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INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH  

w POWIECIE OTWOCKIM za  rok szkolny 2021/2022 

 

1. Organizacja szkół i placówek – zawody i kierunki kształcenia 

W roku szkolnym 2021/2022 Powiat Otwocki był organem prowadzącym dla 9 oświatowych jednostek 

organizacyjnych, których stan liczbowy uczniów, nauczycieli oraz kierunki kształcenia ilustruje poniższa 

tabela:  

Rok szkolny 2021/2022 

                                                                  

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 

  

22 610 48 4 2,27 

2 

Zespół Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych  

im. Stanisława Staszica  

w Otwocku, 

ul. Konopnickiej 3  

dyrektor – Apolonia 

Żołądek 

Technikum Nr 1 technik ekonomista 

technik 

rachunkowości 

technik hotelarstwa 

technik org. usług 

gastronomicznych 

kelner 

technik żywienia i 

usług 

gastronomicznych 

technik technologii 

żywności 

28 772 

 

65 

 

17 

 

9,39 
Branżowa Szkoła 

I Stopnia Nr 1 

kucharz  

kelner 

wielozawodowa 

 

4 113 

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 

 

21 583 

41 11 5,85 

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 

56 21 11,72 

Technikum Nr 2 technik elektryk 

technik informatyk 

technik logistyk 

technik grafiki i 

poligrafii cyfrowej 

technik transportu 

szynowego 

23 667 

Branżowa Szkoła 

I Stopnia Nr 2 

wielozawodowa 
9 232 

5 

PPPP w Otwocku, ul. 

Majowa 17/19 

dyrektor –Joanna Morawska 

 

wydane opinie, 

orzeczenia i 

informacje  

 

 

2122  

 

22 10 51 
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6 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy  

 Nr 2 w Otwocku, ul. 

Literacka 8  

dyrektor – Paweł 

Uścinowicz 

Przedszkole 

Specjalne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kucharz 

7 31 

50 14 7,09 

Szkoła 

Podstawowa 

Specjalna. 

12 

 

50 

 

 

 

Liceum 

Ogólnokształcące 
0 0 

Branżowa Szkoła 

I Stopnia Nr 4 
1 5 

Technikum 

Specjalne Nr 3 
3 15 

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 15 

79 3 1,89 

Szkoła Pod. 

Specjalna Nr 1 

 
20 91 

Branżowa Szkoła 

I Stopnia Nr 3 

kucharz;  pracownik 

pom. obsługi 

hotelowej 

5 47 

Szkoła 

Przysposabiająca 

do Pracy 

 

7 32 

Wczesne 

wspomaganie 

rozwoju dziecka 

 

 
74 

Zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze 

przy szkole 

podstawowej 

 
Grupy 

i 

indywi

dualne  

16 

8 

MOS „Jędruś” w Józefowie,  

ul. Główna 10  

dyrektor – Marzena 

Marusińska  

Szkoła 

Podstawowa 

 

 
10 106 48 6 3,58 

9 

PMDK im. Michała Elwiro 

Andriollego  w Otwocku, 

ul.Poniatowskiego10 

dyrektor – Ewa Barbara 

Musiejko 

grup zajęciowych – 76 894 3 15 6,33 

RAZEM 

175 kl 

+76 

grup  

3554 ( w tym 

3385 uczniów + 

169 wwr.)  

+894 wych. 

PMDK 

412 101 99,12 

 

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

a) finansowania  

 Wszystkie jednostki oświatowe w pierwszych czterech miesiącach roku szkolnego 2021/2022  tj. IX – XII 

2021 realizowały budżet  przyjęty Uchwałą Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego  

z dnia 29 grudnia 2020 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok.. Wydatki realizowane 

były rytmicznie, proporcjonalnie do upływu czasu. Nigdzie nie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych.  

 Plan finansowy na rok 2021 przyjęty został  Uchwałą Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego  

z dnia 29 grudnia 2021 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 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. 
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 W okresie IX–XII 2021 r.  i  I–VIII 2022 r. Powiat Otwocki otrzymał dotacje celowe na realizację 

dodatkowych zadań w dziedzinie oświaty. Wykaz otrzymanych środków przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Dotacja Kwota dotacji 

1. Dotacja rządowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w: 

- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, ul. 

Główna 10; 

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii 

Konopnickiej w Otwocku, ul. Majowa 17/19; 

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku, 

ul. Literacka 8; 

- Niezwyczajnej Szkole. Społecznej Szkole Podstawowej Specjalnej 

z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie, ul. Lelewela 6; 

69.582,17 
 

 14 851,50 
 

 23 223,67 
 

 10 053,00 
 

 21 454 ,00 
 

 Dotacja rządowa na sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego 

dzieci i młodzieży w: 

 Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława 

Staszica w Otwocku, ul. Konopnickiej 3; 

1 700,00 

 

 669,60 - wykonanie 
 

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” 

 

436 800,00 

4. Dotacja  celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 

własnych powiatu – realizacja zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego w 2021 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; 

 

41 188,00 

 

 

 9 886,00 
 

 31 302,00 
 

5. Dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej dla Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w 

Otwocku na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia dla 58 

uczniów klasy mundurowej. 

 

61 248,00 

6. Dotacja celowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków zgodnie z umową nr D/”WOU-

SO.5124.144.2021” została przeznaczona na realizację zadania 

„Remont  i prace konserwatorskie schodów w Liceum 

Ogólnokształcącym Nr I w Otwocku, zabytek nr 938-A                   z 

31.01.1979”. 

 

90 000,00 

7. 
Dotacja dotycząca Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0. na dofinansowanie zakupu wyposażenia i 

nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej Liceum 

Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza Słowackiego w Zespole 

Szkół Nr 1 w Otwocku, w ramach Priorytetu 3 „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, 

dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących 

szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania 

zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa 

dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 

 

12 000,00 

8. 
Dotacja na realizację zadań wynikających z wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego 

wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w 

zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 

przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków -

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii 

Konopnickiej w Otwocku. 

 

13 992,00 
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9. Środki finansowe, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  w 

ramach programu „Laboratoria przyszłości” na wsparcie szkół 

podstawowych specjalnych w Powiecie Otwockim, zostały 

przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia 

stanowisk pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi              

i innych przedmiotów oraz pomocy służących rozwijaniu 

umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, 

zgodnego z katalogiem wyposażenia programu. W ramach 

otrzymanego wsparcia zostały dokonane zakupy w następujących 

jednostkach: 

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie,  

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii 

Konopnickiej w Otwocku,  

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2  

w Otwocku 

 

120 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 60 000,00 
 30 000,00 

 

 
 30 000,00 

 

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

inwestycje 

 W roku szkolnym 2021/2022 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 

Zakończenie   przebudowy parkingu przed budynkiem szkoły 

Remont i prace konserwatorskie głównych schodów frontowych  

Konserwacja  i naprawa klimatyzacji 

Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku,   

ul. Słowackiego 4/10 

Naprawa samochody służbowego 

 

Konserwacja klimatyzacji  

Naprawa murków w koło budynku 

Zespół Szkół Nr 2 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie  w Otwocku,  ul. 

Pułaskiego 7 

Zainstalowanie na budynku szkoły instalacji fotowoltaicznej  

Konserwacja systemu alarmowego 

Remont instalacji elektrycznej 

Przegląd i remont boiska 

Przegląd i naprawa mebli 

Zespół Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych im. Stanisława Staszica  

w Otwocku, ul. Konopnickiej 3 

 

 

Zainstalowanie na budynku szkoły instalacji fotowoltaicznej 

Malowanie pomieszczeń szkoły 

Remont dachu  

Naprawa instalacji elektrycznej 

Remont instalacji ogrzewania 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy   Nr 1 im. Marii 

Konopnickiej  w Otwocku,  

ul. Majowa 17/19 

Modernizacja budynku i wykonanie zabezpieczeń 

przeciwpożarowych 

Usunięcie awarii hydraulicznej 

Konserwacja instalacji oświetleniowej 

Naprawa i konserwacja lamperii na korytarzach budynku 

 Specjalny Ośrodek  Szkolno-

Wychowawczy Nr 2 w  Otwocku,   

ul. Literacka 8 

 

Konserwacja sieci internetowej  

Naprawa i konserwacja okien 

Przegląd i konserwacja kotłów grzewczych 
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Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „ 

Jędruś”,   w Józefowie ul. Główna 10. 

Prace remontowe w budynku i malowanie pomieszczeń   

Naprawa dachu 

Remont pomieszczeń kuchni 

Naprawa zabudowy meblowej 

Remont sali gimnastycznej 

Remont holu szkolnego 

Powiatowa  Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Otwocku, ul. Majowa 

17/19 

Remont sieci informatycznej 

Remont podłogi – położenie paneli  

Naprawa sprzętu komputerowego 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury  

im. Michała Elwiro Andriollego w 

Otwocku, ul. Poniatowskiego 10 

Remont dachu i elewacji budynku 

Naprawa i konserwacja okien 

 

c) administrowania  

 Wszystkie  placówki oświatowe funkcjonowały w oparciu o zatwierdzone przez  Starostę  Powiatu  

i zaopiniowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty arkusze organizacyjne na rok 2021/2022. 

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 2021 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 3,50 

 

14 13,00 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica                           

w Otwocku, ul. Konopnickiej 3 

5 5,0 14 14,00 

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 7 6,00 14 14,00 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku, ul. Majowa 17/19 3 1,31 2 1,25 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2  w Otwocku, ul. Literacka 8 6 4,60 28 27,50 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej                               

w Otwocku, ul. Majowa 17/19 

5 3,63 29 27,00 

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

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego                          

w Otwocku, ul. Poniatowskiego10 

8 6,73 9 8,00 

RAZEM  48 40,02 139 133,00 

 
 Wszyscy dyrektorzy złożyli na rok szkolny 2021/2022 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 2021/2022 w porozumieniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty dokonano oceny 

pracy: 

 w dniu 07.12.2021 - Pani Ewy Barbary  Musiejko  – dyrektora Powiatowego Młodzieżowego 

Domu Kultury  im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku 

 

 W roku szkolnym 2021/2022 w dniu 22 kwietnia 2022 r. przeprowadzono  konkurs na stanowisko 

dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury  im. Michała Elwiro Andriollego w 

Otwocku. W postępowaniu konkursowym wyłoniono  kandydata  na stanowisko w/w placówki – 

Panią Ewę Barbarę  Musiejko.  Zarząd Powiatu Otwockiego Uchwałą  Nr CDXI/230/22 z dnia 
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27 kwietnia 2022 r. powierzył Pani Musiejko stanowisko dyrektora PMDK na kolejnych 5 lat 

szkolnych. 

 

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

1. Uchwała Nr  CCCLXXIX/183/21 

ZARZĄDU POWIATU 

OTWOCKIEGO   

 

z dnia 13 września  2021 r. 

 

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Oświaty 

Powiatowej do samodzielnego reprezentowania Powiatu 

Otwockiego w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę” 

ustanowionym przez Ministra Edukacji i Nauki na rok 2021, 

w tym do składania wniosków i oświadczeń w systemie 

teleinformacyjnym 

2. Uchwała Nr  CCCXL/187/21 

ZARZĄDU POWIATU 

OTWOCKIEGO   

 

z dnia 29 września  2021 r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi  Liceum 

Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku 

przy ul. Gen. J. Filipowicza 9 do reprezentowania Powiatu 

Otwockiego w związku z zamiarem uczestnictwa w 

programie Erasmus+ „mobilność kadry edukacji szkolnej”, w 

ramach projektu „JĘZYKI OBCE NASZĄ SIŁĄ”, w tym do 

podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisanie 

umowy oraz innych działań w imieniu Powiatu Otwockiego 

3. Uchwała Nr  CCCLIX/201/21 

ZARZĄDU POWIATU 

OTWOCKIEGO   

 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego 

4. Uchwała CCCLIX/201/21 

ZARZĄDU POWIATU 

OTWOCKIEGO   

 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego 

5. Uchwała Nr  CCCLXI/201/21 

ZARZĄDU POWIATU 

OTWOCKIEGO   

 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego 

6. Uchwała Nr  CCCXV/204/21 

ZARZĄDU POWIATU 

OTWOCKIEGO   

z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla  dyrektorów 

szkół i placówek oświatowych dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Otwocki   

7. Uchwała Nr  CCCXVI/204/21 

ZARZĄDU POWIATU 

OTWOCKIEGO   

z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek 

oświatowych dodatku motywacyjnego 

8. Uchwała Nr  CCCXXXIV/157/21 

ZARZĄDU POWIATU 

OTWOCKIEGO   

z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora 

Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w 

Otwocku   

9. Uchwała Nr  CCCLXXVI/212/22 

ZARZĄDU POWIATU 

OTWOCKIEGO   

 

z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie uruchomienia w Technikum Nr 2 w Otwocku 

wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Otwocku przy ul, Pułaskiego 7, 

kształcenia w zawodzie technik programista (351406)   

10. Uchwała Nr  CCCLXXVII/212/22 

ZARZĄDU POWIATU 

OTWOCKIEGO   

z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych, służb inspekcji i straży do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku 

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości  działania jednostki i z których 

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 

11. Uchwała Nr  CCCLXXXVII/219/22 

ZARZĄDU POWIATU 

OTWOCKIEGO   

z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie podziału środków pomiędzy szkoły i placówki, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, 

przeznaczonych w 2022 r. na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli oraz określenia trybu i zasad przyznawania 

dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i 

placówkach prowadzonych  przez Powiat Otwocki 

12. Uchwała Nr  CCCLXXXVI/219/22 

ZARZĄDU POWIATU 

OTWOCKIEGO   

z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu 

Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w 

Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3 do reprezentowania 

Powiatu Otwockiego w związku z zamiarem uczestnictwa w 

programie Erasmus+ w ramach projektu ‘EUROPEJSKIE 

KOMPETENCJE ZAWODOWE” w tym do podpisania i 

złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz 

innych działań w imieniu Powiatu Otwockiego 

13. Uchwała Nr  CCCXCII/221/22 

ZARZĄDU POWIATU 

OTWOCKIEGO   

z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Oświaty 

Powiatowej do samodzielnego reprezentowania Powiatu 

Otwockiego w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę” 

ustanowionym przez Ministra Edukacji i Nauki na rok 2022, 

w tym do składania wniosków i oświadczeń w systemie 

teleinformacyjnym 

14. Uchwała Nr  CCCXCVIII/224/22 

ZARZĄDU POWIATU 

OTWOCKIEGO 

z dnia 23 marca 2022 r w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania Komisji 

Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu 
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Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku przy ul. 

Poniatowskiego 10 

 

15 Uchwała Nr  CDII/226/22 

ZARZĄDU POWIATU 

OTWOCKIEGO 

z dnia 6  kwietnia  2022 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Liceum 

Ogólnokształcącego Nr III im. J. Słowackiego w Otwocku 

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

realizacji pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze 

dla Oświaty” finansowanego z budżetu Województwa 

Mazowieckiego 

16 Uchwała Nr  CDIX/230/22 

ZARZĄDU POWIATU 

OTWOCKIEGO 

z dnia 27  kwietnia  2022 r w sprawie powierzenia Pani Ewie Barbarze Musiejko 

stanowiska dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu 

Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku, ul. 

Poniatowskiego 10 

17. Uchwała Nr  CDXIX/235/22 

ZARZĄDU POWIATU 

OTWOCKIEGO   

z dnia 25 maja 2022 r w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 terminów 

przerw pracy przedszkoli specjalnych w specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Otwocki 

18 Uchwała Nr  CDLI/248/22 

ZARZĄDU POWIATU 

OTWOCKIEGO   

z dnia 24 sierpnia 2022 r w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla  dyrektorów 

szkół i placówek oświatowych dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Otwocki   

19 Uchwała Nr  CDLII/248/22 

ZARZĄDU POWIATU 

OTWOCKIEGO   

z dnia 24 sierpnia 2022 r w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek 

oświatowych dodatku motywacyjnego 

 

 

 Uchwały Rady Powiatu  podjęte w roku szkolnym 2021/2022 w zakresie realizacji zadań 

oświatowych 

 UCHWAŁA NR 267/XXXVIII/21 RADY POWIATU OTWOCKIEGO z dnia 2 września 2021 r.  

w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica 

w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych 

 UCHWAŁA NR 273/XXXIX/21 RADY POWIATU OTWOCKIEGO z dnia 30 września 2021 r.  

w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie w Technikum 

Nr 1   wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica  

w Otwocku oddziału przygotowania wojskowego 

 UCHWAŁA NR 300/XLIVI/22 RADY POWIATU OTWOCKIEGO z dnia 27 stycznia 2022 r.  

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki  na rok 2022, maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest 

przyznawane 

 UCHWAŁA NR 315/XLVII/22 RADY POWIATU OTWOCKIEGO z dnia 28 kwietnia 2022 r.  

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

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 320/XLVIII/22 RADY POWIATU OTWOCKIEGO z dnia 26 maja 2022 r.  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla publicznych  

i niepublicznych szkół/placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania 
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 W lipcu 2022 r. komisje egzaminacyjne, powołane Uchwałami Zarządu Powiatu,                                     

przeprowadziły 9 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Wszyscy  

nauczyciele przystępujący do egzaminu uzyskali  stopień nauczyciela mianowanego. 

 

 W czerwcu i lipcu 2021 r. szkolne komisje rekrutacyjne przeprowadziły elektroniczny  nabór  uczniów 

do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 koordynowany centralnie przez Oświatę Powiatową.  

W Liceum Ogólnokształcącym   Nr I  im. K.I. Gałczyńskiego utworzono 5 klas,  

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  8 klas (5 technikum i 3 branżowe).  Łącznie,  przyjęto do klas 

pierwszych 788 uczniów,  co stanowi 62,39.%  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 jest 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.   

Czas realizacji projektu 2019 r.- 2022 r 

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

Gastronomicznych w Otwocku” współfinansowany jest 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. Czas realizacji 

projektu 2019 r.- 2022 r 

 Projekt pt. „Mobilni w Europie” w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 Mobilność 

Edukacyjna, realizowany będzie przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. 

Stanisława Staszica w Otwocku.  Czas realizacji projektu 2019 r.- 2022 r 

 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 jest 

przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica  

w Otwocku.   Czas realizacji projektu 2020 r.- 2022 r 

 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 jest 

przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku. Czas realizacji projektu 

2020 r.- 2022 r 

 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 jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. 

Marii Konopnickiej w Otwocku.  Czas realizacji projektu 2020 r.- 2022 r 

 

 DZIAŁANIA EDUKACYJNE 

 Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  

W roku szkolnym 2021/2022 do Liceum Ogólnokształcącego uczęszczało 601 uczniów. 

Zajęcia odbywały się w 22 oddziałach, w tym: 
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 5 oddziałów klasy pierwszej, 

 5 oddziałów klasy drugiej, 

 7 oddziałów klasy trzeciej po trzeciej po szkole podstawowej 

 5 oddziałów klasy trzeciej po gimnazjum. 

 

Nauczaniem indywidualnym objętyych było 6 uczniów. Zindywidualizowaną ścieżką  kształcenia 

objętych było 7 uczniów. Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne były przygotowane 

dla 6 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

W szkole pracowało 50 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele 

mieli wyższe wykształcenie  

z przygotowaniem pedagogicznym i pełne kwalifikacje 

do nauczanych przedmiotów. 

Podział nauczycieli zatrudnionych w szkole pod 

względem posiadanych stopni awansu zawodowego 

przedstawiał się na 25 czerwca 2022 roku w sposób 

następujący: nauczyciele stażyści – 1, nauczyciele 

kontraktowi – 9, nauczyciele mianowani – 10, nauczyciele   dyplomowani -30. 

 Pandemia nadal ograniczała możliwości organizowania imprez  i uroczystości 

okolicznościowych w Liceum, mimo to we współpracy z Samorządem Szkolnym udało się w 

szkole zorganizować wiele przedsięwzięć: 

 

 spotkanie inauguracyjne dla Rodziców uczniów klas pierwszych. 

 kiermasz używanych podręczników 

 zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych 

 odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. 

 na początku października 2021 r. po przeprowadzeniu kampanii wyborczej, uczniowie 

wybrali w tajnym głosowaniu nowego Przewodniczącego Szkoły – Rozalię Kępińską z kl. II 

C. 

 nauczyciele religii przygotowali wraz uczniami akademię z okazji Dnia Papieskiego. 

 dzień Niepodległości uczczono udziałem w akcji „Szkoła do hymnu” oraz 

przeprowadzeniem szkolnego konkursu piosenki patriotycznej. 

 szkoła włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Muzyki poprzez organizowanie  

w  czwartków z muzyką klasyczną. 

 Pani Sylwia Czarnecka – nauczycielka informatyki, zorganizowała w szkole Dzień 

Bezpiecznego Internetu. Realizacja tego dnia okazała się na tyle atrakcyjna, że po wysłaniu 

sprawozdania z podjętych z tej okazji działań na konkurs, okazało się, że na 406 sprawozdań 

z całej Polski. Gałczyński uzyskał czwarte miejsce i w  nagrodę otrzymał laptop. 

 nauczyciele historii brali wraz z uczniami udział w akcji „Szkoła Pamięta”- odwiedzali 

lokalne miejsca pamięci. 

 Pani Agnieszka Pieczonka wraz z uczniami spotkała się z ósmoklasistami 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 „Paczka na Kresy”, „Razem na Święta”, organizowali kawiarenki 

charytatywne zbierając pieniądze dla potrzebującej rodziny uczennicy z naszej szkoły oraz 

pomocy Ukrainie. Wolontariusze przeprowadzili zbiórkę funduszy oraz karmy mokrej i suchej 

dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie i Schroniska dla kotów 
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Promyczek w Otwocku. Włączyli się też w akcję „Góra Grosza” 

 odbyły się kilkudniowe wycieczki krajowe: w Karkonosze (dwie klasy), na Mazury  

z uwzględnieniem Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu (pięć klas). Uczniowie mieli 

możliwość skorzystać z dwóch objazdowych wycieczek zagranicznych – do Włoch oraz do 

Hiszpanii. Odbywały się także jednodniowe wycieczki integracyjne dla klas pierwszych, 

gdzie głównym celem było współdziałanie uczniów i tworzenie więzi między członkami 

klasy i tworzenie pozytywnej atmosfery klasowej. 

 
 

 nauczyciele organizowali dla uczniów lekcje muzealne w różnych muzeach Warszawy i 

Mazowsza oraz lekcje w terenie np. w Ogrodzie Botanicznym, w Całowaniu, na plantacji 

pomidorów itp. 

 duża grupa uczniów odwiedziła Międzynarodowe Targi Książki odbywające się na Placu 

Defilad i w Pałacu Kultury w Warszawie. Targi Książki dają możliwość spotkania z 

ulubionymi pisarzami, ilustratorami oraz aktorami czytającymi audiobook, uczniowie 

naszego liceum chętnie biorą udział w tym wydarzeniu. 

 w ramach edukacji teatralnej uczniowie mieli możliwość skorzystać z wyjść do teatrów 

Warszawskich (Teatr Polski ”Wiśniowy sad”, Opera Narodowa „Dziadek do orzechów”, 

Teatr Dramatyczny „Kruk z Tower”, Służewski Dom Kultury „Hejt Made” – spektakl 

muzyczny przekazujący treści profilaktyczne) 

 w turnieju piłki nożnej im. Szymona Niuka, w kategorii szkół średnich, reprezentacja szkoły 

wygrała wszystkie mecze i cały turniej. Nagrodę dla najlepszego zawodnika turnieju zdobył 

Kacper Laskus z kl 2a. 

 w marcu 2022 r. odbyła się po raz kolejny „Biała Szkoła” czyli wyjazd do austriackiego 

regionu Lungau zorganizowany dla młodzieży przez nauczyciela wychowania fizycznego – 

p. Dariusza Bylinkę. Uczniowie mieli możliwość nauczyć się 

jeździć na nartach i snowboardzie lub doskonalić wcześniej nabyte 

umiejętności. 

 
 wiosną roku 2022 odbyła się 

pierwsza wymiana między 

młodzieżą z liceum, a uczniami 

Marie-Curie-Gimnazjum z Drezna. Najpierw przyjechali 

na 5 dni do Otwocka uczniowie niemieccy, miesiąc 

później uczniowie polscy pojechali do Drezna z 
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pięciodniową rewizytą. Współpracę nawiązała i koordynowała wymianę p. Joanna Kierska. 

Było to bardzo korzystne doświadczenie dla młodzieży z obu krajów, które szkoła zamierza 

kontynuować w kolejnych latach. 

        

 Samorząd Uczniowski był bardzo aktywny w roku 

szkolnym 2021/2022, z inicjatywy młodzieży 

zorganizowane zostały takie akcje jak: „Dzień bez 

Plecaka”, „Dzień Śpiocha”, „Dzień Dziecka z 

Piekarnią Wanda”, Dzień Wiosny”, „Dzień 

Kolorowych Skarpetek”, „Dzień Zdrowia”, „Dzień 

Języków Obcych”, „Otrzęsiny klas I”. 

 w kwietniu odbyła się w liceum kolejny raz Akcja 

Krwiodawstwa, którą koordynowała p. Katarzyna 

Zakrzewska. Krew honorowo oddawali nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także 

krwiodawcy spoza szkoły. 

 Pan Roman Mazek wraz z nauczycielami biologii i chemii przygotował  „Międzynarodowy 

Dzień Pszczoły” połączony z Ogólnopolskim Konkursem plastycznym im. Andrzeja 

Zawilskiego. Patronem honorowym  wydarzenia była Ambasada Republiki Słowenii oraz 

Starostwo Powiatowe w Otwocku. Jest to impreza, na którą składa się wykład dotyczący 

pszczół i happening podczas którego można bliżej poznać te ważne owady i pszczelarstwo. 

ciesząca się dużym zainteresowaniem młodzieży naszego liceum, ale także lokalnych 

pszczelarzy.  

 nauczyciele chemii zorganizowali w czerwcu Dni Chemika, podczas których uczniowie z klas 

przyrodniczo-medycznych, prezentowali efektowne pokazy doświadczeń chemicznych. 

 młodzież liceum chętnie brała udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych: 

        - Uczeń Mateusz Górnik zakwalifikował się do finału Ogólnopolskiej Olimpiady języka 

angielskiego z elementami języka technicznego, 

       - Wojciech Kłósek otrzymał I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Wokół 

Słowackiego” 

 Poczet Sztandarowy często reprezentował społeczność liceum na różnych uroczystościach 

organizowanych przez władze lokalne 

 w roku szkolnym 2021/2022 liceum pełniło 

patronat nad pomnikiem „KATYŃ – 1940”. 

Przygotowano we współpracy z organem 

prowadzącym oraz Zespołem Szkół 

Ekonomiczno-Gastronomicznych im. 

Stanisława Staszica w Otwocku dwie 

uroczystości przy pomniku. We wrześniu 2021 

roku – uroczystość upamiętniającą agresję 

sowietów na Polskę w 1939 roku oraz 10 

kwietnia 2022 r. uroczystość upamiętniającą 

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 

 

Nauczyciele LO Gałczyńskiego rozpoczęli w roku szkolnym udział w projekcie unijnym 

Erasmus+ na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej KA-122-SCH pt. „Języki 

obce naszą siłą – Foreign Laqngues our strenght”, w wyniku którego 5 nauczycieli skorzystało 

z kursów językowych zagranicą w roku szklonym 2021/2022 (a kolejne 6 osób zrealizuje kursy 

w roku szkolnym 2022/2023). 

 

 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 
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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  
 to szkoła, w której: 

1. uzyskuje się wysokie efekty kształcenia; 

2. zapewnia uczniowi wszechstronny rozwój; 

3. ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję motywująco-wspierającą; 

4. praca wychowawcza umożliwia uczniom harmonijny rozwój osobowościowy; 

5. atmosfera prowadzi do dobrych relacji w środowisku szkolnym; 

6. organizacja i zarządzanie szkołą sprzyja efektywnej pracy; 

7. kompetencje nauczycieli umożliwiają pełną realizację zadań edukacyjnych; 

8. podejmujemy różnorodne zadania na rzecz podwyższania jakości swojej pracy. 

 

Szkoła uzyskuje: 

– wysokie lokaty w zawodach sportowych, 

– najwyższe w powiecie wyniki z egzaminu maturalnego. 

 

LO Nr III im. Juliusza Słowackiego, to szkoła, która: 

1. dobrze uczy każdego ucznia; 

2. ocenia sprawiedliwie; 

3. uczy myśleć i rozumieć świat; 

4. rozwija społecznie; 

5. uczy wrażliwości; 

6. pomaga uwierzyć w siebie; 

7. tworzy dobry klimat. 

W szkole organizowane jest wiele imprez i 

wydarzeń mających na celu wszechstronny 

rozwój uczniów: 

1. Udział w akcji „Narodowe Czytanie” 

4 września 2022r. - Lekturą jubileuszowej, 

dziesiątej odsłony Narodowego Czytania, było 

dzieło wystawione na scenie Teatru Małego w 

Warszawie w 1906, czyli "Moralność Pani 

Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej. Młodzież 

przygotowały panie Ewa Bednarska-Piętka i 

Jolanta Wakulińska. 

 

2. Udział w akcji „Zasprejuj zarazki” - Fundacja Zwolnieni z Teorii oraz firma RB (Hygiene 

Home) Poland Sp. z o. o. w trosce o bezpieczny powrót do szkół przekazała naszej szkole środki 

do dezynfekcji powierzchni. 

Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w 

Otwocku zostało nagrodzone w konkursie 

fotograficznym zorganizowanym w ramach akcji 

społecznej “Zasprejuj zarazki”. Wykonane zdjęcia 
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urzekły komisję konkursową swoją energią, zaangażowaniem uczniów i kreatywnością!  

 

4. 29 września klasa III GC - wycieczka do Warszawy. Zwiedzano Muzeum Więzienia Pawiak, 

Muzeum Katyńskie oraz kilka ważnych dla polskiej historii miejsc, m.in. przy Pomnik Bohaterów 

Getta, Ławeczkę Jana Karskiego, czy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. 

Wycieczkę zorganizowali p. Agnieszka Placzke, p. Krzysztof Kazun – nauczyciel i profesjonalny 

warszawski przewodnik. 

 

4. Zajęcia dla uczniów z cyklu „Sobota w muzeum” organizowane przez nauczyciela historii p. 

Krzysztofa Kazuna. 

Cykliczne zajęcia dla uczniów klas humanistycznych odbywają się od 

2018 roku. Charakteryzuje je kilka elementów: odbywają się w dni wolne 

od nauki szkolnej (najczęściej w sobotę), łączą wizytę w placówce 

muzealnej ze spacerem edukacyjnym, mają charakter interdyscyplinarny, 

obejmując zagadnienia związane z historią, krajoznawstwem, sztuką 

(głównie malarstwem i architekturą) i innymi dziedzinami wiedzy 

humanistycznej. Stanowią także formę rekreacji, większość czasu 

uczniowie spędzają na świeżym powietrzu. 

 

W roku szkolnym 2021 / 2022 odbyły się następujące przedsięwzięcia: 

 

- 25.09.2021 Wycieczka do Warszawy: Galeria „Zachęta” - wystawa 

sztuki socrealizmu pod tytułem „Zimna rewolucja”; spacer edukacyjny - Plac Marszałka 

Piłsudskiego, Park Saski, Grób Nieznanego Żołnierza, Plac Małachowskiego, kościół 

ewangelicki Świętej Trójcy 

- 29 -30.10 Wycieczka do Krakowa: edukacja muzealna w Muzeum Książąt Czartoryskich oraz 

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach; spacer edukacyjny - najważniejsze zabytki 

Starego Miasta w Krakowie, w tym m.in. Rynek Główny, Kościół Mariacki z ołtarzem Wita 

Stwosza, kościoły zakonne dominikanów i franciszkanów, Wzgórze Wawelskie z kryptami 

królewskimi 

- 23.11 Wycieczka do Warszawy: Muzeum Żydów Polskich POLIN; spacer edukacyjny - 

dzielnica Wola: pole elekcyjne i pomnik Electio Viritim; zabytkowe cmentarze ewangelickie 

(ewangelicko - augsburski i ewangelicko - reformowany) z grobami zasłużonych Polaków 

- 11.12 Wycieczka do Warszawy: edukacja muzealna w Zamku Królewskim, wystawa czasowa 

„Caravaggio i inni mistrzowie”; spacer edukacyjny - katedra Św. Jana Chrzciciela w 

Warszawie, zwiedzanie obiektu, w tym krypta zasłużonych w podziemiach katedralnych 

- 5.03.2022 Wycieczka do Warszawy: zajęcia w Muzeum Narodowym - Galeria Sztuki XIX 

wieku; spacer edukacyjny: Plac Trzech Krzyży, Aleje Ujazdowskie i Łazienki Królewskie 

(zabudowa z XIX wieku) 

- 26.03 Wycieczka do Sulejówka: zajęcia muzealne w Muzeum Józefa Piłsudskiego oraz dworku 

„Milusin”; spacer edukacyjny - przedwojenna architektura w Sulejówku, w tym willa Jędrzeja 

Moraczewskiego 

- 14.04 Wycieczka do Warszawy - spacer edukacyjny szlakiem powstania w getcie warszawskim 

w 79. rocznicę wybuchu walk; ważniejsze obiekty i artefakty w przestrzeni miejskiej, wizyta na 

Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej i przy grobie Marka Edelmana, Umschlagplatz 

  

5. Udział w MIĘDZYNARODOWYM MIESIĄCU BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2021 

Święto ma na celu zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły oraz w nauce i 

rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca 
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Bibliotek Szkolnych brzmi "Baśnie i legendy z całego świata". W ramach akcji zorganizowano 

m.in. Noc Bibliotek. 

 

6. 5 października 2022 webinarium pt.  „Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług 

finansowych – aspekty praktyczne” organizowane w ramach kampanii World Investor Week. 

Celem spotkania było przedstawienie praktycznej problematyki cyberbezpieczeństwa w sektorze 

finansowym z perspektywy klienta. 

7. 4-5 października udział młodzieży w warsztacie umiejętności psychospołecznych: Jak się 

dogadać? - sztuka współpracy w grupie. Zakres 

warsztatu to efektywne funkcjonowanie w 

różnych grupach, kreatywne działanie grup w 

procesach decyzyjnych, wzmacnianie 

skuteczności własnej i grupowej poprzez 

stosowanie zasad dobrej komunikacji, budowanie 

samoświadomości uczestników, kształtowanie 

postawy autorefleksji.  

Osoby prowadzące warsztat: 

 p. Ewa Drużbalska - Kopka - psycholog, 

nauczyciel psychologii, absolwentka 

Szkoły Warsztatu i Treningu 

Psychologicznego Intra 

 p. Joanna Chylińska - psycholog, 

nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, absolwentka Szkoły 

Warsztatu i Treningu Psychologicznego Intra 

 

8. wrzesień- październik 2022 – wycieczki integracyjne klas pierwszych 

 

9. TURNIEJ PIŁKARSKI IM. SZYMONA NIUKA AD 2021. Dziesięć reprezentacji szkół 

podstawowych i cztery drużyny ze szkół ponadpodstawowych stoczyły piękną rywalizację opartą 

na zasadach fair play. Wyniki. Kategoria szkół ponadpodstawowych: 1. Liceum Ogólnokształcące 

Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 

 

10. wycieczka klasy 1A do Białegostoku. Spacer po stolicy Podlasia dał okazję do zobaczenia 

takich miejsc, jak modernistyczny kościół Św. Rocha, Opera Podlaska, Rynek z zabytkowym 

ratuszem, pałac Branickich i otaczające go ogrody a także wnętrza cerkwi św. Mikołaja 

Cudotwórcy. Głównym celem wycieczki były zajęcia w nowo otwartym Muzeum Pamięci 

Sybiru. Wyjazd zorganizowali nauczyciele historii: Krzysztof Kazun i Jarosław Hertig. 

 

11. Obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowanie uczniów klas 

pierwszych. Uroczystość przygotowały panie : polonistka  Agata 

Żurawska i matematyczka  Beata Zaborowska ze swoimi klasami 2C i 

3C. 

 

12. 12 października klasy humanistyczne 3A i 2A uczestniczyły w 

spotkaniu z panią Agatą Puścikowską, dziennikarką i pisarką, 

autorką m.in.  książek ,,Waleczne z gór", ,,Siostry z powstania" i 

,,Wojenne siostry". 
Podczas spotkania mieliśmy okazję poznać historię kobiet silnych, niezależnych, walczących dla 

dobra społeczeństwa. Ich z pozoru zwyczajne życie, przepełnione było pasją i zaangażowaniem.  

 

13. Wycieczka klas 2a i 2d do Opinogóry pod opieką pań 

Jolanty Wakulińskiej, Ewy Bednarskiej-Piętki i Iwony 

Woźnicy. Zwiedzano neogotycki urokliwy pałacyk, budynek 

oficyny dworskiej, dwór szlachecki, powozownię, oranżerię i 

park z ławeczką zakochanych oraz pomnikiem Krasińskiego.  
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14. Zorganizowanie w LO Nr III im. J. Słowackiego XV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 

,,Wokół Słowackiego”- 4 listopada 2022r. W zmaganiach 

konkursowych wzięło udział łącznie 42 uczniów 

reprezentujących szkoły z: Otwocka, Józefowa, Nadbrzeża, 

Warszawic, Sobieni –Jezior, Kołbieli, Celestynowa. Zgłoszeń 

było więcej, ale na przeszkodzie stanęła niestety sytuacja 

epidemiczna. 

Najważniejsze cele konkursu to: 

 popularyzacja wśród młodzieży powiatu otwockiego 

utworów wieszcza narodowego Juliusza Słowackiego; 

 krzewienie kultury słowa; 

 uczenie wrażliwości na poezję; 

 umożliwienie obcowania z magią języka i literatury. 

Gościem i zarazem przewodniczącym jury był prof. dr hab. 

Stanisław Górka - aktor teatralny, filmowy i telewizyjny  

 

15. Zorganizowanie IX Powiatowego Konkursu 

Plastycznego "Wokół Słowackiego" na który wpłynęło 29 

prac z  13 szkół naszego powiatu. 

 

16. Zorganizowanie Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół 

podstawowych „Przygoda z matematyką”. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród 

uczniów, rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, kształtowanie umiejętności 

logicznego myślenia, budzenie nawyku współzawodnictwa, a także odkrywanie talentów. 

 

17. Zorganizowanie powiatowego konkursu z języka angielskiego 

dla uczniów szkół 

 podstawowych „ENGLISH – YOUR PASS TO THE FUTURE” 
Konkursy dofinansowane były ze środków Powiatu Otwockiego i 
zgłoszone do Kuratorium Oświaty w Warszawie, dzięki czemu były 
punktowany przy rekrutacji do szkoły średniej. 
18. Uczennica klasy 3gd JAGODA SZYMKÓW zdobyła pierwszą 

nagrodę w XVII ogólnopolskim konkursie plastycznym 

”Architektura mojego regionu” w kategorii 17-19 lat. 

 

19. Uczeń klasy 3gb FRANCISZEK GAJOWNIK został mistrzem w 

I Narodowym Konkursie Wiedzy o Sporcie dla dzieci i młodzieży. W 

komisji konkursowej II etapu zasiedli wybitni sportowcy: podwójny 

mistrz olimpijski w pchnięciu kulą - Tomasz Majewski, wicemistrz 

olimpijski w zapasach - Andrzej Supron oraz prezes Fundacji Druga 

Droga Mistrza - siatkarz-olimpijczyk Witold Roman. 

 

20. LO Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku po 

raz kolejny znalazło się w gronie najlepszych szkół w 

Polsce i uzyskało tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY. 

 

21. 14 marca klasa ID spędziła na podróżniczym szlaku 

niedaleko za granicą województwa mazowieckiego, w 

świętokrzyskich Krzemionkach i Ćmielowie. 

Wycieczkę zorganizowali historycy: Jarosław Hertig i 

Krzysztof Kazun.  

 

22. Uczniowie szkoły pamiętają o pacjentach hospicjum. w Otwocku. Uczennice LO wykonały 

własnoręcznie kartki świąteczne na Uroczystość Zmartwychwstania Pana Jezusa.  



16 

 

 

 

23. Serce na nakrętki stanęło przed LO Nr III im. J. 

Słowackiego.  
Fundatorami pojemnika są: p. Joanna i Artur Całka (firma 

ARTEK OPAKOWANIA), p. Sławomir Trzaskowski (firma 

STX) oraz Rada Rodziców liceum J. Słowackiego.  

Pojemniki na nakrętki to doskonały sposób na pomoc 

charytatywną.  

 

24. Solidarni z Ukrainą. Społeczność ,,Słowaka” najpierw 

zorganizowała  zbiórkę dla dzieci (ogłoszona przez p. 

Raczyńską ), które z rodzicami czekają na granicy polsko- 

ukraińskiej, aby dotrzeć w bezpieczne miejsce. Natomiast 4 

marca  - z inicjatywy wicedyrektor Barbary Laskus – 

nauczyciele zorganizowali kawiarenkę, z której dochód 

przeznaczono na pomoc Ukrainie. I znów wszyscy stanęliśmy na 

wysokości zadania.  

 

25. W marcu i kwietniu uczniowie Liceum z klas, które realizują wiedzę o 

społeczeństwie na poziomie rozszerzonym miały szansę uczestniczyć w 

kilku zdalnych lekcjach organizowanych w ramach projektów 

Ministerstwa Sprawiedliwości. Marcowe trzy „Lekcje z Temidą”. 

 

26. Wycieczka klasy ID do Krakowa. Klasa matematyczno-geograficzna ID i 

goście kilkoro uczniów z innych klas spędziła dwa dni, 25 i 26 kwietnia 2022 

r. na wycieczce do Krakowa i Ojcowskiego Parku Narodowego.  

 

27. kwiecień 2022 - klasa 3E przeszła szkolenie obsługi broni krótkiej. Pojechali do Warszawy na 

strzelnicę, gdzie pod czujnym okiem instruktorów ZKS uczniowie przeszli szkolenie obsługi broni 

krótkiej, a następnie rozpoczęli część praktyczną czyli strzelanie. 

 

28. kwiecień 2022 - uczniowie klasy IIB wraz z wychowawcą p. Luizą Pokrzywińską  

i p. Magdaleną Łuczak wyprawili się na wycieczkę do Łodzi do Centrum Nauki Experymentarium. 

Nauka nie musi być trudna! Jest tylko jeden warunek! - zwiedzając wystawę Experymentarium 

należy wszystkiego dotknąć 

 

29. 23 maja klasy 3b i 3f wyruszyły na długo oczekiwaną wycieczkę po okresie pandemii w 

kierunku Roztocza. Pierwszego dnia spacerowali po Lublinie – trasą wiodącą do najciekawszych 

zabytków lubelskiego Starego Miasta. Drugi dzień spędzili w lesie w okolicach Janowa 

Lubelskiego biorąc udział w różnych grach zespołowych: paintball, eliminator, zagadka 

kryminalna. Mogli też doświadczyć wrażeń jakie towarzyszą podczas lotu, w pewnym momencie 

nie wiedząc gdzie jest góra a gdzie dół –  dzięki urządzeniu o nazwie żyroskop. Można było też 

posilić się kiełbaską z ogniska. Trzeci dzień to spacer po Zamościu zwanym  „Miastem Arkad” , 

„Padwą Północy”, „ Perłą Renesansu” . 

 

30.  25 maja - wycieczka klasy 1c do Torunia. Uczniowie podziwiali: 

 Rynek Staromiejski - XIII-wieczny Ratusz, Dwór Artusa, Dom pod Gwiazdą, budynek 

zabytkowej XIX-wiecznej poczty 

 Kościół Najświętszej Marii Panny - przykład gotyckiego, halowego kościoła oo. 

franciszkanów 

 Krzywą Wieżę - drugą, obok wieży z Pizy, 

 Gotycką Starówkę - wpisana na listę UNESCO; 

 Mury Obronne. 
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31. Uczeń Słowaka Antoni Paczoska z klasy 2e został finalistą XLV Ogólnopolskiej Olimpiady 

Języka Francuskiego.  Tym samym, znalazł się w grupie 43 osób ze wszystkich szkół średnich w 

Polsce, posługujących się najlepiej językiem 

francuskim i posiadających szeroką wiedzę z 

literatury, historii, geografii, kultury. 

 

32.  6 czerwca 2022 roku klasy 2a i 2d pod 

opieką wychowawczyń: Ewy Bednarskiej-Piętki 

i Jolanty Wakulińskiej oraz p. Renaty 

Raczyńskiej udały się na wycieczkę 

integracyjną. Podzieleni na grupy uczniowie 

uczestniczyli w rozgrywkach paintballu. Dla 

pokrzepienia zmęczonego i poobijanego kulkami 

ciała zjedliśmy upieczone w ognisku kiełbaski. 

 

 

33. Rajd rowerowy do Puszczy Bolimowskiej i na Ziemię Łowicką, w dniach 1-3 czerwca 2022 r. 

Maksymalny dystans jazy na rowerze wyniósł 254 km w ciągu trzech dni. W rajdzie uczestniczyła 

młodzież z klas 1B, 2B, 2D, 3B i 3F pod opieką Pana dyr. Roberta Pielaka i Pana Mariana 

Łuniewskiego.  

 

34. W dniach 8 - 10 czerwca uczniowie klasy 1a oraz 

grupa uczennic z 2c wzięli udział w wycieczce do 

miejsc związanych z początkami państwa polskiego. 

Trasa wyprawy prowadziła przez tereny Kujaw i 

Wielkopolski. Piękną oprawę naszej podróży stanowiła 

przyroda Pojezierza Gnieźnieńskiego. Wycieczkę 

zorganizowali nauczyciele: Krzysztof Kazun i Renata 

Raczyńska. 

 

 

35. LO Nr III im. J. Słowackiego w Otwocku otrzymało certyfikat Szkoły z życiem. Fundacja 

DKMS to międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się walką z nowotworami krwi i 

innymi chorobami układu krwiotwórczego. Misją Fundacji jest znalezienie Dawcy dla każdego 

Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku. 
O kilku lat w szkole p. Agnieszka Placzke organizuje, we współpracy z Fundacją DKMS akcję, 

której celem jest pozyskanie potencjalnych Dawców szpiku oraz krwiotwórczych komórek 

macierzystych. 

 

36. Udział w programie NPRC 2.0  - w bibliotece przybyło blisko 400 nowych książek !!!! 

  
Są to przede wszystkim nowości rekomendowane przez uczniów i pracowników szkoły.Wszystkie 

pozycje zostały zakupione dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 

na lata 2021-2025 - edycja 2021 r. oraz wkładowi własnemu Powiatu Otwockiego. 

 

37. IIIC I IIID NAD BAŁTYKIEM 

Kwiecień 2022 - uczniowie klas III c i III d pojechali na trzydniową wycieczkę by zwiedzić 

malownicze nadmorskie miejscowości: Sztutowo, Krynicę Morską, Gdynię, Gdańsk i Frombork. 

Wycieczka zorganizowana została przez wychowawców klas IIIc - p. Beatę Zaborowską, oraz IIId - 

p. Urszulę Korzeniewską. 

 

38. WYCIECZKA DO REZERWATÓW GEOLOGICZNYCH W KIELCACH 

8 kwietnia 2022 r. klasa 2c uczestniczyła w wycieczce do Kielc. Celem wyjazdu było zapoznanie się z 

przeszłością geologiczną Gór Świętokrzyskich na terenie rezerwatów przyrody nieożywionej Wietrzna i 
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Kadzielnia. Miejsca te stanowią niezwykle cenne odsłonięcia geologiczne - ukazują zjawiska i procesy 

tektoniczne, mineralizację żyłową, kras podziemny i powierzchniowy oraz faunę kopalną. Wycieczkę 

zorganizowali p. Krzysztof Kazun i p. Agata Żurawska 

 

39. Julia Jóźwik z IA, Maja Bugalska z ID, Agata Kurach z ID i Hanna Litwiniec z IA otrzymały 

nagrody w konkursie plastycznym organizowanym przez Urząd Miasta Otwocka na projekt plakatu 

SosNowe Pokolenie. Opiekę sprawowała nad nimi p. Maria Polkowska. 

 

40. Szymon Odoliński z klasy 2D w biegu na 110 m przez plotki osiągnął wynik 15.32, co dało mu 

tytuł mistrza Mazowsza. 

 

41. 11-12 czerwca odbyły się Otwarte Mistrzostwa Mazowsza U18 i U20. Szymon Basaj – uczeń 

klasy 3f startował w biegu na 110 metrów przez płotki. W finałowym biegu osiągnął wynik 14,21s i 

zajął 1 miejsce. 

42. Wiktoria Sobota z klasy III GB przygotowała ilustracje do książki Wandy Warskiej "Portret z 

lustra", wydanej w Wydawnictwie Verbinum! 

43. PMDK Otwocku - wernisaż wystawy "Artystyczny Misz-Masz", na którym swoje prace 

zaprezentowały dwie młode artystki. Jedną z nich była POLA WYSOCKA z klasy IIIA. 

44. kwiecień 2022 - klasy biologiczne 3E i 3F odwiedziły Ogród Botaniczny w Powsinie – 

wycieczka i jednocześnie lekcja biologii w terenie. 

 

45. Szkolne konkursy w Słowaku: 

- konkurs brydżowy 

- Dzień Gier Planszowych 

- Szkolny Konkurs Wiedzy o Marii Skłodowskiej-Curie 

- konkurs fotograficzny „Sleeveface – ubierz książkę w okładkę 

- konkurs na projekt graficzny zakładki do książki promującej czytelnictwo 

- konkurs literacki na recenzję książki historycznej 

- szkolny konkurs wiedzy o Juliuszu Słowackim 

- szkolne konkursy sportowe. 

 

46.  Imprezy, akcje i charytatywna działalność w LO Nr III im. J. Słowackiego: 

- udziału w Charytatywnym Maratonie Fitness, podczas którego zbierane były pieniądze na 

rehabilitację instruktorki z Fitness Club Imperium 

- charytatywna kawiarenka pod hasłem pomóc dzieciom z Zambii 

- akcja Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach  

- akcja Góra Grosza 

- akcja "PACZUSZKA DLA MALUSZKA" 

- kartki na Boże Narodzenie trafiły do rodzin, które są pod opieką Hospicjum Domowego 

"Empatia"  

- kartki dla pacjentach w hospicjum w Otwocku. Uczniowie wykonali własnoręcznie kartki 

świąteczne na Uroczystość Zmartwychwstania Pana Jezusa 

- uczniowie klasy ID wykorzystali potłustoczwartkowy piątek, by zorganizować charytatywną 

kawiarenkę. Całość zebranych środków została przekazana na pomoc szkole w Zambii 

- kawiarenka pod hasłem „Solidarni z Ukrainą’ 

- zbiórka w Słowaku żywności, środków czystości dla dzieci, odżywek, kremów, słodyczy, ciastek 

itp., które zostały dostarczone na przejście graniczne/punkt recepcyjny Dołhobyczów 

- koncert charytatywny „Mam talent” 

- udział w akcji zbiórki środków na wyprawki szkolne dla ukraińskich dzieci ogłoszonej przez 

gminę Karczew 

- współpraca z Fundacją DKMS, której celem jest pozyskanie potencjalnych Dawców szpiku oraz 

krwiotwórczych komórek macierzystych 

- Noc Bibliotek 

- Bookcrossing – biblioteka rozpoczyna akcję uwalniania książek 

- otrzęsiny uczniów klas pierwszych 

https://www.facebook.com/PMDK-Otwock-222230861270652/?__cft__%5b0%5d=AZW7Y1V28g85YWChQfiElikQmiXg0RcVeVjv9_WmSCNgQMU-aph2Ckm3wg5NlcNOcCd8_OyklHLHxoWmTplvfTR7ztDcekfCc7p-5W1DI-M2vVCvDTBA_3_TOuBh_a1F8YNHBWCg2iBQiNpBY7MoOwDJUqt3HcwtP6cdOSrRxMd7qOFnp_a2VF7WDK-cC-EemmYRGmvtPqzI_KmnL133WvuV&__tn__=kK-R
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- spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki 

- noc filmowa w murach Słowaka 

- udział w akcji „Szkoła do hymnu” 

- udział 11 listopada w uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości przy pomniku 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w parku miejskim w Otwocku 

- Belgijka mikołajkowa 

- Akcja Książka na Święta - wypożycz sobie prezent 

- "Anything But A Backpack Day” 

- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 2022 

- Tłusty Czwartek – pączek dla każdego ucznia 

- Cyklicznie spotkania muzyczne. Prowadzi je anglista, p. Piotr Wilczyński 

 

 Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie 

  
1. Informacja na temat realizowanych projektów, programów. 

 Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 brali udział w 

praktycznej, ogólnopolskiej olimpiadzie dla szkół 

średnich „Zwolnieni z Teorii”, w ramach której 

uczniowie sami realizowali projekty społeczne. 

Zdobywali przy tym praktyczne umiejętności 

potrzebne na rynku pracy, uczyli się zarządzania, 

pracy zespołowej, rozwiązywania problemów. 

Uczniowie z klasy 3B: Wojciech Guziewski, Mikołaj 

Karwowski oraz Artur Bogusz pod opieką Jarosława 

Wowaka pracowali nad projektem GITHASLO, który 

miał na celu uświadomienie ludziom jak ważne jest 

ustawianie haseł do kont, aby były one silne, a ich 

używanie rozsądne. Swoje certyfikaty odebrali na 

Wielkim Finale w Warszawie, dnia 19 maja. Znaleźli się w gronie 6 tys. młodych osób, które 

przez ostatni rok pracowali nad autorskim projektem, wśród 5096 osób i 16593 projektów. 

 Przez cały rok szkolny szkoła realizowała 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.  

 W roku szkolnym 2021/2022 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, który był wykorzystywany podczas lekcji wg przygotowanych scenariuszy zajęć. 

Dodatkowo  w ramach projektu  odbyło się 10 kursów dla uczniów, m. in. kurs sternika 

motorowodnego, kurs pilota dronem, kurs trenera personalnego i inne. W okresie wakacyjnym 

50 uczniów technikum odbyło płatne staże u pracodawców. 
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 Szkoła brała również udział w ogólnopolskim programie Ministerstwa Sportu i Turystyki 

„Szkolny Klub Sportowy” oraz „WF z AWF” poprzez organizowanie sportowych zajęć 

pozalekcyjnych dla zainteresowanych uczniów. 

2. Informacja na temat najważniejszych wydarzeń z życia szkoły oraz współpracy z innymi 

podmiotami. 

 W roku szkolnym 2021-2022 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.  

 Po raz IV Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku był 

organizatorem powiatowych eliminacji 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom." 

W konkursie wzięło udział 15 uczestników 

w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły 

podstawowej i szkoły ponadpodstawowej. 

W kategorii szkół ponadpodstawowych 

pierwsze miejsce zdobyła uczennica z klasy 3fg1, Paulina Okrzeja, która wystąpi w etapie 

wojewódzkim konkursu. 

 19 września 2021 przy pomniku pamięci 

Zbrodni Katyńskiej Katyń 1940 odbyła się 

uroczystość upamiętniająca ofiary 

sowieckiej agresji zorganizowana przez 

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. 

Gałczyńskiego. Naszą szkołę godnie 

reprezentowała mundurowa klasa 2f, która 

wzorowo przygotowała Apel Pamięci 

oddając hołd pomordowanym ofiarom 

katyńskim. 

 Pod koniec listopada odbyło się ślubowanie uczniów klas mundurowych z innowacją strażacko-

ratowniczą oraz nadanie stopni awansu uczniom starszych klas mundurowych. Uroczystość ta to 

również obchody odzyskania przez Polskę 

niepodległości wspólnie z Komendą 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w 

Otwocku. Uroczystą przysięgę na sztandar 

szkolny uczniowie złożyli w obecności Pana 

Komendanta Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Otwocku st. bryg. Tomasza 

Króla oraz Dowódcy Jednostki Ratowniczo 

Gaśniczej PSP w Otwocku mł. bryg. 
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Radosława Podgórskiego.  

 Nukleonik w roku szkolnym 2021-2022 

odkrył nowe sporty. Ze względu na 

zainteresowania uczniów zakupiono stoły do 

Teqballu, a także zorganizowano zajęcia z 

Adrianem Duszakiem i Alicją Bartnicką – 

mieszkańcami powiatu otwockiego, 

zawodnikami, którzy zdobywają medale na 

Mistrzostwach Świata, Europy i Polski w 

Teqballu.  

 

 W Zespole Szkół Nr 2 zwykle organizowane 

jest wiele różnych wydarzeń, konkursów 

i uroczystości, które na stałe wpisane są 

w kalendarz roku szkolnego. W roku 

szkolnym 2021-2022 zorganizowano m. in. 

dzień Języków Obcych, Otrzęsiny Klas 1, 

Obchody Dnia Edukacji Nardowej, Konkurs 

wiedzy o Patronce Szkoły, Dzień Sportu i 

wiele innych. Szkoła wzięła również udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do Hymnu”. Na sali 

gimnastycznej, z zachowaniem reżimu sanitarnego, przedstawiciele uczniów oraz Dyrekcja 

uroczyście odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. 

 

3. Informacja dotycząca osiągnięć uczniów – wyniki olimpiad i konkursów 

1. Uczennice Elzhbieta Psheslavska z klasy 3fG1 oraz Natalia Mucha z klasy 1f2 otrzymały w roku 

szkolnym 2021/2022 stypendium Prezesa Rady Ministrów za najlepsze wyniki w nauce. 

2. Uczniowie uczący się w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego: Szczepańska 

Natalia kl. 3gG, Krydowski Michał kl. 3gG, Nowak Kacper kl. 3gG, Tarnowski Konrad kl. 3gG, 

Szlasa Michał kl. 4g, Wawer Daniel kl. 4g, Staszczyk Filip kl. 4g otrzymali stypendium 

ufundowane przez spółkę PKP Intercity. 

3. Uczeń klasy 2a Jan Chrzanowski zdobył wyróżnienie w konkursie plastycznym "Serce dla 

Ukrainy" zorganizowanym przez Powiat Otwocki. 

4. W dniu 19.05.2022 r. w Parku Miejskim 

w Otwocku odbyły się uroczyste obchody 

Powiatowego Dnia Strażaka połączone z 

obchodami jubileuszu 30-lecia powstania 

Państwowej Straży Pożarnej. Wśród 

awansowanych, odznaczanych i wyróżnianych 

strażaków z KPPSP w Otwocku i Druhów z 

Powiatowych jednostek OSP znalazło się troje 

uczniów (kadetów) z klasy o profilu technik 

logistyk z innowacją strażacko-ratowniczą. 

Dominika Wysocka, Dawid Ciborek i Oskar 

Piorunowski z rąk Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej PSP nadbryg. Jarosława 

Nowosielskiego i Komendanta Powiatowego PSP w Otwocku st. bryg. Tomasza Króla otrzymali 

dyplomy uznaniowe za wybitne wyniki w nauce, a także za zaangażowanie w działalność społeczną 

w OSP.  
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5. 9 marca 2022 roku odbył się szkolny etap 

XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego. Do 

etapu diecezjalnego zakwalifikowało się 

czworo uczniów przygotowanych przez pana 

Leszka Pobereżko: Julia Dąbała, Maja 

Waćkowska, Karolina Miodek i Jan Kajka. 

6. Uczniowie klasy 3a (technik grafiki i 

poligrafii cyfrowej) Dawid Karapetyan i 

Karol Kasprzak otrzymali wyróżnienie w 

wojewódzkim konkursie matematycznym 

„Rozrywki matematyczne”. 

7. W Ogólnopolskim Konkursie na Krótką Formę Komiksową inspirowaną twórczością i życiem 

Marii Skłodowskiej-Curie uczniowie klas graficznych zajęli wysokie miejsca: II miejsce - 

Weronika Nieć, III miejsce - Kamilla Danchenko, wyróżnienia - Błażej Rutkowski, Zofia Anna 

Galas, Łukasz Pasik 

8. W Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Wokół Słowackiego" organizowanym przez Liceum 

Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Otwocku uczeń klasy 2b Antoni Ładyński zajął III 

miejsce. 

9. Paulina Okrzeja z klasy 3fg1 zdobyła 3 miejsce w Mistrzostwach Polski w Podciąganiu 

z dodatkowym obciążeniem 8kg. 

10. Jakub Jóźwicki z klasy 2b zajął  III miejsce w konkursie poetyckim "Wiosna, ach to ty!" 

organizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Otwocku. 

 

5. Informacja dotycząca odbytych wycieczek i wyjazdów edukacyjnych 

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie odbyli ponad 60 wycieczek. W zdecydowanej większości 

wycieczki miały charakter integracyjny lub reintegracyjny oddziałów klasowych. Po długim okresie 

obostrzeń pandemicznych, budowanie relacji, prowokowanie doświadczania przeróżnych sytuacji 

społecznych było konieczne dla profilaktyki zdrowia psychicznego i emocjonalnego dobrostanu 

młodzieży. 

Każdorazowo jednak w planowaniu wyjść, wycieczek 

szkolnych, oprócz motywu integracyjnego i rozrywki 

przeznaczano czas na odwiedzanie miejsc pamięci 

powiatu otwockiego, poznawania lokalnej historii, 

budowanie tożsamości narodowej i patriotycznej. 

Młodzież odwiedzała muzea i kluczowe zabytki 

Warszawy, Kazimierza Dolnego nad Wisłą. 

Promowano zdrowy styl życia poprzez udział w rajdach 

pieszych i zawodach sportowych. Zrealizowano 

krajoznawczą trzydniową wycieczkę w Kotlinę Kłodzką. 

Uczniowie wyjeżdżali na konkursy z przedmiotów 

ogólnokształcących i zawodowych. 

Dodatkowo ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 

także wycieczki zawodoznawcze organizowane przez 

nauczycieli logistycznych przedmiotów zawodowych 

oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych klasy o 

profilu elektroenergetyk transportu szynowego. 

Młodzież miała okazję zapoznać się z pracą Montowni 

Pojazdów Szynowych Stadler w Siedlcach, hali 
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przeglądowo- naprawczej PKP INTERCITY w Warszawie, hali przeglądowo naprawczej Kolei 

Mazowieckich w Warszawie, przewoźnika pasażerskiego SKM Warszawa, sortowni Poczty 

Polskiej, Muzeum Kolejnictwa.  

 

 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica  
 

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie Ekonomika brali  udział w wielu olimpiadach i 

konkursach, największe osiągnięcia to: 

 

 

Srebrna Tarcza dla Technikum nr 1  
Wyniki egzaminów zawodowych, maturalnych, olimpiad oraz całokształt 

działań nauczycieli na rzecz rozwoju ucznia ZSEG zaowocowało 

przyznaniem naszemu Technikum Nr 1 Srebrnej Tarczy 2022 

.Technikum Nr 1 uzyskało 264 miejsce w Polsce w rankingu głównym 

Techników 2022 ( ponad 2000 techników w całej Polsce).                                

W województwie mazowieckim uzyskało 41 lokatę. 

 

TYTUŁ ETAP MIEJSCE 

Olimpiada Wiedzy o 

Żywieniu i Żywności 

centralny laureatka 

III Ogólnopolska Olimpiada  

Klas Mundurowych w Grach 

Zespołowych 

ogólnopolski 

jednoetapowy 

2 miejsce w piłce nożnej, 2 miejsce w piłce 

siatkowej kobiet, 2 miejsce w piłce siatkowej 

mężczyzn. Dodatkowo uczennica z 3b i uczeń 

3a8 zostali wybrani najlepszymi  

atakującymi turnieju.  

 

Olimpiada Zwolnieni Z 

Teorii w roku 2022 

 

 

 

 

ogólnopolski finaliści – 3 zespoły 

Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno- 

Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku 

zajęło 147 miejsce w Polsce na 371 szkół 

wyróżnionych i 31 miejsce w województwie 

mazowieckim i 1 w powiecie otwockim. 

 

Ogólnopolski Konkurs 

Szkolne Mistrzostwa 

Menadżerskie REVAS 

 

jednoetapowy 5 miejsce zajęły uczennice z klasy 3bg 

Wojewódzkie Zawody 

“Sprawni jak Żołnierze” 

 2 miejsce chłopcy 

6 miejsce dziewczęta 

Powiatowy konkurs 

recytatorski i plastyczny  

„Wokół Słowackiego” 

Jednoetapowy 

powiatowy 

W konkursie plastycznym :  

I miejsce  -uczennica z kl. 2r oraz  

wyróżnienie – uczeń 2r 

Wojskowy bieg po sprawność 

w Mińsku Mazowieckim 

 II miejsce  

Niepodległościowy Turniej 

Siatkówki w Celestynowie 

 III miejsce chłopców 

Turniej Piłkarski im.  

Szymona Niuka  

 

Jednoetapowy 

organizator 

Powiat 

Otwocki 

II i III miejsce 

 

 



24 

 

Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły 

 

1. Realizowany był również program MON – Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe 

Zakończyła się w klasach czwartych  IV edycja programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy 

Mundurowe”, w klasach trzecich kontynuowano V 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 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. 

 

2. 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, na którą składają się wynik finansowy wirtualnego przedsiębiorstwa, 

zadowolenie jego klientów i pracowników, rozwój, a nawet poziom zadłużenia.  

 

 

3. Ambasador PE  
W roku szkolnym 2019/2020 szkoła zdobyła tytuł: „Szkoła 

- Ambasador Parlamentu Europejskiego”, tytuł 

przyznawany szkołom ponadgimnazjalnym przez 

Parlament Europejski za realizację różnych działań.. W 

związku z tym w ubiegłym roku szkolnym 2021/2022 

zostały zrealizowanie między innymi następujące 

działania: 

- Powołany został zespół Młodszych Ambasadorów 

(uczniów) i opiekun jako Starszy Ambasador (nauczyciel) 

- uczniowie- Młodsi Ambasadorzy uczestniczyli w spotkaniu inauguracyjnym kolejną edycję 

programu- w przedstawicielstwie PE w Polsce w Warszawie.-wrzesień 2021 

Działał szkolny punkt informacyjny poświęcony Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej 

Prowadzona była strona na facebooku dotycząca wyżej wymienionych działań, 

Podjęto współpracę z europosłami - Panią Danutą Hübner, Pani Sylwia Spurek, Panem Jarosławem 

Kalinowskim- min. spotkania online 

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 
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dotyczącej integracji europejskiej i roli Parlamentu Europejskiego. 

- Pozyskano materiały informacyjne, broszury, mapy dotyczące działalności PE, KE, gadżety np. 

plecaki, pendrivy, kubki, torby itp.- przeznaczone na nagrody w konkursach dla uczniów- od 

europosłów p. Hubner oraz p. Kalinowskiego. 

-na korytarzu szkolnym została zorganizowana wystawa zdjęć dotycząca PE. 

- odbył się Szkolny Konkurs  o UE 

- Starszy Ambasador -Dorota Wawer  wraz z nauczycielką j. polskiego p. Katarzyną Łazarczyk 

miały możliwość zwiedzania PE podczas spotkania z europosłem Jarosławem Kalinowskim w 

dn.29.09.2021 w Brukseli.  

- odbyło się spotkanie online z p. Zbigniewem Sabatem, przedstawicielem Biura Parlamentu 

Europejskigo-02.2022 r. 

 

4. Działania charytatywne: 
 Uczestnictwo w akcji „Góra grosza”,  

 Udział w akcji „Świąteczna paczka” 

 Jesienna zbiórka odzieży 

 

5. Uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w uroczystościach patriotyczno-religijnych na 

terenie miasta Otwocka i powiatu otwockiego.  

 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  Nr 2 

  
W roku  szkolnym  2021/2022   w ośrodku kształciło się  108 dzieci i młodzieży z czego w 

przedszkolu - 34 , w szkole podstawowej - 5 w  technikum -15  i  Zasadniczej Szkole Branżowej -5                                                                                                                         

 

W zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju uczestniczyło -   95  dzieci.  Przez cały rok 

ośrodek dodatkowo realizował specjalny program kompleksowego wsparcia  dla rodzin   

„ Za Życiem „  , w którym uczestniczyło   50     dzieci . 

 

    
 

 

W maju roku szkolnego 2022 zorganizowano dla grupy nauczycieli naszego ośrodka specjalne 

warsztaty językowe podnoszące umiejętności władania językiem angielskim w                                                                     

„ English  learnig  centre  „ – placówce zlokalizowanej na wyspie Morza Śródziemnego. Na 

szkoleniu obecni byli nauczyciele nie tylko z Polski , ale również z wielu   innych krajów Unii 

Europejskiej.  Zajęcia odbywały się nie tyko w stolicy Cypru – Limassol , program przewidywał 

zwiedzanie innych uroczych zakątków tej malowniczej wyspy. 
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Ważniejsze wydarzenia z życia ośrodka  w roku szkolnym 2021-2022. 

 

Realizacja treści przyrodniczych w bezpośrednim kontakcie z naturą. 

 

 

           

 
 

 

16 września 2021 w drodze realizacji  kolejnej ścieżki ekologicznej dzieci z klas nauczania 

początkowego uczestniczyły w atrakcyjnych zajęciach w Osiecku w specjalnie przygotowanej 

zagrodzie dla zwierząt domowych. Uczyły się przygotowywania karm  , poznały również ciekawe 

sposoby opieki i karmienia tych bardzo uzależnionych od człowieka zwierząt  .  

Aktywne uczestniczenie w sztuce muzycznej  

 

                                        
1.10.2021.   zorganizowano w ośrodku    uroczysty „Dzień  Muzyki”.   Wszystkie dzieci śpiewały i 

grały na czym potrafią . Nawet swobodne rozmowy staraliśmy się przekazywać śpiewem. 

Wykorzystywaliśmy do tego własne instrumenty , głos i tablice elektroniczne . 

Malowanie  na  ekologicznych  torbach. 

    
Kolejnym przystankiem w realizacji ścieżki ekologicznej był klub w otwockiej dzielnicy Mlądz  .                                                                                                            

13.10.2021. byliśmy uczestnikami atrakcyjnych warsztatów plastycznych . Dzieci malowały na 

foliach i terbach ekologicznych aktywnie uczestnicząc w sztuce plastycznej spełniając jednocześnie 

określone normy postepowania ekologicznego . 
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  Otrzęsiny klasy  I  Technikum 

                        

18.10.2021. na naszej sali gimnastycznej odbyły się  

uroczyste otrzęsiny dla uczniów klasy I technikum. Imprezie 

towarzyszyła wesoła zabawa  , konkursy , a całość 

zwieńczyła uroczysta przysięga uczniów złożona w ręce 

dyrektora ośrodka i grona pedagogicznego . 

  Alpako-terapia  w szkole  

                            
 

W listopadzie 2021 roku dzieci przedszkolne i uczniowie klas nauczania początkowego 

systematycznie uczestniczyli w zajęciach wyciszających negatywne emocje poprzez obcowanie ze 

zwierzętami . Jest to szczególnie ważne dla dzieci autystycznych . Uczyły się opieki i 

odpowiedzialności . Poznawały ich zwyczaje i zachowania w różnych sytuacjach . 

  

Praktyka czyni mistrza – młodzież technikum i zasadniczej szkoły branżowej na zajęciach w 

kuchni i pracowni gastronomicznej . 

 

                      
 

                          

Uczniowie klas technikum i zasadniczej szkoły branżowej 

systematycznie ucząc się przyszłego zawodu korzystają w czasie praktyk 

zarówno z pomieszczeń naszej kuchni jak i specjalnie wyposażonej 

pracowni gastronomicznej .  

Systematyczne spotkania uczniów z pielęgniarką ośrodka  
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W roku szkolnym 2021-2022 uczniowie szkół ośrodkowych  i dzieci z przedszkola uczestniczyły w 

systematycznych spotkaniach pielęgniarką zdobywając cenne nawyki higieniczne i poznając 

niezwykle ważne zasady zdrowego odżywiania się . 

 

                                                  

Pomoc Ukrainie 

Sala gimnastyczna pełna artykułów  żywnościowych , środków czystości , ubrań i innych 

niezbędnych darów. Ośrodek bardzo ofiarnie i długofalowo włączył się w pomoc ofiarom wojny                               

i uchodźcom z Ukrainy . W segregacji darów aktywnie pomagały dzieci , nauczyciele , rodzice i 

wszyscy pracownicy ośrodka . 

 

                     
 

22 kwietnia przybyli do naszej szkoły pierwsi uczniowie z 

Ukrainy: Maryja i Stanisław Piatina, dzieci niesłyszące z 

Krzywego Rogu do kl.VI  .                                                                                                       

                                    

    Dzień eksperymentów i doświadczeń chemicznych 

 

                

8 kwietnia 2022  ośrodek odwiedził gość specjalny – chemik 

demonstrujący „ mrożące krew w żyłach „ zjawiska naukowe . Uczniowie 

obserwowali jego występ z otwartymi ustami i co chwila łapali się za 

głowy zadając pytania „ Jak to możliwe ????? „ 
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Kreatywne pomysły naszych dzieci w roku szkolnym 2021-22 

                     
Zajęcia w internacie naszego ośrodka wyzwalały u naszych dzieci dodatkową pozytywną energię . 

Wyzwalały siły twórcze i praktyczną pomysłowość. W zależności od potrzeby potrafiły zrobić 

atrakcyjne zakładki na książki czy pożyteczne etui na telefon . Zajęcia takie nie były obowiązkowe i 

może dlatego między innymi cieszyły się 100 % frekwencją . 

 

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” 

 
Praca w minionym roku szkolnym 2021/2022 przebiegała zgodnie z arkuszem organizacyjnym, 

planem pracy dydaktycznej w szkole i wychowawczej w internacie.  

 klasyfikowano - 110 uczniów 

 nieklasyfikowanych- 3 uczniów 

 średnia ocen w szkole (klasy IV-VIII) – 3,75% 

 odbył się egzamin klas 8- średnia procentowa dla języka polskiego 48%, matematyka 36,4%, 

.język angielski 27,1%( w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpiła poprawa wyników język 

polski 1%  matematyka o 12,4% angielski na tym samym poziomie.) należy dodać ,że nasza 

szkoła została uwzględniona  w rankingu najlepszych placówek w powiecie otwockim i 

znajduje się na 37 miejscu  oraz na 9112 szkół w kraju jesteśmy na 3974 miejscu biorąc pod 

uwagę wyniki egzaminu klas ósmych 

 

 W ramach zajęć profilaktycznych Stowarzyszenie „Boja” przeprowadziło projekt 

profilaktyczny „Baw się zdrowo i sportowo” . W ramach projektu obyły się warsztaty z 

artterapii, spotkanie z raap pedagogiem ,niepełnosprawnym sportowcem. Wyjazd do teatru 

Kamienica na spektakl „My dzieci z dworca ZOO” oraz wyjazd do Parku Trampolin. 

 

• W ośrodku działały następujące formy zajęć   rozwijające zainteresowania dzieci;  koła 

zainteresowań :  koło ceramiczne , koło teatralne, muzyczne,  dwa koła sportowe , koło taneczne, 

fittness, plastyczne,  szachowe, gier planszowych,  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   Praw Dziecka. 

• Powadzone były zajęcia z art.-terapii 

• Wszystkie dzieci uczestniczyły w lekcjach wych. fizycznego na basenie. Lekcje uzależnione 

były od sytuacji epidemiologicznej i jej obostrzeń.  

• Odbyływały sie wycieczki do Muzeum Ziemi Otwockiej ,Baza Torfy, Wilanów  ,lekcje 

muzealne w Łazienkach  ,Muzeum Pieniądza oraz wyjścia do kina.    
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• W tym roku uczniowie ósmych klas pojechali na 

dwudniową  wycieczkę do Piecek w woj. 

warmińsko-mazurskim. 

• W ramach zajęć profilaktycznych grupa uczniów 

uczestniczyła w Spływie kajakowym „Doliną 

Krutyni” 

W dziedzinie terapii: 

Każde dziecko było objęte terapią, odpowiednią dla 

zdiagnozowanych we wrześniu  potrzeb  - 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 oddziaływań  na naszych wychowanków. 

                                                                                          

Swoje możliwości i uzdolnienia 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, 

  Jak co roku współpracowano ze schroniskiem 

„Azyl pod Psim Aniołem’’ i „Koty z Promyka”- 

dzieci zbierały żywność, pościel i pieniążki dla 

podopiecznych schroniska, 

 Ponadto odbyły się konkursy – czytelniczy, 

historyczny , plastyczne . 

 „Różaniec”- dzieci  wykonywały 

razem z rodzicami różaniec  

 Pierwsza Komunia Św.. 

 Bezpieczeństwo - celem było 
zebranie i analiza informacji na 
temat bezpieczeństwa oraz 
odpowiedzialności za słowo 
wychowanka/ki w placówce. 
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 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. M.E. Andriollego posiada bogatą ofertę edukacyjną dla 

dzieci i młodzieży, a także aktywnie i efektywnie współpracuje z licznymi podmiotami. 

W trakcie roku szkolnego 2021/2022 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku 

zorganizował: 

 

Wystawy w Galerii PMDK 

 

Wystawa pt.: „Przebudzenie. Taniec Motyli”, autor: Zuzanna Nietupska, Ola Kolenkiewicz, 

nauczyciel: Marta Syga 

Wystawa pt.: „Architektura Mojego Regionu”, autor: wystawa pokonkursowa, opiekun: Katarzyna 

Niklas-Łypka, Marta Syga 

Wystawa pt.: „Pejzaż Duszy”, autor: Weronika Jarosz, Pola Wysocka, nauczyciel: Monika Grarjda-

Widulińska 

Wystawa pt.: "Skarby Celestynowa" III Biennale Twórców Gminy Celestynów, autor: lokalni 

twórcy z gminy Celestynów, opiekun: Monika Grajda-Widulińska, Gmina Celestynów  

Wystawa prac uczniów PLSP w Nałęczowie, opiekun: Mirosław Iwański, Zbigniew Strzyżyński 

 

Wystawa pt.: „Artystyczny Misz-Masz”, autor: Maja Białek, Pola Wysocka, nauczyciel: Anetta 

Myszkorowska  

Prezentacja dorobku artystycznego 

wychowanków PMDK: nauczyciele plastycy 

PMDK 

 

Imprezy, dni specjalne, inicjatywy PMDK 

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. 
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Cykl zajęć edukacyjnych Kreatywne 

Lekcje w PMDK – bezpłatna oferta zajęć 

skierowana do uczniów szkół 

podstawowych z klas 1-4, która miała na 

celu urozmaicenie tradycyjnej nauki w 

szkole, zachęcenia dzieci do kreatywnych 

działań i rozwijania zainteresowań. 

 

 
 

Tydzień zdrowej żywności - Tydzień Jabłka – akcja propagująca wśród wychowanków zdrowe 

nawyki żywieniowe. I Tydzień zdrowej żywności - Tydzień Chleba Żytniego - akcja propagująca 

wśród wychowanków zdrowe nawyki żywieniowe. 

 
 

 

 

Spotkanie z autorką p. Hanną Litwin - premiera 

książki pt. "Nasz Świdermajer" 

 

 

 

 

 

Zawody modeli szybowców „Pilociaki” 

 

 

Spektakle dla uczniów ze szkół powiatu otwockiego: występy sceniczne przygotowane przez grupy 

teatralne i taneczne PMDK, na które zapraszane były oddziały szkolne SP 
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Dzień Dziecka w PMDK – Kino pod chmurką – seans filmowy dla wychowanków i ich rodzin 

połączony z degustacją waty cukrowej i popcornu 

 
 

Dzień Kota połączony ze zbiórką charytatywną na 

rzecz potrzebujących zwierząt 

 

 

 

 

 

Obchody Dnia Świętego Patryka – inicjatywa mająca 

przybliżyć wychowankom kulturę celtycką, patrona 

Irlandii i święto przypadające na 17 marca. 
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Warsztaty Wielkanocne – aktywności związane z tematyką świąteczną dedykowane dzieciom z 

powiatu otwockiego 
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EKOwarsztaty z okazji Dnia Ziemi – działania o tematyce ekologicznej połączone z sadzeniem 

cebulek kwiatów. 

 
 

Koncert „Poznajmy się” – koncert artystów z 

Polski i Ukrainy 

 

Prezentacja dorobku artystycznego 

wychowanków – przedstawienie teatralne na 

scenie zaprezentowali się przedstawiciele wszystkich kół zainteresowań PMDK w roku szkolnym 

2021/2022 

 
 

Cykl akcji charytatywnych pod wspólnym tytułem „Zaadoptowani”  

a. pomoc potrzebującej rodzinie (ojcu samotnie wychowującemu nastoletnią córkę); 
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b. akcja charytatywna na rzecz kotów, współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt 

          „Otwocki Zwierzyniec"; 

c. „Nie bądź sknera, kup pampera”; 

d. akcji PCK „Gorączka Złota”; 

e. pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy – zbiórki, zajęcia dla dzieci, pomoc doraźna 

f. szycie i ozdabianie poduszek (PMDK dołączył do akcji Powiatu Otwockiego „Paczka  

            nie tylko dla babi i dziadka” 

g. przygotowanie witryny z rękodziełem wychowanków PMDK przeznaczonych na 

           sprzedaż 

 
 

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży 

Zima w PMDK – dwutygodniowe 

półkolonie dla dzieci i młodzieży 

zamieszkałych na terenie Powiatu 

Otwockiego. 

 

Lato w PMDK - czterotygodniowe półkolonie dla dzieci 

i młodzieży zamieszkałych na terenie Powiatu 

Otwockiego. 
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Obóz artystyczno-językowy – zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone przez nauczycieli z USA 

mające na celu doskonalenie umiejętności językowych i poznanie kultury i tradycji Stanów 

Zjednoczonych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkur

sy powiatowe i wewnętrzne PMDK 

Bingo matematyczne z okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, PMDK, Agata Dzik 

SzachMaks - Internetowy Konkurs Szachowy, PMDK, Agata Dzik 

Konkurs „Nasz Patron - Michał Elwiro Andriolli”, PMDK, Katarzyna Niklas 

Konkurs recytatorski „Sosenka - polskie pejzaże”, PMDK, Renata Kostrzyńska 

XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Architektura mojego Regionu”, PMDK, Katarzyna Niklas 

XVIII Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek, PMDK, Katarzyna Niklas  

Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia, PMDK, Agata Dzik, Centrum Edukacji Szkolnej 

Eliminacje Powiatowe 45. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, PMDK, Katarzyna 

Niklas 

Bingo matematyczne edycja II, PMDK, Agata Dzik 

XVIII Mazowiecki Konkurs Piosenki Polskiej, PMDK, Katarzyna Niklas 

Koncerty, kabarety, spektakle teatralne, spotkania dla społeczności lokalnej 

Dzień kobiet - One man show - Adam Snopek  

Stand up - Antoni Syrek Dąbrowski  

Boski Elwiro Koncert muzyki abstynenckiej  

Zaduszki Bluesowe 

Kabaret Paranienormalni  

Stand up Piotr Szumowski 

Targi Ślubne  

Koncert laureatów Konkursu Kolęd i Pastorałek  

Stand up - Cezary Jurkiewicz  

Stand up - Rafał Rutkowski 

Stand up - Antoni Syrek Dąbrowski v2  

Narodowy Teatr Edukacji Wrocław 

Mazowiecki Konkurs Piosenki Polskiej  

Turniej Brydża  

Koncert Nauczyciele Dzieciom 
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Koncert "Poznajmy się" w wykonaniu dzieci z Polski i Ukrainy 

 

 Osiągnięcia wychowanków – wyniki olimpiad i konkursów 

 Powiatowy Konkurs Plastyczny 60 lat Klubu Motocyklowego Zryw”: Karolina Słupska 

nagroda II, Aleksandra Kolenkiewicz III nagroda, Aniela Jarosz i Weronika Wojtalczyk I 

nagroda 

 XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Architektura mojego regionu” 2021 

Kat. 10-11 lat 

I nagroda Amelia Janczak 

II nagroda Zuzanna Zielińska Wyróżnienie Michalina Małkowska  

Kat. 12-141at 

III nagroda Julia Włastowska, Ignacy Nykiel 

Kat. 14-16 1at 

I nagroda Antonina Zwolińska 

II nagroda Aleksandra Kolenkiewicz 

Wyróżnienie Maja Białek 

Kat. 15-16 lat 

II nagroda Julia Bociankiewicz 

Kat. 17-191at 

II nagroda Maja Bombińska, Pola Wysocka 

III nagroda Gabriela Wołynko 

 Konkurs „Sosenka polskie pejzaże” Zuzanna Walicka i Hanna Grochowska nagroda I, 

Alicja Falińska wyróżnienie. 

 „Zimowy pejzaż świąteczny” GOKiS Celestynów – Anna Kasprzak wyróżnienie 

 Ogólnopolski konkurs piosenki "Tulipanada” – Amelia Nondenburg I nagroda 

 Miejski Konkurs Kolęd i Pastorałek – Joanna Grudzień I nagroda, Karina Wiktorowicz III 

nagroda 

 Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek - Weronika Wojtalczyk Amelia Nondenburg, Zespół 

Wokalny PMDK I nagroda, Joanna Grudzień, Maria Małek, Karina Wiktorowicz wyróżnienie 

 XIII Otwocka Jesień Szachowa – Dawid Mazan I miejsce 

 XXI Otwarte Mistrzostwa kluby Caissa Warszawa – Dawid Mazan VII miejsce 

 XX ogólnopolski konkurs plastyczny „Tradycje Wielkanocne” Laura Noras i Ignacy Nykiel 

klasyfikacja do wystawy pokonkursowej 

 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły” – Hanna 

Barwaniec II nagroda 

 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Ludzie ludziom zgotowali ten los” - Aleksandra 

Kolenkiewicz, Maja Bombińska, Zofia Sułkowska wyróżnienie 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „W ulu jak w rodzinie” - Zuzanna Nietupska I nagroda, 

Maja Bombińska III nagroda, Maja Peter, Zuzanna Zielińska wyróżnienie 

 Powiatowy konkurs plastyczny „Serce dla Ukrainy” - Emilia Wieteska I nagroda kat. 

przedszkola, Marta Rozum I nagroda kat kl. I-III, Aleksandra Kolenkiewicz I nagroda kat kl. IV-

VIII, Zuzanna Zielińska wyróżnienie. 

 Nagroda Prezydenta Miasta Otwocka za wyniki w nauce i osiągnięcia plastyczne – 

Aleksandra Kolenkiewicz 

 Wystawa plenerowa w ramach Festiwalu Świdermajer - A. Kolenkiewicz, Z. Nietupska, C. 

Szewczyk, Z. Sułkowska, K. Długosz, E. Pilarska, H. Sędzicki. 

 Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia - Maja Bońkowska, Maciej Cichocki 



39 

 

 Mazowiecki Konkurs Piosenki Polskiej - Weronika Wojtalczyk I nagroda, Maria Małek II 

nagroda, Zespół PMDK II nagroda. 

 

Wycieczki i wyjazdy edukacyjne: 

a. Wyjazd do Muzeum w Otwocku Wielkim – Zima i Lato w PMDK 

b. Wycieczka do Warszawy na lekcję WF-u w Hula Kula - Zima i Lato w PMDK 

c. Wycieczka do Warszawy na spotkanie autorskie z Elizą Różowicz malarką i projektantką 

odzieży – zajęcia plastyczne M. Sygi 

d. Wycieczka do Warszawy – Ferie z Plastyką „Szopki Krakowskie” wystawa w Zamku 

Królewskim – zajęcia plastyczne M. Sygi 

e. Wycieczka do Centrum Edukacji Leśnej – Lato w PMDK 

f. Wycieczka do Zamku z Czersku – Lato w PMDK 

g. 4 wyjazdy na basen w Górze Kalwarii – Lato w PMDK 

h. Wycieczka Pociągiem Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej – Lato w PMDK 

i. Wycieczka do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego – Lato w PMDK 

j. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie – Lato w PMDK 

k. Wycieczka na Stadion Narodowy  - Lato w PMDK 

 

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

 
Najważniejsze wydarzenia: 

Działania związane z wojną w Ukrainie – wsparcie psychologiczne rodzin, które przyjęły 

uchodźców,  spotkania dla kadry pedagogicznej oraz rodziców on-line  -„Jak rozmawiać z dzieckiem 

o wojnie”, poradnictwo dla kadry pedagogicznej szkół przyjmujących dzieci-uchodźców, 

poradnictwo dla rodziców niepełnosprawnych dzieci-uchodźców, wydawanie orzeczeń o potrzebie 

kształcenia specjalnego.   

Wykorzystanie możliwości prowadzenia on-line spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców 

oraz warsztatów on-line dla uczniów i nauczycieli – zaproszenia rozsyłane były do szkół 

i przedszkoli powiatu otwockiego. Tematyka warsztatów:  „Akcja Adaptacja  -  Jak wspierać dziecko  

w adaptacji przedszkolnej”, „Powrót uczniów do nauki stacjonarnej”, „Gdy w małej głowie pojawia 

się lęk - Jak rozpoznawać  i oswajać lęki dziecięce”, „Rozwód oczami dziecka i rodzica. Sytuacja 

psychologiczna dziecka”, „Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym”, „Młodzieńcza depresja. 

Jak pomóc młodej osobie w kryzysie”, „Jak się uczyć żeby się nauczyć” „Techniki zapamiętywania, 

które pomogą Ci w nauce” „DOBRY START”. Czy moje dziecko jest gotowe do szkoły”.  

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  Nr 1 im. Marii Konopnickiej 

 
Najważniejsze działania i osiągnięcia  

a) realizacja innowacji  organizacyjno-metodycznej „Uwierz w siebie. potrafisz to zrobić” 50 

zadań na 50-lecie Ośrodka, 

b) budowa altany, 

c) hortiterapia- zakładanie ogrodów, rabat, ogródków warzywnych, 

d) zorganizowanie konferencja „ Trudności i potrzeby ucznia z wyzwaniami rozwojowymi”, 

e) 24-godzinny Bieg Integracyjny, 

f) Koncert charytatywny „Nauczyciele Dzieciom”, 

g) pomoc dla uchodźców z Ukrainy, 

h) przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego w formie elektronicznej - 100 % 

zdawalności 

i) udział w międzynarodowym projekcie Erasmus + „Bardziej aktywny dzięki sztuce 

współczesnej” 
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Udział wychowanków   w konkursach i projektach  zewnętrznych : 

a) Ogólnopolski projekt „Z ekologią na Ty” 

b) Ogólnopolski projekt Winiary „Gotuj się na zmiany”- realizowany w przedszkolu.  

c) Ogólnopolski projekt „Gramy zmysłami” 

d) Ogólnopolska kampania „Przytul się do drzewa” 

e) „Mój wymarzony lizak" - Muzeum Lizaka oraz Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle 

f) XX Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych - Miejski Ośrodek Kultury w Otwocku 

g) „Moja wymarzona złota rybka" - Muzeum Złotej Rybki w Krzemiennej 

h) X Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych -Szkoła Podstawowa w Kołbieli 

i) „Anioł na…” –Fundacja Bo Warto 

j) „Sosnowe pokolenie” Urząd Miasta Otwocka 

Wycieczki 

a) Wyjazdy zagraniczne  realizowane w ramach projektu MAMA (Włochy, Turcja) -20 

uczestników 

b) Kraków-Zakopane -15 uczestników 

c) Zielona szkoła w Beskidach – 4 uczestników 

d) Łódź – 32 uczestników 

e) Warszawa –Ogrody Zamku Królewskiego, ZOO, Muzeum Sportu i Turystyki, Muzeum 

Wojska Polskiego, Pałac Kultury i Nauki, Łazienki Królewskie, Lotnisko Chopina, Centrum 

Nauki Kopernik- (197 uczestników) 

f) Ogród botaniczny w Powsinie – 55 uczestników 

g) Farma Iluzji w Trojanowie – 41 uczestników 

h) Centrum  Edukacji Leśnej w Celestynowie .Baza Torfy – 32 uczestników 

       Otwock i okolice: szlakiem obiektów sztuki ludowej, Stajnia nad Świdrem, Park Leśny 

„Wiejska”, Skwer 7 Pułku Ułanów, Park Miejski, cmentarz i miejsca pamięci narodowej, 

lodowisko, Mc Donald, Mazowiecki Park Krajobrazowy, Rezerwat przyrody „Nad Świdrem”, 

MOK w Józefowie, , Miasteczko Ruchu Drogowego w Michalinie, - 134 uczestników w 

szkołach i przedszkolu, 200 uczestników w 31  

       wyjściach w internacie 

i) Wycieczki do kina i teatru:147 uczestników 

Zawody sportowe 

a) Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej – chłopcy młodsi – SPS Warszawa, III miejsce  

(8 uczestników) 

b) XXV Jubileuszowy Bieg Przełajowy im. płk. Jerzego Strzałkowskiego –   ( 28 uczestników) 

   I miejsce w klasyfikacji zespołowej do lat 16 

   I miejsce w klasyfikacji zespołowej powyżej lat 16 

 

 INNOWACJE PEDAGOGICZNE  

 

            Zespół Szkół Ekonomiczno–Gastronomicznych im. Stanisława Staszica 

Innowacje Pedagogiczne: 

 Technik hotelarstwa- Klasa personelu pokładowego w klasach   

 Technik ekonomista -klasa wojskowo-sportowa w klasach  

 Technik technologii żywności – Menager żywienia i żywności w klasie  

 Technik żywienia i usług gastronomicznych – Dietetyka – Akademia Zdrowia w klasach  

 Technik technologii żywności – Manager zdrowej żywności i żywienia w klasach  

           Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie 

 technik logistyk z innowacją strażacko  - ratowniczą 
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5. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej na rzecz dzieci 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia  specjalnego 

 
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

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

niedostosowaniem społecznym 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 i stacjonarnym 

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.  

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. 
Psycholog i pedagog prowadziły zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne dla uczniów zgodnie z 

programem wychowawczo-profilaktycznym: 
 ARS cz. 1- „Życie i dobre zdrowie podstawowym warunkiem miłości.” 
 ARS cz. 2- „Wpływ używania alkoholu, tytoniu i narkotyków na ludzką miłość” 
 Prowadzono zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych dla uczniów z diagnozą zespół 

Aspergera i innych chętnych uczniów). 
 Mocne strony moje i innych 
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 Jak komunikować się z innymi? 

 Bariery komunikacyjne i sposoby ich przełamywania. 
 Relaksacja – jak dbać o dobrostan psychiczny? 
 Trzy kroki do zmiany nawyków 
 Jak zarządzać sobą w czasie? 

 „Jak robić dobre notatki?” 
 „Nie warto ryzykować – narkotyki, dopalacze” 

 dla  klasy trzeciej warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem maturalnym 

W ramach doradztwa zawodowego przeprowadzono zajęcia: 

 „Idę na studia – jak zaplanować maturę?” 

 „Jak dobrze przygotować się do egzaminu dojrzałości” 

 „Jak stawiać sobie cele, by spełniać marzenia?” 

  Uczniowie klas III wzięli udział w spotkaniu online w Salonie Maturzystów, akcji zorganizowanej 

   przez miesięcznik Perspektywy. 

Współdziałano z instytucjami i organizacjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki 

i wychowania m.in. z SANEPID-em, Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

Komendą Powiatową Policji w Otwocku, Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem 

Rejonowym w Otwocku, Sądem Rejonowym w Garwolinie, Fundacją Konstruktywnego Rozwoju 

w Otwocku. 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 2021 roku – 

pomoc została udzielona 6 uczniom. Jedna z uczennic miała dotację w wysokości połowy kosztów 

wycieczki trzydniowej od Rady Rodziców. Podobnie jedna uczennica, której rodzina znalazła się 

w trudnej sytuacji materialnej z powodu zachorowania ojczyma, również została wsparta przez 

Radę Rodziców. Inna uczennica, z bardzo wysokimi wynikami w nauce, jednocześnie 

wychowująca się w rodzinie w trudnej sytuacji materialnej, otrzymała stypendium  

od Stowarzyszenia Bezpieczna Młodość im. Grzegorza.  

 

 Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku 

 

W roku szkolnym 2021/2022 pomocą psychologiczno - pedagogiczną objętych zostało 168 

uczniów, w tym 57 z klas I, 37 z klas II,  43 z klas III (po szkole podstawowej), 31 z klas III (po 

gimnazjum), założono 63 nowe Karty Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, opracowano 5 

nowych IPET-ów. 

 Ww. uczniowie zostali objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną ze względu na : 

 specyficzne trudności w uczniu się w oparciu o opinię  poradni psychologiczno – pedagogicznej: 

85 uczniów;  

 niepełnosprawność na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności (bez orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego): 1 uczeń; 

 chorobę przewlekłą na podstawie zaświadczenia lekarskiego - 7 uczniów; 

 zaburzenia depresyjno – lękowe na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub rozpoznania 

szkolnego psychologa:  17 uczniów; 

 zaburzenia zachowania lub emocji na podstawie rozpoznania specjalistów szkolnych  lub 

pozaszkolnych: 45 uczniów; 

 trudności adaptacyjne z powodu wcześniejszego kształcenia się za granicą: 2 uczniów;  

 trudną sytuację rodzinną na podstawie rozpoznania specjalistów szkolnych -  2 uczniów; 

 szczególne uzdolnienia na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej  - 1 uczeń; 

 orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego -  3 uczniów; 

 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - 11 uczniów; 
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 pieczę zastępczą: 3 uczniów; 

Opieką psychologiczno – pedagogiczną objętą również 7 uczniów – uchodźców z Ukrainy. 

Dla ww. uczniów ustalono formy pomocy psycholologiczno – pedagogicznej w postaci 

indywidualnych konsultacji z psychologiem szkolnym, pedagogiem szkolnym oraz doradcą 

zawodowym. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów wdrożyli  zalecane przez poradnię 

psychologiczno – pedagogiczną lub specjalistów szkolnych dostosowania edukacyjne. 

Ponadto, w oparciu m. in. o wnioski i zalecenia zespołów wychowawczych i szkolnych specjalistów 

(w tym wynikających z  okresowych wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania uczniów 

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego): 

 2 uczniów objęto Zindywidualizowaną Ścieżką Kształcenia; 

 4 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizowało wybrane 

przedmioty indywidualnie; 

 dla 3 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uruchomiono zajęcia 

rewalidacyjne; 

 5 uczniów korzystało z dodatkowej nauki j. polskiego, w tym 4 uczniów – uchodźców z 

Ukrainy; 

 dla 31 uczniów z klas III (po gimnazjum) wdrożono dostosowania maturalne zgodnie z 

Komunikatem CKE. 

 Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie 

W roku szkolnym 2021-2022 pomocą psychologiczno – pedagogiczną objętych 52,06 % 

społeczności uczniowskiej. Zespół wychowawczy opracował 25 Indywidualnych Programów 

Edukacyjno -  Terapeutycznych zgodnie z orzeczeniami 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. Natomiast 2 uczniów 

realizowało nauczanie indywidualne w warunkach domowych. 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 467 

osób. W drugim semestrze realizowane były od marca dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 

młodzieży w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej o charakterze emocjonalno - 

społecznym. Pedagodzy przeprowadzili łącznie 99 godzin zajęć dla młodzieży. 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej podjęto następujące działania: 

1. Udzielenie wsparcia i objęcie pomocą uczniów (cykliczne spotkania, jednorazowe na prośbę 

ucznia lub z inicjatywy pedagoga, wychowawcy, bądź rodzica). 

2. Spotkania z rodzicami, opiekunami prawnymi uczniów (w miarę potrzeb). 

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. 

4. Wsparcie merytoryczne wychowawców klas. 

5. Współpraca z gronem pedagogicznym, konsultowanie działań z dyrekcją i specjalistami. 

6. Rozmowy z kuratorami, opiekunem Domu Dziecka, asystentami, terapeutą środowiskowym, 

rodzinami zastępczymi, policjantami. 

Podjęte działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży: 

1. Rozmowy wspierające, motywujące, wyjaśniające i dyscyplinujące zachowanie uczniów na 

temat: poczucia własnej wartości, konfliktów rodzinnych i rówieśniczych, przejawów agresji 

słownej i fizycznej, autoagresji, używania wulgarnych słów, palenia e-papierosów, zakłócania 

toku lekcji, problemów w nauce, problemów osobistych, problemów rodzinnych, sytuacji 

zdrowotnej.  
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2. Przeprowadzenie zajęć wychowawczych integracyjnych „Poznajmy się”, „Integracja klas 

pierwszych”. 

3. Rozmowy wychowawcze w grupach klasowych oraz indywidualnie. 

4. Działania mające na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych. 

5. Działania mające na celu poprawienia sytuacji zdrowotnej, problemów z uzależnieniem. 

6. Interwencje klasowe i indywidualne w sytuacjach kryzysowych. 

7. Realizacja zadań Programu Profilaktyczno - Wychowawczego, poprzez warsztaty i akcje 

profilaktyczne: 

 Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych – 

Warsztaty „Wartości w życiu człowieka” zajęcia ze specjalistami, wybrane klasy na godzinach 

zastępstw 

 Warsztaty „Profilaktyka pozytywna- budowanie kompetencji społeczno - emocjonalnych” (klasy 

starsze): 

- Budowanie pozytywnego obrazu siebie. 

- Metody radzenia sobie ze stresem. 

- Sztuka rozmawiania. 

 Warsztaty dla młodzieży „Rozwijanie umiejętności skutecznego uczenia się” - zajęcia ze 

specjalistami WSHiF- p. Judyta Litwin 

 Dzień zdrowia psychicznego - Akcja „Depresja cichy morderca”; zajęcia z psychologiem. 

 Promocja zdrowia – Narodowy Program Zdrowia „Zdrowy Uczeń”-  zajęcia ze specjalistami, 

wybrane klasy na godzinach zastępstw 

 Warsztaty „Motywacja do nauki - jak zwiększyć swoją efektywność” - zajęcia ze specjalistami- 

WSHiF- p. Judyta Litwin. 

 Warsztaty dla młodzieży „Autoprezentacja – rozwijanie kompetencji i mocnych stron uczniów” - 

zajęcia ze specjalistami WSHiF- p. Judyta Litwin. 

 Zajęcia warsztatowe „Matura nie taka straszna jak o niej mówią – Stres pod kontrolą.” - 

specjaliści z zewnątrz WSHiF- p. Judyta Litwin 

 Warsztaty dla młodzieży „Cyberprzemoc – jak nie paść ofiarą w sieci.” wybrane klasy godziny 

zastępstw. 

 Zajęcia wspieranie wychowawczej roli rodziny „Rola rodziny w życiu człowieka” na godzinach 

zastępstw. 

 Warsztaty prowadzone przez Poradnią Psychologiczną w Józefowie na temat „Rozpoznawanie 

sygnałów i leczenia depresji” (cykl 3 spotkań w 15 klasach). 

 Zajęcia warsztatowe realizowane przez Panią st. ASP Karolinę Pardej z Ogniwa ds. Nieletnich z 

Komendy Powiatowej Policji w Otwock z zakresu profilaktyki społecznej:  

- „Cyberprzemoc - jak nie paść ofiarą w sieci”, 

- „Kodeks karny w praktyce - odpowiedzialność nieletnich”, 

- „Handel ludźmi”. 

 „Wybierz życie” – program profilaktyki raka szyjki macicy - zajęcia z wychowawcami i 

specjalistami, pielęgniarką szkolną, klasy III i IV 

 Dzień Trzeźwości (plakaty, lekcje w klasach z wychowawcami ) „Alkohol - to nie dla mnie”. 

 Akcja „Konstruktywne radzenie sobie w sytuacjach trudnych”- zajęcia z wychowawcami i 

specjalistami. 

 Światowy Dzień Bez Papierosa-  Akcja „Rzuć palenie razem z nami”.  

 „Różowa wstążeczka” – program profilaktyki raka piersi, zajęcia ze specjalistami. 

 Dzień Zapobiegania Narkomanii  „Tylko słabi gracze biorą dopalacze” 
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 Edukacja prozdrowotna – Narodowy Program Zdrowia „Trzymaj formę” lekcje w klasach z 

wychowawcami, zajęcia ze specjalistami. 

 Akcja „Znamię! Znam je? ”- profilaktyka antynowotworowa czerniaka- zajęcia z 

wychowawcami, ze specjalistami i pielęgniarką szkolną. 

 Akcja „Bezpieczne wakacje”. 

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym 

i pozaszkolnym uczniów – podjęte działania: 

1. Rozmowy z uczniami oraz rodzicami, opiekunami prawnymi. 

2. Udział w spotkaniach zespołów wychowawczych, planowanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej według indywidualnych potrzeb. 

3. Współpraca z psychologiem, pedagogami, nauczycielami rewalidacji. 

4. Analiza postępów w nauce uczniów pozostających pod opieką specjalistów szkolnych. 

5. Rozmowy motywujące uczniów do przezwyciężania trudności edukacyjnych. 

6. Współpraca z Wyższymi uczelniami w celu przeprowadzania zajęć i warsztatów 

profilaktycznych i psychoedukacyjnych.  

7. Współpraca z Poradnią Psychologiczna dla dzieci i młodzieży, konsultowanie działań i pomocy 

poza szkoła, realizacja zajęć warsztatowych dla młodzieży. 

8. Analiza frekwencji uczniów drugorocznych, słabszych dydaktycznie. 

9. Kontynuacja prowadzenia zespołów pedagoga na teamsach dla klas, celem swobodnego 

wypowiadania się oraz przekazywania bezpośrednio informacji, realizowanie pomocy 

psychologiczno -pedagogicznej, poprzez indywidualne rozmowy. 

10.  Współpraca z Oświatą Miejską w ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna”. 

Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych – podjęte działania: 

1. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami w zakresie rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych w klasie. 

2. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych organizowanych przez wychowawców 

poszczególnych klas. 

3. Udział w pracach Zespołów Wychowawczych klas. 

4. Rozpoznawanie bieżących sytuacji trudnych i problemowych w szkole oraz interwencyjna 

pomoc w ich rozwiązywaniu. 

5. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami i nauczycielami. 

6. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego. 

7. Rozmowy z rodzicami na temat trudności dydaktyczno-wychowawczych, konfliktów 

rówieśniczych, agresji słownej i fizycznej dzieci, prawidłowej opieki nad dzieckiem, sytuacji 

szkolnej i zdrowotnej, problemów osobistych dzieci, funkcjonujących organizacji na rzecz 

pomocy rodzinie. Udział pedagoga w spotkaniach z dyrektorem, wychowawcą  

i rodzicami uczniów.  

8. Rozmowy wychowawczo- interwencyjne w klasie 2c, 1f2, 1c, 1w, 3d, 3c/g, 2f, 1F1, 2b, 1a, 

1f2, 1wb, 3wG, 3wa, 

9. Indywidualne rozmowy z uczniami w sytuacjach trudnych. 

Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów – podjęte działania: 

1. Współpraca z dyrektorem, wychowawcami, nauczycielami, pracownikami szkoły. 

2. Współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi proces dydaktyczny uczniów 

(poradnia psychologiczno-pedagogiczna). 
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3. Zapewnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwości kontaktowania się z uczniami i 

rodzicami . 

4. Ustalenie stałego dyżuru dla rodziców. 

5. Rozmowy telefoniczne, kontakt e – mailowy, telefonicznej podczas pandemii. 

6. Udział w zebraniu specjalnym z wychowawcą i rodzicami klasy 2c, 1f1. 

7. Udział w zebraniach w klasach wychowawczych. 

Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w: rozpoznawaniu 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 przedszkola, szkoły i placówki oraz udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej – podjęte działania: 

1. Udział w spotkaniach zespołów klasowych. 

2. Udział w lekcjach wychowawczych, prowadzenie zastępstw. 

3. Stała współpraca z wychowawcami, przekazywanie informacji na temat bieżącej sytuacji 

wychowawczej. 

4. Współpraca ze specjalistami (pedagog, psycholog, nauczycielami rewalidacji) oraz 

nauczycielem biblioteki. 

5. Organizowanie spotkań i warsztatów ze specjalistami. 

6. Wspieranie rodziców i organizowanie pomocy w instytucjach poza szkołą 

7. Organizowanie spotkań i rozmów z uczniami, rodzicami. 

8. Regularne spotkania z uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

9. Rozmowy z uczniami na temat: 

 przyczyn niepowodzeń szkolnych, trudności w ich funkcjonowaniu oraz próby ich 

rozwiązywania 

 sytuacji związanych z bardzo niską frekwencją, 

 zagrożeniami oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów 

 konfliktów, relacji  pomiędzy uczniami 

 niewłaściwego zachowania 

 niewłaściwych relacji w klasie, konfliktów koleżeńskich 

 naruszanie dyscypliny na zajęciach lekcyjnych 

 palenia papierosów i e- papierosów na terenie szkoły 

 obniżonego nastroju, stanów depresyjnych, lękowych 

 trudności w relacjach z rodzicami 

 niskiej samooceny, trudności w akceptacji kompleksów, samotność 

 trudności z niewłaściwym wyborem kierunku i formy kształcenia 

 problemów osobistych wychowanków dotyczących trudnej  sytuacji rodzinnej, materialnej  a 

także emocjonalnej uczniów 

 zagadnień ze Statutu Szkoły odnośnie oceniania i klasyfikowania 

 trudności podczas realizacji zajęć praktycznych (brak, zmiana miejsca, niewłaściwe 

zachowania pracodawcy, kwestie dni wolnych oraz wypłat dla uczniów) 

 sytuacji radzenia sobie ze stresem, lękami 

 rezygnacji z kontynuowania nauki 

 wsparcie uczniów i nauczycieli poprzez pomoc w ramach PPP osoby z opiniami i orzeczeniami 

 metod pracy z osoba z opinią – respektowanie dostosowań zgodnie z zaleceniami poradni. 
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 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica  

 

W roku szkolnym 2021/2022 działania pedagogów i psychologów realizowane były zgodnie z 

przyjętym planem pracy. Zdiagnozowane, najczęściej występujące problemy wychowawcze 

dotyczyły: 

 niepowodzeń szkolnych, 

 trudności emocjonalnych, 

 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, poczucie niskiej wartości, 

 problemów w związkach, rozstania, nieszczęśliwe miłości, 

 niskiej frekwencji, 

 lęków związanych z uczęszczaniem do szkoły, 

 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 159 uczniów.  

Opieką objęto również uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - 13 

osób oraz z opiniami PPPP - 174 osób i mających nauczanie indywidualne -  3 

W ciągu całego roku przeprowadzano konsultacje indywidualne z uczniami i rodzicami i 

nauczycielami– 1443. 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, 

 udzielanie 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), 

 zalecanie kierowania uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innych poradni 

specjalistycznych według potrzeb uczniów, 

 pomoc w znajdowaniu instytucji wspierających rodzinę w różnego rodzaju problemach, 

 wskazywanie miejsc, gdzie uczniowie z różnymi problemami mogą uzyskać pomoc, ukierunkowanie 

terapeutyczne. 

 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  Nr 1 im. Marii Konopnickiej 

 

W roku szkolnym 2021/2022 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 . 

 

 

 

 



48 

 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  Nr 2  

 

W roku szkolnym 2021/2022 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 terapią, odpowiednią dla zdiagnozowanych we wrześniu  potrzeb  - 

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 oddziaływań  na wychowanków. 

 

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
 

W ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej Poradnia przyjęła w roku szkolnym 

2021/2022r. 2122 dzieci i młodzieży. Wydano 850 opinii, 127  informacji o wynikach badania, 482 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 138 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju, 80 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego. Prowadzone były z różne formy 

terapii w ramach działań postdiagnostycznych, w tym: terapia psychologiczna, terapia rodzin, 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna, Metoda Dobrego Startu, terapia 

logopedyczna, terapia psychomotoryczna, terapia procesów integracji sensorycznej. W ramach 

kompleksowego wspomagania szkół i placówek działały sieci współpracy: psychologów, 

pedagogów, logopedów, wychowawców.  

 

 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 
 

Podstawowym założeniem zajęć artterapii, było skupienie uwagi na wszechstronnej aktywności 

dziecka, jego twórczej wyobraźni, oraz rozwoju jednostki funkcjonującej w ramach określonej 

grypy. Zajęcia w formie bajkoterapii i warsztatów plastyczno – manualnych odbywają się 

cyklicznie raz w tygodniu. Głównym celem Programu „Artterapii” było rozszerzenie i 

wspomaganie wielokierunkowych oddziaływań terapeutycznych oferowanych dzieciom z różnymi 

deficytami rozwojowymi. Terapia przez sztukę prowadzona była w formie zajęć warsztatowych. 

Była jednocześnie szansą nauczenia się wyrażania własnych emocji dla tych dzieci, które mają 

ograniczone możliwości. Mobilizowała także do samodzielnego wysiłku i stabilizowała uwagę na 

jego efektach. Celem terapii za pomocą technik plastycznych, było również rozbudzenie 

zainteresowania różnymi jej dziedzinami, poprzez stosowanie różnorodnych działań i technik 

twórczych. Arteterapeutyczne spotkania sprzyjały dobrej komunikacji między jej uczestnikami, 

poczuciu bezpieczeństwa w grupie. Zajęcia odbywały się w atmosferze zaufania i akceptacji. 

Spotkania w małej grupie pozwalały dowartościować każdego wychowanka po przez podniesienie 

jego wiary we własne możliwości, Na każde dziecko mogłam spojrzeć holistycznie. 

Wychowankowie pracowali chętnie, wyrażali swoje emocje i uczucia w różnorodnych formach 

wyrazu artystycznego. Udało mi się również pobudzić ich zainteresowania plastyczne, które 
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połączonej z bajkoterapią, stymulowały ich rozwój emocjonalny i społeczny. Arteterapeuta Anetta 

Myszkorowska. 

 

6. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

 
 Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie 

 

W roku szkolnym 2021/22 Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku był poddany kontroli doraźnej 

Kuratorium Oświaty w Warszawie w odpowiedzi na skargę, złożoną przez pełnoletniego ucznia na 

jednego z nauczycieli. Skarga dotyczyła niezgodności oceniania z przepisami prawa. W wyniku 

kontroli wydano zalecenia, które niezwłocznie zostały zrealizowane. 
 

 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomiczny im. Stanisława Staszica 

 

Odbyła się 1 kontrola kuratoryjna dotycząca przeprowadzania egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie. Zaleceń nie wydano. 
 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  Nr 2  

 

W czerwcu 2022 ośrodek był kontrolowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. tematem kontroli była - 

" Organizacja kształcenia i wsparcia dla uczniów  objętych kształceniem specjalnym w szkołach 

specjalnych”.  W wyniku kontroli wydano zalecenia, które niezwłocznie zostały zrealizowane. 

 

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 w roku szkolnym 2021/2022 - 298 skierowań do placówek szkolnictwa 

specjalnego, w tym 276 do placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki i  22 

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 2021/2022 

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

w Otwocku, ul. Majowa 17/19 
6 

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

Literacka 8 
22 

RAZEM 28 

 

Lp. Placówka 2021/2022 

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

ul. Majowa 17/19 
63 

2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2   w Otwocku, ul. Literacka 8 20 

3 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, ul. Główna 10 91 

5 Inne MOW 22 

RAZEM 196 
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Liczbę wydanych skierowań na wczesne wspomaganie, ilustrują poniższe dane: 

 

Lp. Placówka 2021/2022 

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

w Otwocku, ul. Majowa 17/19 
32 

2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących   

i Słabosłyszących Nr 2  w Otwocku, ul. Literacka 8 
42 

RAZEM 74 

 

 Starosta Otwocki, w roku szkolnym 2021/2022, 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 

  9    9 

2 Zespół Szkół Nr 1  
w Otwocku,   ul. Słowackiego 

4/10 

  3    3 

3 Zespół Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych im. 

Stanisława Staszica w 

Otwocku,   ul. Konopnickiej 3 

   5   5 

 Zespół Szkół Nr 2 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w 

Otwocku,   ul. Pułaskiego 7 

   2   2 

Razem   12 7   19 

   

 

8. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

 
W roku szkolnym 2021/2022 wydatkowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

 

Okres rozliczenia Kwota 

dofinansowania                 

w  zł. 

IX – XII 2021 r. 100.500,80 

I – VIII 2022 r. 59.940,88 
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9. Wyniki sprawdzianów i egzaminów, o których mowa w art. 11 ust. 7 pkt 1   

ustawy Prawo oświatowe  

       WYNIKI MATUR 2022 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K.I. GAŁCZYŃSKIEGO w OTWOCKU 

ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemne)j przystąpiło osób:     119 

w tym obecnych na egzaminach obowiązkowych ………………………      119   

świadectwa dojrzałości otrzymało …………………………………………….. 119   

 

WYNIKI MATUR 2022 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. J. SŁOWACKIEGO  

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w OTWOCKU 

 

 

Przedmiot 

 

 

 

 

Poziom egzaminu 

 

% osób, 

które uzyskały co 

najmniej 30% pkt. 

z przedmiotów 

obowiązk. 

 

 

 

podstawowy 

 

rozszerzony 

 
liczba zdających 

 

wynik średni 

w % 

(ark. standard.) 

 

 

liczba zdających 

 

wynik średni w % (ark. 

standard.) 

 

 
obowiązkowy dodatkowy 

 
Biologia 

 

  13 50,38  

Chemia 

 

  6 27,67  

Fizyka    6 26,7  

Geografia   26 67,12  

Historia 

 

  3 56  

Informatyka 

 

  3 48  

Język angielski 

 

119 88,89 93 70,05 100% 

Język angielski 

dwuj. 

 

  1 97  

Język niemiecki 

 

  1 90  

Język rosyjski   1 96  

Język polski 

 

119 57,89 25 58,8 100% 

Matematyka 

 

119 72,34 21 43,52 100% 

Wiedza o  społ.   8 49,8  

Filozofia   1 14  

 

 

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 51,54 – 

Chemia 

 
– – 21 42,43 – 

Fizyka i astronomia – – 19 54,32 – 

Geografia – – 41 75,73 – 

Historia 

 
– – 8 60,25 – 

Historia szt. 

 
– – 2 40,50 – 

Informatyka – – – – – 

Język angielski 

 
109 92,50 109 79,23 100 
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ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemne)j przystąpiło osób:     119 

w tym obecnych na egzaminach obowiązkowych ………………………      119   

świadectwa dojrzałości otrzymało …………………………………………….. 119 

 

WYNIKI MATUR 2022 TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH im.  

STANISŁAWA STASZICA w OTWOCKU 

ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej) przystąpiło osób: 126 

w tym obecnych na egzaminach obowiązkowych - 126      

świadectwa dojrzałości otrzymało 99, co stanowi 79 %   

                                                       

WYNIKI MATUR 2022 TECHNIKUM NR 2 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  

W  OTWOCKU 

Język niemiecki 

 
3 97,33 1 84,00 100 

Język rosyjski 6 88,33 2 79,00 100 

Język hiszpański – – 3 68,67 100 

Język polski 

 
119 58,28 21 65,48 100 

Matematyka 

 
119 85,05 56 59,82 100 

Wiedza o  społ. – – 18 61,06 100 

Język włoski 1 94,00    

 

 

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 

 

- - 4 11 - 

Chemia 

 

- - 2 14 - 

Fizyka i astronomia - - - - - 

Geografia - - 60 30 - 

Historia 

 

- - 1 56 - 

Historia szt. 

 

- - - - - 

Informatyka - - - - - 

Język angielski 

 

126 66 88 43 96 

Język niemiecki 

 

- - - - - 

Język rosyjski - - - - - 

Język hiszpański - - - - - 

Język polski 

 

126 47 4 42 93 

Matematyka 

 

126 47 7 6 80 

Wiedza o  społ. - - 4 6 - 

 

 

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% 1 38% 

 

0% 

 Chemia 

 

0 0% 0 0% 0% 
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ogółem do egzaminu maturalnego w części pisemnej przystąpiło 89 osób:      

w tym obecnych na egzaminach obowiązkowych:  89     

świadectwa dojrzałości otrzymało: 79 

 
 

WYNIKI MATUR 2022 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 . 

 
 

Wyniki egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  Technikum Nr 2 Zespół 
Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w  Otwocku 

   sesja styczeń - luty 2022 

 

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.55  
Drukowanie cyfrowe i 
obróbka druków. 

27 23 22 95,70% 26 25 23 21 

EE.09 
Programowanie, tworzenie i 

administrowanie stronami 

internetowymi i bazami 
danych 

30 30 16 53,33% 30 24 25 17 

EE.28 
Montaż i eksploatacja 
środków transportu 

19 18 12 66,67% 18 13 19 12 

Fizyka i 

astronomia 

0 0% 5 33% 

 

0% 

Geografia 0 0% 16 31% 0% 

Historia 

 

0 0% 1 0% 

 

0% 

Historia szt. 

 

0 0% 1 30 

 

% 

0% 

Informatyka 0 0% 1 0% 0% 

Język angielski 

 

89 81% 70 53% 99% 

 Język niemiecki 

 

0 0% 1 20% 0% 

 Język rosyjski 0 0% 1 98% 

 

0% 

 Język polski 

 

89 49% 

 

2 32% 99% 

Matematyka 

 

89 54% 

 

 

17 

 

16% 

 

6% 

89% 

Wiedza o  społ. 0 0% 0 0% 0% 

 

 

 

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  1 16 - - - 

Język angielski ustny 

 
0 - - - - 

Język polski  

 
1 61 - - 1 

Geografia    1 45  

Matematyka 

 
2 23,5 - - - 

Historia     4  
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szynowego 

 

AU.32 
Organizacja transportu 

32 30 26 86,67% 30 30 32 26 

AU.22 (egzamin poprawkowy) 

Obsługa magazynów 
4 3 1 33,33% 0 0 3 1 

AU.54 (egzamin poprawkowy) 

Przygotowanie oraz 

wykonywanie prac 

graficznych i publikacji 
cyfrowych 

13 13 5 38,46% 0 0 13 5 

EE.08 (egzamin poprawkowy) 

Montaż i eksploatacja 

systemów komputerowych, 

urządzeń 

17 8 1 12,50% 0 0 8 1 

EE.09 (egzamin poprawkowy) 

Programowanie, tworzenie i 
administrowanie stronami 

internetowymi i bazami 

danych 

3 0 0 0,00% 0 0 0 0 

SPL.01(egzamin poprawkowy) 

Obsługa magazynów. 
21 21 6 28,57% 7 2 15 4 

EE.26 (egzamin poprawkowy) 

Eksploatacja maszyn, 

urządzeń i instalacji 
elektrycznych. 

7 4 0 0,00% 0 0 4 0 

EE.27 (egzamin poprawkowy) 

Montaż i eksploatacja sieci 

zasilających oraz trakcji 

elektrycznej 

7 5 1 20,00% 5 2 2 0 

EE.05 (egzamin poprawkowy) 

Montaż, uruchamianie i 
konserwacja instalacji, 

maszyn i urządzeń. 

1 0 0 0,00% 0 0 0 0 

 

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.20(egzamin poprawkowy) 

Prowadzenie sprzedaży 
1 1 1 100% 1 1 0 0 

EE.05 (egzamin poprawkowy) 

Montaż, uruchamianie i 

konserwacja instalacji, 

maszyn i urządzeń. 

1 1 0 0,00% 1 0 0 0 

TG.07 (egzamin poprawkowy) 

Sporządzanie potraw i 
napojów. 

2 1 0 0,00% 1 0 0 0 

 
 

 sesja maj - lipiec 2022 

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 

ELE.02  
Montaż, uruchamianie i 

konserwacja instalacji, 
maszyn i urządzeń 

elektrycznych 

15 14 10 71,43% 14 10 14 14 

INF.02  
Administracja i eksploatacja 

systemów komputerowych, 

urządzeń peryferyjnych i 
lokalnych sieci 

komputerowych. 

57 57 44 77,19% 57 55 57 45 

PGF.04 
Przygotowywanie oraz 

58 57 25 43,86% 57 55 57 25 
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wykonywanie prac 

graficznych i publikacji 

cyfrowych. 

SPL.01 
Obsługa magazynów. 

50 50 26 52,00% 50 42 50 26 

TKO.05 
Montaż i eksploatacja sieci 

zasilających oraz trakcji 
elektrycznej. 

33 32 24 75,00% 32 27 32 28 

EE.26 (egzamin poprawkowy) 

Eksploatacja maszyn, 

urządzeń i instalacji 

elektrycznych. 

2 2 0 0,00% 1 1 2 0 

EE.27 (egzamin poprawkowy) 

Montaż i eksploatacja sieci 
zasilających oraz trakcji 

elektrycznej 

1 1 0 0,00% 1 0 0 0 

AU.32 (egzamin poprawkowy) 

Organizacja transportu 
5 5 0 0,00% 0 0 5 0 

AU.22 (egzamin poprawkowy) 

Obsługa magazynów 
2 1 1 100% 0 0 1 1 

AU.55 (egzamin poprawkowy) 

Drukowanie cyfrowe i 

obróbka druków. 

7 5 2 40,00% 0 0 5 2 

AU.54 (egzamin poprawkowy) 

Przygotowanie oraz 

wykonywanie prac 

graficznych i publikacji 

cyfrowych 

4 2 1 50,00% 0 0 2 1 

EE.08 (egzamin poprawkowy) 

Montaż i eksploatacja 

systemów komputerowych, 
urządzeń 

7 3 3 100% 0 0 3 3 

EE.09 (egzamin poprawkowy) 

Programowanie, tworzenie i 

administrowanie stronami 

internetowymi i bazami 
danych 

8 3 1 33,33% 1 1 3 1 

SPL.01 (egzamin 

poprawkowy) 

Obsługa magazynów. 
5 4 2 50,00% 0 0 4 2 

 

 

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 

FRK.01 

Wykonywanie usług 
fryzjerskich. 

12 12 10 83,33% 12 10 12 12 

HAN.01 
Prowadzenie sprzedaży 

10 10 9 90,00% 10 9 10 10 

ELE.02 
Montaż, uruchamianie i 

konserwacja instalacji, 

maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

4 4 1 25,00% 4 1 4 3 

SPC.01  
Produkcja wyrobów 

cukierniczych 

2 2 2 100% 2 2 2 2 

SPC.03 

Produkcja wyrobów 

piekarskich 

1 1 0 0,00% 1 0 1 1 

HGT.02 
Przygotowanie i wydawanie 

dań 

8 8 4 50,00% 8 5 8 4 

MOT.05 

Obsługa, diagnozowanie oraz 
naprawa pojazdów 

samochodowych 

3 3 2 66,67% 3 2 3 3 

DRM.04 
Wytwarzanie wyrobów z 

drewna i materiałów 
drewnopochodnych. 

1 1 1 100% 1 1 1 1 
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HGT.01 

Wykonywanie usług 
kelnerskich 

4 4 2 50,00% 4 3 4 3 

MEC.08 
Wykonywanie i naprawa 

elementów maszyn, urządzeń 

i narzędzi. 

1 1 0 0,00% 1 0 1 1 

TG.07(egzamin poprawkowy) 

Sporządzanie potraw i 

napojów. 

1 1 1 100% 1 1 0 0 

 

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w  Otwocku 
Egzaminy zawodowe 2022  
 

 

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 

 

HGT.03 
79 79 74 91 79 79 79 74 

TG.13 32 32 24 75 32 32 32 24 

EKA.04 139 133 113 82 136 130 136 115 

AU.36 42 41 32 77 41 37 41 33 

HGT.02 42 40 38 95 40 39 40 39 

SPC.01 36 36 36 100 36 36 36 36 

HGT.01 23 23 19 83 23 23 23 19 

TG.17 25 25 20 80 25 22 25 22 

TG.16 23 22 22 100 22 22 22 22 

 

 

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 2019)    

kucharz; kwalifikacja HGT.02 

Przystąpiło 4 uczniów, 

zdało 4 uczniów .  

etap pisemny zdało 4 uczniów . 

etap praktyczny zdało 4 uczniów. 

 

Część egzaminu Średni wynik w % Najlepszy  wynik w % 

Część pisemna 68,5 83 

Część praktyczna 89,25 95 

 

cukiernik; kwalifikacja SPC.01 

Przystąpiło 9 uczniów, 

zdało 9 uczniów .  

etap pisemny zdało 9 uczniów . 

etap praktyczny zdało 9 uczniów. 

 

Część egzaminu Średni wynik w % Najlepszy  wynik w % 

Część pisemna 78,9 85 

Część praktyczna 94,8 97 
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pracownik pomocniczy obsługi hotelowej; kwalifikacja HGT.02 

Przystąpiło 14 uczniów, 

zdało 14 uczniów .  

etap pisemny zdało 14 uczniów . 

etap praktyczny zdało 14 uczniów. 

 

Część egzaminu Średni wynik w % Najlepszy  wynik w % 

Część pisemna 68,8 88 

Część praktyczna 93,7 100 

 

 

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 48% 78% 

Matematyka 36,4% 92% 

Język angielski  27,1% 87% 
 

 

 

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 5  uczniów 

 

Część egzaminu Średni wynik w % Najlepszy  wynik w % 

Język polski 36,8 78 

Matematyka 31,2 48 

Język angielski  44,4 65 

 

 

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 % Najlepszy  wynik w % 

Język polski 38 73 

Matematyka 12 64 

Język angielski  31 55 

 

 

 
Przewodniczący Zarządu 

  Krzysztof Szczegielniak 


