Węgorzewo, dn. 14.10.2019 r.
Znak: ZSZ.741.2019

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Wydział Edukacji
W związku z wejściem w życie ustawy z 19.03.2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2009, nr 56, poz. 458), która nałożyła obowiązek
przedstawienia organowi stanowiącemu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za
poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów, przedkładam informację z realizacji zadań
oświatowych Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie za rok szkolny 2018/2019.
Rok szkolny 2018/2019 był rokiem niezwykle pracowitym dla ZSZ w Węgorzewie,
w którym praktycznie wszyscy nauczyciele wykonywali obowiązki dodatkowe wynikające m.in.
z przygotowaniem powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej połączonych z uroczystym
oddaniem do użytku budynku B (tzw. łącznika). Przygotowanie tych uroczystości wiązało się
z dodatkowymi zadaniami nie tylko dyrekcji szkoły ale także nauczycieli np. przygotowanie klas,
zamontowanie sprzętu, przygotowanie prezentacji, przygotowanie wystaw, obsługa gości. Ponadto
rok szkolny 2018/2019 był poświęcony 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Z tej okazji część
nauczycieli przygotowywała m.in. materiały na wystawę poświęconą tej rocznicy i apele szkolne.
Inna grupa nauczycieli (n. przedmiotów informatycznych, dyrektor szkoły) w czasie wolnym od
pracy wykonali prace związane z podłączeniem infrastruktury informatycznej głównego budynku
szkoły oraz budynku B. Nauczyciele przygotowywali również uczniów do egzaminów maturalnych
w formie niepłatnych zajęć dodatkowych (w sumie wypracowano w ten sposób 219 godzin
dydaktycznych). Warto podkreślić, że zdawalność matury w naszym Technikum po egzaminach
poprawkowych wyniosła 89% co uznajemy za bardzo dobry wynik na tle województwa i kraju.
Godziny przepracowane przez nauczycieli matematyki, języka polskiego i języka angielskiego
niewątpliwie przełożyły się na bardzo wysoki wynik zdawalności matury. Nauczyciele w ramach
wprowadzonej reformy Edukacji w tym reformy szkolnictwa zawodowego byli obarczeni
dodatkowymi obowiązkami m.in. z przygotowaniem się do zmian podstaw programowych
w szkolnictwie zawodowym. Podejmowane były również działania związane z promocją
szkolnictwa zawodowego wśród uczniów gimnazjów i szkół podstawowych. Nauczyciele prowadzą
również działania wolontariackie m.in. w przedszkolach miejskich oraz DPS. Pomimo tego, że
większość nauczycieli brała udział w 2 tygodniowym strajku nie można nie zauważyć i docenić ich
pracy w całym roku szkolnym, który dla nauczycieli ZSZ w Węgorzewie był szczególnie trudnym
rokiem szkolnym. Realizowany przez ZSZ w Węgorzewie projekt „Drewno, woda i przygoda”
dodatkowo obciążał część nauczycieli pracą w ich wolnym czasie (szkolenie z obsługi platformy elearningowej Moodle – 20 godzin, szkolenie AutoCad 2D/3D – 80 godzin, dodatkowe obowiązki
związane z realizacją projektu np. dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły i księgowa).
Metryczka szkoły
W roku szkolnym 2018/2019 w skład Zespołu Szkół Zawodowych wchodziło SIO 30.09.2018:
 Technikum – 8 oddziałów – 156 uczniów
 Branżowa szkoła I stopnia – 5 oddziałów – 65 uczniów ( w tym oddziały zasadniczej
szkoły zawodowej)
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1. Obsługa i administracja, stan na 30.09.2018 zgodny z SIO
Szkoła
ZSZ

2014
6

2015
6,5

2016
6

2017
5,5

2018
5,75

2. Baza lokalowa;
Lp.

placówka

1

ZSZ

pow.
gruntów
5972,4m2

sale
lekcyjne
9

pow.
289m2

sale
komput.
3

pow.

stołówki

gabinety

112m2

0

logopeda – 0
pedagog – 1
psycholog - 0

3. Stan wyposażenia w urządzenia i zbiory biblioteczne;
Lp.
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Wyposażenie
Komputery do użytku
uczniów w tym
komputery w bibliotece
komputery w pracowniach
Komputery do użytku dla
nauczycieli w salach
lekcyjnych
Projektory multimedialne
Rzutniki pisma
Magnetowidy
Magnetofony
TV
Kamery cyfrowe
Aparaty cyfrowe
DVD
Ksero
Woluminy
Kasety audio i wideo
Kamery – monitoring
Rejestratory – monitoring
Rzutnik przeźroczy
Mat. na nośnikach elektr.
Tablice multimedialne

ZSZ
52
1
51
12

12
2
1
6
1
2
5
1
2
8793
0
14
1
2
96
4

4. Prace remontowe w szkole w roku szkolnym 2018/2019; wydatkowana kwota.
01.09.2018 – 31.12.2018r. - Rok budżetowy 2018
Lp.

Miesiąc
zakończenia

Nazwa zadania

1.

SUMA
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Koszt z
uwzględnieniem
materiałów
0,00
zł.

01.01.2019 – 31.08.2019r. - Rok budżetowy 2019
Nazwa zadania

1.

Wykonanie monitoringu szkoły – budynek B
(łącznik)
Naprawa instalacji CO – wymiana zaworów
grzejnikowych na termostatyczne
SUMA

2.

sierpień 2019

Koszt z
uwzględnieniem
materiałów
,00

sierpień 2019

9.471,00

Miesiąc
zakończenia

Lp.

9.471,00

Łączna kwota prac remontowych w roku szkolnym 2018/2019 wyniosła: zł.
 Wykonano instalację monitoringu szkoły na budynku B (łącznik). Monitoringiem objęte
zostały tereny zewnętrzne (3 kamery) oraz korytarze (5 kamer). Zainstalowane kamery
działają a trybie Full HD zapewniającym bardzo dobrą jakość sygnału wizji.
 W wyniku uruchomienia budynku B szkoły nastąpiło niezrównoważenie ogrzewania
budynku A w różnych jego częściach. Konieczna była wymiana zaworów grzejnikowych
kulowych na zawory termostatyczne umożliwiające zrównoważenie przepływów wody
w instalacji grzewczej budynku A tak aby wszystkie pomieszczenia były właściwie
ogrzewane. Dokonano wymiany 50 zaworów termostatycznych oraz 2 grzejników
w bibliotece.
5. Dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, ubikacje)
W październiku 2018r. oddano do użytku budynek B szkoły tzw. łącznik w którym
zamontowana jest platforma (winda schodowa) dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca
transport osób na wózku inwalidzkim na parter budynku B oraz budynku A
6. Kadry i doskonalenie zawodowe
Lp.

Rok

1.

2018

Kwota planowana na
dokształcanie w zł.
10.600,00

2

2019

9.675,00

Kwota wykorzystana
na dokształcanie w zł.
5.950,00
do 31.08.2019r.
2.602,60

a) Formy dokształcania rok 2018/2019: Podnoszenie kwalifikacji przez kadrę. (bez
podawania imienia i nazwiska wymienić kursy, szkolenia, warsztaty, studia
podyplomowe itp. ile osób uczestniczyło:
- Kursy kwalifikacyjne, i inne formy doskonalenia zawodowego:
 Szkolenie specjalistyczne AUTOCAD – 6 nauczycieli
 Szkolenie z obsługi platformy Moodle - 12 nauczycieli
-Studia podyplomowe:
 „Turystyka i hotelarstwo dla nauczycieli” – 2 nauczycieli;
 „Doradztwo zawodowe” – 2 nauczycieli;
b) Awans zawodowy; ile osób, na jaki stopień
 brak
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7. Wyniki egzaminów zewnętrznych:
A. EGZAMIN MATURALNY – TECHNIKUM
Zdawalność egzaminu maturalnego w Technikum (bez poprawek) wyniosła 72,4%. przy czym 7
osób miało prawo do egzaminu poprawkowego. Egzamin poprawkowy zdało 5 osób (1 osoba nie
zadała a 1 nie głosiła się na poprawkę). Zdawalność po egzaminach poprawkowych wyniosła 89%.
Zdawalność matury w kraju na poziomie technikum wyniosła 70,5% (bez poprawek).
W województwie warmińsko - mazurskim zdawalność w technikach wyniosła 76,8% (po
poprawkach). Biorąc pod uwagę wyniki techników w poszczególnych powiatach, wyniki naszej
szkoły plasują się na 5 z 21 miejsc.
Wyniki średnie i staninowe egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym (przed
poprawkami):
Przedmiot

Średni wynik

Stanin

Zdawalność

Język polski
Język angielski
Język rosyjski
Matematyka

36,4
65,9
44
53,7

3 – niski
4 – poniżej średniej
4 – poniżej średniej
5 – średni

79,3
92,8
100
93,1

Zdawalność
po poprawkach
96,6
92,8
100
93,1

Wyniki średnie i staninowe egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym:
Przedmiot
Język polski
Język angielski
Geografia
Matematyka
WOS
Informatyka

Średni wynik
30,6
40,4
34,0
24,2
20,0
15,6

Stanin
3 – niski
4 – poniżej średniej
6 – powyżej średniej
5 – średni
5 – średni
4 – poniżej średniej

B. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKCJE ZAWODOWE W TECHNIKUM (zdający
po raz pierwszy):
 Technik informatyk:
Egzamin w kwalifikacji E.13 zdawało 13 uczniów. Etap pisemny zdało 13 uczniów, co
stanowi 100%. Etap praktyczny zdało 10 uczniów co stanowi 77%. Świadectwo
kwalifikacji otrzymało 10 uczniów na 13 co stanowi 77% zdawalności.
Wyniki Technikum w Węgorzewie są wyższe od wyników województwa warmińsko
mazurskiego o 64,8% z etapu pisemnego i o 7,3% z etapu praktycznego
Egzamin w kwalifikacji E.14 zdawało 14 uczniów. Etap pisemny zdało 12 uczniów, co
stanowi 85,7%. Etap praktyczny zdało 12 uczniów, co stanowi 85,7% .
Wyniki Technikum w Węgorzewie są wyższe od wyników województwa warmińsko
mazurskiego o 18,4% z etapu pisemnego i aż 35,7% z etapu praktycznego. Wyniki
z egzaminu praktycznego są wyższe również od wyników, jakie osiągnął Powiat Giżycki aż
o 40,7%.
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Technik organizacji reklamy:
Egzamin w kwalifikacji A.27 zdawało 14 uczniów. Etap pisemny zdało 100%. Etap
praktyczny zdało 11 uczniów, co stanowi 78,6% . Świadectwo z kwalifikacji otrzymało 11
uczniów, tj. 78,6%. Wyniki Technikum w Węgorzewie są wyższe od wyników
województwa warmińsko mazurskiego o 7,3% z etapu pisemnego i aż 33,9% z etapu
praktycznego. W ubiegłych latach szkolnych egzamin z tej kwalifikacji zdało 100%
uczniów.
Analizując wynik szkoły na tle wyników województwa warmińsko - mazurskiego można
stwierdzić, że Technikum w Węgorzewie osiąga bardzo wysokie i wysokie wyniki zdawalności
w poszczególnych kwalifikacjach zawodowych. Wyniki szkoły w większości kwalifikacji są
wyższe i znacząco wyższe (bo nawet o kilkadziesiąt procent) od wyników wojewódzkich.
C. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKCJE ZAWODOWE W BRANŻOWEJ SZKOLE
I STOPNIA:
Do egzaminu przed komisją OKE w Łomży w roku szkolnym 2018/2019 przystąpiło 9
absolwentów, egzamin zdało 6, tym samym świadectwo z kwalifikacji i dyplom otrzymało 67%.
W przypadku egzaminu w Izbie Rzemieślniczej do egzaminu przystąpił i go zdał 1 uczeń (z 2)
D) INDYWIDUALNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
 W roku szkolnym 2018/2019 jedna uczennica otrzymała stypendium Prezesa Rady
Ministrów.
 W roku szkolnym 2018/2019 dwie uczennice otrzymały stypendium Powiatu
Węgorzewskiego.
 I, II i III miejsce uczniów Technikum w Powiatowym Konkursie Wiedzy o AIDS/HIV.
 I miejsce ucznia Technikum w Węgorzewie w Powiatowym Konkursie Młodzież Zapobiega
Pożarom.
 II miejsce ucznia Technikum w Węgorzewie w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Obronie
Cywilnej.
 II miejsce ucznia Technikum w Węgorzewie Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.
 I miejsce uczennicy w Powiatowym Turnieju Szachowym (kategoria dziewcząt, szkoły
ponadgimnazjalne).
 II miejsce uczennicy w Powiatowym Turnieju Szachowym (kategoria dziewcząt, szkoły
ponadgimnazjalne).
 Wyróżnienie ucznia w Gminnym Profilaktycznym Konkursie Plastycznym.
Uczniowie osiągali również sukcesy w zawodach sportowych m.in.:
 I miejsce uczennic w Mistrzostwach Powiatu Węgorzewskiego w sztafetowych biegach
przełajowych.
 II miejsce uczennic w Mistrzostwach Powiatu Węgorzewskiego w sztafetowych biegach
przełajowych.
 II miejsce uczniów Zawodach strzeleckich - Mistrzostwa Powiatu.
 I miejsce uczniów w Powiatowym Drużynowym Tenisie Stołowym.
 I miejsce uczniów w Rejonowych zawodach w drużynowym tenisie stołowym.
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 II miejsce uczennic w Powiatowych zawodach tenisa stołowego.
 III miejsce uczniów w zawodach sprawnościowo - obronnych.
 II miejsce uczennic w Mistrzostwach Powiatu Węgorzewskiego w halowej piłce nożnej
8. Informacja o realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych: realizowane programy
wychowawcze, profilaktyczne, formy, zasięg, współpraca z rodzicami, środowiskiem itp.
Zadania opiekuńcze i wychowawcze realizowane w roku szkolnym 2018/2019 zgodnie
z obowiązującym Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym:
a. zajęcia integracyjne dla klas pierwszych: zajęcia warsztatowe- 4 klasy;
b. diagnoza środowiska szkolnego ( sytuacja rodzinna ucznia, bezpieczeństwo w szkole –
październik i czerwiec);
c. upowszechnianie informacji wśród uczniów dotyczących zagrożeń; alkohol, papierosy,
narkotyki, dopalacze, cyberprzemoc, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni- godziny
wychowawcze, ulotki, konkursy, gazetki ścienne;
d. zajęcia psychoedukacyjne ( rozwiązywanie konfliktów, agresja, tolerancja, radzenie sobie ze
stresem, ze złością, z gniewem );
e. godziny wychowawcze – tematyka (w zależności od klasy) wynikająca ze Szkolnego
Programu Wychowawczo - Profilaktycznego
f. dyżury nauczycieli w czasie przerw;
g. konsekwentne reagowanie na zachowania uczniów łamiące zasady współżycia społecznego;
h. porady, konsultacje ( problemy osobiste, rodzinne , szkolne);
i. rozmowy motywujące uczniów do poprawy ocen, frekwencji i zachowania;
j. kontrakty z uczniami naruszającymi regulaminy szkolne;
k. spotkania zespołów wychowawczych klas na których omawiane są problemy występujące w
klasach i wspólne szukanie rozwiązań
l. zawody sportowe na szczeblu szkolnym, powiatowym, rejonowym i wojewódzkim;
m. udział uczniów w imprezach organizowanych przez szkołę: ślubowanie klas pierwszych,
Dzień otwarty szkoły, 100 rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości –szereg
działań z tej okazji, m.in.: wystawy, gazetki ścienne, występy w Dniu Edukacji Narodowej,
apel, folder „Uczniowie ZSZ dla Niepodległej”,
n. udział uczniów w akcjach: Grosza, zbiórka karmy dla zwierząt, zbiórka rzeczy dla
pogorzelców ze Srokowa, sprzątanie grobów, kiermasze słodkości – uzyskane fundusze
przeznaczone dla dzieci Domu Dziecka, zbiórka zabawek i słodkości dla podopiecznych z
MGOPS, zbiórka nakrętek – 2 akcje, zbiórka makulatury, elektrośmieci i odpadów
recyklingowych
o. udział uczniów w wolontariacie podczas: półmaratonu „Węgorza”, biegów ulicznych
„Mazury Cud Natury”, jesiennego święta biegów, zawodów lekkoatletycznych osób
niepełnosprawnych, „Przedszkolady”, Dnia Sportu SP nr 1
p. udział uczniów w konkursach przedmiotowych.
q. udział uczniów w konkursach na szczeblu powiatowym i wyżej.
r. udział uczniów w Narodowym czytaniu.
s. udział uczniów w wycieczkach krajoznawczych
t. reprezentowanie szkoły w Młodzieżowej Radzie Miejskiej.
u. przygotowanie i przeprowadzenie z uczniami zabaw przedszkolnych i warsztatów (wyjścia
do 4 przedszkoli w Węgorzewie).
v. organizacja i udział uczniów w występach i warsztatach artystycznych dla pensjonariuszy
Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie.
w. organizacja warsztatów dla uczniów gimnazjów.
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x. współudział w nocce szkolnej dla uczniów gimnazjów
y. organizacja zajęć związanych z profilaktyką z zaproszonymi przedstawicielami Policji i
PSSE.
W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole w roku szkolnym 2018/2019 dla 43
uczniów nauczyciele dostosowywali wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych, a 10 uczniów korzystało z indywidualnych programów
edukacyjno- terapeutycznych.
W ramach współpracy z rodzicami:
 spotkania z rodzicami, tzw. wywiadówki na których omawiane były m. in. problemy
występujące w klasie i wspólnie szukano rozwiązań
 pedagogizacja rodziców (wywiadówki, indywidualne spotkania z wychowawcą,
pedagogiem – używki, komunikacja z dzieckiem, agresja, problemy wychowawcze)
 systematyczne kontakty z rodzicami uczniów mających problemy w nauce oraz często
opuszczających zajęcia lekcyjne; ustalanie wspólnych kroków działań.
Przy realizacji powyższych zadań korzystaliśmy ze współpracy z:
 pracodawcami (systematyczne informowanie o frekwencji – uczniowie klas branżowych);
 MGOPS w Węgorzewie – dożywianie, udział pedagoga w posiedzeniach grup roboczych
zespołów ds. przemocy w rodzinie ;
 kuratorami uczniów;
 PPP w Węgorzewie – opinie, orzeczenia, konsultacje w trudnych przypadkach;
 PCPR – opieka nad uczniami z rodzin zastępczych;
 PSSE – współpraca w zakresie prowadzenia zajęć z promocji zdrowia;
 GKRPA – pozyskiwanie funduszy na niektóre działania;
 Policja- spotkania z uczniami – dopalacze, odpowiedzialność karna nieletnich i pełnoletnich,
e-papierosy.

9. Szkolenie i kształcenie praktyczne
A.

Zajęcia praktyczne zasadnicza szkoła zawodowa i branżowa szkoła I stopnia – pracownicy
młodociani w roku szkolnym 2018/2019

Pracowników młodocianych (uczniów zasadniczej szkoły zawodowej) zatrudniało 23 zakładów
pracy (w tym 6 rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zawód
stolarz
mech poj. sam
murarz – tynkarz
piekarz
kucharz
sprzedawca
fryzjer
elektryk
szkutnik
Razem

Kl. I
8
2
6
2
7
24

Kl. II
3
5
1
1
11
1
3
5
30
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Kl. III
1
2
1
2
5
11

Razem
4
15
0
2
5
27
3
3
12
67

Z powyższej tabeli wynika, że największym zainteresowaniem cieszyły się zawody tj. sprzedawca,
mechanik pojazdów samochodowych i szkutnik. Taka sytuacja występuje od kilku lat. W
pozostałych zawodach kształconych jest od 1-5 osób przy czym w niektórych zawodach uczniowie
występują tylko w 1 oddziale.
B.

Praktyki zawodowe technikum w roku szkolnym 2018/2019

Praktyki zawodowe realizowane były w 20 zakładach pracy (na podstawie zawartych 24 umów).
Lp.
1
2
3

Zawód

Klasa
III TI
III TOR
II TI

informatyk
organizacja reklamy
informatyk
Razem

C.

Liczba uczniów
(słuchaczy)
15
15
28
58

Organizacja egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018

Formuła 2012 - styczeń 2019

Zawód
technik
organizacji
reklamy
333906
technik
organizacji
reklamy
333906

Nr
kwalif
ikacji

Nazwa
kwalifikacji

A.26

Sprzedaż
produktów i usług
reklamowych

Liczba
komisji

Liczba
nauczycieli
ZSZ
Pis.
Pr.

Liczba
nauczycieli
inna szkoła
Pis.
Pr.

Pis.

Pr.

5

1

1

1

1

1

1

14

2

2

2

2

2

2

3

1

1

1

1

1

1

E.13

Projektowanie
lokalnych sieci
komputerowych i
administrowanie
sieciami

1

1

E.14

Tworzenie
aplikacji
internetowych i
baz danych oraz
administrowanie
bazami

14

3

2

3

2

3

2

37
8
Pr. – egzamin praktyczny

6

8

6

8

6

A.27

E.12

technik
informatyk
351203

Liczba
zdając
ych

Razem
Pis. – egzamin pisemny

Organizacja
i prowadzenie
kampanii
reklamowej
Montaż i
eksploatacja
komputerów
osobistych oraz
urządzeń
peryferyjnych
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Formuła 2012 - czerwiec 2019

Zawód
technik
organizacji
reklamy
333906

Nr
kwalifi
kacji
A.27

Nazwa
kwalifikacji
Organizacja
i prowadzenie
kampanii
reklamowej

stolarz
752205

A.13

piekarz
751204

T.03

sprzedawca
522301

A.18

Montaż i
eksploatacja
komputerów
osobistych oraz
urządzeń
peryferyjnych
Projektowanie
lokalnych sieci
komputerowych
i
administrowanie
sieciami
Tworzenie
aplikacji
internetowych i
baz danych oraz
administrowanie
bazami
Wytwarzania
wyrobów
stolarskich
Produkcja
wyrobów
piekarskich
Prowadzenie
sprzedaży

T.06

Sporządzanie
potraw i napojów

E.12

technik
informatyk
351203

E.13

E.14

kucharz
512001
Razem

Liczba
zdając
ych

Liczba
komisji
(egzamin)
Pis.
Pr.

Liczba
nauczycieli
ZSZ
Pis.
Pr.

Liczba
nauczycieli
inna szkoła
Pis.
Pr.

4

1

1

1

1

1

1

1

13

1

3

1

3

1

3

4

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

32

8

1

7

6

6

6

6

Na przeprowadzenie części praktycznej podpisano 4 porozumienia z ośrodkami zewnętrznymi
i jedno z pracodawcą. Z powyższych tabel wynika, że przeprowadzenie egzaminów zawodowych
jest dużym przedsięwzięciem organizacyjnym, w którym biorą udział nauczyciele z innych szkół
(ZSO, SOSW, egzaminatorzy z Giżycka). Powołano 31 komisji nadzorujących egzaminy
zawodowe lub przeprowadzających te egzaminy dla 69 zdających.

10. Inne informacje obrazujące pracę i osiągnięcia szkoły lub placówki: realizowane
projekty, pozyskane środki.
A)

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła dokonała naboru uczniów na rok szkolny 2019/2020 do
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dwóch klas technikum (na podbudowie gimnazjum 1 klasa i 1 klasa na podbudowie szkoły
podstawowej). Do technikum na podbudowie gimnazjum przyjęto 31 uczniów w dwóch zawodach:
technik informatyk (15 uczniów) i technik organizacji turystyki (16 uczniów). Do technikum na
podbudowie szkoły podstawowej przyjęto 31 uczniów w trzech zawodach: technik informatyk (11
uczniów), technik reklamy (11 uczniów) i technik organizacji turystyki (9 uczniów).
Dokonano również naboru do trzech klas Branżowej Szkoły I stopnia (68 uczniów).
B)

Promocja szkoły i nauczanych w szkole zawodów.

Szkoła każdego roku przeprowadza szereg działań promujących szkołę wśród szkół gimnazjalnych
i całej społeczności węgorzewskiej.
Przykłady działań promocyjnych oraz innych przeprowadzonych w ubiegłym roku szkolnym.
 Organizacja Światowego Dnia Turystyki. Wyjście w miasto z plakatami i ulotkami w celu
promocji Światowego Dnia Turystyki oraz zawodu technik obsługi turystycznej - wrzesień
2018r.
 Organizacja wycieczki "Turystycznie historycznie o Węgorzewie z panem J. Łapopaździernik 2018r.
 Organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Warsztaty, konkursy i wycieczki.
Promocja technikum i branżowej szkoły I stopnia - październik 2018r.
 Wyjścia do Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie z programem artystycznym.
Przygotowanie zabaw ruchowo - tanecznych - stała współpraca - kilka spotkań w roku.
 Organizacja akcji charytatywnej na rzecz osób potrzebujących pomocy i zwierząt.
 Organizacja spotkania gimnazjum w Węgorzewie z panem J. Tyszko. Przygotowanie
wystawy promującej szkutnika i TOT.
 Udział ze szkolnym wolontariatem z okazji Jesiennego święta biegów.
 Pomoc wolontariuszy na węgorzewskich pokazach sztuki walki.
 Akcja wolontariacka - sprzątanie cmentarzy przed 1 listopada.
 Przygotowanie inscenizacji patriotycznej na Narodowe Święto Niepodległości.
 Przygotowanie wolontariuszy z okazji Święta Niepodległości.
 Organizacja Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
 Wyjścia do przedszkoli z zabawami mikołajkowymi.
 Akcja wolontariacka - Zbiórka zabawek w szkole dla potrzebujących dzieci.
 Wyjście do Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie z programem świątecznym przygotowanie zabaw ruchowo - tanecznych.
 Akcja wolontariacka - zbiórka karmy.
 Udział w akcji charytatywnej podczas Wigilii Szkolnej.
 Organizacja szkolnego etapu Wiedzy o Obronie Cywilnej - styczeń 2019r.
 Zorganizowanie szkolnego konkursu handlowego Mistrz Merchandisingu.
 Zorganizowanie szkolnego konkursu ortograficznego.
 Organizacja szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
 Organizacja w ZSZ akcji świątecznej zbiórki makulatury - grudzień - styczeń 2019r.
 Przygotowanie dekoracji świątecznych celem prezentacji w Starostwie Powiatowym.
 Spotkania przedstawicieli szkoły z rodzicami uczniów klas 3 gimnazjum w Węgorzewie,
Więckach, Pozezdrzu. Przedstawienie oferty edukacyjnej.
 Spotkania przedstawicieli szkoły z rodzicami uczniów klas 8 szkół podstawowych.
 Spotkania dyrektora szkoły z rodzicami klas 3 szkół gimnazjalnych i klas 8 szkół
podstawowych/
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 Przygotowanie antyram promujących zawody. Promocja oferty również w Starostwie
Powiatowym.
 Przygotowanie spotów reklamowych do technika obsługi turystycznej.
 Przygotowanie spotów reklamowego do technika organizacji reklamy.
 Organizacja Dni Otwartych szkoły z udziałem zaproszonych gości.
 Napisanie artykułu do Węgorzewskiego Tygodnia dotyczącego Dni otwartych szkoły oraz
promocji nowych kierunków.
 Opracowanie i kolportaż Gazetki szkolnej do gimnazjów i szkół podstawowych.
 Organizacja Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych - przeprowadzenie
konkursów oraz organizacja kiermaszu.
 Organizacja i przeprowadzenie Powiatowego Konkursu Informatycznego..
 Organizacja akcji - Sprzątanie Węgorzewa.
 Wyjazd do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku z programem artystycznym.
 X Zimowa Przedszkolada. Opieka nad wolontariuszami i pomoc w organizacji imprezy.
 Przygotowanie wolontariuszy i przeprowadzenie zabaw w SOSW w Węgorzewie podczas
Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego.
 Organizacja i przeprowadzenie Powiatowych Konkursów dla uczniów szkół gimnazjalnych.
 Zorganizowanie przez szkolną bibliotekę Imprezy Głośnego Czytania Poezji Z. Herberta.
 Organizacja i przeprowadzenie Konkursu Frazeologicznego z okazji Międzynarodowego
Dnia Języka Ojczystego.
 Przygotowanie wystawy z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 Organizacja Powiatowego Konkursu Języków Obcych "Zapraszamy na Mazury" dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
C)

Inne osiągnięcia

Zespół Szkół Zawodowych od wielu lat systematycznie poodnosi jakość kształcenia stając
się jedną z najlepszych szkół w województwie. W roku szkolnym 2018/2019 zdawalność matury
wyniosła w węgorzewskim technikum aż 89% (wynik z poprawkami). Uważamy ten wynik za
bardzo dobry na tle innych techników w województwie. Wynik naszego technikum był również
wyższy i czasami znacząco wyższy nawet od wyników niektórych liceów ogólnokształcących w
województwie. Średnie wyniki matur naszego technikum są również wyższe od średnich wyników
wojewódzkich i nawet krajowych (porównując do techników).
Podobne sukcesy szkoła odnotowuje w zdawalności egzaminów zawodowych. Wyniki
szkoły są również wysokie i bardzo wysokie. W niektórych kwalifikacjach szkoła odnotowuje
100% zdawalność na przestrzeni ostatnich lat. Średnie wyniki z egzaminów również są wyższe od
wyników wojewódzkich i to nawet o kilkadziesiąt procent.
W roku 2016 Technikum otrzymało znak jakości oraz tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”,
plasując się na 3 miejscu w wojewódzkim rankingu najlepszych techników.
Sukces szkoły to ciężka praca nauczycieli i uczniów oraz rodziców. Szkoła stawia wysokie
wymagania uczniom jednocześnie stwarzając warunki przyjaznej i życzliwej pracy z uczniami. Jak
widać wypracowane działania przynoszą z każdym rokiem kolejne sukcesy.
D)

Pozyskane środki

Szkoła w roku szkolnym 2018/2019 pozyskała następujące środki finansowe:
 1600 zł z Powiatu Węgorzewskiego na realizację powiatowych konkursów: turystycznego,
informatycznego i języków obcych.
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 Gminna
Komisja
do
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
2500zł na przeprowadzenie konkursów profilaktycznych.
 W szkole nauczyciele utworzyli stowarzyszenie Technik, które działa na rzecz uczniów i
całej społeczności szkolnej. Stowarzyszenie prowadzone jest przez nauczycieli bezpłatnie w
ramach wolontariatu. Nauczyciele w ramach stowarzyszenia piszą wnioski i pozyskują
fundusze. W każdym roku składanych jest kilka wniosków, m.in.:
 Tytuł projektu: „Na szlaku przygody”. Wniosek o udzielenie wsparcia od
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata
2016-2023 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 20142020. – kwota pozyskana na realizację zadania – 16 000,00 zł, całkowita wartość
realizowanego projektu to 17 762,60 zł. Za środki pozyskane w ramach projektu
zostaną zrealizowane w roku szkolnym 2018/2019 dwie wycieczki krajoznawcze.
Celem wycieczek jest promowanie nowego kierunku kształcenia: technik obsługi
turystycznej wśród uczniów szkół powiatu węgorzewskiego. W ramach projektu w roku
szkolnym 2017/2018 został zakupiony profesjonalny sprzęt dla grup turystycznych:
zestaw odsłuchów i nadajników dla grup zwiedzających z przewodnikiem o wartości
9 900 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset złotych)
11. Realizowane projekty:
Od 01.03.2018r. szkoła realizuje projekt o nazwie „Drewno, woda i przygoda – nowe zawodowe
kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie. Planowany termin zakończenia
projektu to koniec czerwca 2020r. Założenia projektu były następujące:
- przeszkolenie 3 nauczycieli celem przygotowania ich do prowadzenia tzw. KKZ czyli kursów
kwalifikacji zawodowych w kwalifikacji MG.29 – wykonywanie robót szkutniczych.
- studia podyplomowe 2 nauczycielek w zakresie turystyki i hotelarstwa
- KKZ w kwalifikacji MG.29 dla 2 grup 15-osobowych – funkcjonuje 1 grupa 28 osób
- KKZ dla kwalifikacji TG.14 dla 1 grupy 10-osobowej – funkcjonuje 1 grupa 5 osób
- KKZ dla kwalifikacji TG.07 dla 1 grupy 20-osobowej – funkcjonuje 1 grupa 4 osoby
Niestety nie udało się pozyskać większej liczby uczestników
- realizacja szkoleń dla uczniów ZSZ oraz słuchaczy KKZ z programu typu AutoCad (jeszcze nie
realizowane)
- realizacja szkoleń z programu typu AutoCad dla 6 nauczycieli i nauczycielek (zrealizowane)
- realizacja szkoleń dla nauczycieli z obsługi platformy e-learningowej Moodle (zrealizowane dla
11 nauczycieli)
- realizacja kursów na sternika jachtowego i motorowodnego oraz żeglarza (jeszcze nie realizowane
- doradztwo zawodowe dla wszystkich słuchaczy KKZ (w realizacji)
- wyposażenie ZSZ w Węgorzewie w elektronarzędzia umożliwiające wykonywanie niektórych
prac związanych z kwalifikacją MG.29 (zrealizowane w 2018r. na kwotę ok. 70 tyś zł)

12. Potrzeby szkoły
1. W październiku roku szkolnego 2018/2019 oddano do użytku budowany budynek B szkoły
tzw. łącznik o powierzchni użytkowej ok. 600 m2. W związku z tym wzrosły koszty utrzymania np.
koszty ogrzewania o 50% w stosunku do lat poprzednich. Dodatkowo na wzrost zużycia gazu
o 50% nałożyła się podwyżka cen gazu aż o ok. 30%. Kwota przeznaczona na ogrzewanie szkoły
w wysokości 35 tyś. zł okazała się za mała o ok. 3 tyś. zł . W poprzednich latach koszty ogrzewania
szkoły kształtowały się na poziomie 18-20 tyś. rocznie.
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Wzrosły również koszty z bieżącym utrzymanie nowego budynku np. środki czystości oraz energia
elektryczna.
Od 1 września 2019 zatrudniona została dodatkowa sprzątaczka w związku z koniecznością
wynikającą z zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego jakie zostało zapisane we wniosku
o dofinansowanie budowy łącznika. W roku szkolnym 2019/2020 i w latach następnych z uwagi na
zapowiadany wzrost minimalnego wynagrodzenia będzie to oznaczało dodatkowy wzrost kosztów
pracowniczych w tej grupie zawodowej o min. 50 tyś rocznie.
2. Koniecznością jest wymiana rynien na budynku głównym oraz tzw. kukułkach na dachu.
Istniejące rynny są po prostu dziurawe i woda leje się z nich po ścianach budynku powodując
ich zawilgocenie i przemarzanie. Zaplanowane w tym roku środki finansowe w wysokości 20 tyś
zł niestety nie zostały wykorzystane ponieważ firma, z którą wstępnie rozmawialiśmy po obejrzeniu
stanu części dachu nie podjęła się tego zadania ze względu na stan odeskowania i połaci dachowych
w dolnej części dachu. Rozpoczęcie wymiany rynien od strony boiska tak naprawdę musiałoby
oznaczać jednocześnie naprawę części dachu co jest ekonomicznie nieuzasadnione.
3. Remont dachu. Od kilku lat (a w formie pisemnej w latach 2016, 2017 i 2018) informowałem
Radę Powiatu o potrzebie remontu dachu. Dach nie jest ocieplony. Deski co prawda są pokryte
papą jednak w wielu miejscach jest ona uszkodzona co powoduje że dach przecieka. Przez wiele lat
stan desek ulegał pogorszeniu. Wiele dachówek jest uszkodzonych (ułamanych lub popękanych),
źle ułożonych co powoduje duże nieszczelności. Dach został dokładnie obejrzany i na ten moment
wydaje się być na ten moment bezpieczny (podkreślam, że na ten moment). Poruszanie się po
dachu w celu napraw jest bardzo ryzykowne bo dachówki są kruche i nawet niewielki nacisk
powoduje ich pękanie. Występują również ubytki w murach szczytowych budynku w miejscach
połączenia dachówek zaprawą cementową. Należy więc bardzo mocno rozważyć remont dachu a w
zasadzie to wymianę połaci dachowych. Konieczne jest również ocieplenie z zewnątrz oraz
wykonanie obróbek dekarskich na wykuszach (kukułkach) dachowych. W kilku miejscach brakuje
blach chroniących przed zaciekaniem deszczu. Całkowita powierzchnia dachu to ok. 500 m2. Przy
okazji remontu dachu konieczne będzie również wyremontowanie kominów.
4. Nadal mamy do wykonania decyzję nr HDiM-0941/14/12/06 z dnia 20.11.2008 Sanepidu
wojewódzkiego dotyczącą wykonania ogrodzenia szkoły. Decyzja ta była odraczana już
kilkakrotnie i zawsze z powodów trwających remontów w szkole. Udało mi się wynegocjować aby
decyzja ta została odroczona do końca sierpnia 2020 roku. Odroczenia odbywały się zawsze
w związku z koniecznymi do wykonania remontami w budynku szkolnym co oznaczało
konieczność ponoszenia kosztów na ważniejsze niż ogrodzenie remonty. Na początek wymiana
okien, później remonty klas lekcyjnych, korytarzy i pomieszczeń administracji, a obecnie z powodu
budowy łącznika. Z informacji jaką otrzymałem (co prawda nie w piśmie) wynika, że to była
ostatnia prolongata. W związku z powyższym decyzja HDiM-0941/14/12/06 z dnia 20.11.2008
Sanepidu wojewódzkiego dotycząca wykonania ogrodzenia szkoły musi zostać wykonana do końca
sierpnia 2020 roku.
5. Z uwagi na rosnące wymagania co do wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne wymagane
do nauczania przedmiotów musimy uzupełniać wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy,
zużywające się lampy do projektorów (koszt jednej lampy to ok. 1000zł) , wyposażenie
dydaktyczne do nauczanych zawodów oraz niezbędne oprogramowanie oraz licencje programów
używanych przez uczniów i nauczycieli w ramach zajęć dydaktycznych.
6. Potrzeby finansowe: Jak zawsze duże. Od stycznia 2019 nastąpił wzrost wynagrodzenia
nauczycieli o 5% oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia do wysokości 2250 z co skutkuje
podwyżką wynagrodzeń dla pracowników obsługi. Kolejna podwyżka wynagrodzenia nauczycieli
miała miejsce od 1 września 2019r. o 9,6% oraz dodatku za wychowawstwo do kwoty 300 zł brutto
(wzrost 2,5 krotny)
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W roku 2020 najprawdopodobniej nastąpi znaczący wzrost kosztów wynagrodzeń w grupie
pracowników obsługi związany z dodatkowym etatem sprzątaczki oraz wzrostem minimalnego
wynagrodzenia od stycznia 2020 roku. Ponadto do wynagrodzenia zasadniczego nie będzie
wliczany dodatek za staż pracy co w przypadku ZSZ będzie oznaczać dodatkowe 20% do
wynagrodzenia zasadniczego. Jeżeli zapowiedzi Rządu okażą się spełnione to w grupie zawodowej
sprzątaczek, woźnych i konserwatorów nastąpi wzrost wynagrodzeń o ok. 30%. Aby zachować
rozsądne proporcje wynagrodzeń w grupie pracowników obsługi i administracji związane
chociażby z odpowiedzialnością należy pomyśleć o wzroście wynagrodzeń w grupie pracowników
administracji.
7. Utrzymanie sali gimnastycznej. W związku z tym, że do szkół ponadgimnazjalnych trafiły
2 roczniki znacząco wzrosła liczba godzin zajęć wychowania fizycznego zarówno w ZSZ jak i LO.
Z uwagi na to, że nie było możliwości aby zmieścić wszystkie zajęcia WF w hali przy LO dyrektor
ZSZ w Węgorzewie, aby zapewnić właściwą realizacji zajęć wychowania fizycznego podjął
działania, aby na realizację tych zajęć wykorzystać salę gimnastyczną przy byłej siedzibie SP1 tj.
przy ulicy Bema. W ramach umowy z Gminą Węgorzewo korzystamy z tej sali ponosząc koszty jej
utrzymania, które rocznie wynosić będą ok. 32 tyś zł (o ile ceny energii elektrycznej oraz cieplnej
nie ulegną zmianie).
8. Inne uwagi. Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna oraz związki zawodowe działające na terenie
szkoły widzą pilną potrzebę zmian regulaminów obowiązujących w Powiecie Węgorzewskim
związanych m.in. z dodatkami funkcyjnymi, dodatkami motywacyjnymi, nagrodami dyrektora
i starosty. Obowiązujące regulaminy funkcjonują już 10 lat nie przystają już do obecnej
rzeczywistości. Nadmienię tylko, że dyrektor ZSZ w Węgorzewie dysponuje kwotą ok. tylko 670 zł
brutto miesięcznie na dodatki motywacyjne dla nauczycieli. Oznacza to że wysokość dodatku
motywacyjnego to kwota ok. 84 zł netto zakładając, że dodatek zostanie przyznany w minimalnej
wysokości. Jest to kwota żenująco mała. W rzeczywistości po uwzględnieniu dodatku dla
wicedyrektora w „rozsądnej” wysokości 300zł brutto oraz dodatek dla kierownika szkolenia
praktycznego to dodatki można przyznać w minimalnej wysokości jedynie dla 2 nauczycieli.
Roczna kwota na funduszu nagród w roku szkolnym 2019 wynosi 12 tyś. zł. brutto. Najniższa
nagroda jaka może być przyznana to 500 zł. a najwyższa to 1000 zł. Zważywszy na to, że
zdecydowana większość nauczyciel mocno angażuje się w niepłatne pozasłużbowe obowiązki
o czym wspominałem na wstępie informacji jest to kwota naprawdę niska.
Z poważaniem:

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook’u: https://www.facebook.com/ZSZWegorzewo
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