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WSTĘP 
 

Powiat Miński jest organem prowadzącym dla dziesięciu szkół i placówek oświatowych 

oraz organem rejestrującym niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone przez osoby 

fizyczne lub prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego.  

Obowiązek przedstawiania Radzie Powiatu Mińskiego informacji o stanie realizacji 

zadań oświatowych wynika z art. 11. ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 910.) zgodnie z którym: 

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, 

przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach: 

1) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego,  

z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których 

prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego; 

2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego 

ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy 

do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. 

Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Miński wynikają głównie z takich 

przepisów prawa jak: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2020 poz. 910.), ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty 

(Dz.U z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm), ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2215.), ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 920.). 

Do najważniejszych zadań Powiatu Mińskiego, jako organu prowadzącego szkołę lub 

placówkę oświatową zgodnie z art. 10 oraz art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe w szczególności należy: 

• zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego  

i profilaktyki społecznej,  

• zapewnienie warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat, 

• zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych  

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

• zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

• wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie, 

• zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w 

zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 395 z późn. zm) i obsługi 

organizacyjnej szkoły lub placówki, 

https://sip.lex.pl/#/document/16796295?unitId=art%284%29ust%283%29pkt%282%29&cm=DOCUMENT
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• wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, 

przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych, 

•  wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora 

szkoły lub placówki. 

 

W niniejszym dokumencie znalazły się podstawowe dane dotyczące organizacji oraz 

funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Miński. Opracowanie zawiera także informacje na temat warunków kształcenia w szkołach jak 

i  szczegółowe wyniki z egzaminów zewnętrznych. 

 

Miniony rok szkolny to rok szczególny z uwagi na wprowadzony stan pandemii w kraju. 

Przyniósł on wyzwanie dla wszystkich, w tym dla organów prowadzących szkoły, dyrektorów 

szkół jak również nauczycieli i uczniów. Nie wszystkie plany czy też wydarzenia udało się  

zrealizować.  Mimo panującej sytuacji zagrożenia udało się przeprowadzić egzaminy 

zewnętrzne, zarówno egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny jak również egzaminy 

zawodowe.  

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 została 

przygotowana głównie w oparciu o dane i zdjęcia przekazane przez dyrektorów szkół  

i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Miński oraz System Informacji 

Oświatowej. 
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1. Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat 

Miński 

Powiat Miński w roku szkolnym 2019/2020 prowadził 10 jednostek oświatowych:  

w tym sześć zespołów szkół, jedno liceum ogólnokształcące, centrum kształcenia zawodowego 

i ustawicznego oraz dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne tj.: 

1) Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku 

Mazowieckim, 

2) Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, 

3) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku 

Mazowieckim, 

4) Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, 

5) Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim, 

6) Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych  w Mińsku Mazowieckim, 

7) Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie, 

8) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim, 

9) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckiem, 

10) Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Sulejówku.  
 

W ramach wyżej wymienionych jednostek w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonowały: 

przedszkole specjalne, szkoła podstawowa specjalna, 4 licea ogólnokształcące, liceum sztuk 

plastycznych, 5 techników, 4 branżowe szkoły I stopnia (które powstały w wyniku 

przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych), branżowa szkoła I stopnia specjalna, szkoła 

specjalna przysposabiająca do pracy oraz szkoły dla dorosłych w tym: szkoła podstawowa 

(powstała w wyniku przekształcenia gimnazjum dla dorosłych), liceum ogólnokształcące  

i szkoła policealna.  

W omawianym roku szkolnym nastąpiło kilka zmian zarówno strukturalnych jak  

i związanych z nazwami powiatowych jednostek oświatowych. 

Z dniem 1 września 2019 r. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim 

otrzymał nazwę „Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych”, a szkoły wchodzące w jego 

skład przyjęły patrona Zygmunta Glogera. W związku z likwidacją gimnazjum dostosowano 

nazwę dotychczasowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy 

Szkolnej w Mińsku Mazowiecki na „Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej 

w Mińsku Mazowieckim”. 

W wyniku wprowadzonej reformy systemu oświaty Rada Powiatu Mińskiego podjęła 

uchwały przekształcające trzyletnie licea ogólnokształcące w czteroletnie, czteroletnie technika 

w pięcioletnie, a także czteroletnie liceum plastyczne w pięcioletnie liceum sztuk plastycznych.  

Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowy Powiatowy Ośrodek Dokształcania  

i Doskonalenia Zawodowego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Mińsku Mazowieckim 

wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku 

Mazowieckim przekształcono w Centrum Kształcenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim. 
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2. Działalność jednostek oświatowych w czasie pandemii 
 

Dla jednostek systemu oświaty stan epidemii to czas wyjątkowo trudny. Dyrektorzy 

szkół i organ prowadzący stanęli przed nowymi wyzwaniami praktycznie w każdym obszarze 

zarządzania szkołą: prawnym, organizacyjno-kadrowym oraz finansowym. W ciągu kilku dni 

tradycyjne nauczanie zastąpiono kształceniem na odległość.  Aby wspomóc Szkoły w ich 

prawidłowym funkcjonowaniu Powiat Miński w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła - 

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” pozyskał kwotę 

99 960 zł na zakup 40 laptopów  dla uczniów i nauczycieli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorytetem Powiatu Mińskiego w zakresie funkcjonowania jednostek oświatowych jest 

przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i wszystkim 

pracownikom szkoły. Od marca 2020 r. monitorowane jest na bieżąco wyposażenie jednostek 

oświatowych w środki ochrony osobistej tj. w maseczki oraz płyny do dezynfekcji. Wszystkie 

jednostki oświatowe mimo istniejącej sytuacji realizowały swoje zadania.  
 

W Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku 

Mazowieckim w okresie 12 marca 2020 r. – 25 czerwca 2020 r. zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze odbywały się bez żadnych zakłóceń z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość – dziennik elektroniczny Librus, materiałów udostępnionych na 

stronie www.epodreczniki.pl oraz komunikatorów internetowych do prowadzenia lekcji online 

Cisco Webex Meetings i Zoom Video Communications (nauczanie zdalne).  
 

 W Zespole Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim zadania 

dydaktyczno-wychowawcze zaplanowane przez szkołę na rok szkolny 2019/2020 i możliwe do 

wykonania w czasie pandemii zostały zrealizowane. Mimo zmodyfikowania programów 

nauczania, największe zaległości powstały w praktycznym kształceniu zawodowym. Odbywało 

się nauczanie zdalne i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wykorzystaniem 

platformy Office 365 – wideolekcje w aplikacji Teams, wychowawcy i nauczyciele 
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kontaktowali się z uczniami i rodzicami poprzez dziennik elektroniczny oraz pocztę służbową. 

Na terenie szkoły pracowała kadra kierownicza, obsługa i administracja oraz  w systemie 

mieszanym (stacjonarnie i zdalnie) dział księgowości. Odbywały się wideokonferencje 

nauczycieli, posiedzenia rad pedagogicznych i zdalne zebrania z rodzicami. W terminach 

wskazanych przez MEN zakończono zajęcia, odbyły się wszystkie egzaminy z kwalifikacji 

zawodowych i maturalne oraz wydano uczniom świadectwa ukończenia szkoły i promocyjne. 
 

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku 

Mazowieckim w okresie pandemii wśród najważniejszych działań znalazło się rozwijanie 

kompetencji cyfrowych i informatycznych nauczycieli i uczniów. Założono uczniom i 

nauczycielom konta internetowe, dające dostęp do narzędzi umożliwiających pracę zdalną. 

Siedmiu uczniów wskazało na brak dostępu do Internetu. Materiały były  przygotowywane 

przez nauczycieli i dostarczone za pomocą szkolnego samochodu lub pocztą.  Zajęcia odbywały 

się przy pomocy dziennika elektronicznego i programu Microsoft Teams. Uczniowie i 

nauczyciele korzystali z Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.epodreczniki.pl. W 

sprawie wprowadzania procedur w okresie zdalnego nauczania wywołanego stanem 

epidemicznym, dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, organizacji pracy i wykonywania zadań przez poszczególnych pracowników 

placówki, przeprowadzania egzaminów zewnętrznych oraz konsultacji podjęto szereg 

zarządzeń Dyrektora i regulacji  w celu sprawnego funkcjonowania wszystkich obszarów pracy 

szkoły. Rady Pedagogiczne, zebrania zespołów nauczycielskich, narady odbywały się w trybie 

zdalnym wykorzystując office 365 aplikację Teams. Korespondencja pomiędzy wszystkimi 

podmiotami szkoły odbywała się za pomocą dziennika elektronicznego. Egzaminy zarówno 

maturalne jak i potwierdzające kwalifikacje w zawodzie przebiegały sprawnie i bez zakłóceń. 

Świadectwa ukończenia szkoły w klasach IV Technikum oraz w klasach III Branżowej Szkoły 

I Stopnia zostały rozdane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zgodnie z 

obowiązującymi obostrzeniami. Świadectwa promocyjne po przeprowadzonych konsultacjach 

z uczniami i rodzicami, zostały wydane w dniu 1 września 2020 r.  
 

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim funkcjonowanie szkoły w 

czasie pandemii było utrudnione i ograniczone. Wiele planowanych wydarzenia wg kalendarza 

imprez nie zostały zorganizowane np. kolejne targi szkół wyższych, powiatowy test wiedzy  

ekonomicznej, powiatowy konkurs geograficzny geomaniak (niedokończony). Odwołane 

zostały wyjazdy zagraniczne dla uczniów np. do Edynburga, Hildesheim i przyjazd grupy 

niemieckiej w ramach wymiany młodzieży. Egzamin dyplomowy dla absolwentów liceum 

plastycznego został przesunięty na 2 lipca 2020 r.. W związku z organizacją zdalnego nauczania 

dyrektor  zostawił nauczycielom możliwość wyboru w sposobie prowadzenia zajęć  

i wykorzystania dostępnych narzędzi. Najczęściej stosowanymi przez nauczycieli narzędziami 

była platforma Classroom i aplikacja MEET, ponadto Microsoft Teams, Office 365, discort, e-

podręczniki,  dziennik elektroniczny i inne. Uczniom zgłaszającym brak komputera lub 

ograniczony dostęp szkoła udostępniała komputery, laptopy z pracowni na podstawie umowy 

użyczenia do czasu trwania nauki zdalnej. Na początku wakacji uczniowie zwrócili sprzęt. 

Dyrekcja pozyskała dodatkowe 7 tysięcy – jako darowizna firmy PGE Dystrybucja oddz. 

Lublin na zakup 3 laptopów. Wsparcie otrzymali również nauczyciele poprzez użyczenie 

sprzętu komputerowego oraz możliwość korzystania z pracowni w szkole. Zebrania rad 

http://www.epodreczniki.pl/


8 
 

pedagogicznych odbywały się online  za pomocą aplikacji discort i meet. Dyrektor aby 

zorganizować w tym czasie naukę i egzaminy wydała zarządzenia, procedury i komunikaty np.: 

Procedury ochrony  uczniów i pracowników szkoły przed Covid-19 w Zespole w Szkół 

Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, zarządzenie w sprawie konsultacji dla uczniów, 

funkcjonowania biblioteki, organizacji praktyki zawodowej. W celu zapewnienia 

bezpieczeństwa zostały zakupione maseczki, rękawiczki  jednorazowe, przyłbice,  płyny  

dezynfekcyjne.  
 

W Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim na czas zdalnego 

nauczania uruchomiono w szkole platformę Microsoft Teams. Uczniom i nauczycielom, którzy 

zgłosili brak sprzętu komputerowego wypożyczono na czas zdalnego nauczania zestawy 

komputerowe lub laptopy. 
 

 Także w  Zespole Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim na 

podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz informacji z Kuratorium Oświaty 

w Warszawie, zostało wydane Zarządzenie nr 215/03/2020 Dyrektora Zespołu Szkół 

Turystyczno-Gastronomicznych z dnia 24.03.2020 w sprawie organizacji nauki w warunkach 

domowych. Opierając się na Zarządzeniu zespoły przedmiotowe opracowały zasady realizacji 

podstawy programowej. Ustalono, że zajęcia online mogą odbywać się za pomocą 

komunikatorów – np. Messenger, Facebook. Informacje pisemne przesyłane były przez 

dziennik elektroniczny i za pomocą poczty elektronicznej. Materiały dydaktyczne (prezentacje, 

karty pracy, ćwiczenia do wykonania w domu, zadania) zamieszczane były na Dysku Google.  

Dla każdej klasy utworzony został folder, zawierający podfoldery dla poszczególnych 

przedmiotów. Uczniowie podczas nieobecności w szkole byli oceniani przy pomocy e-testów 

(np. na portalu Testportal.pl), zadań domowych, opracowanych prezentacji, prac pisemnych, 

kart pracy, skanów z wykonanych zadań, zdjęć telefonicznych utrwalających wykonaną pracę, 

nagranych filmów oraz na lekcjach online oceniana była aktywność uczniów. Część prac była 

zamieszczana na stronie i Facebooku szkoły, jako element aktywizacji uczniów, a także 

promocja kierunków. Rada pedagogiczna dokonała zmian w Regulaminie Rady Pedagogicznej 

pozwalających na zdalne prowadzenie zebrań rady, podejmowanie uchwał i wyrażanie opinii.  

Opracowane zostały również regulaminy pracy z zajęć rewalidacyjnych, zajęć indywidualnych, 

a w okresie późniejszym regulaminy konsultacji przed maturą, egzaminami z kwalifikacji oraz 

konsultacji przedmiotowych. Egzaminy maturalne i z kwalifikacji odbyły się bez przeszkód, w 

ścisłym reżimie sanitarnym. Wychowawcy sprawowali pieczę nad swoimi wychowankami. 

Kontrolowali uczestniczenie uczniów w zajęciach. Kontaktowali się z rodzicami, 

nauczycielami, psychologiem i pedagogiem szkolnym. Rozwiązywali problemy, które 

ujawniły się na skutek zmiany sposobu nauczania.  Zakończenie roku dla klasy III szkoły 

branżowej I stopnia – kucharz odbyło się na sali gimnastycznej. Absolwenci otrzymali 

świadectwa ukończenia szkoły, nagrody oraz odebrali dokumenty. Uroczyste wręczenie 

świadectw dla pozostałych uczniów odbyło się 1 września 2020 r.  

Od dnia 25 marca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. w Zespole Szkół Specjalnych  

im. J. Porazińskiej w Ignacowie nauczanie realizowane było w formie zdalnej. Wychowawcy 

wszystkich oddziałów nawiązali kontakt z rodzicami uczniów w celu  rozpoznania 

preferowanych przez nich sposobów realizacji nauczania. Większość rodziców zadeklarowała  

możliwość odbierania materiałów edukacyjnych drogą mailową.  Do pozostałej grupy uczniów 
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materiały edukacyjne w postaci papierowej były dostarczane oraz odbierane przez nauczycieli 

z zachowaniem reżimu sanitarnego, z zachowaniem zasad wymaganego dystansu społecznego.  

Termin dostarczania i odbierania materiałów był odpowiednio wcześniej uzgadniany z 

rodzicami uczniów. Z nauczycielami  poszczególnych przedmiotów uczniowie i rodzice mieli 

stały kontakt telefoniczny lub mailowy.  Dla grupy uczniów, których rodzice zadeklarowali 

chęć korzystania z zajęć opiekuńczych, rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych lub 

konsultacji został opracowany plan dający wszystkim uczestnikom poczucie bezpieczeństwa. 

Odpowiednio wcześniej rodzice otrzymali procedury dotyczące zasad uczestnictwa uczniów w 

poszczególnych zajęciach oraz stosowne oświadczenia do podpisania. Do dyspozycji uczniów 

i rodziców pozostawali także szkolni psycholodzy oraz pedagog szkolny. Egzamin 

ósmoklasisty odbył się bez zakłóceń, z zachowaniem wszelkich procedur, z poszanowaniem 

zasad bezpieczeństwa uczniów, rodziców oraz członków zespołu nadzorującego przebieg 

egzaminu. Sposób zakończenia roku szkolnego został odpowiednio wcześniej ustalony z 

rodzicami uczniów. Rodzice odebrali świadectwa od wychowawców osobiście zgodnie z 

ustalonym harmonogramem.  
 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zarówno w Mińsku Mazowieckim jak i w 

Sulejówku ze względu na pandemię COVID-19 wiele planowanych działań zostało 

zawieszonych do odwołania. Częściowo Poradnia przeszła na pracę zdalną (spotkania rady 

pedagogicznej, niektóre terapie indywidualne), przeorganizowano zasady przyjmowania 

klientów oraz prowadzenia diagnoz, dostosowując je do wymogów reżimu sanitarnego.  
 

W roku szkolnym 2019/2020 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w 

Mińsku Mazowieckim prowadziło kształcenie w formie zaocznej dla 9 oddziałów Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz dla 2 oddziałów szkoły policealnej. W związku z 

ograniczeniem funkcjonowania szkół z powodu pandemii zajęcia w szkole zaocznej od 14 

marca prowadzone były zdalnie. Nauczyciele opracowywali materiały edukacyjne i zadania dla 

słuchaczy. Słuchacze pobierali materiały ze strony internetowej, a zadania odsyłali mailowo do 

nauczycieli. Odesłanie zadań było potwierdzeniem obecności słuchaczy na zajęciach. Również 

w formie zdalnej zostały przeprowadzone egzaminy semestralne. Z powodu ograniczeń w 

funkcjonowaniu biur i zakładów pracy słuchacze szkoły policealnej w zawodzie technik 

administracji mieli duży problem z realizacją praktyki zawodowej u pracodawców. Część 

słuchaczy realizowało praktykę zawodową w czasie wakacji. 

W związku z wprowadzeniem kształcenia zdalnego 15 turnusów kształcenia 

młodocianych zrealizowano zdalnie korzystając z Office 365 i narzędzia TEAMS. Łącznie 

kształceniem zdalnym na turnusach objętych było 395 uczniów. Wymagało to bardzo dużego 

wkładu pracy w założenie kont dla wszystkich uczestników kursów oraz zorganizowanie pracy 

zdalnej dla nauczycieli. Było to ogromne wyzwanie dla nauczycieli, ale również dla uczniów.  

Realizacja zdalnego kształcenia na turnusach dla klas I okazała się bardzo dużym problemem 

dla uczniów, o czym świadczy duża liczba (łącznie 59 osób) uczniów nieklasyfikowanych albo 

z ocenami niedostatecznymi. Uczniom tym zaproponowaliśmy przeprowadzenie egzaminów 

klasyfikacyjnych i poprawkowych. Część uczniów skorzystała z tej możliwości – dla 31 osób 

zostały przeprowadzono egzaminy klasyfikacyjne w wakacje. 

Zajęcia praktyczne  w pracowniach Centrum odbywały się do dnia 12 marca, a  od  dnia                                   

1 kwietnia do końca roku szkolnego zajęcia praktyczne dla uczniów  branżowej szkoły I 
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stopnia, branżowej szkoły specjalnej oraz dla uczniów technikum realizowane były w formie 

zdalnej na platformie edukacyjnej Moodle e-CKZiU (ckziumm.moodle.org.pl). Każdy zespół 

przedmiotowy umieszczał na platformie zadania praktyczne z egzaminów zawodowych, 

publikacje, filmy, materiały mogące przybliżyć nauczanie praktyczne, tak aby zapewnić 

realizację podstawy programowej. Duże trudności pojawiły się szczególnie w klasach 

specjalnych, ponieważ uczniowie  mieli problem z zalogowaniem się, dostępem do Internetu, 

dlatego też materiały były przesyłane do nich drogą mailową. 
 

Pandemia koronawirusa postawiła wszystkie jednostki oświatowe przed koniecznością 

sprostania sytuacji, na którą nikt nie był przygotowany. Pojawiło się szereg pytań, wątpliwości  

i problemów do rozwiązania. W tym celu minimum raz w tygodniu odbywają się 

wideokonferencje z udziałem Starosty Mińskiego Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego  

i Wicestarosty Pana Witolda Kikolskiego z dyrektorami jednostek oświatowych.  
 

 
 

Podczas spotkań dyrektorzy przedstawiają bieżącą sytuację w zakresie funkcjonowania 

jednostek. Przekazywane są najważniejsze informacje, pojawiające się trudności i problemy. 

Wszystkie kwestie zgłaszane przez dyrektorów są wspólnie analizowane w celu znalezienia 

najlepszego rozwiązania. Dyrektorzy zostali zobowiązani także do przygotowania procedury 

funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w czasie trwania pandemii w tym procedur, 

które określają sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusa 

uczniów, nauczycieli i innych pracowników jednostki. Wszystkie informacje w zakresie 

funkcjonowania szkół i placówek oświatowych są przekazywane Zarządowi Powiatu 

Mińskiego. 

W związku z powrotem od 1 września 2020 r. stacjonarnego nauczania w szkołach 

organ prowadzący oprócz spotkań on-line z dyrektorami wprowadził również monitoring 

frekwencji uczniów, aby móc na bieżąco analizować i reagować na naglą absencję uczniów na 

zajęciach edukacyjnych. Zakupiono kamery do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym 

(relacja lekcji dla np. 50% uczniów). 

Sytuacja epidemiologiczna  w jednostkach oświatowych jest na bieżąco monitorowana. 
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3. Uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Miński 

3.1. Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 

 
Reforma systemu oświaty spowodowała, że w roku szkolnym 2019/2020 naukę  

w szkołach ponadpodstawowych rozpoczął tzw. podwójny rocznik, czyli absolwenci 

gimnazjów oraz absolwenci szkół podstawowych. 

Już od 2018 r. Powiat Miński podejmował działania mające na celu jak najlepsze 

przygotowanie się do przyjęcia podwójnej liczby uczniów. Przeprowadzono wiele spotkań z 

dyrektorami szkół i placówek oświatowych a także analiz dotyczących między innymi 

warunków lokalowych szkół, ich wyposażenia oraz stanu zatrudnienia kadry pedagogicznej.  

Corocznie liczba kandydatów do klas pierwszych szkół Powiatu Mińskiego 

prognozowana jest na podstawie danych demograficznych, jak również na podstawie 

informacji  z gmin Powiatu Mińskiego o liczbie uczniów w poszczególnych klasach szkoły 

podstawowej oraz gimnazjum.  

Poniżej zaprezentowano wykres dotyczący liczby potencjalnych kandydatów do szkół 

ponadpodstawowych w Powiecie (z wyłączeniem Halinowa  i Sulejówka). Wykres został 

sporządzony w oparciu o dane przekazane z gmin Powiatu Mińskiego na temat liczby uczniów 

w poszczególnych klasach szkoły podstawowej oraz gimnazjum wg stanu w roku szkolnym 

2017/2018. Natomiast prognozę naboru od roku szkolnego 2026/2027 sporządzono w oparciu 

o liczbę dzieci urodzonych w poszczególnych gminach. 

 

Liczba kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych  

w Powiecie Mińskim w latach 2018-2032  (bez Halinowa i Sulejówka) 
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Przy planowaniu liczby oddziałów, mając na uwadze wieloletnie doświadczenia  

w zakresie rekrutacji oraz wyborów uczniów przyjmuje się założenie, że  młodzież z terenu 

gmin: Sulejówek i Halinów w zdecydowanej większości wybiera szkoły na terenie Warszawy. 

Nie mniej jednak,  jeżeli liczba chętnych do planowanych oddziałów szkół jest większa Powiat 

Miński dostosowuje liczbę oddziałów tak, aby zapewnić każdemu uczniowi z terenu Powiatu 

Mińskiego możliwość kształcenia. 

Na rok szkolny 2019/2020, podobnie jak w latach ubiegłych rekrutacja odbyła się za 

pomocą systemu elektronicznego VULCAN. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone 

zostało odrębnie dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum. Na rok 

szkolny 2019/2020 wstępnie zaplanowano utworzenie 43 oddziałów klas pierwszych dla 

absolwentów gimnazjum oraz 43 odziały dla absolwentów szkół podstawowych.  

Z analizy otrzymanych danych wynikało, iż w rekrutacji do szkół średnich powiatu 

mińskiego na ten rok szkolny łącznie przystąpi 2364 uczniów w tym 1120 absolwentów 

gimnazjum oraz 1244 absolwentów szkoły podstawowej. 

 W wyniku dokonania naboru na rok szkolny 2019/2020 przyjęto łącznie 2 403 uczniów 

do 87 oddziałów z czego 1180 absolwentów gimnazjum oraz 1223 absolwentów szkoły 

podstawowej. Poniższa tabela zawiera szczegółowe dane w tym zakresie. 

 

Liczba uczniów przyjętych do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok 

szkolny 2019/2020 

 

Nazwa Szkoły Typ 

szkoły 

Po 

gimnazjum 

Po szkole 

podstawowej 

Ogółem 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liceum Ogólnokształcące 

im. Polskiej  Macierzy 

Szkolnej 

LO 6 159 7 194 13 353 

Zespół Szkół Nr 1 im. 

Kazimierza Wielkiego  

LO 5 126 4 104 9 230 

Technikum 4 108 4 109 8 217 

Branżowa 

szkoła I 

stopnia 

2 52 2 59 4 111 

Zespół Szkół 

Zawodowych Nr 2 im. 

Powstańców Warszawy  

Technikum 5 150 5 147 10 297 

Branżowa 

szkoła I 

stopnia 

2 54 3 67 5 121 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych  

LO 3 88 3 93 6 181 

Technikum 3 86 3 82 6 168 

Liceum 

sztuk 

plastycznych 

1 25 1 30 2 55 
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Zespół Szkół im.  

M. Skłodowskiej-Curie  

LO 3 86 3 87 6 173 

Technikum 3 78 3 81 6 159 

Branżowa 

szkoła I 

stopnia 

1 30 1 29 2 59 

 

Zespół Szkół 

Turystyczno-

Gastronomicznych  

 

Technikum 4 108 4 112 8 220 

Branżowa 

szkoła I 

stopnia 

1 30 1 29 2 59 

RAZEM  43 1 180 44 1 223 87 2 403 

 

 

Zarówno absolwenci gimnazjum jak i absolwenci szkoły podstawowej w większości 

wybierali dalsze kształcenie w technikum – łącznie 1061 uczniów, w liceum 

ogólnokształcącym 937 uczniów, a  358 w branżowej szkole I stopnia. 

Dla porównania na poniższym wykresie przedstawiono preferencje wyboru szkoły 

absolwentów gimnazjum na przestrzeni ostatnich 5 lat.   

Preferencje uczniów w wyborze typu szkoły 

 

 

Od 2004 r. organizowana jest corocznie Powiatowa Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych, 

na której uczniowie mają możliwość zapoznać się z bieżącą ofertą naszych szkół.   

W 2020 r. po raz pierwszy giełda w systemie tradycyjnym nie została zorganizowana z uwagi 

na sytuację zagrożenia epidemicznego występującą w naszym kraju. Promocja szkół odbywała 
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się on-line. Powiat Miński promował szkoły zamieszczając ich ofertę edukacyjną oraz filmy 

promocyjne na swoich stronach internetowych a także Facebooku. Także szkoły indywidualnie 

umieszczały materiały promujące na swoich stronach internetowych i Facebooku.       

 

3.2. Uczniowie w szkołach powiatowych 
 

W szkołach prowadzonych przez Powiat Miński w roku szkolnym 2019/2020 uczyło 

się łącznie 5 590 uczniów, w tym 304 słuchaczy szkół dla dorosłych. Zestawienie liczby 

uczniów w poszczególnych szkołach prezentuje poniższa tabela. 

Liczba uczniów w poszczególnych typach szkół w roku szkolnym 2019/2020 

Lp.  

Nazwa szkoły 

Na dzień 

30.09.2019 

1. Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku 

Mazowieckim 

660 

2. Zespół Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim (ogółem) 

• Liceum ogólnokształcące 

• Technikum 

• Branżowa szkoła I stopnia 

• Branżowa szkoła I stopnia specjalna 

1 185 

    406 

   555 

   202 

     22 

3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku 

Mazowieckim (ogółem) 

• Technikum 

• Branżowa szkoła I stopnia 

   

   905 

   662 

    243 
4. Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim (ogółem) 

• Liceum ogólnokształcące 

• Technikum 

• Branżowa szkoła I stopnia 

 784 

  340 

  331 

  113 

5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim (ogółem) 

• Liceum ogólnokształcące 

• Liceum sztuk plastycznych 

• Technikum 

 980 

421 

120 

439 

6. Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim  

• Technikum 

• Branżowa szkoła I stopnia 

599 

498 

101 
7. Zespół Szkół Specjalnych  im. J. Porazińskiej w Ignacowie (ogółem) 

• Przedszkole 

• Szkoła podstawowa 

• Szkoła przysposabiająca do pracy 

• Liczba dzieci w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych. 

173 

11 

94 

40 

28 

8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku 

Mazowieckim (ogółem) 

• Liceum ogólnokształcące dla dorosłych 

• Szkoła policealna 

 

304 

269 

35 

 

Liczba UCZNIÓW Z POWYŻSZYCH SZKÓŁ 

oraz w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych  

 

5 590 
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Na przestrzeni ostatnich lat szkolnych zauważono znaczny spadek liczby uczniów w 

szkołach prowadzonych przez Powiat Miński. Na zmniejszającą się liczbę uczniów duży 

wpływ miała demografia. W wyniku przyjęcia do szkół tzw. podwójnego rocznika uczniów 

nastąpił ponad 20% wzrost liczby uczniów. Jedyny spadek obserwujemy wśród liczby 

słuchaczy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oprócz prowadzonych szkół 

organizuje turnusy dla młodocianych pracowników, będących uczniami klas 

wielozawodowych branżowych szkół I stopnia. Łącznie w roku szkolnym 2019/2020  

zrealizowano 40 turnusów: 10 dla klas trzecich, 13 dla klas drugich i 17 dla klas pierwszych. 

Liczba wystawionych zaświadczeń o ukończeniu turnusów w tym roku wynosi 894, z tego 396 

w semestrze jesiennym i 498 w semestrze wiosennym. Rekordowa liczba turnusów w CKZIU 

i rekordowa liczba uczniów (niektóre grupy liczyły 40-42 uczniów) wynikała z podwójnego 

naboru do klas I oraz częściowo z reformy edukacji, jaka weszła w życie we wrześniu 2019 

(likwidacja ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, koordynowanie 

dokształcania młodocianych przez kuratorium oświaty, rezygnacja niektórych placówek z 

realizacji tej formy kształcenia).  Przy realizacji turnusów Centrum współpracuje z internatem 

Zespołu Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, w którym zakwaterowani są 

uczniowie w czasie pobytu na kursie.  

 

Liczba turnusów realizowanych w CKZiU w ostatnich 5 latach 

 

 
 

 

W poniższej tabeli zaprezentowano liczbę uczniów w poszczególnych szkołach Powiatu 

Mińskiego na przestrzeni ostatnich lat szkolnych. 
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Liczba uczniów w poszczególnych szkołach Powiatu Mińskiego w ostatnich latach 

szkolnych  

 

 

 

Dbałość o rozwój kształcenia zawodowego, inwestowanie w nowe kierunki kształcenia 

oraz nowoczesne pracownie powoduje, iż w dalszym ciągu utrzymuje się duże zainteresowanie 

nauką w technikum. Zarówno w obecnym jak i w ubiegłym roku szkolnym uczniowie 

technikum to prawie 50% wszystkich uczniów kształcących się w szkołach ogólnodostępnych 

dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Miński. Poniżej zamieszczono graficzne 

zobrazowanie na ten temat.   

 

 

 

2014/ 

 2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

 

2019/

2020 

Różnica 

między  

2019/2020

a 2018/19 

Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej 

Macierzy Szkolnej w Mińsku 

Mazowieckim 

649 665 745 680 589 660 +12% 

Zespół Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego 

w Mińsku Mazowieckim 
1039 1021 989 878 882 1 185 +34% 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 

Powstańców Warszawy w Mińsku 

Mazowieckim 

742 690 740 746 742 905 +22% 

Zespół Szkół Ekonomicznych w 

Mińsku Mazowieckim 
768 778 776 785 796 980 +23% 

Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej -

Curie w Mińsku Mazowieckim 
537 553 565 579 568 784 +38% 

Zespół Szkół Turystyczno-

Gastronomicznych w Mińsku 

Mazowieckim 

427 471 467 466 472 599 +27% 

Zespół Szkół Specjalnych  

im. J. Porazińskiej w Ignacowie 
195 191 159 165 168 173 +2,9% 

Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Mińsku 

Mazowieckim 

474 365 336 322 330 304 -7,9% 

Liczba uczniów ogółem w szkołach 

ogólnodostępnych Powiatu 

Mińskiego (bez CKZiU i ZSS 

Ignaców) 

4162 4148 4282 4134 4049 5 113 +26% 

Liczba uczniów razem ze  szkołami 

specjalnymi i CKZiU 
4831 4734 4777 4621 4547 5 590 +23% 
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Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Miński w podziale na typy szkół  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepszym uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Miński przyznawane są co roku 

Stypendia Starosty za wysokie wyniki w nauce. Na rok szkolny 2019/2020 Stypendium to 

zostało przyznane 11 uczniom w wysokości 350 zł miesięcznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,90%

48,80%

12,94%

2,36%2019/2020

liceum ogólnokształcące

technikum

branzowa szkoła I stopnia

liceum sztuk plastycznych
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Dzieci i młodzież niepełnosprawną obejmuje się opieką, wychowaniem i kształceniem 

specjalnym na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez  

zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej  

lub publicznej poradni specjalistycznej. Jeżeli dziecko mieszkające na terenie Powiatu 

Mińskiego posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Starosta Miński  

na wniosek rodziców bądź opiekunów prawnych, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia 

wydając skierowanie do odpowiedniej szkoły/placówki. Zadania powiatu w zakresie 

prowadzenia szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020  realizowano w Zespole Szkół 

Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie, w którym funkcjonuje przedszkole, szkoła 

podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy i zespoły rewalidacyjno – wychowawcze oraz 

w Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, w którym 

funkcjonuje branżowa szkoła I stopnia specjalna.  

Do Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie mogą uczęszczać dziewczęta i chłopcy  

w wieku od 2,5 do 25 lat. Łącznie w Zespole w roku szkolnym 2019/2020 uczyło się 173 

uczniów, w tym 28 w zespołach rewalidacyjno – wychowawczych. 

Absolwenci gimnazjum oraz obecnie absolwenci szkół podstawowych  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim mogą kontynuować naukę w branżowej 

szkole I stopnia specjalnej w Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku 

Mazowieckim,  kształcącej w zawodach: kucharz oraz pracownik pomocniczy obsługi 

hotelowej. W roku szkolnym 2019/2020 naukę w tej szkole pobierało 20 uczniów – wszyscy  

w zawodzie kucharz 

W roku szkolnym 2019/2020  na prośbę rodziców wystosowano 20 wniosków do innych 

organów prowadzących celem umożliwienia kształcenia uczniom z terenu Powiatu Mińskiego.  

Starosta kieruje również dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym na 

wniosek rodziców opiekunów prawnych do młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz na 

mocy postanowień Sądu do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. W 2019 r. wydano 30 

skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych wyznaczonych przez Ośrodek 

Rozwoju Edukacji w Warszawie. 

 

3.3. Kierunki kształcenia zawodowego 

 
W szkołach prowadzonych przez Powiat Miński młodzież ma szeroki wybór zawodów 

i kierunków  kształcenia, w jakich może kontynuować naukę po ukończeniu gimnazjum, a od 

omawianego roku szkolnego po ukończeniu szkoły podstawowej. 

W 2019 r. w szkołach powiatowych została zwiększona oferta o następujące kierunki 

kształcenia: 

 kierowca mechanik, mechanik motocyklowy, operator maszyn i urządzeń do 

przetwórstwa tworzyw sztucznych w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół 

Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku  Mazowieckim; 

 technik fotografii i multimediów w technikum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 

im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim; 

 technik reklamy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. 
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Z uwagi na zmiany nazw niektórych zawodów konieczne było ponowne uzgodnienie z 

Wojewódzką Radą Rynku Pracy zasadności kształcenia w danym zawodzie tj.: 

 zawodu technik usług kelnerskich w Technikum w Zespole Szkół Agrotechnicznych w 

Mińsku Mazowieckim (dotychczasowa nazwa: kelner)  

 zawodu przetwórca mięsa w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim (dotychczasowa nazwa: wędliniarz). 

 

Poniżej przedstawiono wykresy najbardziej popularnych kierunków kształcenia w 

technikum oraz w branżowej szkole I stopnia w omawianym roku szkolnym. 

 

 

 

Niezmiennie od wielu lat najbardziej popularnym kierunkiem kształcenia w technikum 

jest technik informatyk. Duża liczba uczniów kształci się również w zawodzie technik  logistyk, 

technik ekonomista oraz technik organizacji reklamy.  

Natomiast na poziomie branżowej szkoły I stopnia najbardziej popularnym zawodem 

wybieranym przez uczniów jest mechanik pojazdów samochodowych. Dalsze miejsca pod 

względem popularności zajmuje kucharz oraz fryzjer. Z kolei najmniej  uczniów decyduje się 

na kontynuowanie nauki w takich zawodach jak drukarz, ślusarz, piekarz, operator obrabiarek 

skrawających czy elektromechanik. 
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4. Kadra jednostek oświatowych Powiatu Mińskiego 

 

4.1. Kadra pedagogiczna 

 
Jednostkami oświatowymi kierują dyrektorzy wyłonieni w drodze konkursów, którzy 

powoływani są na 5-letnie kadencje. Od dnia 1 września 2019 roku funkcję dyrektora Zespołu 

Szkół Specjalnych w Ignacowie pełni Pan Paweł Antosiewicz. 

 W roku szkolnym 2019/2020 upłynęła kadencja dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. 

Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną 

wprowadzone przepisy prawa pozwoliły na przedłużenie kadencji Pani Małgorzacie Beczek 

dotychczasowemu dyrektorowi Zespołu do dnia 31 sierpnia 2021 r.  

W roku szkolnym 2019/2020 w powiatowych jednostkach oświatowych stan 

zatrudnienia nauczycieli wynosił 554,82 etatów oraz  dodatkowo 3,48 - osoby bez stopnia 

awansu zawodowego zatrudnieni z Kodeksu Pracy (dotyczy nauczycieli przedmiotów 

zawodowych). Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 

 

 

mechanik pojazdów samochodowych; 
29%

kucharz; 18%

fryzjer; 12%

monter zabudowy i 
robót 

wykończeniowych w 
budownictwie; 10%

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; 6%

stolarz; 6%

sprzedawca; 4%

cukiernik; 4%

elektromechanik 
pojazdow 

samochodowych; 3%

lakiernik ; 3%

pozostałe ; 5%

Główne zawody w branżowej szkole I stopnia  w roku szkolnym 
2019/2020
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Liczba nauczycieli według stopni awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 

2019/2020 (stan na 30.09.2019 r) 

  

Liczba nauczycieli  

 ogółem 

 

Inna forma 

zatrudnienia 
stażystów kontraktowych mianowanych dyplomowanych 

Licem Ogólnokształcące im.  

Polskiej Macierzy Szkolnej w 

Mińsku Maz 

50,05 0 2,17 5,56 6 36,32 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego  

w Mińsku Mazowieckim 

47,48 1,48 1,95 4,89 10,76 29,88 

Zespół Szkół im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w 

Mińsku Mazowieckim 

56,68 0,28 2 10,86 7,23 36,59 

Zespół Szkół Ekonomicznych 

w Mińsku Mazowieckim 
77,19 0 1,50 11,44 21,33 42,92 

Zespół Szkół Turystyczno-

Gastronomicznych w Mińsku 

Mazowieckim 

53,77 0 3,84 5,56 14,14 30,23 

Zespół Szkół Zawodowych  

Nr 2 im. Powstańców 

Warszawy w Mińsku 

Mazowieckim 

67,87 0,61 2,6 7,44 14,58 43,25 

Zespół Szkół Specjalnych  w 

Ignacowie 
67,39 0 3 3,78 7,5 53,11 

Zespół Szkół  Nr 1 im. K. 

Wielkiego w Mińsku 

Mazowieckim 

87,44 0,91 4,88 11,78 15,75 55,03 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Sulejówku 
17,95 0 2 6,7 2,5 6,75 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Mińsku 

Mazowieckim 

29,00 0 1 3 2 23 

  554,82 3,28 24,94 71,01 101,79 357,08 

 

W związku z przyjęciem tzw. podwójnego rocznika zwiększyła się również liczba 

zatrudnionych nauczycieli. Poniżej przedstawiono ogólną liczbę nauczycieli zatrudnionych  

w powiatowych jednostkach oświatowych na przestrzeni ostatnich lat. 
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Liczba nauczycieli według stopni awansu zawodowego  

Rok szkolny Liczba 

etatów  

n-li 

ogółem 

W tym 

bez 

stopnia 

(inna 

forma 

zatr) 

% 

S
ta

ż
y
śc

i 

% 

K
o

n
tr

a
k

to
w

i 

%
 

M
ia

n
o

w
a

n
i 

% 

D
y

p
lo

m
o

w
a

n
i % 

2008/2009 542,73 1 0,18 20,42 3,76 131,11 24,15 170,38 31,39 220 40,53 

2009/2010 538,61 4,43 0,82 22,41 4,16 109,59 20,35 169,11 31,4 233,07 43,27 

2010/2011 541,51 6,28 1,16 15,88 2,93 107,30 19,81 165,34 30,53 246,71 45,56 

2011/2012 538,95 9,16 1,70 25,68 4,76 97,51 18,09 149,08 27,66 257,52 47,78 

2012/2013 513,37 3,90 0,76 26,51 5,16 89,82 17,50 141,74 27,61 251,40 48,97 

2013/2014 508,01 3,50 0,69 21,45 4,22 85,29 16,79 135,33 26,64 262,44 51,66 

2014/2015 518,49 4,76 0,92 16,56 3,19 82,21 15,86 130,15 25,10 284,81 54,93 

2015/2016 518,68 4,08 0,78 16,54 3,19 85,92 16,57 122,72 23,66 289,42 55,80 

2016/2017 524,07 6,71 1,28 15,20 2,90 78,71 15,02 111,53 21,28 311,92 59,52 

2017/2018 520,87 4,37 0,84 7,44 1,43 86,56 16,62 98,28 18,87 324,22 62,24 

2018/2019 504,50 4,12 0,82 7,19 1,42 74,65 14,8 100,24 19,87 318,30 63,09 

2019/2020 558,10 3,28 0,59 24,94 4,47 71,01 12,72 101,79 18,23 357,08 63,96 

 

Nauczyciele zatrudnieni w powiatowych jednostkach oświatowych to w zdecydowanej 

większości nauczyciele o najwyższym stopniu awansu zawodowego, czyli nauczyciele 

dyplomowani.  

 

 

 

bez stopnia; 
0,6%

stażyści ; 
4,5%

kontraktowi; 12,7%

mianowani; 18,2%

dyplomowani; 64%

2019/2020
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W roku szkolnym 2019/2020 nauczyciele dyplomowani stanowili prawie 64% 

wszystkich nauczycieli, mianowani 18,2%, kontraktowi 12,7%, a stażyści prawie 4,5% 

nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Powiatu Mińskiego. 

Przedstawione dane zawierają informacje na temat liczby etatów nauczycieli objętych 

subwencją oświatową (z wyjątkiem innej formy zatrudnienia). Natomiast nauczyciele Powiatu 

Mińskiego w większości mają przydzielone godziny ponadwymiarowe. Poniżej 

zaprezentowano zestawienie obrazujące różnice między etatami przyjętymi do subwencji 

oświatowej, etatami z godzinami ponadwymiarowymi (w przeliczeniu na etaty) oraz wymiarem 

etatów niesubwencyjnych. 

 

Liczba etatów przyjęta do subwencji oświatowej w roku szkolnym 2019/2020  

(stan na 30.09.2019 r) 

Nazwa szkoły / placówki 
Etat - 

umowa 

Etat - godziny 

ponadwymiarowe 

w przeliczeniu na 

etaty 

Etat 

niesubwencyjny - 

formy 

zatrudnienia inne 

niż Karta N-la 

Etat 

niesubwencyjny 

- nieobecności 

Etat 

subwencyjny - 

ogółem 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w 

Mińsku Mazowieckim 

  48,96   5,73   1,48   0,00   47,48 

Zespół Szkół im. M. 

Skłodowskiej-Curie w Mińsku 

Mazowieckim  

  59,96   14,71   0,28   3,00   56,68 

Zespół Szkół Ekonomicznych w 

Mińsku Mazowieckim 
  77,19   20,02   0,00   0,00   77,19 

Zespół Szkół Turystyczno-

Gastronomicznych w Mińsku 

Mazowieckim 

  55,77   13,13   0,00   2,00   53,77 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 

im. Powstańców Warszawy  w 

Mińsku Mazowieckim 

  68,48   22,94   0,61   0,00   67,87 

Zespół Szkół Specjalnych w 

Ignacowie 
  67,89   23,60   0,00   0,50   67,39 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Sulejówku 
  19,95   1,45   0,00   2,00   17,95 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Mińsku 

Mazowieckim. 

  30,00   2,50   0,00   1,00   29,00 

 Liceum Ogólnokształcące im. 

Polskiej Macierzy Szkolnej  

w Mińsku Mazowieckim   

  51,87   10,41   0,00   1,82   50,05 

Zespół Szkół Nr 1 im. K. 

Wielkiego w Mińsku 

Mazowieckim 

  91,35   27,83   0,91   3,00   87,44 

SUMA 
  571,42   142,32   3,28   13,32   554,82 
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Zadaniem powiatu jako organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe 

wynikającym z ustawy Karta Nauczyciela jest prowadzenie postępowań egzaminacyjnych  

w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W roku szkolnym 

2019/2020 przeprowadzono 15 postępowań egzaminacyjnych (12 w sesji letniej oraz 3 sesji 

zimowej - grudzień 2019 r.) w wyniku których 15 nauczycieli otrzymało akty nadania stopnia 

awansu nauczyciela mianowanego.   

Akt nadania stopnia awansu zawodowego jest dokumentem potwierdzającym zdobycie 

przez nauczyciela kolejnego szczebla w karierze zawodowej. Podwyższa on status zawodowy 

nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela 

dyplomowanego. 
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4.2. Kadra niepedagogiczna 

Do właściwego  funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oprócz nauczycieli 

niezbędni są pracownicy administracji i obsługi. Poniżej przedstawiono stan zatrudnienia 

pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych Powiatu Mińskiego. 

 

Liczba pracowników niepedagogicznych w roku szkolnym 2019/2020 

 

Nazwa jednostki 

Rodzaj stanowiska 

 

     Razem  administracja obsługa 

Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim 
11,00 6,00 

                    

17,00     

Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej 

Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim 
5,00 11,25 

                    

16,25     

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Mińsku Mazowieckim 
4,25 0 

                       

4,25     

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 

Sulejówku 
2,13 1,75 

                       

3,88     

Zespól Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego 

w Mińsku Mazowieckim 
11,75 32,00 

                    

43,75     

Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku 

Mazowieckim 
10,00 17,00 

                    

27,00     

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Mińsku Mazowieckim 
6,00 12,90 

                    

18,90     

Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny 

Porazińskiej w Ignacowie 
6,00 20,00 

                    

26,00     

Zespół Szkół Turystyczno - 

Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim 
6,00 12,50 

                    

18,50     

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 

Powstańców Warszawy w Mińsku 

Mazowieckim 

9,50 14,00 
                    

23,50     

Razem 
71,63 127,40 199,03 
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5. STAN TECHNICZNY I WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK 

OŚWIATOWYCH POWIATU MIŃSKIEGO 
 

Powiat Miński jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe ma za zadanie  

zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania opieki jak również wyposażyć 

podległe jednostki w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt.  

W październiku 2019 r. w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku 

Mazowieckim  oraz w Zespole Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim 

oddano do użytku Otwarte Strefy Aktywności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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W roku szkolnym 2019/2020 r. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców 

Warszawy w Mińsku Mazowieckim realizował Mazowiecki Program Dofinansowania 

Pracowni Informatycznych i Językowych przy udziale środków Samorządu Województwa 

Mazowieckiego  oraz Powiatu Mińskiego. Efektem realizacji programu było otwarcie w dniu 

6 listopada 2019 r. nowoczesnej pracowni informatycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 

im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim składającej się z nowoczesnych jednostek 

komputerowych Apple iMac z tabletami graficznymi, z oprogramowaniem oraz urządzeniami 

peryferyjnymi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki wsparciu Powiatu 

Mińskiego wyposażono także pracownię 

projektowania graficznego dla zawodu 

technik reklamy i zawodu plastyk w 

Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku 

Mazowieckim w komputery (18) i 

oprogramowanie graficzne o wartości 

ok.67 000  złotych.  
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Ponadto w 2019 r. 3 szkoły wchodzące w skład Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim tj. liceum 

ogólnokształcące, technikum i liceum sztuk plastycznych zostały 

laureatami konkursu #OSEWyzwanie organizowanego przez 

Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) i 

Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem 

Edukacji Narodowej. Zadaniem uczestników było przesłanie 

pracy plastycznej pt. „Smart Szkoła” na temat edukacji 

cyfrowej i inteligentnej szkoły przyszłości, wykorzystującej 

szybki i bezpieczny internet oraz nowe technologie w procesie 

edukacji i zarządzania placówką. Dodatkowo warunkiem udziału 

w konkursie było zgłoszenie szkoły do projektu OSE i programu 

mLegitymacja szkolna  Nagrodami  w konkursie były  

pracownie mobilne, składające się z 16 laptopów.   

  

 

 

W dniu 27 lutego 2020 r.  w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku 

Mazowieckim odbyło się uroczyste otwarcie pracowni do projektowania i modelowania 

odzieży, w związku z powstaniem nowego kierunku kształcenia: technik przemysłu mody. 

Ponadto wyremontowano i wyposażono w nowy sprzęt pracownię urządzenia technik 

komputerowych oraz pracownię informatyki-dokumentacji technicznej. Opiekunowie 

pracowni zaprezentowali możliwości  sprzętu dostosowanego do nowych wymogów 

egzaminacyjnych.  W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Powiatu Mińskiego Pan 

Antoni Jan Tarczyński, Pan Witold Kikolski oraz 

dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.  
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W związku z sytuacją epidemiologiczną w 

kraju i ograniczeniem nauki stacjonarnej  

w szkołach, Powiat Miński w ramach projektu pn. 

„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 

otrzymał 99 960 zł na zakup 40 laptopów dla 

uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu. 

Projekt realizowany był w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 

Zakupiony sprzęt został przekazany do szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Miński.  

 

Dnia 30.06.2020 r. została podpisana umowa o partnerstwie między Województwem 

Mazowieckim reprezentowanym przez Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa 

Mazowieckiego i Panią Elżbietę Lanc – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego  

w obecności Pani Janiny Ewy Orzełowskiej - Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego 

a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę 

Mińskiego i Pana Witolda Kikolskiego – Wicestarostę przy kontrasygnacie Pani Teresy Bąk – 

Skarbnik Powiatu, na rzecz realizacji Projektu pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, 

nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Powiat Miński na zadanie pn. „Utworzenie 

pracowni informatycznej w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku 

Mazowieckim” otrzymał 117 625 zł. 

 

  

 

Powiat Miński corocznie przeznacza środki finansowe na poprawę bazy w placówkach 

oświatowych oraz na zakup niezbędnego doposażenia. W poniższej tabeli przedstawiono tylko 

niektóre remonty i zakupy w zakresie wyposażenia placówek oświatowych w roku szkolnym 

2019/2020.  
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Remonty, inwestycje, doposażenie bazy w placówkach oświatowych w roku szkolnym 

2019/2020 

Nazwa placówki Zakres  niektórych prac, inwestycje, remonty i zakupy 

Liceum Ogólnokształcące 

im. Polskiej Macierzy 

Szkolnej w Mińsku 

Mazowieckim 

 przebudowa boiska szkolnego 

 wykonanie klimatyzacji w hali sportowej, 

 wykonanie 6 osłon na klimatyzatory w hali sportowej, 

 wymiana trzech sztuk drzwi wewnętrznych w budynkach szkoły, 

 modernizacja sieci WiFi, 

 naprawa maszyny sprzątającej, 

 zakup wyposażenia i pomocy naukowych. 

Zespół Szkół nr 1 im. 

Kazimierza Wielkiego  

w Mińsku Mazowieckim 

 wykonanie podbudowy z betonu pod kostkę brukową na drodze 

wjazdowej do Zespołu, 

 wymiana zniszczonej siatki piłkochwytu na boisku "Orlik", 

 uszczelnienie pokrycia dachu nad sanitariatami w budynku 

internatu, 

 remont sal oraz sal sypialnianych w internacie, 

 wymiana krawężników, wykonanie podbudowy z betonu i ułożenie 

kostki brukowej na drodze przy budynku stołówki, 

 zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i pracowni. 

Zespół Szkół 

Zawodowych Nr 2 im. 

Powstańców Warszawy 

w Mińsku Mazowieckim 

 zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, 

 remont instalacji elektrycznej w 2 pracowniach, zakup sprzętu 

fotograficznego, 

 remont klatki schodowej, 

 wymiana podłóg w jednej sali lekcyjnej, gabinecie pedagoga  

i części korytarza przy pracowniach komputerowych, 

 zainstalowanie monitoringu wizyjnego w korytarzu przy 

nowoutworzonych salach.   

Zespół Szkół 

Ekonomicznych  

w Mińsku Mazowieckim 

 otwarcie pracowni do kształcenia zawodowego  

i artystycznego, 

 sukcesywny zakup glinki ceramicznej dla potrzeb pracowni 

rzeźby, 

 zakup wyposażenia, 

 wymiana grzejników w salach lekcyjnych i na korytarzach, 

 remont – malowanie, położenie gresu w holu szkoły i na 

głównej klatce schodowej, 

 zakup aparatu fotograficznego i oprzyrządowania dla 

uczniów liceum sztuk plastycznych,  

 sukcesywny zakup książek do biblioteki szkolnej, w tym 

lektur,   

Zespół Szkół Specjalnych 

im. J. Porazińskiej  

w Ignacowie 

- wykonano ogrodzenie terenu szkoły, 

- zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie pomieszczeń  

w celu usprawniania poziomu funkcjonowania uczniów, 

- dokonano bieżących napraw i remontów, 

Zespół Szkół im. M. 

Skłodowskiej-Curie  

w Mińsku Mazowieckim 

 remont gabinetu księgowości, 

 naprawę kserokopiarek i projektora, 

 konserwacja systemu monitoringu, 

 remont sali lekcyjnej nr 12 wraz z zapleczem, 

 remont sali gimnastycznej, 
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 pomoce dydaktyczne - odczynniki, drobny sprzęt do 

bioanalityki, fantom do resuscytacji,  

 mikroskopy,  

Zespół  Szkół 

Turystyczno-

Gastronomicznych  

w Mińsku Mazowieckim 

 wykładzina na salę gimnastyczną, 

 drobny sprzęt na pracownię gastronomiczną (blendery, mikser, 

młynek do kawy, patelnie, łyżki), 

 uszczelnienie trzech lukarn i dwóch kominów z wyłazem-sala 

gimnastyczna, 

 rolety do sali lekcyjnych, 

 projektor, ekran, głośniki, 

 sprzęt sportowy ( piłki, kije, stroje sportowe), 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna w Mińsku 

Mazowieckim 

 wymiana sprzętu komputerowego w gab. 215, 4, 12, 13, 

sekretariat; 

 bieżące doposażenie w materiały dydaktyczne niezbędne do 

prowadzenia terapii grupowych i indywidualnych (m. in. gry 

dydaktyczne, środki papiernicze - kredki, kolorowe bloki, itp.); 

 zakup środków ochronnych dla pracowników w związku z 

pandemią COVID-19 – przyłbice, przesłony z pleksy do 4 

gabinetów, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni do 

poszczególnych gabinetów.  

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna  

w Sulejówku 

 bieżące doposażenie w pomoce dydaktyczne, 

 odnowienie sal, 

 remont dachu 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i 

Ustawicznego w Mińsku 

Mazowieckim  

 wykonanie tablic informacyjnych CKZiU,  

 wymiana i montaż 2 szt. bram przemysłowych do stacji 

diagnostycznej przy ul. Sosnkowskiego 43 w Mińsku 

Mazowieckim,  

 remont instalacji elektrycznej w budynkach CKZiU,  

 remont 2 sztuk toalet i kanalizacji w pokoju socjalnym w 

budynku biurowo-magazynowym,  

 wykonanie posadzki  z  żywicy epoksydowej 

wielowarstwowej w budynku warsztatów szkolnych 

(wejście A),  

 wykonanie balustrady na klatce schodowej w budynku 

warsztatów szkolnych (wejście A),  

 sprzęt zakupiony na potrzeby pracy zdalnej: laptopy 6 szt., 

kamerki internetowe 15 szt., słuchawki 17 szt., komputer. 
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6. FINANSOWANIE OŚWIATY 

6.1. Dochody i wydatki budżetowe 

Omawiany okres  obejmuje rok budżetowy 2019 oraz 8 miesięcy roku 2020.  

W 2019 r. na dochody Powiatu związane z działalnością oświatową złożyły się: 

 część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 59 040 033 zł, 

 dochody własne wypracowane przez powiatowe jednostki oświatowe 2 205 672,61 zł,  

 dofinansowanie otrzymane w ramach projektów realizowanych przy udziale środków UE 

672 626,74 zł, 

 dotacje z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i inne 533 610,45 zł. 

Łączna kwota subwencji i pozostałych dochodów oświatowych wyniosła w 2019r. 

62 451 942,80 zł, z tego dochody bieżące stanowiły 61 211 205,30 zł, a majątkowe 

1 240 737,50 zł.  

Wydatki na zadania oświatowe w ramach działów 801 (Oświata i wychowanie) oraz 

854 (Edukacyjna Opieka wychowawcza) wyniosły w 2019r. 71 357 344,42 zł. Wydatki bieżące 

wyniosły 70 266 917,62 zł, a wydatki majątkowe 1 090 426,80 zł.  

Na kwotę wydatków bieżących złożyły się: wynagrodzenia i pochodne od nich 

naliczone 49 342 626,01 zł, dotacje dla podmiotów prowadzących szkoły niepubliczne 

9 163 939,93 zł, dotacje dla jednostek samorządu prowadzących kursy dla uczniów z Powiatu 

Mińskiego 4 950,00 zł, projekty dofinansowane ze środków UE 1 360 000,12 zł, świadczenia 

dla osób fizycznych 400 310,16 zł oraz pozostałe wydatki  bieżące 9 995 091,40 zł. 

W 2019r. wydatki Powiatu na zadania oświatowe przekroczyły kwotę subwencji 

oświatowej o 12 317 311,42 zł. Poza subwencją Powiat przeznaczył na te zadania dochody 

związane z działalnością oświatową w kwocie 3 411 909,80 zł oraz inne środki własne w 

kwocie 8 905 401,62 zł. 

W I półroczu 2020 r. Powiat otrzymał z budżetu państwa subwencję oświatową w 

kwocie 41 684 912 zł. 

Dochody związane z działalnością oświatową, wykonane w dziale 801 i 854, wyniosły 

1 540 643,32 zł, z tego 1 538 067,71 zł stanowiły dochody bieżące, a 2 575,61 zł dochody 

majątkowe. 

Na kwotę dochodów związanych z działalnością oświatową złożyły się: 

 dochody uzyskane przez powiatowe jednostki oświatowe 910 885,49 zł, 

 dofinansowanie otrzymane w ramach projektów realizowanych przy udziale środków UE 

267 637,83 zł,  

 dotacje z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące 

362 120,00 zł. 

Wydatki na zadania oświatowe w ramach działów 801 i 854 wyniosły 38 549 452,38 zł, 

z tego 38 415 798,19 zł wyniosły wydatki bieżące, a 133 654,19 zł wydatki majątkowe.  

Na kwotę wydatków bieżących złożyły się wydatki na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 28 296 148,51 zł, 

 dotacje dla podmiotów prowadzących szkoły niepubliczne 5 099 983,46 zł, 

 dotacje dla jednostek samorządu prowadzących kursy dla uczniów z Powiatu 

Mińskiego 3 600,00 zł, 
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 projekty dofinansowane ze środków UE 104 214,43 zł, 

 świadczenia dla osób fizycznych 230 581,50 zł, 

 pozostałe 4 481 270,29 zł. 

Jak wynika z powyższych danych na dzień 30.06.2020r. kwota otrzymanej subwencji 

przewyższała wydatki oświatowe o 3 135 459,62 zł. Wynika to z trybu przekazywania 

subwencji według którego do końca I półrocza samorząd otrzymuje 8/13, a w  drugim półroczu 

5/13 planu rocznego.  

Plan roczny dla subwencji oświatowej według stanu na dzień 30.06.2020r. wyniósł 

67 737 984 zł, a innych dochodów związanych z działalnością oświatową 2 768 558 zł, tj. 

łącznie 70 506 542 zł. 

Roczny plan wydatków oświatowych na 2020r. wyniósł 84 738 676 zł, z tego plan 

wydatków bieżących 83 475 256 zł, a plan wydatków majątkowych 1 263 420 zł. W 2020r. 

planuje się przeznaczyć na oświatę 17 000 692 zł ponad kwotę subwencji oświatowej. Poza 

subwencją Powiat planuje przeznaczyć na oświatę inne dochody związane z działalnością 

oświatową w kwocie 2 768 558 zł oraz inne środki własne w kwocie  

14 232 134 zł. 

 

6.2. Średnie wynagrodzenia nauczycieli 

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, co roku organ 

prowadzący szkołę zobowiązany jest przeprowadzić analizę poniesionych w poprzednim roku 

kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich 

wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego. W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie 

wysokości średnich wynagrodzeń organ prowadzący ustala kwotę różnicy między wydatkami 

poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku, a iloczynem średniorocznej liczby 

etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich 

wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w danym roku.  

Powiat Miński w 2019 r. osiągnął poziom średnich wynagrodzeń na wszystkich 

stopniach awansu zawodowego nauczycieli.  Kwota nadpłaty w stosunku do minimalnych 

wydatków, jakie powinny być poniesione na wynagrodzenie, wyniosła w 2019 r. ponad  

2,8 mln. zł.  W minionych latach nadpłaty wyniosły:  

• 2010 r. ponad 1,5 mln złotych,  

• 2011 r. ponad 1,6 mln złotych,  

• 2012 r. prawie 2 mln złotych,   

• 2013 r. ponad 1,5 mln złotych,  

• 2014 r. ponad 1,3 mln złotych,  

• 2015 r. ponad 1,7 mln złotych, 

• 2016 r. ponad 1,9 mln złotych 

• 2017 r. ponad 2,1 mln. złotych. 

• 2018 r. ponad 2,5 mln złotych 

Poniżej zostało zamieszczone sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Miński w 2019 r. 
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Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019 

         

Stopnie awansu 
zawodowego 

Średnie  wynagrodzenie  Średnioroczna liczba etatów  

Suma iloczynów 
średniorocznej liczby 

etatów i średnich 
wynagrodzeń,  

o których mowa w art. 
30 ust. 3 Karty 

Nauczyciela oraz art. 
14 ust. 1 ustawy z 

dnia 13 czerwca 2019 
r. o zmianie ustawy – 

Karta Nauczyciela 
oraz niektórych 
innych ustaw  

Wydatki poniesione w 
roku na 

wynagrodzenia w 
składnikach 

wskazanych w art. 30 
ust.1 Karty 
Nauczyciela 

Kwota różnicy  

od dnia  
1 stycznia do 

dnia 31 sierpnia  

od dnia  
1 września do 

dnia 31 
grudnia  

od dnia  
1 stycznia do 

dnia 31 sierpnia  

od dnia  
1 września do 

dnia 31 
grudnia  

    8 x (kol. 3 x kol. 5) + 4 x (kol. 4 x kol. 6)  

nauczyciel stażysta 3 045,21 3 337,55 8,67  23,93  530 686,05  568 398,85  37 712,80  

nauczyciel kontraktowy 3 380,18 3 704,68 61,53  70,41  2 707 245,88  3 249 847,75  542 601,87  

nauczyciel mianowany 4 385,10 4 806,07 90,90  97,29  5 059 174,92  5 457 167,41  397 992,49  

nauczyciel dyplomowany 5 603,19 6 141,09 301,70  347,69  22 064 641,71  23 922 050,26  1 857 408,55  
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6.3. Pozyskiwanie środków unijnych 

 

Środki unijne pozwoliły w znaczący sposób uatrakcyjnić szkolnictwo zawodowe, do 

którego w głównej mierze skierowane były realizowane w szkołach projekty. Dzięki nim 

uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych, odbyć 

kursy i szkolenia, a szkoły unowocześnić swoją bazę dydaktyczną. Ponadto organizowane były 

staże zawodowe u pracodawców jak również dodatkowe zajęcia specjalistyczne. 

W roku szkolnym 2019/2020 kontynuowano w dwóch szkołach powiatowych tj. w 

Zespole Szkół Turystyczno- Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim oraz w Zespole Szkół 

im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim realizację projektu „Umiejętności, 

kwalifikacje i praca” w partnerstwie z firmą Syntea”.  

W ramach projektu w Zespole Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku 

Mazowieckim odbyło się 10 kursów dla uczniów, w których wzięło udział 179 osób w roku 

szkolnym 2018/2019 i 2019/2020. Wszystkie kursy kończyły się egzaminem i były 

potwierdzane certyfikatem VCC (Vocational Competence Certificate - dokument 

potwierdzający posiadane kwalifikacje w zakresie objętym certyfikacją). Każdy kurs trwał 50 

godzin: kucharz (3 grupy x 10 osób),  dekoracje cukiernicze (3 grupy x 10 osób), florysta  

(1 grupa x 10 osób), barman (2 grupy x 15 osób), język angielski dla barmanów (2 grupy x 15 

osób), język angielski dla kelnerów (1 grupa x 10 osób), język angielski dla kucharzy (3 grupy 

x 10 osób), obsługa kas fiskalnych (2 grupy x 10 osób), wykonywanie usług kelnerskich 

 (1 grupa x 15 osób), organizacja ruchu turystycznego (1 grupa x 10 osób). Odbyły się  

3 szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych –kucharz, barman oraz dekoracje 

cukiernicze. Wzięło w nich udział 11 osób. Nauczyciele uzyskali certyfikaty VCC. Uczniowie 

odbyli staże zawodowe u pracodawców (hotele, restauracje, szkółki roślin, kwiaciarnie). W 

stażach wzięło udział 143 osoby. Każdy z uczestników projektu objęty był doradztwem 

zawodowym. Doposażono szkołę w sprzęt do nauki w zawodzie technik technologii żywności 

– pracownia produkcji wyrobów cukierniczych oraz pracownia analizy żywności, na kwotę 

około 200 000 zł.   

W Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim w ramach tego 

projektu wyposażono pracownie zawodowe na kwotę 186 879,08  zł (2019 r.), zakupiono 

kserokopiarki na kwotę około 9 100 zł. PonadtoZorganizowano Szkolny Punkt Informacji 

i Kariery (SPInKa) mający za zadanie realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego. Projekt 

zapewnił także wsparcie rozwoju  nauczycieli zawodu, poprzez udział w szkoleniach 

doskonalących w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Zorganizowano zajęcia 

mające na celu uzyskanie kwalifikacji/uprawnień i rozwijające kompetencje zawodowe dla 

uczniów takie jak: Własny biznes, Komputer i Internet w zawodach technicznych, 

Paszoznawstwo, Kurs prawa jazdy kategorii T, Kurs brakarski, Kurs pilarza.  W ramach 

realizacji projektu realizowano także staże i praktyki u pracodawców dla uczniów. W projekcie 

wzięło udział 8 nauczycieli i 26 uczniów z kierunku technik leśnik, 55 uczniów z  kierunku 

technik analityk, 53 uczniów z kierunku technik weterynarii oraz 6 uczniów z kierunku technik 

ochrony środowiska  
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W 2020 r. rozpoczęła się realizacja projektu Samorządu Województwa 

Mazowieckiego pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, w którym udział 

biorą szkoły zawodowe (technika i branżowe szkoły I stopnia) prowadzone przez Powiat 

Miński oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim. 

Projekt zakłada realizację 6 zadań: „Praktyki zawodowe lub staże zawodowe” (dla 850 

uczniów), „Szkolenia zawodowe dla uczniów” (dla 335 uczniów), „Rozwój doradztwa 

edukacyjno-zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy”, „Opracowanie i wdrożenie 

programów innowacji pedagogicznych” oraz „Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i 

instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej” (dla 60 

nauczycieli). Łączna wartość wsparcia dla Powiatu Mińskiego to 6 milionów 300 tysięcy 

złotych. 

Rozpoczęcie projektu nastąpiło od prac związanych z opracowaniem innowacji 

pedagogicznych w szkołach kształcących w branży chemiczno-budowlanej. Działania zostały 

rozpoczęte w Technikum w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie (technik analityk) oraz 

Technikum (technik budownictwa) i Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. 

Kazimierza Wielkiego (monter sieci i instalacji sanitarnej). Kolejną branżą, w której rozpoczęto 

prace nad  innowacją pedagogiczną była branża gastronomiczna i włączenie do realizacji 

projektu Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół Turystyczno- Gastronomicznych. 

W ramach projektu  w Zespole Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim 

zostały stworzone dwie innowacje pedagogiczne do kształcenia zawodowego w technikum i 

Branżowej Szkole I stopnia. 

Pierwsza z nich kierowana jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik 

budownictwa pt. „Dokumentacja techniczna w codziennej pracy technika”, druga dla 

uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych pt. 

„Wykonywanie nowoczesnych połączeń elementów instalacji sanitarnych”.  

Innowacja pedagogiczna „Dokumentacja techniczna w codziennej pracy technika” polega 

na nabyciu przez uczniów umiejętności praktycznych polegających na wykonywaniu 

dokumentacji technicznej w oparciu o rozszerzony program AutoCAD. Grupa nauczycieli 

realizujących kształcenie w zawodzie technik budownictwa dokona modyfikacji treści 

programowych o umiejętności wskazane w ramach innowacji. Wsparciem objętych będzie 40 

uczniów kształcących się w tym zawodzie. Efektem innowacji pedagogicznej będzie 

poszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów o możliwość  zdobywania nowych umiejętności 

zawodowych niezbędnych do łatwiejszego poszukiwania pracy zawodowej oraz ewentualnie 

kontynuowania nauki na uczelniach technicznych. Realizacja zapisów innowacji umożliwi 

doskonalenie umiejętności pracy w grupie, planowania pracy, rozwijania umiejętności uczenia 

się przez całe życie.  Nauczyciele odbędą szkolenie z obsługi programu AutoCad, a tym samym 

nabędą dodatkowe umiejętności stosowania programów komputerowych w technice  

wspomagających proces technologiczny oczekiwanej w codziennej praktyce zawodowej.   

W ramach projektu w czerwcu została wyposażona nowa pracownia techniczna: w 16 

zestawów komputerowych o określonych parametrach umożliwiających pracę na odpowiednim 

oprogramowaniu typu CAD oraz w drukarkę laserową, urządzenie sieciowe, monitor 

interaktywny i wizualizer. 

Innowacja pedagogiczna „Wykonywanie nowoczesnych połączeń elementów instalacji 

sanitarnych” polega na nabyciu przez uczniów umiejętności praktycznych polegających na 
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wykonywaniu połączeń elementów instalacji sanitarnych. Nauczyciele realizujący kształcenie 

w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych dokonają modyfikacji treści programowych o 

umiejętności wskazane w ramach innowacji. Wsparciem objętych będzie 40 uczniów 

kształcących się w tym zawodzie.. Realizacja zapisów innowacji umożliwi doskonalenie 

umiejętności pracy w grupie, planowania pracy, rozwijania umiejętności uczenia się przez całe 

życie.  Nauczyciele poprzez szkolenie w trakcie kursu lutowania twardego nabędą dodatkowe 

umiejętności stosowane w technice instalacyjnej oczekiwanej w codziennej praktyce 

zawodowej. Zdobyte umiejętności poszerzą w ten sposób ofertę edukacyjną szkoły. 

W ramach projektu w lipcu została doposażona pracownia w narzędzia i elektronarzędzia 

niezbędne do wykonywania prac instalatorskich w zawodzie monter sieci i instalacji 

sanitarnych. Są to min. zestawy do lutowania twardego, lutownice elektryczne, ekspandery, 

kielicharki, zestawy narzędzi i elektronarzędzi.  

 

W Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim w ramach 

projektu opracowano program innowacji pedagogicznej pt.: Nowoczesne metody analityczne. 

Program dotyczy wykonywania badań fizykochemicznych i obejmuje 40 uczniów kształcących 

się w zawodzie technik analityk oraz 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych realizujących 

kształcenie w tym zawodzie. W ramach projektu opracowanych zostało 5 przykładowych 

scenariuszy zajęć, podczas których uczniowie będą mogli nabyć umiejętność wykonywania 

badań analitycznych w oparciu o nowoczesny sprzęt analityczny. Ośmiu nauczycieli 

realizujących kształcenie w zawodzie technik analityk odbędzie cykl szkoleń ściśle 

skorelowanych z programem wprowadzanych innowacji pedagogicznych. Nauczyciele biorący 

udział w szkoleniu dokonają modyfikacji programu nauczania o treści przyjęte w ramach 

innowacji. Uczniowie objęci programem wezmą udział w szkoleniach zewnętrznych 

trwających 16 godzin oraz zajęciach szkoleniowych w wymiarze 50 godzin w ramach 

przedmiotów zawodowych w zawodzie technik analityk. Efektem wprowadzenia innowacji 

pedagogicznej będzie podniesienie jakości kształcenia oraz atrakcyjności absolwentów na 

rynku pracy. Nauczyciele podniosą swoje kompetencje w zakresie obsługi nowoczesnego 

sprzętu analitycznego i znajomości najnowszych metod analitycznych. Szkoła zostanie 

wyposażona w niezbędny nowoczesny sprzęt analityczny umożliwiający przeprowadzenie 

zajęć szkoleniowych dla uczniów, a tym samym wdrożenie zaplanowanych innowacji. Na ten 

cel przeznaczono kwotę 85 000 zł. 

W Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Turystyczno-Gastronomicznych 

w Mińsku Mazowieckim opracowano innowację pedagogiczna „Potrawy kuchni japońskiej 

i tajskiej we współczesnej gastronomii europejskiej” polegającą na nabyciu przez uczniów 

umiejętności praktycznych polegających na wykonywaniu potraw kuchni japońskiej i tajskiej. 

Trzech nauczycieli realizujących kształcenie w zawodzie kucharz dokona modyfikacji treści 

programowych o umiejętności wskazane w ramach innowacji. Szkoleniami objętych  zostanie 

56 uczniów drugiej klasy szkoły branżowej kształcący się w zawodzie kucharz. 

Jednostki oświatowe Powiatu Mińskiego bardzo aktywnie i z sukcesem aplikują  

o dofinansowanie projektów w ramach programu Erasmus+, dzięki któremu realizowana jest 

wymiana zagraniczna uczniów i nauczycieli.  
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Przykładowo w projekcie Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych „Mobilność 

kluczem do kariery” wzięło udział ponad 50 uczniów klas Technikum Architektury 

Krajobrazu, Hotelarstwa, Technologii 

Żywności, Usług Kelnerskich oraz 

Żywienia i Usług Gastronomicznych. 

Uczniowie wyjechali z opiekunami na 

trzytygodniowe praktyki zagraniczne w 

marcu, kwietniu oraz maju 2019 r. do 

dwóch krajów Unii Europejskiej: Portugalii 

(Barcelos - 2 grupy) oraz Irlandii (Youghal 

- 1 grupa). Uczniowie odbyli praktykę w 

zawodach zgodnie z kierunkiem kształcenia 

w hotelach, restauracjach, kawiarniach, 

cukierniach oraz przedsiębiorstwach, w 

których znajdują się obiekty architektury 

krajobrazu. Uczestnicy projektu zostali 

przygotowani do wyjazdu pod względem 

językowym, psychologicznym oraz 

kulturowym. Praktykanci otrzymali 

również kieszonkowe na drobne potrzeby 

oraz bluzy i plecaki w jednolitych kolorach, 

które wyróżniały ich podczas wspólnych 

wyjść i wycieczek kulturowych. Ostatni 

wyjazd na praktyki zagraniczne do Włoch 

odbył się na przełomie września i 

października w roku szkolnym 2019/2020. Ośmiu uczniów klas Technikum Hotelarstwa, 

Technologii Żywności oraz Żywienia i Usług Gastronomicznych wyjechało na praktyki z 

opiekunem do miejscowości Rimini. 

W dniu  22 stycznia 2020 r. w Zespole Szkół Turystyczno-Gastronomicznych  

w Mińsku Mazowieckim odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca projekt unijny pt. 

„Mobilność kluczem do kariery”. 

Podczas uroczystości Pan Dyrektor 

Rafał Skrzeczyński oraz koordynatorzy 

projektu wspólnie przedstawili 

całkowity koszt projektu, jego główne 

założenia, przebieg, organizację oraz 

rezultaty. Szkolni uczestnicy projektu 

przygotowali prezentacje na temat 

odbytych wyjazdów zagranicznych, 

podczas których omówili staże, 

wycieczki kulturowe i spędzanie czasu 

wolnego. 

 



39 
 

W ramach realizowanego projektu „Europa dla zawodowców, praktyki bez barier” 

w dniu 29 października 2019 r. 60 uczniów technikum budownictwa, budowy dróg, geodezji 

oraz technikum informatycznego z Zespołu Szkół nr 1 im Kazimierza Wielkiego w Mińsku 

Mazowieckim wyjechali na dwutygodniowe praktyki zagraniczne do Grecji. Praktyki 

odbywały się w miejscowości Leptokarya na Riwierze Olimpijskiej. Uczniowie realizowali 

zajęcia praktyczne zgodnie z harmonogramem pracując przy inwestycjach budowlanych, 

drogowych i geodezyjnych w pobliskich miejscowościach. Natomiast informatycy odbywali 

zajęcia w specjalnie przygotowanych dla nich pracowniach.  

 
 

 

 

Ponadto Zespół Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego Mińsku Mazowieckim uczestniczył w 

projekcie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie pt. „Myśleć, pracować, 

współpracować” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020. W ramach projektu dla 40 uczestników sfinansowano zajęcia, 3-dniowe szkolenie 

wyjazdowe, podróż po rynku pracy (wycieczki do zakładów i spotkania z pracodawcami) oraz 

dwa projekty społeczne w wykonaniu uczniów, na które otrzymali po 2500,00 zł na każdy 

projekt. Dzięki niemu w Zespole Szkół powstał kącik rekreacyjny dla uczniów oraz skwer 

zieleni „Aleja wiśni japońskich” na łączną kwotę 5 000,00 zł. 

   

W 2020 r. szkoły złożyły kolejne wnioski w ramach Programu Erasmus+ aby umożliwić 

swoim uczniom odbycie staży zawodowych w wielu ciekawych miejscach Europy:  

• Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim złożył projekt 

„Europa dla zawodowca. Praktyki gwarancją sukcesu” z planowanym terminem 

realizacji od  01.09.2020 r. do 31.12.2021 r. Całkowita wartość projektu to 126 166,00 

euro. Wymagany jest wkład własny  w wysokości 20% wartości projektu, czyli  25 233,20 

euro, jako zabezpieczenie podlegające zwrotowi. Obecnie projekt znajduje się na liście 

rezerwowej. 

• Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim 

złożył projekt „Praktyka zagraniczna etapem rozwoju zawodowego uczniów” z 
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planowanym terminem realizacji od  01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. Całkowita wartość 

projektu to  140 000 euro. Wymagany jest wkład własny w wysokości 20% wartości 

projektu, czyli 28 000 euro, jako zabezpieczenie podlegające zwrotowi. Obecnie projekt 

znajduje się na liście rezerwowej. 

• Zespół Szkół  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim złożył projekt 

„Moje staże europejskie” z planowanym terminem realizacji od 01.09.2020 r. do 

31.08.2022 r. Całkowita wartość projektu to 150 000 euro. Wymagany jest wkład własny 

w wysokości 20% wartości projektu, czyli 30 000,00 euro, jako zabezpieczenie 

podlegające zwrotowi. Obecnie projekt znajduje się na liście rezerwowej. 

• Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie złożył projekt 

„Kształcąca się kadra szkoły, podstawą sukcesu młodzieży ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi” z planowanym terminem realizacji od 01.06.2020 r. do 31.05.2022 r.  

Całkowita wartość projektu to  44 342,00 euro. Wymagany jest wkład własny  w 

wysokości 20% wartości projektu, czyli  8 868,40 euro, jako zabezpieczenie podlegające 

zwrotowi. Obecnie projekt znajduje się na liście rezerwowej. 

• Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim złożył projekt 

„Dobra praktyka kluczem do kariery zawodowej” z planowanym terminem realizacji od 

01.09.2020 r. do 31.12.2021 r. Całkowita wartość projektu wynosić będzie 170 000 euro. 

Wymagany jest wkład własny w wysokości 20% wartości projektu, czyli 34 000 euro, 

jako zabezpieczenie podlegające zwrotowi. Projekt został przyjęty do dofinansowania. 

 

Warto dodać, iż w roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół Specjalnych  

im. J. Porazińskiej w Ignacowie został beneficjentem 27. edycji akcji charytatywnej TVP 

„Reklama dzieciom”.  Wniosek dotyczący realizacji projektu ogrody sensoryczne znalazł się 

wśród 107 wybranych. Na realizację projektu Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie otrzymał 

20 000,00 zł. 
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7. OŚWIATA NIEPUBLICZNA NA TERENIE POWIATU 

MIŃSKIEGO 

 

Powiat Miński, zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych działających na jego terenie 

oraz zgodnie z art. 88 ust. 4 wskazanej ustawy wydaje zezwolenia na założenie szkoły lub 

placówki publicznej, prowadzonej przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka 

samorządu terytorialnego. Poniższy wykaz przedstawia liczbę szkół oraz placówek 

publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż j.s.t., 

wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz szkołę publiczną na założenie 

której wydano zezwolenie. 

1. Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Augusta Czartoryskiego w Mińsku 

Mazowieckim (publiczne); 

2. Społeczna Szkoła Podstawowa Specjalna ,,Otwartych Serc” w Sulejówku;  

3. Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie;  

4. Zakład Usług Szkoleniowych ,,BE HA PEK” w Mińsku Mazowieckim;  

5. Placówka Kształcenia Teoretycznego, Praktycznego, Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego Przedsiębiorstwa Konsultingowo - Usługowego ,,PARABELLUM”  

Sp. z o.o.; 

6. Placówka Kształcenia Praktycznego, Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. 

Kursy i Szkolenia Strzeleckie Leonard Grzelak; 

7. Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego „Strzelanie.pl” w Sulejówku; 

8. Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim;  

9. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  „Edukator” w Mińsku Mazowieckim;  

10. Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” w Mińsku Mazowieckim;  

11. Akademia Kosmetyki i Podologii COSMET;  

12. Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek 

Oświatowych „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie;  

13. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Edukacyjne  

w Sulejówku;  

14. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strefa Rozwoju w Mińsku  

Mazowieckim;  

15. Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa przy Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Podcierniu; 

16. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu;  

17. Szkoła Medyczna CM dla Młodzieży w Mińsku Mazowieckim;  

18. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Niepublicznych Placówek 

Oświatowych „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie;  

19. Niepubliczna placówka oświatowo – wychowawcza Yamaha Szkoła Muzyczna  

w Mińsku Mazowieckim;  

20. Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego Yamaha Szkoła Muzyczna  

w Mińsku Mazowieckim;  
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21. Prywatne Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacyjne w Sulejówku;  

22. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Fontanna” w Sulejówku; 

23. Liceum Ogólnokształcące w PUL w Dębem Wielkim; 

24. Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Sulejówku, 

25. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwartych Serc” w Sulejówku,   

26. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Lepsze Jutro w Sulejówku (data 

wpisu: 29.01.2020 r.); 

27. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Centrum Terapii Dzieci  

i Młodzieży” w Mińsku Mazowieckim (data wpisu: 19.06.2020 r.). 

 

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, zarówno te, w których jest lub 

nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, placówki oraz poradnie 

psychologiczno  - pedagogiczne, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju otrzymują z 

budżetu Powiatu dotację na każdego ucznia/wychowanka/dziecko w wysokości równej kwocie 

przewidzianej na takiego ucznia/wychowanka/dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej 

dla Powiatu Mińskiego. Ponadto licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne 

otrzymują na każdego ucznia, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na 

takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Mińskiego. Szkoły 

publiczne, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na 

każdego ucznia dotację stanowiącą iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Mińskiego oraz wskaźnika zwiększającego dla 

szkół danego typu. 

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Mińskiego przeznaczone są na dofinansowanie realizacji 

zadań szkół i placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki 

społecznej i kształcenia specjalnego. Podstawę prawną udzielania dotacji jednostkom 

oświatowym prowadzonym przez podmioty inne niż j.s.t. stanowią przepisy  ustawy z dnia 27 

października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17) oraz 

Uchwała Nr XXVIII/340/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne 

niż Powiat Miński osoby prawne lub fizyczne i niepublicznych szkół i placówek oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (DZ. Urz. Woj. Maz. z 

2018 r.,  poz. 4746 z późn. zm.) zmieniona uchwala nr VI/63/2019   zdnia 18 czerwca 2019 r. 

Do dnia otrzymania metryczki subwencji oświatowej Powiat Miński przekazywał dotację  

w wysokości obowiązującej w 2019 roku, zaś po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej 

na rok 2020 wysokość udzielonej dotacji w 2020 r. została zaktualizowana w oparciu o 

finansowy standard A, skorygowany wskaźnikiem Di dla Powiatu Mińskiego. 
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Kwoty dotacji obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020 

 
l.

p
. 

nazwa szkoły/placówki  
kwota dotacji w 

2019 roku  

zaktualizowana 

kwota dotacji w 

2020 roku* 

1 

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych ,,Edukator" w Mińsku 

Mazowieckim – forma zaoczna 

 uczeń niepublicznego 

liceum ogólnokształcącego  

dla dorosłych  
85,01 90,40 

2 

Policealna Szkoła Zawodowa 

,,Edukator" w Mińsku Mazowieckim – 

forma zaoczna 

uczeń niepublicznej szkoły 

policealnej – zawód technik 

administracji 

113,04 120,21 

uczeń niepublicznej szkoły 

policealnej - zawód 

medyczny -  

463,37 492,75 

uczeń niepublicznej szkoły 

policealnej  
173,77 184,78 

3 

 Policealna Szkoła przy CM 

Masoviense w Mińsku Mazowieckim – 

forma dzienna 

 uczeń niepublicznej szkoły 

policealnej – zawód 

medyczny 
645,55 686,48 

4 

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące 

w Mińsku Mazowieckim  

uczeń publicznego liceum 

ogólnokształcącego 
553,36 580,85 

uczeń z autyzmem, w tym z 

zespołem Aspergera -  
5 197,31 5 455,49 

uczeń słabosłyszący  2 313,17 2 428,08 

5 
I Liceum Ogólnokształcące PUL w 

Dębem Wielkim  

uczeń niepublicznego. 

liceum ogólnokształcącego  528,77 562,30 

6 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące 

Centrum Edukacyjne w Sulejówku  

uczeń ,,poza szkołą" bez 

orzeczenia 
341,93 363,60 

uczeń z 

niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 

lekkim -  

995,89 1 059,02 

uczeń z 

niepełnosprawnością  

intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym-  

2 023,53 2 151,82 

7 

Liceum Ogólnokształcące Benedykta w 

Sulejówku  

  

uczeń ,,poza szkołą" bez 

orzeczeń 
341,93 363,60 

uczeń z 

niepełnosprawnością 

ruchową  

1 696,55 1 804,11 

uczeń z autyzmem, w tym z 

zespołem Aspergera  
4 779,49 5 082,51 

uczeń słabosłyszący  2 023,53 2 151,82 

8 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy 

MOW w Podcierniu  

uczeń szkoły podstawowej 

przy MOW 
1 121,07 1 192,15 

na ucznia  szkoły 

podstawowej na terenie 

wiejskim 

186,84 198,69 

9 

Społeczna Szkoła Podstawowa 

Specjalna ,,Otwartych Serc" w 

Sulejówku  

uczeń z 

niepełnosprawnością  

intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

2 148,71 2 284,95 

uczeń z 

niepełnosprawnością  

sprzężoną, z autymem w 

tym z zespołem Aspergera  

4 904,67 5 215,64 

na ucznia kl. I-III szkoły 

podstawowej  
30,36 32,29 

uczestnik zajęć 

rewalidacyjno  - 4 904,67 5 215,64 
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wychowawczych (niep. int. 

w st. głębokim) -  

dziecko w oddziale 

przedszkolnym w szk. 

podst. z niep. sprzężoną, 

autyzmem w tym z 

zespołem Aspergera  

4 437,56 4 718,91 

dziecko, które ukończyło 6 

lat lub więcej w roku 

bazowym, w oddziale 

przedszkolnym w szkole 

podstawowej 

308,29 327,84 

10. 

Szkoła Podstawowa Specjalna 

,,Możesz więcej" w Nowym 

Zglechowie  

uczeń z 

niepełnosprawnością 

sprzężoną, autyzmem, w 

tym z zespołem Aspergera  

4 904,67 5 215,64 

uczestnik zajęć 

rewalidacyjno 

wychowawczych (niep. int. 

w st. głębokim)  

4 904,67 5 215,64 

na ucznia szkoły na terenie 

wiejskim  
186,84 198,69 

na ucznia kl. I-III szk. 

podst.  
30,36 32,29 

11 

Niepubliczna poradnia Psychologiczno 

- Pedagogiczna STREFA ROZWOJU  

w Mińsku Mazowieckim  

dziecko objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju  392,37 417,25 

12 

Niepubliczna poradnia Psychologiczno 

- Pedagogiczna FONTANNA w 

Sulejówku   

dziecko objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju  392,37 417,25 

13 
Specjalny Ośrodek Wychowawczy  

w Ignacowie  

wychowanek ośrodka  
3 036,22 3 228,73 

14 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

w Podcierniu  

wychowanek skierowany, 

lecz niedoprowadzony do 

ośrodka  

2 335,56 2 483,64 

wychowanek, który 

korzysta z zakwaterowania 

w ośrodku  

4 671,11 4 967,27 

15 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 

Pracy ,,Możesz więcej" w Nowym 

Zglechowie 

uczeń z 

niepełnosprawnością 

sprzężoną  
5 050,41 5 370,62 

16 

Społeczna Szkoła Podstawowa 

Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

,,Otwartych Serc" w Sulejówku 

uczeń z 

niepełnosprawnością 

sprzężoną  

5 050,41 5 370,62 

uczeń z 

niepełnosprawnością 

.intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym  

2 294,45 2 439,93 

*zaktualizowana kwota dotacji obowiązuje od 1 lipca 2020 r.  

 

W roku szkolnym 2019/2020  Powiat Miński w okresie od 01.09.2019 r. do  

31.12.2019 r. przekazał dotację dla dotowanych podmiotów niepublicznych (w tym dla  

1 szkoły publicznej - Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Augusta Czartoryskiego 

w Mińsku Mazowieckim), zaś w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. 16 niepublicznym 

jednostkom oświatowym. 

Poniższa tabela przedstawia wysokość środków przekazanych poszczególnym 

szkołom/placówkom oświatowym w 2019 r. i I połowie 2020 r. 
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               Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla szkół prowadzonych  

przez inne organy niż Powiat Miński do 30.06.2020r. 
 

 
 

   
 

Lp. Nazwa placówki 

Środki 

przekazane  

styczeń-

czerwiec 

2020 

Środki 

przekazane 

w 2019 r. 

1 
Szkoła Podstawowa Specjalna "Możesz więcej" w 

Nowym Zglechowie 
519 305,94 

836 464,92 

2 
Szkoła Podstawowa Specjalna "Otwartych Serc" w 

Sulejówku 
537 775,92 

1 179 346,37 

3 Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Podcierniu 236 732,31 505 896,21 

4 Policealna Szkoła Zawodowa  Edukator 145 140,45 272 159,42 

5 
Policealna Szkoła przy Collegium Masoviense w Mińsku 

Maz. 
112 325,70 

264 675,50 

6 I LO PUL w Dębem Wielkim 63 981,17 0 

7 Liceum Ogólnokształcące „Edukator” w Mińsku Maz. 54 406,40 155 357,36 

8 
Prywatne Liceum Ogólnokształcące Centrum 

Edukacyjne w Sulejówku 
137 820,07 

119 674,73 

9 LO Benedykta w Sulejówku 352 203,49 190 551,02 

10 
Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w 

Mińsku M. 
411 582,90 

667 178,63 

11 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy "Możesz 

Więcej" w Nowym Zglechowie 
181 814,76 

282 822,96 

12 
Gimnazjum Specjalne „Możesz Więcej" w Nowym 

Zglechowie 
0 

80 791,52 

13 
Społeczne Gimnazjum Specjalne „Otwartych Serc” w 

Sulejówku 
0 

17 339,20 

14 
Społeczna Szkoła Przysposabiająca do pracy Otwartych 

Serc 
44 069,16 

22 034,58 

15 Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie 901 757,34 1 852 094,20 

16 Poradnia Psych-Pedag. Strefa Rozwoju w Mińsku Maz. 366 081,21 628 969,11 

17 Poradnia Psych.-Pedag. Fontanna w Sulejówku 91 422,21 126 735,51 

18 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu 943 564,43 1 950 188,70 

  Razem 5 099 983,46 9 152 279,94 
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W  roku szkolnym 2019/2020 Starosta Miński wydał następujące decyzje w zakresie 

prowadzonej ewidencji szkół i placówek niepublicznych: 

• 2 decyzje o wpisie placówki do ewidencji tj.  

 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Lepsze Jutro”  

w Sulejówku; 

 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Centrum Terapii Dzieci 

i Młodzieży” w Mińsku Mazowieckim; 

• 2 decyzje o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, z uwagi na 

nie uzupełnienie braków formalnych zgłoszenia wpisu do ewidencji: 

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Halinowie, 

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mrozach; 

• 3 decyzje o wykreśleniu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych: z uwagi na 

zaprzestanie działalności przez szkołę przez okres dłuższy niż trzy miesiące: 

 Gimnazjum Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek 

Oświatowych ,,Możesz więcej” z siedzibą w Nowym Zglechowie, 

 Społeczne Gimnazjum Specjalne ,,Otwartych Serc” z siedzibą w Sulejówku, 

 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Kreska  

z siedzibą w Sulejówku.  

Nad całością procesu dydaktycznego w szkołach niepublicznych nadzór pedagogiczny 

sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty, natomiast Powiat Miński kontroluje rzetelność 

podawanych informacji o liczbie uczniów lub słuchaczy oraz prawidłowość wydatkowania 

środków finansowych otrzymanych z dotacji.  

W 2019/2020 roku zgodnie z planem kontroli pracownicy Wydziału Oświaty i Promocji 

Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim  przeprowadzili 2 kontrole: 

1) w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Centrum Edukacyjne z siedzibą  

w Sulejówku. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości przekazywanych 

danych o liczbie uczniów w informacjach miesięcznych ze stanem faktycznym 

stanowiących podstawę obliczenia wysokości dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego w 

2018 roku oraz w okresie I - VIII 2019 r. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.  

2) w Policealnej Szkole przy Collegium Masoviense z siedzibą w Mińsku 

Mazowieckim, dla której organem prowadzącym jest Collegium Masoviense, Wyższa 

Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie 

zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów, którzy zostaną wykazani  

w informacji miesięcznej, za miesiąc kwiecień 2020 roku. W toku przeprowadzonej 

kontroli stwierdzono: nieczytelność podpisów uczniów na listach obecności 

przekazanych przez Dyrektora Szkoły w następujących terminach zajęć oraz dwukrotne 

wpisanie 9 uczniów do księgi uczniów Policealnej Szkoły przy Collegium Masoviense 

w Mińsku Mazowieckim.  Z uwagi na  wprowadzony w kraju stan zagrożenia 

epidemiologicznego kontrola została zawieszona. 
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8. Działalność szkół i placówek oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Miński 
 
8.1. Najważniejsze wydarzenia z działalności jednostek oświatowych  

 
 

Na rok szkolny 2019/2020 każda jednostka oświatowa planowała wiele wydarzeń, 

projektów i przedsięwzięć. Niestety z uwagi na ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

nie odbyło się wiele uroczystości oraz cyklicznych imprez. 

 
Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim 

 

 W tegorocznym rankingu szkół przygotowanym przez 

magazyn Perspektywy zarówno Liceum Ogólnokształcące 

jak i Technikum Zespołu Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego w 

Mińsku Mazowieckim uzyskało status brązowej szkoły. 

Ponadto Poznańska Fundacja Redemptoris Missio 

przyznała ZS Nr 1 wyróżnienie: „Szkoła z misją”, w związku 

z zaangażowaniem w niesienie pomocy dla najbardziej 

potrzebujących. Uzyskanie prestiżowego wyróżnienia jest 

efektem wielkiej pracy włożonej w organizację zbiórek. 

 

Powiat Miński złożył wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania 

wojskowego od 1.09.2020 r. w  Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 1 im. 

Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. Innowacyjność metodyczna będzie polegała 

na promowaniu nauki przez działanie i wykorzystywanie efektywnych metod projektu, 

nauczaniu przez działanie i ćwiczenia. Uczniowie w ramach ćwiczeń będą mieli do dyspozycji 

sprzęt strzelecki i wojskowy stanowiący wyposażenie szkoły oraz Oddziału Specjalnego 

Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, z którym szkoła od wielu lat współpracuje 

na mocy porozumienia. Na realizację programu szkolenia będzie przeznaczone: 3 godz. 

lekcyjne tygodniowo w każdym roku, przyznawane przez JST, co zapewnia min. 315 godz.  

(po 90 godz. w kl. 1, 2 i 3 oraz 45 godz. w kl. 4), 180 godz. szkolenia poligonowego w ramach 

obozów letnich (dziesięciodniowe obozy szkoleniowo-obronno-wypoczynkowe po każdej 

klasie organizowane przez nauczycieli szkoły i rodziców) oraz  50-godzinny obóz szkoleniowy 

w klasie 4 wynikający z programu OPW.  Zajęcia dydaktyczne wynikające ze szkolnego planu 

nauczania i podstawy programowej MEN realizowane będą, jak do tej pory, przez 4 dni w 

każdym tygodniu, natomiast 1 dzień będzie przeznaczony na realizację  programu 

przygotowania wojskowego i zajęcia z wychowania fizycznego. Zajęcia te częściowo będą 

realizowane z udziałem kadry wojskowej na terenie Oddziału Specjalnego Żandarmerii 

Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. 
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W dniach 26-29.11.2019 r. Zespół Szkół Nr 1 gościł wolontariuszy z Fundacji EBU. 

Wolontariusze, którzy przybyli z wielu europejskich krajów (Francji, Hiszpanii, Grecji, Danii, 

Anglii i Włoch)  poprowadzili zajęcia międzykulturowe na lekcjach języka angielskiego oraz 

hiszpańskiego. Uczniowie mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat gości, ich krajów oraz 

Unii Europejskiej - jej założeń i możliwości, które daje. Wolontariusze opowiadali  

o zaburzeniach żywienia, programie European Solidarity Corpsjak, a także o samej Fundacji 

EBU -  jej działaniach i możliwościach. Zachęcali do wolontariatu w Fundacji oraz do 

uczestnictwa w darmowych konwersacjach w EBU Lab.  

Podczas Europejskiej konferencji eTwinning  "Where education meets 

democracy" ponad 500 nauczycieli spotkało się w dniach 24 - 26 października 2019 w Cannes, 

we Francji, aby wspólnie zastanowić się nad rozwijaniem i promowaniem demokratycznego 

uczestnictwa w pracy szkół, 

rozwijaniem umiejętności, 

postaw, wartości. Głównym 

punktem pierwszego dnia była 

ceremonia rozdania nagród w 

europejskim konkursie 

eTwinning - pierwsze miejsce 

w kategorii wiekowej 16 – 19 

lat otrzymał projekt "In Sight, 

in Mind", współrealizowany w 

Zespole Szkół nr 1 im. 

Kazimierza Wielkiego w 

Mińsku Mazowieckim.  

 

 

W dniu 12 września 2019 r. uczniowie klas stolarskich Branżowej Szkoły I Stopnia 

mieli możliwość udziału w największym wydarzeniu wystawienniczo - targowym branży 

drzewnej  - Międzynarodowych Targach Poznańskich „DREMA”. Dodatkową atrakcją 

wyjazdu było zwiedzanie wystawy prac wykonanych na konkurs „Wyczarowane z drewna” 

przeznaczony dla uczniów szkół zawodowych przez Wydawnictwo Inwetor, wydawcę 

popularnej branżowej Gazety Przemysłu Drzewnego. Uczeń klasy drugiej stolarskiej Zespołu 

Szkół Nr 1, wykonał pracę konkursową  „Triceratops – układanka konstrukcyjna”.  Na targach 

pokazano nowoczesne, imponujące możliwościami szybkiej i bardzo dokładnej obróbki 

maszyny do produkcji mebli. Była 

unikalna możliwość zadawania 

fachowych, dociekliwych pytań: „ co 

to jest”, „do czego to służy”.  Targi 

DREMA (drewno – maszyny) to 

jedyne miejsce w Polsce i Europie 

środkowo – wschodniej,  gdzie można 

zobaczyć,  jaki jest potencjał 

przemysłu drzewnego w XXI wieku. 
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W dniu 11 grudnia 2019 r. klasa 2 BUD – technikum budownictwa uczestniczyła w 

wykładach zorganizowanych przez Wydział Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej. 

Zajęcia dotyczyły innowacji w 

budownictwie. Uczniowie mieli 

okazję nie tylko poszerzyć wiedzę i 

umiejętności, ale mogli także 

poznać przyszłych wykładowców. 

Merytoryczną wartość spotkania 

dopełnił wykład mgr inż. Wiktora 

Piwkowskiego, który w niezwykle 

interesujący sposób opowiedział o 

budowlach przyszłości. 

 

 

 

 

W grudniu 2019 r. odbył się Finał Międzynarodowego Konkursu Programistycznego 

dla dzieci i młodzieży Pix Programming Challenge. Uroczystość miała miejsce na Wydziale 

Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W konkursie 

wzięli udział uczniowie klasy pierwszych technikum informatycznego Zespołu Szkół Nr 1 im. 

K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. Jeden z nich awansował do półfinału, pokonując 500 

uczestników, natomiast drugi awansował do finału i tym samym znalazł się w pierwszej 

czterdziestce najlepszych uczestników. 

W dniu 20 stycznia 2020 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w 

Mińsku Mazowieckim zostało zawarte porozumienie pomiędzy Politechniką Warszawską: 

Wydziałem Inżynierii Lądowej, a Zespołem Szkół. Uczelnię reprezentowali prof. dr hab. inż. 

Andrzej Garbacz – Dziekan Wydziału, dr inż. Wioletta Rek-Jackiewicz – Prodziekan Wydziału. 

Zespół Szkół reprezentowali Pani  Małgorzata Beczek – Dyrektor Zespołu, Adam Trześkowski 

– Kierownik Kształcenia Praktycznego, Paweł Domagała – Wicedyrektor ds. Technikum. W 

spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Powiatu Mińskiego Pan Antoni Jan Tarczyński 

- Starosta Miński oraz Pan  Witold Kikolski – Wicestarosta Powiatu Mińskiego. Porozumienie 

ma na celu podjęcie działań 

zmierzających do poprawy 

stanu ilościowego i 

jakościowego kształcenia. 

Dotyczy ono uczniów 

Zespołu Szkół nr 1 

kształcących się w 

zawodach: technik 

inżynierii sanitarnej, 

technik robót 

wykończeniowych w 

budownictwie, technik 

budowy dróg, technik 
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geodeta, technik budownictwa, a także nauczycieli przedmiotów zawodowych zatrudnionych 

w szkole. Współpraca będzie opierać się między innymi na prowadzeniu konsultacji dot. 

kształcenia zawodowego 

oraz umożliwianiu udziału 

uczniom i nauczycielom w 

zajęciach laboratoryjnych, 

wykładach, seminariach i 

innych, prowadzonych przez 

pracowników 

dydaktycznych Uczelni. 

Szkoła i Uczelnia będą 

wzajemnie wymieniać 

informacje i opinie oraz 

ustalać na każdy semestr 

plan i harmonogram 

realizacji porozumienia. 

 

Ponadto Politechnika Warszawska włączyła uczniów Zespołu Szkół im. K. Wielkiego  

w Mińsku Mazowieckim w realizację projektu „Podniesienie kompetencji uczniów i 

nauczycieli szkół średnich niezbędnych w budownictwie”, finansowanego ze środków 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

Zakres projektu obejmuje opracowanie programów i realizację następujących działań 

dydaktycznych:  

 Studencki Tydzień na WIL PW dla uczniów zainteresowanych w przyszłości 

studiowaniem na WIL PW. 

 Praktyczne spotkania na WIL PW dla uczniów w celu zapoznania z perspektywami 

pracy w zawodzie inżyniera budownictwa. 

 Innowacje w budownictwie na WIL PW dla uczniów i nauczycieli obejmujące 

prezentacje najnowszych osiągnięć w branży budowlanej. 

 Innowacyjne budowy dla uczniów i nauczycieli dające możliwość bezpośredniego 

zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w branży budowlanej. 

 Branżowe szkolenia dla nauczycieli. 

 BIM na WIL oraz BIM w zainteresowanych szkołach obejmujące podstawy Building 

Information Modelling. 

W ramach współpracy uczniowie klasy 3 Bud wzięli udział w warsztatach 

przygotowanych przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej o technologii 

Building Information Modeling w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. 

Obejmował on wykłady oraz laboratorium komputerowe pokazujące różne aspekty 

projektowania i pracy z nowoczesnymi narzędziami projektowymi. Uczniowie pod opieką 

profesorów i doktorów mieli okazję stworzyć nowoczesną konstrukcję przekrycia 

strukturalnego dzięki automatyzacji modelowania w BIMie. 
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W roku szkolnym 2019/2020 realizowano dwa programy innowacyjne w liceum 

ogólnokształcącym Zespołu Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim . Innowacją 

„Podstawy prawa dla licealisty” objęto klasy prawne liceum. Celem innowacji jest wsparcie 

rozwoju zainteresowań naukami prawnymi uczniów z rozszerzonym programem historii i 

wiedzy o społeczeństwie, a szczegółowo: 

a) pogłębienie i uporządkowanie wiedzy i umiejętności analizy aktów prawnych z zakresu 

wiedzy o społeczeństwie, 

b) poszerzanie zakresu wiedzy o faktach, procesach i postępowaniu sądowym, 

c) doskonalenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiadomości, korzystania z 

różnych źródeł i literatury dodatkowej, 

d) zdobywanie informacji o warsztacie pracy radcy prawnego, adwokata, sędziego, radcy 

prawnego, notariusza, 

e) zdobywanie umiejętności pracy ze źródłami prawa, 

f) analiza różnych czynników wpływających na zjawiska i procesy prawne oraz 

polityczne, 

g) doskonalenie umiejętności syntetycznego przedstawiania różnych problemów w 

formie dłuższych wypowiedzi ustnych i pisemnych, 

h) rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy wybranego zagadnienia, 

i) przygotowanie do nauki na poziomie studiów wyższych. 

Klasy wojskowe objęte były innowacją II i III edycji programu MON „Certyfikowane 

Wojskowe Klasy Mundurowe”, której celem jest realizacja „Programu nauczania przedmiotu 

Edukacja wojskowa w szkołach ponadpodstawowych” oraz szkolnego programu autorskiego, 

wspólnie z trenerami z OSŻW organizowanie wojskowych obozów poligonowych i letnich 

obozów szkoleniowych.   
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Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim  

w roku szkolnym 2019/2020 uzyskało Srebrny Znak 

Jakości w Ogólnopolskim Rankingu Szkół magazynu 

„Perspektywy” -  212 miejsce w kraju wśród Liceów 

Ogólnokształcących, 54 miejsce w województwie 

mazowieckim. 

 

Z kolei za Projekt ,,Myślę pozytywnie” Narodowego 

Programu Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji 

Narodowej – Szkole przyznano  status Szkoły Myślenia 

Pozytywnego 2019 

oraz Tytuł Brązowej Europejskiej Szkoły 

Praworządności RP w IX Ogólnopolskim Rankingu 

Olimpijskim 2020 roku Stowarzyszenia Edukacyjno-

Oświatowego COPTIOSH w Białymstoku.  

 

 

 

 

Fundacja Zwolnieni z Teorii przyznała 

Liceum Ogólnokształcącemu im. Polskiej 

Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim tytuł 

Szkoły Zwolnionej z Teorii. Zwolnieni z Teorii to 

praktyczna ogólnopolska olimpiada dla szkół 

średnich, w ramach której uczniowie sami 

realizują projekty społeczne. Zdobywają przy 

tym praktyczne umiejętności potrzebne na rynku 

pracy, uczą się zarządzania, pracy zespołowej, 

komunikacji, rozwiązywania problemów oraz 

zdobywają międzynarodowe certyfikaty pomocne 

przy szukaniu pracy lub rekrutacji na studia. 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim  

w roku szkolnym 2019/2020 brało udział w projekcie „Nowe horyzonty edukacji filmowej”, 

programie Lekcje z ZUS”, a także w projekcie STEM  Politechniki Warszawskiej – wspieranie 

młodzieży w osiągnięciu jak najwyższych wyników w dziedzinie nauk przyrodniczych, 

technologii, inżynierii i matematyki. Uczniowie tej szkoły uczestniczyli w warsztatach 

biologicznych, chemicznych  i fizycznych w Centrum Nauki Kopernik oraz w warsztatach 

performatywnych „Album Karla Höckera”, organizowanych przez Muzeum Historii Żydów 

Polskich POLIN, prowadzonych przez reżysera Paula Bargetto’a oraz aktora Grzegorza 

Sierzputowskiego – ćwiczenia performatywne i integracyjne. 
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Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim do 

najważniejszych wydarzeń roku szkolnego 2019/2020 zaliczyło także.: 

 Spotkanie uczniów z Paulą Bruszewską prezesem fundacji Social Wolves organizującej 

praktyczną olimpiadę Zwolnieni z Teorii, przygotowywaną we współpracy z Coca-Cola  

Foundation, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Ministerstwem Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego – 23 września.   

 Obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych – 26 września.  

 Konkurs z okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia – 4 października.   

 Udział w Europejskim Tygodniu Kodowania organizowanym przez EU Code Week 

mającym na celu promowanie inicjatywy programowania i umiejętności cyfrowych 

wśród uczestników – 5 – 20 października. 

 Ślubowanie uczniów klas pierwszych Liceum – 14 października. 

 Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy – 23 października.    

 Quiz o Polskiej Macierzy Szkolnej i historii szkoły, wydarzenie w ramach akcji 

Ministerstwa Edukacji Narodowej  „Szkoła pamięta” – 25 października.  

 Udział w wydarzeniu „Szkoła do hymnu” – 8 listopada. 

 Obchody Narodowego Święta Niepodległości w formie gry niepodległościowej – 

12 listopada. 

 Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych – 2 marca. 

 

Ponadto Szkoła realizowała projekt „Food sharing” – projekt społeczny dotyczący promowania 

idei dzielenia się żywnością z innymi oraz działaniami proekologicznymi. Inicjatywa 

zainicjowana  przez 3 uczennice oraz opiekuna przy współpracy z Urzędem Miasta Mińsk 

Mazowiecki. W wyniku tej inicjatywy został otwarty punkt, który pozwolił na wymianę 

żywności. 

  

 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim  

w roku szkolnym 2019/2020 współpracowało z wieloma uczelniami wyższymi orz instytucjami 

zewnętrznymi. Młodzież uczestniczyła w wykładach i ćwiczeniach na Uniwersytecie 

Warszawskim, Politechnice Warszawskiej, Szkole Wyższej Politechniki Społecznej, Wyższej 
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Szkole Inżynierii i Zdrowia, w Szkole Głównej Handlowej (udział w projekcie „klasa 

akademicka SGH”) oraz na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach. 

Uczniowie mieli także możliwość udziału w wykładzie dotyczącym układu nerwowego 

w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego w Warszawie. Ponadto uczniowie brali 

udział w projekcie edukacyjnym STEM Politechniki Warszawskiej (Science, Technology, 

Engineering, Mathematics) oraz w „Nocy biologów” na Wydziale Biologii Uniwersytetu  

Warszawskiego. 

Szkoła ma podpisaną umowę współpracy z Základní škola a mateřská škola Oskava, 

příspěvková organizace w Czechach dotyczącą  poszerzania wiedzy w zakresie oszczędzania 

energii, umiejętności 

językowych, kompetencji 

społecznych i 

komunikacyjnych uczniów 

oraz wymiany doświadczeń 

pedagogicznych. Ponadto w 

roku szkolnym 2019/2020 

miała miejsce wymiana 

młodzieży ze szkołą średnią 

w Olot (Hiszpania). 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku 

Mazowieckim obchodził w 2019 roku Jubileusz 75- lecia swojego istnienia. 

Każdy jubileusz skłania do refleksji do spojrzenia za siebie ale również do tego, co przed 

nami. W dniu 16 listopada 2019 r. mury „Mechanika” otworzyły ponownie swoje podwoje dla 

absolwentów. Na przybyłych czekali nauczyciele aktywni zawodowo jak i ci którzy przeszli na 

emeryturę, a także stoisko informacyjno-promocyjne, słodki poczęstunek oraz liczne wystawy 

tematyczne, którymi zaopiekowali się 

uczniowie klas pierwszych 

Technikum. Z okazji Jubileuszu odbył 

się także Bal Absolwentów. 
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W dniu 25 września 2019 r. odbyła się uroczystość nadania imion Powstańców 

Warszawy salom lekcyjnym w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 z okazji 75 rocznicy 

Powstania Warszawskiego i 75 rocznicy powstania Szkoły. Założeniem tej inicjatywy jest 

upamiętnianie i przybliżanie kolejnym pokoleniom społeczności szkolnej i lokalnej, 

konkretnych wzorców osobowych, spośród ogromnej 

rzeszy Powstańców - Patronów Szkoły. Jednej z sal 

nadano imię mińskiej lekarki - Ireny Zagrodzkiej-

Grzeszak. Drugi patron to Barbara Wachowicz  

(w ramach zasług za krzewienie pamięci o 

Powstańcach). Kolejne sale otrzymały patrona w 

postaci  K. K. Baczyńskiego oraz K. Krahelskiej 

służącej w czasie Powstania w Dywizjonie „Jeleń”. 

 

 

W 2 dniu października 2019 r. po raz czwarty w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2  został 

zorganizowany „Marsz Pamięci - 63 dni Chwały”.  Marsz został poprzedzony apelem 

tematycznym zorganizowanym w Szkole. Natomiast złożenie kwiatów i i zapalenie zniczy przy 

„Kamieniu Pamięci” przy ZSZ nr 2  było 

sygnałem do wymarszu. Młodzież pod 

opieką nauczycieli i członków Ochotniczej 

Straży Pożarnej wyruszyła ul. 

Chochołowską na marsz upamiętniający 

nie tylko powstańców warszawy, ale również 

ofiary II wojny światowej naszego 

powiatu.  Na trasie marszu zapalone zostały 

znicze między innymi przy pomniku:  Szarych 
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Szeregów,  Katastrofy Smoleńskiej, 

Konstytucji 3 maja, Niepodległości. 

Szczególnym miejscem, na trasie marsz 

była ulica Powstańców Warszawy  w 

Mińsku  Mazowieckim. 

 

 

 

 

 

 

W dniu 5.10.2019 r. odbył się zorganizowany pod patronatem Starosty Mińskiego- Pana 

Antoniego Jana Tarczyńskiego, Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Pana Marcina 

Jakubowskiego i Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki Pana Antoniego Janusza Piechoskiego  

II Bieg Pamięci Powstańców Warszawy. Impreza miała charakter ogólnopolskiego święta 

biegania, a zorganizowana była dla upamiętnienia Patrona szkoły Powstańców Warszawy w 75 

rocznicę Powstania Warszawskiego, jak również 75-lecia istnienia szkoły. Bieg był wpisany w 

cykl imprez uświetniających 20-lecie Powiatu Mińskiego.  

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła zorganizowała dla uczniów warsztaty integracyjne 

„Jesteśmy razem”. Celem ogólnym opracowanego programu jest pomoc w adaptacji uczniów 

klasy I do nowej szkoły, klasy, wspieranie ich rozwoju emocjonalno – społecznego, a także 

skrócenie procesu adaptacji do nowych warunków, wzbudzenie poczucia bezpieczeństwa i 

akceptacji, nauka tolerancji. 

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych  

Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim wzięli udział w projekcie „Centrum 

Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry 

dydaktycznej, prowadzącej zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a 

także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz 

promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. CMI umożliwi uczniom 

odkrywanie i rozwój talentów uczniowskich, szczególnie w zakresie informatycznym, 

nastawionym na rozwiązywanie 

problemów. CMI umożliwia także 

start w zawodach algorytmicznych 

i projektowych, co może 

dodatkowo motywować uczniów 

do rozwijania swoich 

zainteresowań i talentów. Centrum 

Mistrzostwa Informatycznego 

zapewnia uczestnictwo w 

prestiżowym projekcie o zasięgu 

ogólnopolskim, w tym możliwość 

stałego kontaktu ze społecznością 
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renomowanych uczelni  technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu 

uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt posłuży 

także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do 

podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz 

ogólnoświatowym. 

 

     Od kilku lat, dzięki zaangażowaniu nauczycieli informatyki i uczniów, miński „Mechanik” 

jest w gronie 10 najbardziej aktywnych polskich szkół, realizujących projekt IT szkoły. IT 

Szkoła to platforma edukacyjna z nieograniczonym dostępem do bezpłatnych zasobów z 

zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Korzystać niej mogą uczniowie i 

nauczyciele szkół ponadpodstawowych, a także każdy, kto chce podwyższyć kompetencje 

cyfrowe, a tym samym wzmocnić 

swoją pozycję na rynku pracy. W 

tym roku wyróżnienie za V miejsce 

w Polsce, na uroczystej gali w 

siedzibie NASK, odebrała 

wicedyrektor Agnieszka Paja oraz 

nauczyciele przedmiotów 

informatycznych. W nagrodę za 

swoje zaangażowanie nauczyciele 

„Mechanika” dostali się do 

zaszczytnego grona OSE HERO w 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, 

wzbogacając swoją wiedzą i 

doświadczeniem ekosystem cyfrowej edukacji w Polsce. 

W dniu 9 marca 2020 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców 

Warszawy w Mińsku Mazowieckim, odbył się już po raz piąty finał konkursu technicznego dla 

uczniów szkół podstawowych powiatu mińskiego „Akademia Młodego Technika”. Honorowy 

patronat nad konkursem objął Starosta Miński Pan Antoni Jan Tarczyński. Założeniem 

Powiatowego Konkursu „Akademia Młodego Technika” jest rozbudzanie zainteresowań 

uczniów wiedzą techniczną z praktycznym wykorzystaniem w życiu codziennym. W tym roku 

do ścisłego finału 

zakwalifikowało się cztery 

drużyny z trzech szkół. 

Konkurs składał się z 

dwóch etapów. W etapie 

pierwszym drużyna 

składająca się z dwóch 

uczniów musiała 

przygotować prezentację o 

tematyce  „Technik  mój 

zawód przyszłości”. W 

etapie drugim uczniowie 

zobowiązani byli do 
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omówienia swoich prezentacji, a następnie do rozwiązania sześciu zadań techniczno-

praktycznych. Uczniowie w trakcie rozwiązywania zadań techniczno – praktycznych 

przemieszczali się po szkole poznając jednocześnie bazę techniczną placówki. 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim w ogólnopolskim rankingu 

Perspektywy 2020 może poszczycić się uzyskaniem statusu w przypadku technikum złotej 

szkoły, które zajęło 46 miejsce w kraju i 6 w województwie 

mazowieckim. Natomiast Liceum uplasowało się na 623 

miejscu w kraju i 123 w 

województwie mazowieckim 

uzyskując status brązowej 

szkoły. 

 

 

 

 

   

Ponadto firma REVAS - branżowe symulacje biznesowe przyznała szkole tytuł 

Innowator Branżowej Przedsiębiorczości.  

W dniu 18 września 2019 r.  w Zespole Szkół Ekonomicznych odbył się apel z okazji 

80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na apel przybyli zaproszeni goście:  Starosta 

Powiatu Mińskiego – Pan Antoni Jan Tarczyński i Wicestarosta – Pan Witold Kikolski jak 

również  Pani Elżbietę i Zygmunta Oszako – reprezentująca  Koło Związku Sybiraków  

w Mińsku Mazowieckim, które powierzyło Szkole opiekę nad swoim sztandarem. Całą 

uroczystość uświetniła wystawa zorganizowana w szkole przez Instytut Pamięci Narodowej  

pt. „Rzeczpospolita utracona” w d. 17 – 23 września 2019 r. 
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Nauczyciele języków obcych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim 

pod patronatem Starosty Powiatu Mińskiego oraz Dyrektora ZSE zorganizowali V Powiatowy 

Konkurs Poliglotów dla uczniów szkół średnich powiatu mińskiego. Konkurs odbywał się w 

październiku, listopadzie i grudniu 2019 roku. Składał się on z czterech etapów, podczas 

których uczniowie rozwiązywali test sprawdzający rozumienie tekstu czytanego i słuchanego, 

znajomość struktur gramatyczno-

leksykalnych oraz mówienie. 

Podsumowanie konkursu zostało 

przygotowane przez uczniów klasy 2C, 

którzy przedstawili ciekawostki związane 

z różnymi krajami. Goście mogli również 

spróbować przysmaków z Grecji i 

Argentyny. Na koniec ich wiedza została 

sprawdzona poprzez interaktywny test 

przygotowany w aplikacji “Kahoot!” 

 

W roku szkolnym 2019/2020 w ZSE realizowana była innowacja pedagogiczna 

Algorytmika i programowanie – innowacja z informatyki: warsztaty z robotyki poprowadzone 

przez studentów Politechniki 

Warszawskiej, akcja TYDZIEŃ 

KODOWANIA, akcja GODZINA 

KODOWANIA oraz wykłady 

popularno - naukowe i ćwiczenia 

laboratoryjne (warsztaty) na 

Wydziale Nauk Ścisłych 

Uniwersytetu Przyrodniczo – 

Humanistycznego w Siedlcach. 

 

 

 

Natomiast w ramach innowacji z chemii odbyły się wyjazdy i zajęcia z uczniami klasy 2C (30 

uczniów) z chemii na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. W I 

semestrze - odbyły się dwa wyjazdy 22.11.2019- temat: Węglowodory i alkohole oraz 

20.12.2019.- temat: Przygotowanie roztworów o różnym stężeniu. 

Realizowano także projekt BohaterOn w Twojej szkole, w ramach którego uczniowie 

Zespołu Szkół Ekonomicznych  mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach dotyczących 

Powstania Warszawskiego. Z dużym zainteresowaniem obejrzeli film o powstaniu z serii 

„Historia bez cenzury” oraz przystąpili do rozwiązania quizu z aplikacji Kahoot dotyczącego 

wiedzy o powstaniu. Uczniowie zostali również zachęceni do wykonania i wysłania kartki z 

życzeniami, listu lub laurki dla żyjących Powstańców. Łącznie wysłano 88 kart.  

Inny projekt edukacyjny realizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych to „Shortcut - 

małe historie, wielkie sprawy”. Jest  to projekt edukacji filmowej oparty na europejskich 

filmach krótkometrażowych. Filmy zostały dobrane według klucza tematycznego stworzonego 

z myślą o kompetencjach, których dzisiejsza młodzież może najbardziej potrzebować wobec 
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wyzwań współczesnej Europy. Projekt realizują cztery europejskie organizacje People in 

Need z Czech, The Nerve z Irlandii Północnej, Os Filhos de Lumière z Portugalii przy 

wsparciu programu Unii Europejskiej, „Kreatywna Europa MEDIA”. Zespół Szkół 

Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim  jest jedną z trzech w Polsce tzw. szkół – rezydencji 

programu. W jego ramach odbyły się  szkolenia dla uczniów (październik-luty)  oraz plener 

filmowy (marzec), a także  spotkanie z uczestnikami programu z krajów partnerskich. Odbyło 

się 6 lekcji poświęconych filmom „Chór”, „Rafa” oraz ‘Superjednostka” z zestawu 

SHORTCUT (projekcja +omówienie). Z kolei 26 listopada  odbyły się warsztaty z panią reżyser 

Teresą Czepiec (ćwiczenia analityczno-intepretacyjne z filmem „Rafa”, ćwiczenia aktorskie). 

Drugie warsztaty w ramach szkół- rezydencji prowadzone przez Panią Teresę Czepiec 

poświęcone sztuce pisania scenariusza oraz opowiadania filmowego odbyły się 8 stycznia,  

a trzecie 24 lutego na temat  tworzenia oraz analizowania etiud filmowych, zainspirowanych 

autentyczną historią samobójstwa nastolatka oraz filmem „Rafa”.  

Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim został wyróżniony w Rankingu 

Szkół Zwolnionych z Teorii”. Uczestnicy tego projektu zakładają i realizują własne projekty 

społeczne przy wsparciu platformy zwolnienizteorii.pl. Po rejestracji użytkownik uzyskuje 

dostęp do praktycznych informacji z dziedziny zarządzania projektami, które umożliwiają 

skuteczne działanie na rzecz rozwiązania wybranego problemu społecznego. Za zrealizowany 

w praktyce projekt uczestnicy uzyskują międzynarodowe certyfikaty biznesowe.  

2 czerwca 2020 r. na facebookowej stronie Zwolnionych z teorii odbyła się uroczysta 

Gala Rankingu Szkół Zwolnionych z Teorii 2020 podczas której został ogłoszony Ranking 

Szkół Zwolnionych z Teorii. Ogłoszenie wyników uświetniło wystąpienie Wicepremier 

Jadwigi Emilewicz. Ranking Szkół Zwolnionych z Teorii to forma wyróżniania szkół, w 

którym wyznacznikiem są 

kompetencje miękkie. Tworzony jest 

on w oparciu o wyniki uczniów w 

praktycznej Olimpiadzie Zwolnieni z 

Teorii. W tym roku w Rankingu 

Szkół Zwolnieni z Teorii znalazło się 

289 szkół z całej Polski. Zespół 

Szkół Ekonomicznych w Mińsku 

Mazowieckim zajął  56 pozycję i tym 

samym znalazł się w gronie 

innowacyjnych szkół wspierających 

rozwój praktycznych kompetencji. 

Z kolei w dniu 6 czerwca 

2020 została opublikowania lista Laureatów Brązowych Wilków VI edycji Olimpiady 

„Zwolnieni z teorii”. Brązowe Wilki to najlepsze projekty w instytucji, w ramach której były 

realizowane projekty społeczne. Laureatem Brązowych Wilków w  Zespole Szkół 

Ekonomicznych został zespół „Zdrowa Skorupka” z klasy IIIB. Zespół ten w lutym 2020 r. 

zorganizował warsztaty ekologiczne o nazwie „Zdrowa Skorupka” dla stu wychowanków 

dwóch mińskich przedszkoli”. Uczniowie uczyli dzieci dobrych nawyków poprzez zabawę, 

śpiew oraz taniec i prace plastyczne wykorzystujące zużyte surowce (np. grzechotki z ryżu i 

plastikowych butelek). Dzięki temu dzieci nie tylko w teorii miały styczność z ekologią ale na 
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koniec warsztatów potrafiły nawet posegregować śmieci do odpowiednich worków. Zespół 

uczniów jest też autorem książki pt. „Zdrowa Skorupka”, która została wręczona wszystkim 

przedszkolakom biorącym udział w warsztatach. Dzięki temu wiedza, którą dzieci nabyły na 

warsztatach została utrwalona. Zespół ,,Zdrowa Skorupka’’ promował swoja działalność w 

Tygodniku Mazowieckim Nowy Dzwon oraz na stworzonym przez siebie fanpagu. 

Zespół Szkół Ekonomicznych Mińsku Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 brał 

udział w projekcie dla szkół ponadpodstawowych. „Lekcje z ZUS”, który powstał, by budować 

świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim 

są ubezpieczenia społeczne. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym 

by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasady 

solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. 

 

W dniu 28 listopada 2019 r. miało 

miejsce otwarcie pracowni dla 

zawodu technik reklamy  

i zawodu plastyk- specjalizacja 

projektowanie graficzne. Podczas 

uroczystości z udziałem  

m.in. wicestarosty Pana  Witolda 

Kikolskiego zostały podpisane 

porozumienia o współpracy  

z pracodawcami. Firmę  ARGO – 

salony pięknych wnętrz 

reprezentował  pan Artur Wocial, 

Osica Transport  reprezentował 

pan Marek Osica, biuro 

rachunkowe reprezentowała jej 

właścicielka pani Małgorzata 

Wodyńska. Współpraca  

z pracodawcami dotyczy przede 

wszystkim organizacji praktyk 

zawodowych, wycieczek 

zawodowych, udziału 

pracodawców w zajęciach 

lekcyjnych.   

 

 

 

Ponadto szkoła w ramach współpracy z uczelniami takimi jak: Wyższa Szkoła Reklamy, 

Wyższa Szkoła Logistyki, Politechnika Warszawska, UW, UPH, SGH umożliwia uczniom 

wyjazdy na wykłady oraz udział przedstawicieli uczelni zarówno studentów jak i 

wykładowców w wydarzeniach organizowanych w szkole. 
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Technikum Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim  

w ogólnopolskim rankingu Perspektywy uzyskało  status srebrnej szkoły. Technikum to zajęło 

248 miejsce w kraju i 41 w województwie mazowieckim. 

Szkoła brała również udział w ogólnopolskim konkursie 

„Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości” organizowanym 

przez Fundację Funduszu Współpracy oraz Kuratorium 

Oświaty. Szkoła ponownie otrzymała status „Dobrej 

praktyki”. Stworzony projekt dotyczył metodyki nauczania – 

projekt: „Innowacyjne metody nauczania przedmiotów 

zawodowych kluczem do sukcesów zawodowych uczniów”. 

Projekt przygotowały: Kierownik Szkolenia Praktycznego 

mgr Maria Bartnicka-Wójcicka oraz lek. wet. Elżbieta 

Fabczak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 5 grudnia 2019 r. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku 

Mazowieckim zawarł porozumienie o współpracy dydaktycznej, organizacyjnej i patronackiej 

z Uczelnią Techniczno – Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Porozumienie 

podpisały: Rektor dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH i Dyrektor Zespołu Szkół im. M. 
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Skłodowskiej-Curie Pani Marlena Pustoła W uroczystości wzięli udział Wicestarosta Powiatu 

Mińskiego Pan Witold Kikolski, gen. Marek Dukaczewski – wykładowca UTH, nauczyciele i 

uczniowie Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie. 

 Dnia 9 grudnia 2019 r. uczniowie klas maturalnych i klas II Liceum i Technikum 

uczestniczyli w warsztatach na Uczelni Techniczno – Handlowej im. H Chodkowskiej w 

Warszawie. Zostały przeprowadzone warsztaty z wykładowcami na temat: Jak się uczyć, żeby 

się nauczyć? dr M. Scigała, Pokonać stres – dr M. Scigała, Technika kryminalistyczna – P. 

Sukiennik, Autoprezentacja dr J. Walkowiak oraz Prototypowanie jako kierunek rozwoju 

innowacyjnych konstrukcji – dr inż. I. Szachogłuchowicz. 

 

 

 

W ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-

Humanistycznym w Siedlcach klasa 4tw odbywała praktyki w  

Instytucie Bioinżynierii. 
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Dnia 5 lutego 2020 r. w szkole odbyło 

się spotkanie z dr. Rafałem Roguskim, 

pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach, z którą to 

uczelnią  szkoła już od kilku lat współpracuje. 

„Mazowsze w Bitwie Warszawskiej 1920 r.” to 

temat wykładu, w którym uczestniczyli 

uczniowie Zespołu Szkół im. Marii 

Skłodowskiej-Curie oraz zaproszeni 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Mińsku Mazowieckim. 

 

Ponadto w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole tym iały miejsce takie wydarzenia jak: 

• spotkania z przedstawicielką Fudacji Honeste Vivere adwokat Agnieszką Janikowską; 

• udział klas w spotkaniu z przedstawicielami banku PKO B.P. w Mińsku Mazowieckim 

dot. cyberprzestępczości; 

• udział piętnastu uczniów w I etapie Konkursu Historyczno- Marinistycznego  

„Dwa Oblicza Pułaskiego” organizowanego przez Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego 

w Warce i zakwalifikowanie się pięciu uczniów do II etapu; 

• udział uczniów w warsztatach w Bibliotece Miejskiej „Zrozumieć drugiego-Sztuka 

Dialogu.” 

• akcje promujące czytelnictwo: „Przygarnij mnie”, ”Warto czytać– ale co?”, 

„Zareklamuj książkę” (konkurs fotograficzny). 

 

 

Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w 

Mińsku Mazowieckim w roku szkolnym 

2019/2020brał udział w badaniu „Monitorowanie 

losów absolwentów szkół zawodowych” 

realizowanym w ramach projektu konkursowego 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
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Jednym z najważniejszych wydarzeń roku szkolnego 2019/2020 Zespołu Szkół 

Turystyczno- Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim była uroczystość 70-lecia 

istnienia tego zespołu połączona z Powiatowymi Obchodami Dnia Edukacji Narodowej. 

Podczas uroczystości społeczność szkolna otrzymała sztandar z nową nazwą Zespołu.  

 

 

 

 
 

Z okazji jubileuszu Zespół Szkół otrzymał od Marszałka Województwa Mazowieckiego 

Pana Adama Struzika medal honorowy Pro Mazovia. Tego dnia została odsłonięta tablica 

poświęcona Zygmuntowi Glogerowi, który został wybrany na patrona technikum i szkoły 

branżowej I stopnia w Zespole Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim 

Została otwarta także odremontowana sala gimnastyczna i Otwarta Strefa Aktywności. 

W trakcie roku szkolnego uczniowie ZST-G brali udział w obsłudze cateringowej wielu 

imprez organizowanych przez różne instytucje, na terenie powiatu. Potrawy były przygotowane 

przez uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych, cukierników i kucharzy, oprawę 

florystyczną zapewniali uczniowie architektury krajobrazu, a obsługę kelnerzy: 
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1. Catering w trakcie 

konferencji podsumowującej 

obchody 20-lecia Powiatu 

Mińskiego. 

2. Obsługa kelnerska bufetu 

kawowego podczas Powiatowych 

biegów przełajowych dla osób 

niepełnosprawnych w Ignacowie.  

3. Otwarcie Otwartej Strefy 

Aktywności w Zespole Szkół im. 

Marii Skłodowskiej-Curie. 

4. Otwarcie Urzędu 

Komunikacji w Sulejówku. 

Dzięki tym pracom uczniowie mieli okazję w praktyce zastosować umiejętności, które zyskali 

w szkole. 

Uczniowie Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim 

bardzo aktywnie włączyli się do działań charytatywnych o zasięgu ogólnopolskim, 

powiatowym oraz szkolnym. Większość działań charytatywnych jest inicjowanych przez 

samych uczniów. Biorą oni chętnie udział we wszystkich akcjach. 

Innowacją wprowadzoną w roku szkolnym 2019/2020 w ZSTG była innowacja metodyczna 

opracowana i wdrożona przez nauczyciela języka angielskiego polegająca na wykorzystaniu 

portali „Installing” oraz „Quizlet” do nauki języka. Nauczyciel tworzy listy słówek w oparciu 

o przerabiany materiał tak, aby były dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia i 

przydziela je właściwym klasom. Uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają słówka w wolnej 

chwili np. w drodze do domu, w domu, w szkole. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe 

raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba o rzetelną 

ocenę wynikającą z pracy uczniów i ich postępów w nauce, za co odpowiada specjalnie 

zaprogramowany algorytm opracowany przez zespół specjalistów. Uczestnictwo w Programie 

Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców. 

Zajęcia w szkole są prowadzone z wykorzystaniem komputera, telefonów, tablicy 

multimedialnej i Internetu wykorzystując możliwości jakie daje program nauki słownictwa 

quizlet.com/live w celu motywowania, uatrakcyjnienia i przede wszystkim podniesienia jakości 

nauczania przerobionych lub nowych partii materiału. W programie wzięło udział 113 uczniów 

z różnych klas. Efekt nowości, atrakcyjność uczenia się z wykorzystaniem bliskiej im metody 

działania z telefonem sprawia, że wyniki nauki są zdecydowanie lepsze. 

W klasach trzecich podstawa programowa przewiduje 4-tygodniowe praktyki u 

pracodawców. W roku szkolnym 2019/2020 praktyki zaplanowane były na czerwiec 2020 roku. 

Ze względu na zagrożenie Covid-19 większość uczniów uzyskała zaliczenie tych praktyk dzięki 

wcześniejszemu udziałowi w projektach unijnych, które obejmowały staże u pracodawców. 

Pozostali odbyli praktyki w obiektach znajdujących się na terenie powiatu mińskiego, z którymi 

szkoła stale współpracuje. Praktyki zagraniczne w tym roku były zaplanowane na Korfu. 

Niestety zostały odwołane. 
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Technikum architektury krajobrazu ściśle współpracuje z firmami, gdzie uczniowie 

odbywają praktyki - z przedsiębiorstwami zakładającymi ogrody, szkółkami roślin ozdobnych  

i kwiaciarniami, m.in.: szkółka Łapińscy w Stanisławowie, kwiaciarnia „Młyn”, Firma 

KONCEPT, Ogród i Dom. Kontynuowana jest współpraca z  p. Michałem Iwaniukiem, 

pracownikiem hotelu Airport Okęcie, który poprowadził warsztaty cukiernicze dla uczniów 

technikum technologii żywności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim 

owocuje corocznymi wycieczkami klas technikum technologii żywności do tego obiektu. 

Ponadto w roku szkolnym 2019/2020 odbyło się spotkanie dla uczniów  

z przedstawicielami policji – „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, szkolenie nt. 

„Cyberprzemoc w sieci”. Uczniowie mogli również zapoznać się z możliwościami pracy w 

USA w ramach akcji „Cultural Care Au Pair”. 

 

 

 

 



68 
 

Zespół Szkół Specjalnych im. J. Porazińskiej w Ignacowie 

 

19 września 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku 

Mazowieckim odbył się koncert Natalii Kukulskiej z Zespołem w ramach VII Dni Powiatu 

Mińskiego z okazji 20 –lecia powstania 

naszego powiatu. Na koncercie wystąpili 

Laureaci Powiatowego Konkursu 

Piosenki dla Dzieci i Młodzieży, wśród 

których znalazł się uczeń Zespołu Szkół 

Specjalnych w Ignacowie. Patryk 

wykonał utwór "Baju baj", który pozwolił 

Mu znaleźć się w gronie zwycięzców. 

Głównym wyróżnieniem był jednak 

wspólny występ z artystką. 

Zespół Szkół Specjalnych im. 

Janiny Porazińskiej  w Ignacowie otrzymał w roku szkolnym 2019/2020 certyfikat „Uczeń 

bezpieczny w sieci”. 

 W dniu 7 listopada 2019 roku Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w 

Ignacowie gościł zawodników Olimpiad Specjalnych na „Mazowieckim Turnieju Hokeja 

Halowego Olimpiad Specjalnych Ignaców 2019”. W zawodach wzięły udział drużyny z 

województwa mazowieckiego (z Płońska, Czarni, Łosic i Ignacowa). W wyniku rozgrywek 

Srebro przypadło dla zawodników „Ignasie” z Ignacowa. Wydarzenie wpisało się  

w uroczystości obchodów 20-lecia istnienia Powiatu Mińskiego. Z tej okazji organizatorzy 

przygotowali prezentację multimedialną, która była prezentowana podczas spotkania, 

ukazującą zaangażowanie samorządu w działania na rzecz sportu osób niepełnosprawnych na 

przestrzeni 20 lat, która była prezentowana podczas 

spotkania. 
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W dniach 2-4 października 2019r. uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie, 

reprezentujący Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Mazowieckie uczestniczyli 

w XIX Ogólnopolskim Turnieju Piłki 

Nożnej 7-osobowej Olimpiad Specjalnych 

na Ziemi Łódzkiej. W dniu przyjazdu odbyły 

się mecze obserwowane na Stadionie LKS 

Ceramika Opoczno. Po zaciętej walce z 

drużynami Oddziału Podkarpackiego, 

Świętokrzyskiego i Opolskiego OS, zawodnicy 

z Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie 

zajęli drugie miejsce i zdobyli srebrne 

medale. 

 

 

Dnia 23 stycznia 2020 r. grupa teatralna GTI wyjechała do Zgierza, aby wziąć udział 

w drugim etapie regionalnych eliminacji do XX Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości 

Teatralno – Muzycznej Osób 

Niepełnosprawnych 

Intelektualnie ,,Albertiana”. 

Już sam udział w tak wielkim 

wydarzeniu był niezwykłym 

przeżyciem. Gra artystów  

z Zespołu Szkól Specjalnych 

w Ignacowie oraz sam 

spektakl w sposób wyjątkowy 

poruszył zarówno publiczność 

jak i jury, które nagrodziło 

zespół I miejscem. Jako 

laureatom w kategorii ,,Grupy 

teatralne” przypadł również 

zaszczyt prezentacji przedstawienia podczas uroczystej gali, która odbyła się w Teatrze im. 

Juliusza Słowackiego w Krakowie. Pomysłodawczynią Ogólnopolskiego Festiwalu 

Twórczości Teatralno – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ,,Albertiana” jest 

Anna Dymna natomiast współorganizatorami imprezy są Fundacja Brata Alberta oraz Fundacja 

,,Mimo Wszystko”. 
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W okresie od 20.03.2019- 20.12.2019 roku po 

raz kolejny był realizowany projekt ,,Terapia to moja 

sprawność’’. W projekcie wzięło udział dziesięciu 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i 

ruchową. Uczniowie zostali objęci dwoma formami 

terapii: rehabilitacją ruchową oraz hipoterapią. W 

sumie odbyło się siedemdziesiąt godzin zajęć. 

Połączenie tych dwóch form terapii pozwoliło na 

uzyskanie większych efektów terapeutycznych w 

postaci: wyciszenia emocjonalnego, poprawy zakresu 

ruchomości stawów kończyn dolnych, wzmocnienie 

mięśni posturalnych oraz lepszą stabilizację tułowia. 

Przełożyło się to na poprawę jakości chodu, 

podniesienie ogólnej sprawności i wydolności 

organizmu. Projekt współfinansowany ze środków 

budżetu powiatu mińskiego.  

 

W trakcie roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Porazińskiej 

w Ignacowie odbyło się wiele imprez wewnątrzszkolnych , konkursów i zawodów w tym m.in.:  

• tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia; 

• wydajemy własną książkę – warsztaty plastyczne; 

• cykl apeli dotyczących bezpieczeństwa w szkole oraz praw i obowiązków ucznia; 

• Konkurs Piosenki i Poezji Patriotycznej; 

• Konkurs plastyczny „Dbamy o zdrowie podczas pandemii”. 

Ponadto Zespół Szkół był organizatorem takich imprez powiatowych jak; VIII 

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, Powiatowy Integracyjny Turniej Tenisa 

Stołowego, XX Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe, XIV  Integracyjny Turniej Warcabowy, 

Mazowiecki Turniej Hokeja Halowego Olimpiad Specjalnych oraz XII Integracyjny Koncert 

Mikołajkowy. 

W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Porazińskiej w Ignacowie 

były realizowane trzy innowacje pedagogiczne: 

• „Film a problemy wieku dojrzewania” – innowacja skierowana do uczniów klas szóstych 

szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Innowacja 

miała na celu wdrożenie dzieci do aktywnego odbioru dzieł sztuki filmowej oraz 

wykorzystanie treści filmów podczas omawiania problemów wychowawczych. Ponadto 

miała ona zachęcić i motywować uczniów do obcowania z filmem. 

• „Każdy śmieć na wagę złota” – adresatami tej  innowacji byli uczniowie klas ósmych 

szkoły podstawowej z lekką niepełnosprawnością intelektualną i klas pierwszych szkoły 

przysposabiającej do pracy dla uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością 

intelektualną. Innowacja miała na celu wdrożenie uczniów do rozsądnego korzystania z dóbr 

materialnych, kształtowanie świadomości potrzeby ochrony Ziemi, korzyści płynących ze 

stosowania w życiu codziennym zasad właściwego gospodarowania odpadami. 
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• „Oblicze integracji – współpraca z oddziałem przedszkolnym szkoły integracyjnej” – 

to innowacja skierowana do uczniów oddziału przedszkolnego. Celem innowacji było 

zdobycie przez uczniów umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji rówieśniczych z 

dziećmi spoza szkolnego oddziału przedszkolnego, rozwijanie funkcji poznawczych i 

społecznych poprzez udział w spotkaniach z grupą integracyjną oraz „wymianę 

pocztówkową”, współpraca wychowawców w zakresie stosowania nowatorskich metod 

pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością.  

  

Zespół Szkół Specjalnych im. J. Porazińskiej w Ignacowie od wielu lat współpracuje  ze 

szkołą  Ahtme Kool z Estonii. Szkoły wspólnie uczestniczyły w realizacji trzech projektów 

międzynarodowych  w ramach projektów ERASMUS+. Ponadto Zespół Szkół podtrzymuje 

współpracę ze szkołami ze Słowenii, Portugalii i Turcji, partnerów  w realizacji projektu 

ERASMUS+ Wszystkie kolory kreatywności dla przyszłości uczniów.  W ramach współpracy 

międzynarodowej z w/w szkołami, wykorzystując m.in. techniki komputerowe i informacyjne, 

portale społecznościowe, nauczyciele wymieniają się doświadczeniem w pracy na rzecz dzieci 

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. We wrześniu 2019 r. grupa nauczycieli wzięła 

udział w wyjeździe do Estonii. Wizyta miała na celu podsumowanie projektu Erasmus + 

„Wszystkie kolory kreatywności dla przyszłości uczniów”, w realizacji którego Szkoła była 

partnerem a także udział w uroczystościach z okazji 55-lecia istnienia szkoły estońskiej. 

Ponadto, podczas warsztatów istniała możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami  

z Estonii, Rosji, Słowenii i Anglii w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych  

w poszczególnych krajach oraz nowych metod i formach stosowanych w edukacji osób  

z niepełnosprawnościami. 

 

W roku szkolnym 2019/2020 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Mińsku Mazowieckim zrealizowano 21 kwalifikacyjnych kursów zawodowych w 15 

kwalifikacjach. W grudniu 2019 roku zakończyły się kursy w kwalifikacjach: A.71 Krawiec, 

A.74 Technik przemysłu mody, RL.03 Rolnik, RL.04 Pszczelarz i R.17 Technik pszczelarz. 

Wystawiono 98 zaświadczeń o ukończeniu KKZ uprawniających do przystąpienia do 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach. W semestrze wiosennym prowadzono 

następujące kursy: AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych – kurs A, 

AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych – kurs B,  AU.15 Wytwarzanie 

wyrobów stolarskich, AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich, AU.36 Prowadzenie 

rachunkowości, AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, MG.18 Diagnozowanie 

i naprawa pojazdów samochodowych, MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi 

pojazdów samochodowych, MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i 

niesamodzielnej, RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej, RL.04 Prowadzenie produkcji 

pszczelarskiej – kurs B, RL.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej – kurs C, RL.26 

Wykonywanie kompozycji florystycznych, TG.07 Sporządzanie potraw i napojów, AU.42 

Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz RL.17 Organizacja i 

nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej. Od 14 marca 2020 r. wprowadzono 

kształcenie zdalne za pomocą platformy edukacyjnej Moodle e-CKZiU 

(ckziumm.moodle.org.pl). Nauczyciele zamieszczali na platformie materiały edukacyjne oraz 

zadania dla uczestników. Realizacja zajęć praktycznych w tej formie była utrudniona, ale 
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nauczyciele zamieszczali zdjęcia, schematy, filmy instruktażowe i zachęcali do samodzielnego 

wykonywania zadań praktycznych przygotowujących do egzaminu zawodowego. Od 16 maja 

br. zostały wznowione zajęcia praktyczne na KKZ RL.04 – zajęcia odbywały się w pasiece 

szkolnej, a od 6 czerwca br. zajęcia praktyczne w pracowniach CKZiU na pozostałych kursach. 

W dniu 10 maja 2020 zakończyły się zajęcia na 6 kwalifikacyjnych kursach zawodowych.  

9 maja – za pośrednictwem platformy edukacyjnej - zostało przeprowadzone zaliczenie kursów. 

Wystawiono łącznie 99 zaświadczeń o ukończeniu KKZ: KKZ AU.36 Prowadzenie 

rachunkowości – 17, KKZ AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń – 20,  KKZ AU.71 Krawiec – 8, 

KKZ RL.04 Pszczelarz – 21, KKZ RL.26 Florysta – 12 oraz KKZ TG.07 Kucharz – 21. 

W dniu 11 stycznia 2020 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Mińsku Mazowieckim odbyły się eliminacje okręgowe Turnieju Budowlanego ,,Złota Kielnia”. 

W eliminacjach wzięło udział 25 uczniów z sześciu szkół województwa Mazowieckiego i 

Podlaskiego: Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku, Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 5 w Siedlcach, Zespół Szkół Zawodowych nr 1w Nowym Dworze 

Mazowieckim, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Branżową Szkołą I 

Stopnia nr 66 w Warszawie, Centrum Kształcenia Zawodowego w Warszawie oraz Zespół 

Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim. 

Uczestnicy konkursu reprezentowali swoje szkoły w następujących kwalifikacjach: 

B.05. – montaż systemów suchej zabudowy, B.06. – wykonywanie robót malarsko- 

tapeciarskich, B.07. – wykonywanie robót posadzkarsko- okładzinowych, B.09. – 

wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych, B.12. 

–  wykonywanie robót dekarskich, B.18. – wykonywanie robót murarskich, 

Tematyka turnieju obejmowała wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w danym 

zawodzie w zakresie przedmiotów zawodowych.). Eliminacje okręgowe były przeprowadzane 

równolegle pod nadzorem Komitetu Głównego Turnieju w sześciu okręgach. Poza Mińskiem 

Mazowieckim podobne zawody odbywały się w Lublinie, Gliwicach, Poznaniu, Toruniu i 

Kędzierzynie Koźlu. W całej Polsce do Finału Okręgowego przystąpiło 363 uczniów z 65 szkół. 

Celem turnieju jest podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej i doskonalenie umiejętności 

praktycznych w zawodzie. 

W dniu 16 września 2019 r. uczniowie klasy drugiej Technikum budowlanego 

uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do betoniarni MichBud w Mińsku Mazowieckim. 

Celem wycieczki było pokazanie uczniom całego procesu technologicznego produkcji betonu 

w specjalistycznej wytwórni. Firma 

Michud posiada dwa najnowocześniejsze 

węzły betoniarskie, które w ciągu 

 8 godzin mogą wyprodukować 880 m3 

mieszanki betonowej. Uczniowie 

zobaczyli komputerowy system 

sterowania produkcji betonu oraz 

przebieg procesu technologicznego 

produkcji betonu towarowego metodą 

przemysłową. W laboratorium z 

ciekawością przyglądali się badaniu 

wytrzymałości sześciennych próbek 
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betonowych na ściskanie przy użyciu prasy wytrzymałościowej, obejrzeli wstrząsarkę 

laboratoryjną do oznaczania składu ziarnowego kruszywa oraz urządzenie do badania 

napowietrzonej mieszanki betonowej metodą ciśnieniową.  

20 listopada 2019 r. słuchacze KKZ- kierunek KRAWIEC oraz młodzież klasy 

pierwszej technikum kształcąca się w zawodzie technik przemysłu mody uczestniczyli w VI 

edycji Międzynarodowych Targów Tekstylnych Fast Fashion Textile, które odbywały się w 

Warszawie- Nadarzynie. Prezentowana bogata oferta materiałów, dodatków, nowoczesnych 

maszyn oraz warsztaty modelowania i szycia, np. abażurów, toreb, bardzo podobała się 

uczestnikom wyjazdu. Dodatkowo opiekunowie wzięli udział w warsztatach szycia abażurów 

do lampek oraz tworzeniu obrazów- kolażu z tanin i dodatków. 

W roku szkolnym 2019/2020 uczeń Centrum z klasy drugiej branżowej szkoły I stopnia 

w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie był uczestnikiem  

Workcamp Parquet - warsztatów zorganizowanych po raz pierwszy w Polsce z udziałem 

parkieciarzy z całego świata. Wydarzeniu temu towarzyszył szczytny cel. Workcamp Parquet 

to międzynarodowy projekt edukacyjno-społeczny, który między innymi wspomaga 

pozaszkolne kształcenie w wykonywaniu podłóg z drewna. Każda edycja projektu, 

organizowana raz do roku, to tygodniowe warsztaty, prowadzone pod czujnym okiem mistrzów 

w zawodzie. Jednym z celów warsztatów jest ratowanie podłóg zabytkowych i przywracanie 

świetności obiektom użyteczności publicznej. Celem przedsięwzięcia jest wyszukiwanie 

historycznych lub publicznych obiektów, żeby odtworzyć w nich np. tradycyjny wzór podłogi 

kasetonowej (taflowej). W ten sposób poprzez wspólną pracę mistrzów parkieciarstwa z 

osobami mniej doświadczonymi w zawodzie, dochodzi do zaszczepienia pasji adeptom 

parkieciarstwa, a jednocześnie uzyskania wymiernych efektów w postaci nowych podłóg. 

Kluczowa jest tu oczywiście idea. Jest to motywacja do kształcenia się w tym zawodzie i 

pozostania w nim w dłuższej perspektywie. Ważna jest również wymiana doświadczeń 

pomiędzy parkieciarzami z różnych państw umożliwiająca porównanie różnych technik i 

technologii montażu. 

 W dniu 4 grudnia 2019 roku przedstawiciele firmy WAGNER POLSKA panowie 

Michał Bula i Piotr Świątkowski przeprowadzili szkolenie z technologii nanoszenia mas 

szpachlowych przy użyciu agregatu. Szkolenie przygotowałam dla uczniów klasy drugiej 

uczących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie między 

innymi w zakresie wykonywania szpachlowania powierzchni różnymi technikami. Jedna z nich 

została zaprezentowana  na tym pokazie. Zakres szkolenia obejmował teorię związaną z 

budową i obsługą agregatu do szpachlowania oraz część praktyczną dotyczącą zasady i sposobu 

szpachlowania gotowymi masami szpachlowymi. Celem szkolenia było pokazanie jak 

perfekcyjnie można wykończyć powierzchnię ścian i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, 

tynków gipsowych oraz tynków cementowo-wapiennych. Z kolei w dniu 21 stycznia 2020 r. 

firma ta zorganizowała dla uczniów klas pierwszych uczących się w zawodzie monter 

zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie a dotyczył nanoszenia powłok metodą 

natryskową. Zakres szkolenia obejmował część teoretyczną związaną z budową i obsługą 

agregatu do malowania oraz część praktyczną. Szkolenie zorganizowano na wysokim poziomie 

i z zainteresowaniem zostało przyjęte przez uczniów, którzy pilnie uczyli się obsługi agregatu 
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i wykonywania powłok z farb dyspersyjnych. Po ukończeniu szkolenia uczniowie otrzymali 

certyfikaty.  

 

 

 

 

W dniach 9 – 13 marca 2020 r. w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi w Laskach 

odbyły się warsztaty parkieciarskie PRAKTYKA 

& EDUKACJA. Ideą tego projektu jest edukacja 

następnych pokoleń i koncepcja pozyskania do 

zawodu parkieciarza uczniów chętnych nauczenia 

się tego ciekawego i trudnego zawodu. Projekt jest 

całkowicie charytatywny, urządzenia i materiały 

dostarczyły między innymi firma Jawor-Parkiet, 

Janser, Loba i Festool. Patronat na całym 

wydarzeniem objęło Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie Parkieciarzy. Pod „czujnym 

okiem” i wsparciem mistrzów w zawodzie 

uczniowie szkoły branżowej wykonywali parkiet z 

deszczułek. Plan warsztatów przewidywał 

następujące prace: zrywanie starego parkietu, 

usuwanie subitu i wzmocnienie podkładu; 

wykonanie podkładu samorozlewnego; układanie 

parkietu dębowego, szlifowanie i lakierowanie 

parkietu. W czasie zajęć warsztatowych była 

również część teoretyczna w formie szkoleń 

produktowych firm wspomagających cały projekt.  

 

Z kolei w dniu 10 października 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi odbyła się V Ogólnopolska Konferencja dotycząca zagadnień związanych z 

pszczelarstwem „Środowisko-Zapylanie-Jakość miodu”. Patronat honorowy nad konferencją 

objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Podczas wydarzenia 

zostało poruszonych wiele ciekawych i bardzo istotnych tematów dotyczących środowiska 

pszczelarskiego takich jak wartość ekonomiczna zapylania oraz jego sposoby, jakość handlowa 

miodu, znaczenie sztucznej inteligencji w pszczelarstwie, a na koniec podjęto temat o 

sposobach dbania o owady zapylające. 
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Duże emocje towarzyszyły rozstrzygnięciu 

ogólnokrajowego konkursu “Pszczelarz Roku 2019”, 

którego finalistami zostało dwóch absolwentów 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

organizowanych przez Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku 

Mazowieckim: Pan Józef Kopa oraz Pan Konrad 

Ładnowski. Ponadto w kategorii: miód pszczeli 

odmianowy I miejsce i tytuł Pszczelarza Roku 2019 

za miód nawłociowy zdobył PanKonrad 

Ładnowski. Obaj Panowie ukończyli w CKZiU KKZ 

na kwalifikacje w zawodzie technik pszczelarz: R.4 

Prowadzenie produkcji pszczelarskiej oraz R.17 

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i 

pszczelarskiej. 

W kwietniu br. słuchacze IV semestru szkoły policealnej w zawodzie technik 

administracji (12 osób) wzięli udział w badaniu „Monitorowanie losów absolwentów szkół 

zawodowych – II i III runda”. Projekt jest realizowany we współpracy z Instytutem Badań 

Edukacyjnych w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Badanie 

zostało przeprowadzone on line. 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim  w roku szkolnym 

2019/2020  w ramach wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych zorganizowała 

konferencję połączoną z warsztatami dla nauczycieli pt: ,,Razem, a nie przeciwko sobie – 

profilaktyka zachowań agresywnych i przemocowych wśród młodzieży” (26.09.2019 r.).  

Poradnia współpracowała ze szkołami wyższymi w zakresie prowadzenia praktyk 

studenckich dla łącznej liczby 3 słuchaczy z uczelni: APS w Warszawie oraz UPH w Siedlcach.  

Kontynuowano współpracę logopedów z APD - Medical - prowadzącą trening wyższych 

funkcji słuchowych, dzięki temu Poradnia ma dostęp do platformy i możliwość diagnozowania 

i prowadzenia terapii on-line metodą NEUROFLOW (pierwszy w Polsce interaktywny trening 

wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego). 

Realizowano badania i terapię interaktywną w oparciu o testy dla młodzieży powyżej 12 roku 

życia. Kontynuowano współpracę logopedów z Oddziałem Noworodkowym i Pediatrycznym 

SPZOZ w Mińsku Mazowieckim oraz wspieraniem lekarzy i rodziców dzieci z grupy ryzyka 

(z diagnozą odruchów ustno-twarzowych oraz przywierania, wodzenia wzrokiem i udzielanie 

wskazówek w tym zakresie; wspieraniem matek w zakresie prawidłowej pielęgnacji 

noworodka) w okresie wrzesień 2019 - marzec 2020. Współpracowano z Zespołem 

Interdyscyplinarnym przy MOPS w Mińsku Mazowieckim., z PCPR w Mińsku Mazowieckim 

dotycząca dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i objętych pomocą PCPR (koordynatorzy 

pieczy zastępczej, kuratorzy) oraz  z Ochotniczym Hufcem Pracy w Mińsku Mazowieckim w 

zakresie prowadzenia konsultacji w sprawach uczestników hufca, wsparcia dla kadry, 

organizację zajęć profilaktycznych i zawodoznawczych.  
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W roku szkolnym 2019/2020 pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Sulejówku przyjęli 1119 dzieci i młodzieży z rejonu Sulejówka, Halinowa i gminy Halinów, 

oraz 29 rodziców i wychowawców na terapii i warsztatach profilaktyczno-edukacyjnych. 

Ponadto Poradnia pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-

opiekuńczego w ramach programu „Za życiem”. W 2019 r. w wyniku przeprowadzonej 

ewaluacji (obserwacji, informacji zwrotnych i ankiet) stwierdzono u objętych terapią dzieci 

poprawę w rozwoju poznawczym, emocjonalnym    i psychomotorycznym. Nieobecności dzieci 

na zajęciach terapeutycznych były spowodowane jedynie infekcjami górnych dróg 

oddechowych w okresu wiosenno   – jesiennym. Ogółem wysokość przyznanej dotacji na rok 

2019 – III transza- 249 600,00 zł, kwota wykorzystana 190 793,76 zł 

Na terenie Poradni prowadzone były różnorodne formy terapii którymi objęto 128-oro 

dzieci i młodzieży, oraz 17 rodzin – konsultacjami rodzinnymi, a 8 rodzin terapią rodzinną. W 

pierwszym półroczu przeprowadzono dla 42 uczniów klasy VIII warsztaty z dobrej 

komunikacji i radzenia sobie ze stresem. Poradnia współpracowała z  UW, SWPS-em i APS-

em w Warszawie. Psycholodzy Poradni uczestniczyli w konferencjach, warsztatach i 

szkoleniach powyższych uczelni, oraz przyjmowali studentów na praktyki pedagogiczne. 

Uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 

Sulejówku zorganizowała: trening umiejętności społecznych, trening we wspólnym polu 

uwagi, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,  terapię Neuroflow, SI, trening koncentracji uwagi, 

oraz terapię psychomotoryczną i zaburzeń w myśleniu matematycznym. Powyższymi zajęciami 

pracownicy Poradni objęli 178 uczniów z rejonu Sulejówka, Halinowa i gminy Halinów. 

Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Warszawie sprawowali nadzór pedagogiczny 

zdalnie prosząc o informacje i wyjaśnienia odnośnie orzeczeń i opinii. 

W okresie pandemii Poradnia służyła pomocą wszystkim zainteresowanym uczniom i 

rodzicom, natomiast od 04.05.2020 pracownicy Poradni niemal w pełnym składzie prowadzili 

diagnozy i terapie dzieci i młodzieży zdalnie (z Platformy „ Epsilon” Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego) i w kontakcie bezpiecznym z zachowaniem wszelkich środków 

bezpieczeństwa dla pacjentów i pracowników Poradni. Od początku czerwca 2020 

kontynuowane były w 6-osobowej grupie warsztaty umiejętności wychowawczych dla 

rodziców i wychowawców, oraz terapia rodzinna (kilku rodziców z Sulejówka i Halinowa). 

Pacjenci Poradni przyjmowali wprowadzone odgórnie ograniczenia   ze zrozumieniem, 

stosowali się do zaleceń i dotrzymywali wyznaczonych terminów badań, terapii i konsultacji 

psychologiczno-pedagogicznych. 
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8.2. Prowadzone programy profilaktyczne  
 

Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim w 

roku szkolnym 2019/2020 realizowało następujące programy profilaktyczne; 

• Program edukacyjny pt. „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” dotyczący profilaktyki raka 

szyjki macicy w szkołach ponadpodstawowych – 30 uczniów. 

• Program profilaktyczny pt. „Zdrowe piersi są OK” w zakresie profilaktyki raka piersi 

w szkołach ponadpodstawowych – 30 uczniów. 

• Program edukacyjny pt. „Znamię! Znam je?” dotyczący profilaktyki czerniaka 

w szkołach ponadpodstawowych – 538 uczniów. 

• Program edukacyjny pt. „Podstępne, WZW” dotyczący profilaktyki wirusowego 

zapalenia wątroby w szkołach ponadpodstawowych – 63 uczniów. 

• Program edukacyjny pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość” – dotyczący profilaktyki 

używania substancji psychoaktywnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych – nie 

został zrealizowany z powodu trwającej pandemii, w zamian realizowane były tematy 

poświęcone profilaktyce, przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19-

we wszystkich klasach Liceum Ogólnokształcącego. 

• Program edukacyjny „Kleszcz mały czy duży – nic dobrego nie wróży” – dotyczący 

zapobieganiu zarażeniom bakterią boreliozy i wirusem zapalenia opon mózgowych – 

63 uczniów.  

• Spotkanie z policjantem „Prawo i konsekwencje jego nie przestrzegania” – 

klasy 1 Liceum – 369 uczniów. 

• Prelekcja „Obudź wyobraźnię” – spotkanie z przedstawicielami Policji – 

klasy 3 Liceum – 156 uczniów.   

• Zajęcia pt. „Sposoby radzenia sposobie ze stresem” z psychologami Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim – klasy 1 Liceum – 

262 uczniów.  

• „Warsztat pracy ucznia” – spotkanie z pedagogiem szkolnym – klasy 1 Liceum – 

369 uczniów. 

• Zajęcia integracyjne we wszystkich klasach 1 Liceum prowadzone 

przez wychowawców (313 uczniów) oraz pedagoga szkolnego (56 uczniów).  

• Spotkanie w ramach konsultacji z doradcą zawodowym Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim – klasy 3 Liceum – 156 uczniów. 

• Program profilaktyczno – edukacyjny „Uwolnieni” Fundacji „Sławek” we współpracy 

z Fundacją Podlaskiego Centrum Radiowego  – 156 uczniów (3 klasy) 

oraz 7 nauczycieli: możliwość wysłuchania przez uczniów autentycznych relacji ludzi, 
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którzy po różnych przeżyciach zdecydowali się leczyć i skutecznie stawić czoła 

nałogom 

   

 

 

 

 

 

 

 

W Zespole Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim w roku szkolnym 

2019/2020 zrealizowano następujące programy profilaktyczne; 

• W Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Mińsku Mazowieckim odbyły się 

warsztaty ,,Media społecznościowe – nasz świat czy tylko narzędzie?”. Tematem zajęć 

było bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci oraz 

cyberprzemoc. Warsztaty, które miały charakter cykliczny, odbyły się 25 października z 

udziałem klasy   2BUD oraz 13 listopada  z uczniami z klasy IGPB. 

• 2 grudnia uczniowie klas pierwszych (I PPR i I PGD) uczestniczyli w lekcji n/t. 

profilaktyki uzależnień, w szczególności zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy. 

Oprócz wykładu mieli okazję obejrzeć film edukacyjny ,,Stop dopalaczom”.  

• 3 grudnia 2019 r. w Zespołu Szkół nr 1 został wystawiony spektakl ,,Autoportret” w 

wykonaniu artystów z Krakowa poświęcony problematyce zagrożeń w prawidłowym 

rozwoju młodego człowieka. Spektakl miał na celu minimalizowanie podejmowania 

sytuacji ryzykownych przez młodzież.  

• 3 grudnia uczniowie klasy 1 GBU uczestniczyli w warsztatach „Sztuka dialogu – 

zrozumieć drugiego”. Spotkanie odbyło się w  Miejskiej Bibliotece Publicznej i zostało 

poprowadzone przez Panią Magdalenę Mól. Podczas zajęć uczniowie poznali różnice 

między dyskusją i dialogiem oraz przyjrzeli się faktom, uczuciom i potrzebom osób, które 

mają konflikt.  

• W dniach 13 – 17 stycznia 2020 r. w Zespole Szkół nr 1 odbył się cykl pogadanek na temat 

odpowiedzialności prawnej nieletnich. Celem prelekcji było uświadomienie młodzieży 

konsekwencji w przypadku wejścia w konflikt z prawem. Poszerzyli swoja wiedzę na temat 

szeroko pojętego bezpieczeństwa i właściwych zachowań. Uświadomili sobie, że 

nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym i niewłaściwe zachowanie wobec pedagoga 

może mieć poważne konsekwencje prawne. Spotkania przeprowadzili przedstawiciele 

Policji i Straży Miejskiej w Mińsku Mazowieckim. W zajęciach uczestniczyły wszystkie 

klasy pierwsze. 
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• 5 lutego 2020 r. ponad 500 uczniów ZS Nr 1 wzięło udział w wyjściu na dwa spektakle w 

Kinie Muza. W pierwszym z nich, „Ćpunce”, zostali świadkami historii 14-letniej Anny, 

która przez niskie poczucie wartości, przerastające ją oczekiwania rodziców oraz złe 

towarzystwo popadła w alkoholizm i narkomanię. Podczas drugiego przedstawienia, 

„Wspomnień narkomanki”, doświadczyli drogi, jaką przechodzi uzależniony od 

narkotyków człowiek.  

• 28 lutego 2020 r. w internacie odbyła się prelekcja dla klas pierwszych dotycząca 

szkodliwości palenia. Spotkanie uświadomiło wielu uczniom, dlaczego sięgamy po 

nikotynę, jak radzić sobie z chęcią palenia, jakie są skutki nałogu, a także w jaki sposób 

wyjść  

z przyzwyczajenia sięgania po papierosa. Zajęcia zostały przeprowadzone przez  

dr Agnieszkę Kowalczyk z Warszawskiego Instytutu Medycznego. 

• Ponadto przeprowadzono diagnozy uzależnień wśród młodzieży klas I- co pozwoliło na 

określenie skali problemu, zaplanowanie oddziaływań wychowawczo- profilaktycznych.  

• Zrealizowano program profilaktyczny Korekta – wzięli w nim udział uczniowie klas III 

(60 osób). Głównym celem programu było pokazanie powodów, dla których ludzie piją 

alkohol i używają narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych. Ważnym 

elementem warsztatów było rozwiązanie przez młodzież testu Rozpoznawania Zaburzeń 

Związanych z Piciem Alkoholu AUDIT i omówienie jego wyników, z których wyciągnięto 

podstawowy wniosek, że jedynym stuprocentowo skutecznym sposobem ochrony przed 

uzależnieniem, jest abstynencja oraz zdrowy i trzeźwy styl życia. Program posiadał 

strukturę dynamiczną i bardzo zaangażował młodzież, która zadawała wiele pytań.  

• Uczniowie klas II wzięli udział w spektaklu profilaktycznym „Wspomnień narkomanki” 

To sceniczna wersja fragmentów książki Barbary Rosiek pt. ,,Pamiętnik narkomanki”. 

Autorka szczerze opisała swoje doświadczenia i pokazała, jak uwikłała się w pułapkę 

uzależnienia. Na scenie w jej postać wcieliła się młoda aktorka, która przedstawiła życiową 

drogę-od nastolatki sięgającej po narkotyki po raz pierwszy dla zabicia nudy, po dorosłą 

kobietę zamkniętą na oddziale psychiatrycznym, walczącą o życie. Tło muzyczne 

stanowiły piosenki polskiej grupy Dżem. Młodzi widzowie dowiedzieli się, na czym 

polegają etapy uzależnienia, do czego jest się zdolnym po zażyciu narkotyków i jaki wpływ 

mają one na psychikę i ciało człowieka. 

• W profilaktycznej akcji z przedstawicielami Policji - Obudź wyobraźnię wzięli udział 

uczniowie klas maturalnych oraz III BSIS. Działania skierowane zostały do uczniów, 

którzy uzyskali prawo jazdy lub za chwilę je uzyskają. Zostały zaprezentowane przykłady 

zdarzeń drogowych, w których niejednokrotnie brali udział znajomi, koledzy czy rodzina. 

Młodzież uzyskała wiedzę o konsekwencjach prawnych przestępstw i wykroczeń 

popełnianych w ruchu drogowym, o najczęstszych przyczynach zdarzeń drogowych. 

Przekazano dobre praktyki związane z kierowaniem pojazdami, wyniesione ze zdobytego 

doświadczenia zawodowego.  

• Uczniowie klas drugich wzięli udział w w spektaklu: Samotni w tłumie", w którym 

poruszono wiele aktualnych dla młodzieży tematów: łamanie prawa, uzależnienia, 

zawieranie znajomości przez Internet, brak właściwych relacji z rodzicami, problem 
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bezdomności i choroby oraz agresji wobec innych osób. Spektakl poruszał wiele 

problemów obecnych czasów , skłaniając widzów do przemyśleń i refleksji. 

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim  

w roku szkolnym 2019/2020 realizował następujące programy profilaktyczne: 

• Spektakl profilaktyczny: „Wyjść poza schemat” - 120 uczniów. Program obejmuje 

problematykę eliminowania nacechowanych agresją relacji wewnątrz grupy 

rówieśniczej. Uświadamia destrukcyjny wpływ podobnych zachowań na psychikę w 

procesie dojrzewania młodego człowieka. Pokazuje jak negatywne konsekwencje 

wywiera przemoc i zjawisko wykluczenia na kształtowanie osobowości nastolatków.  

• Spektakl profilaktyczny „Pętla zdarzeń” - 120 uczniów. Spektakl porusza 

problematykę agresji i przemocy rówieśniczej. Przemocy fizycznej, ale także czystko 

występującej, a trudnej do wychwycenia przemocy psychicznej – równie dotkliwej i 

mogącej powodować tragiczne konsekwencje – począwszy od obelg, gróźb, szantażu, i 

poniżania, po pozorne niewinne wyśmiewanie i plotki.  

• Warsztaty profilaktyczne  „Mowa Nienawiści” we współpracy z Helsińską 

Fundacją Praw Człowieka - 30 uczniów. Celem warsztatu jest zachęcenie uczniów do 

przyjęcia postawy otwartości i tolerancji, a także podniesienie świadomości o 

przyczynach i konsekwencjach mowy nienawiści. 

• Projekt profilaktyczno-edukacyjny „ Uwolnieni” - 180 uczniów. Celem zajęć jest 

przeciwdziałanie zrachowaniom przestępczym i profilaktyka uzależnień.  Uczniowie z 

uwagą wysłuchali autentycznych relacji ludzi którzy po różnych przeżyciach 

zdecydowali się leczyć i skutecznie stawić czoła nałogom. Ponadto uczniowie mieli 

możliwość obejrzenia krótkiego filmu o obecnym na spotkaniu „bohaterze” – 

podopiecznym Fundacji „Sławek”. 

• Warsztaty „ NIE używam”- 30 uczniów. Warsztaty mały na celu uświadomienie 

uczniom jaki wpływ na ich życie mają uzależnienia behawioralne i uzależnienia od 

substancji psychoaktywnych.  

 

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 

realizowano następujące programy profilaktyczne: 

 ,,Znamię! Znam je? -profilaktyka czerniaka ( 5 klasy 150 osób). Program prowadzony 

we współpracy z Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice 

Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Starostwem Powiatowym w Mińsku 

Mazowieckim. Obejmuje zajęcia prowadzone przez szkolnego koordynatora, dotyczące 

profilaktyki raka czerniaka. Zajęcia odbyły się w klasach 2C oraz 3C.  

 Program zdrowe piersi są ok- profilaktyka raka piersi ( 5 klasy 150 osób). Program 

realizowany przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną  

w Mińsku Mazowieckim. 

 Warsztaty -,,Mowa nienawiści” (klasa 2D -30 osób) szkolenie przeprowadzone przez 

Mops Mińsk Mazowiecki. 
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 Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni- webinar- szkolenie Fundacja Bakcyl one-line ( 10 

klas-300 osób). 

 Bezpieczeństwo w czasie pandemii COVID-19 matura i egzamin zawodowy wytyczne 

MEN i GIS-szkolenie one-line organizacja egzaminu maturalnego  ( maturzyści 226) 

 Bezpieczeństwo czasie pandemii COVID-19 wszystkie klasy na godzinach 

wychowawczych. 

  Program profilaktyczny KOREKTA ( 3 klasy-90 osób) uzależnienie od alkoholu przez 

osoby dorosłe (zajęcia skierowane do uczniów klas kończących szkołę). 

 Bezpieczeństwo w czasie ferii, wakacji w ramach programu kultura bezpieczeństwa ( 

26 klas-780 osób). 

 Bezpieczne korzystanie z bankowości elektronicznej ( 3 klasy-90 osób), organizator 

Bakcyl. 

 Alarm w szkole- próbna ewakuacja-październik 2020 (30 klas-900 osób). 

 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym zajęcia edukacyjno-profilaktyczne ( 3 klasy-90 

osób). 

 Program poświęcony bezpieczeństwu drogowemu ,,Nie bądź dziki!” ( 2 klasy 55 osób). 

 Program NOE (3 klasy 88 uczniów klas pierwszych), profilaktyka uzależnienia od 

alkoholu, narkotyków, dopalaczy przez młodzież niepełnoletnią. 

 

Ponadto zadania wynikające z planu działań wychowawczo-profilaktycznych realizowano 

przez psychologa szkolnego podczas zajęć z uczniami.: zajęcia integracyjne w klasach 

pierwszych – 3 warsztaty dla uczniów, trzech klas pierwszych 93 ucz., zajęcia profilaktyczne  

z zakresu uzależnień i skutków spożywania alkoholu – 3 lekcje dla uczniów,   zajęcia na temat 

osobowości, emocji i zaburzeń nastroju – 7 lekcji dla uczniów,  zajęcia dotyczące tematyki 

tolerancji i skutków przemocy – 3 lekcje dla uczniów,  zajęcia na temat sposobów uczenia się 

i kreatywności – 6 lekcji dla uczniów, zajęcia z elementami doradztwa zawodowego – 1 lekcja 

dla uczniów,  zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 2 lekcje dla uczniów, 

warsztaty dla wychowanków internatu ZSE na temat osobowości i temperamentu w kontekście 

wpływu na funkcjonowanie i wyboru zawodu. 

W roku szkolnym 2019/2020 grupa młodzieży z nauczycielką biologii uczestniczyła  

w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej „W świat z klasą, ścieżki do celów”. W ramach 

programu nauczycielka  przeprowadziła zajęcia dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju 

ONZ według scenariusza CEO, dla trzech pierwszych klas: I Dg, I Pg, I Lp. Uczniowie z klas 

realizujących program obejrzeli film „Punkt krytyczny. Klimat się zmienia” i „SOS dla Ziemi”. 

Przygotowana została wystawa zdjęć dotyczących zmian klimatu w skali lokalnej oraz quiz 

wiedzy globalnej. Kolejnym etapem były warsztaty przeprowadzone przez nauczycielkę 

biologii dla uczniów klasy I Dg  (trenerka CEO odwołała zajęcia w dniu, w którym miały być 

przeprowadzone). Podczas realizacji programu młodzież z klas uczestniczących w programie 

poznawała wyzwania współczesnego świata i możliwości uczynienia go lepszym. Poznała Cele 

Zrównoważonego Rozwoju ONZ i zastanawiała się, w jaki sposób każdy z nas może 

uczestniczyć w ich realizacji. 

Od 2010 r. Szkoła uczestniczy w programie KULTURA BEZPIECZEŃSTWA 

Głównym założeniem programu jest podniesienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu prawa 
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pracy w tym informowanie o rozwiązaniach prawnych zapewniających młodym ludziom 

wchodzącym na rynek pracy ochronę i bezpieczne warunki pracy (dążenie do zmniejszenia 

wysokich wskaźników wypadkowości w tej grupie). Program realizują nauczyciele 

przedmiotów zawodowych,  nauczyciele przedmiotów artystycznych, nauczyciele wf i 

wychowawcy, prowadząc  lekcje z zakresu prawa pracy i bhp , prawnej ochrony pracy, 

zagrożeń w środowisku pracy, elementów ergonomii, postępowania w razie pożaru, wypadków 

przy pracy, bezpieczeństwa w górach i nad wodą oraz w ruchu drogowym.  

 

W Zespole Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim w roku 

szkolnym 2019/2020 zrealizowany został tylko jeden program, ponieważ pozostałe były 

zaplanowane na drugi okres nauki, w związku z czym zostały odwołane. Był to program 

„Wybierz życie  - pierwszy krok” – program profilaktyczny dla młodzieży dotyczący 

profilaktyki raka szyjki macicy. Program został zrealizowany  w klasach II. Cele programu to: 

1. zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wpływu wirusa 

HPV na jego powstawanie; 

2. podniesienie świadomości dotyczącej czynników ryzyka raka szyjki macicy 

(profilaktyka pierwotna i wtórna); 

3. motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez 

całe życie; 

4. przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym; 

5. dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne. 

W Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim w roku 

szkolnym 2019/2020 realizowano takie programy profilaktyczne jak; 

• Korekta - program profilaktyki alkoholowej, oparty na modelu profilaktyki 

zintegrowanej. 

• Noe - program oparty na modelu profilaktyki zintegrowanej- profilaktyka substancji 

psychoaktywnych, wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoja seksualność, 

profilaktyka przemocy. 

• Elementy programu profilaktycznego „Szkoła dla rodziców” - program profilaktyki 

uniwersalnej ukierunkowany na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców 

oraz wychowawców i nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz 

przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży; 

• Elementy programu profilaktycznego „FASD” – o tematyce zapobiegania ryzykownym 

zachowaniom kobiet w ciąży i planujących zajście w ciążę. 

• Elementy programu profilaktycznego „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”- program 

selektywnej profilaktyki narkomanii skierowany do uczniów realizowany w formie 

krótkiej interwencji podejmowanej przez nauczyciela i/lub pedagoga szkolnego. 

• Elementy programu profilaktycznego „Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej”- 

uwrażliwienie na problem przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni; 

• Profilaktyka raka piersi „Zdrowe Piersi są OK.” 

• Profilaktyka czerniaka skóry– „Znamię! Znam je” -ONKOMED– OGÓLNOPOLSKI 

POGRAM PROFILAKTYKI CZERNIAKA. 

• „Wybierz Życie Pierwszy Krok” - prelekcje, pogadanki, gazetki, filmy. 
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W Zespole Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie w roku szkolnym 

2019/2020 wszyscy nauczyciele, podczas  zajęć przedmiotowych, zajęć z wychowawcą, 

okolicznościowych imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych, wyjść i wycieczek 

podejmowali działania mające na celu: 

• wyrabiania samodzielności u uczniów, 

•  utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych,  

• doskonalenie kultury osobistej uczniów, 

• kształtowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych, 

• rozwijanie umiejętności interpersonalnych uczniów, edukację prozdrowotną i promocję 

zdrowia, wychowanie ekologiczne, 

• bezpieczne zachowania uczniów w szkole i poza nią - profilaktykę zachowań  

ryzykownych, 

• wdrażanie do odpowiedzialności i dbałości o własne prawa oraz do poszanowania praw  

innych, 

• kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń związanych ze środkami  

uzależniającymi, 

• przeciwdziałanie przemocy i agresji, 

• przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z korzystania z internetu i mediów. 

 

W ramach działań o charakterze profilaktycznym przeprowadzono cykl zajęć, dyskusji  

i pogadanek dotyczących: bezpiecznych zachowań podczas lekcji i przerw,  praw i obowiązków 

uczniów, zdrowego stylu życia, mechanizmów powstawania zachowań agresywnych oraz 

negatywnego wpływu używek na zdrowie i życie człowieka. Organizowano apele, konkursy 

ogólnoszkolne i klasowe. Prezentowano gazetki tematyczne, filmy edukacyjne, prezentacje 

multimedialne.  Uczniowie mieli też możliwość obejrzenia i wspólnego omówienia filmów  

edukacyjnych. W dwóch klasach realizowano elementy programów: Program profilaktyczno-

wychowawczy „Spójrz inaczej” na zajęciach z wychowawcą (w kl. VIB L), elementy programu 

profilaktycznego „Jak żyć z ludźmi” na zajęciach z wychowawcą (w kl. VIIIA L), program 

„Ratujemy i uczymy ratować” – uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej (L). Elementy 

programów profilaktycznych w pracy z uczniami realizowali również: pielęgniarka szkolna,  

psycholodzy szkolni oraz pedagog. Grupa uczniów korzystała z doraźnych lub cyklicznych  

konsultacji i zajęć z psychologiem lub pedagogiem szkolnym. Wychowawcy podejmowali 

także działania mające na celu zapewnienie uczniom bezpieczeństwa materialnego. Uczniowie 

potrzebujący wsparcia otrzymywali pomoc rzeczową oraz byli objęci akcją Świąteczna Paczka. 
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9. Działania podejmowane przez szkoły nakierowane na 
kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
 

W Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim 

w roku szkolnym 2019/2020 organizowano pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą 

na:  

 diagnozowaniu środowiska ucznia,  

 rozpoznawaniu potencjalnych możliwości psychofizycznych i edukacyjnych 

oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwieniu ich zaspokojenia,  

 organizacji zajęć z języka polskiego dla jednej uczennicy – obcokrajowiec,   

 wspieraniu uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami, 

 realizacji indywidualnego programu nauki z języka niemieckiego (1 uczeń), 

 rozpoznawaniu trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 

 opracowaniu i realizacji Indywidulnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych 

uczniów z orzeczeniami PPP (5 uczniów),  

 realizacji zaleceń zawartych w opiniach PPP (31 opinii) na zajęciach lekcyjnych,  

  podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły, 

 organizacji zajęć zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, 

 organizacji zajęć rewalidacyjnych,  

 prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli 

i rodziców, 

  wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

ucznia, rozmowy z rodzicami,  

  udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających  

z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (m. in. udział w szkoleniu pn. „Indywidualizacja 

pracy”), szkolenia nakierowane na bezpieczeństwo uczniów w szkole, szkolenia w ramach 

kontaktu nauczycieli z opiekunami prawnymi „Współpraca z roszczeniowymi rodzicami”,   

 

Powyższe zadania były realizowane we współpracy rodzicami, nauczycielami, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz innymi 

podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

Działania podejmowane przez Zespół Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku 

Mazowieckim nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

to: 

 opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci  

z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego; 

 dokonywanie  wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia z orzeczeniem  

o potrzebie kształcenia specjalnego z udziałem rodziców; 

 opracowanie planów pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
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 opracowanie przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów dostosowań wymagań 

edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów; 

 opracowanie przez nauczycieli efektywności udzielonej pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej na I semestr oraz końcoworocznej; 

 dobór odpowiednich form i metod kształcenia dla poszczególnych uczniów; 

 spotkania zespołów wychowawczych dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; 

 zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, 

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne; 

 opieka pedagoga szkolnego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

organizowanie pomocy, wsparcia, konsultacji ze specjalistami; 

 współpraca  z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną; 

 dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz z kwalifikacji 

zawodowych zgodnie z wytycznymi CKE; 

 Realizacja rządowego programu „ Wyprawka szkolna”; 

 dostosowanie wymagań edukacyjnych na poszczególnych przedmiotach do opinii PPP i 

orzeczeń. Ocena efektywności udzielonej pomocy dwa razy w roku szkolnym. 

 

Podejmowane działania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy 

Mińsku Mazowieckim nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w roku szkolnym 2019/2020 to: 

Rozpoznawanie potrzeb oraz możliwości psychofizycznych i edukacyjnych ucznia w tym; 

 analiza dokumentacji: opinie, orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej; 

 wyniki pomiaru dydaktycznego /zewnętrznego i wewnętrznego; 

 wywiady z rodzicami, nauczycielami, specjalistami; 

 obserwacja dziecka; 

 rozpoznawanie trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz uzdolnień dziecka 

 ankiety, testy. 

Indywidualizowanie pracy ucznia na lekcji poprzez następujące formy i metody pacy z 

uczniem; wymagania edukacyjne na „szóstkę”; zawieranie „kontraktów” z uczniem zdolnym; 

propozycje zadań dodatkowych /zadania dla chętnych, konkursy; zróżnicowane zadania; 

indywidualne karty pracy, różne formy pracy uczniów: wspólna, grupowa, indywidualna, 

zróżnicowanie zadań domowych, metody aktywizujące; ćwiczenia rozwijające wyobraźnię, 

twórcze myślenie; różnicowanie sprawdzianów; powierzanie ról społecznych w grupie; 

wzmocnienie słowne.   

Oferta zajęć specjalistycznych oraz zajęcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i możliwości 

uczniów tj. zajęcia rewalidacyjne, terapia pedagogiczna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia przygotowujące do 

konkursów, olimpiad, turniejów, zawodów. 

Ponadto w szkole przeprowadzano indywidualne rozmowy nauczycieli z uczniami, rodzicami, 

pogadanki dla rodziców, stosowano nagrody, organizowano konkursy, zawody o różnym 

zasięgu. Kilku uczniów w roku szkolnym 2019/2020 posiadało orzeczenia o potrzebie 
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kształcenia specjalnego.  W oparciu o orzeczenia, dla każdego z uczniów, opracowany został 

indywidualny program zajęć, który realizowany był w ciągu roku szkolnego. Czworo z uczniów 

objętych rewalidacją ma zdiagnozowany zespół Aspergera, jedna uczennica autyzm dziecięcy, 

jeden uczeń niedowidzenie. Uczniowie, którzy przenieśli się do placówek specjalnych nie 

sprostali wymaganiom szkoły masowej, co było spowodowane ich funkcjonowaniem poniżej 

normy intelektualnej (upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i lekkim).Większość 

uczniów systematycznie i chętnie uczęszczała na zajęcia rewalidacyjne. Zajęcia były 

dostosowane do potrzeb każdego z uczniów. W pracy szczególny nacisk kładziony był na: 

stymulację poznawczą, profilaktykę i terapię sfery emocjonalnej, doskonalenie koncentracji 

uwagi, usprawnianie językowe, usprawnianie percepcji wzrokowej słuchowej, koordynacji 

wzrokowo-ruchowej, doskonalenie technik szkolnych oraz rozwijanie zainteresowań. Pracę na 

zajęciach rewalidacyjnych opierałam na mocnych stronach ucznia, starając się usprawniać sfery 

zaburzone i słabiej funkcjonujące. Najczęściej stosowałam metody aktywizujące, wspierające, 

korygujące, gry edukacyjne, Ortograffiti, elementy Treningu Umiejętności Społecznych, 

elementy metod relaksacyjnych. Jako pomoce dydaktyczne wykorzystywane to karty pracy, 

gry planszowe, quizy internetowe, utwory muzyczne, filmiki na You Tube. W czasie trwania 

nauki zdalnej nauczyciel  kontaktował się z uczniami poprzez Teams, Messenger, dziennik 

elektroniczny, pocztę elektroniczną i prowadził rozmowy przez telefon. Prowadzenie zajęć 

rewalidacyjnych było utrudnione, ponieważ ich specyfika polega na bezpośrednim, 

indywidualnym kontakcie nauczyciela (terapeuty) z uczniem, na tworzeniu i umacnianiu relacji 

interpersonalnych, które są podstawą jakiejkolwiek pracy na tego typu zajęciach.  

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim uczniowie uzdolnieni 

osiągający wysokie wyniki otrzymali w roku szkolnym 2019/2020: Stypendia dla uczniów 

uzdolnionych Urzędu Marszałkowskiego ,, Mazowsze”. 

Pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to: zajęcia z rewalidacji (4 

uczniów), opracowanie i wdrożenie IPET, opieka psychologa szkolnego (zatrudnienie w 

wymiarze ½ etatu), opieka pedagoga szkolnego, współpraca nauczycieli w ramach zespołów 

wychowawczych dla danego oddziału klasowego, zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, 

matematyki, j. angielskiego w ramach godzin przyznanych prze organ prowadzący (korzystali 

uczniowie z orzeczeniami jak i inni posiadający opinie), pomoc nauczycieli w udziale w 

zajęciach wychowania fizycznego, pomoc w przygotowaniu do zawodów lekkoatletycznych i 

innych  (uczniowie niepełnosprawni ruchowo oraz pomoc w przygotowywaniu do konkursów. 

 

W Zespole Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim w ramach działań 

nakierowanych na  kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

zorganizowano: 

• zajęcia rewalidacyjne dla 14 uczniów  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Zajęcia te  odbywały się 2 razy w tygodniu po 60 minut dla każdego ucznia. 

Celem zajęć rewalidacyjnych jest stawianie na mocne strony ucznia oraz szukanie tego, 

co w nim najlepsze. Rewalidacja jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi 

celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę 

niepełnosprawną.  Jest to usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i 

intelektualnych; 
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• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 5 uczniów, 1 raz w tygodniu, po 45 minut. 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne skierowane są do uczniów wymagających 

indywidualnego podejścia, mało samodzielnych, łatwo rozpraszających się, 

nieśmiałych, z dysleksją rozwojową (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).  Są polecane 

także uczniom, którzy mają zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych czy 

ruchowych, do uczniów którym zaburzenia rozwojowe utrudniają opanowanie danych 

umiejętności, uznawanych za podstawowe; 

• zajęcia logopedyczne dla 2 uczniów, 1 godzina w tygodniu. Na zajęciach wykonywane 

są przede wszystkich ćwiczenia artykulacyjne. Logopeda wprowadza do terapii także 

pracę nad usuwaniem wad wymowy, ćwiczenia oddechowe i fonacyjne. Ważne są także 

ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej i wyrazowej - najważniejsze ćwiczenia dykcji i 

ćwiczenia grafomotoryczne; 

• nauczanie indywidualne  4 osób; 

• Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – język angielski, język rosyjski, matematyka, 

język polski; 

• Fakultety dla maturzystów z których korzystały osoby z opinią psychologiczno-

pedagogiczną – matematyka do kwadratu, język angielski, warsztaty literackie; 

• Pedagog i psycholog szkolny - konsultacje, wsparcie, motywowanie; 

• Dodatkowa, bezpośrednia pomoc nauczycieli i wychowawców w trakcie zajęć. 

Współpracowano także z placówkami i instytucjami specjalistycznymi oraz 

podmiotami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży: tj. z Poradnią Psychologiczno- 

Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim (diagnozy rozwoju uczniów, konsultacje, poradnictwo, 

indywidualne terapie) oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

W Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim realizowane były 

zadania wynikające z przepisów prawa dotyczących nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. Specjaliści prowadzili zajęcia rewalidacyjne usprawniające funkcjonowanie 

ucznia na zajęciach indywidualnych. Nauczyciele dostosowywali wymagania edukacyjne do 

możliwości psychofizycznych ucznia oraz zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

Zgodnie ze specyfiką Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Porazińskiej  w Ignacowie 

wszystkie podejmowane przez szkołę działania są nakierowane na kształcenie uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszyscy uczniowie byli objęci zajęciami 

rewalidacyjnymi zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W zależności 

od zaleceń korzystali z zajęć: 

 usprawniających procesy poznawcze  i doskonalące technik szkolne, 

 usprawniających rozwój zdolności poznawczych  i percepcyjno-motorycznych, 

 ruchowych korygujących wady postawy, 

 usprawniających  funkcje poznawcze i percepcyjno-motoryczne z wykorzystaniem 

technik komputerowych, 

 usprawniających  i rozwijających kompetencje językowe,  

 usprawniających  kompetencje emocjonalno-społeczne, 

 podnoszących sprawność i wydolność organizmu dziecka, 

 terapii Montessori, 

 integracji sensorycznej, 
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 wspomagania polisensorycznego, 

 muzykoterapii, 

 terapii ręki, 

 terapii mowy. 

 

Nauczyciele, wychowawcy prowadzili działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów – 

zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia (opracowanie i realizacja WOPFU i  IPET), a także 

rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, oraz zaplanowanie sposobów wsparcia 

związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów. Nauczyciele opracowali 

również dostosowania programów mające na celu ułatwienie uczniom przyswajanie wiedzy z 

poszczególnych przedmiotów. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna była udzielania przez 

wszystkich nauczycieli,  podczas bieżącej pracy z uczniami. Dodatkowo, w ramach pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną w 

oddziałach szkoły podstawowej korzystali z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

organizowanych na terenie szkoły. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim z uwagi na charakter 

działalności poradni w wyniku prowadzonych diagnoz psychologiczno-pedagogicznych 

wydaje orzeczenia: o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjnych, o 

potrzebie indywidualnego nauczania oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

i dostosowaniu wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia – na 

ich podstawie dzieci i uczniowie objęci są wsparciem w placówkach oświatowych, do których 

uczęszczają. 

Na terenie poradni realizowano  zajęcia o charakterze terapeutycznym indywidualnym 

lub grupowym:  

• logopedyczne 

  terapia indywidualna logopedyczna dzieci w wieku 0-3 z ORM oraz zaburzeniami 

komunikacji językowej, dzieci powyżej 3-ego roku życia z dyslalią, SLI, całościowymi 

zaburzeniami rozwoju, jąkaniem, mutyzmem, afazją;  

 zajęcia z zakresu psychomotoryki - wspierające rozwój mowy i funkcje percepcyjno-

motoryczne dzieci 5- letnich - model belgijski;  

 terapia indywidualna surdopedagogiczna i surdologopedyczna dzieci z niedosłuchem;  

 terapia i diagnozy międzyeta8owe treningu słuchowego Neuroflow ATS 

• psychologiczno-pedagogiczne:  

 indywidualna terapia psychologiczna;  

 indywidualna terapia pedagogiczna;  

 zajęcia grupowe dla dzieci przedszkolnych Trening Umiejętności Społecznych; 

 zajęcia grupowe o charakterze stymulujaco-adaptacyjno-społecznym z elementami 

integracji sensorycznej, terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej oraz 

stosowanej analizy zachowania dla dzieci 2 – 5 lat;  

 zajęcia grupowe metodą Integracji Bilateralnej;  

  zajęcia grupowe - Spotkania z Leonem;  

  terapia Integracji Sensorycznej;  
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 wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z problemami/zaburzeniami 

emocjonalnymi. 

 

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim w 

ramach działań nakierowanych na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

wprowadzono różne metody prowadzenia zajęć, różnicowanie wymagań, stosowano  także 

różne kanały komunikacji z uczniami w czasie kształcenia zdalnego. Ponadto dostosowywano 

tempo pracy do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wydłużano 

czasu pracy podczas egzaminów zewnętrznych jak również opracowano IPET – 

indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla słuchaczy LO dla Dorosłych 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 
 

10. Wyniki egzaminów w roku szkolnym 2019/2020 
 
10.1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 
 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w 

klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. 

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej i jest 

on egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby 

ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego 

egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w 

formie pisemnej. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech 

przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. 

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych 

nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, 

ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w 

ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpili absolwenci szkoły podstawowej specjalnej w 

Zespole Szkol Specjalnych im. J. Porazińskiej w Ignacowie.  

 

   Absolwenci szkoły podstawowej specjalnej  

w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie  

(arkusz 800 - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) 

 
 

 Język polski - % Matematyka -% Język angielski - % 

Średni wynik 

szkoły 
22,75 48,87 35,37 

 

 

 

http://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/
http://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/
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10.2. Wyniki egzaminu maturalnego 
 

 

Wszyscy absolwenci liceum ogólnokształcącego oraz technikum, a także liceum sztuk 

plastycznych, którzy ukończyli szkołę w 2020 r., przystępowali do egzaminu maturalnego  

w części pisemnej z:  języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego 

nowożytnego. 

Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych–zgodnie z zasadami przeprowadzania 

egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. –obowiązkowo przystępowali 

również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym,  

a w przypadku języków obcych nowożytnych –na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym 

Zgodnie z § 11ka ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-192 w 2020 r. nie był przeprowadzany egzamin maturalny  

z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej. 

Do egzaminu maturalnego w terminie głównym 2020 r. przystąpili również absolwenci 

wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, 

oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w 2020 r. 

przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego 

albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.  

 

Poniżej przedstawiono wyniki zdawalności egzaminu maturalnego w województwie 

mazowieckim z podziałem na wszystkie powiaty. Na wynik Powiatu Mińskiego oprócz 

wyników uczniów szkół prowadzonych przez Powiat składają się wyniki uczniów szkół 

prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz uczniowie placówek 

niepublicznych. 

Wszystkie poniższe zestawienia dotyczą wyłącznie tegorocznych absolwentów. 
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Zdawalność egzaminu maturalnego w powiatach woj. mazowieckiego - sesja główna 2020 - tegoroczni absolwenci*, arkusze 

standardowe. (Data raportu: 12.08.2020) 

 

  

Szkoły razem Liceum Technikum 

Ogółem 
Matura 

niezdana Matura zdana Ogółem 
Matura 

niezdana Matura zdana Ogółem 
Matura 

niezdana Matura zdana 

Liczba 
uczniów Odsetek 

Liczba 
uczniów Odsetek 

Liczba 
uczniów Odsetek 

Liczba 
uczniów Odsetek 

Liczba 
uczniów Odsetek 

Liczba 
uczniów Odsetek 

Liczba 
uczniów Odsetek 

Liczba 
uczniów Odsetek 

Liczba 
uczniów Odsetek 

białobrzeski 235 100% 86 36,6% 149 63,4% 123 100% 32 26,0% 91 74,0% 112 100% 54 48,2% 58 51,8% 

ciechanowski 819 100% 204 24,9% 615 75,1% 505 100% 104 20,6% 401 79,4% 314 100% 100 31,8% 214 68,2% 

garwoliński 941 100% 278 29,5% 663 70,5% 515 100% 75 14,6% 440 85,4% 426 100% 203 47,7% 223 52,3% 

gostyniński 234 100% 62 26,5% 172 73,5% 159 100% 33 20,8% 126 79,2% 75 100% 29 38,7% 46 61,3% 

grodziski 560 100% 156 27,9% 404 72,1% 374 100% 96 25,7% 278 74,3% 186 100% 60 32,3% 126 67,7% 

grójecki 502 100% 177 35,3% 325 64,7% 250 100% 44 17,6% 206 82,4% 252 100% 133 52,8% 119 47,2% 

kozienicki 324 100% 72 22,2% 252 77,8% 205 100% 36 17,6% 169 82,4% 119 100% 36 30,3% 83 69,7% 

legionowski 476 100% 157 33,0% 319 67,0% 414 100% 120 29,0% 294 71,0% 62 100% 37 59,7% 25 40,3% 

lipski 161 100% 47 29,2% 114 70,8% 107 100% 35 32,7% 72 67,3% 54 100% 12 22,2% 42 77,8% 

łosicki 136 100% 36 26,5% 100 73,5% 78 100% 7 9,0% 71 91,0% 58 100% 29 50,0% 29 50,0% 

M. Ostrołęka 1146 100% 302 26,4% 844 73,6% 679 100% 106 15,6% 573 84,4% 467 100% 196 42,0% 271 58,0% 

M. Płock 1769 100% 477 27,0% 1292 73,0% 1205 100% 235 19,5% 970 80,5% 564 100% 242 42,9% 322 57,1% 

M. Radom 2899 100% 720 24,8% 2179 75,2% 1701 100% 329 19,3% 1372 80,7% 1198 100% 391 32,6% 807 67,4% 

M. Siedlce 1449 100% 406 28,0% 1043 72,0% 911 100% 178 19,5% 733 80,5% 538 100% 228 42,4% 310 57,6% 

M. St. 
Warszawa 

16395 100% 2474 15,1% 13921 84,9% 13031 100% 1489 11,4% 11542 88,6% 3364 100% 985 29,3% 2379 70,7% 

makowski 229 100% 67 29,3% 162 70,7% 141 100% 8 5,7% 133 94,3% 88 100% 59 67,0% 29 33,0% 

miński 1099 100% 291 26,5% 808 73,5% 652 100% 144 22,1% 508 77,9% 447 100% 147 32,9% 300 67,1% 

mławski 507 100% 171 33,7% 336 66,3% 329 100% 71 21,6% 258 78,4% 178 100% 100 56,2% 78 43,8% 

nowodworski 361 100% 107 29,6% 254 70,4% 198 100% 46 23,2% 152 76,8% 163 100% 61 37,4% 102 62,6% 
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ostrołęcki 142 100% 90 63,4% 52 36,6% 40 100% 21 52,5% 19 47,5% 102 100% 69 67,6% 33 32,4% 

ostrowski 577 100% 153 26,5% 424 73,5% 331 100% 63 19,0% 268 81,0% 246 100% 90 36,6% 156 63,4% 

otwocki 637 100% 125 19,6% 512 80,4% 373 100% 26 7,0% 347 93,0% 264 100% 99 37,5% 165 62,5% 

piaseczyński 880 100% 209 23,8% 671 76,3% 597 100% 136 22,8% 461 77,2% 283 100% 73 25,8% 210 74,2% 

płocki 122 100% 60 49,2% 62 50,8% 58 100% 29 50,0% 29 50,0% 64 100% 31 48,4% 33 51,6% 

płoński 564 100% 127 22,5% 437 77,5% 430 100% 89 20,7% 341 79,3% 134 100% 38 28,4% 96 71,6% 

pruszkowski 590 100% 131 22,2% 459 77,8% 522 100% 102 19,5% 420 80,5% 68 100% 29 42,6% 39 57,4% 

przasnyski 420 100% 114 27,1% 306 72,9% 309 100% 63 20,4% 246 79,6% 111 100% 51 45,9% 60 54,1% 

przysuski 246 100% 69 28,0% 177 72,0% 153 100% 28 18,3% 125 81,7% 93 100% 41 44,1% 52 55,9% 

pułtuski 354 100% 142 40,1% 212 59,9% 189 100% 45 23,8% 144 76,2% 165 100% 97 58,8% 68 41,2% 

radomski 298 100% 96 32,2% 202 67,8% 112 100% 27 24,1% 85 75,9% 186 100% 69 37,1% 117 62,9% 

sierpecki 418 100% 82 19,6% 336 80,4% 189 100% 18 9,5% 171 90,5% 229 100% 64 27,9% 165 72,1% 

sochaczewski 610 100% 204 33,4% 406 66,6% 358 100% 103 28,8% 255 71,2% 252 100% 101 40,1% 151 59,9% 

sokołowski 406 100% 128 31,5% 278 68,5% 258 100% 56 21,7% 202 78,3% 148 100% 72 48,6% 76 51,4% 

szydłowiecki 116 100% 31 26,7% 85 73,3% 92 100% 25 27,2% 67 72,8% 24 100% 6 25,0% 18 75,0% 

warszawski 
zachodni 

206 100% 65 31,6% 141 68,4% 155 100% 44 28,4% 111 71,6% 51 100% 21 41,2% 30 58,8% 

węgrowski 399 100% 133 33,3% 266 66,7% 255 100% 59 23,1% 196 76,9% 144 100% 74 51,4% 70 48,6% 

wołomiński 851 100% 310 36,4% 541 63,6% 622 100% 214 34,4% 408 65,6% 229 100% 96 41,9% 133 58,1% 

wyszkowski 763 100% 265 34,7% 498 65,3% 482 100% 133 27,6% 349 72,4% 281 100% 132 47,0% 149 53,0% 

zwoleński 209 100% 60 28,7% 149 71,3% 111 100% 23 20,7% 88 79,3% 98 100% 37 37,8% 61 62,2% 

żuromiński 279 100% 123 44,1% 156 55,9% 150 100% 40 26,7% 110 73,3% 129 100% 83 64,3% 46 35,7% 

żyrardowski 419 100% 131 31,3% 288 68,7% 275 100% 65 23,6% 210 76,4% 144 100% 66 45,8% 78 54,2% 

*) dotyczy zdających którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych 
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Średnie wyniki uzyskane przez uczniów w poszczególnych szkołach prowadzonych przez Powiat Miński – przedmioty obowiązkowe – 

poziom podstawowy 
 

 
Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Język francuski Język hiszpański 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik (%) 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik (%) 

Liczba 
uczniów 

Średni wynik 
(%) 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik (%) 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik (%) 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik (%) 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik (%) 

Technikum w Zespole Szkół nr. 
1 im. K. Wielkiego 

87 50,61 87 56,46 84 70,98 0   3 54,00 0   0   

Liceum Ogólnokształcące w 
Zespole Szkół   im. Marii 
Skłodowskiej - Curie 

89 48,74 89 46,83 73 64,71 1 46,00 15 60,93 0   0   

Technikum w Zespole Szkół 
Ekonomicznych 

92 57,15 92 57,41 83 78,80 0   9 61,78 0   0   

Liceum Ogólnokształcące im. 
Polskiej Macierzy Szkolnej 

153 58,69 153 73,82 138 87,45 3 79,33 9 64,67 2 93,00 1 88,00 

Liceum Ogólnokształcące w 
Zespole Szkół nr. 1 im. 
Kazimierza Wielkiego 

86 49,08 86 45,77 82 66,44 0   4 51,50 0   0   

Technikum w Zespole Szkół 
Zawodowych nr. 2 im. 
Powstańców Warszawy 

111 43,28 111 40,83 106 58,55 0   5 45,20 0   0   

Liceum Ogólnokształcące w 
Zespole Szkół Ekonomicznych 

116 62,07 116 70,26 100 88,14 3 70,67 6 85,33 1 88,00 6 72,33 

Liceum Sztuk Plastycznych im. 
Elwiro Michała Andriollego w 
Mińsku Mazowieckim 

18 58,61 18 52,44 18 75,56 0   0   0   0   

Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Mińsku 
Mazowieckim 

29 41,07 29 19,31 27 50,59 0   1 28,00 0   1 18,00 

Technikum w Zespole Szkół   
im. Marii Skłodowskiej - Curie 

58 51,33 58 42,62 51 55,25 0   7 46,57 0   0   

Technikum   im. Zygmunta 
Glogera 

73 46,38 73 28,03 62 48,84 0   11 40,73 0   0   
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Średnie wyniki uzyskane przez uczniów w poszczególnych szkołach prowadzonych przez Powiat Miński – przedmioty obowiązkowe – 

poziom rozszerzony 

 

  Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Język francuski Język hiszpański Język włoski 

  

Liczba 
ucznió

w 
Średni 

wynik (%) 
Liczba 

uczniów 
Średni 

wynik (%) 
Liczba 

uczniów 
Średni 

wynik (%) 
Liczba 

uczniów 

Średni 
wynik 
(%) 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik 
(%) 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik (%) 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik (%) 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik (%) 

Technikum w Zespole Szkół nr. 
1 im. K. Wielkiego 

8 67,88 73 16,16 48 51,17 0   0   0   0   1 52,00 

Liceum Ogólnokształcące w 
Zespole Szkół   im. Marii 
Skłodowskiej - Curie 

7 61,43 16 14,63 40 40,50 0   0   0   0   0   

Technikum w Zespole Szkół 
Ekonomicznych 

13 51,31 49 18,49 68 53,82 0   5 68,80 0   0   0   

Liceum Ogólnokształcące im. 
Polskiej Macierzy Szkolnej 

37 57,16 65 52,98 111 69,01 0   4 75,50 3 75,33 2 54,00 0   

Liceum Ogólnokształcące w 
Zespole Szkół nr. 1 im. 
Kazimierza Wielkiego 

46 52,76 29 19,79 54 47,44 0   3 20,67 0   0   0   

Technikum w Zespole Szkół 
Zawodowych nr. 2 im. 
Powstańców Warszawy 

0   59 8,58 52 42,92 0   0   0   0   0   

Liceum Ogólnokształcące w 
Zespole Szkół Ekonomicznych 

33 69,36 72 35,47 96 67,83 0   2 68,00 0   1 32,00 0   

Liceum Sztuk Plastycznych im. 
Elwiro Michała Andriollego w 
ZSE 

4 54,75 2 30,00 11 62,73 0   0   0   0   0   

Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Mińsku 
Mazowieckim 

5 42,80 0   11 38,55 0   0   0   0   0   

Technikum w Zespole Szkół   
im. Marii Skłodowskiej - Curie 

14 59,86 13 10,15 15 60,80 1 26,00 1 40,00 0   0   0   

Technikum   im. Zygmunta 
Glogera 

19 40,95 0   26 25,15 0   2 31,00 0   0   0   
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 Biologia Chemia Filozofia Fizyka Geografia Historia Historia Sztuki  Informatyka wos 

  
Liczba 

uczniów 

Średni 
wynik 
(%) 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik (%) 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik (%) 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik (%) 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik 
(%) 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik 
(%) 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik 
(%) 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik (%) 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik (%) 

Technikum w Zespole 
Szkół nr. 1 im. 
K.Wielkiego 

0   0   0   41 18,63 15 16,73 0   0   5 34,00 0   

Liceum Ogólnokształcące 
w Zespole Szkół   im. 
Marii Skłodowskiej - Curie 

32 33,78 4 34,75 0   0   23 15,30 9 27,11 0   0   19 19,37 

Technikum w Zespole 
Szkół Ekonomicznych 

2 21,00 0   0   1 12,00 67 24,90 2 39,00 0   0   7 22,43 

Liceum Ogólnokształcące 
im. Polskiej Macierzy 
Szkolnej 

47 52,02 44 36,73 2 42,00 38 52,16 22 39,73 8 52,75 1 68,00 6 31,67 37 45,65 

Liceum Ogólnokształcące 
w Zespole Szkół nr. 1 im. 
Kazimierza Wielkiego 

17 30,76 5 6,60 0   19 20,05 3 14,67 11 36,36 0   0   19 24,79 

Technikum w Zespole 
Szkół Zawodowych nr. 2 
im. Powstańców 
Warszawy 

1 15,00 0   0   20 11,25 16 10,00 10 21,40 0   8 7,50 1 13,00 

Liceum Ogólnokształcące 
w Zespole Szkół 
Ekonomicznych 

30 49,17 20 24,00 0   14 28,93 46 37,00 12 40,83 0   0   1 45,00 

Liceum Sztuk 
Plastycznych im. Elwiro 
Michała Andriollego w 
ZSE 

1 67,00 0   0   0   0   0   16 37,63 0   0   

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych w Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Mińsku 
Mazowieckim 

4 14,00 1 8,00 0   0   6 10,00 5 8,80 1 28,00    2 15,00 

Technikum w Zespole 
Szkół   im. Marii 
Skłodowskiej - Curie 

28 30,25 19 8,74 0   1 20,00 9 16,56 0   0      12 14,83 

Technikum   im. 
Zygmunta Glogera 

24 17,50 1 3,00 0   0   25 8,44 1 38,00 0      0   
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Wyniki egzaminu maturalnego 2020 – dotyczy wyłącznie absolwentów z 2020 r. – termin główny 

 

Wyniki zdawalności egzaminu maturalnego na tle kraju i Województwa Mazowieckiego 

 Liceum Ogólnokształcące Technikum Ogółem 

Kraj 81,1% 62,2% 74% 

Województwo Mazowieckie 83% 62% 77% 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

Nazwa szkoły 

Liczba uczniów, 

uprawnionych o 

zdawania do egz. 

maturalnego  

Liczba 

uczniów, 

którzy 

przystąpili  

do egz. 

maturalnego  

Liczba uczniów 

którzy otrzymali 

świadectwo 

dojrzałości 

% 

zdawalności 

a b c d =c/b 

Licea ogólnokształcące 

1. 
Liceum Ogólnokształcące w Zespole 

Szkół Ekonomicznych  
116 116 112 96,55% 

2. 
Liceum Ogólnokształcącym  

im. Polskiej Macierzy Szkolnej  
156 156 149 95,51% 

3. 
Liceum Ogólnokształcące  w Zespole 

Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie  
86 85 67 78,82% 

4. 
Liceum Ogólnokształcące w Zespole 

Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego  
86 86 61 70,93% 

 
Ogółem  Liceum Ogólnokształcące 

(dla młodzieży) 
444 443 389 87,8% 

1. 
Liceum Ogólnokształcące w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego  

64 22 1 4,54% 

 OGÓŁEM Liceum Ogólnokształcące 508 465 390 83,87% 

1 
Liceum Sztuk Plastycznych   

w Zespole Szkół Ekonomicznych  

w Mińsku Maz. 

18 18 17 94,44% 

 Technikum 

1. 
Technikum w  Zespole Szkół 

Ekonomicznych  
92 92 83 90,2% 

2. 
Technikum  w Zespole Szkół Nr 1 im. 

K. Wielkiego  
87 87 72 82,76% 

3 
Technikum w Zespole Szkół  

im. M. Skłodowskiej Curie  
61 59 38 64,41% 

4. 
Technikum  w Zespole Szkół 

Zawodowych Nr 2 im. Powstańców 

Warszawy  

111 111 65 58,56% 

5. 
Technikum w Zespole Szkół 

Turystyczno-Gastronomicznych  
76 72 34 47,2% 

 Ogółem Technikum 427 421 292 69,36% 



97 
 

Do egzaminu maturalnego w 2020 r. przystąpiło łącznie 882 absolwentów szkół dla 

młodzieży prowadzonych przez Powiat Miński, z czego 698 osób zdało ten egzamin w terminie 

głównym co stanowi 79,14% zdawalności. 

W liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Miński (bez LO w CKZIU) 

wskaźnik zdawalności wyniósł 87,8%, a w technikum 69,36%. 

Spośród liceum największy odsetek osób, które zdały egzamin maturalny w terminie 

głównym   uzyskało Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku 

Mazowieckim – 96,55%. Także Technikum w tym Zespole Szkół uzyskało najwyższy wynik 

zdawalności – 90,2% wśród technikum prowadzonych przez Powiat Miński. 

Oprócz ogólnego odsetka osób, które zdały maturę warto przyjrzeć się średnim 

wynikom uzyskanym przez uczniów. I tak wśród liceum ogólnokształcącego  najwyższy średni 

wynik: 

-  na egzaminie z języka polskiego uzyskali uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 

Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 62,07%,  

- na egzaminie z matematyki uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy 

Szkolnej w Mińsku Mazowieckim  - 73,82% 

- na egzaminie z języka angielskiego również uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 

Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 88,14% 

W Technikum najwyższe średnie wyniki, z wszystkich przedmiotów, uzyskali uczniowie z 

Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. 

 

Część osób, która nie zdała egzaminu maturalnego w terminie głównym miała prawo 

przystąpienia do egzaminu poprawkowego we wrześniu 2020 r.  W wyniku sesji poprawkowej 

procent zdawalności wśród uczniów szkół prowadzonych przez powiat Miński wzrósł  do 

94,13% w liceach ogólnokształcących oraz do 78,38% w technikum.  

Podsumowując wyniki po sesji poprawkowej do egzaminu maturalnego w 2020 r. 

przystąpiło łącznie 882 absolwentów szkół dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Miński, 

z czego 764 osób zdało ten egzamin w terminie głównym co stanowi 86,62% zdawalności.  

W wyniku egzaminów poprawkowych zdawalność w szkołach dla młodzieży wzrosła o 7,5% 

 

Wyniki z egzaminu maturalnego z uwzględnieniem sesji poprawkowej przedstawia 

poniższa tabela. 
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Wyniki egzaminu maturalnego 2020 – dotyczy wyłącznie absolwentów z 2020 r. – po sesji 

poprawkowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

Nazwa szkoły 

Liczba uczniów, 

uprawnionych o 

zdawania do egz. 

maturalnego  

Liczba 

uczniów, 

którzy 

przystąpili  

do egz. 

maturalnego  

Liczba uczniów 

którzy otrzymali 

świadectwo 

dojrzałości 

% 

zdawalności 

a b c d =c/b 

Licea ogólnokształcące 

1. 
Liceum Ogólnokształcące w Zespole 

Szkół Ekonomicznych  
116 116 116 100,00% 

2. 
Liceum Ogólnokształcącym  

im. Polskiej Macierzy Szkolnej  
156 156 153 98,07% 

3. 
Liceum Ogólnokształcące  w Zespole 

Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie  
86 85 76 89,41% 

4. 
Liceum Ogólnokształcące w Zespole 

Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego  
86 86 72 83,72% 

 
Ogółem  Liceum Ogólnokształcące 

(dla młodzieży) 
444 443 417 94,13% 

1. 
Liceum Ogólnokształcące w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego  

64 22 1 4,54% 

 OGÓŁEM Liceum Ogólnokształcące 508 465 418 89,89% 

1 
Liceum Sztuk Plastycznych   

w Zespole Szkół Ekonomicznych  

w Mińsku Mazowieckim  

18 18 17 94,44% 

 Technikum 

1. 
Technikum w  Zespole Szkół 

Ekonomicznych  
92 92 86 93,48% 

2. 
Technikum  w Zespole Szkół Nr 1  

im. Kazimierza Wielkiego  
87 87 77 88,5% 

3 
Technikum w Zespole Szkół  

im. M. Skłodowskiej Curie  
61 59 44 74,58% 

4. 
Technikum  w Zespole Szkół 

Zawodowych Nr 2 im. Powstańców 

Warszawy  

111 111 79 71,17% 

5. 
Technikum w Zespole Szkół 

Turystyczno-Gastronomicznych  
76 72 44 61,00% 

 Ogółem Technikum 427 421 330 78,38% 
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10.3. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  
  

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego zgodnie z 

przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2019 r. i w 

oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r. przystępują: 

• uczniowie dotychczasowego czteroletniego technikum branżowych szkół I stopnia, oraz 

uczniowie i słuchacze szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie w latach szkolnych 

2017/2018 i 2018/2019 i realizują podstawę programową z 2017 r.  

• uczniowie dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy rozpoczęli naukę przed 

rokiem szkolnym 2017/2018, a nie uzyskali promocji do klasy programowo wyższej, 

powtarzają naukę i realizują podstawę programową z 2017 r. absolwenci dotychczasowego 

technikum, którzy realizowali podstawę programową z 2017 roku – do zakończenia roku 

szkolnego 2026/2027 

•  absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy realizowali podstawę programową z 2017 

roku – do zakończenia roku szkolnego 2025/2026 absolwenci szkoły policealnej, którzy 

realizowali podstawę programową z 2017 roku – do zakończenia roku szkolnego 2025/2026.  

• osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w oparciu o podstawę 

programową z 2017 r. – do dnia 31 października 2027 r.  

• osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy przeprowadzany zgodnie z podstawą 

programową z 2017 roku, którzy przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny – do dnia 31 sierpnia 2028 r.  

• osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do 

pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania określone w 

podstawie programowej kształcenia w zawodach z 2017 r. zgłoszonych przez starostę do 

okręgowej komisji egzaminacyjnej – do dnia 31 października 2027 r. 

Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin 

zawodowy,  do którego  obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach 

szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

został zastąpiony egzaminem zawodowym 

• Dla osób, które kształcą się lub kształciły wg podstawy programowej obowiązującej od  

1 września 2012 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2012. 

• Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od  

1 września 2017 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2017. 

• Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od  

1 września 2019 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2019. 

Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów 

przeprowadzanych  w formułach 2012 i 2017 to:  

• inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których 

przeprowadzany jest egzamin, 

• obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje 

nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru, 
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• część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób 

wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, 

• jawność zadań w części praktycznej egzaminu  we wskazanych kwalifikacjach. 

Egzamin zawodowy wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego z 2019 r.  jest przeprowadzany dla: 

• uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie po 1 września 2019 r. 

• absolwentów szkół, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej niż 1 września 2019 r. 

• osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy organizowany po 1 września 2020 r., 

• osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do 

pracy dorosłych; 

• osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego zawodowego, które po 1 stycznia 

2021 r. po  raz pierwszy złożą wniosek o dopuszczenie do egzaminu. 

Do egzaminu zawodowego wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego z 2019 r: 

• przystępują uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami 

oraz uczniowie będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania 

zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, 

• przystępują uczniowie techników oraz słuchacze branżowych szkół II stopnia i szkół 

policealnych, 

• mogą przystąpić uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi 

pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego 

rzemieślnikiem, 

• mogą przystąpić absolwenci branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, 

techników i szkół policealnych, 

• mogą przystąpić absolwenci szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych i 

techników, 

• mogą przystąpić osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

• mogą przystąpić osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub 

przyuczenie do pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1265, z późn. zm.), jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania 

określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego lub 

podstawie programowej kształcenia w zawodach, 

• mogą przystąpić osoby spełniające warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego 

zawodowego. 

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. Część pisemna 

trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych, 

zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna  jest prawidłowa.  Część 

pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy 

egzaminacyjnych lub przy komputerze. 

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest 

przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego 
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zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku 

egzaminacyjnym.. 

22 czerwca 2020 r. rozpoczęły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

(formuła 2012 oraz 2017) i trwały one do 9 lipca. Z kolei od 17 sierpnia do 5 września 

przeprowadzono egzaminy zawodowe w formule 2019. 

Poniżej zaprezentowano wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

uzyskane przez uczniów szkół prowadzonych przez powiat Miński w sesji zimowej oraz letniej. 

 

 

Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim 
SESJA LETNIA 

Lp 

 

Nazwa zawodu/  

egzaminu 

 liczba absolwentów Zdawalność 

Liczba 

uprawnionych  

zgłoszonych 

na egzamin 

którzy 

przystąpili 

do egzaminu 

zaliczyli 

egzamin 

1 2 3 4 5 6 7=6/5 

333107 Technik logistyk /A.32/ 

1. Egzamin pisemny 0 0 0 0 
 

2. Egzamin praktyczny 2 2 2 2 100% 

3. Ogółem dla zawodu: 2 2 2 2 100% 

Liczba wydanych dyplomów  2 

331403 Technik ekonomista /AU.35/ 

1. Egzamin pisemny 29 29 29 29 100% 

2. Egzamin praktyczny 29 29 29 22 76% 

3. Ogółem dla 

zawodu: 

29 29 29 22 76% 

333107 Technik logistyk /AU.22/ 

1. Egzamin pisemny 32 32 32 32 100% 

2. Egzamin praktyczny 32 32 32 31 97% 

3. Ogółem dla 

zawodu: 

32 32 32 31 97% 

333907 Technik  reklamy /AU.29/ 

1. Egzamin pisemny 28 28 28 28 100% 

2. Egzamin praktyczny 28 28 27 19 70% 

3. Ogółem dla 

zawodu: 

28 28 27 19 70% 

Liczba wydanych dyplomów  - 

 

SESJA  ZIMOWA  

Lp 

 

Nazwa zawodu/  

egzaminu 

 liczba absolwentów Zdawalność 

Liczba 

uprawnionych 

do zdawania 

egzaminu  

zgłoszonych 

na egzamin 

którzy 

przystąpili 

do egzaminu 

zaliczyli 

egzamin 

1 2 3 4 5 6 7=6/5 

331403 Technik ekonomista /A.36/ 

1. Egzamin pisemny 30 30 30 30 100% 

2. Egzamin praktyczny 30 30 30 30 100% 

3. Ogółem dla 

zawodu: 
30 30 30 30 100% 
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333107 Technik logistyk /A.32/ 

1. Egzamin pisemny 32 32 32 32 100% 

2. Egzamin praktyczny 32 32 32 30 94% 

3. Ogółem dla 

zawodu: 
32 32 32 30 94% 

333906 Technik organizacji reklamy /A.27/ 

1. Egzamin pisemny 30 30 30 29 100% 

2. Egzamin praktyczny 30 30 30 29 97% 

3. Ogółem dla 

zawodu: 
30 30 30 29 97% 

Liczba wydanych dyplomów  89 

 

Technikum w Zespole Szkół NR 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim 

SESJA LETNIA 

Lp 

 

Nazwa zawodu/  

egzaminu 

 liczba absolwentów Zdawalność 

Liczba 

uprawnionych 

do zdawania 

egzaminu  

zgłoszonych 

na egzamin 

którzy 

przystąpili 

do egzaminu 

zaliczyli 

egzamin 

1 2 3 4 5 6 7=6/5 

ZAWÓD technik budownictwa/Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych 

1. Egzamin pisemny 27 27 27 27 100,00% 

2. Egzamin praktyczny 27 27 27 25 92,59% 

3. Ogółem dla zawodu: 27 27 27 25 92,59% 

ZAWÓD technik informatyk/Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 

1. Egzamin pisemny 57 57 55 50 90,91% 

2. Egzamin praktyczny 57 56 53 29 54,72% 

3. Ogółem dla zawodu: 57 56 53 28 52,83% 

ZAWÓD technik geodeta/Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz 

opracowywanie wyników tych pomiarów 

1. Egzamin pisemny 12 12 12 11 91,67% 

2. Egzamin praktyczny 12 12 12 6 50,00% 

3. Ogółem dla zawodu: 12 12 12 6 50,00% 

ZAWÓD technik chłodnictwa i klimatyzacji/Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji 

chłodniczych 

1. Egzamin pisemny 14 14 14 14 100,00% 

2. Egzamin praktyczny 14 14 14 14 100,00% 

3. Ogółem dla zawodu: 14 14 14 14 100,00% 

ZAWÓD technik usług fryzjerskich/Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 

1. Egzamin pisemny 7 7 7 7 100,00% 

2. Egzamin praktyczny 
7 

7 
7 7 

100,00% 

3. Ogółem dla zawodu: 7 7 7 7 100,00% 

ZAWÓD technik budowy dróg/Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 

1. Egzamin pisemny 8 8 7 7 100,00% 

2. Egzamin praktyczny 8 8 7 7 100,00% 

3. Ogółem dla zawodu: 8 8 7 7 100,00% 

Liczba wydanych dyplomów   87 
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Sesja zimowa  
 

Lp 
Nazwa zawodu/  

egzaminu 

  liczba absolwentów 

Zdawalność 
Liczba 

uprawnionych do 

zdawania 

egzaminu  

zgłoszonych 
którzy 

przystąpili 
zaliczyli 

na egzamin do egzaminu egzamin 

1 2 3 4 5 6 7=6/5 

 ZAWÓD technik budownictwa/Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 

1. Egzamin pisemny 29 29 28 27 96,43% 

2. Egzamin praktyczny 29 29 28 16 57,14% 

3. Ogółem dla zawodu: 29 29 28 16 57,14% 

ZAWÓD technik informatyk/Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 

1. Egzamin pisemny 36 36 36 36 100,00% 

2. Egzamin praktyczny 36 36 36 34 94,44% 

3. Ogółem dla zawodu: 36 36 36 34 94,44% 

ZAWÓD technik geodeta/Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką 

nieruchomościami 

1. Egzamin pisemny 13 13 13 12 92,31% 

2. Egzamin praktyczny 13 13 13 11 84,62% 

3. Ogółem dla zawodu: 13 13 13 11 84,62% 

 ZAWÓD technik chłodnictwa i klimatyzacji/Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji 

klimatyzacyjnych 

1. Egzamin pisemny 9 9 9 9 100,00% 

2. Egzamin praktyczny 9 9 9 8 88,89% 

3. Ogółem dla zawodu: 9 9 9 8 88,89% 

Liczba wydanych dyplomów   67 

 

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół nr 1  im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku 

Mazowieckim 

Lp 

 

Nazwa zawodu/  

egzaminu 

 liczba absolwentów Zdawalność 

Liczba 

uprawnionych 

do zdawania 

egzaminu  

zgłoszonych 

na egzamin 

którzy 

przystąpili 

do 

egzaminu 

zaliczyli 

egzamin 

Stolarz AU.15 

1. Egzamin pisemny 7 7 7 5 71,4% 

2. Egzamin praktyczny 7 7 7 6 85,7% 

3. Ogółem dla zawodu:  
 

5 71,4% 

Monter sieci i instalacji sanitarnych BD.04 

1. Egzamin pisemny 7 7 7 7 100% 

2. Egzamin praktyczny 7 7 7 6 85,7% 

3. Ogółem dla zawodu:  
 

6 85,7% 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie BD.05 

1. Egzamin pisemny 9 9 8 8 88,9% 

2. Egzamin praktyczny 9 9 9 8 88,9% 

3. Ogółem dla zawodu:   8 88,9% 

Liczba wydanych dyplomów  19 
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Branżowa Szkoła I stopnia specjalna w Zespole Szkół nr 1  im. Kazimierza Wielkiego w 

Mińsku Mazowieckim 

Lp 

 

Nazwa zawodu/  

egzaminu 

 liczba absolwentów Zdawalność 

Liczba 

uprawnionych 

do zdawania 

egzaminu  

zgłoszonych 

na egzamin 

którzy 

przystąpili 

do 

egzaminu 

zaliczyli 

egzamin 

1 2 3 4 5 6 7=6/5 

Kucharz TG.07 
1. Egzamin pisemny 7 7 5 1 20% 

2. Egzamin praktyczny 7 7 5 5 100% 

3. Ogółem dla zawodu:   
  

71,4% 

Liczba wydanych dyplomów 1 

 

 

                 Technikum w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim 

 

                      Sesja lato 
Lp 

 

Nazwa zawodu/  

egzaminu 

 liczba absolwentów Zdawalność 

Liczba 

uprawnionych 

do zdawania 

egzaminu  

zgłoszonych 

na egzamin 

którzy 

przystąpili 

do 

egzaminu 

zaliczyli 

egzamin 

1 2 3 4 5 6 7=6/5 

ZAWÓD: Technik weterynarii – RL10 

1. Egzamin pisemny 22 22 22 21 96% 

2. Egzamin praktyczny 22 22 22 16 73% 

3. Ogółem dla zawodu: 22 22 22 16 73% 

Liczba wydanych dyplomów   16  

ZAWÓD: Technik leśnik RL 13 

1. Egzamin pisemny 10 10 9 7 78% 

2. Egzamin praktyczny 10 10 9 1 11% 

3. Ogółem dla zawodu: 10 10 9 1 11% 

Liczba wydanych dyplomów   1  

ZAWÓD: Technik analityk – AU.59  

1. Egzamin pisemny 13 13 13 12 92% 

2. Egzamin praktyczny 13 13 12 6 50% 

3. Ogółem dla zawodu: 13 13 12 6 50% 

Liczba wydanych dyplomów   6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

Lp 

 

Nazwa zawodu/  

egzaminu sesja 

zimowa 

 liczba absolwentów Zdawalność 

Liczba 

uprawnionych 

do zdawania 

egzaminu  

zgłoszonych 

na egzamin 

którzy 

przystąpili 

do 

egzaminu 

zaliczyli 

egzamin 

1 2 3 4 5 6 7=6/5 

ZAWÓD: Technik weterynarii – R 11 

1. Egzamin pisemny 22 22 22 20 90% 

2. Egzamin praktyczny 22 22 22 11 50% 

3. Ogółem dla zawodu: 22 22 22 11 50% 

Liczba wydanych dyplomów   11  

ZAWÓD: Technik leśnik R 14 

1. Egzamin pisemny 11 11 11 10 90% 

2. Egzamin praktyczny 11 11 11 10 90% 

3. Ogółem dla zawodu: 11 11 11 9 82% 

Liczba wydanych dyplomów   9  

ZAWÓD: Technik ochrony środowiska R.08  

1. Egzamin pisemny 12 12 12 9 75% 

2. Egzamin praktyczny 12 12 12 7 58,33% 

3. Ogółem dla zawodu: 12 12 12 7 58,33% 

Liczba wydanych dyplomów   7 

ZAWÓD: Technik analityk A.60 

1. Egzamin pisemny 15 15 15 9 60% 

2. Egzamin praktyczny 15 15 15 13 87% 

3. Ogółem dla zawodu: 15 15 15 9 60% 

Liczba wydanych dyplomów   9  

 

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Mińsku Mazowieckim 

 
Lp 

 

Nazwa zawodu/  

egzaminu 

 liczba absolwentów Zdawalność 

Liczba 

uprawnionych 

do zdawania 

egzaminu  

zgłoszonych 

na egzamin 

którzy 

przystąpili 

do 

egzaminu 

zaliczyli 

egzamin 

1 2 3 4 5 6 7=6/5 

ZAWÓD: Sprzedawca Au.20 

1. Egzamin pisemny 4 4 4 4 100% 

2. Egzamin praktyczny 4 4 4 4 100% 

3. Ogółem dla zawodu: 4 4 4 4 100% 

Liczba wydanych dyplomów   4  

ZAWÓD: Kucharz TG 07 

1. Egzamin pisemny 4 4 4 3 75% 

2. Egzamin praktyczny 4 4 4 4 100% 

3. Ogółem dla zawodu: 4 4 4 3 75% 

Liczba wydanych dyplomów   3  
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Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy  

w Mińsku Mazowieckim 

 
       

Lp. Nazwa zawodu/  egzaminu 

Liczba uczniów 

Zdawalność        

  w szkole 

uprawnionych 

do zdawania 

egzaminu  

zgłoszonych 

na egzamin 

którzy 

przystąpili do 

egzaminu 

którzy 

zaliczyli 

egzamin 

1 2 3 4 5 6 7=6/5 

Technik elektryk 

Kwalifikacja E.24.  Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 

1. Egzamin pisemny   10 10 10 8 80,0% 

2. Egzamin praktyczny 10 10 10 6 60,0% 

3. Ogółem dla zawodu: 10 10 10 5 50,0% 

Technik informatyk 

Kwalifikacja E.14.  Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 

1. Egzamin pisemny   28 28 28 27 96,4% 

2. Egzamin praktyczny 28 28 28 16 57,1% 

3. Ogółem dla zawodu: 28 28 28 16 57,1% 

Technik elektronik 

Kwalifikacja E.20.  Eksploatacja urządzeń elektronicznych  

1. Egzamin pisemny   12 12 12 12 100% 

2. Egzamin praktyczny 12 12 12 2 16,7% 

3. Ogółem dla zawodu: 12 12 12 2 16,7% 

Technik mechatronik 

Kwalifikacja E.19.  Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 

1. Egzamin  pisemny 12 12 9 8 88,9% 

2. Egzamin praktyczny 12 12 9 6 66,7% 

3. Ogółem dla zawodu: 12 12 9 6 66,7% 

Technik pojazdów samochodowych 

Kwalifikacja M.42.  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych  

1. Egzamin pisemny 26 26 26 26 100% 

2. Egzamin praktyczny 26 26 26 26 100% 

3. Ogółem dla zawodu: 26 26 26 26 100% 

Technik mechanik 

Kwalifikacja M.44.  Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń  

1. Egzamin pisemny 3 3 3 3 100% 

2. Egzamin praktyczny 3 3 3 2 66,7% 

3. Ogółem dla zawodu: 3 3 3 2 66,7% 

Technik cyfrowych procesów graficznych Kwalifikacja A.55.  Drukowanie cyfrowe 

1. Egzamin pisemny 21 21 21 18 85,7% 

2. Egzamin praktyczny 21 21 21 19 90,5% 

3. Ogółem dla zawodu: 21 21 21 17 81,0% 
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Lp. 
Nazwa zawodu/  

egzaminu 

Liczba uczniów 

Zdawalność         

w szkole 
uprawnionych 

do zdawania 

egzaminu  

zgłoszonych 

na egzamin 

którzy 

przystąpili do 

egzaminu 

którzy 

zaliczyli 

egzamin 

Technik elektryk 

Kwalifikacja EE.05.  Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 

1. Egzamin pisemny   8 8 8 4 50,0% 

2. Egzamin praktyczny 8 8 8 8 100,0% 

3. Ogółem dla zawodu: 8 8 8 4 50,0% 

Technik elektronik 

Kwalifikacja EE.03.  Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 

1. Egzamin pisemny   10 10 10 8 80,0% 

2. Egzamin praktyczny 10 10 8 8 100,0% 

3. Ogółem dla zawodu: 10 10 8 7 87,5% 

Technik mechatronik 

Kwalifikacja EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 

1. Egzamin  pisemny 23 23 23 23 100,0% 

2. Egzamin praktyczny 23 23 22 22 100,0% 

3. Ogółem dla zawodu: 23 23 22 22 100,0% 

Technik informatyk 

Kwalifikacja EE.08.  Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 

1. Egzamin pisemny 41 41 41 24 59% 

2. Egzamin praktyczny 41 41 39 26 67% 

3. Ogółem dla zawodu: 41 41 39 19 49% 

Technik pojazdów samochodowych 

Kwalifikacja MG.18.  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

1. Egzamin pisemny 18 18 18 16 88,9% 

2. Egzamin praktyczny 18 18 17 17 100,0% 

3. Ogółem dla zawodu: 18 18 17 15 88,2% 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

Kwalifikacja AU.54.  Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 

1. Egzamin pisemny 22 22 22 22 100,0% 

2. Egzamin praktyczny 22 22 22 9 40,9% 

3. Ogółem dla zawodu: 22 22 22 9 40,9% 
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Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim 

 
SESJA ZIMOWA  

Lp. 

 

Nazwa zawodu/  

egzaminu 

 liczba absolwentów Zdawalność 

% Liczba 

uprawnionych 

do zdawania 

egzaminu  

zgłoszonych 

na egzamin 

którzy 

przystąpili 

do egzaminu 

zaliczyli 

egzamin 

1 2 3 4 5 6 7=6/5 

Technik żywienia i usług gastronomicznych TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 

1. Egzamin pisemny 25 25 24 23 95,83% 

2. Egzamin praktyczny 25 25 24 23 95,83% 

3. Ogółem dla zawodu: 25 25 24 23 95,83% 

Technik żywienia i usług gastronomicznych T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

1. Egzamin pisemny 23 23 23 22 95,65% 

2. Egzamin praktyczny 23 23 23 21 91,3% 

3. Ogółem dla zawodu: 23 23 23 21 91,3% 

Liczba wydanych dyplomów  21 

Technik technologii żywności  TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych. 

1. Egzamin pisemny 10 10 10 10 100% 

2. Egzamin praktyczny 10 10 10 10 100% 

3. Ogółem dla zawodu: 10 10 10 10 100% 

Technik technologii żywności (cukiernik) T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych. 

1. Egzamin pisemny 9 9 9 9 100% 

2. Egzamin praktyczny 9 9 9 9 100% 

3. Ogółem dla zawodu: 9 9 9 9 100% 

Liczba wydanych dyplomów  6 

Technik hotelarstwa TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji. 

1. Egzamin pisemny 24 24 24 24 100% 

2. Egzamin praktyczny 24 24 24 20 75% 

3. Ogółem dla zawodu: 24 24 24 20 75% 

Technik hotelarstwa T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

1. Egzamin pisemny 23 23 23 23 100% 

2. Egzamin praktyczny 23 23 23 20 86,9% 

3. Ogółem dla zawodu: 2 23 23 20 86,9% 

Liczba wydanych dyplomów  16 

Technik architektury krajobrazu R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów 

małej architektury krajobrazu. 

1. Egzamin pisemny 9 9 9 9 100% 

2. Egzamin praktyczny 9 9 9 7 77,7% 

3. Ogółem dla zawodu: 9 9 9 7 77,7% 

Liczba wydanych dyplomów  7 
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SESJA LETNIA  

Technik usług kelnerskich, TG.10 

1. Egzamin pisemny 24 24 24 20 83,33% 

2. Egzamin praktyczny 24 24 23 20 86,96% 

3. Ogółem dla 

zawodu: 

24 24 24 18 75,00% 

Technik architektury krajobrazu, RL.21 

1. Egzamin pisemny 13 13 13 6 46,15% 

2. Egzamin praktyczny 13 13 13 7 53,84% 

3. Ogółem dla 

zawodu: 

13 13 13 6 46,15% 

 
 ……. 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA im. Z.  Glogera w Zespole Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w 

Mińsku Mazowieckim  (SESJA LETNIA 2020) 

 

 

Szkoła policealna  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – sesja letnia  

Lp. 

 

Nazwa zawodu/  

egzaminu 

 liczba absolwentów Zdawalność 

Liczba 

uprawnionych 

do zdawania 

egzaminu  

zgłoszonych 

na egzamin 

którzy 

przystąpili 

do egzaminu 

zaliczyli 

egzamin 

1 2 3 4 5 6 7=6/5 

ZAWÓD: TECHNIK ADMINISTRACJI (AU.68) 

1. Egzamin pisemny 12 12 12 9 75 % 

2. Egzamin praktyczny 12 12 12 6 50 % 
3. Ogółem dla zawodu:    6 50 % 

Liczba wydanych dyplomów  6 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

Nazwa zawodu/  

egzaminu 

 liczba absolwentów Zdawalność 
Liczba 

uprawnionych do 

zdawania 

egzaminu  

zgłoszonych 

na egzamin 

którzy 

przystąpili 

do egzaminu 

zaliczyli 

egzamin 

Kucharz, TG.07 

1. Egzamin pisemny 18 18 17 15 88,24% 

2. Egzamin praktyczny 18 18 17 15 88,24% 

3. Ogółem dla zawodu: 18 18 17 15 88,24% 

Liczba wydanych dyplomów 15 
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Kwalifikacyjne kursy zawodowe  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 

sesja zimowa 

Lp 

 

Nazwa zawodu/  

egzaminu 

 liczba absolwentów Zdawalność 

Liczba 

uprawnionych 

do zdawania  

zgłoszonych 

na egzamin 

którzy 

przystąpili 

do egzaminu 

zaliczyli 

egzamin 

1 2 3 4 5 6 7=6/5 

ZAWÓD: Rolnik (RL.03) 

1. Egzamin pisemny 23 23 23 23 100 % 

2. Egzamin praktyczny 23 23 23 23 100 % 

3. Ogółem dla zawodu:   23 23 100 % 

Liczba wydanych świadectw kwalifikacji  23 

ZAWÓD:  Pszczelarz (RL.04) 

1. Egzamin pisemny 28 28 28 28 100 % 

2. Egzamin praktyczny 28 28 28 28 100 % 

3. Ogółem dla zawodu:   28 28 100 % 

Liczba wydanych świadectw kwalifikacji  28 

ZAWÓD:  Krawiec (A.71) 

1. Egzamin pisemny 13 13 10 10 100 % 

2. Egzamin praktyczny 13 13 10 10 100 % 

3. Ogółem dla zawodu:   10 10 100 % 

Liczba wydanych świadectw kwalifikacji  10 

ZAWÓD: Technik przemysłu mody (A.74) 

1. Egzamin pisemny 12 12 10 10 100 % 

2. Egzamin praktyczny 12 12 10 9 90 % 

3. Ogółem dla zawodu:   10 9 90 % 

Liczba wydanych świadectw kwalifikacji  9 

ZAWÓD:  Technik rolnik (R.17) 

1. Egzamin pisemny 21 21 16 16 100 % 

2. Egzamin praktyczny 21 21 16 10 62,5 % 

3. Ogółem dla zawodu:   16 10 62,5 % 

Liczba wydanych świadectw kwalifikacji  10 

Łączna liczba wydanych świadectw kwalifikacji 80 

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – sesja letnia (czerwiec-lipiec 2020) 

Lp 

 

Nazwa zawodu/  

egzaminu 

 liczba absolwentów Zdawalność 

Liczba 

uprawnionych 

do zdawania 

egzaminu  

zgłoszonych 

na egzamin 

którzy 

przystąpili 

do egzaminu 

zaliczyli 

egzamin 

ZAWÓD: Kucharz (TG.07) 

1. Egzamin pisemny 21 21 21 21 100 % 

2. Egzamin praktyczny 21 21 20 20 100 % 

3. Ogółem dla zawodu:   20 20 100 % 

Liczba wydanych świadectw kwalifikacji  20 

ZAWÓD:  Pszczelarz (RL.04) 

1. Egzamin pisemny 23 23 23 22 96 % 

2. Egzamin praktyczny 23 23 23 22 96 % 

3. Ogółem dla zawodu:   23 22 96 % 

Liczba wydanych świadectw kwalifikacji  22 

ZAWÓD: Technik rachunkowości (AU.36) 

1. Egzamin pisemny 17 17 15 15 100 % 

2. Egzamin praktyczny 17 17 15 15 100 % 

3. Ogółem dla zawodu:   15 15 100 % 

Liczba wydanych świadectw kwalifikacji  15 
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ZAWÓD: Technik rachunkowości (AU.65) 

1. Egzamin pisemny 20 20 12 12 100 % 

2. Egzamin praktyczny 20 20 12 12 100 % 

3. Ogółem dla zawodu:   12 12 100 % 

Liczba wydanych świadectw kwalifikacji  12 

ZAWÓD:  Florysta (RL.26) 

1. Egzamin pisemny 12 12 10 7 70 % 

2. Egzamin praktyczny 12 12 10 10 100 % 

3. Ogółem dla zawodu:   10 7 70 % 

Liczba wydanych świadectw kwalifikacji  7 

ZAWÓD:  Krawiec (AU.12) 

1. Egzamin pisemny 8 8 8 8 100 % 

2. Egzamin praktyczny 8 8 8 8 100 % 

3. Ogółem dla zawodu:   8 8 100 % 

Liczba wydanych świadectw kwalifikacji  8 

Łączna liczba wydanych świadectw kwalifikacji 84 

 

 

11.  Wyniki z nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach 
oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 
 

 

W Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim 

w ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorium oświaty w roku szkolnym 

zostały przeprowadzone ankiety on-line; 

 Ankieta „Kształcenie dzieci rodziców powracających do kraju oraz dzieci 

cudzoziemców”; 

 Ankieta dotycząca edukacji włączającej w Polsce – Kształcenie ogólne – SIO; 

 Ankieta „Arkusz monitorowania  realizacji obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego w szkole w roku szkolnym 2019/2020” – system ewaluacji oświaty; 

 Ankieta „Dane na temat zaistniałych problemów oraz ewentualnych ryzyk związanych z 

organizacją, np. konkursów, wycieczek zagranicznych, wymiany młodzieży, itp. 

wynikających z możliwości wystąpienia zakażenia koronawirusem”;  

 Ankieta – „Informacje dotyczące kształcenia na odległość – zdiagnozowane problemy”; 

 Ankieta – „Informacja dotycząca innych form kontaktu szkoły z rodzicami 

oraz uczniami/słuchaczami w czasie realizacji kształcenia na odległość”; 

 Ankieta – „Informacja o przewidywanych potrzebach w zakresie nauczycieli informatyki 

w najbliższych latach szkolnych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”; 

 Ankieta – „Realizacja dodatkowych zajęć z języka polskiego i dodatkowych zajęć 

wyrównawczych dla cudzoziemców oraz osób będących obywatelami polskimi, 

podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka 

polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki”; 

 Ankieta – „Realizacja przez szkołę zadań dotyczących wychowania, profilaktyki 

i bezpieczeństwa w roku szkolnym 2019/2020”; 
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 Ankieta – „Informacja na temat organizacji konsultacji dla uczniów klas 4-8 

w samorządowych i niesamorządowych szkołach podstawowych, liceach 

ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia dla młodzieży”. 

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim w roku szkolnym  

2019/2020 nadzór pedagogiczny był sprawowany do czasu ogłoszenia Rozporządzenia MEN z 

20 marca 2020 r w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. Po ogłoszeniu stanu epidemicznego w związku z zagrożeniem 

COVID-19 zawieszono sprawowany nadzór. Nadzór pedagogiczny w ZSE jest sprawowany 

oprócz Mazowieckiego Kuratora Oświaty  także przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 

w zakresie liceum sztuk plastycznych. W tym roku szkolnym nie przeprowadzono kontroli, 

ewaluacji. W zakresie wspomagania dyrektor zespołu brał udział w konferencjach 

organizowanych przez wizytatorów MKO oraz w konferencjach, szkoleniach organizowanych 

przez wizytatora CEA np.: Ogólnopolskiej Konferencji w Gdyni: „Badanie jakości kształcenia 

artystycznego” 19 – 20.09.2019 r. w szkołach plastycznych, w szkoleniu on-line Organizacja 

egzaminu maturalnego i zawodowego w czasie pandemii. 

W Zespole Szkół Ekonomicznych w ramach ewaluacji wewnętrznej przeprowadzono  badanie: 

„Ocena organizacji i przebiegu zdalnego nauczania w naszej szkole. Obciążenie ucznia 

zadaniami domowymi. Badanie objęło uczniów i ich rodziców. Wnioski wynikające z badania 

uczniów: -dostęp do komputerów i Internetu mieli wszyscy badani uczniowie - ujednolicenie 

narzędzi do zdalnego nauczania - mniej zadawanych prac domowych -łatwiejsze skupienie się 

na lekcji w domu niż w szkole, uczniowie bardziej wypoczęci, nie musieli rano wstawać aby 

dojechać do szkoły. -chęć nauki w normalnych warunkach (zdecydowana większość badanych) 

-mniej stresu -zdecydowana większość badanych mieszkańców internatu ma kontakt ze swoim 

wychowawcą i jest zadowolona z przekazywanych treści i pomocy. 

W roku szkolnym 2019/2020 została przeprowadzona w Zespole Szkół Turystyczno-

Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim kontrola w zakresie zgodności oferty kształcenia 

zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Kontrola zakończyła się 

pozytywnie. 

W Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim w dniu  

19 listopada 2019 roku odbyła się kontrola kuratoryjna sprawdzająca zgodność oferty kształcenia 

zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Nie było uwag 

pokontrolnych. 

W Zespole Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim zapowiedziane kontrole 

nie odbyły się z powodu epidemii. Brak innych wizytacji i kontroli w roku szkolnym 2019/2020. 

W dniu 04.02.2020 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie przeprowadziło w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim kontrolę w zakresie – zgodności z 

przepisami specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub 

w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – nie wydano zaleceń, kontrola 

nie wykazała nieprawidłowości. 

 

 


