
UCHWAŁA Nr SG5". G& .2020
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji o stanie
realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2020 r., póz. 910), art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., póz. 920) oraz § 77 ust. l Statutu
Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maź. z 2019 r.,
póz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Sierpcu informację o stanie realizacji
zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki
w roku szkolnym 2019/2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Mariusz Turalski - Przewodniczący

2) Jarosław Ocicki - członek

3) Andrzej Cześnik - członek

4) Sławomir Krystek - członek

5) Kamil Różański - członek



ZAŁĄCZNIK
do UCHWAŁY Nr i6b.662020

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia/3października 2020 r.

Informacja o stanie realizacji zadań
oświatowych w Powiecie Sierpeckim
za rok szkolny 2019/2020 w szkołach

i placówkach tych typów, których
prowadzenie należy do zadań własnych

jednostki samorządu terytorialnego
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Wstęp

„W dzisiejszych czasach, źródel poznania i nauki nowych umiejętności jest wiele. Wśród nich jest
jednak jeden niezastąpiony. Nauka przez cudze doświadczenie".

Prowadzenie polityki edukacyjnej jest jednym z ważniejszych zadań
wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki przeznaczone na
edukację stanowią często najbardziej znaczącą pozycję w budżecie samorządu, zaś
podejmowane decyzje wpływają na przyszłe losy całej społeczności lokalnej
i każdego mieszkańca. Art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
Oświatowe (Dz. U. z 2020 r., póz. 910) nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek
corocznego przedstawienia do dnia 31 października Radzie Powiatu informacji
0 stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach: egzaminu ósmoklasisty,
egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań
podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez
kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów
1 rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu
terytorialnego.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
2019/2020 to przede wszystkim:

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich

i patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach

podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych

uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej
kształcenia ogólnego.

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych
podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Kontrole przeprowadzane w szkołach i placówkach dotyczyły między innymi
funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach, organizowania zajęć
indywidualnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także zgodności oferty
kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów kształcenia branżowego.



Monitorowanie badało przede wszystkim realizację obowiązkowych zajęć z w-f,
przechodzenia uczniów do szkół specjalnych, prowadzenia innowacji w szkołach
oraz wdrażania podstaw programowych do zawodów.

Rok szkolny 2019/2020 r. to bardzo trudny okres ze względu na wiele zmian
w oświacie wywołanych pandemią koronawirusa. Od 25 marca 2019 r. jednostki
systemu oświaty realizowały zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość. Stopniowe przywracanie pracy szkół i placówek oświatowych
rozpoczęło się od 4 maja 2020 r.

Kalendarium najważniejszych zmian w systemie oświaty wynikających z epidemii
COYID - 19 przedstawiało się następująco:

• od 12 marca - czasowe zawieszenie działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej jednostek systemu oświaty;

• od 16 marca - działania przygotowawcze do obowiązkowej pracy jednostek
systemu oświaty w trybie zdalnym;

• od 25 marca -jednostki systemu oświaty realizują zadania z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość (lub w inny sposób);

• od 4 maja - powrót poradni psychologiczno-pedagogicznych do pracy
w systemie stacjonarnym; praktyki zawodowe u pracodawców dla słuchaczy
szkół policealnych; kształcenie praktyczne na kursach;

• od 6 maja - przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
oraz inne formy wychowania przedszkolnego mogą zdecydować o kontynuacji
działalności;

• od 18 maja - zajęcia praktyczne przygotowujące do końcowych egzaminów
zawodowych dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych; zajęcia
praktyczne z nauki jazdy pojazdami silnikowymi dla uczniów klas III
branżowych szkół I stopnia; zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rewalidacyjne; otwarcie
schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia
pozaszkolne;

• od 25 maja -praktyki zawodowe u pracodawców dla uczniów III klas
technikum; zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia
zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych; konsultacje
z nauczycielami w szkołach dla uczniów VIII klas i maturzystów; staże
uczniowskie dla uczniów klas III branżowej szkoły I stopnia oraz technikum;

• od l czerwca - konsultacje z nauczycielami w szkołach dla wszystkich
uczniów; zajęcia praktyczne dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia;
zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy pojazdami silnikowymi dla uczniów
klas III technikum; praktyki zawodowe dla wszystkich uczniów technikum;

• od 29 czerwca - zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów
branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.



Mimo wielu ograniczeń w okresie pandemii: brak bezpośredniego kontaktu ucznia
z nauczycielami, rówieśnikami, brak możliwości stosowania tradycyjnych środków
i pomocy dydaktycznych stosowanych w warunkach pracowni szkolnych,
zwiększona liczba zadań do samodzielnego wykonania, brak realizacji
w odpowiednim czasie praktycznej nauki zawodu, ograniczona liczba wycieczek
szkolnych, realizacji przedsięwzięć oraz konkursów przedmiotowych itp. - uczniowie
szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sierpecki osiągnęli bardzo
dobre wyniki na egzaminie maturalnym. Średnia zdawalność w/w egzaminu
przewyższała średnią krajową i województwa mazowieckiego.

Władze powiatu, doceniając znaczenie edukacji i dbając o jej rozwój na jak
najwyższym poziomie od wielu lat dokładają wielu starań, aby podnosić jakość
i efektywność kształcenia w podległych sobie placówkach. Jednostki samorządu
terytorialnego, wyposażone w kompetencje do kierowania procesami rozwijania oraz
doskonalenia edukacji, zobowiązane są do podejmowania szeregu decyzji w tym
zakresie, m. in. badanie potrzeb oświatowych na obszarze działania oraz
przygotowywanie projektów ich zaspokajania. Osiągnięcie powodzenia w realizacji
przyjętego kierunku rozwoju lokalnej oświaty nie jest możliwe bez strategicznego
planowania działań na rzecz szeroko rozumianej edukacji. Żeby osiągnąć w/w cele
zaplanowano wdrożenie wieloletniego programu pod nazwą „Strategia Rozwoju
Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2020-2025", zwaną inaczej Strategią,
opracowaną przez powołany Zarządzeniem Nr ON .120.18.2020 Starosty
Sierpeckiego z dnia 11 marca 2020 r. Zespół.

Pozostawiając swobodę w doborze zarówno treści jak i formy tych informacji,
a także sposobie ich wykorzystania, niniejszy raport o stanie realizacji zadań
oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 jest sprawozdaniem z wykonania zadań
priorytetowych i efektów kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu
Sierpeckiego.



II Metryczka powiatu
Mapa powiatu

Położenie i demografia
Powiat Sierpecki położony jest w północno - zachodniej części województwa

*?mazowieckiego. Powierzchnia powiatu wynosi 852,04 km , zamieszkuje go 51 954
mieszkańców (dane z 31.12.2019 r.). Gęstość zaludnienia wynosi ok. 61

T

mieszkańców na km ,

Metryczka powiatu

Liczba ludności powiatu

Budżet powiatu (wykonanie
2019, planowane 2020)

Budżet w przeliczeniu na
jednego mieszkańca

Otrzymana subwencja
oświatowa

Subwencja oświatowa
w przeliczeniu na jednego
ucznia (łącznie z wagami
z tytułu niepełnosprawności
i zadaniami pozaszkolnymi)

Wydatki na oświatę (wykonanie
201 9, planowane 2020 - łącznie
z wydatkami inwestycyjnymi
1 projektami unijnymi)

Wydatki związane z oświatą
w przeliczeniu najednego
ucznia

Dane z 2019 r.

52 196 (stan na 31.12.2018 r.)

67 505 743,42 zł

1 293,31 zł

19 519 453 zł

10 947,53 zł

24 252 828,45 zł

13 602,26 zł

Dane z 2020 r.

51 954 (stan na 31.12.2019 r.)

Plan na 16.09.2020 r.
79 560 881 zł

1 531,37 zł

Plan
21 517 473 zł

11 409,05 zł

Plan na 16.09.2020 r.
27 633 972 zł

14 652,16 zł



Liczba uczniów szkół
dotowanych przez JST
( na podstawie metryczki na 2019 r.
i 2020 r.)

1783 1886

Liczba szkół (zespołów szkół)
dla których organem
prowadzącym jest powiat
sierpecki

Liczba szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół
publicznych dotowanych przez
JST

Liczba szkół publicznych
prowadzonych przez osoby
fizyczne lub osoby prawne
inne niż JST, dotowanych przez
Powiat Sierpecki

Ogólna liczba
uczniów/słuchaczy szkół
niepublicznych (wykazana
w SIO na 30 września 2018 r.
i 2019 r.)

Ogólna liczba uczniów szkół
publicznych prowadzonych
przez osoby fizyczne lub osoby
prawne inne niż JST (na dzień
30.09.2018 r. i na podstawie
SIO 30 września 2019 r.)

Gimnazjum 47
LO-92

Na podst. SIO z 30 września
2018 r.

LO -153
Na podst. SIO z 30 września

2019 r.

Dotacja miesięczna
/ucznia/słuchacza (bez
niepełnosprawności)
przekazana szkołom
niepublicznym i publicznym nie
samorządowym.

Na 2019 r.
Liceum Ogólnokształcące PUL

546,33 - zł
Oddziały dot. Gimnazjum w

LEONIUM-1 163,69 zł
Do 31 sierpnia 2019 r.

Liceum Ogólnokształcące
LEONIUM- 546,33 zł

LEONIUM
Liceum Ogólnokształcące

665,67- zł

Liczba placówek oświatowych
dla. których organem
prowadzącym jest JST

Stopa bezrobocia w powiecie
sierpeckim

14,7%
Stopa bezrobocia w kraju-

15,1%
Stopa bezrobocia w kraju-



5,2 %
Stopa bezrobocia w woj. maz.-

4,5 %
(dane na koniec VIII 2019 r.)

6,1 %
Stopa bezrobocia w woj. maź.-

5,1%
(dane na koniec VIII 2020 r.)

Szczegółowa demografia Powiatu Sierpeckiego

Nazwa jednostki
Powiat Sierpecki
gm. Miasto Sierpc
gm. Gozdowo
gm. Mochowo
gm. Rościszewo
gm. Sierpc
gm. Szczutowo
gm. Zawidz

Liczba mieszkańców. Dane z 31.12.2019 r.
51 954 (spadek o 242 osoby)

17933 (spadek o 81 osób)
5943 (spadek o 15 osób)

6 009 (spadek o 41 osób)
4 139 (spadek o 7 osób)
7 042 (wzrost o 8 osób)

4 3 10 (spadek o 37 osób)
6 578 (spadek o 69 osób)



III Struktura szkół i placówek oświatowych

Centrum
Kształcenia

Zawodowego
Liceum

Ogólnokształcące

Zespół Szkół
Nr l Powiat

Sierpeckl
Poradnia

Psychologiczno
Pedagogiczna

Zespół Szkol
Nr 2

Ognisko
Pracy

Pozaszkolnej

Specjalny
Ośrodek
Szkolno-

Wychowawczy



Struktura szkół funkcjonujących w formie Zespołu
(uwzględniono nabór do szkół w roku szkolnym 2019/2020)

Struktura wewnętrzna Zespołu Szkół Nr l
im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu

Liceum
Ogólnokształcące

Liceum
Ogólnokształcące

dla Dorosłych
(nie dokonano

naboru)

Szkoła
Policealna (nie

dokonano
naboru)

Zespół Szkol
Nr l

Branżowa Szkoła I
Stopnia

Struktura wewnętrzna Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta
Wolskiego w Sierpcu

Liceum
Ogólnokształcące

Liceum
Ogólnokształcące dla

Dorosłych
(nie dokonano naboru)

Technikum

Zespól Szkól
Nr 2 Szkoła Policealna

(nie dokonano
naboru)

Branżowa Szkoła
I Stopnia

10



Struktura wewnętrzna Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego w Sierpcu

Przedszkole
SpecjalneSzkoła

Podstawowa
Specjalna Nr 4

Specjalny
Ośrodek
Szkol n o-

Wychowawczy

Branżowa Szkoła I
stopnia Specjalna

Szkoła Specjalna
Przysposabiająca

do Pracy

Na terenie Powiatu Sierpeckiego funkcjonują szkoły
ponadpodstawowe, prowadzone przez inne niż Powiat Sierpecki

podmioty

Zespól Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego

w Studzieńcu

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi - organ

prowadzący

Zespół Szkół Samorządowych
w Zawidzu

Gmina Zawidz - organ
prowadzący

Liceum Ogólnokształcące
im. Biskupa Leona

Weimarskiego w Sierpcu
Apostolstwa Katolickiego -
Księża Pailoryni w Sierpcu-

11



IV Ustalone na rok szkolny 2019/2020 zawody i kierunki kształcenia
w poszczególnych typach szkól w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Sierpecki

Specjalny Ośrodek
Szkolno-

Wychowawczy
w Sierpcu

Branżowa Szkota I
Stopnia Specjalna

piekarz
kucharz
mechanik pojazdów samochodowych
stolarz
krawiec
cukiernik
fryzjerSzkoła

Policealna

Liceum
Ogólnokształcące

dla Dorosłych

Zespól Szkol Nr l im gen
Jose de San Martin

w Sierpcu

Branżowa Szkoła I
Stopnia

Liceum
Ogólnokształcące

l)Technik elektronik
2)Technik mechanik
3)Technik budownictwa
4)Technik ochrony środowiska
5)Technik informatyk
6)Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
7)Technik pojazdów samochodowych

Ślusarz
Betoniarz- zbrojarz

Mechanik pojazdów samochodowych
Stolarz

12



Technik administracji

Liceum
Ogólnokształcące dla

Dorosłych

Szkoła
Policealna

Zespół Szkol Nr 2
im. Zygmunta Wolskiego

w Sierpcu
Liceum

Ogólnokształcące

Branżowa Szkoła I
Stopnia

Technik ekonomista
Technik informatyk
Technik handlowiec
Technik spedytor
Technik organizacji turystyki (obsługi turystycznej)
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik cyfrowych procesów graficznych
Technik rachunkowości

Sprzedawca
Kucharz
Lakiernik samochodowy (lakiernik)

Przetwórca mięsa (wędliniarz)
Piekarz
Cukiernik
Ślusarz
Stolarz
Elektryk
Elektromechanik
Mechanik pojazdów samochodowych

Blacharz samochodowy
Krawiec
Fryzjer
Monter sieci i instalacji sanitarnych

Elektromechanik pojazdów samochodowych

13



V Informacje o liczbie uczniów, oddziałach i etatach
pracowników szkól w roku szkolnym 2019/2020

Poniżej w postaci tabelarycznej przedstawiono informacje o liczbie uczniów,
oddziałach i etatach pracowników szkół w roku szk. 2019/2020 na podstawie SIO
z dnia 30 września 2019 r.

W celu ułatwienia zapisu danych statystycznych zastosowano następujące
skróty:

LO - Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu
ZS Nr l - Zespół Szkół Nr l im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
ZS Nr 2 - Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
SOS-W- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu
CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
PP-P - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu
OPP - Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu
KKZ - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Tabela nr l - uczniowie i oddziały

l

Liczba
uczniów

Razem

Liczba
oddziałów

Razem

Szkoła

2

LO

Z S N r ł

ZSNr2

3

LO

ZS Nr 1

ZSNr2

3

Ogółem

3

252

861

539

1652

1 1

31

24

66

W tym w
szkołach

dla
młodzieży

252

861

539

1652

1 1

31

24

66

Licea
Ogólnokształcące

4

252

225

127

604

11

7

6

24

Technikum

6

-

552

331

883

-

20

14

34

Szkolą
Branżowa 1

7

-

84

81

165

-

4

4

8

Szkoły dla
Dorosłych

s

-

-

-

-

-

-

-

-

W tym liczba
uczniów w
internacie

-

85 - śr.

-

-

-

3gr.
wych.

14



Tabela nr 2 - liczba uczniów i oddziałów w SOS-W

]

Liczba uczniów/
wychowanków

Liczba
oddziałów

Ogółem
(bez internatu)

2

89

12

Przedszkole
Specjalne

8

2

Szkolą
Podstawowa

Nr 4 Specjalna

5

30

6

Branżowa Szkoła
I Stopnia
Specjalna

4

10

1

Szkoła Specjalna
Przy s p osa bia j ą ca

do Pracy

s

28

3

Grupy
rewalidacyjno-
wychowawcze

w SOS-W

ć

13

2

Specjalny Ośrodek
Szkolno-

Wychowawczy
internat

7

19

2

Ogółem w roku szkolnym 2019/2020 do szkół, których organem prowadzącym jest
Powiat Sierpecki uczęszczało łącznie 1741 uczniów (łącznie z SOSW
i wychowankami Przedszkola Specjalnego) w szkołach dla dzieci i młodzieży
w systemie stacjonarnym.

VI Zatrudnienie

Tabela nr 3 - wskaźniki

1

Liczba uczni ów/ wychowanków(bez internatu)

Liczba oddziałów (bez internatu)

*Liczba etatów wynikających ze stosunków
pracy nauczycieli

Liczba etatów administracji

Liczba etatów obsługi

Średnia liczba uczniów na oddział (bez
oddziałów internatu)

*Średnia liczba etatów nauczycielskich na
oddział

*Średnia liczba uczniów na etat nauczycielski

*Średnia liczba uczniów na etat administracji

*Średnia liczba uczniów na etat obsługi

Ogółem/
bez SOS-W

2

1652

66

139,82

13

27,7

25,03

2,12

11,81

127,08

59,64

LO

3

252

11

32,98

2

6,7

22,91

3

7,64

126

37,61

ZSNrl

4

861

31

66,67

7

15

27,77

2,12

13,11

123

57,4

ZSNr2

5

539

24

40,17

4

6

22,5

2,52

13,4

134,75

89,80

SOS-W

0

89

12

39,50

3

J O

6,36

2,82

2,25

29,67

8,9

'- dotyczy średniej wszystkich typów szkół łącznie z internatem
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Tabela nr 4 - indywidualne nauczanie, kształcenie specjalne (liczba uczniów może różnić się od danych

szkoła

LO
Z S N r l
-LO

ZSNrl
TECH.
ZSNrl
BS I st.
ZSNr2-
LO

ZSNr2-
TECH.
ZSNr2-
BS I st.

SOS-W

Razem

Liczba
uczniów

252
225

552

84

127

331

81

89

1741

Liczba uczniów
powtarzających

klasę

0
0

1

2

0

0

0

4

7

Liczba uczniów
objętych

nauczaniem
indywidualnym

0
0

2

0

2 + 1
zindywidual izowa

na ścieżka
kształcenia

0

0

14

18 + 1 zind.
Ścież. kszt.

Liczba
uczniów z

orzeczeniem
o potrzebie
kształcenia
specjalnego

4
0

4

1

2

5

0

89

105

Liczba uczniów
korzystających

z obiadów
dofinansowywanych
lub refundowanych

0
45

0

15

60

Tabela nr 5 - dostępność do komputera i internetu
Szkoła

LO
Z S N r l
Z S N r 2
SOS-W

CKZ

Razem

Liczba
uczniów

252
861
539
89

207(uczn.ZS
Nr 1 i SOSW)

1741

Liczba
komputerów

z dostępem do
internetu

36
106
88
10
30

270

Liczba uczniów
przypadająca
na 1 komputer

7 , 1 1
8,12
6,1
8,9

6,90

37,13

Liczba wszystkich
sal

lekcy j ny ch/pracow n i

29
27
21
14
16

107
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Tabela nr 6 - wymiar zatrudnienia (liczba nauczycieli może różnić się od danych z 30.09.2019 r. ze względu na
ruch kadrowy w ciągu roku szkolnego)

Nazwa
szkoły/płaco

wki

LO

ZSNrl

ZSNr2

sos-w
CKZ

OPP

PP-P

Razem

Ogólna liczba
nauczycieli

zatrudnionych

34

71

45

40

15
11

14

230

Pelnozatrudnicni

Liczba
osób

23

60
37

39

14

6

1 1

190

Liczba etatów
z godz.

ponadwymiarow
ymi

26,3

80,13

___J^72L_\

42,98

17,36

6,22

1 1

232,71

Niepelnozatrudnieni

Liczba
osób

11

1 1

8

1

1

5

3

40

Liczba etatów

6,68

5,67

3,17

0,5

0,63

1,28

1,5

19,43

Procent
niepełnozatrudnionych

%

32,35

15,49

17,78

2,5

6,67

45,45

21,4

17,39%
W liczbie etatów uwzględniamy godziny ponadwymiarowe

Tabelajir 7 - Kadra nauczycielska wg. stopnia_awansu zawodowego

Nazwa szkoły

LO

ZSNrl

ZSNr2

SOS-W

CKZ

PP-P

OPP

Razem

Liczba
zatrudnionych

nauczycieli

34

71
45
40

15

14

11

230

Liczba nauczycieli wg. stopnia awansu

S

2

3
2

2
-
-
2
11

%

5,88

4,22

4,44

5

-

-

18,18
4,78

K

-
4

3

7
-
2

-
16

%

-

5,63

6,67

17,5

-

14,29

-
6,96

M

2
14

1

6
2

3

1
29

%

5,88

19,72

2,22

15,00

13,33

21,43

9,09
12,61

D

30
50
39

25

13
9

8
174

%

88,24

70,42

86,67

62,5

86,67

64,28

72,73

75,65
S-stażysta, K- kontraktowy. M- mianowany. D-dyplomowany

Tabela nr 8- Liczba nadgodzin^ (zgodnie z arkuszem organizacyjny m J

Nazwa szkoły

LO

Z S N r l

ZSIVr2

SOS-W

CKZ

Łączna liczba wszystkich
nadgodzin nauczycielskich

59,4

281,3

211

159,34

67,16

Liczba nadgodzin w przeliczeniu na
liczbę zatrudnionych nauczycieli

(bez n-li urlopowanych)

1,75

3,96

4,69

2,98

4,48
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PP-P
OPP

Razem Powiat

0(16 od 09.12. 2019 r.)

4

782,20

0(1, 14 od. 09.12.2019 r.)

0,36

3,40

Tabela nr 9 - Doskonalenie i awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020

Ogólna liczba n-li

Liczba nauczycieli, którzy brali udział
w postępowaniu o awans zawodowy
(Łącznie 7, rozpoczęciem stażu)

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kolejny
stopień awansu zawodowego

Liczba nauczycieli, którzy mają prawo do
nauczania 2 lub więcej przedmiotów w
szkole lub zajmowania innych stanowisk w
placówce.

Liczba nauczycieli biorących udział w
kursach doskonalących lub innych formach
zajęć, warsztatów w roku szkolnym
2018/2019

Liczba nauczycieli

LO

-

i

16

32

Z S N r l

7

~i

33

12

ZSNr2

3

•2

34

45

SOS-W

6

A

38

10

CKZ

.

_

PP-P

3

11

14

OPP

2

8

7

Razem

21

11

140

120

Tabela nr 10 - rozwiązanie stosunku pracy, urlopy w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna

Na wniosek nauczyciela

Art. 20 KN

Czasowa lub stała niezdolność do
wykonywanej pracy

Uzyskanie negatywnej oceny pracy

Art. 26 KN

Przejście na emeryturę - art, 88 KN,
świadczenie kompensacyjne

Decyzja o zmniejszeniu wymiaru
zatrudnienia w następnym roku
szkolnym

Urlopy dla poratowania zdrowia

Urlop bezpłatny

Urlopy macierzyńskie

Liczba nauczycieli

LO

-

-

-

-

-

-

8

-

-

2

ZS N r l

1

-

-

-

-

-

~

1

1

4

ZS Nr 2

-

-

-

-

-

-

2

-

1

1

SOS-W

-

-

-

-

-

-

1

3

CKZ

-

-

-

-

-

-

1

-

-

PP-P

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

OPP

-

-

-

-

-

-

"

-

-

-
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VII Inwestycje, remonty i pozyskiwanie środków zewnętrznych

Tabela nr U - inwestycje i remonty
Nazwa szkoły

LO

Z S N r l

Opis inwestycji lub remontu

Położenie wykładziny
termozgrzewalnej na
powierzchni 151 m2

(pracownia nr 5, 7 oraz
corytarz w łączniku szkoła-
hala sportowa)

Prace naprawcze i
remontowe w 3 szatniach
wychowania fizycznego: -
naprawa ubytków ścian i
sufitów;
- szpachlowanie, docieranie
i gruntowanie powierzchni;
- malowanie sufitów, ścian,
lamperii;
• malowanie grzejników
- wymiana drzwi

Prace naprawcze i
remontowe korytarza na
parterze szkoły:
naprawa ubytków ścian i
sufitów;
- szpachlowanie, docieranie
i gruntowanie powierzchni;
- malowanie sufitów, ścian,
lamperii;
- malowanie grzejników

Położenie paneli
podłogowych oraz
założenie żaluzji w pokoju
administracji i sekretariacie
szkoły

Remont łazienki dziewcząt
na II piętrze wymiana
instalacji wodno

Koszt
inwestycji

lub remontu
ogółem (zł)

16 158,51

9 050,00

20000zł

Termin oddania
inwestycji do

użytku (za kończenia
inwestycji)

Luty 2020

Kwiecień-sierpień
2020

X2019

Źródło finansowania

Budżet szkoły

Budżet szkoły +
praca konserwatorów
PZJB

Żaluzje -sponsor
2 000,00

Budżet szkoły
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ZSNr2

kanalizacyjnej, elektrycznej
wymiana armatury,
położenie nowych płytek na
podłodze i ścianach,
wymiana okien,
wydzielenie nowych
boksów na we.

Remont chodników przy
internacie i przy wejściu dla
młodzieży przy budynku
szkoły oraz opaska przy
hali sportowej.

Remont pomieszczeń szatni
i natrysków przy Sali
gimnastycznej.

Malowanie pracowni 61.

Malowanie i wymiana
podłogi w pracowni 63.

Zakup stolików
uczniowskich

Wymiana umywalek w
łazience chłopięcej

Wymiana opraw
oświetleniowych w sali
lekcyjnej 201

Osuszenie pomieszczeń po
pracach remontowych

Zakup drukarek A3 do
administracji i 3D do
pracownik grafiki

Remont zaplecza sanitarno-
szatniowego ORLIK

Wymania drzwi w części
klas

Wymiana podłóg w klasach
na parterze i pierwszym
piętrze oraz jedna klasa na
drugim piętrze

19999,80zł

ISOOzł

lOOOzł

4500zł

4.317,30

500,79

713,68

8.502,99

5.500,00

4.254,24

4.700,01

63.349,92

XII 2019

IV 2020

Y2020

VIII 2020

Wrzesień 20 19

Październik 20 19

Październik 20 19

Grudzień 2019

Grudzień 20 19

Luty 2020

Marzec 2020

Marzec 2020

Budżet szkoły

Budżet szkoły

Budżet szkoły

Budżet szkoły

Budżet szkoły

Budżet szkoły

Budżet szkoły

Budżet szkoły
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sos-w

Wymiana części ogrodzenia
w tym:
-podmurówka i

wbetonowanie słupków
-elementy metalowe z

montażem
— . , - ,

Centrala telefoniczna

Remont izolatorium i szatni
w-f

Konserwacja i czyszczenie
boisk ORLIK

Zakup osłon z pleksi w
ramach ochrony przed
zarażeniem COVID- 19

Malowanie ścian i sufitu
oraz wymiana paneli
podłogowych:

• pokój nauczycielski
• sekretariat Ośrodka.

Pomalowano ściany i sufity
w świetlicy nr 2 oraz
świetlicy grupy
rewalidacyjno -
wychowawczej
(znajdujących się na
parterze internatu) w
sypialni nr 11 (na I piętrze).
Dokonano remontu sypialni
nr 2 - położono gładzie,
pomalowano ściany,
wymieniono listwy
podłogowe. Pomalowano
ściany i sufit w klasie nr 17
na terenie szkoły i położono
panele podłogowe,
wymalowano również klasę
nr 12 na terenie szkoły.
Położono płytki ścienne w
pomieszczeniu piwnicznym
znajdującym się przy pralni,
wymalowano
pomieszczenie gospodarcze
oraz szatnię pracowników

Remont korytarza na I
piętrze szkoły: położono
gładzie, wymalowano sufity

44.108,19

4.528,19

39.580,00

3.363,50

396,20

2.704,01

1.094,70

1600 zł.

4100 zł.

5 100 zł.

Czerwiec 2020

Lipiec 2020

Sierpień 2020

Sierpień 2020

Sierpień 2020

Grudzień 20 19 r.
Luty 2020 r.

3 1.08.2020 r.

3 1.08.2020 r.

Budżet szkoły

Odszkodowanie z
ubezpieczenia

Budżet szkoły

Budżet szkoły

Budżet szkoły

Budżet szkoły -
zakup materiałów

Budżet szkoły-
zakup materiałów

Budżet szkoły -
zakup materiałów
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CKZ

OPP

PP-P

i ściany, wymieniono
oświetlenie, położono nowe
panele podłogowe,
zabezpieczono kanty
drzwiowe listwami
ochronnymi

Wyremontowano kominy
ponad dachem budynku
Ośrodka

1 .Zakup materiałów na
wymianę poszycia
dachowego na budynku
przyległym do budynku
głównego.

2. Wykonanie wymiany
poszycia dachowego przez
firmę zewnętrzną.

3. Adaptacja pomieszczenia
biurowego na izolatorium w
związku z COYID-19

4. Dokończenie remontu
pracowni dydaktycznej
nr 12 dla zawodu ślusarz.

Remont dachu

Remont podłóg w
łazienkach i salach
dydaktycznych, malowanie
ścian

Malowanie gabinetów i
korytarza, wymiana paneli
podłogowych

22389,54 zł.

17.798 zł
(bruttoO

Przeznaczon
e środki na
ten cel to
35.000 zł
(brutto)

920,00 zł
(brutto)

1.700 zł
(brutto)

10348,05

4 825,00

3.457,37 zł.

30.06.2020 r.

Koniec 2020 r.

01. 09.2020 r.

01. 09.2020 r.

06.09.2019 r.

02.2020 r.

II półrocze
20 1 9/2020

Budżet szkoły

Budżet placówki

Budżet placówki

Budżet placówki

Budżet placówki

Budżet placówki

Budżet placówki

Budżet placówki
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Tabela nr 12. - Pozyskiwanie środków zewnętrznych
L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa Programu

„Zintegrowany rozwój
szkolnictwa zawodowego" w
ramach osi priorytetowej X.
Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 1 0.3 Doskonalenie
zawodowe Poddziałanie 10.3.1.
Doskonalenie zawodowe
uczniów.- praktyki lub staże
zawodowe dla 100 uczniów,
szkolenia zawodowe dla
uczniów, Rozwój doradztwa
edukacyjno- zawodowego oraz
współpraca z rynkiem pracy,
wyposażenie szkół
prowadzących kształcenie
zawodowe, programy
innowacyjne, wsparcie rozwoju
zawodowego nauczycieli.
„Z Ekonomikiem w szeroki świat"
Podniesienie jakości kształcenia
zawodowego uczniów w ramach
Erasmusa +
Lokalne Ośrodki Wiedzy
i Edukacji - kontynuacja
zakończonego projektu LOWE
- edukacja dorosłych.

Program rządowy „Za
życiem"- przygotowanie
i utrzymanie miejsca
w bursach i internatach dla
uczennic w ciąży,
- zapewnienie realizacji zadań
wiodącego ośrodka
koordy nacyj no-
rehabilitacyjno- opiekuńczego
wPPP w Sierpcu -
zajęcia w ramach wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci

Pozyskiwanie środków
w ramach 0,4% rezerwy
oświatowej ogólnej

Szkoła/ placówka

ZS Nr 1
Technikum
ZS Nr 2 -
Technikum

ZS Nr 2 w Sierpcu

Liceum
Ogólnokształcące
im. mjra H.
Sucharskiego
w Sierpcu

Zespół Szkół
Nr 1 w Sierpcu

Poradnia
Psy cho logi czno-
Pedagogiczna
w Sierpcu,

Odprawy dla
nauczycieli
zwalnianych
i odchodzących na
emeryturę,

Termin
realizacji/kwota
dofinansowania

Planowana
real izacj a projektu
do 31 marca 2023 r.
Wartość projektu -
757 321 zł
Wkład własny- 19
820 zł
w postaci
opracowania
innowacji
pedagogicznej
przez nauczycieli
oraz wynajmu
pomieszczeń.

Wnioskowana kwota
505 826,46.

2 lata - do 31
czerwca 2020 r.
13 235,80 zł

2017-2021
Całkowite
dofinansowanie
programu
428 920 zł, z
czego 36 520 zł
przeznaczono na
doposażenie
internatu- pokoju
dla uczennic
w ciąży oraz
ośrodka w PPP
20 17 r. -36 520 zł,
2018 r. -78 600 zł

2039 r. -94 200 zł
2020r. -109 800 zł
2021 r. 109 800 zł
Wniosek złożony w
dniu 25.09.2019 r.
na kwotę 20 898 zł

Stopień
realizacji

Podpisana
umowa NR
10/ES-NR-
IV/W-
RPOWM/18
z dnia
6.04.2018 r.
pomiędzy
Województwem
Mazowieckim i
Powiatem
Sierpeckim

Częściowa
realizacja ze
względu na
COYID 19
Program
złożony przez
Fundację
Małopolska
Izba
Samorządowa
W trakcie
realizacji

Otrzymano z
Min. Fin.
3 045 zł
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6.

7.

8.

9.

Dotacje podręcznikowe
zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy
o fin. zad. ośw.

Dotacja przedszkolna

Dotacja na refundację
kosztów dowozu dzieci do
sos-w

Program Operacyj ny Poi ska
Cyfrowa na lata 2014-2020 -
realizacja projektu grantowego
pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyj nej w systemie
kształcenia zdalnego".

Doposażanie
pracowni nowych
kierunków
kształcenia.
Wydarzenia
losowe
SOS-W - zakup
darmowych
podręczników
i ćwiczeń dla
uczniów szkół
podstawowych
Dotacja na
wychowanków
przedszkola
specjalnego
w SOS-W

Na podstawie
zawartych umów
między Powiatem
Sierpeckim z
Gminami: Sierpc,
Zawidz,
Rościszewo,
Mochowo
i Szczutowo

Beneficjent-
Powiat Sierpecki.
Realizatorzy:
LO, ZS Nr 2,
SOSW oraz
LEONIUM

Nie składano
wniosku.

Wniosek (ZS Nr 1 )
na 13 000 zł
2088,90 zł

ucznia
2019 r. - 1403zł/
ucznia
2020 - 1437 zł/
ucznia
2021 r. - 1471 zł /
ucznia
Rok szkolny
2019/2020-4209zl
2019 r. -
Gm. Mochowo -
9 442,80 zł
Gm. Rościszewo -
8 067,60 zł,
Gm. Sierpc -
6 307.20 zł
Gm. Szczutowo-
7 783,20 zł,
Gm. Zawidz-
10 101.60 zł
2020 r. -
Gm. Mochowo-
6 656,40 zł
Gm. Rościszewo -
5 41 8 zł,
Gm. Sierpc -
4 179,60 zł

Gm. Szczutowo-
74 953,60zł,
Gm. Zawidz-
7 120,80 zł
Przedmiotem
umowy jest
dofinansowanie
zakupu 27
laptopów za kwotę
79 920,00 zł, które
będą wykorzystane
przez przynajmniej
23 uczniów i 4
nauczycieli w
ramach zdalnego
nauczania.

Otrzymano z
MF 13 000 zł
Zrealizowano

Dotacja
przyznawana na
podstawie
danych
wykazanych
w SIO na dzień
30 września
każdego roku.

Do 31 stycznia
2020 i 2021 r.
dotacje zostaną
rozliczone na
podstawie
obecności
uczniów
w szkołach
SOSW.
Gminom na
bieżąco
(co miesiąc
przekazywane
są listy
obecności
uczniów na
zajęciach)

Na podstawie
protokołów
przekazania
i umowy
użyczenia
przekazano
laptopy do:
L0~8,
ZS Nr 2 - 9,
SOSW - 8 ,
LEONIUM -2.
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VIII Wyniki klasyfikacji i promocji rocznej uczniów

Tabela _nr 13_-Wyniki klasyfikacji poszczególnych szkół

Szkoła

LO

Z S N r l

ZSNr2

sos-w

Typ szkoły

Liceum
ogólnokształcące

Liceum
ogólnokształcące

Technikum

Branżowa Szkoła
I Stopnia

Razem

Liceum
ogólnokształcące

Technikum

Branżowa Szkoła
I Stopnia

Razem

Szkoła
Podstawowa nr 4
Specjalna

Branżowa Szkoła
I stopnia
Specjalna

Szkoła Specjalna
Przysposabiająca
do Pracy

Razem

Ogólna
liczba

uczniów*

256

225

540

89

854

125

326

79

530

30

10

28

68

Klasyfikowanych

256

225

540

89

854

125

326

79

530

29

10

25

64

Średnia
frekwencja

roczna
%

90,11

89,41

85,94

70,35

81,94

81,68

84,17

80,3

82,05

98

91

91

93

Promowanych

255

225

529
85

839

125

314

79

518

29

10

25

64

Egzaminy poprawkowe

Z jednego
przedmiotu

2

-

3
2

5
-

6

-

6

™

-

-

Z dwóch
przedmiotów

0

-

1

-

1

-

3

-

3

-

-

-
*Stan na koniec roku szkolnego
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IX Wyniki egzaminów zewnętrznych (wyniki na podstawie danych
przekazanych przez OKĘ w Warszawie)

Tabela nr 14 - Wyniki egzaminu ośmioklasisty -SOS-W - wyniki procentowe
Szkoła
Podstawowa Nr 4
Specjalna im. M.
Konopnickiej
w Sierpcu

Uczniowie z
niepełnosprawnością
w stopniu lekkim

1

Średni wvnik w kra ju
Średni wynik w woj. mazowieckim
Średni wynik w powiecie sierpeckim

J. polski

70%

59%
62%
źz/y ty/f.

Matematyka

90%

46%
51%
37%

Niemiecki podstawowy

72%

45%
48%
1"?*V,)£, /&

Zdawalność: SOS-W - 100%

Wyniki z egzaminu maturalnego i zawodowego (kwalifikacji
w zawodzie), z uwzględnieniem sesji dodatkowej i poprawkowej.
Dla porównania przedstawiono wyniki woj, mazowieckiego i

Tabela nr 15 - Wyniki egzaminów zewnętrznych szkól prowadzonych przez powiat sierpecki
(sesja w czerwcu 2020 r.)

Uczniowie

Ogólem
Liceum

ogólnokształcące
Technikum

Powiat sierpeeki
Przystąpiło

320
140

180

Zdało

258
122

136

Zda wału ość
%

80,63
8T K A

7,14

*"? aar "*£"
/ ̂  "%Bt
/ JjŁlU

Woj. ino z
Zdawalnnść

%
77
83

62

Kraj
Zda wal n ość

%
74
81

62,2

Tabela nr 16 - Wyniki egzaminów zewnętrznych szkół prowadzonych przez powiat sierpecki
(sesja w czerwcu, dodatkowa i poprawkowa 2020 r.)

Uczniowie

Ogółem
Liceum

ogólnokształcące
Technikum

Powiat sierpecki
Przystąpiło

320
140

180

Zdało

299
133

164

Zdawalnośe
%

93,44
95,00

9U]

Woj, mai
Zdawalność

%

8̂3

62

Kraj
Zdawalność

%
74
81

62,2
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Tabela nr 17 - Wyniki egzaminu maturalnego w poszczególnych szkołach prowadzonych przez powiat
sierpecki (czerwiec 2020 r.)

Nazwa szkoły

Zespół Szkół Nr 1
im. gen. Jose de

San Martin
w Sierpcu

Zespół Szkół Nr 2
im. Zygmunta

Wolskiego
w Sierpcu

Liceum
Ogólnokształcące
im. mjra Henryka

Sucharskiego
w Sierpcu

Typ szkoły

Liceum

Technikum

Razem
Liceum

Technikum

Razem

liceum

Ogółem - szkoły powiatowe

Liczba
zdających
maturę*

63
114

177

40

66

106

37

320

Liczba
osób,
które
zdały

egzamin
maturalny

56

80

136

32

56

88

34

258

Wskaźnik %

88,89%

70 J 7%

76,84%

80%

84,85%j

83,02%

91,89%

80,62%

Liczba osób.
które mogły

przystąpić do
egzaminu

poprawkowego

5
25

30

7

9

16

3

49

Wskaźnik
%

7,94%

21,93%

16,95%

!7.5%

13,64%

15,09%

8,11%

15,31%

Liczba
osób,

które nie
zdały

egzaminu

2

9

11
1

l

2

0

13

Wskaźnik
%

3,17%

7.89%

6,21%

2,5%

1,51%

1,89%

0

4,06%

*uczniowie zdający maturę ze wszystkich lub z wybranych przedmiotów (łąc/nie z uczniami
poprawiającymi wyniki z wybranych przedmiotów maturalnych)

Tabela nr 18 - Zdawalność egzaminu maturalnego. Sesja czerwcowa, dodatkowa i
Szkolą

LO

ZS
Nrl

ZS
Nr 2

Powiat

Typ szkoły

Liceum
ogólnokształcące

Technikum

Liceum
ogólnokształcące

Technikum

Liceum
ogólnokształcące

Ogółem- szkoły, dla
których organem
prowadzącym jest
powiat sierpecki

Przystąpiło

37

114

63

66

40

351

Świadectwo
maturalne
otrzymało

35

103

61

61

37

"t ti* .-* /•7*JJu

Zdawalność
w %

94,59

90,35

96,83

92,42

92,50

joprawkowa 2020 r.
Zdawalność

w szkole
w%

94,59

92,66

92,45

94,59 %
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Tabela nr 19 - Zdawalność egzaminów obowiązkowych w kraju (czerwiec 2020 r.)

Przedmioty na
maturze

Język polski

Matematyka

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Liceum

Zdawalność

94%

85%

95%

91%

-

Sr. Wynik
Arkusza

56%

58%

77%

63%

-

Technikum

Zdawalność

88%
71%

88%

81%

-

Sr. Wynik
Arkusza

46%

43%

62%

46%
.

Kraj

Zdawalność

92%

79%

92%

86%

-

Średni wynik
arkusza

52%

52%

71%

55%

-

Tabela nr 19a - Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach publicznych - termin główny - LO -
liceum ogólnokształcące (dotyczy absolwentów roku szkolnego 2019/2020)

Przedmiot

Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Matematyka
Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia
Historia
Historia muzyki
Wiedza o społeczeństwie
Filozofia
Informatyka

Poziom egzaminu
podstawowy

Liczba zdających
przedmiot

obowiązkowy

36
34
2

36

-
-
-
-

-

--

-
-

Wynik średni
w%

(ark. standard.)

62,92
77,18
53,00
66,22

-
-
-
.
-
-
-
-
.

rozszerzony
Liczba zdających

przedmiot
dodatkowy

8
23
-
16
15
4
6
-
2
-
1
-

~

Wynik średni w %
(ark. standard.)

58,75
67,30

-
44,13
49,47
53,75
29,67

-
12,00

-
17,00
.
-

Tabela nr 19b - Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach publicznych - termin główny, - ZS Nr l- liceum
ogólnokształcące (dotyczy absolwentów roku szkolnego 2019/2020)

Przedmiot

Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski
Matematyka
Biologia
Chemia
Geografia
Historia
Wiedza o społeczeństwie

Poziom egzaminu
podstawowy

Liczba
zdających
przedmiot

obowiązkowy
60
54
6
-

60
-
-
-
-
-

Wynik średni
w %

(ark. standard.)

43,35
71,04
46,33

-
69,50

-
-
-
-
-

rozszerzony
Liczba zdających

przedmiot
dodatkowy

39
12
-
-
1

26
n
5
1

25

Wynik średni
w %

(ark. standard.)

63,85
57,17

-
-

4,00
34,50
29,00
5,40
10,00
14,48
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Tabela nr 19c - Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach publicznych - termin główny - ZS Nr l -

Przedmiot

Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski
Matematyka
Biologia
Fizyka
Geografia
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Wiedza o społeczeństwie
Filozofia

Poziom egzaminu
podstawowy

Liczba
zdających
przedmiot

obowiązkowy
108
100
7
1

108
-
-
-
-
.
-
-
-

Wynik średni
w%

(ark. standard.)

38,87
70,46
55,14
62,00
62,37

-
-
-
-
-
-
-
-

rozszerzony
Liczba zdających

przedmiot
dodatkowy

24
28
-
-

23
6
9
56
2
1
3
1
1

Wynik średni
w %

(ark. standard.)

54,38
55,43

-
-

30,70
21,17
27,44
8,05

29,00
60,00
32,00
20,00
36,00

Tabela nr 19d - Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach publicznych - termin główny - ZS Nr 2- liceum
ogólnokształcące (dotyczy absolwentów roku szkolnego 2019/2020)

Przedmiot

Język polski
Język angielski
Język rosyjski
Matematyka
Biologia
Chemia
Geografia
Historia
WOS

Poziom egzaminu
podstawowy

Liczba
zdających
przedmiot

obowiązkowy
39
39
-

39
-
-
-
-
-

Wynik średni
w %

(ark. standard.)

57,64
75,49

-
49,13

-
-
-
-
-

rozszerzony
Liczba zdających

przedmiot
dodatkowy

7
8
-

10
10
-
8
9
-

Wynik średni
w %

(ark. standard.)

75,57
48,50

-
22,40
24,80

-
6,00

49,11
-

Tabela nr 19e - Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach publicznych - termin główny - ZS Nr 2
technikum (dotyczy absolwentów roku szkolnego 2019/202J))

Przedmiot

Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Matematyka
Biologia
Historia

^Geografia
WOS

Poziom egzaminu
podstawowy

Liczba
zdających
przedmiot

obowiązkowy
64
64
-

64
-
-
-
-

Wynik średni
' w%

(ark. standard.)

49,58
70,66

-
48,31

-
-
-
-

rozszerzony
Liczba zdających

przedmiot
dodatkowy

2
12
-
1
5
5
46
3

Wynik średni
w%

(ark. standard.)

61,50
45,00

6,00
15,80
49,20
11,30
4,67
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Wyniki z egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie sesja letnia i zimowa 2020 r.

55,67% zdających. Egzamin tylko

egzamin pisemny zdało 83,68%a część praktyczną- 78,5"

Tabela nr20a - zdawalność kwalifikacji zawodowych w szkołach publicznych - ZS Nr 1
Typ szkoły

Technikum

Zawód, specjalność Liczba
(wpisać nazwę uczniów,

kwalifikacji w danym którzy
zawodzie)

Technik budownictwa
BD.29 — Wykonywanie i
kontrolowanie robót
konstrukcyjno- budowlanych

R. 33 - Organizacja i

kontrolowanie robót
budowlanych

B, 30 -Sporządzanie

kosztorysów oraz
przy gotowanie dokumentacji
przetargowej

Technik elektronik
EE.03 - Montaż oraz

instalowanie układów i
urządzeń elektronicznych

Technik elektronik

przystąpili
do egzaminu

18
L

1
P

28
Z

15
L

19
E. 20- Eksploatacja urządzeń Z

elektronicznych

Technik informatyk
E, 13 -Projektowanie

lokalnych sieci komputerowych
i administrowanie sieciami

Technik informatyk
EE. 08 -Montaż i

eksploatacja systemów
komputerowych, urządzeń
peryferyjnych i sieci

Technik informatyk
E. 14- Tworzenie aplikacji

internetowych i baz danych ora?
administrowanie bazami

11
P

28
L

23
Z

Zdało egzamin Zdawalność w

18

0

27

13

19

8

14

21

%

100/89,3%

0/52,4%

96,4/53.75%

86,7/85,6 %

100/33%

72,73/33,3%

50/48,5%

91,3/74%

Zdawalność
w szkołach ogółem

w %

78,54/71,06%
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RAZEM

Branżowa Szkoła I
st.

Technik pojazdów
samochodowych
M.12 -Diagnozowanie oraz

naprawa elektrycznych i
elektronicznych układów
pojazdów samochodowych

Technik pojazdów
samochodowych
MG. 19 - Diagnozowanie i
naprawa podzespołów i
zespołów pojazdów
samochodowych

Technik pojazdów
samochodowych
M.42 - Organizacja i
prowadzenie procesu obsługi
pojazdów samochodowych

Technik
mechanizacji
rolnictwa M.43 -
Organizacja prac związanych z
eksploatacja środków
technicznych stosowanych w
rolnictwie

Technik mechanik
M.44 - Organizacja i
nadzorowanie procesów
produkcji maszyn i ur7ądzeń

Technik mechanik
MG 19 — Użytkowanie
obrabiarek skrawających

Technik ochrony
środowiska
R.7 - Ocena stanu środowiska

Technik ochrony
środowiska RL.08 -
Planowanie i realizacja zadań
związanych z ochroną
środowiska

Technik ochrony
środowiska R.8 -
Ocena stanu środowiska

Technikum

Mechanik pojazdów
samochodowych
M.18 — Diagnozowanie
i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów

2
P

17
L

24
Z

10
z

12
Z

10
L

1
P

10
L

10
Z

237

10
L

2

12

22

3

12

9

0

6

6

193

1

100/96,65%

70,6/95,4%

91,7/92,7%

30/20%

100/63.4%

90/ 95,4%

0/0 %

607 24,6%

60746,2%

81,43

10/63,1 %
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RAZEM

RAZEM

samochodowych (CKZ - część
praktyczna)

BS I st

ZSNrl

10

247

1

194

10

78,54
Oznaczenia: L-sesja letnia , Z- sesja zimowa, P- poprawka

Tabela nr 20b - zdawalnosć kwalifikacji zawodowych w szkołach publicznych ZS Nr 2

Typ szkoły

Technikum

Zawód, specjalność
(wpisać nazwę kwalifikacji

w danym zawodzie)

kwalifikacjaAU.35-
Planowanie i prowadzenie
działalności w organizacji.

kwalifikacja AU.35-
Planowanie i prowadzenie
działalności w organizacji

kwalifikacja AU.54-
Przygotowywanie oraz
wykonywanie prac graficznych i
publikacji cyfrowych.

kwalifikacja AU.54-
Przygotowywanie oraz
wykonywanie prac graficznych i
publikacji cyfrowych.

kwalifikacja TG 14-
Planowanie i realizacja imprez i
usług turystycznych .

kwalifikacja TG. 14-
Planowdnie i realizacja imprez i
usług turystycznych .

kwalifikacja T. 14-
Prowadzenie informacji
turystycznej oraz sprzedaż usług
turystycznych

kwalifikacja T. 14-
Prowadzenie informacji
turystycznej oraz sprzedaż usług
turystycznych

kwalifikacja A. 29 -
Obsługa klientów i kontrahentów

Liczba
uczniów,
którzy

przystąpili
do

egzaminu

12
Z

3
P

20
Z

5
P

13
Z

8
P

8
Z

1
P

13
Z

Zdało Zdawalnosć
egzamin

8

3

16

1

6

3

7

0

5

w%

66 ,7/69 J %

100/72.3%

80/66%

20/45.4%

46/68,4%

37,5/54.8%

87,5/85,1%

0/77,8%

38,5/58.3%

Zdawalnosć
w szkołach

ogółem w %

68,22%/7i,06%z
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RAZEM

Branżowa szkoła I
st.

RAZEM

kwalifikacja A.29 -
Obsługa klientów i kontrahentów

kwalifikacja A.55 -
Drukowanie cyfrowe

kwalifikacja A.55 -
Drukowanie cyfrowe

kwalifikacja A.36 -
Prowadzenie rachunkowości

kwalifikacja A. 54 -
Przygotowanie materiałów
graficznych do procesu drukowania

kwalifikacja A.54 -
Przygotowanie materiałów
graficznych do procesu drukowania

kwalifikacja T. 13 -
Planowanie i organizacja imprez i
usług turystycznych .

kwalifikacja A.25 -
Wykonywanie i realizacja
projektów multimedialnych

Kwalifikacja A.28 -
Organizacja i nadzorowanie

Kwalifikacja A.28 -
Organizacja i nadzorowanie

Technikum

kwalifikacja T.6
Sporządzanie potraw i napojów

kwalifikacja BD.05 -
wykonywanie robót związanych z
budową, montażem i eksploatacją
sieci i instalacji sanitarnych

Kwalifikacja AU.20-
prowadzenie sprzedaży

Kwalifikacje TG07-
Sporządzanie potraw i napojów

Razem branżowa I st.

ZSNr2

7
P

22
Z

1
P
20
Z

1
P

1
P

1
P

3
P

2
P

1
P

142

2
P

5
L

1
L

1
L

9

151

2

21

0

20

0

0

0

3

0

0

95

1

5

1

1

8
103

28,6/45,5%

95,5/95,5%

0/0%

100/77,6%

0/0 %

0/0 %

0/61.9%

100/27,3%

0/10%

0/0%

66,90 %

50/100%

100/93,9%

100/85.2%

100/90,5%

88,9%

68,22 %
Oznaczenia: L-sesja letnia , Z- sesja zimowa, P- poprawka, W - sesja wiosenna
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Tabela nr 20c - zdawalność kwalifikacji zawodowych w szkołach publicznych - SOS-W

Typ szkoły

Szkoła Branżowa I
st. (oddziały
wielozawodowe)

Razem

Zawód, specjalność
(wpisać nazwę

kwalifikacji w danym
zawodzie)

Kwalifikacja TC.7
Sporządzanie potraw i napojów

sos-w

Liczba
uczniów,
którzy

przystąpili
do

egzaminu

3 (pis.)
2 ( prakt.)

3

Zdało
egzamin

2

2

Zdawalność
w%

67/90.5%

67

Zdawalność
w szkołach

ogółem w %

67%

Tabela nr 20d - zdawalność kwalifikacji zawodowych - część praktyczna - CKZ
Typ szkoły

Technikum
Branżowa Szkoła I
Stopnia oraz
Kwalifikacyjne
Kursy Zawodowe
KKZ

Zawód, specjalność,
nazwa kwalifikacji w danym
zawodzie - część praktyczna

Technik budownictwa
BD.29 —Wykonywanie i

kontrolowanie robót konslrukcyjno-
budowianych

KKZ - technolog
wykończenia wnętrz w
budownictwie
BD.04 - Wykonywanie robót

montażowych, okładzinowych i
wykończeniowych

KKZ -blacharz
samochodowy
MG.24 — Naprawa uszkodzonych

nadwozi pojazdów samochodowych

Technik pojazdów
samochodowych
MG.18 — Diagno/owanie i

naprawa podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych

BSIst
MG.!" — Diagnozowanie i

naprawa podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych

Technik mechanik
MG. 19 — użytkowanie obrabiarek

skrawających

Technik elektronik
££.03 - Montaż oraz instalowanie

układów i urządzeń elektronicznych

Liczba uczniów,
którzy przystąpili do

egzaminu z części
praktycznej

18
L

16
Z

10
z

12
L

9
L

9
L

14
L

Zdało egzamin
z części

praktycznej

18

16

10

12

7

9

13

Zdawalność w
%

100/97,6%

100/100%

100/100%

100/97.5%

77,78/97,5%

100/100%

92,86/95,8%
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X Uczestnictwo uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach
sportowych o zasięgu rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim

Tabela nr 21a -nazwy konkursów i olimpiad w których uczniowie zajęli L II, III miejsce lub
wyróżnienie - LO

Zajęcie miejsca Nazwa konkursu, olimpiady

Zasięg ogólnopolski

finalista

finalista

Dwoje finalistów -
indeksy PW Filii w
Płocku

Dwie laureatki

Czterech laureatów

II miejsce

II miejsce w etapie
regionalnym

III miejsce

III miejsce

VI miejsce

VII miejsce

wyróżnienie

wyróżnienie

trzy wyróżnienia

pięć wyróżnień

wyróżnienie

trzynaście
wyróżnień

wyróżnienie

wyróżnienie w
etapie regionalnym

XLVI Olimpiada Historyczna

Olimpiada Przedmiotowa im. mjra Marka Gajewskiego „Losy Żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 1887-1922"

V Konkurs Matematyczny „CONTINUUM"

Ogólnopolski Konkurs z Chemii „GALILEO"

Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego „GALILEO"

Ogólnopolski Konkurs „Jestem EKO"

XXXIII Ogólnopolski Konkurs „Mój las"

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Weltsprachen Abitur"

VIII Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki „Polskie więźniarki
w Ravensbrtick"

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Weltsprachen Abitur"

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Weltsprachen Abitur"

Olimpiada Przedmiotowa im. mjra Marka Gajewskiego „Losy Żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 1887-1922"

VII Ogólnopolski Konkurs Prozatorski im. Fiodora Dostojewskiego

Ogólnopolski Konkurs z Chemii „GALILEO"

Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego „GALILEO"

Konkurs Chemiczny Pingwin 2019

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „ALCHEMIK

Ogólnopolski konkurs z chemii

XXXIII Ogólnopolski Konkurs „Mój las"

Zasięg wojewódzki

1 miejsce

I miejsce

VII Przegląd etiud teatralnych „Zwykli -Niezwykli"

IX Konkurs „Mnie ta ziemia od innych droższa..."
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I I I miejsce

III miejsce

wyróżnienie

XVII Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety

XXIV Biesiada Literacka Biblioteka Pedagogiczna w Płocku

XVII Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety

Zasięg rejonowy

I miejsce

11 miejsce

II miejsce

II miejsce

III miejsce

wyróżnienie

Miejski Konkurs Multimedialny .,Generał Władysław Anders, jego życie i
działalność"

XIII Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej ..Tobie wyśpiewam Ojczyzno"

Miejski Konkurs Multimedialny ..Generał Władysław Anders, jego życie i
działalność"

VI Konkurs Recytatorski „Poezji Karola Wojtyły i o św. Janie Pawle II"

III Konkurs Kulturalno-Oświatowy „Żołnierze Niezłomni - Bohaterowie lat 1944-
1963"

V Regionalny Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa
z duszą"

Inne szczególne osiągnięcia:
Międzynarodowy Konkurs Informatyczny-udział 11 uczniów
XLVI Olimpiada Historyczna - udział uczennicy w eliminacjach pisemnych i ustnych etapu
okręgowego
XLVI Olimpiada Geograficzna - udział uczennicy w eliminacjach pisemnych etapu okręgowego
LXII Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym - udział ucznia w eliminacjach pisemnych etapu
okręgowego
Konkurs Chemiczny Pingwin 2019 - 18 dyplomów uznania
Ogólnopolski konkurs z chemii - 18 dyplomów uznania
Ogólnopolski Konkurs z Chemii „GALILEO" - 20 dyplomów uznania
Ogólnopolski Konkurs z języka Angielskiego ,.GALILEO"~ 10 dyplomów uznania
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „ALCHEMIK— 18 dyplomów uznania

Osiągnięcia sportowe:
I miejsce - Powiatowy Turniej Szachowy
I miejsce - Piłka Siatkowa Dziewcząt
I! miejsce - Powiatowe Zawody w Pływaniu 4x50 m stylem dowolnym chłopców
II miejsce — Sztafetowe Biegi Przełajowe - dziewczęta
II miejsce - Powiatowe Zawody w Piłce Koszykowej
III miejsce - XXVII Memoriał im. Tadeusza Wiśniewskiego
III miejsce - Piłka Siatkowa Chłopców
III miejsce - Sztafetowe Biegi Przełajowe - chłopcy
IV miejsce - Powiatowe Zawody w Tenisa Stołowego
IV miejsce - Jesienne Biegi Przełajowe
IV miejsce - Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt
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Tabela nr 21b - nazwy konkursów i olimpiad w których uczniowie zajęli I, II, III, miejsce i wyróżnienie
ZSNrl

Zajęcie miejsca

I

H i IV

wyróżnienie

I

II

I i II

Nazwa konkursu, olimpiady

Mistrzostwa Europy Juniorów w Trójboju Siłowym

Puchar Polski w Trójboju Siłowym

Konkurs Językowy „OLIMPUS"

Sztafetowe Biegi Przełajowe 10x1000 (chłopcy)

„General Władysław Anders, jego życie i działalność"

Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej pt. „Tobie wyśpiewam Ojczyzno"

Tabela nr 21c - nazwy konkursów i olimpiad w których uczniowie zajęli 1,11, jll, miejsce ijwyróżnienie - ZS Nr 2

Zajęcie miejsca

I II III

Nazwa konkursu, olimpiady

II edycja Konkursu Wiedzy Żołnierze Niezłomni - Bohaterowie lat 1944-1963
- Udział w etapie wojewódzkim - Ogólnopolska VII Olimpiada Wiedzy o Turystyce

Tabela nr 21d - nazwy konkursów i olimpiad w których uczniowie zajęli I, II, III, miejsce i wyróżnienie
sos-w

Zajęcie miejsca

wyróżnienia w
kategorii:
5-6 łatki
kategoria I-I11
kategoria IV- VI
kategoria VII- VIII,
szkoły średnie

I i III miejsce szkoły
średnie

Nagroda Starosty
Sierpeckiego

III miejsce i
wyróżnienie

III miejsce -2 osoby

Nazwa konkursu, olimpiady

Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa z duszą"

VI Edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły - Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Sprawa" w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

XVII Festiwal Kolęd i Pastorałek Polskich dla Dzieci i Młodzieży

W II semestrze roku szkolnego 2019/2020 uczniowie Ośrodka brali udział w różnego rodzaju
konkursach wewnątrzszkolnych. Ze względu na COVID-1 9 konkursy odbyły się w sposób
zdalny z wykorzystaniem Internetu.
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Tabela nr 21e - nazwy konkursów i olimpiad w których uczniowie zajęli I, II, III, miejsce i wyróżnienie -
OPP

Zajęcie miejsca

I

III

III

I
wyróżnienie

I
wyróżnienie

I,II,III
wyróżnienie

I,1I,III

i,ii,m

i

1,0,10

1,0,01

wyróżnienie

wyróżnienie

1,0,01

wyróżnienie

IJIJII,
wyróżnienie

Nazwa konkursu, olimpiady

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kartka Wielkanocna"

XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Tradycje wielkanocne"

XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka

V Regionalny Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa
z duszą"

Powiatowy Konkurs plastyczny „Barwy jesieni"

Powiatowy konkurs strażacki "Zapobiegajmy pożarom

Powiatowy konkurs plastyczno - literacki „Kwiaty wiosenne - radość życia"

Powiatowy konkurs patriotyczny „Najpiękniejszy bukiet dla mojej Ojczyzny"

Powiatowy konkurs plastyczno - literacki „100 lecie urodzin Jana Pawła H'1

Powiatowy konkurs plastyczny pt. „Euro - symbol 2020"

Powiatowy konkurs „Twórczość w czasach zarazy"

Powiatowy konkurs fotograficzny z okazji Dnia Ziemi „Mój skrawek Ziemi"

Powiatowy konkurs fotograficzny
"Światowy dzień książki oczami wychowanków"

Powiatowy konkurs plastyczny "Moja ulubiona zabawka"

Powiatowy konkurs plastyczny "Ilustracja mojej ulubionej książki"

Regionalny konkurs plastyczny „Nakrętki zbieram, na pomoc się otwieram"

Inne szczególne osiągnięcia:
1. Zdobycie głównego miejsca w Ogólnopolskim konkursie poetyckim im. J. Korczaka

Dwa wiersze wychowanków placówki w tomiku poezji „ w poszukiwaniu serca" - XXVI
Randka z Erato

2. Zdobycie brązowego medalu na Międzynarodowym konkursie plastycznym sztuka Biiku
Bunka Kyokai w Japonii.

3. Realizacja III edycji projektu „Młodzi w działaniu dla Niepodległej" w Niechorzu.
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XI Informacja dotycząca działalności biblioteki szkolnej

Tabela nr 22- działalność biblioteki szkolnej w roku szk. 2019/2020

Szkoła

LO

ZSNr 1

ZSNr2

sos-w
RAZEM

ogólna
liczba

uczniów

256

854

539

89

1 738

Liczba uczniów
korzystających z biblioteki

w roku szk. 2018/2019
(wypożyczających książki

lub czasopisma)

256

537

404

45

1242

Ogólna liczba
wypożyczonych

książek

3526

1890

1449

88

6953

Liczba
wypożyczonych
książek/ucznia

13,77

2,21

2,69

2

5,60

Liczba
zakupionych
woluminów

1 5 7 + 1 7 6
darowizna

-

0

0

333

Inna forma działalności biblioteki -LO
- koordynowanie kiermaszem używanych podręczników szkolnych;
- promocja działań biblioteki na stronie internetowej szkoły (zakładka Biblioteka);
- udział nauczycieli bibliotekarzy w Narodowym Czytaniu 2019 zorganizowanym
przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Z. Nałkowskiej w Sierpcu;
- zorganizowanie akcji: „Skrzynka Marzeń Czytelniczych", „Uwolnij Książkę",
„Upoluj Swoją Książkę", „Uczniowski Plebiscyt Na Listę Książkowych Przebojów",
„Mikołajkowe spotkanie z książką'1, „TOP 3", „Ferie z książką";
- wykonywanie gazetek informacyjnych: Nagroda Literacka Nike 2019, Literacki
Nobel dla, Narodowe Święto Niepodległości, Dbaj o zdrowie fizyczne i psychiczne,
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Paszporty "Polityki" 2019;
- przygotowanie wystawy: Rok 2020 Rokiem Jana Pawła II, "Mam Talent";
- udział w pracach zespołu ds. promocji;
- przygotowanie i udostępnienie uczniom artykułów w czasie kształcenia zdalnego:
Ekranizacja "Lalki" Bolesława Prusa, warto obejrzeć (propozycje filmowe, teatralne,
publicystyczne dostępne w najbliższym czasie na poszczególnych kanałach
telewizyjnych), biblioteka internetowa - wolnelektury.pl; Teatr Telewizji TYP -
"Widnokrąg", "Przedwiośnie" w odcinkach (reż. Filip Bajon), Nowa powieść
Wojciecha Chmielarza na Facebooku^Dzień z "Lalką" Bolesława Prusa; Co nowego
w TV? (propozycje filmowe, teatralne, publicystyczne dostępne w najbliższym czasie
na poszczególnych kanałach telewizyjnych); Łączy nas pamięć. Powstanie w Getcie
Warszawskim, 19 kwietnia 1943; Międzynarodowy sukces polskiej literatury -
Szczepan Twardoch; Warszawa Władysława Szlengla - "Okno na tamtą stronę".;
Mieszkać romantycznie - neogotycki zameczek Krasińskich w Opinogórze, cz. I;
Mieszkać romantycznie - neogotycki zameczek Krasińskich w Opinogórze. cz. II;
Zapowiedź "Kamerdynera"; Miłość, Wojna, Zbrodnia - "Kamerdyner" Filipa Bajona;
Team Słowacki czy team Mickiewicz?^Teatr Telewizji TYP; Arabska saga, arabski
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świat cz. I; Arabska saga, arabski świat cz. II; Konkurs literacki: Czytelniczki piszą
recenzję "Arabskiego księcia"; "80. Rocznica deportacji pierwszych Polaków do KL
Auschwitz, Eliza Orzeszkowa - propozycje portalu Ninateka; 1920 - Ogólnopolski
konkurs literacki w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej^JTu Muranów - spacery
miejskie; Higiena pracy umysłowej; Sztuka relaksacji; Wpływ książek na życie
i postawy bohaterów literackich; Przygotujmy wielkanocny koszyczek pełen:
dobroci, miłości, wdzięczności, cierpliwości i zrozumienia; Symbolika i obrzędy
Wielkanocy; Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich; Radzenie sobie
z napięciem; Odkryj i doceń swoje mocne strony; Ojczyzna polszczyzna. Dobre rady
profesora Jana Miodka; W poszukiwaniu autorytetów. Stefan Władysław
Gołębiowski - poeta, tłumacz poezji Horacego, pedagog i społecznik z Bieżunia;
Zmarła Barbara Rosiek autorka Pamiętnika narkomanki (pisarka, terapeutka
uzależnień); 100. rocznica urodzin Jana Pawła II - papieża Polaka; Jak pozostać
sobą, nie urażając innych; Jak mówić, by inni nas słuchali.

Inna forma działalności biblioteki - ZS Nr l

Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji
z różnych źródeł, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów
oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się to główne
cele działań biblioteki szkolnej.
Różnorodne działania podejmowane przez bibliotekę szkolną zostały przedstawione
w sprawozdaniu za I semestr r. szk. 2019/2020. W II semestrze biblioteka,
w tradycyjnej formie funkcjonowała do 11 marca 2020 r. W tym czasie:
- wypożyczano uczniom lektury, literaturę piękną i popularnonaukową. Udostępniano
czytelnikom zbiory biblioteczne jako pomoce naukowe na lekcje do poszczególnych
klas - encyklopedie, słowniki językowe, słowniki terminologiczne itp.,
- udzielano informacji bibliotecznych, bibliograficznych, tekstowych i rzeczowych
uczniom
i nauczycielom,
- przygotowywano uczniom i nauczycielom materiały na określony temat,
- kształtowano umiejętności uczniów niezbędne w samodzielnym wyszukiwaniu
informacji na określony temat oraz dociekliwość poznawczą,
- rozwijano kulturę czytelniczą przez doradztwo w wyborach czytelniczych,
- rozwijano i utrwalano zainteresowania, potrzeby i nawyki czytelnicze
z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień uczniów,
- na zastępstwach za nieobecnych nauczycieli przeprowadzono 24 lekcji
bibliotecznych
o różnorodnej tematyce,
- wykonano wystawkę okolicznościową w czytelni - „Patroni Roku 2020",
- na stronie WWW biblioteki opublikowano zestawienie bibliograficzne - „Literatura
argentyńska w zbiorach biblioteki",

40



- przeprowadzono konkurs wiedzy poświęcony życiu i działalności gen, Jose de San
Martina, jego ojczyźnie" i wieloletnich kontaktach szkoły z Ambasadą Argentyny
w Polsce,
- w okresie od 24 lutego do 13 marca w bibliotece szkolnej przeprowadzono
skontrum.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, koniecznością zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania COYID-19 w Polsce i na świecie, działalność
i funkcjonowanie bibliotek uległy zmianie i ograniczeniu. Celem działań biblioteki
szkolnej stało się umożliwienie realizacji podstawy programowej
z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć realizowanych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Biblioteka szkolna w
tym trudnym czasie przeniosła się do świata online.

W omawianym okresie biblioteka szkolna zaproponowała i przeprowadziła dwa
konkursy online: „A.B.C. ... wiedzy o literaturze pięknej" (konkurs wiedzy)
/„Czytam! Polecam!" (konkursfotograficzny).

Wykorzystując stronę internetową biblioteki, szkoły i portal faceboook
popularyzowała wśród uczniów różne teksty kultury dostępne w bibliotekach
cyfrowych, zbiorach wirtualnych muzeów, placówkach kultury i innych zbiorach
online, które nie tylko poszerzały ich wiedzę, pomagały w rozwijaniu zainteresowań,
ale także służyły uczniom w pożytecznym spędzaniu czasu wolnego i relaksacji.

Biblioteka wspierała uczniów i nauczycieli:

1) Wyszukując, opracowując i udostępniając materiały dydaktyczne (m. in.
platformy edukacyjne) do samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy, np.:
- platforma Epodreczniki.pl i jej funkcjonalności,
- propozycje Kujawsko-Pomorskiej e-szkoły,
- „Ucz się historii w formie online!", portal udostępniający materiały w celach
edukacyjnych, zgodne z podstawą programową z historii Polski i świata,
- doświadczenia z pewnością uatrakcyjniają naukę - propozycje zajęć przygotowane
przez Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu,
- darmowe narzędzia, aplikacje i strony, które można wykorzystać podczas pracy
zdalnej z uczniami, m.in. narzędzie do tworzenia testów ąuizz,
- zdalne przygotowanie do Matury 2020 z Operonem,
- GRARANATNNA - cykl różnego typu aktywności internetowych.

2) Wyszukując, opracowując i udostępniając informacje o dostępie
(listy/linki/teksty) do literatury pięknej i innych materiałów, np.:
- wolnelektury.pl - cyfrowa biblioteka,
- platforma lektury.gov.pl,
- „Biblioteki cyfrowe w Polsce - Lustro Biblioteki" - lista bibliotek, repozytoriów,
archiwów i muzeów cyfrowych,
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- strona Woblink, zamieszczająca pełne wersje online darmowych ebooków do
pobrania,
- cyfrowa biblioteka, wirtualne muzeum i archiwum udostępniane przez Unię
Europejską pod nazwą "Europeana".
- Centrum Myśli Jana Pawła II, serwis publikujący dokumenty archiwalne, nagrania
audio i video, fotografie, teksty i opracowania dotyczące Jana Pawła II,
- lektura bez wychodzenia z domu - lektury online,
- Targi Książki online oraz Katarzyna Bosacka o książkach, jedzeniu i nie tylko,
- poezja Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Adama Asnyka w wersji cyfrowej,
zestawienie bibliograficzne,
- Czytaj PL - darmowe e-booki i audiobooki dla uczniów,
- poznajemy twórczość noblistki, mistrzowska proza O. Tokarczuk „Księgi
Jakubowe" w interpretacji wybitnych autorów, audiobook,
- poznajemy twórczość noblistki - tym razem Wisława Szymborska. Wiersze
noblistki w interpretacj i aktorów, publ ikowane na profilu Fundacj i Wisławy
Szymborskiej,
- literatura ze smakiem - kulinarne fragmenty literatury pięknej,
- kącik literacki w wykonaniu Kabaretu Młodych Panów - popularyzacja wybranych
tytułów,
- Internet Archive - jedne z największych światowych archiwów,
- 4 Ogólnopolski Zlot Fanów Katarzyny Puzyńskiej on-line,
- Targi Książki online.

3) Wyszukując, opracowując i udostępniając informacje o muzeach oraz
spotkaniach muzealnych dostępnych online, np.:
- od starożytności po sztukę współczesną - muzea świata,
- Rok Leopolda Tyrmanda. Wirtualne spotkanie w Muzeum Powstania
Warszawskiego,
- Akcja Żonkile 2020 - zaproponowana przez Muzeum POLIN,
- Powstanie w getcie warszawskim - opracowanie informacji o przebiegu powstania,
- sposoby na kreatywne spędzenie czasu zaproponowane przez muzea, m.in. Muzeum
Getty i Muzeum Narodowe w Warszawie,
- Wirtualna oferta Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
- 80. rocznica skierowania pierwszego transportu Polaków do Auschwitz oraz
wirtualne zwiedzanie muzeum Auschwitz-Birkenau.

4) Wyszukując, opracowując i udostępniając informacje o spektaklach
teatralnych, np.:
- teatr telewizji - VOD TYP, znane lektury w nowych odsłonach,
- „Teatr przychodzi do ciebie", cyfrowe transmisje spektakli teatralnych teatru
Balszoj z Moskwy.

5) Wyszukując, opracowując i udostępniając informacje o konkursach oraz
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innych aktywnościach np.:
- „W zawieszeniu" - konkurs literacki, fotograficzny i filmowy przygotowanym
przez MDK w Gliwicach,
- „Najpiękniejsza łąka na Świecie" - konkurs fotograficzny,
- „Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny" - konkurs fotograficzny,
- V Konkurs Młodej Poezji odbywający się w ramach 9. edycji Festiwalu Miłosza,
- konkurs „Kodowanie online", pokaż w jaki sposób pracujesz zdalnie, przeznaczony
dla nauczycieli,
- Test wiedzy o Euro i Mundialu - udostępnianie postów MOSiR w Sierpcu,
- udostępnianie ankiety Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
- „Pocztówka z Sierpca" konkurs graficzny dla uczniów ZS nr l,
- rekrutacja do Akademii Liderów 2020. Akademia Liderów Fundacji Świętego
Mikołaja, bezpłatny program edukacyjny dla młodzieży z całej Polski,
- nabór do I kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu.

6) Wyszukując, opracowując i udostępniając informacje dla maturzystów
o rekrutacji i kierunkach studiów, np.:
- kierunki studiów 2020, serwis otouczelnie.pl,
- Kierunkowskaz Kariery Online - cykl wydarzeń online zorganizowanych przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundację Edukacyjną
„Perspektywy",
- Wirtualne Targi Edukacyjne 2020,
- dni otwarte Politechniki Warszawskiej, wirtualne wydarzenie,
- dzień otwarty online w płockiej filii Politechniki Warszawskiej.

7) Wyszukując, opracowując i udostępniając informacje o obchodzonych
rocznicach, np.:
- rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim,
- Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu,
- Dzień Książki i Praw Autorskich,
- Dzień Bibliotekarza oraz Ogólnopolski Tydzień Bibliotek,
- Międzynarodowy Dzień Muzeów,
- Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej na rzecz Dialogu i Rozwoju,
- Dzień Mamy,
- Dzień Samorządu Terytorialnego,
- Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego,
- rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin,
- Światowy Dzień Wiatru, przypomnienie wiersza J. Tuwima „Dwa wiatry",
- Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą,
- Dzień Kultury Fizycznej,
- Europejski Dzień Mózgu,
- Światowy Dzień Gruźlicy,
- Dzień Praw Zwierząt,
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- Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci,
- 100. rocznica urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, słowa Jana Pawła II skierowane
do młodzieży oraz Jan Paweł II o bibliotekach,
- 11 maja Dzień Bez Śmiecenia - zorganizowanie z klasą I ŁOM akcji sprzątania
śmieci „LoveLas".

8) Wyszukując, opracowując i udostępniając informacje o zabytkach oraz
atrakcjach turystycznych Polski i świata, np.:

- najpiękniejsze murale w Polsce,

- cykl „zwiedzamy świat" - świątynia miłości (Tadź Mahal), wielkość i przepych
(meczet Zajida), rezydencja Królów (Zamek Królewski w Warszawie),
- najpiękniejsze atrakcje turystyczne świata, 60 najciekawszych i najpopularniejszych
budowli świata,
- najwspanialsze budynki świata (budowle.pl),
- wirtualny spacer na największym portalu wycieczek panoramicznych.

9) Wyszukując, opracowując i udostępniając informacje o bezpieczeństwie
w Internecie, np.:
- zestawienie bibliograficzne publikacji dostępnych online na temat cyberprzemocy.

10) Wyszukując, opracowując i udostępniając informacje o edukacji zdrowotnej,
np.:
- informacja o wsparciu psychologicznym online dla uczniów oferowana przez
studentów psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego,
- "damy radę z kolejnymi wyzwaniami i zadaniami" - 12 rzeczy o których warto
wżyciu pamiętać.

11) Informując na profilu fb szkoły o lokalnych akcjach i inicjatywach:
- publikowanie inf. o punktach odbioru plastikowych nakrętek w Sierpcu,
- "Krew dla Amelki" - przygotowanie i publikowanie postu na fb,
- "Biegnij z Zosią" - zamieszczanie inf. o zbiórce plastikowych nakrętek,
- "Serca dla Sierpca" Inicjatywy - udostępnianie inf. o głosowaniu,
- Oddaj krew w Sierpcu - udostępnianie inf. o miejscu i dacie poboru krwi,
- Zbiórka dla dzieci z Kraszewa - redagowanie i publikowanie inf.

12) Publikując materiały opracowane przez uczniów, absolwentów i nauczycieli
ZSnrl:
- Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego - ekologiczne plakaty

przygotowane
w programach graficznych przez uczniów,

- 5 powodów dla których wybrałem/wybrałam Mechanik w Sierpcu - plakaty
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promocyjne przygotowane przez uczniów,
- Absolwenci polecają "Mechanik" - filmiki promocyjne,
- Kilka kadrów z r. sz. 2019/2020 - filmiki uczniów klas pierwszych,
- "Co tam słychać w Internacie?" - filmik promujący internat,
- Światowy dzień zdrowia - zdjęcia uczniów promujące zdrowy tryb życia,
- Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół nr l - prezentacja przedstawiająca klasy

technikum i szkoły branżowej w naszej szkole,
- "Jak jest w Mechaniku" cykl filmików, w których uczniowie odpowiadają na
pytania związane ze szkołą,
- Pierwszy rok I ŁOM w Mechaniku,
- „Jak spędzam wolny czas" zdjęcia uczniów mieszkających w internacie.

13) Publikując zdjęcia archiwalne i aktualne z różnych miejsc w szkole:
- szkoła w latach 70-tych,
- archiwalne zdjęcia szkolnego chóru,
- uczniowie Mechanika podczas pochodów pierwszomajowych (1978, 1984),
- Fotograficzny spacer po Mechaniku cz. l zdjęcia sal lekcyjnych,
- Fotograficzny spacer po Mechaniku cz. 2 zdjęcia stołówki i sklepiku,
- Fotograficzny spacer po Mechaniku cz. 3 - zdjęcia sali i hali sportowej,
- Fotograficzny spacer po Mechaniku cz. 4 - zdjęcia Centrum Kształcenia
Zawodowego,
- "Zielono mi..." - fotograficzny spacer po Mechaniku,
- archiwalne zdjęcia internatu,
- filmiki klas IIITB, IIITPS, IIITMR, IIITOŚ z praktyk w Hiszpanii,
- dyplomy dla absolwentów internatu 2019/2020.

14) Udostępniając komunikaty i poradniki:
- Ministerstwa Zdrowia na temat koronawirusa,
- MEN i CKE dotyczących próbnych egzaminów maturalnych,
- poradnik MEN dla szkół o kształceniu na odległość,
- post MEN z wytycznymi przeprowadzania egzaminów,
- O czym należy pamiętać podczas egzaminu! - udostępnianie postu MEN,
- publikowanie na fb szkoły komunikatu MEN o kształceniu zdalnym.

15) Tworząc na profilu fb szkoły wydarzenie „Rekrutacja 2020/2021"
- publikowanie inf. o proponowanych kierunkach kształcenia, terminach i zasadach
rekrutacji, zamieszczanie filmików promocyjnych szkoły,
- przygotowanie akcji promocyjnej "I love MECHANIK Sierpc" polegającej na
publikowaniu zdjęć uczniów z opracowaną wcześniej grafiką.
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Inna forma działalności biblioteki w ZS Nr 2

Praca biblioteki szkolnej przebiegała zgodnie z jej zadaniami, które polegały
na gromadzeniu i opracowywaniu zbiorów, udostępnianiu ich uczniom, nauczycielom
i innym pracownikom szkoły. Propagowaniu i rozwijaniu czytelnictwa. Przebiegała
zgodnie z założeniami planu pracy,

Począwszy od miesiąca września na tablicy bibliotecznej i w gablotach oraz
w bibliotece i w świetlicy przedstawione zostały materiały literackie, historyczne
i inne o następującej tematyce:

• gazetka i wystawka z okazji 80 Rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz
agresji Sowietów na Polskę

• gazetka „JAK SIĘ UCZYĆ ŻEBY UMIEĆ"
• gazetka i wystawka z okazji Święta Bibliotek Szkolnych
• gazetka „Biblioteki świata"
• gazetka okazjonalna na Dzień Wszystkich Świętych
• gazetka okolicznościowa z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
• gazetka i wystawka okazjonalna „Adwent w tradycji polskiej"
• wystawka w bibliotece prac uczniów biorących udział w konkursie

„Świąteczna kartka Bożonarodzeniowa"
• gazetka i wystawka promująca czytelnictwo
• gazetka z okazji „Mikołajek"
• gazetka z informacją jak bezpiecznie spędzać ferie
• wystawka z propozycją książek na ferie
• aktualizacja gazetki - Osiągnięcia uczniów
• gazetka z okazji Światowego Dnia Walki z otyłością
• gazetka z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W miesiącu wrześniu przez bibliotekę został zorganizowany kiermasz
podręczników szkolnych.

W miesiącu październiku został rozstrzygnięty cykliczny konkurs „Wspomnienie
z wakacji". Prace uczniów zostały wyeksponowane na tablicy w świetlicy szkolnej.

Z okazji Święta Bibliotek Szkolnych przypadającego w październiku
przygotowałyśmy wiele atrakcji czytelniczych: propagowanie najciekawszych
książek dla młodzieży, wystawka dotycząca bibliotek świata , rozwiązywanie
krzyżówek dotyczących literatury.

W miesiącu grudniu zorganizowałyśmy szkolne Mikołajki, wykonałyśmy stroiki
świąteczne na wigilię szkolną i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na kartkę
bożonarodzeniową. Wystawkę prac uczniów można było obejrzeć w bibliotece.

W kwietniu została utworzona drużyna, która pod opieką p. Bartłomieja
Biblioteka szkolna organizuje wyjścia do CKiSz na różnego rodzaju spotkania,
wystawy, jak również do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej
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w Sierpcu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu, OPP w Sierpcu, w celu
obejrzenia wystaw organizowanych przez te instytucje.

Prowadzona jest statystyka wypożyczeń, a miesięczne zestawienia
w poszczególnych klasach przedstawiane są na tablicy bibliotecznej i w pokoju
nauczycielskim. Na bieżąco do administratora strony internetowej szkoły
przekazywane są materiały dotyczące wydarzeń bibliotecznych. Na bieżąco
prowadzona jest kronika szkoły.

Nauczyciele biblioteki brali udział w komisjach próbnych matur, a także
w komisjach egzaminów zawodowych. Jak co roku prowadzone były lekcje
biblioteczne.

Inna forma działalności biblioteki w SOS-W

• Propagowanie czytelnictwa

• Celem pracy z czytelnikiem jest wzbogacanie wiedzy, rozwój intelektualny
ucznia, pobudzanie do przeżyć estetycznych, emocjonalnych, refleksji
moralnych, rozładowanie stanów napięcia i frustracji. W roku szkolnym
2019/2020 realizowano różne formy pracy z czytelnikiem.

• Wystawki tematyczne na macie przed biblioteką i w bibliotece: Żegnaj lato -
witaj jesień Październik - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych,
Olga Tokarczuk - Laureatka Literackiej Nagrody Nobla, Bohaterowie bajek
i baśni - Misie, Wieczerza wigilijna - tradycje ludowe, Bohaterowie bajek
i baśni - wróżki i czarownice, Bohaterowie bajek i baśni - krasnoludki,
Wakacyjne wierszyki

• Gry i zabawy czytelnicze z wykorzystaniem witryn internetowych.

• Głośne czytanie fragmentów utworów, oglądanie lektur szkolnych.
Opowiadanie przeczytanych tekstów i omawianie filmów dostępnych
w Internecie.

• Słuchanie utworów literackich i wierszy dostępnych na stronach internetowych
: wolne lektury.pl, Iekturymp3.pl, www.legimi.pl

• Wyszukiwanie informacji w Internecie na temat postaci literackich, pisarzy,
ważnych rocznic, świąt i innych wydarzeniach w miarę zainteresowań
uczniów.

• Lekcje biblioteczne w klasach.

Wyjścia na wystawy:

• 12 września 2019 r. uczniowie klasy I-III BS obejrzeli wystawę w Powiatowej
Bibliotece Publicznej „200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki" oraz
wysłuchali najsłynniejsze utwory tego wybitnego kompozytora, dyrygenta,
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pedagoga, ojca polskiej opery narodowej. Uczyli się korzystać z katalogu
elektronicznego.

• 7 listopada 2019 r. uczniowie klasy I-III BS i I PP obejrzeli wystawę „Dnia
pierwszego września..." w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Wysłuchali prelekcji na temat wydarzeń wojennych i pobytu generała Andersa
i Nowogródzkiej Brygady Kawalerii w Sierpcu 1939 r.

Akcje i konkursy:
• 16 września 2019 r. najmłodsi uczniowie brali udział w Międzynarodowym

Dniu Kropki.
• 21 listopada 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień

Pluszowego Misia, Tego dnia dzieci przyniosły do szkoły swoje ulubione
pluszaki. Podczas prezentacji multimedialnej poznały historię pluszowego
misia oraz najbardziej popularne misie - bohaterów bajek i filmów, recytowały
wiersze. Jednak najwięcej emocji wzbudziły „misiowe konkurencje", czyli
układanie puzzli, wyścigi papierowych niedźwiadków, zagadki.

• Szkolny konkurs plastyczny „Mój przyjaciel - Miś".
• Udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Szkolne przygody Gangu

Słodziaków", zachęcającej uczniów do codziennego czytania, przygotowanej
dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce przez sieć sklepów Biedronka.

• „Walentynowy tydzień w bibliotece". Każdego dnia czekało na uczniów inne
zadanie do wykonania. Dzieci łączyły w pary znanych bohaterów literackich
i filmowych. Rozwiązywali walentynkową krzyżówkę, najmłodsi kolorowali
walentynkowe obrazki. Nagrodą za wykonanie zadania były słodkie serduszka.

• Podczas nauczania zdalnego za pomocą komunikatora internetowego
Messenger wysyłane były dzieciom różne materiały zachęcające do zostania
w domu i czytania książek oraz linki do stron internetowych, gdzie mogli
poczytać i posłuchać książek, wykonać dodatkowe zadania czy zwiedzić
wirtualne muzeum. Przypominano o ważnych wydarzeniach bibliotecznych
takich jak: Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Święto
Bibliotekarzy i Bibliotek, 100. rocznicy Urodzin Jana Pawła II, 178. rocznicy
Urodzin Marii Konopnickiej - naszej Patronki, O Dniu Matki i Dniu Ojca,
tradycji Świąt Wielkanocnych. Wysyłane były różne propozycje spędzania
wolnego czasu w domu, zagadki o baśniach i postaciach bajkowych.

• Wypożyczone zostały podręczniki szkolne do klas IV, V, VI, VII i VIII.
Zostały zakupione i zewidencjonowane podręczniki szkolne do szkoły
podstawowej.
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XII Podstawowe informacje na temat działalności placówek
oświatowych

W roku szkolnym 2019/2020 na zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia
Zawodowego uczęszczało 207 uczniów i 66 słuchaczy KKZ w 18 oddziałach
(grupach, łącznie z KKZ). Na 207 uczniów szkół dla młodzieży (bez KKZ),
klasyfikowanych 191 uczniów, nieklasyflkowanych - 16 (7,73%).

W roku szkolnym 2019/2020 w sesji zimowej i letniej Centrum Kształcenia
Zawodowego jako Ośrodek Egzaminacyjny, przeprowadziło egzaminy
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wg. tabeli nr 20d.

W roku szkolnym 2019/2020 doposażono:
- stację diagnostyczną w Tester diagnostyczny AUTOSKAN RS 800 - cena

zakupu - 2 200 zł oraz zestaw adapterów do testera diagnostycznego - 800 zł .
Zakupiono również chłodnicę spawalniczą do spawalni za 1225 zł oraz

doposażono pozostałe pracownie dydaktyczne w narzędzia i materiały bieżące
przeznaczone do realizacji podstawy programowej w danym zawodzie na kwotę
3 419 zł. Łączny koszt zakupów - 7 644 zł.

W ramach statutowej działalności Centrum Kształcenia Zawodowego, prowadzono
działalność szkoleniowo-kursową, poprzez organizację szkoleń i
kursów w formach pozaszkolnych, oraz prowadzono kwalifikacyjne kursy
zawodowe w kwalifikacjach: MG24- naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów
samochodowych, - w zawodzie blacharz samochodowy, Kwalifikacja BD.04 -
wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie .

Przeszkolono:
- 253 osoby z zakresu „bezpieczeństwa i higieny pracy",
- 17 osób na „kursie spawaczy".

Tabela nr 23a - Działalność Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu

Liczba etatów pedagogicznych

Etaty administracji i obsługi

Liczba grup

Liczba uczniów

Etaty pedagogiczne w przeliczeniu na jedną grupę

Liczba uczniów w przeliczeniu na etat pedagogiczny

Rok szkol. 20 19/2020

14,63

5

37

207

0,40

14,15
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Tabela nr 23b-Działalność Ogniska Pracy Pozaszkoinej w Sierpcu

Liczba etatów pedagogicznych

Etaty administracji i obsługi

Liczba grup

Liczba uczniów/wychowanków

Etaty pedagogiczne w przeliczeniu na jedną grupę

Liczba uczniów/wychowanków w przeliczeniu na etat
pedagogiczny

Rok szkol. 2019/2020

11

2

24

415

0,46

37,73

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu jest placówką oświatowo-wychowawczą,
która realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, kulturalne,
profilaktyczne, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Placówka realizuje wyżej
wymienione zadania poprzez:
- prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży mających na celu
rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i pasji,
- kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież,
- organizowanie imprez , przeglądów, konkursów, wystaw,
- organizowanie wyjść i wyjazdów,
-włączanie do życia społeczno-kulturalnego wychowanków z niepełnosprawnością,
- współpracę ze środowiskiem lokalnym.
Placówka organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na
wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz rozwijaniu
umiejętności o charakterze wychowawczym.
Placówka organizuje i realizuje działania z zakresu wolontariatu. W placówce działa
Samorząd Wychowanków.

Tabela nr 23c -Funkcjonowanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu

Liczba etatów pedagogicznych

Liczba etatów administracji i obsługi

Liczba wydanych opinii i orzeczeń

Liczba opin i i i orzeczeń w przeliczeniu na 100 uczniów
objętych opieką poradni.

Liczba opini i i orzeczeń na jeden etat pedagogiczny

Rok szkol. 2019/2020

14

4

35 1 opinii + 14 opinii WWR = 365
oraz 456 orzeczeń

(w stosunku do zbadanych
i zarejestrowanych - 456)

35

32,57

W liczbie opinii i orzeczeń bierzemy pod uwagę wszystkich wychowanków przedszkoli oraz uczniów szkół
położonych na terenie powiatu, niezależnie od organu prowadzącego.
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Podsumowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu
za rok szkolny 2019/2020

Realizacja zadań statutowych poradni w ujęciu statystycznym przedstawia się
następująco:
W roku szkolnym 2019/20 w Poradni przyjęto i objęto różnymi formami pomocy
1292 dzieci i młodzieży. Wiele dzieci było badanych dwukrotnie
Łącznie przeprowadzono badań:
- psychologicznych - 438
- pedagogicznych - 409
- logopedycznych - 299
- pod kątem SI - 41
- przesiewowych badań słuchu - 17
- przesiewowych badań mowy - 237
Działalność Statutowa PPP obejmowała również:
- wyjścia do szkół i placówek miejskich - 41
- prelekcje dla rodziców - 9
- spotkania ze szkolną radą pedagogiczną - 2
- zajęcia warsztatowe i spotkania dla młodzieży - 9
- porady bez badań udzielono -164

Terapią psychologiczną objęto 39 dzieci/uczniów
Terapią pedagogiczną - 22
terapią logopedyczną - 74
Terapią SI objęto łącznie - 32 dzieci
Terapią EEG Biofeetback 2 dzieci
Różnymi formami pomocy terapeutycznej, w ramach WWR objęto 39 dzieci.

W roku szkolnym 2019/2020 w poradni działa Ośrodek koordynacyjne -
rehabilitacyjne - opiekuńczy, w ramach rządowego Programu „Za życiem". Skupia
on dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, umożliwia pomoc specjalistyczną
dzieciom w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Istnieje możliwość
korzystania z pomocy fizjoterapeuty, który prowadzi rehabilitację ruchową u dzieci,
poszerza ofertę terapeutyczną placówki.
Pracownicy poradni brali udział w szkoleniach i webinariach wybranych
indywidualnie wg potrzeb. Łącznie 10 szkoleń, l kurs kwalifikacyjny oraz studia
podyplomowe. W trakcie roku szkolnego prowadzone były zajęcia grupowe dla
dzieci z WWR - zajęcia metodą Weroniki Sherborne oraz zajęcia manualne.
Od marca 2020 r. w związku z pandemią COYID - 19 oraz obowiązującymi
przepisami dotyczącymi ograniczenia w działaniu jednostek oświaty poradnia
prowadziła dyżury oraz zdalne nauczanie dla dzieci objętych WWR.
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Tabela nr 24 - Liczba orzeczeń i opinii wydanych przez zespoły orzekające działające w poradni
psychologiczno - pedagogicznej

Opinie w sprawie:

Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły
podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia
spełniania obowiązku szkolnego.

Pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły
podstawowej na drugi rok w tej samej klasie.

Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej

Dostosowania wymagań edukacyjnych do
indywidualnych potrzeb ucznia.

Zintegrowanej ścieżki kształcenia

Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub
z głęboka dysfunkcją rozwojową z nauki
drugiego języka obcego.

Udzielenia zezwolenia na indywidualny
program lub tok nauki

Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału
przysposabiającego do pracy

Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły
ponadpodstawowej kandydata z problemami
zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości
wyboru kierunku kształcenia ze względu na
stan zdrowia

Przystąpienia ucznia do egzaminu
zewnętrznego w warunkach i formie
dostosowanych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych ucznia

Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-
pedagogiczną i logopedyczną

O potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju

Inne opinie

Razem

Liczba opinii i orzeczeń wydanych w roku szkolnym 2019/2020

Przedszkole

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

16

36

71

Szkoła podstawowa

1

1

-

55

36

1

-

-

-

30

91

-

28

241

Szkota ponadgimnazjalna

-

-

1

3

4

-

-

-

-

2

1

-

-

12
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Tabela nr 25- Liczba orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną w Sierpcu

Orzeczenia

Niesłyszący

Słabo słyszący

Niewidomy

Słabo widzący

Niepełnosprawność ruchowa

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu
umiarkowanym i znacznym

Z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera

Zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Z niepełnosprawność iam i sprzężonymi

O potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych

O potrzebie indywidualnego nauczania

O potrzebie indywidualnego obowiązkowego
nauczania przygotowania przedszkolnego

Orzeczenia uchylające

Orzeczenia odmowne

Razem

2019/2020

-

4

-

7

5

16

3

18

1

8

2

26

1

-

-

91
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XIII Finansowanie oświaty

Tabela nr 26 - dysponowanie budżetem
szkoła/

placówka

-1-

LO

Z S N r l

ZSNr2

sos-w
CKZ

PP-P

OPP

RAZEM

*Całko\vite
wydatki bieżące

za rok szk.
2019/2020

( w zł)

-2-

3061 148,69

7 592 908,55

4 602 696,99

4 670 006,70

I 826417,34

1 221 320,87

679 036,93

Całkowite
wydatki
bieżące/
Ucznia
(w zł)

•3

14932,43

8818,71

9588,95

52471,98

8 823,27

-

-

Całkowite
wydatki bieżące/

Oddział
(w zł)

-4-

340855,15

244 932,53

219 176,05

333571,91

130458,38

-

-

Udział %
wynagrodzeń
pracowników
w bieżących
wydatkach

-5-

85,82

87,92

90,02

91,02

81,51

93

594 363,49

Wydatki na
doskonalenie

zawodowe
nauczycieli

(w zł)

-6-

4213,40

2644

5 988,50

4812,40

450

2 118

3 457,30

Wydatki
majątkowe

(zł)

-7-

-

38 970,53

49 997,96

-

0

-

-

*Wydatki bieżące bez środków unijnych, **dotyczy szkół ponadgimnazjalnych. przyjęto 2/3 liczby
uczniów/oddziałów na podstawie SIO z 30.09.2018 r. i 1/3 liczby uczniów oddziałów na podstawie
SIO z 30.09.2019 r.

XIV Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez
Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Tabela nr 27 - Kontrole przeprowadzone przez przedstawicieli MKO w ramach sprawowanego
nadzoru pedagogicznego

Szkoła/
placówka

Termin
kontroli

Tematyka kontroli Wnioski, uwagi,
zalecenia pokontrolne

LO 26.11.2019

20-24.01.2020

Prawidłowość sprawowania nadzoru
pedagogicznego nad realizacją podstawy
programowej

Ewaluacja zewnętrzna, problemowa:
1. Kształtowane są postawy i
respektowane normy społeczne
2. Szkoła lub placówka wspomaga

Bez zaleceń

Wnioski:
1. Liceum Ogólnokształcące
im. majora Henryka
Sucharskiego w Sierpcu, we
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ZSNrl

ZSNr2
sos-w

CKZ
OPP
PP-P

26.11.2019r.

26.11.2019

-
-

-
PP-P w Sierpcu

rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji
3. Rodzice są partnerami szkoły lub
placówki

Prawidłowość sprawowania nadzoru
pedagogicznego nad realizacją podstawy
programowej.

Prawidłowość sprawowania nadzoru
pedagogicznego nad realizacją podstawy

programowej

-
-
-

12.02.2020 r.

współpracy z rodzicami,
podejmuje działania
z zakresu dydaktyki,
wychowania i opieki.
Wszelkie przedsięwzięcia
realizowane są przez
placówkę w oparciu o opinie
i sugestie całego środowiska
szkolnego.
2. Proces kształcenia
w Liceum odbywa się
z uwzględnieniem
indywidualnych możliwości
psychofizycznych i potrzeb
uczniów, czego efektem są
liczne osiągnięcia młodzieży
w konkursach, zawodach
oraz edukacyjne
poszczególnych uczniów,
względem których
dostosowano wymagania.
3. Szkoła zapewnia uczniom
wysoki poziom
bezpieczeństwa, analizuje
podejmowane działania
wychowawcze i
profilaktyczne i na tej
podstawie wyciąga wnioski
służące ich modyfikacji.

Nie wydano zaleceń

Nie wydano zaleceń

-
-
-

Zgodność z przepisami
prawa wydawania orzeczeń
o potrzebie kształcenia
specjalnego oraz opinii
w sprawie
zindywidualizowanej ścieżki
kształcenia
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