 
Kowalczyk. 
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• Czerwiec 2021 r. - klasa IIA i część członków koła teatralnego NieTakT (którzy na co dzień 
chodzą Słowaka) wzięli udział w dniu otwartym Szkoły Artystycznej KamArti, która działa 
przy słynnym warszawskim Teatrze Kamienica. Nasi uczniowie mieli przyjemność 
uczestniczyć w pokazie świetlnym zorganizowanym przez słuchaczy KamArti, przyjrzeć się z 
bliska pracy w studio, a nawet porozmawiać z samym dyrektorem teatru, Emilianem 
Kamińskim. 

• 2 czerwca 2021 r. klasa 2c uczestniczyła w 
zajęciach terenowych z geografii. Podczas zajęć 
w pobliskim lesie, została wykonana odkrywka 
glebowa, a uczniowie zanalizowali profil 
glebowy oraz dokonali opisu elementów 
środowiska przyrodniczego miejsca, w którym 
była analizowana gleba. Była to świetna okazja 
do utrwalenia wiadomości z zakresu 
gleboznawstwa. Lekcję przygotowała p. Daria 
Gładysz.  

• Czerwiec 2021 r. - wycieczka szlakiem 
warszawskiego oświecenia i śladów „Lalki” w topografii Warszawy.  Uczestnikami wycieczki 
byli humaniści (i jeden uczeń klasy IIF), nie obyło się więc bez wizyt w księgarniach o profilu 
akademickim i kawek na powietrzu. Wycieczkę zorganizował p. Jarosław Hertig.  

 

 Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie  
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 2b oraz 2bg. 
Uczniowie klasy 2b: Wojciech Guziewski i Mikołaj Karwowski, przeszli do drugiego etapu 
olimpiady. 

• Nukleonik przystąpił do Klubu Szkół Unicef. Dzięki temu szkoła uczestniczyła w akcjach 
edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF oraz działała aktywnie na polu promocji i 
realizacji praw dziecka. 

• Przez cały rok szkolny realizowany był projekt unijny "Podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku". W ramach projektu doposażone zostały 
pracownie zawodowe w niezbędny sprzęt, a także realizowane były dodatkowe zajęcia 
z matematyki, języka angielskiego i fizyki oraz warsztaty innowacyjności, przedsiębiorczości i 
kreatywności. Dzięki realizacji projektu  40 uczniów uczestniczyło również w kursach: 
Uprawnień Elektrycznych SEP, Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej, Wózków 
widłowych, Modelowania 3D i Programowania PHP. 10 uczniów odbyło płatne staże u 
pracodawców.  

• W roku szkolnym 2020/2021 ZS Nr 2 brał również udział w projekcie unijnym pt.: 
„Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. W ramach projektu szkoła realizowała 
innowację „NOWOCZESNE NARZĘDZIA W POLIGRAFII CYFROWEJ ODPOWIEDZIĄ 
NA ZMIENIAJĄCE SIĘ POTRZEBY RYNKU PRACY” w zawodzie technik grafiki i 
poligrafii cyfrowej. W ramach tej innowacji szkoła otrzymała dodatkowy sprzęt do fotografii 
cyfrowej, a także uczniowie i nauczyciele odbyli profesjonalne szkolenia w zakresie fotografii 
produktowej i sferycznej.  

• Szkoła brała również udział w ogólnopolskim programie Ministerstwa Sportu i Turystyki 
„Szkolny Klub Sportowy”, poprzez organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych dla 
zainteresowanych uczniów. 
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Informacja na temat najważniejszych wydarzeń z życia szkoły oraz współpracy z innymi 

podmiotami. 

• W roku szkolnym 2020-2021 kontynuowana 
była współpraca dotycząca organizacji 
dualnego systemu kształcenia dla klasy 
technik elektroenergetyk transportu 
szynowego z PKP Intercity. W ramach 
współpracy Spółka pomagała w organizacji 
praktycznej nauki zawodu, która była 
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 wspierała uczniów w realizacji praktyk zawodowych w formie projektu 
edukacyjnego. 

• 28 maja 2021r. Starosta Otwocki, Dyrektor 
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony 
Przeciwpożarowej im. Józefa 
Tuliszkowskiego Państwowy Instytut 
Badawczy w Józefowie (CNBOP -PIB) oraz 
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku  
podpisali list intencyjny o wzajemnej 
współpracy CNBOP – Powiatu Otwockiego i 
Zespołu Szkół Nr 2 w zakresie planowania i 
organizacji nowej oferty kształcenia 
praktycznego, a także formalnego 
potwierdzenia zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji przez młodzież kształcącą się w 
Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku. W ramach porozumienia 
uczniowie Nukleonika z klas logistycznych z innowacją strażacko – ratowniczą uczestniczyli 
jako pierwsi uczniowie szkoły 
ponadpodstawowej w Polsce w szkoleniu z 
zakresu kwalifikacji „Montaż i konserwacja 
autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, 
ciepła i gazu” oraz pozytywnie zdali egzamin 
państwowy z tej kwalifikacji. 

• W dniu 25.06.2021 r. odbyła się uroczysta 
prezentacja nowo wybudowanej i oddanej do 
użytkowania hali sportowej przy Nukleoniku. 
Oprócz historii powstawania hali zaproszeni 
goście mogli obejrzeć pokaz karate uczniów dwóch szkół powiatowych: ZS Nr 2 w Otwocku 
oraz Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku, pod kierunkiem nauczyciela, trenera karate 
Waldemara Mazurka. Kolejnym etapem imprezy była rywalizacja na specjalnie przygotowanym 
torze przeszkód przez nauczycieli wychowania fizycznego. Walka rozgrywała się pomiędzy 
drużyną uczniów Nukleonika, a drużyną nauczycieli zasilonych przez Pana Jarosława 
Kopaczewskiego. Na zakończenie młodzież  uczestniczyła w show motywacyjnym wraz z 
treningiem poprowadzonym przez Kacpra Lachowicza, wybitnego trenera koszykówki i 
asystenta Marcina Gortata.  

• 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 
tryb zdalny realizacja wydarzeń i uroczystości odbywała się w formie online. Nukleonik zdalnie 
organizował Mikołajki, Kolędowanie, Walentynkową Pocztę czy wirtualne pożegnanie klas 
maturalnych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również akcja zachęcająca uczniów do 
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recenzowania ciekawych książek. Największym  wyzwaniem była organizacja wydarzenia 
online - Wirtualnego Dnia Otwartego Szkoły dla Ósmoklasistów. Przy dużym zaangażowaniu 
nauczycieli i uczniów wydarzenie to odniosło ogromny sukces. 

• Podczas nauki zdalnej szkoła pracowała na platformie Office 365 oraz korzystała z wielu 
narzędzi online umożliwiających codzienną pracę zdalną, m.in. Testportal. Uczniowie 
i nauczyciele mogli korzystać z oprogramowania biurowego i wielu aplikacji, które spełniały 
wymogi bezpieczeństwa i RODO. Dodatkowo we współpracy z Radą Rodziców zostało 
zakupione oprogramowanie graficzne dla uczniów do wykorzystania na komputerach 
domowych. 

Informacja dotycząca osiągnięć uczniów – wyniki olimpiad i konkursów 

1. Uczennica Katarzyna Chodkiewicz z klasy 2fG2 oraz uczeń Karol Kasprzak z klasy 2a otrzymali 
w roku szkolnym 2020/2021 stypendium Prezesa Rady Ministrów za najlepsze wyniki w nauce. 
2. Uczniowie z klasy 2g (technik elektroenergetyk transportu szynowego): Daniel Wawer, Szlasa 
Michał, Staszczyk Filip otrzymali stypendium ufundowane przez spółkę PKP Intercity. 
3. Uczeń klasy 2a Dominik Kurdej zajął I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Zero 
Waste”. 
6. Uczeń Łukasz Lesiak z klasy IVB otrzymał wyróżnienie w wojewódzkim konkursie 
matematycznym „Rozrywki matematyczne”. 
7. Ze względu na panujące obostrzenia i trudną sytuację związaną z Covid-19 uczniowie nie mieli 
możliwości udziału w konkursach powiatowych i ogólnopolskich w szerokim zakresie. Aby móc 
zaktywizować naszą młodzież, w szkole organizowano wiele wewnętrznych konkursów, w których 
mogli uczestniczyć i zaangażować się wszyscy uczniowie, m.in.: 
- Konkurs Szkolny Mistrz Języka Polskiego; 
- Konkurs na graficzną interpretację utworu z twórczości patronów roku 2021 – Cypriana Kamila 
Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza i Stanisława Lema; 
- Konkurs języka angielskiego z okazji dnia Św. Patryka; 
- Konkurs języka rosyjskiego na kartkę świąteczną; 
- Konkurs języka angielskiego na kartkę 
walentynkową; 
- Konkurs graficzno-matematyczny 
„matematyczne kalendarze”. 
Informacja dotycząca odbytych wycieczek 

i wyjazdów edukacyjnych 

Ze względu na sytuację epidemiczną i nauczanie 
zdalne uczniowie głównie korzystali z wycieczek 
muzealnych w formie online. Po powrocie do 
trybu stacjonarnego odbyło się kilka wycieczek lokalnych w ramach reintegracji zespołów 
klasowych.  
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 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica  
Osiągnięcia uczniów  

 

Brązowa Tarcza dla Technikum nr 1  
Wyniki egzaminów zawodowych i maturalnych oraz całokształt 
działań nauczycieli na rzecz rozwoju ucznia ZSEG zaowocowało 

przyznaniem naszemu Technikum Nr 1 Brązowej Tarczy 2021 za 
zajęcie 473 miejsca w rankingu techników z całej Polski (ponad 2000 

techników). 

TYTUŁ ETAP MIEJSCE 

Olimpiada Wiedzy o 
Żywieniu i Żywności 

centralny dwóch laureatów 

Olimpiada Wiedzy i 
Umiejętności Rolniczych  

centralny laureatka 

Olimpiada Zwolnieni Z 
Teorii w roku 2021 
 
 
 
 

ogólnopolski uczennice klasy 3c i 4 c (10 osób) laureatki 

Brązowego Wilka za najlepszy projekt społeczny 
i finalistki ogólnopolskiego konkursu „Projekt „Z 

ekonomią na Ty”.  Projekt był realizowany i 
skierowany do młodych ludzi. Chcemy poszerzać 
ich wiedzę z zakresu ekonomii i 
przedsiębiorczości, aby pewnym krokiem kroczyli 
przez życie z wiedzą, która pozwoli im 
funkcjonować na rynku.  
 

 

Ogólnopolski Ranking Szkół 
Kompetencji Przyszłości 

 
 

 Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno- 
Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku 
zajęło XI miejsce w Polsce na 277 szkół 
wyróżnionych i III miejsce w województwie 
mazowieckim. 

„Mazowsze, moja ojczyzna” 
w kategorii praca literacka 

konkurs 
wojewódzki 

 I miejsce 

Pamiętnik 2020-organizator   
Muzeum Niepodległości 

konkurs 
wojewódzki 

III miejsce 

 

Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły 

Realizowany był również pilotażowy program MON: 
Zakończyła się w klasach czwartych III edycja programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy 
Mundurowe”, w klasach trzecich kontynuowano IV edycję programu „Certyfikowane Wojskowe 
Klasy Mundurowe”. Projekt ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci 
pięciodniowego obozu szkoleniowego w warunkach poligonowych.  Łącznie to 185 godzin 
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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 Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. 
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. 

 
Uczniowie szkoły po raz kolejny zostali stypendystami Marszałka Województwa 

Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków 
publicznych. Stypendia w wysokości ok. 5000 zł, są udzielane w celu umożliwienia rozwoju 
zawodowego uczniom szkół prowadzących kształcenie zawodowe z obszaru Województwa 
Mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów 
zawodowych i ogólnych. 4 stypendystów, pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych, mają 
za zadanie przygotować indywidualny planu rozwoju zawodowego, następnie będą realizować 
projekt edukacyjny w dowolnej formie oraz rozwijać swoje zainteresowania zawodowe poprzez 
uczestnictwo w zajęciach pozaszkolnych tj.: szkoleniach, kursach zawodowych oraz kursach 
językowych. Uczniowie w ramach otrzymanego stypendium będą mieli możliwość udziału w 
konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych 
wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności w zakresie kierunku 
rozwoju zawodowego. Dodatkowo za otrzymane środki finansowe będą mogli nabyć pomoce 
dydaktyczne i oprzyrządowanie niezbędne do praktycznego wykorzystania wiedzy. Stypendyści 
zdobędą nowe kompetencje i wejdą na rynek pracy z umiejętnościami dostosowanymi do obecnie 
panujących warunków. 

  
ZSEG otrzymało tytuł Złotej Szkoły NBP. To ogólnopolski program skierowany do środowisk 
szkolnych. Jego ideą jest aktywizowanie nauczycieli i 
uczniów do podejmowania działań kształtujących 
kompetencje ekonomiczne. 
Spotkanie inauguracyjne program edukacyjny odbyło się dnia 
28-01-2021. Podczas spotkania doradca podatkowy, 
przedstawicielka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 
wygłosiła wykład na temat: „Formy opodatkowania 
działalności a wpływ na finanse osobiste”. W spotkaniu 
wzięło udział 87 uczniów klas ekonomicznych. W ramach 
projektu odbyła się debata ekonomiczna, prelekcje i spotkania z ekspertami. 

 
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 korzysta z tego 
narzędzia od kwietnia 2020 roku, uatrakcyjniając 
lekcje przedsiębiorczości, zarządzania projektami. 
Cały proces ćwiczeń z wykorzystaniem 
Branżowych Symulacji Biznesowych jest 
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, 
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na którą składają się wynik finansowy wirtualnego przedsiębiorstwa, zadowolenie jego klientów  
i pracowników, rozwój, a nawet poziom zadłużenia. W naszej szkole, po przejściu dwuetapowego 
szkolenia oraz zdaniu egzaminu, Certyfikat Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS 
otrzymało pięciu nauczycieli.  

 
W ubiegłym roku szkolnym 2020/2021 realizowana była innowacja pedagogiczna realizowana  
w ramach projektu "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" realizowanego przez 

Województwo Mazowieckie w ramach RPO WM na lata 2014-2020, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Innowacja była adresowana do uczniów klas technik 
ekonomista i technik rachunkowości oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych uczących w tych 
klasach. 60 uczniów i 8 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach z kompetencji miękkich. 
Nauczyciele byli przygotowywani do pełnienia skutecznej roli wspierania uczniów  
z wykorzystaniem narzędzi coachingowych., a uczniowie do aktywnej pracy zespołowej. 
Dodatkowo w ramach projektu zakupiono licencje dla uczniów branżowych symulacji biznesowych 
firmy REVA, przeszkolono na certyfikowanych instruktorów kolejnych 3 nauczycieli. Zadaniem 
ww. nauczycieli było nadzorowanie prowadzenia wirtualnych firm przez uczniów w branżach: 
restauracja, biuro rachunkowe, biuro podróży czy klub fitness. Efektem innowacji jest 
wprowadzenie modułu nauki zarządzania przedsiębiorstwem w klasie 1 w techniku 
rachunkowości do rozkładu materiału rozliczenia finansowego małych przedsiębiorstw i w klasie 3 
do programu przedmiotu biuro rachunkowe. 

 
Ambasador PE  

W roku szkolnym 2019/2020 zdobyliśmy tytuł: „Szkoła - Ambasador Parlamentu 

Europejskiego”, tytuł przyznawany szkołom 
ponadgimnazjalnym przez Parlament Europejski za 
realizację różnych działań. W związku z tym w 
ubiegłym roku szkolnym 2020/2021zostały 
zrealizowanie między innymi następujące działania: 
• Powołany został zespół młodszych 
ambasadorów (uczniów) i opiekun jako starszy 
ambasador (nauczyciel) 
• Działał szkolny punkt informacyjny 
poświęcony Unii Europejskiej, Komisji 
Europejskiej  
• Prowadzona była strona na facebooku dotycząca wyżej wymienionych działań, 
• Zorganizowano spotkanie online z Europosłem Panią Danutą Hübner, 
• Podjęto współpracę z innymi europosłami - Europoseł Pani Sylwia Spurek  
• Uczniowie brali udział w konkursach, warsztatach i spotkaniach online (np. z tłumaczami 
pracującymi w PE) 
• Został zorganizowany Dzień Europy online- celem wydarzenia było zwiększenie wiedzy 
uczniów dotyczącej integracji europejskiej i roli Parlamentu Europejskiego.  
Działania charytatywne: 
 Uczestnictwo w akcji „Góra grosza”,  
 Udział w akcji „Świąteczna paczka” 
 Jesienna zbiórka odzieży 

 
Uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w uroczystościach patriotyczno-religijnych na terenie 
miasta Otwock.  Apele, uroczystości szkolne odbywały się zgodnie z planem we wrześniu i 
październiku oraz maju i czerwcu. 
Odbyte wycieczki i wyjazdy edukacyjne - Ze względu na obostrzenia sanitarno-epidemiczne 
odbyło się tylko 10 wycieczek jednodniowych integracyjnych po powrocie ze zdalnego nauczania 
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 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  Nr 2  
W roku szkolnym 2020/2021 w naszym ośrodku kształciło się 100 dzieci i młodzieży z czego w 
przedszkolu 35 , szkole podstawowej 42 , technikum 18 i 5 w zasadniczej szkole branżowej . 
Internat naszej placówki kwaterował 14 wychowanków . W zajęciach wczesnego wspomagania 
rozwoju uczestniczyło 95 dzieci . Dodatkowo przez cały rok szkolny ośrodek realizował program 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem „ w których uczestniczyło  50         dzieci . 
Uczniowie klas kończących szkołę podstawową  oraz technikum przystępowali do egzaminów 
kończących dany etap edukacyjny. 
 Funkcjonowanie  placówki w obliczu pandemii  „ COVID 19 „ 
1.09.2020 – 23.10.2020  - działalność placówki o charakterze stacjonarnym ( wszystkie oddziały ) 
26.10.2020-13.11.2020 – działalność placówki o charakterze zdalnym ( wszystkie oddziały ) 
16.11.2020-18.12.2020. – wszystkie klasy szkolne –nauczanie zdalne , działalność przedszkola 
specjalnego , WWR – zajęcia o charakterze stacjonarnym. 
18.01.2021-30.04. 2021. – przedszkole specjalne , WWR oraz uczniowie klas I-III – zajęcia o 
charakterze stacjonarnym , starsze klasy szkoły podstawowej , technikum oraz zasadnicza szkoła 
branżowa – nauczanie zdalne . 
3.05.2021.-28.05.2021.  -   tryb nauczania hybrydowego – klasy starsze, pozostałe dzieci klas I-III 
oraz przedszkola i WWR – zajęcia stacjonarne . 
31.05.2021.- 25.06.2021.-  działalność placówki o charakterze stacjonarnym ( wszystkie  oddziały ) 
 

Najważniejsze wydarzenia z życia naszej placówki w roku szkolonym  2020-2021. 

 Ślubowanie klas pierwszych . 
W nowym roku szkolnym przybyły dzieci do klas pierwszych zarówno w szkole podstawowej jak i 
w  szkole branżowej . Zorganizowano dla nich ślubowanie  jednak w konieczności stosowania 
zasad reżimu sanitarnego nie było ono uroczyste jak za dawnych pełne zabaw i konkursów na sali 
gimnastycznej  . Uczniowie składali przysięgę w swoich klasach. 

                   
        Klasa I Szkoła Branżowa .                                      Klasa I Szkoła Podstawowa . 

 

Obchody dnia kropki , ziemniaka i jabłka w przedszkolu specjalnym. 
We  wrześniu 2020 w przedszkolu odbywały się atrakcyjne imprezy aktywizujące wychowanków 
do wszelkiego rodzaju działań  z wykorzystywaniem pozytywnych emocji i swoich mocnych stron . 
Zorganizowano obchody dnia ziemniaka , jabłka , dzień spadającego liścia i święto kropki . 
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Systematyczne prelekcje i spotkania z pielęgniarką ośrodka. 
We wrześniu i w październiku 2020 uczniowie wszystkich klas systematycznie uczestniczyli w 
prelekcjach dotyczących przestrzegania zasad reżimu sanitarnego w placówce . Zdobywali nowe 
informacje o zagrożeniach rozwijającej się pandemii. Poznawali sposoby zachowywania się w tej 
szczególnie trudnej sytuacji.  
 

     
 
 
Obchody Dnia Chłopaka w internacie ośrodka - 29 i 30  września internat ośrodka zorganizował 
imprezy bogate w atrakcyjne konkursy i wesołe zabawy związane z obchodami Dni Chłopaka .  
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Spacery szlakami mazowieckiego parku krajobrazowego połączone z grzybobraniem . 
W październiku 2020 organizowano zajęcia o charakterze ekologicznym . Uczniowie uczyli się 
systematycznego obcowania z przyrodą i korzystania z darów otwockiego lasu. Zorganizowano 
częste spacery po lesie , rozwijając szacunek do przyrody zbierano grzyby , żołędzie i kasztany. 

             
Korzystanie z uroków zimy . 
Uczniowie klas  I-III  oraz dzieci z przedszkola specjalnego kontynuując naukę w trybie 
stacjonarnym w ośrodku systematycznie  korzystali z uroków zimy. Służyły temu częste spacery i 
zabawy zimowe na śniegu.  
 

            
 
Bal karnawałowy w naszym przedszkolu . 
4 lutego zorganizowaliśmy bal karnawałowy dla naszych przedszkolaków . Impreza odbyła się 
zgodnie z zasadami przestrzegania reżimu sanitarnego. Każda grupa przedszkolna bawiła się 
oddzielnie w swoich salach  
 

            
Walentynki 2021.  
15  lutego uczniowie klas I-III otrzymali od listonosza miłe upominki. Od tego momentu każdy 
uczeń musiał w tym dniu spełnić jakiś dobry uczynek , taki  „ prosto od serca „ . Wszyscy 
uczniowie wywiązali się z postawionego im zadania wzorowo. 
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Konkurs plastyczny „ Urocza Pani Wiosna „  
Na przełomie marca i kwietnia 2021 uczniowie klas I-III uczestniczyli w konkursie plastycznym. 
Zorganizowano wystawę i prace oceniali wszyscy uczestnicy . Laureatom wręczono atrakcyjne 
nagrody . 

                         
 
Prelekcja „ Zdrowe kanapki „  
22 kwietnia zorganizowano dla dzieci klas I-III specjalne zajęcia kulinarne . Uczniowie uczyli się 
robić kanapki pełne zdrowych i potrzebnych do życia witamin. Zajęcia prowadzone były ze 
szczególnym uwzględnieniem higieny oraz prozdrowotnych uwarunkowań .Prelekcję 
przeprowadziła pielęgniarka naszego ośrodka . 

          
Zakończenie roku klas IV- Technikum. 
30 kwietnia pożegnano klasy IV-Technikum. Na skromnej z powodów pandemii uroczystości byli 
wszyscy nauczyciele .  

 
                                  
 

Klasa   

IV A                                                            
Klasa  

IV B 
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Systematyczne zajęcia  z   Dogoterapii. 

 
W roku szkolnym 2020-2021 dzieci z przedszkola specjalnego oraz uczniowie klas I-III 
uczestniczyli w specjalnych zajęciach terapeutycznych z żywymi zwierzętami . Uczyli się przyjaźni 
i sympatii do świata zwierząt , kształtując potrzebę opieki i odpowiedzialności.  

                     
 
Realizacja projektu unijnego . 
W drugiej połowie czerwca grupa nauczycieli wzięła udział w atrakcyjnym szkoleniu podnoszącym 
umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Zajęcia odbywały się na Malcie – jednej z 
uroczych wysp Morza Śródziemnego . 
 

 
 
                    
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  Nr 1 im Marii Konopnickiej  
 Najważniejsze działania i osiągnięcia:  

a) Udział wychowanków przebywających w Ośrodku(internat)  w konkursach 
zewnętrznych : 

• Mój wymarzony lizak _organizowany przez - 
Muzeum Lizaka oraz Zespół Szkół Miejskich 
nr 1 w Jaśle (wyróżnienie) 

• Zostań  Superbohaterem organizowany przez 
KPP w Otwocku (nagroda) 

• Wiersz o świętach „Dziwne święta” (I 
miejsce) – Biblioteka Publiczna w Kołbieli 

• Eko choinka – organizowany przez 
Stowarzyszenie EKOCYKL(wyróżnienie) 

• IX Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych -Szkoła Podstawowa w Kołbieli (I miejsce) 
• Zwierzęta z Amazonii- konkurs plastyczny organizowany przez ZSO Nr 5 w Sosnowcu 

(wyróżnienie) 
b) Uczestnictwo w konkursach i projektach dzieci z przedszkola 

• Ogólnopolski konkurs organizowany przez SPE „Przedszkole Zdrowego Żywienia”.  
•  Ogólnopolski projekt „Kubusiowi Przyjaciele Natury” organizowany przez markę Kubuś 
• „Mój wymarzony lizak" - Muzeum Lizaka oraz Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle 



23 
 

• "Odbicie duszy, zwierciadło serca - baśniowy 
portret w ramie zamknięty" - Szkoła 
Podstawowa im. Baśni Polskiej w 
Niedźwiadzie Dolnej 

• „Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa” - 
Miejski Ośrodek Kultury w Otwocku 

• Dekoracja  świąteczna i występ”My 
choineczki” - Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa z Garwolina (wyróżnienie) 

• „Zimowe inspiracje” - OSW w Dąbrowie Górniczej 
• „Moja wymarzona złota rybka" - Muzeum Złotej Rybki w Krzemiennej 

• IX Powiatowy Konkurs Palm 
Wielkanocnych -Szkoła 
Podstawowa w Kołbieli 

• Konkurs ekologiczny organizowany 
przez Powiat Otwocki  pt. „Zero 
Waste”  

c) Uczestnictwo w konkursach 

zewnętrznych przez uczniów: 

• Konkursy bożonarodzeniowe 

organizowane przez Stowarzyszenie 
Wspólnota Powiatowa w Garwolinie (kartka 
świąteczna, stroik), 

• Konkurs „Moja EKO-skarbonka” pod 
patronatem PKO BP (opiekunowie SKO), 

• Konkurs plastyczny EKO-choinka pod 
patronatem EKOCYKL, 

• Konkurs „Zostań Superbohaterem” 
organizowany przez KPP w Otwocku 

d) Wydarzenia- Dzień Dziecka z Fundacją 
„POLSAT”  

e) Wiersz „Dziwne święta” publikowany w 

Linii Otwockiej.  

f) Wycieczki – wyłącznie wirtualne. 

 

 
 

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
„Jędruś” 

Praca w minionym roku szkolnym 2020/2021 
przebiegała zgodnie z arkuszem organizacyjnym, 
planem pracy dydaktycznej w szkole i wychowawczej w internacie.  
W dziedzinie wychowania: 
• Grupa 10 wychowanków brała udział w Ogólnopolskim Konkursie Stop uzależnieniom! Uczeń 

wolny od uzależnień! Zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. 
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• Wychowankowie brali udział  w międzyszkolnym konkursie profilaktyki uzależnień’’ „Nie 
bądź leniem ,walcz z uzależnieniem” 
zorganizowanym przez MOS „Dom na 
Trakcie”- zajęliśmy drugie miejsce.  

• W ośrodku działały następujące formy zajęć   
poszerzające zainteresowania dzieci;  koła 
zainteresowań :  koło ceramiczne , koło 
teatralne, muzyczne,  dwa koła sportowe , 
koło taneczne,  astronomiczne i filmowe, 
fittness, plastyczne,  szachowe, kulinarne. 

• Na co dzień   działał Samorząd Uczniowski 
w postaci Sejmiku Jędrusia i Sądu Koleżeńskiego który przez swoje działania  wspomagał pracę 
wychowawczą w placówce. 

• Przez cały rok realizowane były zajęcia z zakresu profilaktyki dotyczące uzależnień , 
bezpieczeństwa oraz  z Praw Dziecka 

• Wszystkie dzieci uczestniczyły w lekcjach wych. 
fizycznego na basenie. Lekcje uzależnione były od sytuacji 
epidemiologicznej i jej obostrzeń.  

• Odbyły się 3 wycieczki cało dniowe „Farma iluzji” do 
„Stacji Grawitacji” ,Spływ kajakowy rzeką 
Świder”(wspólnie z rodzicami) oraz wyjścia do kina.    

                                                                                              
Swoje możliwości i uzdolnienia nasze 
dzieci, pod fachowym okiem 
pracowników pedagogicznych, mogły 
prezentować w poniższych formach o ile 
pozwoliły na to względy epidemiologiczne : 

• Dzień Niepodległości był 
zaprezentowany w formie 
multimedialnej, 

• Andrzejki , 
• Przygotowanie Jasełek i Wieczerzy 

wigilijnej w ośrodku, 
• Przedstawienia teatralne na 

zakończenie pierwszego semestru  oraz na zakończenie  roku szkolnego,  
• Zawody sportowe, w tenisie stołowym i w piłce nożnej, 
• Cykl konkursów poznajemy naszych sąsiadów, 
• Konkurs geoagraficzno- przyrodniczo-Biegi przełajowe z mapą, 
• Udział w maju w akcji charytatywnej na terenie miasta Józefów, 

  
• Współpraca ze schroniskiem „Azyl pod Psim 

Aniołem’’- dzieci zbierały żywność, pościel i 
pieniążki dla podopiecznych schroniska,  

• Ponadto odbył się konkursy – czytelniczy, 
historyczny , plastyczne . 

• „Różaniec”- dzieci  wykonywały razem z 
rodzicami 
różaniec . 
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 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 

W trakcie roku szkolnego 2020/2021 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury  
w Otwocku zorganizował: 
Wystawy w Galerii PMDK 

• Wystawa fotograficzna „RozStroje”: Julia Magoń, Szymon Pszeniczny, Agnieszka Rygiel i 
Judyta Wilk; współorganizator: PMDK, Marta Syga. 

• Wystawa online pt.: „Dotyk Piękna”: Julia Bociankiewicz, Kajetan Doniec, 
Maria Czwojdzińska, Paweł Galas, Wiktoria Gawin, Seweryn Grzywacz, Magdalena Jacak, 
Weronika Jarosz, Anna Jaroszewska, Maria Jaroszewska, Magdalena Ostapińska, 
Katarzyna Parzych, Emilia Pilarska, Olga Rzymkowska, Anna Wołek, Pola Wysocka, Klaudia 
Tobiasz; organizatorzy: PMDK, Monika Grajda-Widulińska. 

• Wystawa pokonkursowa online „Architektura mojego regionu”; organizatorzy: PMDK, 
Katarzyna Niklas-Łypka, Marta Syga. 

• Wystawa „Ale Jajo”; organizatorzy: SKiP i nauczyciele plastycy PMDK. 

• Prezentacja dorobku artystycznego wychowanków PMDK: nauczyciele plastycy PMDK 
Imprezy, dni specjalne, inicjatywy PMDK 
5. Rodzinny Piknik Naukowy - impreza PMDK organizowana corocznie na początku września, na 
której poprzez zabawę i spotkania z pasjonatami dzieci i młodzież mogą zgłębić tajniki szeroko 
rozumianej nauki. W tym roku piknik odbył się w okrojonej formie – dostosowanej do wytycznych 
MEN, GIS i MZ. 
 
Tydzień zdrowej żywności - Tydzień Jabłka – 
akcja propagująca wśród wychowanków zdrowe 
nawyki żywieniowe. 
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Tydzień zdrowej żywności - Tydzień Chleba Żytniego - akcja 
propagująca wśród wychowanków zdrowe nawyki 
żywieniowe. 
 
Andrzejki – inicjatywy nauczycieli i wychowanków w 
grupach (ze względu na reżim sanitarny), zajęcia nawiązujące 
do tradycji wieczoru andrzejkowego – wieczoru wróżb. 

 
 
Warsztaty Bożonarodzeniowe - inicjatywy nauczycieli i wychowanków w grupach (ze względu na 
reżim sanitarny), wykonywanie ozdób i upominków świątecznych, zdobienie pierniczków w 
ramach akcji „Piernikowanie świąteczne pomaganie” dla Fundacji Promyczek. 

 
 

 
 

 
Tydzień z Babcią i Dziadkiem – inicjatywy wychowanków i 
nauczycieli – przygotowywanie upominków, fotobudka.  

 
Tydzień Pozytywnego Myślenia – akcja zorganizowana dla 
wychowanków PMDK - celem przedsięwzięcia było 
dostrzeżenie i podkreślenie pozytywnych aspektów w swoim 
otoczeniu, wspólne odkrywanie jaką moc sprawczą mają nasze 
myśli. 
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Karnawał w PMDK - inicjatywy nauczycieli i wychowanków w 
grupach (ze względu na reżim sanitarny) -  

 
 
Dzień Kota 

 
 

Obchody Dnia Świętego Patryka – inicjatywa mająca przybliżyć 
wychowankom kulturę celtycką, patrona Irlandii i święto przypadające na 
17 marca. 

 
 
Warsztaty Wielkanocne - inicjatywy nauczycieli i wychowanków w grupach, wspólne malowanie 
pisanek XL 
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Tydzień Książki i Praw Autorskich – wydarzenie promujące wśród 
społeczności PMDK czytelnictwo oraz poruszające problematykę 
związaną z ochroną praw autorskich. 

 
Prezentacja dorobku artystycznego wychowanków – przedstawienie 
teatralne pt.: „Na szklanym ekranie”, na scenie zaprezentowali się 
przedstawiciele wszystkich kół zainteresowań PMDK w roku 
szkolnym 2020/2021 

 
 
 

Cykl akcji 
charytatywnych pod wspólnym tytułem 
„Zaadoptowani” – nawiązanie współpracy z 
MGOPS z Karczewa oraz ze schroniskiem dla 
bezdomnych psów Małe Boże, zbiórka 
potrzebnych rzeczy, produktów spożywczych, 
karmy, organizacja kiermaszu. PMDK dołączył 
również do akcji „Nie bądź sknera, kup pampera” 

oraz do akcji PCK „Gorączka Złota” 

 
 

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży 

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

 
 
Obóz językowy - dziewiąta edycja obozu językowego, ze względu na pandemię, odbyła się w 
formie online. Młodzież przez dwa tygodnie 2 godziny dziennie doskonaliła swoje umiejętności 
językowe, zgłębiała wiedzę na temat historii i kultury amerykańskiej oraz  podejmowała 
różnorodne działania kreatywne, doskonaląc umiejętność nieskrępowanej konwersacji w różnych 
sytuacjach zadaniowych. 

 
 
Konkursy powiatowe i wewnętrzne PMDK. 

a) Internetowy Konkurs SzachMaks, koordynator: Agata Dzik 
b) XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Architektura mojego regionu", koordynator: 

Katarzyna Niklas 
c) Konkurs recytatorski dla wychowanków PMDK SOSENKA „Wiersze o zdrowiu” 

koordynator: Renata Kostrzyńska, Agnieszka Zakrzewska 
d) „Mam pasję”- konkurs on-line dla wychowanków PMDK, koordynator: Katarzyna Niklas 
e) Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia, koordynator: Agata Dzik 
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f) 44. Powiatowe Eliminacje Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, koordynator: 
Katarzyna Niklas 

g) XVII Mazowiecki Konkurs Piosenki Polskiej, koordynator: Katarzyna Niklas 
h) Powiatowy Turniej Sudoku, koordynator: Agata Dzik 

Koncerty, kabarety, spektakle teatralne, spotkania dla społeczności lokalnej. 

a) Stand-up Piotr Szumowski 
b) Stand-up Katarzyna Piasecka 

Osiągnięcia wychowanków – wyniki olimpiad i konkursów 

Międzynarodowy konkurs plastyczny „Ludzie ludziom zgotowali ten los 2021r.”  

Kwalifikacja do wystawy: Iga Zagrabska i Antonina Zięba 
XVI Ogólnopolski Konkurs „Architektura Mojego Regionu” 

Kat 10-12 lat :  
I nagroda Julia Włastowska, II nagroda Calypso Szewczyk, II nagroda Ignacy Nykiel 
Kat 13-14 lat  
II nagroda Zuzanna Nietupska ,II nagroda Aleksandra Kolenkiewicz ,III nagroda Emilia Pilarska  
wyróżnienie Antonina Zięba i Kajetan Doniec  
Kat 15-16 lat  
II nagroda Magdalena Jacak ,Wyróżnienie Pola Wysocka,  
Wyróżnienie Bombińska  
Kat 17-19 lat  II nagroda Katarzyna Długosz 
„Mam Pasję” – konkurs PMDK 

Miejsce 1 - Adam Cofała, Aleksandra Kolenkiewicz  
Miejsce 2 - Szymon Mazan, Jan Kasprzak, Jolanta Bany, Anna Wołek, Julia Włastowska 
Miejsce 3 - Anna Kasprzak, Weronika Janasz 
Wyróżnienie - Celina Kożuch  
V Ogólnopolski konkurs plastyczny” Spójrz okiem artysty- Frida Kahlo”  

Kwalifikacja do wystawy: Antonina Zięba  
Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka 2020”  
Miejsce I - Filip Pardyak, Gaja Kusztal, Joanna Grudziń 
Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka 2021”  
Kategoria kl. I-III 
Miejsce III – Karina Wiktorowicz 
Kategoria kl. IV-VI 
Miejsce II – Pola Skoczek 
Miejsce III – Amelia Latuszek 
Kategoria kl. VII-VIII 
Miejsce I – Cezary Malik 
Miejsce III – Szymon Rokicki 
II Ogólnopolski konkurs plastyczny „Święte Słowa Kardynała Wyszyńskiego” 
II Nagroda Aleksandra Kolenkiewicz  
Powiatowy konkurs plastyczny „Zero Waste”  
I Nagroda Aleksandra Kolenkiewicz  
Powiatowy konkurs plastyczny „Osobliwości Rezerwatu Świder  
I Nagroda Martyna Nowak  
I Nagroda Aleksandra Kolenkiewicz  
II Nagroda Karolina Słupska  
Powiatowy konkurs plastyczny „Noc Świętojańska”  
Kategoria kl. I-III 
I Nagroda Marta Rozum  
II Nagroda Hanna Barwaniec  
III Nagroda Dorota Bralska  
Kategoria kl. IV-VI 
I Nagroda Julia Włastowska  
II Nagroda Klara Gocłowska  
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III Nagroda Joanna Grzęda  
Kategoria kl. VII-VIII   
I Nagroda Antonina Zięba  
II Nagroda Aleksandra Kolenkiewicz  
XI Ogólnopolskie Biennale Plastyczne „Kot 2021” Wrocław  
Kwalifikacja do wystawy:  
Karolina Kolenkiewicz  
Aleksandra Kolenkiewicz  
Martyna Nowak  
Konkurs Recytatorski „Sosenka” dla wychowanków PMDK 
Kategoria I (klasy I - III) I nagroda ex aequo  
Maja Chmielewska  
Joanna Grudzień 
Wyróżnienia: Marta Szostak, Mariola Wilczyńska, Weronika Wojtalczyk 
Kategoria II (kl. IV - VI)  
I nagroda Anna Jaroszewska 
Wyróżnienia: Brunon Biesiada, Martyna Nowak 
Kategoria iii (kl. VII i wyższe) 
Wyróżnienie: Marusia Jaroszewska 
XIX Ogólnopolski konkurs plastyczny „Tradycje Wielkanocne” 
II nagroda Ignacy Nykiel  
I Ogólnopolski konkurs rzeźby ceramicznej  
Wyróżnienie: Magdalena Jacak  
Kwalifikacja do wystawy  
Weronika Jarosz  
Emilia Pilarska  
Maja Lewańska  
Marianna Kuźniar  
Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia 
Hanna Barwaniec - wyróżnienie 
Łukasz Antoszewski - wyróżnienie  
Powiatowy Turniej Sudoku  
I nagroda Daria Wojdat 
II nagroda Emilia Nowicka, Barbara Kos 
III nagroda Alicja Pawlikowska, Maja Bońkowska 
Mazowiecki Konkurs Piosenki Polskiej  
I m-ce: Amelia Nondenburg  
Wyróżnienia: Anna Krawczyk, Joanna Grudzień 
Wycieczki i wyjazdy edukacyjne: 

„Zima w PMDK” – wycieczka do Lawendowej Siwianki na „Warsztaty z lawendowym 
bałwankiem”, „Karnawał w Lawendowej Siwiance” 
,,Lato w PMDK” - wycieczka do Wilanowa, wycieczka do Centrum Edukacji Leśnej, Labirynt na 
świeżym powietrzu – wycieczka do Milanowka, wycieczka do Ośrodka z alpakami „Koparka”, 
Warsztaty ekologiczne w Amnest Otwock  
Wycieczka do Dąbrówki na warsztaty rzeźbiarskie 
Wycieczka do Mlądza: Noc Świętojańska - polskie tradycje ludowe 
Wycieczka do Dąbrówki: Dzień z plastyką w pracowni rzeźbiarza.  
Wirtualna wycieczka na pokładzie transatlantyku „Titanic” 
Wirtualna wycieczka po rezydencji Królowej Elżbiety II  
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 INNOWACJE PEDAGOGICZNE  
            Zespół Szkół Ekonomiczno–Gastronomicznych im. Stanisława Staszica 

Innowacje Pedagogiczne: 
W roku szkolnym 2020-2021 realizowano 5 innowacji: 

• Technik ekonomista -menager projektu  
• Technik hotelarstwa- klasa personelu pokładowego   
• Technik żywienia i usług gastronomicznych – dietetyka- akademia zdrowia 
• Technik ekonomista -klasa wojskowo-sportowa  
• Technik technologii żywności – menager żywienia i żywności  

           Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie 
W roku szkolnym 2020/2021 kontynuowano innowacje: 

• technik elektryk z innowacją komputerowy projektant 
• technik logistyk z innowacją strażacko  - ratowniczą 

 
4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej na rzecz dzieci 

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

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

niedostosowaniem społecznym oraz rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 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  

W ramach udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole podjęto następujące 
działania: 

• prowadzone były badania i działania diagnostyczne, w tym diagnozowanie indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 
określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier  
i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły  
i placówki; 

• tworzone były zespoły nauczycieli i specjalistów w sprawie uczniów posiadających opinie 
poradni i orzeczenia o kształceniu specjalnym. Opracowywano dla uczniów Indywidualne 
Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, Okresowe Oceny Funkcjonowania Uczniów  
i Ewaluacje Efektywności realizacji Indywidualnych Programów Edukacyjno-
Terapeutycznych. 

• Przeprowadzano diagnozę wychowawczo-profilaktyczną wśród uczniów i rodziców  
w formie ankiet on-line. 

• Stale monitorowano potrzeby i oczekiwania uczniów związane ze zdalnym nauczaniem. 
• Diagnozowano sytuację wychowawczą w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo 
ucznia w życiu szkoły i placówki. 

• Przeprowadzano badania psychologiczne w kierunku diagnozowania przyczyn trudności  
w nauce, trudności wychowawczych, problemów emocjonalnych i rodzinnych.\ 

• Podejmowano działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 
młodzieży; 

• Prowadzono zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami (min. trening adaptacyjny dla 
uczniów klas pierwszych, trening umiejętności społecznych, warsztaty efektywnego uczenia 
się). 

• Prowadzono indywidualne zajęcia edukacyjne wynikające z Indywidualnych Programów 
Edukacyjno- Terapeutycznych i zindywidualizowanych ścieżek kształcenia.  

• We wszystkich klasach drugich po szkole podstawowej przeprowadzono zdalne zajęcia 
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psychoedukacyjne o  autoprezentacji we współpracy z trenerem z Akademii Ekonomiczno-
Humanistycznej w Warszawie 

• We wszystkich klasach drugich przeprowadzono warsztaty "Zrozum-My się", promujące 
zdrowie psychiczne, we współpracy z edukatorkami z Uzdrowiska Konstancin. 

• Zorganizowano pomoc materialną dla uczniów, poprzez koordynowanie na terenie szkoły 
rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 roku – 
pomoc została udzielona 6 uczniom. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna była organizowana m.in. w formie konsultacji, porad, 
mediacji, rozmów wspierająco – motywujących, warsztatów w trakcie, których pokazywano 
młodzieży różne techniki adaptacji do nowych warunków, uczono podejmowania decyzji, 
umiejętności społecznych, motywowano do nauki, promowano zdrowy styl życia, diagnozowano 
obszary problemowe uczniów w celu dostosowania odpowiednich form pomocy w szkole i poza 
szkołą. Prowadzono rozmowy terapeutyczne wynikające z trudnego czasu izolacji i problemów 
uczniów związanych z pandemią Covid-19. 
 
 Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku 

W roku szkolnym 2020/2021 pomocą psychologiczno - pedagogiczną objętych zostało 148 
uczniów, w tym m. in.:  
• 87 uczniów z powodu specyficznych trudności w uczeniu się; 
• 3 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności; 
• 14 uczniów z powodu choroby przewlekłej; 
• 25 uczniów z powodu zaburzeń depresyjno-lękowych; 
• 2 uczeń z powodu trudności adaptacyjnych z powodu wcześniejszego uczenia się za granicą; 
• 12 uczniów z względu na problemy adolescencyjne; 
• 5 uczniów ze względu na nieradzenie sobie ze stresem; 
• 6 uczniów z powodu sytuacji kryzysowej; 
• 6 uczniów z powodu niepowodzeń szkolnych; 
• 1 uczeń ze względu na szczególne uzdolnienia; 
• 2 uczniów z orzeczeniem o nauczaniu indywidualnym; 
• 2 uczniów z powodu objęcia ich pieczą zastępczą; 
• 9 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

Ww. uczniowie m. in.: 
-  korzystali, zgodnie z potrzebami, z indywidualnych konsultacji z psychologiem, pedagogiem i 

doradcą zawodowym; organizowano dla nich pomoc zewnętrzną; 
- przeprowadzono diagnoz ich funkcjonowania, rozpoznano ich trudności i potrzeby;  
- mieli możliwość uczestniczenia w zajęcia dot. efektywnej nauki, radzenia sobie ze stresem, 

indywidualnych sesji relaksacyjnych. 
Dla 3 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uruchomiono zajęcia 

rewalidacyjne, 2 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizowało 
indywidualnie jeden przedmiot,  5  uczniów objęto zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, 2 
nauczaniem indywidualnym.  

Przeprowadzono we współpracy z wychowawcami, nauczycielami oraz 
rodzicami/pełnoletnimi uczniami  wielospecjalistyczne oceny funkcjonowania 6 uczniów z 
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  oraz opracowano dla nich Indywidualne 
Programy Edukacyjno – Terapeutyczne.  
.We współpracy z wychowawcami organizowano zespoły wychowawcze, w tym  podczas 
nauczania zdalnego z wykorzystaniem platformy Teams, na których omawiano trudności 
wychowawcze i dydaktyczne uczniów 

Specjaliści szkolni we współpracy z wychowawcami podejmowali działania profilaktyczne dot. 
uczniów uzależnionych od Internetu/telefonu, współpracowali w tym zakresie z z Fundacją 
Konstruktywnego Rozwoju, realizującą zadania z zakresu profilaktyki uzależnień na terenie 
Powiatu Otwockiego; 
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Pedagodzy szkolni przeprowadzili we współpracy z wychowawcami okresową diagnozę 
sytuacji wychowawczej szkoły (wrzesień 2020): 

• diagnozę przeprowadzono we wszystkich klasach; 
• wyniki diagnozy w poszczególnych klasach omówiono z wychowawcami klas; 
• na podstawie diagnozy przygotowano wnioski do programu wychowawczo – profilaktycznego 

szkoły; 
• na podstawie ww. diagnozy zaktualizowano program wychowawco – profilaktyczny szkoły; 
• w V 2021 zaktualizowano ponowie program wychowawczo – profilaktyczny w oparciu o wytyczne 

MEN w związku z powrotem uczniów do nauczania stacjonarnego; 
W ramach działań profilaktyczno - wychowawczych: 

• przygotowywano i zamieszczano materiały informacyjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli  
w Librusie i w gablocie szkolnej promujące zdrowy styl życia, w tym dot. m. in. radzenia sobie 
ze stresem i bezpiecznego zachowania w okresie epidemii (materiały ze stron rządowych); 
profilaktyki czerniaka; wspierania uczniów w powrocie do nauki stacjonarnej; 

• realizowano we współpracy z otwockim Sanepidem następujące programy profilaktyczne: 
Znamię? Znam je! Podstępne WZW! „Na drodze jestem offline”; 

• psycholog szkolny zrealizował w klasach I rekomendowany program profilaktyczny „ARS, czyli 
jak dbać o miłość”;  

• zorganizowano w Teams spotkanie dla rodziców nt. wspierania dziecka w sytuacji kryzysowej  
w kontekście pandemii Covid-19 i powrocie do nauczania stacjonarnego; 

• w ramach doraźnych zastępstw specjaliści szkolni przeprowadzali z uczniami zajęcia  
nt. profilaktyki zdrowotnej, efektywnego uczenia się, kompetencji społecznych;  

• w V-VI 2021 (po powrocie do nauczania stacjonarnego) przeprowadzono we współpracy z 
psychologiem szkolnym we wszystkich klasach I i II zajęcia integracyjne; 

• zorganizowano (na podstawie przeprowadzonego rozpoznania trudności występujących w 
klasie)  i przeprowadzono w kl. 2e w nauczaniu zdalnym specjalny, 3-godzinny blok zajęć o 
charakterze edukacyjno – terapeutycznym dot. efektywnej nauki, organizacji i planowania pracy 
oraz technik relaksacyjnych; 

• zrealizowano w klasach III we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym program 
profilaktyczny nt. profilaktyki zdrowia psychicznego: „Zrozum – My się” ; 

• aktualizowano i zamieszczano materiały na stronie szkoły w zakładce pedagog/psycholog nt. 
m. in. realizowanych w szkole programów profilaktycznych, BEZPIECZNYCH WAKACJI, 
telefonów oraz instytucji oferujących pomoc psychologiczno – pedagogiczną; 

• przeprowadzono we współpracy z biblioteką szkolną warsztaty dla uczniów nt. wizualnego 
notowania (sketchnoting); 

• współpracowano z Fundacją Konstruktywnego Rozwoju w zakresie organizacji pomocy 
psychologiczno – terapeutycznej dla uczniów uzależnionych od nowych technologii; 

• organizowano pomoc materialną dla uczniów – Rządowy program pomocy uczniom 
niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i 
materiałów ćwiczeniowych (pomoc w wypełnianiu wniosków oraz rozliczenia faktur na zakup 
podręczników); 

 Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie 

W roku szkolnym 2020/2021 pomocą psychologiczno – pedagogiczną objętych było ponad 
40% społeczności uczniowskiej. Zespół wychowawczy opracował 20 Indywidualnych Programów 
Edukacyjno -  Terapeutycznych zgodnie z orzeczeniami naszych podopiecznych i dokonał 
dostosowań zgodnie z możliwościami i potrzebami uczniów.  
3 uczniów decyzją Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej realizowało obowiązek nauki w trybie 
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – indywidualne wyłączenie z niektórych przedmiotów z 
różnych powodów.  
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W związku ze stanem zdrowia jedna z uczennic korzystała z nauczania indywidualnego w 
trybie zdalnym. Takie rozwiązanie, nie tylko pozwoliło na bezpieczny powrót uczennicy do 
zdrowia, ale także zmotywowało do intensywnej pracy, dzięki której uzyskała najwyższy wynik w 
szkole i otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów.  

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 338 osób. Porównywalny w stosunku do lat ubiegłych odsetek 
młodzieży korzystającej z pomocy, pomimo ograniczonego zdalnym trybem pracy szkoły kontaktu, 
wskazuje na wywołany pandemią wzrost zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc. 

Najczęstszą przyczyną podjęcia pracy pedagogicznej  z uczniami były ich długotrwałe 
nieobecności w szkole, brak aktywności na lekcjach online, naganne zachowanie  
i niepowodzenia szkolne. We wszystkich niemal przypadkach trudności wynikały przede 
wszystkim ze zdezorganizowania w wyniku pandemii dotychczasowego sposobu funkcjonowania.  
Praca pedagogów głównie dotyczyła obszaru motywacji do realizowania obowiązku szkolnego, 
podejmowania działań w nowej rzeczywistości, aktywizowania,  
ale również pomoc w akceptacji i radzeniu sobie z zaistniałą sytuacją, nawiązywanie współpracy z 
psychologiem w celu dalszej pomocy uczniowi, nie rzadko całej rodzinie.  
W najtrudniejszych przypadkach uczniowie kierowani było do instytucji specjalistycznych. 

Ponadto uczniowie doświadczali: 
• Trudności i niepowodzeń szkolnych, o genezie pozapandemicznej, uwarunkowanej 

specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, 
niepełnosprawności intelektualne, choroby przewlekłe); 

• Trudności w relacjach z rodzicami, problemów osobistych, problemów w obszarze 
budowania relacji; 

• Trudności z zakresu uzależnień (od substancji i czynności); 
• Trudności w obszarze edukacyjnym w związku z niewłaściwie dobranym kierunkiem 

i forma kształcenia; 
• Kryzysów w związku sytuacjami trudnymi emocjonalnie; 
• Zaburzeń nastroju w tym stanów depresyjnych i lękowych, a skala zjawiska jednoznacznie 

wskazuje, że ich katalizatorem są konsekwencje pandemii; 
• Przemocy fizycznej i psychicznej (sytuacje incydentalne); 
• Społecznego wycofania, trudności w funkcjonowaniu społecznym, co pogłębione zostało 

poprzez pandemicznę izolację, ograniczenia kontaktów, ogólny wzrost poczucia zagrożenia; 
• Śmierci, choroby, kalectwa w najbliższym otoczeniu, również w wyniku pandemii COVID-

19.(Dwoje z naszych uczniów doświadczyło śmierci rodzica w wyniku COVID); 
• Trudności materialnych, finansowych; 

Realizacja programu akcji profilaktycznych wynikających Programu Profilaktyczno – 

Wychowawczego, udostępnianie informacji poprzez FB szkoły, dziennik elektroniczny 

Librus: 

• Warsztaty „Profilaktyka pozytywna- budowanie kompetencji społeczno - emocjonalnych” 
- Budowanie pozytywnego obrazu siebie. 
- Metody radzenia sobie ze stresem. 
- Sztuka rozmawiania.”, wybrane elementy podczas zajęć zastępstw, także podczas rozmów 
indywidualnych. 

• Warsztaty dla młodzieży „Rozwijanie umiejętności skutecznego uczenia się” - zajęcia na 
godzinach zastępstw  

• Promocja zdrowia – Narodowy Program Zdrowia „Zdrowy Uczeń – Trzymaj Formę” 
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• „Znamię! Znam je?”- profilaktyka antynowotworowa, profilaktyka czerniaka – realizacja 
Narodowego Programu Zdrowia. 

• Akcja informacyjna metody radzenia sobie z lękiem , osamotnieniem, stresem, podczas 
kształcenia na odległość. Informacje do uczniów online. 

• Akcja informacyjna na temat wsparcia specjalistów ze szkoły, telefony zaufania 
i poradnictwo w czasie pandemii w instytucjach wspierających szkołę. Informacje do 
uczniów poprzez dziennik librus. 

• Akcja „Bezpieczne wakacje”- podczas zajęć - zastępstw. 
 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica  

W roku szkolnym 2020/2021 działania pedagogów i psychologów realizowane były zgodnie z 
przyjętym planem pracy. Zdiagnozowane, najczęściej występujące problemy wychowawcze 
dotyczyły: 

• niepowodzeń szkolnych, 
• konfliktów rówieśniczych, 
• niskiej motywacji do nauki, 
• nieumiejętności radzenia sobie ze stresem, 
• problemów rodzinnych, konfliktów z rodzicami, 
• obniżonego nastroju, odczuwania samotności, 
• braku wiary w swoje możliwości, poczucia niskiej wartości, 
• problemów w związkach, rozstań, nieszczęśliwych miłości, 
• niskiej frekwencji, 
• problemów ze zdalnym nauczaniem, 
• samookaleczeń, 
• problemów z odżywianiem. 

W związku z tym organizowane były różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W 
sumie opieką psychologiczno-pedagogiczną objętych zostało 542 uczniów.  
Opieką objęto również uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (9 
osób) oraz z opiniami PPP (176 osób). 
W ciągu całego roku przeprowadzano konsultacje indywidualne z uczniami i rodzicami i 
nauczycielami– około 1000. Systematycznie monitorowane były wyniki w nauce uczniów z 
niepowodzeniami szkolnymi (konsultacje z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami). 
Spotkania i kontakty z rodzicami miały na celu: 
• motywowanie rodziców do właściwej opieki nad dziećmi, 
• udzielnie informacji na temat przebiegu pracy z uczniem, zauważonych postępach, 

trudnościach itp., 
• udzielanie pomocy, porad i wskazówek w związku z różnymi problemami ich dzieci 

(problemy emocjonalne, depresja, problemy z odżywianiem, uzależnienia, niska frekwencja, 
nieodpowiednie zachowanie w szkole, niepowodzenia szkolne, zmiana szkoły, konflikty w 
rodzinie, sytuacja materialna w rodzinie), 

• pomoc w znajdowaniu instytucji wspierających rodzinę w różnego rodzaju problemach. 
• informowanie rodziców o miejscach, w których mogą szukać pomocy w przypadku 

wystąpienia problemów wychowawczych 
• pedagogizacja rodziców: 
– realizacja programu „Reaguj i wspieraj”. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska 
nauczania na odległość. 
– zapoznanie rodziców z raportem „Etat w Sieci 2.0. Zdrowie psychiczne polskich nastolatków”. 
  – zachęcanie do udziału w webinarach adresowanych do rodziców 
Psycholodzy i pedagodzy realizowali program wychowawczo – profilaktyczny – przeprowadzono 
lekcje o tematyce m.in.: 
–  rola specjalistów w szkole, 
– techniki relaksacji jak radzić sobie ze stresem, 
– strategie uczenia się, 
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– „Kontrola oddechu”, 
– „W zdrowym ciele, zdrowy ja”, 
– „Konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami”, 
– „Tolerancja – każdy inny, wszyscy równi”, 
– projekt – „Młodzi – odpowiedzialni za kółkiem (Fundacja La Fontaine), 
– projekt „Profilaktyka czerniaka”, 
– „Niski nastrój – jak sobie z nim radzić?”, 
– „Jak ważna jest dyscyplina?”, 
– „Zdrowa dieta i zaburzenia odżywiania”. 
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.  
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  Nr 1 im. Marii Konopnickiej 
W roku szkolnym 2020/2021 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 . 
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  Nr 2  
W roku szkolnym 2020/2021 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 
,profilaktyki uzależnień ,terapii pedagogicznej, logopedii, integracji sensorycznej, terapii słuchowej 
metodą Tomatisa,  biofeedback, oraz terapia indywidualna. Wspomaganiem indywidualnym 
dydaktycznym objęto dzieci głównie z matematyki i j. polskiego. Do pomocy psychologiczno-
pedagogicznej należą również działania o charakterze interwencyjnym, 
interdyscyplinarnym(zespoły).Około 20 dzieci była objęta indywidualną  terapią  psychologiczną. 
Możliwość zapewnienia dzieciom tak szerokiej oferty terapeutycznej, jest jednym z ważniejszych 
elementów skuteczności naszych oddziaływań  na naszych wychowanków. 
 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

W ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej Poradnia przyjęła w roku szkolnym 
2021/2022r. 1950 dzieci i młodzieży. Wydano 879 opinii, 108  informacji o wynikach badania, 394 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 147 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju, 53 orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego. Prowadzone były z różne formy 
terapii indywidualnej. W ramach kompleksowego wspomagania szkół i placówek działały sieci 
współpracy: psychologów – ze względu na pandemię, wspomaganie odbywało się zdalnie lub  
w formie spotkań indywidualnych.  

 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 
W zajęciach arteterapii, kreatywnych popołudniach i ceramicznych popołudniach uczestniczyli, 
wychowankowie z różnymi deficytami rozwojowymi, problemami emocjonalnymi oraz gorzej 
funkcjonujący w grupie. Były to dzieci z Zespołem Aspergera, wycofane społecznie, nadpobudliwe 
i dziewczynka u której podejrzewałam padaczkę jak i Zespół Aspergera. W przypadku tej 
dziewczynki, prowadziłam szczegółowe obserwacje, które przekazywałam mamie. Zasugerowałam 
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poddanie dziewczynki specjalistycznym badaniom, ponieważ to co obserwowałam na zajęciach 
bardzo mnie niepokoiło, a zachowanie i brak skupienia uwagi, pogarszał się. Mama, po kilku 
rozmowach ze mną na temat zaobserwowanych dysfunkcji, udała się na konsultacje do lekarza i na 
badania specjalistyczne. Na zajęciach starałam się skupiać uwagę na wszechstronnej aktywności 
dziecka, jego twórczej wyobraźni, oraz zwracałam uwagę na rozwój jednostki funkcjonującej w 
ramach określonej grypy. Na zajęciach wykorzystywałam między innymi bajkoterapię, która 
stymulowała rozwój emocjonalny i społeczny. Zajęcia odbywały się w atmosferze zaufania i 
akceptacji. Zajęcia Arteterapeutyczne prowadzone były w małej grupie i dzięki temu pozwalały 
dowartościować każdego wychowanka poprzez podniesienie jego wiary we własne możliwości, 
jednocześnie na każde dziecko mogłam spojrzeć holistycznie.  

 
6. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
 Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie 
Odbyła się 1  kontrola zewnętrzna planowa w zakresie: - zgodności z przepisami prawa 
funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole. W wyniku kontroli nie wydano żadnych zaleceń 

 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomiczny im. Stanisława Staszica 
Odbyła się 1 kontrola kuratoryjna dotycząca monitoringu wizyjnego. Zaleceń nie było. 
 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Odbyła się 1 kontrola KO dotycząca zgodności z przepisami prawa wydawania przez zespół 
orzekający orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć 
w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz zgodności z obowiązującymi 
przepisami prawa wydawania przez pracowników poradni opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Kontrola nie 
wykazała nieprawidłowości, nie wydano zaleceń.  
 

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 Prawo oświatowe. 
Starosta Otwocki wydał na rok szkolny 2020/2021 - 191 skierowań do placówek szkolnictwa 

specjalnego, w tym 170 do placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki i  21 

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 2020/2021 

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

3 

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

9 

RAZEM 12 

 

Lp. Placówka 2020/2021 

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

33 

2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2   w Otwocku, ul. Literacka 8 21 
3 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, ul. Główna 10 38 
5 Inne MOW 21 

RAZEM 113 
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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 

37 

RAZEM 66 

 
 Starosta Otwocki, w roku szkolnym 2020/2021, wydał skierowania na indywidualne nauczanie  w liczbie 

wskazanej w poniższej tabeli: 
 

Placówka 

Indywidualne nauczanie  

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 

  5    5 

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

  2    2 

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

   1   1 

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

   1   1 

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

 1     1 

5 Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii ‘Jędruś” w 
Józefowie ul. Główna 10 

 1     1 

Razem  2 7 2   11 

   

8. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
W roku szkolnym 2020/2021 wydatkowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zgodnie z poniższym zestawieniem: 
 

Okres rozliczenia Kwota 

dofinansowania       

w  zł. 

IX – XII 2020 r. 111.386,67 

I – VIII 2021 r. 69.345,70 
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9. Wyniki sprawdzianów i egzaminów, o których mowa w art. 11 ust. 7 pkt 1   

ustawy Prawo oświatowe  
 

        WYNIKI MATUR 2021 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K.I. GAŁCZYŃSKIEGO 

ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemne)j przystąpiło osób:   169 
w tym obecnych na egzaminach obowiązkowych 169   

świadectwa dojrzałości otrzymało  167, co stanowi 98,82%   
 

WYNIKI MATUR 2021 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. J. SŁOWACKIEGO 

 
 
Przedmiot 
 
 
 
 

Poziom egzaminu 
 

% osób, 
które uzyskały 
co najmniej 
30% pkt. 
z przedmiotów 
obowiązkowych 
 
 
wynik średni 

podstawowy 
 

rozszerzony 
 liczba 

zdających 
 

wynik średni 
w % 
(ark. standard.) 
 
 

liczba zdających 
 liczba zdających 

obowiązkowy 
obowiązkowy 

dodatkowy 
 

Biologia 
 

  26 42  
Chemia 
 

  21 33,48  
Fizyka    9 34  

Geografia   35 60,46  

Historia 
 

  11 37  
Historia szt. 
 

  1 30  
Informatyka   2 15  
Język angielski 
 

164 90,15 131 71 100% 

Język niemiecki 
 

2 94 3 77,33  

Język rosyjski 1 98    

Język hiszpański 
2 

71 
   

Język polski 
 

169 58 12 32 100% 
Matematyka 
 

169 71 43 43 99% 
Wiedza o  społ.   8 32  

 
 
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 
 

- - 24 44,75 - 
Chemia 
 

- - 19 44,05 - 
Fizyka i astronomia - - 20 56,89 - 

Geografia - - 55 66,18 - 

Historia 
 

- - 9 67,33 - 
Historia szt. 
 

- - - - - 

Informatyka - - - - - 

Język angielski 
 

119 96,72 120 81,92 100 

Język niemiecki 
 

4 82,00 - - 100 

Język rosyjski 7 85,43 1 72,00 100 
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ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej) przystąpiło osób: 135 
w tym obecnych na egzaminach obowiązkowych 135      
świadectwa dojrzałości otrzymało 135, co stanowi 100,00%   
         
WYNIKI MATUR 2021 TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH 

        
ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej)  przystąpiło osób:  128 
w tym obecnych na egzaminach obowiązkowych: 128      
świadectwa dojrzałości otrzymało:  113, co stanowi 88,3%   
                                                       
WYNIKI MATUR 2021 TECHNIKUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 2 

Język hiszpański 1 86,50 1 88,00 100 

Język polski 
 

135 71,53 28 58,54 100 
Matematyka 
 

135 85,79 57 59,75 100 
Wiedza o  społ. - - 17 53,06 100 

 
 

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 

 

Język polski 
 

128 
- 

53 12 25 98 
Matematyka 
 

128 
 

48 1 16 88 
Język angielski 
 

128 
- 

63 65 43 95 
Biologia 
 

- 
- 

- 4 16 - 
Chemia 
 

- 
- 

- 9 11 - 
Geografia 
 

- 
- 

- 60 25 - 
Historia 
 

- 
- 

- 2 49 - 
Informatyka - 

- 
- 1 20 - 

Wiedza o  społeczeństwie - 
 

- 5 12 - 

 

 

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% 0 0% 
 

0% 
 Chemia 

 
0 0% 0 0% 0% 

Fizyka i 
astronomia 

0 0% 3 17% 0% 

Geografia 0 0% 18 20% 0% 

Historia 
 

0 0% 2 21% 0% 
Historia szt. 
 

0 0% 0 0% 0% 
Informatyka 0 0% 0 0% 0% 
Język angielski 
 

102 68% 60 53% 
 

81% 
 Język niemiecki 

 
1 
 

46% 0 0% 100% 
 Język rosyjski 4 37% 2 18% 100% 
 Język polski 

 
107 59% 

% 
12 15% 

 
98% 
 Matematyka 

 
107 49% 

% 
24 8% 

% 
87% 
 Wiedza o  społ. 0 0% 0 0% 0% 



42 
 

ogółem do egzaminu maturalnego w części pisemnej przystąpiło 107 osób:      
w tym obecnych na egzaminach obowiązkowych:  107     
świadectwa dojrzałości otrzymało: 86, co stanowi 80,37%   
 
WYNIKI MATUR 2021 TECHNIKUM NR SPECJALNYM  NR 3 W  SOSW NR 2  

 
Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej)  przystąpiło osób:  2 
w tym obecnych na egzaminach obowiązkowych: 2      
świadectwa dojrzałości nie otrzymał żaden uczeń . 
 
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 6 uczniów 
 

Część egzaminu Średni wynik w % Najlepszy  wynik w % 
Język polski 18,7 44 
Matematyka 36 60 

Język angielski  34,7 64 
 

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 38 

Matematyka 12 

Język angielski  31 

 

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

Egzamin ósmoklasisty – przystąpiło 20 uczniów 
 

Część egzaminu Średni wynik w % Najlepszy  wynik w % 

Język polski 47,00 73 

Matematyka 24,00 64 

Język angielski  28,00 55 

 

 

 

 
 

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 
 

Język angielski  2 
- 

26,50 - - 50,00 
Język angielski ustny 
 

zwolnieni 
- 

- - - - 

Język polski  
 

2 46,50 - - 100,00 

Matematyka 
 

2 
- 

14,50 - - 0,00 
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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 8 uczniów, 
zdało 1 uczniów (12,5 %),  
etap pisemny zdał  1 uczeń (12,5%) 
etap praktyczny zdało 8 uczniów(100%) 
 

Część egzaminu Średni wynik w % Najlepszy  wynik w % 
Część pisemna 40,5 50 

Część praktyczna 91,1 100 
 
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 -technik  żywienia i usług gastronomicznych; 

kwalifikacja TG.07 

 

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.  
 

8 6 6 75 5 5 6 6 

 

Wyniki egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe   
 

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

 

   sesja styczeń - luty 2021 

 

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.32 Organizacja 
transportu. 48 45 22 48,89 44 37 45 22 

EE.09 Programowanie, 
tworzenie i 
administrowanie 
stronami internetowymi i 
bazami danych. 

29 27 7 25,92 27 16 27 7 

EE.26 Eksploatacja 
maszyn, urządzeń i 
instalacji elektrycznych. 
 

26 24 4 16,67 24 21 24 4 

AU.55 Drukowanie 
cyfrowe i obróbka 
druków. 
 
 

25 24 22 91,67 24 22 23 23 

EE.08 (egzamin 
poprawkowy) Montaż i 
eksploatacja systemów 
komputerowych, 
urządzeń peryferyjnych i 
sieci. 

25 23 5 21,74 9 3 18 4 

AU.22 (egzamin 
poprawkowy) Obsługa 
magazynów. 
 

34 30 24 80,00 4 3 30 24 
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AU.54 (egzamin 
poprawkowy) 
Przygotowywanie oraz 
wykonywanie prac 
graficznych i publikacji 
cyfrowych. 

19 17 2 11,76 0 0 17 2 

EE.05 (egzamin 
poprawkowy) Montaż, 
uruchamianie i 
konserwacja instalacji, 
maszyn i urządzeń. 

22 22 10 45,45 17 8 8 7 

 
 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 Zespół 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.20 (egzamin 
poprawkowy) 
Wykonywanie i naprawa 
elementów maszyn, 
urządzeń i narzędzi. 

1 1 1 100,00 1 1 0 0 

AU.21 (egzamin 
poprawkowy) 
Wykonywanie 
zabiegów fryzjerskich 
 

5 5 2 40,00 5 2 0 0 

AU.20 (egzamin 
poprawkowy) 
Prowadzenie sprzedaży. 

2 2 1 50,00 2 1 0 0 

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

7 6 2 33,33 6 2 0 0 

AU.15 (egzamin 
poprawkowy) 
Wytwarzanie wyrobów 
stolarskich. 

1 1 0 0,00 1 0 0 0 

 

 sesja maj - lipiec 2021 

Technikum Nr 2 Zespół 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.54 Przygotowanie 
oraz wykonywanie prac 
graficznych i publikacji 
cyfrowych 

27 27 14 51,85 27 27 27 14 

EE.08 Montaż i 
eksploatacja systemów 
komputerowych, 
urządzeń 
 

31 30 18 60,00 31 31 29 18 

EE.27 Montaż i 
eksploatacja sieci 
zasilających oraz trakcji 
elektrycznej. 

21 19 12 63,16 19 13 15 15 

SPL.01 Obsługa 
magazynów 62 62 41 66,13 62 54 62 44 

AU.22 (egzamin 
poprawkowy) Obsługa 
magazynów. 

6 3 3 100,00 0 0 3 3 

AU.32 (egzamin 
poprawkowy) Organizacja 
transportu. 
 

19 16 5 31,25 5 5 16 5 

AU.55 (egzamin 
poprawkowy) Drukowanie 
cyfrowe i obróbka 
druków. 
 

1 1 1 100,00 1 1 0 0 



45 
 

EE.09 (egzamin 
poprawkowy) 
Programowanie, 
tworzenie i 
administrowanie 
stronami internetowymi i 
bazami danych. 

9 5 0 0,00 1 1 5 0 

EE.26 (egzamin 
poprawkowy) Eksploatacja 
maszyn, urządzeń i 
instalacji elektrycznych. 

18 16 4 25,00 3 3 15 4 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 Zespół 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.15 Wytwarzanie 
wyrobów stolarskich 1 1 1 100,00 1 1 1 1 

AU.20 Prowadzenie 
sprzedaży 7 7 5 71,43 7 5 7 6 

AU.21 Wykonywanie 
zabiegów fryzjerskich 8 8 4 50,00 8 5 8 4 

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

2 2 0 0,00 2 0 2 0 

TG.03 Produkcja 
wyrobów piekarskich 1 1 0 0,00 1 0 1 1 

TG.07 Sporządzanie 
potraw i napojów. 7 7 3 42,86 7 3 7 5 

AU.21 (egzamin 
poprawkowy) 
Wykonywanie 
zabiegów fryzjerskich 

3 2 0 0 2 0 0 0 

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w  Otwocku   
 

 
 
         Przewodniczący Zarządu 
          Krzysztof Szczegielniak  

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 

21 TG.07 100 66,3 100 98 100 89,2 

23 TG.16 100 88,4 95,7 81,2 95,7 77,4 

technik technologii 
żywności 

25 TG.04 100 93,5 100 100 100 95,5 

18 TG.17 88,9 81,3 100 81,2 88,9 71,4 

technik hotelarstwa 21 TG.13 100 98,7 100 95,1 100 95 

technik ekonomista 
56 AU.35 91,07 89,50 73,21 67,30 73,21 73,8 

54 AU.36 98,15 90,20 88,89 76,90 88,89 76,50 


