Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
Spełniając wymóg art. 11 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo
oświatowe Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu informację o stanie
realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
I. Typ i struktura organizacyjna jednostki.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie
W roku szkolnym 2017/2018 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym funkcjonowały
szkoły:
•

Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną klasy:
 I
- 3 uczniów w tym 2 ze sprzężeniem
 I - II - 3 uczniów w tym 3 ze sprzężeniem
 IV - VI - 7 uczniów w tym 1 ze sprzężeniem
 VII
- 7 uczniów

•

Klasy gimnazjalne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną klasy:
 II - III - 10 uczniów w tym 1 ze sprzężeniem
 II - III A - 5 uczniów w tym 5 ze sprzężeniem

•

Odział rewalidacyjno-wychowawczy dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu głębokim - 2 uczniów.

•

Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
z niepełnosprawnością sprzężoną klasy:
 I
- 8 uczniów w tym 2 ze sprzężeniem
 II
- 7 uczniów w tym 2 ze sprzężeniem
 II - III - 7 uczniów w tym 1 ze sprzężeniem

Grupy wychowawcze w internacie.
Grupa I - 9 wychowanków w tym 3 uczniów ze sprzężeniem
Grupa II - 8 wychowanków 3 uczniów ze sprzężeniem
Grupa III - 10 wychowanek 1 uczennica ze sprzężeniem
Grupa IV - 6 wychowanek.
We wrześniu roku szkolnego 2017/2018 do Ośrodka uczęszczało 59 uczniów, 34 mieszkało w
internacie.
•

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
W roku szk. 2017/2018 uczniowie I LO uczęszczali do 9 oddziałów. W klasach I odbywało się
nauczanie wszystkich przedmiotów w zakresie podstawowym, a od klasy drugiej uczniowie
1

wybierają
po
3
przedmioty
w
zakresie
rozszerzonym
w
klasach
o następujących kierunkach kształcenia: politechniczno-medyczny, językowo-medialny, społecznoprawny.

Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
W skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach wchodzą:
II Liceum Ogólnokształcące z rozszerzonym programem: matematyki i informatyki, matematyki
i fizyki, matematyki i geografii, biologii i chemii oraz języka polskiego i historii.
Technikum w zawodzie: technik mechanik, technik elektryk, technik ekonomista, technik
hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych.
Szkoła Branżowa I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie: mechanik
pojazdów samochodowych, ślusarz, fryzjer, cukiernik, kucharz, monter sieci instalacji
i urządzeń sanitarnych, elektryk, piekarz, sprzedawca i stolarz.

II. Baza lokalowa i remonty.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie
Ośrodek mieści się w dwóch budynkach. Budynek główny mieści 7 klas lekcyjnych, pokój
nauczycielski, gabinet dyrektora, 4 pomieszczenia kuchenne, szatnię, stołówkę 3 łazienki.
W
drugim budynku ( dom nauczyciela) znajduje się 6 pomieszczeń zaadoptowanych na sale
dydaktyczne, gabinet pielęgniarki i pomieszczenia biurowe. Ośrodek posiada do dyspozycji boisko
szkolne.
W miesiącach wakacyjnych przeprowadzono
- prace remontowe: remont pieca olejowego centralnego ogrzewania oraz malowanie- stołówki, 5
klas lekcyjnych, 2 korytarzy, 2 łazienek, 2 klatek schodowych, 2 pomieszczeń kuchennych,
- prace inwestycyjne: zainstalowano 2 nowe hydranty i 2 przeniesiono zgodnie z wymogami
i zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
Szkoła jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt, baza jest poszerzana
w miarę posiadanych środków budżetowych przekazywanych przez organ prowadzący. Posiadamy 1
pracownię informatyczną, tablice interaktywne, zestawy komputerowe, ekrany i projektory
multimedialne znajdują się we wszystkich salach lekcyjnych, mamy wyremontowaną bibliotekę
z bogatym księgozbiorem oraz czytelnią internetową, profesjonalną pracownię językową, boisko
wielofunkcyjne oraz siłownię. W budynku jest monitoring złożony z 30 kamer wewnętrznych
i zewnętrznych. Przed szkołą znajduje się zadbany ogród podnoszący estetykę miasta.
W budynku szkoły i na zewnątrz przeprowadzono remonty: odnowiono pomieszczenie
gospodarcze przy sali gimnastycznej wraz z położeniem płytek oraz schody wejściowe od strony
parkingu i sali gimnastycznej, odnowiono ściany w holu na parterze, odnowiono podstawę pod
popiersiem patrona szkoły, pomalowano bramy wjazdowe, murki okienne w piwnicach oraz
częściowo ogrodzenie szkolne.
Szkoła jest właściwie przygotowana do nowego roku szkolnego (protokół z przeglądu
okresowego z 31.08.2018 r.).
Dokonano też przeglądu sprzętu gaśniczego (protokół z dnia 09.01.2018 r.), kontroli przewodów
kominowych (protokół z dnia 26.06.2018 r.) oraz kontroli jednorocznej stanu technicznego budynku
(protokół z dnia 14.09.2018 r.). Przeprowadzono audyt wewnętrzny w zakresie: Realizacji zadań
2

zapewniających zgodnie z Planem Audytu na 2018 rok, dodatkowych zadań audytowych zleconych
przez Starostę Powiatu Kozienickiego oraz czynności doradczych.

Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
Dokonano przeglądu budynku pod względem BHP, przeprowadzono przegląd instalacji elektrycznej,
sprawdzono oświetlenie, wszelkie powstałe usterki zostały naprawione.
 Przeprowadzone remonty:
1. Wymiana elektryki i oświetlenia w salach lekcyjnych,
2. wymiana sieci wodnej i kanalizacyjnej w Internacie.
 Planowane remonty na przyszły rok
W miarę pozyskiwania środków Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich planuje
następujące inwestycje:
 wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych,
 doposażenie pracowni gastronomicznej i ekonomicznej,
 zakup i wymiana mebli bibliotecznych oraz remont podłogi,
 malowanie ogrodzenia,
 wymiana drzwi w szkole,
 remont szatni szkolnej,
 zakup rolet do sali gimnastycznej (zaciemnienie),
 zakup kotary przedzielającej salę gimnastyczną,
 doposażenie studia szkolnego,
 zakup krzeseł i stolików szkolnych,
 wymiana mebli w salach lekcyjnych,
 wymiana podłóg w pokojach Internatu szkoły,
 zakup szafek szkolnych do szatni,
 zakup rolet zaciemniających do sal lekcyjnych.

III. Kadra.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie
1.Pracownicy pedagogiczni.
32 nauczycieli w tym dyrektor ośrodka i kierownik internatu
- 21 dyplomowanych
- 7 mianowanych
- 3 kontraktowy
- 1 bez możliwości rozpoczęcia stażu
2.Pracownicy administracji i obsługi.
- 3 pracowników administracji
- 8 pracowników obsługi
Doskonalenie zawodowe w tym awanse
1 nauczyciel w trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.
2 nauczycieli w trakcie stażu na mianowanego
Nagrody
- starosty -2 nauczycieli
- dyrektora – 10 nauczycieli
- dyrektora – 3 administracja i obsługa
- medal KEN – 1 nauczyciel
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I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
W szkole zatrudnionych jest 32 nauczycieli, w tym: 3 osoby z tytułem dr, 26 n-li
dyplomowanych, 5 n-li mianowanych i 1 stażysta. Zatrudnione są 4 sprzątaczki, 1 konserwator,
1 księgowa, 1 pracownik sekretariatu i 2 pracowników administracji; razem 8,5 etatu administracji
i obsługi.
W roku szk. 2017/18 jedna nauczycielka zdobyła awans na nauczyciela mianowanego.
Nauczyciele podnoszą stale swoje kwalifikacje, uczestniczą w szkoleniach, kursach oraz studiach
podyplomowych.
Przeprowadzono szkoleniowe rady pedagogiczne: „Bądź bezpieczny w sieci – szanse
i zagrożenia cyberprzestrzeni”, „Zapobieganie uzależnieniom: narkotyki i dopalacze”, „Edukacja
prozdrowotna”, „Procedury maturalne 2018”, „RODO – ochrona danych osobowych”.
Przeprowadzono ewaluację wewnętrzną na temat „Ocena prawidłowości zapewnienia
warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych”. W październiku, uczniowie,
nauczyciele i rodzice, wzięli udział w kompleksowym projekcie kształcenia bezpiecznych zachowań
w sieci – „Cybernauci”. Projekt był realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie
z Collegium Civitas pod patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, rzecznika Praw Dziecka
oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji a sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Realizując
ten projekt nasze liceum znalazło się w elitarnym gronie 707 szkół w Polsce, które mając na
względzie świadome i odpowiedzialne korzystanie z najnowszych technologii, zadbały o
bezpieczeństwo jego użytkowników. We współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kozienicach
zorganizowano zajęcia na temat „Międzynarodowy handel ludźmi” oraz „Walizka narkotykowa”.
Uczniowie wzięli udział obchodach Dni Bezpieczeństwa organizowanych przez Wyższą Szkołę
Handlową pod hasłem „Bezpieczeństwo osobiste i ochrona ważnych obiektów
w dobie zagrożenia teroryzmem".
Nauczyciele i pracownicy otrzymują nagrody starosty i dyrektora z okazji DEN oraz
odznaczenia za wzorową pracę; Ewa Malec, Alicja Wieczorek i Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek
otrzymały w roku 2017/18 medal Komisji Edukacji Narodowej (KEN), przyznawany przez Ministra
Edukacji Narodowej.

Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
1. Nauczycieli stałych – 86 w tym:
 dyplomowani – 71
 mianowani – 12
 kontraktowi – 1
 stażyści – 2
2. Nauczyciele pracujący w niepełnym wymiarze godzin – 8 w tym:
 dyplomowani – 6
 mianowani – 1
 kontraktowi – 1
 stażyści – 0
3. Zapotrzebowania na etat nauczyciela – brak.
PRACOWNICY ADMINISTRACJI: 10 osób.
PRACOWNICY OBSŁUGI: 25 osób.
Obsada kadry kierowniczej
Dyrektor
- dr Ryszard Zając
Wicedyrektor
- mgr Paweł Boryczka
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Wicedyrektor
- mgr Marek Stępień
Wicedyrektor
– mgr Anna Gollasch
Kierownik Internatu - mgr Krystyna Urynowicz
Kierownik Szkolenia Praktycznego – mgr Bożena Kutyła

 Postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego,

mianowanego i dyplomowanego:
 - kontraktowy – 0,
 - mianowany – 1,
 - dyplomowany – 4.
Przyznawanie odznaczeń i nagród kuratora, starosty, dyrektora:
 Kuratora – 0,
 Medal Komisji Edukacji – 3,
 Brązowy Krzyż Zasługi – 0,
 Starosty – 5 osób,
 Dyrektora – 23 nauczycieli, 10 osób administracji i 25 osób obsługi.

IV. Wyniki rekrutacji.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie
W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 przyjęto 3 nowych uczniów.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
Wyniki rekrutacji do klas pierwszych na rok szk. 2018/19 są bardzo dobre (biorąc pod uwagę
coraz mniejszą liczbę uczniów kończących szkoły gimnazjalne). Przyjęto 88 osób do 3 klas
pierwszych o następujących kierunkach kształcenia: politechniczno-medyczny, językowo-medialny,
społeczno-prawny.

Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

KLASY PIERWSZE
1bE elektryk
1cE ślusarz
1hZ wielozawodowa
1FLO (LO)
biologiczno – chemiczne
matematyczno-informatyczne
1BLO (LO) matematyczno – fizyczne
1GLO (LO) matematyczno – geograficzne +
humanistyczne

17
29
37
+

16+12
23
9+12

5

1TEK (TEK) technikum ekonomiczne

35

1TG (TG) technikum żywienia i usług
gastronomicznych

25

1 TEL technikum elektryczne

36

1TM (TM) technikum mechaniczne

38





289

Klasy 1 - 10

KLASY ISTNIEJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1

1bE elektryk
1cE ślusarz
1hZ wielozawodowa
1FLO (LO) biologiczno – chemiczne + matematycznoinformatyczne
1BLO(LO) matematyczno – fizyczne
1GLO (LO) matematyczno – geograficzne +
humanistyczne
1TEK (TEK) technikum ekonomiczne
1 TEL technikum elektryczne
1TG (TG) technikum żywienia i usług gastronomicznych
1TM (TM) technikum mechaniczne
Klasy I - 10
2bE elektryk
2cE ślusarz
2hZ wielozawodowa
2BLO (LO) matematyczno – fizyczne
2ALO (LO) matematyczno – informatyczne
2FLO (LO) biologiczno-chemiczne
2GLO (LO) matematyczno – geograficzne +
humanistyczne
2TEK (TEK) technikum ekonomiczne
2TG (TG) technikum żywienia i usług gastronomicznych
+ technikum hotelarstwa
2TM (TM) technikum mechaniczne
2 TEL (TEL) technikum elektryczne
Klasy II - 11
3bE elektryk
3cE ślusarz
3hZ wielozawodowa
3FLO (LO) biologiczno-chemiczne
3BLO (LO) matematyczno – fizyczne
3DLO (LO) humanistyczne + matematycznoinformatyczne
3GLO (LO) matematyczno – geograficzne
3TEK (TEK) technikum ekonomiczne
3TG (TG) technikum żywienia i usług gastronomicznych
3TM (TM) technikum mechaniczne
3 TEL (TEL) technikum elektryczne
Klasy III - 11
4TEK (TEK) technikum ekonomiczne
4TG (TG) technikum żywienia i usług gastronomicznych
4TM (TM) technikum mechaniczne
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17
29
37
16+12
23
9+12
35
36
25
38
289
23
35
41
22
23
30
22+8
23
15+11
27
38
318
28
30
27
32
25
26+11
24
38
25
25
27
318
34
24
22

4 TEL (TEL) technikum elektryczne
Klasy IV - 4



29
109
1034

Ogółem 36

V. Działania w ramach projektów unijnych i międzynarodowych prowadzonych
w placówkach.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie
Udział uczniów w seminariach warsztatowych taneczno - choreograficznych zrealizowanych przez
ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki w ramach projektu „Spotkania z
Terpsychorą 2018”, dofinansowanych przez PFRON oraz ARTBALE.

Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
2016-1-PL01-KA102-024873 „Rozwój zawodowy celem technikum ZS nr 1 Kozienice”
Data rozpoczęcia projektu 01.06.2016r. data zakończenia projektu 31.05.2017r. Liczba uczestników
64 uczniów oraz 6 opiekunów. Wartość projektu 134.638,00 EUR.
2017-1-PL01-KA102-036440 „Profesjonalizm – do tego dążymy na praktykach w Portugalii”
Data rozpoczęcia projektu 01.06.2017r. data zakończenia projektu 31.05.2018r. Liczba uczestników
64 uczniów oraz 6 opiekunów. Wartość projektu 134.638,00 EUR.
2014-1-IT02-KA201-003209_3 Erasmus+ Maths Together - MaTo 01.09.2014-31.08.2017 (Wielka
Brytania, RFN, Włochy, Węgry, Francja, Polska). Wartość projektu 81453,83 PLN.
2016-1-DE03-KA219-023051_3 European Application EU-APP16 (Wielka Brytania, RFN,
Włochy, Czechy, Polska) 01.09.2016-30.06.2018. Wartość projektu 22085 EUR.
2018-1-DE03-KA229-047170_2 European Pedagogics and Nutrition 2020 (Austria, Węgry,
RFN, Francja, Polska) 01.09.2018-31.08.2020r. Wartość projektu 27480 EUR.
X Edycja Polsko Włoskiej Wymiany Młodzieży Kozienice-Cittadella
IV Edycja Polsko Francuskiej Wymiany Młodzieży Kozienice-Lens.

VI. Współpraca z uczelniami i innymi instytucjami.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie
Ośrodek współpracuje z: WSOSP w Dęblinie - spotkania integracyjne, warsztaty, KUL w
Lublinie - praktyki studenckie

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
Liceum współpracuje z Politechniką Warszawską (podpisane porozumienie), z WSH w Radomiu
(podpisane porozumienie), z UMCS w Lublinie oraz w marcu 2018 r. zostało podpisane porozumienie
o współpracy z Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie.

VII. Najważniejsze osiągnięcia uczniów.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie
Nasi uczniowie odnoszą sukcesy biorąc aktywny udział w różnego rodzaju konkursach
plastycznych, muzycznych, sportowych organizowanych przez różne instytucje na szczeblu
ogólnopolskim:
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DATA
01.09.2016 r.
- nadal
13-16.09.
2017 r.

15-17.09.2017

29.09.2017 r.
październik
2017r.

5-8.10.2017r.

16.10.2017 r.
26.10.2017 r.

26.10.2017 r.

29.10. 2017r.

01-10.12.2017

wrzesień
-październik
2017 r.
24.11.2017 r.
07.12.2017 r.

KONKURS
Udział
w Ogólnopolskim Projekcie
„iTeatr TVP dla Szkół”
Ogólnopolski Turniej Piłki
Nożnej Olimpiad
Specjalnych
w
Bydgoszczy

ORGANIZATOR
Telewizja Polska S.A.

NAGRODY -MIEJSCA
Udział wzięli wszyscy uczniowie

Oddział Regionalny
Olimpiad Specjalnych

Akcja Wielkie Sprzątanie
Świata „Nie ma śmieci- są
surowce”
Akcja Ogólnopolski „Dzień
Głośnego Czytania”.
Międzynarodowy
miesiąć
bibliotek
szkolnych
–
październik 2017 pod hasłem:
„Książka nas łączy”

Fundacja Nasza Ziemia

I miejsce –Klaudia Starzyk,
I miejsce – Katarzyna Starzyk
I miejsce- Marta Wójcik
II miejsce – Magdalena Czerwiec
II miejsce – Weronika Giercan
II miejsce - Magdalena Puchniarz
Udział wzięli uczniowie:
klasy II pp., klasy I-III g A.

Ogólnopolski Turniej
Badmintona Olimpiad
Specjalnych
w Trzciance
Akcja: „Bicie rekordu
resuscytacji”
Konkurs Ogólnopolski: „Nie
ma śmieci- są surowce”
Konkurs Ogólnopolski: „Nie
ma śmieci- są surowce” facebookowy
Ogólnopolski Mityng w
Jeździe Szybkiej na
Wrotkach Olimpiad
Specjalnych w Tomaszowie
Lubelskim.
Konkurs Ogólnopolski
„Zbiórka surowców
wtórnych”
Akcja „Cała Polska Czyta
Dzieciom”
Akcja „Międzynarodowy
Dzień Pluszowego Misia”
Konkur Ogólnopolski
„Mistrz recyklingu” –
zbiórka starych, zużytych
komórek

Polska Izba Książki

Udział wzięli wszyscy uczniowie

INTERNATIONAL
ASSOCIATION
OF
SCHOOL
LIBRARIANSHIP
–IASL–
Międzynarodowe
Stowarzyszenie
Bibliotekarstwa
Szkolnego
Oddział Regionalny
Olimpiad Specjalnych

Udział wzięli wszyscy uczniowie

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
Fundacja Nasza Ziemia

II i III miejsce-Klaudia Starzyk
I, II miejsce – Magdalena Czerwiec
II, II miejsce - Sylwia Smosarska
II, IV miejsce – Damian Cieśla
Udział wzięli wszyscy uczniowie
Udział wzięli uczniowie:
klasy II pp., klasy I, klasy I-III

Fundacja Nasza Ziemia

Sebastian Czerwiec

Oddział Regionalny
Olimpiad Specjalnych

I, II miejsce - Marta Wójcik
I,II miejsce – Justyna Ptak
III miejsce – Adrian Molendowski

Województwo
Mazowieckie

Udział wzięli wszyscy wszyscy
uczniowie.

Fundacja ABCXXI –
„Cała Polska Czyta
Dzieciom”
Fundacja Mam Marzenie

Udział wzięli wszyscy uczniowie

Fundacja Nasza Ziemia

Udział wzięli chętni uczniowie.
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Udział wzięli wszyscy uczniowie

wrzesień 2017r.
10.01.2018 r.

01.09.2016 r.
- nadal
01.12.2017r.
-31.03.2018r.

10.01. 2018 r.
-25.03.2018r.
01.03.2018r.nadal

27.03.2018 r.
08.06.2018r.
09-12.
06.2018r

30.09.2017 r.

2-6.10.2017 r.

Projekt „Enea Akademia
talentów”
Konkurs Ogólnopolski
Plastyczny: „Orzeł Białynasza duma”
Udział
w Ogólnopolskim Projekcie
„iTeatr TVP dla Szkół”
XIV edycja ,,Konkurs
Ogólnopolski
– zbiórka surowców
wtórnych”.
,,Orzeł Biały-nasza duma” –
ogólnopolski, etap okręgowy

Enea S.A.Fundacja Enea

Ogólnopolski Konkurs
plastyczny na projekt
znaczka
pocztowego ,,Ratujemy
klimat”
Międzynarodowy Dzień
Teatru
Akcja ogólnopolska: ,,Jak nie
czytam, jak czytam”
XI Ogólnopolskie Letnie
Igrzyska Olimpiad
Specjalnych, Katowice,
Chorzów, Mikołów

Fundacja Banku
Ochrony Środowiska i
Poczta Polska

II Mazowiecki Miting
Kolarski Olimpiad
Specjalnych w Warszawie
Warsztaty taneczne „…w
kręgu tańca…”- Projekt

Oddział Regionalny
Olimpiad Specjalnych

Marszałek Senatu RP

II miejsce - SOSW
w Opactwie
Klasa II pp.

Telewizja Polska S.A.

Udział biorą wszyscy
uczniowie

Województwo
Mazowieckie

Udział wzięli wszyscy
uczniowie

Senatorowie RP,
Kancelaria Senatu

Podziękowanie za udział dla Natalii
Rębalskiej (IIpp) od Marszałka Senatu RP,
Stanisława Karczewskiego
Prace uczniów: Natalia Rębalska-II pp
Justyna Ptak –I pp
Jan Staluszka kl. IV zostały
wyeksponowane na stronie
www.oczamimlodych.pl
Udział wzięli wszyscy uczniowie

Międzynarodowy
instytut Teatralny
Redakcja ,,Biblioteka”
Olimpiady Specjalne

Stowarzyszenie
ARTBALE

9

Udział wzięli wszyscy uczniowie
Magdalena Czerwiec
I miejsca: badminton,
gra pojedyncza,gra mikstowa,
Sylwia Smosarska
I miejsce: gra mikstowa
II miejsce: gra pojedyncza,
Damian Cieśla
I miejsce: gra mikstowa
III miejsce: badminton
III miejsce: gra pojedyncza,
Karol Starzyk
I miejsca: bocce
gra pojedyncza,gra deblowa,
Dominik Domeradzki
I miejsce: gra deblowa,
III miejsce: bocce, gra pojedyncza,
Klaudia Starzyk
I miejsce: bocce, gra pojedyncza,
III miejsce: gra deblowa,
Karol Gorzkowski
VI miejsce: bocce gra pojedyncza,
III miejsce: gra deblowa,
Kamil Jędrzejczak
I miejsce: tenis stołowy, gra singlowa.
II miejsce - Karol Starzyk
III miejsce – Paweł Knyt
IV miejsce – Sebastian Czerwiec
Udział: Formsacja taneczna VIR

19.10.2017 r.

25.11.2017 r.

24.03.2018 r.

„Poloneza czas zacząć” w
Serocku
Mazowiecki Turniej
Badmintona Olimpiad
Specjalnych
w Kozienicach

Mazowiecki Turniej Tenisa
Stołowego - Wsola

SOSW w Opactwie

Olimpiady Specjalne

Amatorski Turniej
Badmintona BADm’in Okej
w Brwinowie
VII Podkarpacki Memoriał
Sportowy im. Jana Pawła II
w Stalowej Woli
VIII Mazowiecki Miting w
Biegach Przełajowych
Olimpiad Specjalnych
w Łosicach

Olimpiady Specjalne

19.05.2018 r.

I Turniej Badmintona
w Brwinowie

Olimpiady Specjalne

24.05.2018 r.

Mazowiecki Turniej Piłki
Nożnej Olimpiad
Specjalnych w Mrozach

Olimpiady Specjalne

11.04.2018 r.

26.04.2018 r.

Olimpiady Specjalne

Olimpiady Specjalne
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I miejsce – Klaudia Starzyk
I miejsce – Magdalena Czerwiec
I miejsce – Sylwia Smosarska
I miejsce – Karolina Kotowska
I miejsce – Wiktoria Migdałek
I miejsce – Damian Cieśla
I miejsce – Karol Gorzkowski
I miejsce - - Bartosz Kluczek
I miejsce – Kamil Jędrzejczak
I miejsce – Paweł Knyt
I miejsce – Marcin Sobiechowski
II miejsce – Katarzyna Starzyk
II miejsce – Monika Moryc
II miejsce – Marta Wójcik
II miejsce – Weronika Giercan
II miejsce - Klaudia Wojda
II miejsce – Karol Starzyk
II miejsce – Adrian Molendowski
II miejsce – Bartosz Stępień
II miejsce – Magdalena Puchniarz
I miejsce – Damian Cieśla
I miejsce – Kamil Jędrzejczak
II miejsce – Katarzyna Starzyk
II miejsce - Klaudia Wojda
III miejsce – Magdalena Czerwiec
I miejsce: Damian Cieśla

Udział: Klaudia Starzyk, Katarzyna
Starzyk, Paweł Knyt, Marta Wójcik,
Justyna Ptak, Sebastian Czerwiec
I miejsce: Karolina Kotowska, Damian
Cieśla,
II miejsce: Klaudia Starzyk, Adrian
Molendowski,
III miejsce: Sebastian Czerwiec, Dominik
Domeradzki,
IV miejsce: Karol Starzyk.
I miejsce:
Magdalena Czerwiec, Kamil Jędrzejczak,
II miejsce: Klaudia Starzyk, Bartosz
Kluczek,
III miejsce: Sylwia Smosarska, Paweł
Knyt.
II miejsce - drużyna żeńska w składzie:
Karolina Jasik, Marta Wójcik, Klaudia
Starzyk, Katarzyna Starzyk, Magdalena
Czerwiec, Sylwia Smosarska, Weronika
Giercan
II miejsce drużyna męska w składzie:
Damian Cieśla, Karol Gorzkowski, Karol

18.12.2017 r.

Konkurs plastyczny: „7
darów Ducha Świętego”

Kuria Diecezji
Radomskiej

25.04.2018 r.

Konkurs plastyczny „7
Darów Ducha Świętego”
XIV Przegląd Twórczości
Artystycznej Osób
Niepełnosprawnych „Ze
słońcem
i uśmiechem w tle”.
XIV Przegląd Twórczości
Artystycznej Osób
Niepełnosprawnych „Ze
słońcem
i uśmiechem w tle” – konkurs
plastyczny.
V Międzyszkolny Konkurs
Pieśni
i Piosenki Patriotycznej:
„Z pieśnią przez dzieje
Polski”
I Międzyszkolny Konkurs pt.:
„Moja Kartka
Bożonarodzeniowa”

Kuria Diecezji
Radomskiej
SOSW w Lipsku

10.03.2018 r.

XV Przegląd Kabaretów
Szkolnych

Ogród Jordanowski
w Kozienicach

21.04.2018 r.

II Festiwal Piosenki
Turystycznej

Ogród Jordanowski
w Kozienicach

12.05.2018 r.

X Festiwal Piosenki
i Pieśni Religijnej
IV Międzyszkolny Konkurs
Piosenki Biesiadnej w
Słowikach

Ogród Jordanowski
w Kozienicach
PSP w Słowikach

Konkurs Plastyczny:
„Najpiękniejsze Polskie
Legendy”
XXV Regionalny Konkurs
Recytatorski „Sto Lat
Niepodległej Ojczyzny”

SOSW w Jurkach

16.11.2017 r.

16.11.2017 r.

22.11.2017 r.

10.12.2017 r.

21.05.2018 r.

22.05.2018 r.

29.05.2018 r.

Starzyk, Dominik Domeradzki, Bartosz
Kluczek, Piotr Wójcik
Uczniowie Jan Staluszka, Aleksandra
Domeradzka
klasa: IV-VI
Wyróżnienie : Aleksandra Domeradzka
II miejsce – Formacja taneczna „VIR”.

SOSW w Lipsku

III miejsce –Daria Skwira
III miejsce – Gabriela Wójcik
Wyróżnienie: Paweł Knyt

ZPO
w Sieciechowie

II miejsce – Adrian Molendowski
Udział: Jan Staluszka, Paweł Knyt, Kamil
Jędrzejczak Justyna Ptak, Karolina Jasik.

Ośrodek Szkolno
– Wychowawczy im. J.
Korczaka w Radomiu

Wyróżnienie:
Katarzyna Starzyk, Daria Skwira, Klaudia
Starzyk, Sebastian Czerwiec, Magdalena
Czerwiec
I miejsce: Justyna Ptak, Karolina
Kotowska, Karolina Jasik, Magdalena
czerwiec, Adrian Molendowski.
I miejsce: Karolina Jasik, Klaudia Starzyk,
Katarzyna Starzyk.
II miejsce: Justyna Ptak, Adrian
Molendowski,
I miejsce: Karolina Jasik,
V miejsce: Adrian Molendowski,
I miejsce: Karolina Jasik,
I miejsce: Katarzyna Starzyk, Klaudia
Starzyk, Sylwia Smosarska II miejsce:
Adrian Molendowski, Justyna Ptak
III miejsce: Maciej Wolski
wyróżnienie: Sebastian Czerwiec

SOSW w Jurkach

I miejsce: Magdalena Czerwiec,
II miejsce: Kamil Jędrzejczak
Wyróżnienie: Karolina Kotowska

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
Liceum podejmuje szereg inicjatyw na rzecz rozwoju i sukcesów uczniów. Wolontariusze
naszej szkoły pracowali przy organizacji II Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury.
Konwent poświęcony był Mazowieckiemu Programowi Edukacji Kulturalnej, który powstał w ślad
za „Strategią rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020” i był próbą
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stworzenia sieci współpracy instytucji kulturalnych województwa mazowieckiego. Szkoła włączyła
się w organizację „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Powiecie Kozienickim 2017”
organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach. Uczniowie liceum stworzyli projekt
edukacyjny „Klub Młodego Odkrywcy”, który skierowany jest do dzieci w wieku 6-10 lat z powiatu
kozienickiego. W warsztatach, które odbywają się cyklicznie, dzieci zdobywają wiedzę z zakresu
nauk ścisłych. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach „Bohaterowie codzienności – prawa
człowieka blisko nas” zorganizowanych przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego oraz
Centrum Edukacji Obywatelskiej, w debacie - Prawa człowieka i mowa nienawiści pod hasłem „Stop
mowie nienawiści”. Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka uczniowie naszej szkoły
zorganizowali już po raz trzeci „Maraton Pisania Listów” oraz przeprowadzili warsztaty dla
gimnazjalistów z zakresu praw i wolności człowieka. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach projektu
„Europejski Uniwersytet Latający”, którego celem było zainteresowanie uczniów tematyką unijną
oraz zwiększenie wiedzy młodzieży na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa
Polski w Unii Europejskiej. W 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie podjęli
się niezwykłego wyzwania przebiegnięcia 99 okrążeń na stadionie lekkoatletycznym w Kozienicach
pod hasłem „Jedno okrążenie do 100-lecia”. To przedsięwzięcie wpisuje się w działania MEN, które
na rok szkolny 2017/2018 ogłosiło „Rokiem dla Niepodległej”. Szkoła wzięła udział w
Ogólnopolskim Dniu Patrioty, którego celem jest wzmocnienie obywatelskiego rozumienia
patriotyzmu i ukazanie postaw PATRIOTY XXI wieku. W XXVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady
Promocji Zdrowego Stylu Życia Zuzanna Wolszczak zajęła I miejsce w rejonowych zawodach. W
XXV Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznaj Ojcowiznę”
organizowanym przez PTTK pod patronatem MEN w etapie wojewódzkim III miejsce w kategorii
szkoły ponadgimnazjalne – prace multimedialne otrzymała praca „Kozienice idealne na szczęście”
Julii Telbusiewicz i Adama Gorzkowskiego a 1 miejsce przypadło Patrycji Kępińskiej, Julii Gnyś i
Wiktorii Pajączkowskiej za pracę „Historia mojej ojcowizny – historia Garbatki-Letnisko”. W XLI
Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej Patrycja Wołos zajęła 2 miejsce a Dominika Pyrka
miejsce 4. Po raz kolejny szkoła otrzymała zaszczytny tytuł „Szkoły Dialogu” potwierdzony
certyfikatem. W XV Międzypowiatowym Konkursie Wiedzy Językowej w kategorii język angielski
Błażej Krawczyk zajął 2 miejsce a Wojciech Plewka i Wiktor Czaplarski otrzymali wyróżnienia. W
Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Marcin Tasak, Karolina Musiał, Mikołaj Bąk i Dominika Pyrka zajęli 5 miejsce. Szkoła uczestniczy
w Programie „Unia Sport program SKS 2018”, którego celem jest stymulowanie i kształtowanie
nawyku podejmowania aktywności fizycznej. W szkole działa także Szkolne Koło EndoMondo, w
którym znalazła się najbardziej aktywna i zaangażowana sportowo młodzież. Uczniowie wzięli
udział w akcji „Rozbiegane Kozienice” zorganizowanej przez KCRIS. Patrycja Wołos
zakwalifikowała się do finału 23 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. W
IX edycji Międzypowiatowego Konkursu „Historia Multimedialnie” Julia Telbusiewicz zajęła 2
miejsce w kategorii gospodarka za prezentację „Nowy świat po II wojnie światowej”, Krystian Jasek
został wyróżniony w kategorii polityka za prezentację „Operacja Barbarossa” a Adrianna Wałęka
została wyróżniona w kategorii plakat – 100-lecie niepodległości. W konkursie FizycznoInformatycznym „Przemiany różnych form energii obserwowanych na co dzień” Wiktoria
Zawodnik, Wiktoria Pajączkowska i Patrycja Kępińska zajęły 2 miejsce.
Weronika Jakubowska została laureatką Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej i w nagrodę, w
dniach 1-5.06.2018 r. była na wycieczce w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Pięknie promuje
szkołę i rozwija się Szkolna Grupa Medyczna pod opieką p. Edyty Tarczyńskiej. Grupa prowadzi
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szkolenia i pokazy udzielania pierwszej pomocy w wielu placówkach naszej gminy i powiatu oraz
sprawuje opiekę medyczną podczas różnorodnych imprez w terenie; prowadziła prezentacje w 9
placówkach i sprawowała opiekę podczas 10 imprez i festynów gminnych i powiatowych. Uczniowie
z Grupy Medycznej zajęli I i II miejsce w XXVI Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy
w etapie powiatowym i IV miejsce na Mazowszu w etapie wojewódzkim.
Na wyrazy uznania zasługują także działania szkolnych wolontariuszy, którzy podejmują
interesujące i pożyteczne działania na rzecz innych ludzi, np.:
•
Uczniowie odwiedzili i posprzątali groby zmarłych nauczycieli i księży na cmentarzu w
Kozienicach,
•
Włączyli się w akcję sprzątania lasu we współpracy z Nadleśnictwem,
•
W grudniu odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, by wspólnie kolędować i
podzielić się opłatkiem,
•
Zainicjowali akcję pomocy rodzinom potrzebującym; działania polegały na zbiórce artykułów
spożywczych oraz przemysłowych, które zostały podzielone na paczki i dostarczone do
kozienickiego oddziału Caritas,
•
Pomagali w organizacji Wigilii Miejskiej, uczestnicząc w poświęceniu i roznoszeniu opłatka
zebranym mieszkańcom Kozienic,
•
Pełnoletni wolontariusze uczestniczyli w akcji informacyjnej dotyczącej świadomego
honorowego oddawania krwi, osoby, które pomyślnie przeszły procedurę przygotowawczą,
oddały krew na rzecz ratowania zdrowia i życia ludzkiego,
•
W grudniu wcielali się w role Mikołajów i śnieżynek, pomagając w rozdawaniu prezentów
dzieciom w Publicznym Przedszkolu nr 1 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 3,
•
Wspierali Szkolną Grupę Medyczną podczas Pokazu w Elektrowni Kozienice,
•
Zachęcali społeczność szkolną do czytania i wypożyczania książek, promowali czytelnictwo
w PP nr 1,
•
Włączyli się w Kampanię Społeczno-Charytatywną „Ida Czerwcowa. Stop Rakowi Piersi”
oraz „Górę Grosza”.
Najwyższą średnią ocen w szkole uzyskała Nikola Flisińska - 5,43 – Rada Pedagogiczna
podjęła uchwałę o zgłoszeniu Pauliny do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
Osiągnięcia uczniów
XV Międzypowiatowy
Konkurs Języka Angielskiego

2 miejsce

Piotr Buczek 3BLO

Renata Kurek

Konkurs „Na Wszystko jest
II etap
przysłowie” - język niemiecki

III miejsce

Julia Dzik 1 TEK

Karina
Wiśniewska

Konkurs „Na Wszystko jest
przysłowie” - język angielski

III miejsce

Daria Domagała 2FLO Renata Kurek
Małgorzata Zalita 2FLO

II miejsce

Katarzyna Pisarek

VII Międzyszkolny Konkurs
Rachunkowości

II etap

Bożena Kutyła

Daria Rębiś
IV miejsce
Ogólnopolski Konkurs
Krasomówczy

Etap wojewódzki IV miejsce
V miejsce
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Aleksandra Olejarz
2FLO
Weronika Kwiatkowska
2FLO

Ryszard
Wojcieszek

Konkurs „Nic o nas bez nas” - Etap finałowy
samorząd terytorialny w
Polsce

udział

Mikołaj Gos 3DLO

Agnieszka Fila
Sadurska

Konkurs „Odkrywanie śladów
historii z lat 1944-1989 w
przestrzeni publicznej mojej
małej ojczyzny”

laureaci

Filip Zabiegałowski 2
DLO

Iwona Stępień

XLVI Ogólnopolski
Młodzieżowy Turniej
Turystyczno-Krajoznawczy
PTTK

Norbert Zapora 2DLO
Etap powiatowy

1 miejsce

Etap wojewódzki
II miejsce

Grzegorz Maciejewski Mirosław Mazur
1BLO
Bartosz Siembor 1BLO
Jakub Stępień 1BLO
Grzegorz Maciejewski
1BLO
Bartosz Siembor 1BLO
Jakub Stępień 1BLO
Aleksandra Krawczyk
Adam Janas
Kamila Gogacz

III miejsce
XXV Ogólnopolski
Młodzieżowy Konkurs
Krajoznawczy „Poznajemy
Ojcowiznę”

Etap centralny

I miejsce

Etap wojewódzki II miejsce

Weronika Krakowiak
3GLO

Mirosław Mazur

Karolina Baczkowska
1GLO

III miejsce

Adam Gorzkowski
1ALO

wyróżnienie

Jakub Kęska 1BLO
Kamil Tylus 2FLO
Karol Sitkowski 3BLO

Marek Stępień
Katarzyna
Sękulska

VI miejsce

1BLO

Marek Stępień

XVI miejsce

1ALO

Katarzyna
Sękulska

XXVI Mistrzostwa Pierwszej Etap regionalny
Pomocy Polskiego
Czerwonego Krzyża

III miejsce

Julia Wiśniewska 1TEK Anna Adamczyk
Kinga Wołos 1TEK
Julia Dzik 1TEK
Izabela Olczak 1TEK
Olga Baran 1FLO

XXVI Mistrzostwa Pierwszej Etap regionalny
Pomocy Polskiego
Czerwonego Krzyża

IV miejsce

Andżelika Wołos 1TEK Anna Adamczyk
Dominika Cieślak
1TEK
Anna Węsek 1TEK
Edyta Wojtas 1TEK
Magda Gabryszewska
1TEK

Międzynarodowy konkurs
fotograficzny „Muzealne
Spotkania z fotografią”

udział

Dominika Grabiec
2GLO

Monika Burkat

Konkurs wiedzy o Unii
Europejskiej

laureatka

Maja Wójcik 2BLO

Agnieszka FilaSadurska

Międzynarodowy Konkurs
Kangur Matematyczny
XXIX Międzynarodowy
Konkurs „Matematyka bez
granic”

Etap regionalny
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VIII. Wyniki nadzoru pedagogicznego, w tym kontrole organów uprawnionych.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie
Wnioski z nadzoru dyrektora za rok szkolny 2017/2018:
- warunki lokalowe ośrodka nie spełniają oczekiwań całej społeczności.
- ½ etatu logopedy jest nie wystarczająca dla potrzeb ośrodka.
W roku szkolnym 2017/ 2018 została przeprowadzona kontrola przez organ sprawujący
nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura Radom w zakresie
przestrzegania zapisów w prawie oświatowym.

IX. Wyniki egzaminów zewnętrznych.
Egzamin maturalny
Wszyscy ubiegający się o świadectwo dojrzałości w roku 2018 obowiązkowo zdawali egzamin
z następujących przedmiotów: język polski ( pisemny i ustny), matematyka ( tylko pisemny) i
wybrany język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski –
egzamin ustny i pisemny). Najczęściej wybieranym językiem obcym był język angielski.
Na podstawie informacji z OKE w Warszawie do egzaminów ze wszystkich przedmiotów
obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2018 roku na
terenie kraju przystąpiło 36 188 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 25
963 osoby z liceów ogólnokształcących, a 10 182 osób z techników.
Spośród absolwentów z 2018r., którzy w maju przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, świadectwo dojrzałości uzyskało 82,5% zdających w kraju.
Zdawalność egzaminu była różna w różnych typach szkół. Odsetek zdających, którzy otrzymali świadectwo w liceach ogólnokształcących wynosił 87,3% a w technikach 70,3%.
Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2018 r. przystąpiło 6639 absolwentów. Były to osoby, które w maju i/lub w czerwcu 2018 r. przystąpiły do egzaminu maturalnego
ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdały egzaminu
wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej. Po egzaminie w sesji poprawkowej odsetek sukcesów grupie absolwentów liceum ogólnokształcącego wzrósł do 91% a w
grupie techników do 78%.
W powiecie kozienickim egzamin maturalny w maju 2018r. zdawało 265 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 160 osób z liceów ogólnokształcących i 105 osób z techników.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
Do egzaminu maturalnego 2018 przystąpiły 54 osoby. Wszyscy przystępujący do egzaminu otrzymali
świadectwo dojrzałości. Zdawalność wynosi 100 %. 7 osób uzyskało średnią z egzaminów pow.
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80%. Wynik egzaminu z większości przedmiotów jest wyższy niż w skali powiatu, województwa i
kraju, np.
przedmiot

j. polski
j. angielski
matematyka
historia
wos
geografia

Śr. wynik w I LO Śr. wynik
powiecie
kozienickim
poz.
poz.
podst./rozsz.
podst./rozsz.
60,39/75,3
82,42/56,98
59/37
46,86
35,1
48,89

w Woj.
mazowieckie

58,09/59,48
69/59,65
56,31/24,93
36,67
24,04
34,46

Średnia
krajowa

poz. podst./rozsz. poz.
podst./rozsz.
60,15/60,57
58/54
79,76/66,66
78/63
63,59/40,48
61/37
40,47
35
34,92
31
40,09
36

Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
W roku szkolnym 2017/2018 do klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego uczęszczało 104
uczniów, a do klas czwartych Technikum 107 uczniów. Szkołę ukończyło 104 absolwentów Liceum
i 107 absolwentów Technikum. Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów
Polskich w Kozienicach przystąpiło 209 absolwentów szkoły. Byli to uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego,Technikum Mechanicznego, Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych,
Technikum Ekonomicznego, Technikum Elektrycznego.
Do egzaminu maturalnego przystąpili również absolwenci z poprzednich lat (poprawiali
wyniki,zdawali egzaminy z dodatkowych przedmiotów) w następującej liczbie: 24 absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego, 21 absolwentów Technikum.

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich.
Zdawalność egzaminu maturalnego w 2018r.
W roku szkolnym 2017/2018 zdawalność egzaminu prezentuje tabela poniżej.

Szkoła

Ukończyło szkołę

Przystąpiło do matury

Zdało maturę

%

II LO

104

103

101

98,1%

Porównanie zdawalności w II Liceum Ogólnokształcącym do zdawalności w Polsce i województwie
mazowieckim przedstawia tabela.

Procent zdawalności

II LO

na Mazowszu

w Polsce

98,1

91

90
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Wnioski:
1. Zdawalność w II LO w ZS Nr 1 jest o ponad 8pp wyższa niż średnia zdawalność w Liceach
Ogólnokształcących w Polsce i ponad 7pp wyższa niż na Mazowszu.
2. Można zauważyć, że również w tym roku tak jak w latach poprzednich odsetek zdawalności jest
bardzo wysoki i przewyższa wskaźniki dla analogicznych szkół w Polsce i na Mazowszu.

Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich.
Zdawalność egzaminu maturalnego w 2018r.
W roku szkolnym 2017/2018 zdawalność egzaminu prezentuje tabela poniżej.
Szkoła

Ukończyło szkołę

Przystąpiło do matury

Zdało maturę

%

Technikum

107

106

94

88,7%

Porównanie zdawalności w Technikum w Zespole Szkół Nr 1 do zdawalności w Technikach w
Polsce i województwie mazowieckim przedstawia tabela:

Procent zdawalności

Technikum

na Mazowszu

w Polsce

88,7

78

79

PORÓWNYWANIE ZDAWALNOŚCI EGZAMINU MATURALNEGO
W PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT KOZIENICKI
Zdawalność egzaminu maturalnego w %
Szkoła
I Liceum
Ogólnokształcące w
Kozienicach
Zespół Szkół Nr 1 w
Kozienicach
II Liceum
Ogólnokształcące
Zespół Szkół Nr 1 w
Kozienicach
Technikum

2015

2016

2017

2018

100

91,9

99

100

97

97,4

97,25

98,1

84,5

84,9

87,85

88,7

EGZAMIN ZAWODOWY
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Informacja o wynikach uczniów w roku 2017/2018 sesja styczeń-luty 2018
TECHNIKUM
Egzamin zawodowy
Nazwa
zawodu

Technik
elektryk

Liczba
Przystąpili
Kwalifikacja uczniów,
do części
którzy
pisemnej
przystąpili
do co najmniej
jednej części

Zdali
część
pisemną

Przystąpili
do
części
praktycznej

Zdali
część
praktyczną

E.07.

26

27

27

28

28

17

Otrzymali
świadectwa (zdawalność)
liczba
osób

szkoła

woj.
mazowieckie

26

92,9%

43,5%

Technik
elektryk

E.24

32

32

19

32

31

19

59,4%

36,0%

Technik
ekonomista

A.35.

9

3

2

7

7

8

88,9%

82,2%

Technik
ekonomista

A.36.

21

21

21

21

21

21

100%

68,1%

Technik
mechanik

M.44.

29

29

22

29

16

15

51,7%

50,8%

Technik
mechanik

M.17.

3

3

3

-

-

3

100%

54,5%

Technik
T.15.
żywienia
i usług
gastronomicznych

25

25

25

25

17

17

68%

54,0%

Technik żywienia T.06.
i usług
gastronomicznych

2

2

2

-

-

2

100%

78,6%

Uczniowie w kwalifikacji A.35, T.06 i M.17. przystępowali do poszczególnych części egzaminu po
raz kolejny.
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Informacja o wynikach uczniów w roku 2017/2018 sesja czerwiec-lipiec 2018
TECHNIKUM


Nazwa zawodu

Liczba
Kwalifikacja uczniów,
którzy
przystąpili
do co
najmniej
jednej
części

Egzamin zawodowy
Przystąpili
do części
pisemnej

Zdali
część
pisemną

Przystąpili Zdali
Otrzymali
do
część
świadectwa (zdawalność)
części
praktyczną
liczba
szkoła woj.
praktycznej
osób
maz.

Technik ekonomista A.35.

39

39

39

38

38

39

100% 78%

Technik elektryk

E.07.

2

2

0

-

-

0

0%

Technik elektryk

E.08.

27

27

24

27

27

24

88,9% 49%

Technik elektryk

E.24

13

13

7

1

0

7

53.8% 16%

Technik mechanik

M.17.

25

24

24

25

24

24

96%

Technik mechanik

M.44.

12

5

4

11

8

8

66,7% 31%

Technik żywienia
i usług
gastronomicznych

25

24

23

25

25

24

96%

91%

T.06.

Technik żywienia
i usług
gastronomicznych

8

-

-

8

2

2

25%

41%

T.15.

W kwalifikacjach:
A.35. - 1 uczeń podchodził do części pisemnej po raz kolejny
M.17. - 1 uczeń podchodził do części praktycznej po raz kolejny
E.07. – 2 uczniów do części pisemnej podchodziło po raz kolejny
T.06. – 1 uczeń do części praktycznej podchodził po raz kolejny
M.44., T.15. – uczniowie do poszczególnych części egzaminu podchodzili po raz kolejny
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52%

80%

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Informacja o wynikach uczniów w roku 2017/2018
Informacja o wynikach uczniów sesja styczeń-luty 2018
Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Nazwa
zawodu

Elektryk

Egzamin zawodowy

Liczba
Przystąpili Zdali
Kwalifikacja uczniów,
do części część
którzy
pisemnej pisemną
przystąpili
do co najmniej
jednej części

Przystąpili
do
części
praktycznej

Zdali
część
praktyczną

E.07.

21

21

21

21

2

Otrzymali
świadectwa (zdawalność)
liczba
osób

szkoła

woj.
maz.

2

9,5%

43,5%

Informacja o wynikach uczniów sesja czerwiec-lipiec 2018
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Nazwa
zawodu

Kwalifikacja



Egzamin zawodowy

Liczba
Przystąpili Zdali
uczniów,
do części część
którzy
pisemnej pisemną
przystąpili
do co
najmniej
jednej części

Przystąpili
do
części
praktycznej

Zdali
część
praktyczną

Otrzymali
świadectwa (zdawalność)
liczba
osób

szkoła

woj.
maz

Elektryk

E.07.

19

19

5

-

-

5

26,3%

52%

Elektryk

E.08.

21

21

4

20

19

4

19%

49%

Sprzedawca A.18.

11

11

7

11

10

7

63,6%

82%

Kucharz

T.06.

3

3

3

3

3

3

100%

91%

Ślusarz

M.20.

26

26

25

24

23

24

92,3%

86%

W kwalifikacjach:
E.07 – uczniowie do części pisemnej podchodzili po raz kolejny
M.20. - 1 uczeń podchodził do części pisemnej po raz kolejny
Uwaga: Zdawalność uczniów w woj. mazowieckim podawana jest wg poszczególnych kwalifikacji
bez podziału na uczniów techników i zsz.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach
I.

Charakterystyka Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach zlokalizowana jest w budynku wolnostojącym, dwukondygnacyjnym przy ulicy Wł. Sikorskiego 8a. Powierzchnia użytkowa lokalu ok. 600m2.



W Poradni zatrudnionych jest 12 pracowników pedagogicznych, w tym:
5 psychologów
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 6 pedagogów
 1 logopeda
Ponadto:
 4 pracowników administracji i obsługi
 lekarz – na umowę zlecenia
 fizjoterapeuta – na umowę zlecenia
 informatyk – na umowę zlecenia
Stopnie awansu zawodowego:
 nauczycieli dyplomowanych – 4
 nauczycieli mianowanych – 5
 nauczycieli kontraktowych – 3
W roku szkolnym 2017/2018 czterech pracowników pedagogicznych i czterech
pracowników administracji i obsługi otrzymało nagrody dyrektora, jeden nagrodę starosty.
Poradnia obejmuje swoją opieką 92 placówki oświatowe z rejonu swojego działania
w powiecie kozienickim tj.:
17 przedszkoli
25 oddziały przedszkolne
34 szkół podstawowych
12 gimnazjów
4 szkoły ponadgimnazjalne
ponadto: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Placówka Socjalizacyjna „PANDA”,
w których kształciło się (szacunkowo) 8691 dzieci/uczniów.
W roku szkolnym 2017/2018 w Poradni przeprowadzona została, przez wizytatora
w Delegaturze w Radomiu, kontrola planowa dotycząca oceny prawidłowości współpracy
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami. Nie wydano
zaleceń.
II.

W roku szkolnym 2017/2018 w zakresie zadań statutowych zrealizowano następujące
działania:
•

w zakresie bezpośredniej pomocy udzielonej dzieciom i młodzieży
formy pomocy indywidualnej
- diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna
- badanie SRD-6
- konsultacje pedagogiczne dla uczniów diagnozowanych w kierunku specyficznych
trudności w uczeniu się
- terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- terapia indywidualna dla dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera
- terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania
- terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży z innymi zaburzeniami (m.in. zaburzenia
jedzenia, trudności adolescencyjne, zaburzenia osobowościowe, trudności natury
emocjonalnej, trudności adaptacyjne)
- wczesna interwencja logopedyczna (wady wymowy, zaburzenia rozwoju mowy)
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- kształtowanie u dzieci prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony
fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej
- stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy dzieci
- prowadzenie ćwiczeń oddechowych, fonetycznych i usprawniających funkcjonowanie
aparatu artykulacyjnego
- usprawnianie u dzieci z niepłynnością mówienia, niedosłuchem i dysleksją technik czytania
i pisania
- usprawnianie umiejętności komunikacyjnych i językowych
- terapia dzieci z niepłynnością mówienia, mutyzmem, wadami słuchu
- terapia mowy dzieci zdiagnozowanych neurologicznie
- profilaktyka mowy u dzieci do 3 r.ż.
- logorytmika- zajęcia profilaktyczne dla przedszkolaków
- terapia moczenia nocnego
- spotkania indywidualne dla uczniów z zakresu orientacji edukacyjno- zawodowej
- opieka nad uczniami wykazującymi uzdolnienia ogólne lub kierunkowe
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- konsultacje, rozmowy wspierające
- terapia Integracji Sensorycznej
- terapia logopedyczna
- terapia EEG BIOFEEDBACK
- terapia Instrumental Enrichment
formy pomocy grupowej, realizacja programów profilaktyczno- wychowawczych
- zajęcia grupowe dla grupy przedszkolnej z Logorytmiki (PP Nr3 w Kozienicach)
- zajęcia w oparciu o materiały edukacyjne „Fundacji Kulczyk” (PP Nr1 w Kozienicach)
- zajęcia dla uczniów z II etapu edukacyjnego pt. „Klub dobrej książki” (klasy V-VI)
- zajęcia integracyjne dla dzieci przedszkolnych i uczniów I klasy pt. „Podróż do nieznanej
krainy” (PSP Nr3 w Kozienicach,PP Nr1 w Kozienicach, PSP w Brzeźnicy)
- zajęcia tematyczne - tolerancja, szacunek, komunikacja w grupie rówieśniczej (PSP Nr2 w
Kozienicach, PSP w Stanisławicach, PSP w Magnuszewie, PSP w Świerżach Górnych)
- zajęcia dla dzieci pn. Bajkoterapia (PP Nr1 w Kozienicach)
- warsztaty dla uczniów z II etapu edukacyjnego – przeżywanie i rozpoznawanie emocji
(PSP w Głowaczowie)
- zajęcia dla uczniów z II i III etapu edukacyjnego nt. Samoświadomości i tolerancji (PG w
Świerżach Górnych, PSP w Świerżach Górnych, PSP w Stanisławicach, PG Nr2 w
Kozienicach)
- zajęcia dla uczniów z II i III etapu edukacyjnego dotyczące cyberprzemocy (PSP Nr4 w
Kozienicach, PG w Mniszewie, PG w Magnuszewie)
- zajęcia grupowe dla uczniów z II i III etapu edukacyjnego i wychowawców pt. „Lekcja
wychowawcza z pomysłem. Jesteśmy inni, a jednak tacy sami” (PG Nr1 w Kozienicach, PSP
w Brzózie, PSP w Słowikach, PSP Nr2 w Kozienicach PG Nr2 w Kozienicach, PSP w
Rozniszewie, PSP Nr3 w Kozienicach, ZSz Nr1 w Kozienicach, PSP w Głowaczowie, PSP
Nr4 w Kozienicach, PSP w Garbatce Letnisku)
- projekt „Szkolni Liderzy Profilaktyki” (PSP w Garbatce Letnisko, PSP w Świerżach
Górnych, PSP w Głowaczowie, I LO w Kozienicach, ZSz w Kozienicach, PSP w Rozniszewie
PSP Nr2 w Kozienicach, PSP w Brzózie)
- „Trening Umiejętności Społecznych” dla uczniów z I i II etapu edukacyjnego
- zajęcia grupowe dla dzieci pt.”Zabawa z emocjami” (PP Nr5 w Kozienicach, PSP w
Brzózie)
- zajęcia warsztatowe pt. „Uwaga, koncentracja, pamięć czyli jak uczyć się skutecznie?”
( PSP w Brzózie)
- zajęcia warsztatowe dla uczniów z II etapu edukacyjnego pt. „Trening Pewności Siebie”
- „Trening Koncentracji Uwagi” dla uczniów z I etapu edukacyjnego
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- zajęcia grupowe dla uczniów z I i II etapu edukacyjnego pt. „Techniki uczenia się i
zapamiętywania”
- spotkania warsztatowe dotyczące kariery edukacyjno- zawodowej (I LO w Kozienicach,
LO w Garbatce Letnisku, PG w Brzózie)
- zajęcia warsztatowe z zakresu orientacji zawodowej (I LO w Kozienicach, PG w Garbatce
Letnisku, PG w Głowaczowie, PG w Magnuszewie, PG w Mniszewie, PG w Grabowie
n/Pilicą, PG w Sieciechowie)
- zajęcia grupowe rozwijające umiejętności uczenia się
- „Trening twórczości” dla uczniów zdolnych (PG w Garbatce Letnisku)
- grupa wsparcia dla rodzeństwa dzieci objętych WWRD
- terapia rodzin
- badania przesiewowe:
przesiewowe badania logopedyczne
przesiewowe badania słuchu programem „Słyszę”
przesiewowe badania wzroku programem „Widzę”
przesiewowe badania mowy programem „Mówię”
formy pomocy dla nauczycieli, rodziców i wychowawców:
- terapie rodzin
- interwencje kryzysowe, mediacje (PSP Nr3 w Kozienicach, PSP Nr4 w Kozienicach, PSP w
Garbatce Letnisku, PSP
w Brzózie, Technikum Leśne/Drzewne w Garbatce Letnisku, PSP Nr1 w Kozienicach)
- grupowe konsultacje z nauczycielami (m.in. PSP w Woli Chodkowskiej, PSP w Brzózie, PSP w
Przydworzycach, PSP w Bogucinie, ZSz-P w Gniewoszowie)
- indywidualne konsultacje z nauczycielami- udział w opracowywaniu programów
rewalidacyjno- wychowawczych oraz IPET (PSP w Wólce Tyrzyńskiej, PSP w Kociołkach, PSP
w Bogucinie, PSP Nr1 w Kozienicach)
- psychoedukacja rodziców oraz prowadzenie rozmów terapeutycznych na terenie Poradni
- Logopedyczne Dni Otwarte w PP-P
- Punkt Konsultacyjny w PP-P
- Punkt Konsultacyjny w PSP w Rozniszewie
- Klub Rodzica- spotkania dla rodziców i nauczycieli w PP- „Jak wspierać rozwój poznawczy
dziecka”
- spotkania informacyjne dla rodziców
- indywidualne konsultacje z nauczycielami, dyrektorami placówek oświatowych, rodzicami
- udzielanie porad i informacji
- udział w sprawach sądowych
- opieka nad studentami odbywającymi praktyki studenckie w PP-P
- konsultacje logopedyczne na terenie Poradni i placówek
- konsultacje dla rodziców (na terenie Poradni i szkół) z zakresu orientacji edukacyjnozawodowej
- prowadzenie Grupy Wsparcia dla rodzin dzieci objętych WWRD
- narady dla dyrektorów placówek oświatowych
- prowadzenie Sieci Współpracy i Samokształcenia dla psychologów/pedagogów szkolnych,
doradców zawodowych, logopedów
- na terenie Poradni pogadanki dla rodziców/nauczycieli:
 Czym jest opóźniony rozwój mowy.
 Stymulacja psychoruchowa dzieci w wieku przedszkolnym i jej wpływ na rozwój mowy.
 Dziecko z afazją w szkole.
 Wczesna interwencja logopedyczna w okresie niemowlęcym.
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Jąkanie a rozwojowa niepłynność mowy.
Słuch fizyczny a słuch fonematyczny. O różnicowaniu słuchowym jako warunku
prawidłowej mowy dziecka.
Muzykoterapia - elementy logorytmiki w pracy z dzieckiem z wadą wymowy.
Mutyzm jako lęk przed mówieniem. Jak pomóc dziecku.
Logorytmika a profilaktyka wad wymowy.
Dyspraksja, czyli o problemach „niezgrabnych dzieci”.
Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.
Ciemna strona nowych mediów.
ADHD- symptomy oraz formy pomocy.
Czas wolny od….nudy.

- na terenie Poradni spotkania, prelekcje i wykłady dla rad pedagogicznych szkół z terenu działania
Poradni
 pogadanka dla nauczycieli „Edukacja seksualna dzieci w wieku przedszkolnym” (PP Nr1
w Kozienicach)
 szkolenie „Interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologicznopedagogiczne oraz nowe formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej” (PSP w
Janikowie, PSP w Nowej Wsi)
 Dzień Otwarty Integracji Sensorycznej
 Logopedyczne Dni Otwarte
 Sieci Współpracy i Samokształcenia (dla psychologów i pedagogów, doradców
zawodowych i logopedów)
- na terenie szkół prelekcje/spotkania/pogadanki dla rodziców/nauczycieli
 „Wsparcie dziecka w decyzjach edukacyjno- zawodowych”
(PG w Magnuszewie)
 „Wychowanie dziecka i trudności z nim związane” (PSP w Ryczywole)
 „Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży”
(PSP w Przydworzycach)
 „Wpływ używania tabletów i smartfonów na rozwój dzieci” (PP w Brzózie)
 „Słowa dają moc,czyli o sztuce doceniania” (PSP w Słowikach, PSP w Grabowie n/Pilicą)
 „Emocje dzieci sześcioletnich w kontekście gotowości szkolnej- jak wspierać rozwój
emocjonalno- społeczny dzieci” (PP Nr3 w Kozienicach)
 „Metoda Integracji Sensorycznej - podstawowe założenia i przykłady technik ćwiczeń do
realizacji w grupach przedszkolnych” ( nauczyciele oddziałów przedszkolnych PSP Nr3 w
Kozienicach)







Ponadto pracownicy Poradni:
współpracują z instytucjami i placówkami oświatowymi oraz pozaświatowymi
opracowują materiały metodyczne i edukacyjne dla rodziców i nauczycieli
systematycznie aktualizują informatory, poradniki, foldery
opracowują i aktualizują materiały informacyjne udostępniane na terenie Poradni oraz na
stronach internetowych Poradni
pozyskują nowe/aktualne narzędzia diagnostyczne, pomoce do pracy terapeutycznej, a także
nowatorskie narzędzia pracy dla uczniów zdolnych oraz w zakresie poradnictwa zawodowego
poszerzają ofertę placówki o nowe formy pomocy psychologiczno- pedagogicznologopedycznej
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biorą udział w wywiadach grupowych związanych z ewaluacją pracy szkół oraz
uroczystościach organizowanych przez placówki oświatowe i pozaoświatowe
organizują (i pozyskują sponsorów) Pikniki Rodzinne dla dzieci i rodzin dzieci objętych na
terenie Poradni zajęciami Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (w bieżącym roku
szkolnym to już V Piknik)
współpracują z placówkami medycznymi na terenie powiatu
otaczają opieką merytoryczną studentów odbywających praktyki studenckie w naszej Poradni
na bieżąco aktualizują stronę internetową Poradni/BIP Poradni
kontynuują współpracę z Wydziałem Kontroli, Promocji i Analiz Starostwa Powiatowegowydawcą biuletynu „Nasz Powiat”, w którym systematycznie publikują artykuły.

W bieżącym roku szkolnym opublikowano:
- „ Oferta Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kozienicach na rok szkolny 2017/2018”
- „Dziecko z afazją w szkole
- „Jak rozwijać zainteresowania dziecka”
- „Ciemna strona nowych mediów”
- „Domowe sposoby na uczenie dziecka”
- „ADHD- symptomy oraz formy pomocy”
- „Sposób na nudę, czyli jak spędzać czas?”
- „Trichotillomania (TTM))”
- „Mutyzm wybiórczy, czyli pogadajmy o niemówieniu”
Działalność diagnostyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach w
roku szkolnym 2017/2018
Rodzaje diagnoz

dzieci w
wieku
do 3 roku
życia

dzieci w wieku
uczniowie
przedszkolny
szkół
m
podstawowych

uczniowie
gimnazjum

uczniowie
szkół
ponadpodst/
ponadgim.

młodzież
nieucząca się i
niepracująca

Ogółem

psychologicznych

4

102

299

39

11

0

455

pedagogicznych

8

130

360

15

4

0

517

logopedycznych
Związana z
wyborem kierunku
kształcenia i
zawodu oraz
planowaniem
kształcenia i kariery
zawodowej

17

120

38

0

0

0

175

0

0

3

53

9

0

65

Formy pomocy udzielanej nauczycielom, rodzicom i wychowawcom

Formy pracy

pedagodzy
i psych. szkol.

Nauczyciele i
wych. klas

rodzice

Wychowawcy
placówek

inni

Ogółem

udział w radach
pedagogicznych
(liczba spotkań)

x

1

x

0

x

1

prelekcje,
wykłady (liczba
spotkań)

1

3

8

0

0

12

inne formy pracy
(liczba osób)

19

102

234

0

11

366
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Pomoc bezpośrednia udzielana dzieciom i młodzieży

Formy pomocy bezpośredniej

Dzieci do 3
roku
życia

dzieci w
wieku
przedszk.

Uczniowie
szkół
podstaw.

Zajęcia korekcyjnokompensacyjne:

x

0

1

0

0

0

1

1

Terapia logopedyczna:

6

58

10

0

0

0

74

48

Terapia psychologiczna, w
tym psychoterapia:

x

1

19

11

11

0

42

18

Socjoterapia:

x

x

0

0

0

0

0

0

Zajęcia z uczniami zdolnymi:

x

0

0

0

0

0

0

0

Terapia dla zagrożonych
uzależnieniem:

x

x

0

0

0

0

0

0

Inne zajęcia o charakterze
terapeutycznym:

1

7

11

0

0

0

19

18

Zajęcia grupowe
aktywizujące wybór kierunku
kształcenia i zawodu:

x

x

0

37

123

0

160

0

Ćwiczenia rehabilitacyjne:

0

0

0

0

0

0

0

0

Grupy wsparcia:

0

0

0

0

0

0

0

0

Interwencja kryzysowa:

0

0

0

0

1

0

1

0

Inne formy pomocy
indywidualnej:

0

0

46

8

1

0

55

12

Inne formy pomocy
grupowej:

17

90

348

204

32

0

691

0

Indywidualne porady
zawodowe na podstawie
badań:

x

x

x

32

0

0

32

x

Indywidualne porady
zawodowe bez badań:

x

x

2

7

2

0

11

x

Zajęcia grupowe prowadzone
w szkołach i placówkach
oświatowych:

x

49

93

9

0

x

151

0

Mediacje i negocjacje:

x

x

0

0

0

0

0

0

Porady bez badań / porady:

11

62

135

34

13

0

255

x

Porady po badaniach
przesiewowych:

0

5

0

0

x

x

5

x

Badania przesiewowe słuchu
programem "Słyszę":

x

146

2

0

0

0

148

x

Badania przesiewowe
wzroku programem "Widzę":

x

37

0

0

0

0

37

x

Badania przesiewowe mowy
programem "Mówię":

x

45

2

0

0

0

47

x

Wydane orzeczenia
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Ucz.
ucz. szkół
młodzież
Ogółem
gimnazju ponadpod nieucząca się
m
/ponadgi
i nieprac.
m.

>3
m-ce

Rodzaj wydanego orzeczenia

dzieci
do 3 roku

dzieci w
uczniowie uczniowie
ucz. szkół
młodzież nie- Ogółem
wieku przed
szkół
gimnazju ponadpod/pona ucząca się i
szkolnym
podstaw.
m
dgim.
niepracująca

Niesłyszących i słabo słyszących

x

1

0

1

0

x

2

Niewidomych i słabo widzących

x

1

2

0

0

x

3

Niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim:

x

4

29

5

1

x

39

Niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub
znacznym:

x

2

13

7

0

x

22

Z niepełnosprawnościami
sprzężonymi:

x

4

7

4

1

x

16

Zagrożonych niedostosowaniem
społecznym:

x

x

6

2

0

0

8

Niedostosowanych społecznie:

x

x

0

0

0

0

0

Upośledzeniem umysłowym w
stopniu głębokim (zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze):

x

0

2

1

0

x

3

O potrzebie indywidualnego
nauczania

x

x

28

9

6

x

43

Odmowne:

x

0

0

0

0

0

0

Uchylajace:

x

0

0

0

0

0

0

Orzeczenie wydane po odwołaniu
do KO:

x

0

0

0

0

0

0

Orzeczenie o potrzebie
indywidualnego przygotowania
przedszkolnego:

x

3

x

x

x

x

3

Orzeczenie o braku potrzeby
kształcenia specjalnego:

x

0

0

0

0

x

0

Orzeczenie o braku potrzeby
indywidualnego przygotowania
przedszkolnego:

x

0

x

x

x

x

0

Orzeczenie o braku potrzeby
indywidualnego nauczania:

x

x

0

0

0

x

0

Orzeczenie o braku potrzeby zajęć
rewalidacyjno wychowawczych:

x

0

0

0

0

x

0

Niepełnosprawnością ruchową, w
tym afazją

x

5

1

1

0

x

7

Autyzmem, w tym zespołem
Aspergera:

x

11

3

4

1

x

19
Razem:165

Wydane opinie w sprawach
Formy pomocy bezpośredniej

dzieci
do 3 roku

dzieci w
Uczniowie
Ucz.
ucz. szkół młodzież nie- Ogółem
wieku przedszkół
gimnazju ponadpod/ ucząca się i
szkolnym
podstaw.
m
ponadgim. niepracująca

Wczesnego wspomagania rozwoju:

4

13

x

x

x

x

17

Przyspieszenia obowiązku szkolnego:

x

0

x

x

x

x

0

Odroczenia obowiązku szkolnego:

x

15

x

x

x

x

15

Zwolnienia z nauki drugiego języka
obcego:

x

x

0

0

0

x

0

Objęcia ucznia nauką w klasie
terapeutycznej:

x

x

0

0

0

x

0
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Dostosowania wymagań edukacyjnych:

x

x

106

13

2

x

121

Udzielania zezwolenia na indywidualny
program lub tok nauki:

x

x

0

0

0

x

0

Przyjęcia ucznia do oddziału
przysposabiającego do pracy:

x

x

1

4

x

x

5

Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z
proble. zdrow. do szk.
ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej:

x

x

0

0

x

x

0

Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie
młodocianego:

x

x

x

0

0

0

0

Braku przeciwwskazań do wykonywania
pracy lub innych zajęć zarobkowych:

x

x

x

x

0

0

0

Objęcia dziecka pomocą psych-ped. w
przedszkolu:

1

83

x

x

x

x

84

Objęcia dziecka pomocą psych-ped. w
szkole lub pl. oświat.:

x

x

142

5

3

x

150

Inne opinie związane z kształceniem i
wychowaniem dziecka:

0

13

11

1

2

0

27

O specyficznych trudnościach w uczeniu
się:

x

x

29

4

2

x

35

W sprawie spełniania obowiązku
szkolnego /obowiązku nauki/ poza
przedszkolem, szkołą:

x

0

0

0

0

x

0

Liczba dzieci przyjętych przez poradnię
Liczba przyjętych dzieci teczki indywidualne
Zajęcia grupowe

1126
1002

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.
Na terenie powiatu kozienickiego szkoły niepubliczne prowadzą dwa organy prowadzące: tj, , Zakład
Doskonalenia Zawodowego oraz spółka cywilna - Szkoły Średnie dla Dorosłych „Eureka”.

Zakład Doskonalenia Zawodowego
Prowadzi następujące typy szkół:
szkoły dla młodzieży:
- Niepubliczne Technikum Zawodowe
- Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia
szkoły dla dorosłych:
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
- Niepubliczna Szkoła Policealna
Siedzibą szkoły jest budynek plebanii przy ul. Głowaczowskiej 41.
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Szkoły Średnie dla dorosłych „Eureka”
Jest organem prowadzącym szkołę dla dorosłych - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
Siedzibą
szkół
jest
budynek
Zespołu
Szkół
Nr
1
w
Kozienicach
przy
ul. Warszawskiej 72.

Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą
w Iłży
Ośrodek został powołany na podstawie porozumienia zawartego przez zainteresowane
doradztwem dla nauczycieli powiatu i gminy.
W chwili obecnej rejon działania ośrodka obejmuje powiaty – radomski, przysuski, zwoleński, lipski,
kozienicki oraz gminy – Jastrzębie, Jedlińsk i Przytyk.
Obowiązki doradców metodycznych powierzono 11 osobom, których specjalności
zapewniają doradztwo zakresie przedmiotów zawodowych, wychowanie fizycznego, historii,
informatyki, języków obcych nowożytnych, fizyki, geografii, przedsiębiorczości, przedmiotów
ekonomicznych, języka polskiego, religii oraz profilaktyki opiekuńczo- wychowawczej.

1. Nauczyciele-doradcy metodyczni zatrudnieni w placówce oraz pozostający w
nadzorze pedagogicznym dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli:
Specjalność,
rodzaj zajęć
przedmioty
zawodowe

Poziom kształcenia
objęty doradztwem
szkoły
ponadgimnazjalne

Banaś Wojciech

wychowanie
fizyczne

Szkoły podstawowe,
gimnazjalne i
ponadgimnazjalne

3.

Celuch Robert

historia informatyka

Szkoły podstawowe,
gimnazjalne
i ponadgimnazjalne

4.

Dolińska Zofia

języki obce

Szkoły podstawowe,
gimnazjalne
i ponadgimnazjalne

5.

Galek Aleksandra

fizyka

Szkoły gimnazjalne
i ponadgimnazjalne

6.

Gregorczyk Krystyna

kadra kierownicza

Szkoły podstawowe,
gimnazjalne
i ponadgimnazjalne

7.

Herbowicz Ewa

języki obce,
profilaktyka
opiekuńczo –
wychowawcza

Szkoły podstawowe,
gimnazjalne
i ponadgimnazjalne

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Bachanek Jadwiga

2.
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Rejon działania
doradcy
Powiaty: Radomski,
Przysuski, Zwoleński,
Lipski, Kozienicki
Gminy: Przytyk
Powiaty: Radomski,
Przysuski, Zwoleński,
Lipski, Kozienicki
Gminy: Przytyk
Powiaty: Radomski,
Przysuski, Zwoleński,
Lipski, Kozienicki
Gminy: Przytyk
Powiaty: Radomski,
Przysuski, Zwoleński,
Lipski, Kozienicki
Gminy: Przytyk
Powiaty: Radomski,
Przysuski, Zwoleński,
Lipski, Kozienicki
Gminy: Przytyk
Powiaty: Radomski,
Przysuski, Zwoleński,
Lipski, Kozienicki
Gminy: Przytyk
Powiaty: Radomski,
Przysuski, Zwoleński,
Lipski, Kozienicki
Gminy: Przytyk

8.

Kopycka Ewa

geografia,
przedsiębiorczość

Szkoły podstawowe,
gimnazjalne
i ponadgimnazjalne

9.

Łata Marek

historia

Szkoły
ponadgimnazjalne

10.

Morka Lidia

przedmioty
ekonomiczne

Szkoły
ponadgimnazjalne

11.

Staniewska Urszula

język polski

Szkoły podstawowe,
gimnazjalne
i ponadgimnazjalne

Powiaty: Radomski,
Przysuski, Zwoleński,
Lipski, Kozienicki
Gminy: Przytyk
Powiaty: Radomski,
Przysuski, Zwoleński,
Lipski, Kozienicki
Gminy: Przytyk
Powiaty: Radomski,
Przysuski, Zwoliński,
Lipski, Kozienicki
Gminy: Przytyk
Powiaty: Radomski,
Przysuski, Zwoliński,
Lipski, Kozienicki
Gminy: Przytyk

2. Informacje dotyczące tematyki form doskonalenia.
Największym zainteresowanie wśród nauczycieli są takie formy doskonalenia jak: warsztat,
szkolenia rad pedagogicznych i konsultacje.
Najwięcej przeszkolono nauczycieli /566 osób/w innych obszarach tematycznych, takich jak:
 Stop cyberprzemocy, jak chronić młodzież przed ryzykownymi działaniami w sieci.
 Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych do badania osobowości twórczej i zdolności
specjalnych.
 Budowanie wizerunku skutecznego nauczyciela.
 Strategia oceniania kształtującego.
 Kształcenie do wartości, respektowanie norm społecznych w szkole.
 Wykorzystanie wniosków do podniesienia jakości pracy szkoły/placówki oświatowej
Wsparcie dyrektora i szkoły w ewaluacji zewnętrznej.
Pozostałe obszary tematyczne to:
przedmioty matematyczno – przyrodnicze,
przedmioty zawodowe oraz zmiany w kształceniu zawodowym
problematyka wychowawcza
 pomoc psychologiczno – pedagogiczna z uwzględnieniem doradztwa edukacyjno
zawodowego
kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 języki obce.

3. Realizacja zadań statutowych placówki
KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK
MODN organizuje i przeprowadza działania mające na celu poprawę jakości pracy szkoły lub
placówki w zakresie wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikającym z potrzeb szkoły lub
placówki, obejmujące:
-pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
-ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
-zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
-wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania;
-wsparcie przy wdrażaniu nabytych umiejętności i wypracowanych rozwiązań do codziennej pracy.
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Kompleksowe wspomaganie jest procesem ciągłym trwającym przez cały rok szkolny, a w przypadku
monitorowania wdrożenia zmian – trwa do 3 lat.
ZORGANIZOWANIE I PROWADZENIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI:
•
Super dyrektor
•
Wychowanie do wartości
•
Język polski
•
WF – zdrowie
•
•

Historia i nauki społeczne
Geografia w sieci

•
Technologie informacyjno – komunikacyjne w pracy nauczyciela
Rekomendacje:
Szkolenia w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia, jako forma wzbogacania wiedzy i
wymiany dobrych praktyk mają uzasadnienie. Są konieczne i przydatne, warto aby deklaracja
nauczycieli uczestnictwa w sieci współpracy i samodoskonalenia była jednocześnie stałym
zobowiązaniem i gotowością zaangażowania do wymiany doświadczeń i aktywnego uczestnictwa.
Jednak nauczyciele wykazują bardzo małe zainteresowanie uczestnictwem w sieci współpracy i
samokształcenia.

4. Inne zadania wspomagające doskonalenie nauczycieli i realizację zadań
oświatowych
 ORGANIZACJA KONKURSÓW
XVI Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy Językowej,
VI Mazowiecki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej,
Wspaniałości przyrodnicze Mazowsza,
Historia multimedialnie,
Konkurs z zakresu fizyki i informatyki.

 PROJEKTY
Realizacja projektu CEO AS1 – partner nieformalny – rok 2017/2018
Realizacja projektu; PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EWDUKACJA ROZWÓJ – jako partner,
beneficjent – Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Tytuł projektu: Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniących funkcje kierownicze w
mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo doradczego w zakresie przywództwa
edukacyjnego kształcenia kompetencji kluczowych uczniów system placówek doskonalenia
nauczycieli.
Okres realizacji projektu: od 2017-12- 01 do 2019-11-30
Obszar realizacji projektu: Województwo Mazowieckie
Nauczyciele – doradcy metodyczni i dyrektor MODN podobnie jak w latach ubiegłych byli
obserwatorami egzaminów maturalnych i zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu
radomskiego. Brali udział jako partnerzy współpracujący ze szkołami w ewaluacji zewnętrznej
prowadzonej przez zespół ewaluatorów w szkołach i placówkach współpracujących z MODN.
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