Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015

Spełniając wymóg art.5a ust 4 ustawy o systemie oświaty Zarząd Powiatu
przedstawia organowi stanowiącemu informację o stanie realizacji zadań
oświatowych za poprzedni rok szkolny.
1. Organizacja szkół i placówek –zawody, kierunki kształcenia
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
I LO kształci uczniów w następujących kierunkach:
• Klasy I, II i III (wg nowej organizacji nauczania) – objęte są nauczaniem ogólnym w
zakresie podstawowym (zgodnie z rozp. MEN z 20 stycznia 2012r.) Przedmioty
oferowane przez I LO w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, biologia,
chemia, geografia, j. polski, j. angielski, historia, wos oraz przedmioty uzupełniające
(przyroda, historia i społeczeństwo) i dodatkowe (rys. techniczny, edukacja medialna).
• W szkole jest dwoje uczniów z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania,
dlatego zgodnie z przepisami zorganizowano dla nich zajęcia nauczania
indywidualnego.
Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

W zespole istnieją następujące typy szkół:
§ Liceum Ogólnokształcące z rozszerzonym programem:
- matematyki i informatyki
- matematyki i fizyki
- matematyki i geografii
- języka polskiego i historii
- biologii i chemii

§ Technikum
- mechaniczne
- elektryczne
- ekonomiczne
- żywienia i usług gastronomicznych

§ Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach:
- mechanik pojazdów samochodowych
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
- ślusarz
- elektryk

1

- fryzjer
- piekarz
- cukiernik
- sprzedawca
- kucharz
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko
W zespole istnieją następujące typy szkół:
§ Technikum Drzewne 4-letnie
- zawód: technik technologii drewna
§ Technikum Leśne 4-letnie
- zawód: technik leśnik
§ Liceum Ogólnokształcące 3- letnie
- profil: policyjny i służba więzienna
§ Centrum Kształcenia Ustawicznego – kursy (cieśla, stolarz i leśnik), szkolenia
§ Szkoła Policealna dla dorosłych
- zawód: technik bezpieczeństwa i higieny pracy
§ Szkolne Schronisko Młodzieżowe
§ Internat
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie
W skład SOSW wchodzą szkoły :
1. Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną klasy I, III i IV-VI.
2. Gimnazjum Specjalne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną klasy I-II-III, III, II-III
klasa dla dzieci autystycznych, I-III dla dzieci autystycznych.
3. Oddział rewalidacyjno – wychowawczy dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim na
etapie gimnazjum.
4. Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną klasy I-II II-III.
5. Grupy wychowawcze w internacie:
- grupa I – 8 wychowanków, w tym 2 uczniów ze sprzężeniem,
- grupa II – 7 wychowanków, w tym 2 uczniów ze sprzężeniem,
- grupa III – 13 wychowanek, 1 uczennica ze sprzężeniem.
W placówce prowadzone są zajęcia rewalidacyjne. Oprócz zajęć obowiązkowych prowadzone są
zajęcia dostosowane do zainteresowań i możliwości uczniów tj.: sportowo- rekreacyjne,
teatralne, muzyczno-taneczne, artystyczne, zajęcia integracji sensorycznej.
Nauczyciele opracowują Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla każdego
dziecka dostosują je do jego możliwości i umiejętności. Ośrodek współpracuje z różnymi
instytucjami i środowiskiem lokalnym.
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Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach
Poradnia obejmuje swoim działaniem miasto Kozienice oraz gminy: Kozienice, Garbatka
Letnisko, Gniewoszów, Grabów n/Pilicą, Głowaczów, Magnuszew, Sieciechów.
W rejonie znajduje się 58 placówek ogólnodostępnych , w tym 1 placówka specjalna (SOSW)
oraz 1 placówka socjalizacyjna (Panda). Do placówek tych uczęszcza szacunkowo ok. 9 tys.
dzieci.
W Poradni zatrudnionych jest 5 psychologów, 6 pedagogów, logopeda , fizjoterapeuta , lekarz
neurolog oraz 5 pracowników administracyjno-ekonomicznych i obsługi.
W Poradni funkcjonują dwa zespoły: Zespół Orzekający o potrzebie kształcenia
specjalnego oraz Zespół Orzekający o potrzebie indywidualnego nauczania.
Poradnia udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologicznopedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i
nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem
dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Poradnia stosuje :
1 formy pomocy bezpośredniej (indywidualnej)
2. formy pomocy grupowej,
3. bierze udział w realizacji programów profilaktyczno – wychowawczych,
4. formy pomocy udzielonej dorosłym – nauczycielom, rodzicom i wychowawcom: terapie
rodzin, interwencje kryzysowe, mediacje, psychoedukacja rodziców,
5. na terenie Poradni pogadanki dla rodziców,
6. na terenie Poradni prelekcje i wykłady dla rad pedagogicznych szkół z terenu działaniu szkół z
terenu działania Poradni,
7. na terenie szkół prelekcje, spotkania , pogadanki dla rodziców,
Współpraca z instytucjami i placówkami oświatowymi oraz pozaświatowymi.
Do zadań Poradni należy:
1) diagnozowanie dzieci i młodzieży
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologicznopedagogicznej
3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną
funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów dydaktycznych i wychowawczych
4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz
rodzicom polega w szczególności na:
§ diagnozowaniu, opiniowaniu, orzekaniu
§ diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna
§ prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin
§ indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży
§ terapii rodzin
§ grup wsparcia
§ prowadzeniu mediacji i interwencji kryzysowej
§ warsztatów
§ porad i konsultacji
§ wykładów i prelekcji
§ doradztwie edukacyjno- zawodowym
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§
§

działalności profilaktycznej
działalności informacyjno – szkoleniowej.

2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół w zakresie administrowania,
finansowania, doskonalenia bazy (remonty, inwestycje)
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
•
•

•
•

•

15 tys. zł z budżetu Gminy Kozienice z przeznaczeniem na wyposażenie oraz remonty
bieżące.
Szkoła jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt, baza jest poszerzona w
miarę posiadanych środków budżetowych, przekazywanych przez organ prowadzący.
Istnieją 2 pracownie informatyczne i tablice interaktywne; zestawy komputerowe, ekrany
i projektory multimedialne znajdują się we wszystkich salach lekcyjnych, świeżo
wyremontowana biblioteka z bogatym księgozbiorem oraz czytelnią internetową,
profesjonalną pracownię językową, boisko wielofunkcyjne oraz siłownię. W budynku jest
monitoring złożony z 30 kamer wewnętrznych i zewnętrznych, a nad bezpieczeństwem
uczniów czuwa pracownik ochrony.
Budynek jest odnowiony, wyremontowano podłogi oświetlenie. Przed szkołą powstał
zadbany ogród podnoszący estetykę miasta.
W szkole jest bogata oferta zajęć dodatkowych, które wspierają rozwój zainteresowań
m.in. zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów, którzy sobie nie radzą z tym
przedmiotem, zajęcia dla uczniów szczególnie zainteresowanych matematyką. Poza tym
jest kółko teatralne „Lotea”, redakcja gazety szkolnej „gLOn”, koła językowe,
historyczne, koło biblioteczne.
Uczniowie odnoszą znaczne sukcesy w konkursach i Olimpiadach, w roku szk. 2014/2015
były to następujące osiągnięcia:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, II miejsce w konkursie
„Czuję się obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej” pod honorowym patronatem Prezesa
Trybunału Konstytucyjnego i Prezydenta RP
finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
laureat Mazowieckiej Olimpiady Poliglotów oraz wielu ogólnopolskich konkursów z j.
angielskiego i historii
Uczniowie zdobywają Puchary i zajmują czołowe miejsca w ogólnopolskich zawodach
OYAMA Karate (mistrz Polski)
I i VI miejsce w Diecezji Radomskiej w Olimpiadzie Teologii Katolickiej (w nagrodę
uczennica otrzymała indeks na KUL)
Duża grupa zwycięzców w różnych kategoriach w konkursie o liczbie Pi organizowanym
przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
I i II miejsce w Konkursie Fizyczno-Informatycznym organizowanym przez MODN w
Radomiu
Finalista Regionalnego Konkursu Chemicznego organizowanego przez Uniwersytet
Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Uczeń naszej szkoły zwyciężył w projekcie filmowym Andrzeja Wajdy znalazł się w
grupie 15 zwycięzców na 300 osób) i w nagrodę otrzymał roczną praktyczną i
teoretyczną edukację w szkole Wajdy
Laureat Konkursu Języka Angielskiego GIFTED&Talented 2015
Każdego roku uczniowie osiągają sukcesy w konkursach Polonistycznych „Z poprawną
polszczyzną na co dzień” i „Z ortografią na co dzień”

4

•

•

Projekt PEACE – prowadzenie zajęć po angielsku przez studentów z całego świata,
prężnie działająca Grupa Medyczna znana z pokazów ratownictwa w całym powiecie,
która zajęła III miejsce w XXII Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK,
corocznie uczniowie są kwalifikowani w drodze konkursu i uczestniczą w posiedzeniach
Sejmu Dzieci i Młodzieży w dniu 1 czerwca, w tym roku także w posiedzeniu Senatu
Liceum współpracuje z Politechniką Warszawską (podpisane porozumienie), z WSH w
Radomiu oraz UMCS w Lublinie.

Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
W placówce przeprowadzono następujące remonty:
§ cyklinowanie i malowanie dużej sali gimnastycznej,
§ remont świetlicy w Internacie szkoły,
§ częściowe doposażenie pracowni mechanicznej i elektrycznej,
§ remont małej sali gimnastycznej,
§ remont pracowni mechanicznej i elektrycznej,
§ malowanie sal lekcyjnych.
2. W miarę pozyskiwania środków Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich planuje
następujące inwestycje:
§ malowanie sal lekcyjnych,
§ wymiana instalacji elektrycznej w szkole i internacie,
§ 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.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko
1. Remonty wykonane w 2015r:
§ adaptacja sali lekcyjnej na dwa pokoje mieszkalne w internacie,
§ odnowiono przez malowanie: pomieszczenia kuchni szkolnej, pomieszczenia łazienek
i sanitariatów uczniowskich, pomieszczenia dydaktyczne, korytarz internatu, 3 sale lekcyjne
§ adaptacja pomieszczeń szkolnych pod potrzeby internatu (3 pomieszczenia),
§ adaptacja pomieszczenia szkolnego na łazienkę, dla potrzeb internatu żeńskiego,
§ odnowiono przez częściowe malowanie: elewacje zewnętrzne budynków szkolnych

2. Planowane remonty i inwestycje:
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§ budowa nowych obiektów szkolnych;
§ modernizacja instalacji centralnego ogrzewania na warsztatach praktycznej nauki
zawodu;
§ modernizacja oświetlenia na warsztatach praktycznej nauki zawodu (montaż lamp
energooszczędnych);
§ modernizacja sali dydaktycznej na warsztatach praktycznej nauki zawodu;
§ wymiana instalacji elektrycznej w trzech salach dydaktycznych na warsztatach
praktycznej nauki zawodu;
§ wykonanie i montaż drzwi dwuskrzydłowych do pomieszczenia lakierni
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie
1.
§
§
§
§

W placówce wykonano:
malowanie pomieszczeń kuchennych,
malowanie 7 klas lekcyjnych,
malowanie 2 korytarzy,
malowanie 2 łazienek, dodatkowo postawiono dwie ścianki działowe oddzielające
prysznice,
§ zabezpieczono teren Ośrodka tymczasowym ogrodzeniem oddzielającym parking od
pozostałego placu,
§ zakupiono pokrywy betonowe zabezpieczające szamba,
§ zabezpieczono stare zapadające się szambo dodatkowym ogrodzeniem.
Większość w/w prac zostało poczynione we własnym zakresie. Pozyskane od sponsorów
materiały budowlane i farby na wykonanie prac remontowych.
2. Planowane remonty i inwestycje:
W związku ze zwiększeniem się liczby uczniów, baza lokalowa naszej placówki nie
spełnia wymogów i oczekiwań wychowanków i ich rodziców. Warunki lokalowe szkoły nie
pozwalają na przyjecie większej liczby nowych uczniów oraz zwiększenia oferty edukacyjnej
Ośrodka . Dojazd do Ośrodka jest utrudniony z powodu dużej odległości od miejsca
zamieszkania uczniów i braku środków komunikacji miejskiej. W przyszłości dobrym
rozwiązaniem byłoby zaadoptowanie i przystosowanie innego budynku na potrzeby placówki.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach
Otrzymano środki finansowe z Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania
„Urządzanie terenów zieleni w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kozienicach wraz z
renowacją termomodernizacji obiektu”. W miesiącu sierpniu br. rozpoczęto etap I prac –
renowację termomodernizacji.
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3. Obsada kadry kierowniczej (powierzenie stanowisk )
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
Dyrektor
– mgr Ewa Malec ( przedłużenie powierzenia stanowiska do 2017r)
Główna księgowa – Joanna Kalinkowska
Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
Dyrektor - dr Ryszard Zając ( przedłużenie powierzenia stanowiska 2017r)
Wicedyrektor - mgr Paweł Boryczka
Wicedyrektor - mgr Marek Stępień
Wicedyrektor - mgr Anna Gollasch
Kierownik Internatu - mgr Krystyna Urynowicz
Kierownik Szkolenia Praktycznego - mgr Bożena Kutyła
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko
Dyrektor – mgr Mirosław Dziedzicki (przedłużenie powierzenia do 2018r.)
Kierownik warsztatów szkolnych – Marcin Tomaszewski
Kierownik gospodarczy – Adam Bęczkowski
Główna księgowa – Edyta Ślipska
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie
Dyrektor – mgr Anna Grzesik (do 2019)
Kierownik internatu – Beata Krajewska (od 2014 r.)
Główna księgowa - mgr Ewa Kwiatek.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach
Dyrektor – mgr Ewa Jarosz (przedłużenie powierzenia stanowiska do 2017r)
Główna księgowa – mgr Sylwia Banasiak

4. Awans zawodowy nauczycieli
Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
•
•
•

na stopień nauczyciela kontraktowego
na stopień nauczyciela mianowanego
na stopień nauczyciela dyplomowanego

- 0 nauczyciel
- 1 nauczycieli
- 4 nauczycieli

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kozienicach
•

na stopień nauczyciela kontraktowego

- 1 nauczyciel
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5. Wyniki rekrutacji do szkół na rok szkolny 2015/2016
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
Przyjęto 72 uczniów do trzech klas pierwszych, w których, wg nowego rozporządzenia,
odbywa się nauczanie ogólne w zakresie podstawowym. Pod koniec klasy pierwszej
uczniowie będą wybierać przedmioty, których chcieliby uczyć się w zakresie rozszerzonym.
Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
Do 11 klas I przyjęto ogółem 326 uczniów, w tym:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
1bE - 24;

1cE - 30; 1hZ - 35;

Liceum Ogólnokształcące
1LOB - 35; 1LOD - 22; 1LOF - 28;
1LOG (matematyczno – geograficzne + matematyczno – informatyczne) - 23+10

Technikum
1TEK

- 33; 1TG

- 25; 1TEL – 31; 1TM

- 30

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko
Do klas I przyjęto:
Technikum Leśne
– 8 uczniów
Technikum Drzewne – 12 uczniów
Liceum Ogólnokształcące 3-letnie profil: policyjny i służba więzienna- 12 uczniów
CKU
– 134 słuchaczy
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie
Od 01.09.2014r do ośrodka przybyło 7 nowych uczniów.
Na dzień 30 września w SOSzW jest 52 wychowanków, z czego 24 uczniów dojeżdża,
natomiast 28 mieszka w internacie.
Uczniowie dowożeni na koszt gmin w których mieszkają:
Z gminy Kozienice – 25 uczniów
z gminy Sieciechów – 3 uczniów
z gminy Gniewoszów – 2 uczniów
z gminy Garbatka – 1 uczeń
z gminy Policzna
– 4 uczniów
z gminy Pionki
- 2 uczniów
z gminy Stężyca
– 1 uczeń
z gminy Dęblin
- 3 uczniów
6 uczniów z Gminy Magnuszew i 1 uczeń z Gminy Warka dowożeni są busem Starostwa
Powiatowego w Kozienicach i busem Ośrodka. Pozostali uczniowie dowożeni są przez rodziców
na własny koszt.
W szkole jest 14 uczniów ze sprzężeniami:
- szkoła podstawowa – 3
- gimnazjum – 9
- przysposabiająca do pracy – 2.
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W czerwcu 2015 r. szkołę ukończyli lub zostali przeniesieni do innej szkoły:
- szkołę podstawową ukończyło 3 uczniów i zostali przyjęci do gimnazjum w Opactwie,
- gimnazjum ukończyła 1 uczennica i została przyjęta do szkoły przysposabiającej do pracy w
Opactwie,
- szkołę przysposabiającą do pracy ukończyło 2 uczniów.
W szkole jest 14 uczniów ze sprzężeniami:
- szkoła podstawowa – 3
- gimnazjum – 9
- przysposabiająca do pracy – 2.

6. Przyznawanie odznaczeń i nagród kuratora, starosty
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

§ Nagrody Starosty – 1 osoba
Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

§ Nagrody Starosty – 5 osób;
§ Nagrody Dyrektora - 21 nauczycieli, 28 pracowników obsługi i 11 pracowników
administracji
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko

§ Nagrody Starosty – 1 osoba
§ Nagrody Dyrektora – 6 nauczycieli i 11 dla pracowników administracji i obsługi
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie

§ Nagrody Starosty – 2 osoby
§ Nagrody Dyrektora – 7 nauczycieli, 3 pracowników obsługi
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach

§ Nagrody Starosty – 1 osoba
§ Nagroda Dyrektora – 3 osoby

7. Wyniki egzaminów zawodowe oraz ich analiza.

maturalnego,

potwierdzającego

kwalifikacje

Egzamin maturalny
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Warszawska 25

Dyrektor – Ewa Malec
9

Dane uwzględniają tylko absolwentów z 2015r. Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza
standardowego egzamin w maju.
Tabela na podstawie informacji z OKE

I LO w Kozienicach z przedmiotów obowiązkowych na maturze w 2015r. uczniowie uzyskali
najwyższe średnie wyniki w naszym powiecie z następujących przedmiotów: j. polskiego
(68,9%), j. angielskiego (79,8%) i j. rosyjskiego (82,7%), j. francuskiego (64%), j. hiszpańskiego
(98%). Także w przypadku wielu przedmiotów na poziomie rozszerzonym średnie wyniki są
najwyższe w powiecie (j. polski (68,1%), j. angielski (58,4%), j. niemiecki (54%0, j. rosyjski
(96%), biologia (34,5%), chemia (41,4%), historia (67,5%). Jest to sukces zarówno nauczycieli
jak i zdolnych i pracowitych uczniów, tym bardziej, że od kilku lat uzyskiwane wyniki
maturalne w I LO mają tendencję wzrostową.
W bieżącym roku szkolnym Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne zorganizowały konkurs „Matura na 100%”. Na czele finalistów tego rankingu
znalazł się uczeń I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, wytypowany przez OKE w
Warszawie. Oznacza to, że należy on do grona osób, które najlepiej w Polsce zdały maturę.
Najlepiej w Polsce z historii rozszerzonej-98%. Warunkiem uzyskania tak zaszczytnego tytułu
było uzyskanie wyniku co najmniej 90% z każdego egzaminu, w tym zaliczenie przynajmniej
jednego na 100% i przystąpienie do min. dwóch egzaminów dodatkowych na poziomie
rozszerzonym.
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Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

Liceum Ogólnokształcące

Dane uwzględniają tylko absolwentów z 2015r. Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza
standardowego egzamin w maju. Tabela na podstawie informacji z OKE

Technikum

Dane uwzględniają tylko absolwentów z 2015r. Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza
standardowego egzamin w maju.
Tabela na podstawie informacji z OKE
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko

Dane uwzględniają tylko absolwentów z 2015r. Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza
standardowego egzamin w maju.
Tabela na podstawie informacji z OKE

Dane uwzględniają tylko absolwentów z 2015r. Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza
standardowego egzamin w maju.
Tabela na podstawie informacji z OKE
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PORÓWNYWANIE ZDAWALNOSĆI EGAZMINU MATURALNEGO W
PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT KOZIENICKI

Szkoła
I Liceum
Ogólnokształcące w
Kozienicach
Zespół Szkół Nr 1 w
Kozienicach
II Liceum
Ogólnokształcące
Zespół Szkół Nr 1 w
Kozienicach
Technikum
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
Garbatce Let.
Technikum Leśne
ZS
Ponadgimnazjalnych
Garbatka Let.
Technikum
Drzewne

2012

Zdawalność egzaminu maturalnego w %
2013
2014

2015

97,1

97,8

98,9

100

99,4

96,1

98,6

97,0

84,5

79,2

87,0

84,5

44,4

10,0

66,7

28,6

22,2

16,7

50,0

100

Do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej w maju 2015
roku w kraju przystąpiło 39 815 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Do
egzaminu przystąpili również absolwenci z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali
świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo we wcześniejszych latach, a w
maju 2015 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku
egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.
Do egzaminu przystąpiło 28 930 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących,
10 624 absolwentów techników oraz 261 zdających, którzy ukończyli technika uzupełniające.
Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2015 r. przystąpiło 9866
absolwentów. Były to osoby, które w maju i/lub w czerwcu 2015 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.
Tegoroczni absolwenci – 6795 osób – stanowili 69% wszystkich zdających egzamin w sesji
poprawkowej.
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Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko

Technikum – egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe/stary egzamin/
Technikum Leśne:

przystąpiło 9 absolwentów

Technikum Drzewne : przystąpiło 10 absolwentów

zdało 4 – tj. 44%
zdał 5 – tj. 50%

Wyniki egzaminu z kwalifikacji /nowy egzamin/
-A.13 wytwarzanie wyrobów stolarskich –przystąpiło 7 zdało 5 –tj. 71,4%
-R.13 ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych przystąpiło 10 zdało3 - 30%
-Z.13 zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy przystąpiło 8 zdał 1 – 12,5%
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Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE - SESJA LATO 2015

Informacja o wynikach absolwentów z roku szkolnego 2014/2015
TECHNIKUM
5)
Egzamin zawodowy
Symbol Liczba
Przystąpili
Przystąpili
cyfrowy absolwentów,
Zdali etap
którzy przystąpili do etapu
do etapu
zawodu
pisemny

Technik mechanik

311[20]

21

21

19

21

Technik ekonomista

341[02]

21

21

21

20

27

27

26

27

Otrzymali
Zdali
dyplomy
etap
praktyczny liczba
szkoła
Woj.
osób
Brak
19
18 85,7% danych
Brak
16
16 76,2% danych
Brak
26
26 96,3% danych

69

69

66

68

61

Nazwa zawodu

co najmniej
pisemnego
do jednego etapu

Technik organizacji
341[07]
usług gastronomicznych
x
6)
Razem

praktycznego

60

87%

x

Kraj

67%
84,3%
82,3%
X

W sesji letniej 2015 roku do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło 69 uczniów technikum. Etap pisemny zaliczyło 66
absolwentów, natomiast etap praktyczny 61 .Dyplom uzyskało 60 absolwentów tj. 87 %.

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Informacja o wynikach uczniów w roku 2014/2015 sesja styczeń- luty 2015
TECHNIKUM

7)

Egzamin zawodowy

Liczba

Otrzymali
świadectwa

uczniów,
którzy
Nazwa zawodu

Kwalifikacj
a

przystąpili
do co

Przystąpili
Przystąpili Zdali
do
do części część
części
pisemnej pisemną
praktycznej

Zdali
część
praktyczną liczba
osób

szkoła

najmniej
jednej części

Technik ekonomistaA.35.
Technik elektryk
E.07.

6
35

4 4
35 30

3
35

3 6
33 29

100%
82,9%

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Informacja o wynikach uczniów w roku 2014/2015 sesja maj-czerwiec 2015
TECHNIKUM
8)

Egzamin zawodowy

Liczba

Otrzymali
świadectwa

uczniów,
którzy
Nazwa zawodu

Kwalifikacj
a

przystąpili
do co

Przystąpili
Przystąpili Zdali
do
do części część
części
pisemnej
pisemną
praktycznej

Zdali
część
praktyczną liczba
osób

szkoła

najmniej
jednej części

Technik ekonomistaA.35.
Technik mechanik M.17.
Technik elektryk
E.07.
Technik elektryk
E.08
Technik żywienia
T.15.
i usług gastronomicznych

26
31
1
34

26
31
1
34

26
31
33

33

33 30

26
31
34

32

26
31
0
32

33

33

30 90,9%

-

26
31
-

100%
100%
0%
94,1%

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Informacja o wynikach uczniów w roku 2014/2015
Informacja o wynikach uczniów sesja styczeń-luty 2015
Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Nazwa zawodu

Kwalifikacj
a

Egzamin zawodowy

9)
Liczba

Otrzymali
świadectwa

uczniów,
którzy
przystąpili
do co

Przystąpili
Przystąpili Zdali
do
do części część
części
pisemnej
pisemną
praktycznej

Zdali
część
praktyczną liczba
osób

szkoła

najmniej
jednej części

Elektryk

E.07.

28

28

6

27

21

5

17,9%

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Informacja o wynikach uczniów w roku 2014/2015
Informacja o wynikach uczniów sesja maj-czerwiec 2015
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
10) Egzamin zawodowy
Liczba

Otrzymali
świadectwa

uczniów,
którzy
Nazwa zawodu

Kwalifikacja

przystąpili
do co

Przystąpili
Zdali
Przystąpili Zdali
do
do części część
część
części
pisemnej pisemną
praktyczną liczba
praktycznej
osób

szkoła

najmniej
jednej części

Elektryk
Elektryk
Sprzedawca
Kucharz
Ślusarz

E.07.
E.08.
A.18.
T.06.
M.20.

Tabele na podstawie informacji ze szkoły

4
28
12
16
33

4
28
12
16
33

1
9
12
7
26

25
12
15
33

23
11
11
31

1
9
11
6
24

25%
32,1%
91,7%
37,5%
72,7%

8 . Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych
Na terenie powiatu kozienickiego szkoły niepubliczne prowadzą trzy organy prowadzące: tj, ,
Zakład Doskonalenia Zawodowego, spółka cywilna - Szkoły Średnie dla Dorosłych „Eureka”
oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Głowaczów.

Zakład Doskonalenia Zawodowego
Prowadzi następujące typy szkół:
• szkoły dla młodzieży:
- Niepubliczne Technikum Zawodowe
- Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa –
• szkoły dla dorosłych:
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
- Niepubliczna Szkoła Policealna
Siedzibą szkoły jest budynek plebanii przy ul. Głowaczowskiej 41.

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.
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Głowaczów
Jest organem prowadzącym szkołę dla dorosłych - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Siedzibą placówki jest budynek Publicznego Gimnazjum w Głowaczowie przy ul. Wareckiej
10. Placówka prowadzi swoją działalność od 01 września 2012r.

20

