
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 
Powiatu Kozienickiego 

 za rok szkolny 2021/2022



Spełniając  wymóg art.  11 ust  7  ustawy z  dnia  14 grudnia 2016 r.  -  Prawo oświatowe,  Zarząd
Powiatu przedstawia  organowi stanowiącemu informację o stanie realizacji zadań oświatowych za
poprzedni rok szkolny. 
Dokument ten powstał na podstawie informacji przekazanych przez Dyrektorów szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Powiat Kozienicki, danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Warszawie i Systemu Informacji Oświatowej. 

I. Informacje wstępne.

W roku szkolnym 2021/2022 Powiat Kozienicki był organem prowadzącym dla:
1. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Opactwie;
2. I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach;
3. Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach;
4. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kozienicach;
oraz organem dotującym dla: 
1. Niepublicznego Technikum Zawodowego ZDZ w Kielcach w Kozienicach;
2. Niepublicznej Szkoły Branżowej I stopnia ZDZ w Kielcach w Kozienicach;
3. Niepublicznego Liceum dla Dorosłych ZDZ w Kielcach w Kozienicach;
4. Niepublicznej Szkoły Policealnej ZDZ w Kielcach w Kozienicach;
5. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Eureka” w Kozienicach.

II. Typ i struktura organizacyjna jednostki.

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie.

W roku szkolnym 2021/2022 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym funkcjonowały
szkoły:

1. Szkoła  Podstawowa  Specjalna  dla  dzieci  z  niepełnosprawnością  intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami  sprzężonymi.
Klasy:
- I-III      - 5 uczniów, w tym 3 ze sprzężeniem i 2  w stopniu  umiarkowanym;
- II    - 1 uczennica ze sprzężeniem – nauczanie indywidualne;
- IV-VII   - 5 uczniów, w tym 3 ze sprzężeniem, 2 w stopniu  umiarkowanym;
- VII     - 6 uczniów, w tym 1 ze sprzężeniem, 5 w stopniu umiarkowanym;

                              1 w stopniu znacznym;
- VIII       - 7 uczniów,  w tym  6 w stopniu umiarkowanym , 1 w stopniu znacznym.

2. Odział rewalidacyjno-wychowawczy dla  uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu głębokim   - 4  uczniów.

3. Szkoła  Przysposabiająca  do  Pracy  dla  dzieci  z  niepełnosprawnością  intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.
Klasy:
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- I   pp           - 8 uczniów,  w tym 1 ze sprzężeniem, 7 w stopniu umiarkowanym;
- I - II  pp      - 8 uczniów, w tym  6 w stopniu umiarkowanym, 2 znacznym;
- IIIppA         - 4 uczniów, w tym 3 ze sprzężeniem, 1 w stopniu znacznym;
- II - IIIpp      - 8 uczniów, w tym 8 w stopniu umiarkowanym. 

4. Grupy wychowawcze w internacie:
 - Grupa I    - 8 wychowanków, w tym  2 uczniów ze sprzężeniem i 6 w stopniu  
   umiarkowanym;
 - Grupa II   - 8  wychowanków, 1 uczeń  ze sprzężeniem, 7 w stopniu umiarkowanym;
 - Grupa III  - 8 wychowanek,  w tym 7  w stopniu umiarkowanymi, 1 w stopniu znacznym ;

     - Grupa IV  - 6 wychowanek, w tym 1 uczennica ze sprzężeniem, 5 w stopniu  
       umiarkowanym.

     We wrześniu roku szkolnego 2021/2022 w Ośrodku rozpoczęło naukę 56 uczniów.  W czerwcu
ukończyło szkołę 4 absolwentów. W internacie  przebywało 30 wychowanków. 

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.

W roku  szkolnym 2021/2022 uczniowie  I  LO  uczęszczali  do  12  oddziałów (w  tym:  3  klasy
pierwsze, 3 klasy drugie, 6 klas trzecich):

1. Po szkole podstawowej (4-letni cykl kształcenia):
- klasa 1a – biologia, chemia, j. angielski;
- klasa 1b – matematyka, geografia, j. angielski;
- klasa 1c – j. polski, historia, j. angielski. 
2. Po szkole podstawowej(4-letni cykl kształcenia):
- klasa 2a - biologia, chemia,  informatyka;
- klasa 2b - j. polski, historia, j. angielski;
- klasa 2c - geografia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski. 
3. Po szkole podstawowej ( 4-letni cykl kształcenia)
- klasa 3a- biologia, chemia, informatyka;
- klasa 3b – j. polski, historia, j. angielski;
- klasa 3c- geografia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski.
4. Po gimnazjum (3-letni cykl kształcenia)
- klasa 3a – medyczna;
- klasa 3b – matematyczno – geograficzna;
- klasa 3c – językowo – medialna.

Od 1.04.2022r. powołano Oddział Przygotowawczy dla uczniów z Ukrainy dla uczniów I LO im.
S. Czarnieckiego w Kozienicach i uczniów ZS Nr1 im. Legionów Poskich w Kozienicach.

3. Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.

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

III. Baza lokalowa i remonty.

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie.

SOSW w Opactwie mieści się w dwóch budynkach. Budynek główny mieści 7 klas lekcyjnych,
pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, 4 pomieszczenia kuchenne, szatnię, stołówkę, 3 łazienki.
W  drugim  budynku  (dom  nauczyciela)  znajduje  się  6  pomieszczeń  zaadaptowanych  na  sale
dydaktyczne, gabinet pielęgniarki  i pomieszczenia biurowe. Ośrodek posiada do dyspozycji boisko
szkolne.

W miesiącach wakacyjnych przeprowadzono we własnym zakresie prace remontowe:
-  malowanie: 8  klas lekcyjnych,  łazienka, pomieszczenie kuchenne, 2 korytarze, stołówka;
- remont pieca olejowego;
- wymiana rynien w budynku „Dom Nauczyciela”;

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.

Szkoła jest wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt.  Posiadamy tablice
interaktywne  i  7  monitorów  dotykowych.  W  każdej  sali  lekcyjnej  znajdują  się  zestawy
komputerowe, ekrany i projektory multimedialne. Biblioteka posiada bogaty księgozbiór, który jest
systematycznie uzupełniany o nowości wydawnicze i literaturę fachową. Szkoła posiada czytelnię
internetową,  profesjonalną  pracownię  językową,  nowoczesną  pracownię  komputerową,  boisko
wielofunkcyjne,  siłownię  wewnętrzną  oraz  plenerową.   Budynek  objęty  jest  monitoringiem
wyposażonym w kamery cyfrowe. 

Baza  dydaktyczna jest  poszerzana  w miarę  posiadanych  środków finansowych.  W roku
szkolnym 2021/2022 zakupione zostały m.in. komputer do biblioteki, drukarkę kolorową, 2 tablety,
sprzęt sportowy, niszczarkę i specjalistyczne pomoce dydaktyczne (m.in. fantom).
W  listopadzie   2021r.  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Mazowieckiego  przyznał  szkole
dofinansowanie  w  wysokości  80  000  zł.  na  zakup  sprzętu  komputerowego  w  ramach
„Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i  uczniów do nauczania zdalnego”.
Z  uwagi na wybuch wojny na Ukrainie środki te zostały czasowo wstrzymane.
Szkoła  jest  w trakcie  realizacji  inwestycji  „Budowa placu  sportowo –  rekreacyjnego”.  Wartość
inwestycji  to  60 000,00 zł  z  czego 60% środków stanowi dofinansowanie ze środków budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego
rozwoju województwa mazowieckiego.

Z uwagi na konieczność pracy zdalnej/hybrydowej podczas pandemii COVID-19, podjęta
została  decyzja  o  remoncie/wymianie  sieci  informatycznej,  która  ma  na  celu  zwiększenie
przepustowości danych. W grudniu 2021 roku zakończono prace z tym związane. Wartość usługi to
49 963,14 zł.

W okresie ferii letnich 2022r. pomalowano salę lekcyjną na parterze,  korytarze na I i  II
piętrze oraz klatki schodowe. Ponadto dokonano konserwacji podłóg na korytarzach I i II piętra.
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Łączna wartość prac remontowych to 59 998,06 zł, w tym kwota 30 000,00 zł to środki z budżetu
Gminy Kozienice.

Przed szkołą  znajduje  się  zadbany ogród.  Systematycznie  pielęgnowane i  przycinane  są
drzewa przed szkołą, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak również samej estetyki.
Szkoła  jest  właściwie  przygotowana  do  nowego  roku  szkolnego  –  protokół  z  przeglądu
jednorocznego z dnia 31.08.2022r. 

Dokonano też przeglądu gaśnic (protokół z 10.01.2022r.), kontroli przewodów kominowych
(protokół  z  dnia  01.06.2022r.),  kontrola  finansowa  (30.05.2022-10.06.2022r.,  protokół  z  dnia
23.06.2022r. - bez uwag) kontrola ZUS za 2019r.,  2020r.,  2021r.  - protokół bez uwag, kontrola
wydatkowania środków z funduszu Rady Rodziców (protokół z dnia 26.11.2021r.  -  bez uwag),
kontrola SANEPID (protokół z dnia 27.10.2021r. - bez uwag).

3. Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.

W miarę pozyskiwania środków Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich planuje 
następujące inwestycje:

• wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych;
• doposażenie pracowni gastronomicznej i ekonomicznej;
• zakup i wymiana mebli bibliotecznych oraz remont podłogi;
• malowanie ogrodzenia;
• wymiana drzwi w szkole;
• zakup rolet do sali gimnastycznej (zaciemnienie);
• zakup kotary przedzielającej salę gimnastyczną;
• doposażenie studia szkolnego;
• zakup krzeseł i stolików szkolnych;
• wymiana mebli w salach lekcyjnych;
• wymiana podłóg w pokojach Internatu szkoły;
• doposażenie pracowni elektrycznej;
• zakup rolet zaciemniających do sal lekcyjnych.

PRZEPROWADZONE REMONTY:

•  wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych.

I  V  . Kadra.  

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie.

1.Pracownicy pedagogiczni:
- 30 nauczycieli,  w tym dyrektor ośrodka  i kierownik internatu;
- 21 dyplomowanych,

- 5 mianowanych; ,

- 4 kontraktowych.
2.Pracownicy administracji i obsługi:

- 3 pracowników administracji, 
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- 8 pracowników obsługi.  
 3. Doskonalenie zawodowe w tym awanse: 

- 1 nauczyciel w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego,
- 2 nauczycieli w trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.

4. Nagrody:
- starosty - 2 nauczycieli,
- dyrektora – 10 nauczycieli, 
- dyrektora – 5 administracja i obsługa.

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.

1. Pracownicy pedagogiczni – przeciętne zatrudnienie za okres IX/2021-VIII/2022 – 25,87 etatów.
Stan na 31.08.2022r.  –  31 nauczycieli,  stan 01.09.2022r.  -  35 nauczycieli  (w tym: 2 osoby
z tytułem doktora).

2. Pracownicy administracji i obsługi – przeciętne zatrudnienie za okres IX/2021-VIII/2022 – 8,83
etatów.  Stan  na  01.09.2022r.  –  10  pracowników,  w  tym  3,38  etatu  w  administracji,
6 pracowników obsługi oraz 2 osoby na pracach interwencyjnych.

3. Awans  zawodowy  –  w  roku  szkolnym  2021/2022 zatrudnionych  było  23 nauczycieli  ze
stopniem  awansu  nauczyciela  dyplomowanego,  3 nauczycieli  mianowanych,  5 nauczycieli
kontraktowych.  W trakcie  stażu na stopień nauczyciela  dyplomowanego było  3 nauczycieli.
Jeden staż zakończył się otrzymaniem stopnia nauczyciela dyplomowanego, 1 staż zakończył
się, 1 staż trwa nadal. Staż na stopień nauczyciela mianowanego odbywał 1 nauczyciel. 

4. Szkolenia -  nauczyciele  i  pracownicy administracji  na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje
i umiejętności zawodowe indywidualnie oraz poprzez uczestnictwo w organizowanych przez
szkołę  szkoleniowych  radach  pedagogicznych.  W  roku  szkolnym  2021/2022 nauczyciele
uczestniczyli w licznych webinariach, kursach, seminariach odbywających się on-line. Każdy
z  nich  wziął  udział  przynajmniej  w  1  szkoleniu  przedmiotowym co  jest  udokumentowane
certyfikatami.  W roku szkolnym 2021/2022  odbyły  się  następujące  szkolenia  organizowane
przez dyrektora szkoły: pierwsza pomoc oraz BHP i PPOŻ dla wszystkich pracowników szkoły,
szkolenie  z  obsługi  Mol-Net+W  dla  2  pracowników  biblioteki  szkolnej,  7  szkoleń  dla
pracowników  administracji.  Dyrektor  Ewa  Malec  wzięła  udział  w  szkoleniach:  „Arkusz
organizacyjny i organizacja zajęć specjalistycznych” oraz „Organizacja konkursu na dyrektora
placówki oświatowej”.  Z Kongresu dla  nauczycieli  Wychowania Fizycznego oraz trenerów
sportowych  skorzystało  2  nauczycieli.  Studia  podyplomowe  ukończyło   3  nauczycieli
z następujących przedmiotów: Podstawy przedsiębiorczości, Wychowanie do Życia w Rodzinie,
Bibliotekoznawstwo. Jeden nauczyciel jest w trakcie studiów podyplomowych z Etyki.

5. Nagrody dla nauczycieli i innych pracowników:
- z okazji Dnia Edukacji Narodowej  2021r. nagrody starosty otrzymało 2 nauczycieli;
- nagrody dyrektora otrzymało 11 nauczycieli, 3 pracowników administracji oraz 1 pracownik
obsługi.
Na  wniosek  dyrektora  szkoły  przyznane  zostały  również  odznaczenia  państwowe  Komisji
Edukacji  Narodowej  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej.  Odznaczenia  te  otrzymały
2 nauczycielki.

3. Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.
1. Nauczycieli stałych – 99, w tym:
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 dyplomowani – 87;

 mianowani – 7;

 kontraktowi – 5;
 stażyści – 0.

2. Nauczyciele pracujący w niepełnym wymiarze godzin – 5 w tym:
 dyplomowani – 1;
 mianowani – 2;
 kontraktowi – 2;
 stażyści – 0.

3. Zapotrzebowania na etat nauczyciela – brak.
Pracownicy administracji: 10 osób.
Pracownicy obsługi:  26 osób.

Obsada kadry kierowniczej:
- Dyrektor; 
- Wicedyrektor- 3 osoby;
- Kierownik Internatu;
- Kierownik Szkolenia Praktycznego.
Postępowania  egzaminacyjne  na  stopień  nauczyciela  kontraktowego,  mianowanego
i dyplomowanego:
- kontraktowy – 0;
-  mianowany – 1;
- dyplomowany – 3.
Przyznawanie odznaczeń i nagród kuratora, starosty, dyrektora:
• Kuratora – 0;
• Medal Komisji Edukacji – 0;
• Brązowy Krzyż Zasługi – 0;
• Starosty – 5 osób,
• Dyrektora – 32 nauczycieli, 10 osób administracji i 21 osób obsługi.

ZESTAWIENIE Z ROZBICIEM NA ETATY

Pracownicy  pedagogiczni.  W  szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez  Powiat
Kozienicki w etatach z rozbiciem na poszczególne stopnie awansu

Nazwa szkoły/placówki Liczba stosunków pracy nauczycieli
Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany ogółem

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

w Opactwie

- 4 5 20,67 29,67

I Liceum Ogólnokształcące im.
Stefana Czarnieckiego w

Kozienicach
- 3,57 3,23 18,90 25,70

Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów
Polskich w Kozienicach - 7 9 88 104

Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna w Kozienicach - 2 3,5 6,5 12
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Pracownicy niepedagogiczni   - wg stanu na dzień  30 września  2021 roku w szkołach

i placówkach pracownicy niepedagogiczni w etatach (liczba ogółem)

Nazwa szkoły/placówki Liczba etatów

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

w Opactwie
11,5

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana
Czarnieckiego w Kozienicach                         8,25

Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w
Kozienicach 33,5

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Kozienicach

4

V. Wyniki rekrutacji. (2022/2023)

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie.

W bieżącym roku szkolnym  przyjęto 8 nowych uczniów.
Szkoła Podstawowa:

• klasa I – 1;
• klasa VI – 1.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:
• klasa I – 5.

Zespół Rewalidacyjno – Wychowawczy:
• 1 uczeń.

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.

Rekrutację  na  rok  szkolny  2022/2023  przeprowadzono  na  podstawie  wyników  z  egzaminu
przeprowadzonego w ostatniej klasie szkoły podstawowej, ocen na świadectwie końcowym oraz
innych osiągnięć kandydatów.
Przyjęto 95 osób do 3 klas pierwszych o następujących kierunkach kształcenia.
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KLASY PIERWSZE
1a biologia, chemia, 31
1b oddział sportowy- pływanie
 geografia, j. angielski

31

1c j. polski, historia, angielski 33
Klasy 1 95

POZOSTAŁE KLASY

2A 20

2B 20
2C 24

Klasy 2 64
 3A 25

3B 23
3C 20

Klasy 3 68
4 A 28

4B 22
4C 23

Klasy 4 73
Ogółem 12 300

3. Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.
KLASY PIERWSZE

1 bE  elektryk 34
1cE ślusarz 30

1 ahZ  wielozawodowa 27
1 bhZ  wielozawodowa 27

1 ALO matematyczno - informatyczne 20
1 BLO  matematyczno - fizyczne 29

1 DLO humanistyczne 27
1 FLO biologiczno–chemiczne 37

1 GLO matematyczno - geograficzne 33
1 TEK technikum ekonomiczne 33

1 TG technikum żywienia i usług 
gastronomicznych 

28

1 TEL technikum elektryczne 34

1 TM technikum mechaniczne 30
Klasy 1 - 13 389
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                                    POZOSTAŁE KLASY

2bE  elektryk + ślusarz 18+11
2hZ  wielozawodowa 32

2ALO matematyczno - informatyczne 28
2BLO  matematyczno – fizyczne 22

2DLO humanistyczne 17
2FLO  biologiczno-chemiczne 20

2GLO   matematyczno-geograficzne 28
2TEK  technikum ekonomiczne 21

2TG  technikum żywienia i usług 
gastronomicznych 

23

2TM  technikum mechaniczne 22

2 TEL  technikum elektryczne 24
Klasy II - 11 266

3bE  elektryk 20
3cE  ślusarz 16

3hZ  wielozawodowa 32
3FLO  biologiczno-chemiczne + humanistyczne 17+18

3BLO  matematyczno – fizyczne 24
3GLO  matematyczno – informatyczne + 
matematyczno – geograficzne

8+17

3ATEK  technikum ekonomiczne 21
3BTEK technikum ekonomiczne 19

3TG technikum żywienia i usług gastronomicznych 25
3TM  technikum mechaniczne 22

3 TEL  technikum elektryczne 27
Klasy III - 11 266

4BLO matematyczno - fizyczne 21
4DLO humanistyczne 17

4FLO biologiczno - chemiczne 23
4GLO matematyczno - geograficzne 32

4TEK technikum  ekonomiczne 31
4TEKG technikum  ekonomiczne 21

4TG  technikum żywienia i usług 
gastronomicznych 

24

4TGG  technikum żywienia i usług 
gastronomicznych 

24

4TM  technikum mechaniczne 19
4TMG technikum mechaniczne 31

4 TEL  technikum elektryczne 22
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4 TELG  technikum elektryczne 34
Klasy IV - 12 299

Ogółem 47 1220

 
VI. Działania w ramach projektów unijnych i międzynarodowych prowadzonych
w placówkach, pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych.

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie.

Udział  w projekcie „Mazowiecki Krąg Tańca 2022” realizowany przez ARTBALE Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki w Legionowie. 

Pozyskano środki finansowe i rzeczowe w kwocie  dla SOSW w Opactwie   119 048,00 zł
Aktywna Tablica – 38 750,00 zł 
Laboratoria Przyszłości  – 30 000,00 zł 
Narodowy Rozwój Czytelnictwa  na lata 2021/2025 (Biblioteka) -2 400,00 zł 
Bank Pekao S.A.  - Projekt  grantowy „Jesteśmy blisko”- 4 700,00 zł  
Bank Pekao S.A. - 4 630,00 zł
Enea S.A.  Projekt „Magia Świąt z Enea”- 5 000,00 zł
Enea S.A. -  11 200,00 zł 
Fundacja Studencka Młodzi Młodym – 7 500,00 zł 
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa -738,00 zł 
Zakład Karny Żytkowice -200,00 zł 
Jednostka Batalion Mostowy z Dęblina – 1 900,00 zł 
Husar Kozienice – 2 550,00 zł 
Rada Rodziców -2 000,00 zł 
Liceum Lotnicze w Dęblinie – 440,00 zł 
Firma Logistic – 450,00 zł 
Technika System – 890,00 zł 
Prywatny darczyńca -1 300,00 zł 
Starostwo Powiatowe w Kozienicach „ Szlachetna paczka”   – 3 110,00 zł 
Ministerstwo Edukacji i Nauki -790,00 zł 
 Biblioteka – 500,00 zł 

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.

W 2021/2022 roku I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach pozyskało
środki z zewnętrznych źródeł:
-  we wrześniu 2021r. dotacja celowa  na zajęcia wspomagające w kwocie 12 600,00 zł,
- w październiku 2021r. z budżetu Województwa Mazowieckiego środki w wysokości 36 000,00 zł
tj. dofinansowanie w 60% wartości inwestycji pod nazwą „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego”
w  ramach  Instrumentu  wsparcia  zadań  ważnych  dla  równomiernego  rozwoju  województwa
mazowieckiego. Realizacja tego zadania została przeniesiona na 2022r.,
-  w  listopadzie  2021r.  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Mazowieckiego  przyznał  szkole
dofinansowanie w wysokości  około 80  000,00  zł   na zakup sprzętu komputerowego w ramach
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„Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.  
Z uwagi na wybuch wojny na Ukrainie środki te zostały czasowo wstrzymane.
-  w styczniu 2022r. z budżetu Gminy Kozienice 30 000,00 zł na zakup usług remontowych,
-  w  marcu  2022r.  dotację  celową  na  dodatkowe  zajęcia  specjalistyczne  z  zakresu  pomocy
psychologiczno – pedagogicznej w kwocie 10 599, 40 zł. Środki te są do wykorzystania w okresie
marzec-grudzień 2022r., 
-  w  maju  2022r.  środki  na  zadania  oświatowe  w  ramach  pomocy  dla  uczniów  pochodzących
z Ukrainy – kwota. 3 153,00 zł.
Łącznie pozyskane środki pozabudżetowe za ostatnie 3 lata wyniosły 261 640,00 zł, w tym: 

- w 2019r. - 104 640,00 zł
- w 2020r. - 127 000,00 zł
- w 2021r. -   30 000,00 zł

Szkoła  uzyskała  przychody  z  tytułu  najmu  pomieszczeń  dla  WORD  i  innych  kontrahentów  
w wysokości:

- w 2019r. - 31 345,24 zł
- w 2020r. - 25 181,38 zł (z powodu pandemii niższy wpływ)
- w 2021r. - 32 300,00 zł.

Informuję także, że z tytułu utraty mienia w nieprzewidzianych sytuacjach losowych otrzymaliśmy
odszkodowanie: w 2020r. na skutek kradzieży z włamaniem ubiegaliśmy się o odszkodowanie za
zniszczony i skradziony sprzęt sportowy, kwota uzyskanego odszkodowania wyniosła 3 398,25 zł.
W 2021r. na skutek burzy z wyładowaniami atmosferycznymi spaleniu uległa centrala telefoniczna,
uzyskaliśmy odszkodowanie w wysokości 1 918,30 zł.

3. Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.
Działania w ramach projektów unijnych:

• 2016-1-PL01-KA102-024873 „Rozwój zawodowy celem technikum ZS nr 1 Kozienice”
Data  rozpoczęcia  projektu  01.06.2016r.  data  zakończenia  projektu  31.05.2017r.  Liczba
uczestników 64 uczniów oraz 6 opiekunów. Wartość projektu 134 638,00 EUR.

• 2017-1-PL01-KA102-036440 „Profesjonalizm  –  do  tego  dążymy  na  praktykach  
w Portugalii”
Data  rozpoczęcia  projektu  01.06.2017r.  data  zakończenia  projektu  31.05.2018r.  Liczba
uczestników 64 uczniów oraz 6 opiekunów. Wartość projektu 134 638,00 EUR.

• 2014-1-IT02-KA201-003209_3 Erasmus+ Maths Together - MaTo 01.09.2014-31.08.2017
(Wielka Brytania, RFN, Włochy, Węgry, Francja, Polska). Wartość projektu 81 453,83 PLN.

• 2016-1-DE03-KA219-023051_3  European Application EU-APP16 (Wielka Brytania, RFN,
Włochy, Czechy, Polska)  01.09.2016-30.06.2018. Wartość projektu 22 085 EUR.

• 2018-1-DE03-KA229-047170_2 European Pedagogics and Nutrition 2020 (Austria, 
Węgry, RFN, Francja, Polska)  01.09.2018-31.08.2020r. Wartość projektu 27 480 EUR.

• 2019-1-PL01-KA229-064974_1  Erasmus+ „Physics and new technologies EUPANTEC 
2019” 01.09.2019-31.08.2021  wartość projektu 32 725 EUR

• 2020-1-PL01-KA 102-079920 „Profesjonalizm – do tego dążymy na praktykach                   
w Hiszpanii”
Data rozpoczęcia projektu 31.12.2020r. data zakończenia projektu 30.12.2021r. 
Liczba uczestników 63 uczniów oraz 7 opiekunów. Wartość projektu 147 896,00 EUR.
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POZYSKANE ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ

ŚRODKI POZYSKANE 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.
ERASMUS+ Physics and new technologies
całość projektu

45 904,00
139 660,48

26 187,07
139 660,48

45 404,00
139 660,48

20 741,41
139 660,48

ERASMUS+ Pedagogics and Nutrition 56 860,00 12 302,38 18 700,10
Boisko pełnowymiarowe UG Kozienice 47 000,00 47 000,00 40 000,00 47 000,00

Projekt „Lokalny Animator Sportu” 7 907,04 11 870,00 11 870,00
ERASMUS+  European  Application  –
końcowe rozliczenie projektu

17 314,96

Umowa Partnerska ENEA Wytwarzanie 20 000,00 10 000,00
Program  zajęć  wspomagających  dla
uczniów

44 100,00

Umowa sponsoringowa PSE S.A. 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Remont instalacji kanalizacji i łazienek –
UG Kozienice

35 000,00 30 000,00

Konkurs  „Mazowiecka  Szkoła  Aktywnie
Turystycznie”

4 000,00

Fundacja „Zdrowe Dziecko” - darowizna 32 891,00

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 12 000,00 12 000,00
Zakup szafek szkolnych – UG Kozienice 30 000,00

Aktywna Tablica 14 000,00 14 000,00
Zajęcia psychologiczno - pedagogiczne 48 013,80

Remont oświetlenia na salach
gimnastycznych – UG Kozienice

30 000,00

Remont i zakup bram przesuwnych
– UG Kozienice

11 000,00

Program „Poznaj Polskę” 15 130,40
Oddział przygotowawczy - Ukraina 77 653,00

ERASMUS + Nowe spojrzenie 
na praktyki zagraniczne  - całość projektu

345 076,93

Bon 500+ dla nauczycieli 52 000,00

ERASMUS+ Profesjonalizm – do tego
 dążymy na praktykach w Hiszpanii 
całość projektu – rozliczenie projektu

517 458,52
646 823,15

SUMA 229 078,96 229 287,49 761 532,62 847 691,88
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VII. Współpraca z uczelniami i innymi instytucjami.

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie.

Współpraca  polegała  na  możliwości  odbycia  praktyk studenckich   przez  studentów poniższych
uczelni w roku szkolnym 2021/2022:
-Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie;
-Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu;
spotkania integracyjne:
- Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie. 

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.

Liceum  współpracuje  z  Politechniką  Warszawską  (podpisane  porozumienie),  z  Akademią
Handlową  Nauk  Stosowanych  w  Radomiu  (podpisane  porozumienie),  z  UMCS  w  Lublinie,
z  Wyższą  Szkołą  Rehabilitacji  w Warszawie  (  podpisane  porozumienie)  oraz  z  Wyższą  Szkołą
Ekologii  i Zarządzania w Warszawie.
Przykłady współpracy:
- Politechnika Warszawska: wykłady i warsztaty dla uczniów.
- WSH w Radomiu:  wykłady i warsztaty dla uczniów.
- UMCS w Lublinie: pokazy z fizyki.
- WSR w Warszawie: zajęcia na Wydziale Masażu i Fizjoterapii.
- WSEiZ w Warszawie: wykłady i warsztaty dla uczniów.

VIII. Najważniejsze osiągnięcia uczniów.

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie.

 Uczniowie  odnoszą   sukcesy   biorąc  aktywny udział    w różnego rodzaju   konkursach
plastycznych,  muzycznych,  sportowych   organizowanych  przez  różne  instytucje  na  szczeblu
ogólnopolskim.  
    

KONKURSY  W ROKU  SZKOLNY 2021/2022
LP. DATA KONKURSY

AKCJE
ORGANIZATOR NAGRODY -

MIEJSCA
KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

1. 01.09.2021r.
-nadal
W projekcie szkoła 

bierze udział od 

01.09.2016 roku.

Ogólnopolski Projekt „iTeatr
TVP dla Szkół”.

Telewizja Polska S.A. Udział wzięli: 
uczniowie wszystkich 
klas.

2. wrzesień 
2021r.- nadal

Ogólnopolska Kampania – 
udział w projekcie 
pt.: „Mała książka -wielki 
człowiek”. Wyprawka 
czytelnicza dla 
Pierwszoklasisty.

Instytut Książki. Udział wzięli: 
uczniowie kl. I-III.
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3. 29.09. 2021r. Narodowe Czytanie 
„Moralność Pani Dulskiej”.
Dzień Głośnego Czytania.

Prezydent RP.
Patronat Honorowy Pary 
Prezydenckiej,
Polska Izba Książki.

Udział wzięli: 
uczniowie starszych 
klas  i nauczyciele.

4. 11.10.2021r. VII edycja Ogólnopolskiej 
Akcji Noc Bibliotek pod 
hasłem „Czytanie 
wzmacnia” .

Fundacja Centrum Edukacji 
Obywatelskiej.

Udział wzięli: 
uczniowie wszystkich 
klas i grup 
wychowawczych.

5. 17.09.2021r. Ogólnopolska 
akcja ..Wielkie Sprzątanie 
Świata 2021” pod 
hasłem: ,,Myślę, więc nie 
śmiecę!”.

Fundacji ,,Nasza Ziemia”. Udział wzięli: 
uczniowie wszystkich 
klas.

6. 27.10.2021r. Międzynarodowa  kampania
proekologiczna
XVII Akcja ekologiczna pod
hasłem:  „Myślę  więc  nie
śmiecę”. 

Fundacja Nasza Ziemia. Udział wzięli: 
uczniowie wszystkich 
klas i grup 
wychowawczych.

7. 10.11.2021r. Udział w Ogólnopolskiej  
Akcji „Szkoła 
do Hymnu”.

Biuro Programu 
„Niepodległa”.

Udział wzięli: 
uczniowie wszystkich 
klas.

8. 16.11.2021r. Międzynarodowy Dzień 
Tolerancji.

Zgromadzenie Ogólne ONZ. Udział wzięli: 
uczniowie wszystkich 
klas.

9. 25.11.2021r. Akcja Dzień Pluszowego 
Misia.

Fundacja Mam Marzenie. Udział wzięli: 
uczniowie klasy
I-III S.P.

10. 05.12.2021r. Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza.

ONZ. Udział wzięli: 
uczniowie wszystkich 
klas.

11. 16.12.2021r. Międzynarodowy Dzień 
Herbaty.

ONZ. Udział wzięli: 
uczniowie wszystkich 
klas. 

12. 20.01.2121r. Kampania Wojewody 
Mazowieckiego „Edukacja 
przeciwpowodziowa dzieci 
i młodzieży ”.

Wojewoda Mazowiecki. Udział wzięli: 
uczniowie wszystkich 
klas.

13. 21.12.2021r. Konkurs plastyczny: 
„Odpoczywaj na Wsi” .

Minister Zdrowia i Rozwoju 
Wsi.

Udział wziął: Mateusz
Krawczyk.

14. 8.02-22.03. 
2022r.

Dzień Bezpiecznego 
Internetu.

PCPSI, Fundacja „Dajemy 
Dzieciom Siłę”.

Udział wzięli: 
uczniowie wszystkich 
klas.

15. Marzec
2022r.

Akcja zbiórka na rzecz 
uchodźców z Ukrainy.

SOSW w  Opactwie. Udział wzięli: 
nauczyciele 
i uczniowie.

16. 1.04.2022r. Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu 
2 kwietnia 2022.

Fundacja Jaś 
i Małgosia.

Udział wzięli: wszyscy
uczniowie SOSW w 
Opactwie. 

17. 22.04.2022r. Międzynarodowy Dzień 
Ziemi.

Zgromadzenie Ogólne ONZ. Udział wzięli: wszyscy
uczniowie SOSW w 
Opactwie.

18. 12.05.2022. I Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny: „Lasy Amazonii 
-ptaki”.

ZSO nr 5 Sosnowiec. Udział wzięli: 
uczniowie SOSW.
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19. 23.04.2022r. Światowy Dzień Książki i 
Praw Autorskich.

UNESCO. Udział wzięli: wszyscy
uczniowie SOSW w 
Opactwie.

20. 05-07.05. 
2022r.

XII Ogólnopolskie Letnie 
Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych 
w Rybniku.

Olimpiady Specjalne. Miejsce Ii III

21. 09.05.2022r. II Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski „Świat 
wierszem opowiadany pod 
hasłem: „W życiu ważne jest
zdrowie”. 

SOSW dla Dzieci 
Niesłyszących 
w Radomiu.

Miejsce II

22. Maj 2022 Ogólnopolska kampania 
„Przytul się do drzewa”.

Strażnicy Polskich Lasów. Udział wzięli 
uczniowie grup 
wychowawczych. 

23. 08-15.05. 
2022r.

XIX  Ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek pod hasłem: 
„ Biblioteka – świat w 
jednym miejscu”. 

Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich.

Udział wzięli wszyscy 
uczniowie SOSW w 
Opactwie.

24. 9-13.05.
2022r.

Ogólnopolski autorski 
projekt dr Bożeny Jakubczak
i Wiesława Jakubczak 
realizowany przez 
ARTBALE  
w Popowie – Letnisku.

ARTBALE
Stowarzyszenie Rozwoju 
Edukacji Kulturalnej 
i Sztuki w Legionowie.

Udział wzięli 
uczniowie formacji 
tanecznej VIR 

25. 20-22.05. 
2022r.

XII Ogólnopolskie Letnie 
Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych 
w Bydgoszczy.

Olimpiady Specjalne. Miejsce I
Miejsce III
.

26. 28.05-04.06. 
2022r.

XII Ogólnopolski Tydzień 
Czytania Dzieciom pod 
hasłem: „Polscy autorzy dla 
klimatu”.

Fundacja Cała Polska Czyta 
Dzieciom.

Udział wzięli:
wszyscy uczniowie 
SOSW.

KONKURSY WOJEWÓDZKIE
1. 10.09.2021r. III Mazowiecki Festiwal 

Twórczości Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną „Tacy Sami” 
w Radomiu.

Stowarzyszenie Razem 
w Radomiu.

Uczniowie SOSW

2. 28.09.2021r. XIII Mazowiecki Mityng 
Lekkoatletyczny Olimpiad 
Specjalnych 
w Kozienicach.

SOSW 
w Opactwie
Oddział Regionalny 
Olimpiad Specjalnych.

Uczniowie zdobyli 
8 złotych medali, 
10 srebrnych 
i 6 brązowych medali 

3. 30.09.2021r. Mazowiecki Turniej Piłki 
Nożnej w Mińsku 
Mazowieckim.

Olimpiady Specjalne. Złoty medal

4. 15.10.2021r. „Moje spotkanie 
z Puszczą – Tajemnice starej 
dziury”. 

Miejski Ośrodek Kultury w 
Pionkach oraz Nadleśnictwo 
Kozienice, Radom- Zwoleń. 

Wzięli udział: 
uczniowie  SOSW 
w Opactwie.

5. 15.10.2021r. Konkurs plastyczny Skąd się
bierze prąd”.

Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki.

Wzięli udział: 
uczniowie  SOSW 
w Opactwie.

6. 20.10.2021r. XV Mazowiecki Turniej SOSW w Opactwie Uczniowie zdobyli: 11
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Badmintona Olimpiad 
Specjalnych 
w Kozienicach.

Oddział Regionalny 
Olimpiad Specjalnych.

złotych, 5 srebrnych 6
brązowych medali.

7. 30.11.2021r. „Eko-Szkoła 
– edycja IV”. 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.

Uczennica zdobyła:
Miejsce II:
.

8. 10.12.2021r., „Czujka nas straży twojego 
bezpieczeństwa”
Konkurs na SPOT filmowy.

Komenda Wojewódzka PSP 
w Warszawie.

Wyróżnienie: 

9. 10.12.2021r. Warsztaty pod hasłem: 
„ Magia Świąt z Eneą”.

Enea Wytwarzanie. Wszyscy uczniowie 
SOSW w Opactwie.

10. 20.01.2022r. Kampania Wojewody 
Mazowieckiego:
„Edukacja 
przeciwpowodziowa dzieci 
i młodzieży.

Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki.

wszyscy uczniowie 
SOSW w Opactwie.

11. 07.06.2022r. XII Mazowieckim Turnieju 
Bocce Olimpiad Specjalnych
w Opactwie.

Olimpiady Specjalne,SOSW 
w Opactwie,
Klub OS „Szarotka”.

Zawodnicy Klubu 
„Szarotka” zdobyli: 
11 złotych medali, 
5 srebrnych medali,
i 4 brązowe medale.

12. 10.06.2022r. IV Mazowieckim Festiwalu 
Twórczości Osób z Niepełno 
-sprawnością Intelektualną 
„Tacy Sami”.

Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
„Razem”.

Udział wzięła 
Formacja Taneczna 
„VIR”:

13. 14.06.2022r. Mazowiecki Turniej Piłki 
Nożnej w Ignaców- Mińsku 
Mazowieckim.

Olimpiady Specjalne. Miejsce I:

AKCJE I KONKURSY 
MIĘDZYSZKOLNE I REGIONALNE

1. 22.09.2021r. Makroregionalny Miting w 
Biegach Przełajowych 
Olimpiad Specjalnych 
w Ostrowcu 
Świętokrzyskim.

Olimpiady Specjalne. Uczniowie zdobyli:
Miejsce I
Miejsce II
Miejsce III

2. 29.09.2021r. VIII Gminna Spartakiada 
Osób Niepełnosprawnych 
„Integracja przez 
aktywność”.

Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych  
„Sami Sobie”.

Udział wzięli: 
uczniowie SOSW
 w Opactwie.

3. 30.09.2021r. II Makroregionalny Turniej 
Badmintona Olimpiad 
Specjalnych 
w Trzciance.

Olimpiady Specjalne. Uczniowie zdobyli 4
złote medale 
i 1 srebrny medal:

4. 21.10.2021r. Świat Bogusława Klimczuka
– Konkurs plastyczny pod 
hasłem „Rysujemy piosenki 
Bogusława Klimczuka”.

Centrum Kulturalno -
Artystyczne 
w Kozienicach. 

Nagrody otrzymali 
uczniowie SOSW

5. 10.12.2020r. Projekt społeczny  „Płynie w
nas pozytywna energia”.

Grupa Enea Wytwarzanie
I LO w Kozienicach.

Udział wzięli: 
uczniowie 
SOSW w Opactwie.

6. 06.12.2021r. Zbiórka dla mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej 
im. Kazimiery 
Gruszczyńskiej 

SOSW w Opactwie. Udział wzięli: 
uczniowie 
SOSW w Opactwie.
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w Kozienicach.
7. 20.12.2021r. Udział w Akcji „Kartka dla 

Seniora” .
Centrum Usług Społecznych 
w Kozienicach.

Udział wzięli: 
uczniowie 
SOSW w Opactwie.

8. 28.02.-04.03. 
2022r.

Nie bądź obojętny i pomóż 
naszym sąsiadom – zbiórka 
na Ukrainę.

PCPR w Kozienicach. Udział wzięli: 
uczniowie 
i nauczyciele.

9. 06.04.2022r. 18 Przegląd Kabaretów 
Szkolnych 
w Kozienicach.

OPP Ogród Jordanowski. Kółko teatralne 
” Bajka”:

10. 27.04.2022r. Festiwal Piosenki 
i Pieśni Religijnej 
w Kozienicach.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
„Ogród Jordanowski”.

Miejsce I

11. 28.04.2022r. Konkurs Plastyczny: 
„Posłani w pokoju 
Chrystusa”.

Wydział Katechetyczny Kurii 
Diecezji Radomskiej.

Wyróżnienie

12. 18.05.2022r. IV Festiwal Piosenki 
Turystycznej.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
Ogród Jordanowski 
w Kozienicach.

I miejsce:

13. 10.06.2022r. „ Na jagody”. 
Warsztat„ Tworzenie lasu 
w słoiku”.

Biblioteka Publiczna Gminy 
Kozienice.

Udział wzięli 
uczniowie  SOSW

14. 10.06.2022r. Konkurs rodzinny: „Masz 
ukochaną książeczkę, stwórz
zakładeczkę”.

Biblioteka Publiczna Gminy 
Kozienice.

Miejsce II
Wyróżnienie:

AKCJE I KONKURSY SZKOLNE

1. 01.09.2021 
-nadal

Podaruj książkę Bibliotece. SOSW w Opactwie. Uczniowie 
i nauczyciele SOSW 
w Opactwie

2. 27.10.2021r. Konkurs Mistrza pięknego  
czytania wraz z czytaniem 
włączającym.

SOSW w Opactwie. Udział wzięli: 
uczniowie wszystkich 
klas i grup 
wychowawczych.

3. 27.10.2021r. Konkurs plastyczny 
„Kreatywna strefa natury – 
jesień”.

SOSW w Opactwie. Udział wzięli: 
uczniowie wszystkich 
klas i grup 
wychowawczych.

4. Grudzień 
2021r.

Konkurs  plastyczny:  
„Ja i mój pupil”.

SOSW w Opactwie. Udział wzięli: wszyscy
uczniowie SOSW w 
Opactwie.

5. 21.12.2021r. Konkurs plastyczny: „Magia 
Świąt z Enea”.

SOSW w Opactwie. Udział wzięli: 
uczniowie wszystkich 
klas i grup 
wychowawczych.

6. 21.03.2022r. Konkurs fotograficzny. SOSW w Opactwie. Udział wzięli:
wszyscy uczniowie.

7. 02.06.2022r. Konkurs plastyczny pt.: 
„Cudownych rodziców 
mam”. 

SOSW w Opactwie. Udział wzięli:
wszyscy uczniowie.

WYCIECZKI I RAJDY
1. 05.10.2021r. Wycieczka do Rezerwatu 

Przyrody: Królewskie 
SOSW 
w Opactwie.

Udział wzięli: 
uczniowie SOSW 

17



Żródła”. w Opactwie.
2. 12.10.2021r. Rajd Turystyczny SKKT  

pod hasłem „Poznajemy 
okolicę”.

PTTK 
O/ Kozienice.

Wzięli udział 
uczniowie klas PP 
oraz SP.

3. 25.11.2021r. Rajd Turystyczny 
„Poznajemy okolicę”.

PTTK 
O/ Kozienice.

Wzięli udział 
uczniowie klas PP 
oraz SP.

4. 15.12.2021r. Wycieczka 
do Kozienic.

SOSW  w Opactwie. Wzięli udział: 
uczniowie klasy 
III PP A.

5. 15.12.2021r. Wycieczka 
do Parku Iluzji „Ticorama” 
w Radomiu.

SOSW w Opactwie. Udział wzięli: 
uczniowie SOSW 
w Opactwie.

6. 01.03.2022r. Rajd Pieszy Brzeźnica- 
Janików- Kozienice.

PTTK 0/Kozienice. Szkolne koło PTTK.

7. O4.04.2022r. Wycieczka do  kina i  
Muzeum Czartoryskich 
w Puławach.  

SOSW w Opactwie. Udział wzięli: 
uczniowie klas: I-III, 
IV-VII, I-II pp. 

8. 29.04.2022r. Dęblin – Muzeum Sił 
Powietrznych , cmentarz 
wojenny.

PTTK O/Kozienice. Szklone koło PTTK.

9. 24.05.2022r. Rajd rowerowy: „Z PKO 
na rowerze”  
w ramach projektu 
„Integracja 
na dwóch kółkach”. 

Bank PKO SA. Udział wzięli 
uczniowie SOSW

10. 26.05.2022r. Wycieczka 
do Pacanowa Europejskiego 
Centrum Bajek.

SOSW w Opactwie. Udział wzięli: 
uczniowie SOSW 
w Opactwie.

11. 31.05.2022r. Rajd turystyczny
Nadwiślański Park 
Narodowy.

PTTK O/Kozienice. Udział wzięli: 
uczniowie   koła 
turystycznego SOSW 
w Opactwie.

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.

Szkoła otrzymała:
-  Brązową  Tarczę  "Najlepsze  Licea  2022  Roku"  i  prawo  do  używania  logo
w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących "Perspektyw";
-  certyfikat  udziału  w  akcji  w  imieniu  Fabryki  Aktywności  Młodych  za  udział  
w pierwszej edycji akcji „Laurka dla Strażników Lasów”;
-  zajęła  1  miejsce  w  powiecie  kozienickim  w  kategorii  Szkoła  Roku  w  plebiscycie
edukacyjnym 2021;
-  certyfikat  Akademii  Handlowej  Nauk Stosowanych w Radomiu za udział  w debacie  nt.
„Konsekwencje społeczno-gospodarcze wybuchu pandemii”.
-  Zarząd  Fundacji  Energia-działanie  złożył  podziękowania  za  włączenie  się  w VI  edycję
kampanii społeczno-charytatywnej „Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi”.

Indywidualne osiągnięcia uczniów:
• Uczennica z klasy 3pa została laureatką  XXXI edycji konkursu „Moje spotkania z Puszczą”

pt. „Tajemnice starej dziupli”.  Otrzymała także wyróżnienie w Ogólnopolskim Festiwalu
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Plastycznym „Młodych bajanie  2021” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury
w Zgierzu w kategorii 16-24 lat prace na papierze/kartonie: pastele suche/mokre, rysunek,
malarstwo, grafika.

• Uczniowie  z  klasy  3pa  w  VI  edycji  Międzynarodowego  Filmowego  Konkursu
Historycznego "Patria Nostra" zajęli 11 miejsce na 360 drużyn z całego świata.

• Uczennica z klasy 2a:
-   została laureatką 1 miejsca w kraju w Wielkim Teście Edukacyjnym  „Wieki i dzieje”,
a szkoła otrzymała dyplom za zajęcie 1 miejsca w kraju w tym konkursie;
-  została  finalistką   w  XV Ogólnopolskiej  Olimpiadzie  Przedmiotowej  im.  mjr.  Marka
Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do
Wiednia”;
- otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Savoir-vivre na co dzień…”.

• Uczennice   z klasy 3gb  i 1a    otrzymały dyplomy za  udział w ogólnopolskim konkursie
Goethe-Institut „Koch mir was! 2”.

• Uczennica  z  klasy  3pa  wzięła  udział  w  okręgowych  zawodach  XXXIV  Olimpiady
Filozoficznej.

• Uczennice: z klasy 1a zajęła 1 miejsce w szkolnym konkursie języka niemieckiego „Wie gut
kennst du Deutschland?”, z klasy 3pc - 2 miejsce, a z klasy 3pc – 3 miejsce.

• Uczennice   z  klasy  3pa  i  3pc  otrzymały  nominację   do  eliminacji  wojewódzkich  67.
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

• W  konkursie  "Poznajemy  Ojcowiznę''  w  etapie  wojewódzkim  w  kategorii  praca
multimedialna I  miejsce zajęli  uczniowie z klasy 3gb za pracę "Do Studia S-1 zaprasza
Bogusław Klimczuk, czyli muzyczna podróż życia Bogusława Klimczuka", 3 miejsce w tej
kategorii zajęła uczennica z klasy 2a za pracę „Magnuszew – Moja Ojcowizna”. W kategorii
praca  indywidualna  3  miejsce  zajął  uczeń  z  klasy  3pb  za  pracę  „Bohaterowie  dnia
codziennego  –  Kozienickie  Hospicjum”,  2  miejsce  zajęła  uczennica  klasy  1a  za  pracę
„Historia mojej małej ojczyzny”. W kategorii praca indywidualna  uczennica z klasy 3gb
za pracę "Każdy dzień jest kawałkiem historii, lecz nikt nie jest w stanie opowiedzieć jej do
końca...'' zajęła miejsce 4.

• Uczennica z klasy IIIga   otrzymała tytuł Ambasadora XII Edycji  Konkursu Matematyka
w Obiektywie.

• Uczniowie  z  klasy  3pa  zajęli  VI  miejsce  w  kategorii  szkół  ponadpodstawowych
w  eliminacjach  Powiatowych  XLVIII  Ogólnopolskiego  Młodzieżowego  Turnieju
Turystyczno-Krajoznawczego.  Uczniowie z klasy 2c zajęli  w tym konkursie VIII  i IX
miejsce.

• Uczennica zajęła 3 miejsce w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną na temat:
„Konsekwencje  gospodarcze  wybuchu  pandemii  COVID  -19  zorganizowanym  przez
Akademię Handlową nauk Stosowanych w Radomiu. 

• Za pracę  ”„Zagrożenia  i  społeczne  konsekwencje  pandemii”  1 miejsce  zajęła  uczennica
klasy 2b i otrzymała nagrodę - bezpłatny  rok studiów licencjackich na dowolnym kierunku
znajdującym  się  w  ofercie  edukacyjnej  Akademii  Handlowej  nauk  Stosowanych
w Radomiu.

• Uczennica z klasy 3pa zajęła 2 miejsce, a uczennica  z klasy 2c– 3 miejsce w eliminacjach
powiatowych  w  grupie  szkół  ponadpodstawowych  w  Ogólnopolskim  Turnieju  Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uczennice otrzymały także bony upominkowe
o wartości 300 i 200 zł.

• Uczennica  z  klasy  2b  zajęła  I  miejsce  w  tańcu  SOLO  hip-hop  w  XXVII  Konkursie
Muzyczno-Tanecznym „Music Dance” .
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• Uczniowie  wywalczyli złoty i srebrny medal, w etapie rejonowym  XXVIII Ogólnopolskich
Mistrzostwach  Pierwszej Pomocy PCK, a w etapie wojewódzkim zostali  wicemistrzami
Mazowsza w XXVIII Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy.  

• W XIV Otwartych Mistrzostwach Sudoku  w kategorii szkoły ponadpodstawowe 1 miejsce
zdobyła uczennica z klasy 2a.

• Uczennica klasy 3pa  otrzymała wyróżnienie w eliminacjach wojewódzkich 67. Konkursu
Recytatorskiego.

• Uczennica  klasy  2a   w  dniach  od  01.06  do  05.06  2022r.  brała  udział,  jako  jedna
z reprezentantek Polski, w prestiżowym wydarzeniu sportowym Pucharu Świata „Hungarian
Kickboxing World Cup” w kategorii wagowej – 56 kg. Startowała w kategorii wiekowej
juniorów w formule Full Contact i zajęła 1 miejsce, pokonując rywalkę ze Słowenii.

• Nagrodę oraz dyplom  w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko 2022” w edycji
Marzec  2022 otrzymała  uczennica  z  klasy  2a,  a  w edycji  Maj  2022 –  także  uczennica
z kl. 2a.

• W „Biegu Pokoleń” uczennica z klasy 3gb zajęła 2 miejsce wśród kobiet. 

Grupa Medyczna wzięła udział w następujących imprezach, szkoleniach i pokazach:
 ,,Bezpieczna droga do szkoły’’- impreza organizowana przez Wojewódzką Komendę Policji

w  Radomiu,  Komendę  Policji  w  Kozienicach  i  Gminę  Kozienice  dla  uczniów  szkół
podstawowych  z  powiatu  kozienickiego  (pokazy  i  prelekcje  z  pierwszej  pomocy
przedmedycznej).

 Szkolenie i  prelekcje dla seniorów z Kozienickiego Dziennego Domu Senior + z okazji
obchodów Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca.

 Szkolenie i prelekcje dla wolontariuszy Szlachetna Paczka Rejon Kozienice.
 Szkolenie i  pokazy z  pierwszej  pomocy w Publicznym Przedszkolu Nr 3 z  Oddziałami

Integracyjnymi w Kozienicach.
 Szkolenie i pokazy w Publicznym Przedszkolu Nr 1 ‘’Pod Topolą’’ w Kozienicach.
 Szkolenie  i  pokazy  w  Publicznym  Przedszkolu  Nr  5  im.  Wandy  Chotomskiej

w Kozienicach.
 Szkolenie  i  pokazy  w  Oddziale  Przedszkolnym  w  Publicznej  Szkole  Podstawowej

Nr 4 w Kozienicach.
 Pomoc przy realizacji projektu ,,Płynie w nas pozytywna ENERGIA”.
 Kwesta miejska na rzecz kobiet i dzieci, ofiar wojny na Ukrainie.
 Szkolenie i prelekcje dla uczniów klas I-III w PSP Nr 2 w Kozienicach.
 Szkolenia  i  pokazy  z  okazji  Dnia  Dziecka  w  Publicznej  Szkole  Podstawowej  

Nr 2 w Kozienicach.
 Pokazy na festynie z okazji Dnia Dziecka w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Kozienicach.
 Pokazy dla seniorów na ośrodku KCRiS.
 Obsługa medyczna podczas imprezy na ośrodku KCRiS,,Bezpieczne wakacje”.
 Obsługa medyczna podczas Olimpiady Sportowej Przedszkolaków z powiatu kozienickiego

na terenie Ogródka Jordanowskiego.
 Obsługa  medyczna  podczas  Rajdu  po  Puszczy  Kozienickiej  ,,W poszukiwaniu  Kwiatu

Paproci”.
 Pokazy i szkolenie w Publicznym Przedszkolu Nr 6 w Świerżach Górnych.
 Sukcesy: Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

- I i II miejsce w etapie powiatowym XVIII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy.
- II miejsce w etapie okręgowym XVIII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy.
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Działania wolontariuszy w roku szkolnym 2021/2022:
Priorytetowym  działaniem  szkolnego  wolontariatu  jest  „Wolontariat  w  środowisku  szkolnym
i  lokalnym”.   Z  uwagi  na  trudną  sytuację  pandemiczną  obszar  pracy  był  mocno  utrudniony  
i zawężony. Mimo wszystko udało nam się zrealizować poszczególne zadania:

 przed  świętem  zmarłych:  prace  porządkowe,  zapalanie  zniczy  na  grobach  zmarłych
nauczycieli i pracowników szkoły;

 pomoc podczas organizacji i przeprowadzenia II Festynu Hospicyjnego, którego ideą było
zbieranie  datków  na  budowę  hospicjum  stacjonarnego,  a  także  wsparcie  osób
potrzebujących i  przewlekle chorych;

 zorganizowanie  i  przeprowadzenie  akcji  w  związku  z  Międzynarodowym  Dniem
Życzliwości i  Pozdrowień, wolontariusze przygotowali specjalne drzewko pozytywnych
myśli i foto-ramkę, która stanowiła dodatkowe narzędzie integracyjne;

 pomoc  podczas  realizacji  projektu  społecznego  „Płynie  w  nas  pozytywna  energia”,
realizowanego we współpracy z Enea Wytwarzanie, którego głównym celem była zbiórka
karmy  dla  bezdomnych  zwierząt  przebywających  w  schroniskach  i  miejscach  ich
tymczasowego  przebywania,  a  także  integracja  placówek  i  osób  biorących  udział
w przedsięwzięciu oraz kształtowanie umiejętności pracy zespołowej;

  kwestowanie na ulicach podczas tegorocznej 30-stej edycji WOŚP, której celem był zakup
sprzętu oraz zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci;

 włączenie  się  w  obchody  231-wszej  rocznicy  uchwalenia  Konstytucji  3  Maja
zorganizowane przez przedstawicieli samorządu powiatowego i gminnego Kozienic;

 zorganizowanie  zbiórki  artykułów  spożywczo-przemysłowych  dla  osób  potrzebujących
w związku z trudną sytuacją na Ukrainie, wolontariusze przez długi czas zbierali rzeczy,
wyposażali  specjalne  plecaki,  przekazywali  je  osobom wyjeżdżającym na  granicę,  ale
pomoc trafiła także do potrzebujących w najbliższej okolicy; 

 młodzież wzięła udział w ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Fabrykę Aktywności
Młodych pod tytułem: „Giga laurka dla  strażników lasów” poprzez dołączenie do niej
swoich prac zwracając tym samym uwagę na trudną pracę strażaków i leśników, którzy
zapobiegają pożarom i niszczeniom lasów; 

 po  raz  drugi  przedstawiciele  wolontariuszy  wystąpili  w  roli  prelegentów  podczas
konferencji  naukowej „Małe gesty,  wielkie  czyny,  czyli  o  wolontariacie  na miarę XXI
wieku”  zorganizowanej  przez  Akademię  Handlową  Nauk  Stosowanych  w  Radomiu,
młodzież przedstawiła zebranym prezentację multimedialną obrazującą działania uczniów
w  obecnym  roku  szkolnym  uzupełnioną  wykładem  o  m.in.:  motywacji  do  pracy
społecznej, satysfakcji z jej wykonywania,  umiejętnościach, które zdobyli,

 pomoc  podczas  organizacji  oraz  przeprowadzenia  wydarzenia  sportowo-rekreacyjnego
Gminy Kozienice wspólnie z firmą Aloha Eventy pod nazwą „Hunt Run–Polowanie na
Biegaczy”,  czyli  ekstremalnego  biegu  z  przeszkodami  nad  jeziorem  w  Kozienicach,
wolontariusze pomagali przygotować trasę, a także wspierali uczestników w pokonywaniu
tych  naturalnych i pozorowanych przeszkód. 

Najwyższą  średnią w  roku  szkolnym  2021/2022  uzyskał  uczeń  klasy  3pB  -  5,92  i  otrzymał
Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 
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3. Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.
W tegorocznym  rankingu Techników  Perspektywy  2022  Technikum  w  Zespole  Szkół

Zawodowych nr 1 im.  Legionów Polskich  w Kozienicach  zajęło  119 miejsce  w Polsce  i  23
w województwie mazowieckim, otrzymało tytuł "SREBRNEJ SZKOŁY 2022".
W rankingu Maturalnym Techników 2022 Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Legionów Polskich
w Kozienicach uplasowało  się  na  152 miejscu,  jest  to  bardzo wysoka pozycja  w tegorocznym
rankingu, ponieważ w dwóch poprzednich latach było na 279 miejscu.

II LO w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 również otrzymało tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY
2022"  ponieważ znalazło się  na 406  pozycji w Polsce  i  na 94  w województwie mazowieckim 
w rankingu Liceów Perspektywy 2022.
W rankingu szkół olimpijskich 2022 zajęło 166 miejsce w Polsce.
Szkoła w roku szkolnym 2021/2022 brała udział w  akcjach:
-  „Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi”;
- wolontariat Pomoc Ukrainie;
- zbieranie nakrętek dla chorych dzieci z Powiatu Kozienickiego;
- udział w programie „Akcja Menstruacja”;
oraz jest organizatorem:
- akcja krwiodawstwa „ Młoda krew ratuje życie”;
- seminarium meteorytowego we współpracy z Enea Wytwarzanie.

Olimpiada Geograficzna Etap okręgowy Udział

II Mazowiecki Internetowy Konkurs Wiedzy 
Turystyczno - Krajoznawczej 

Konkurs jednoetapowy o 
zasięgu wojewódzkim

I, II, IV miejsce

Konkurs „Żołnierze Wyklęci – walka o honor i 
cześć”

Regionalny I miejsce

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Etap wojewódzki II miejsce

XVII edycji Turniej „Młoda krew Ratuje Życie” w 
kategorii „Najwyższy wskaźnik aktywności”

Etap okręgowy II miejsce

XXVIII Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego 
Czerwonego Krzyża

Etap rejonowy III miejsce

Olimpiada Historyczna Etap centralny Finalista

Ogólnopolski Znajomości Afryki Etap okręgowy Udział

XLVIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej 
Turystyczno - Krajoznawczy

Etap centralny
Etap wojewódzki

II i IV miejsce
II miejsce

Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy 
„Poznajemy Ojcowiznę”

Etap centralny
Etap wojewódzki 

Grand Prix
I miejsce

IX. Wyniki nadzoru pedagogicznego, w tym kontrole organów uprawnionych.
1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie.
Kontrola  planowa,  przeprowadzona w dniach 17.06.2021 – 23.06.2022r. 
Zakres kontroli: Organizacja kształcenia i wparcia dla uczniów objętych kształceniem w szkołach
specjalnych.
Wyniki kontroli: nie wydano zaleceń.
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2. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.
W dniach 25-28.03.2022r.  Kuratorium Oświaty przeprowadziło kontrolę  realizacji  obowiązków
określonych w § 7 ust. 1 i 3 rozp. MEN z dnia 19 sierpnia 2019r. (protokół z dnia 30.03.2022r. - bez
uwag,  brak  spostrzeżeń  o  nieprawidłowościach  w  funkcjonowaniu,  praca  szkoły  zgodna
z  przepisami).  W wyniku  tej  kontroli  dyrektor  szkoły  otrzymała  wyróżniającą  ocenę  pracy  za
ostatnie 5 lat.

X. Wyniki egzaminów zewnętrznych.

Egzamin maturalny.

Do  egzaminów  z  wszystkich  przedmiotów  obowiązkowych   części  pisemnej  egzaminu
maturalnego  w  terminie  głównym  i  w  terminie  dodatkowym  w  2022r.  przystąpiło  269  490
tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, techników oraz
branżowych  szkół  II  stopnia)  oraz  34  absolwentów  –  obywateli  Ukrainy,  których  pobyt  na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa. 

Wszyscy  absolwenci,  którzy  ukończyli  szkołę  w  roku  2022  obowiązkowo  przystępowali
do   egzaminu maturalnego w części pisemnej  z: języka polskiego, matematyki i wybranego języka
obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski – egzamin ustny
i pisemny). Najczęściej wybieranym językiem obcym był język angielski. 

Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego
przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego –
na  poziomie  rozszerzonym  albo  dwujęzycznym.  Każdy  absolwent  mógł  również  przystąpić
do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Po raz pierwszy w 2022 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006 – 2022) oraz absolwenci
branżowej szkoły II stopnia (z 2022r.), którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci
gimnazjum, nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na
poziomie  rozszerzonym,  jeżeli  spełnili  wszystkie  warunki  niezbędne  do  uzyskania  dyplomu
potwierdzającego  kwalifikacje  zawodowe  albo  dyplomu  zawodowego  w  zawodzie  nauczanym
na poziomie technika.

W  2022  r.  część  ustna  była  przeprowadzona  wyłącznie  dla  zdających,  którzy  musieli
przedstawić  wynik  uzyskany  z  egzaminu  w  części  ustnej  w  postępowaniu  rekrutacyjnym
na uczelnię zagraniczną lub przystąpienie do części ustnej egzaminu stanowiło element realizacji
porozumienia międzynarodowego. 

Na  podstawie  informacji  z  OKE w Warszawie  do  egzaminów ze  wszystkich  przedmiotów
obowiązkowych  w  województwie  mazowieckim w  części  pisemnej  egzaminu  maturalnego
w  terminie  głównymi w terminie  dodatkowym 2022 roku  przystąpiło  43  714   tegorocznych
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 30 884 osoby z liceów ogólnokształcących , 12 722
osób z techników, 58 ze szkoły branżowej II stopnia oraz 11 absolwentów – obywateli Ukrainy.

Zdawalność  egzaminu  była  różna  w  różnych  typach  szkół.  Odsetek  zdających,  którzy
otrzymali świadectwo w liceach ogólnokształcących wynosił 84,6% a w technikach 66,6%.

Do  egzaminu  maturalnego  w  sesji  poprawkowej  w  sierpniu   2022 r.  przystąpiło  6719
absolwentów. Były to osoby, które w  terminie głównym (w maju) i/lub w terminie dodatkowym
2021  roku   przystąpiły  do  egzaminu  maturalnego  ze  wszystkich  przedmiotów
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obowiązkowych  oraz  do  egzaminu  maturalnego  z  jednego  przedmiotu  dodatkowego  w części
pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego.  

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.

W  roku  szkolnym  2021/2022  I  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Stefana  Czarnieckiego
w Kozienicach ukończyło 63 uczniów. Do egzaminu maturalnego 2022 r. przystąpiło 61 uczniów.
Egzamin maturalny zdało 61uczniów, 9 osób uzyskało wynik powyżej 90%  i 10 powyżej 80%.
Średni  wynik  szkoły  z  przedmiotów  obowiązkowych  wynosi  71%.  Najczęściej  wybierane
przedmioty dodatkowe to: język angielski i geografia.

Szkoła Ukończyło szkołę Przystąpiło do matury Zdało maturę %

 I LO 63 61 61 100%

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

I LO  na Mazowszu w Polsce

Procent zdawalności 100% 91,9% 89,3%

Wnioski:
1.  Zdawalność  w  I  LO  jest  o  prawie  11pp  wyższa  niż  średnia  zdawalność  w  Liceach
Ogólnokształcących w Polsce i ponad 8 pp wyższa niż na Mazowszu.
2. Można zauważyć, że również w tym roku tak jak w latach poprzednich odsetek zdawalności jest
bardzo wysoki i przewyższa wskaźniki dla analogicznych szkół w Polsce i na Mazowszu.
3. Do egzaminu maturalnego przystępują wszyscy absolwenci I LO.
4. Mimo możliwości wyboru uczniowie zdają przede wszystkim egzamin z języka angielskiego
w części obowiązkowej.
5. Wszyscy absolwenci I LO  zdali egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (dla
porównania  w  Polsce  było  to  97%  absolwentów  liceum  ogólnokształcącego
i 97% na Mazowszu).
6.  Egzamin  z  matematyki  na  poziomie  podstawowym  zdało  100%  absolwentów  I  LO  (dla
porównania w Polsce było to  90% absolwentów liceum ogólnokształcącego i 92% na Mazowszu.
Oznacza to, że zdawalność z matematyki była o 10 pp wyższa niż w Polsce i 8 pp Mazowszu wśród
absolwentów liceum ogólnokształcącego).
7. Wyniki osiągnięte przez absolwentów I LO z matematyki na poziomie podstawowym są lepsze
od wyników absolwentów liceum ogólnokształcącego w Polsce, na Mazowszu.
8.  Egzamin  z  języka  angielskiego  na  poziomie  podstawowym  zdało  100%  absolwentów  (dla
porównania w Polsce było to 97% absolwentów liceum ogólnokształcącego i 98% na Mazowszu).
9.  Wyniki  osiągnięte  przez  absolwentów  I  LO  z  języka  angielskiego  są  lepsze  od  wyników
absolwentów liceum ogólnokształcącego w Polsce, są porównywalne do wyniku osiągniętego przez
absolwentów liceum ogólnokształcącego na Mazowszu.
10. Szkoła osiąga  bardzo wysokie wyniki z egzaminu maturalnego  oraz bardzo wysoki wskaźnik
zdawalności.
11. Najczęściej wybierane przedmioty dodatkowe to: język angielski i geografia.
12. Średni wynik szkoły z przedmiotów obowiązkowych i jednego rozszerzenia wynosi 57%. 
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Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.

W roku  szkolnym  2021/2022 do  klas  trzecich  Liceum  Ogólnokształcącego  uczęszczało
76 uczniów,  a  do  klas  czwartych  Technikum 120 uczniów.  Szkołę  ukończyło  76  absolwentów
Liceum  i  120 absolwentów  Technikum.  Do  egzaminu  maturalnego  w  Zespole  Szkół  Nr  1  
im. Legionów Polskich w Kozienicach przystąpili wszyscy absolwenci szkoły. Byli to uczniowie
Liceum  Ogólnokształcącego,  Technikum  Mechanicznego,  Technikum  Organizacji  Usług
Gastronomicznych, Technikum Ekonomicznego, Technikum Elektrycznego.

Do egzaminu maturalnego przystąpili  również  absolwenci  z  poprzednich  lat  (poprawiali
wyniki, zdawali egzaminy z dodatkowych przedmiotów) w następującej liczbie: 12 absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego, 9 absolwentów Technikum.

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich.
Zdawalność egzaminu maturalnego w 2022r. 
W roku szkolnym 2021/2022 zdawalność egzaminu prezentuje tabela poniżej.

Szkoła Ukończyło szkołę Przystąpiło do matury Zdało maturę %

 II LO 76 76 75 98,7%

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

II LO  na Mazowszu w Polsce

Procent zdawalności 98,7% 91,9% 89,3%

Wnioski:
1. Zdawalność w II LO w ZS Nr 1 jest o prawie 10pp wyższa niż średnia zdawalność w Liceach
Ogólnokształcących w Polsce i ponad 7pp wyższa niż na Mazowszu.
2. Można zauważyć, że również w tym roku tak jak w latach poprzednich odsetek zdawalności jest
bardzo wysoki i przewyższa wskaźniki dla analogicznych szkół w Polsce i na Mazowszu.
3. Do egzaminu maturalnego przystępują wszyscy absolwenci II LO w ZS Nr 1.
4. Mimo możliwości wyboru uczniowie zdają przede wszystkim egzamin z języka angielskiego
w części obowiązkowej.
5.  Wszyscy  absolwenci  II  LO  w  ZS  Nr  1  zdali  egzamin  z  języka  polskiego  na  poziomie
podstawowym (dla  porównania w Polsce było to  97% absolwentów liceum ogólnokształcącego
i 97% na Mazowszu).
6.  Wyniki  osiągnięte  przez  absolwentów  II  LO  w  ZS  Nr  1  z  języka  polskiego  na  poziomie
podstawowym  są  bliskie wynikom absolwentów  liceum  ogólnokształcącego  w  Polsce,
na Mazowszu.
7. W czterech najwyższych staninach (są to wyniki powyżej średniej) znajdują się wyniki z języka
polskiego na poziomie podstawowym ⅔ absolwentów II LO w ZS Nr 1 (66%).
8. Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym zdało 98,7% absolwentów II LO w ZS Nr 1
(dla  porównania  w  Polsce  było  to  90%  absolwentów  liceum  ogólnokształcącego  i  92%
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na Mazowszu. Oznacza to, że zdawalność z matematyki była o 8,7pp wyższa niż w Polsce i 6,7pp
Mazowszu wśród absolwentów liceum ogólnokształcącego).
9. Wyniki osiągnięte przez absolwentów II LO w ZS Nr 1 z matematyki na poziomie podstawowym
są lepsze od wyników absolwentów liceum ogólnokształcącego w Polsce, na Mazowszu.
10.  W  trzech  najwyższych  staninach  (stanin  najwyższy,  bardzo  wysoki  i  wysoki)  znajdują
się wyniki z matematyki na poziomie podstawowym 40% absolwentów II LO w ZS Nr 1.
11.  W  czterech  najwyższych  staninach  (są  to  wyniki  powyżej  średniej)  znajdują  się  wyniki
z matematyki na poziomie podstawowym prawie ⅔ absolwentów II LO w ZS Nr 1 (62%).
12.  Egzamin z  języka  angielskiego na  poziomie  podstawowym zdało  98,6% absolwentów (dla
porównania w Polsce było to 97% absolwentów liceum ogólnokształcącego i 98% na Mazowszu).
13. Wyniki osiągnięte przez absolwentów II LO w ZS Nr 1 z języka angielskiego są lepsze od
wyników  absolwentów  liceum  ogólnokształcącego  w  Polsce,  są  porównywalne  do  wyniku
osiągniętego przez absolwentów liceum ogólnokształcącego na Mazowszu.
14. Szkoła osiąga wysokie wyniki z egzaminu maturalnego  oraz wysoki wskaźnik zdawalności.
15. Uczniowie wybierają przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym zgodnie z realizowanymi
rozszerzeniami w szkole.
16. Najczęściej wybierane przedmioty na poziomie rozszerzonym to: język angielski, matematyka,
język polski, informatyka.
17. Uczniowie wybierali od 1 do 4 przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Najczęściej wybierali
3 przedmioty.
18.  Wyniki  uzyskane  przez  absolwentów II  LO Nr  1  z  przedmiotów zdawanych  na  poziomie
rozszerzonym  są  porównywalne  z  wynikami  osiąganymi  przez  absolwentów  liceum
ogólnokształcącego w Polsce.
19. Wyniki indywidualne są z większości przedmiotów na poziomie rozszerzonym lepsze niż
wyniki maturzystów w Polsce.

Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich.

Zdawalność egzaminu maturalnego w 2022r. 
W roku szkolnym 2021/2022 zdawalność egzaminu prezentuje tabela poniżej.

Szkoła Ukończyło szkołę Przystąpiło do matury Zdało maturę %

Technikum 120 120 104 86,7%

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

Technikum  na Mazowszu w Polsce

Procent zdawalności 86,7% 80,1% 78,3%
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Wnioski:
1.  Zdawalność  w  Technikum  w  ZS  Nr  1  jest  o  8,4pp  wyższa  niż  średnia  zdawalność
 w Technikach w Polsce i o 6,6pp niż Technikach na Mazowszu.
2. Można zauważyć, że również w tym roku tak jak w latach poprzednich odsetek zdawalności jest
wysoki i przewyższa wskaźniki dla analogicznych szkół w Polsce i na Mazowszu. 
3. Mimo możliwości wyboru uczniowie zdają przede wszystkim egzamin z języka angielskiego
 w części obowiązkowej.
4.  Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym zdało 94,2% absolwentów Technikum
 (dla porównania w Polsce było to 94% absolwentów technikum i 94% na Mazowszu).
5. Wyniki osiągnięte przez absolwentów Technikum z języka polskiego na poziomie podstawowym
są lepsze od wyników absolwentów technikum w Polsce, na Mazowszu.
6.  Egzamin  z  matematyki  na  poziomie  podstawowym  zdało  89,2%  absolwentów  Technikum
 (dla porównania w Polsce było to 80% absolwentów technikum i 82% na Mazowszu).
7.  Wyniki  osiągnięte  przez  absolwentów Technikum z  matematyki  na  poziomie  podstawowym
 są lepsze od wyników absolwentów technikum w Polsce, na Mazowszu.
8. Egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym zdało 99,2% absolwentów Technikum
(dla porównania w Polsce było to 94% absolwentów technikum i 93% na Mazowszu).
9.  Wyniki  osiągnięte  przez  absolwentów  Technikum  z  języka  angielskiego  na  poziomie
podstawowym są wyższe od wyników absolwentów technikum w Polsce, na Mazowszu.
10.  Szkoła  osiąga  wysoki  wskaźnik  zdawalności  przewyższający  wskaźniki  w  Polsce
i na Mazowszu.
11. Uczniowie wybierają przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym w większości zgodnie
 z realizowanymi rozszerzeniami w szkole. 
12.  Najczęściej  wybierane  przedmioty  zdawane  na  poziomie  rozszerzonym to:  język angielski,
geografia, matematyka, język polski, fizyka.
13. Uczniowie wybierali od 1 do 4 przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Najczęściej wybierali
1 przedmiot.
14. Wyniki osiągnięte przez absolwentów Technikum z geografii na poziomie rozszerzonym były
lepsze lub porównywalne z wynikami absolwentów technikum w Polsce.

PORÓWNYWANIE ZDAWALNOŚCI EGZAMINU MATURALNEGO
 W PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT KOZIENICKI

Szkoła
Zdawalność egzaminu maturalnego w %

2019 2020 2021 2022
I Liceum

Ogólnokształcące w
Kozienicach

100 90,54 100 100

Zespół Szkół Nr 1 w
Kozienicach
II Liceum

Ogólnokształcące

96,6 99 96,2 98,7

Zespół Szkół Nr 1 w
Kozienicach
Technikum

86,1 82,2 90 86,7

Uwaga: na podstawie informacji ze szkół
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EGZAMIN ZAWODOWY.
Uwaga: na podstawie informacji uzyskanej ze szkoły

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Informacja o wynikach uczniów w roku 2021/2022 sesja styczeń-luty 2022

TECHNIKUM Formuła 2017

Nazwa zawodu Kwalifikacja

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Pełen egzamin – obie części Przystąpil
i tylko do
 części 
pisemnej

Zdali 
część 
pisemną

Przystąpili 
tylko do 
części 
praktycznej

Zdali 
część 
praktycznaPrzystąpili Zdali Zdawalność

szkoła
Zdawalność 
woj.
mazowieckie

Technik 
ekonomista

AU.36 28 20 71,4% 73% - - - -

Technik
elektryk

EE.05 2 1 - - 4 1 1 1

Technik
elektryk

EE.26 38 21 55,3% 40% - - - -

Technik mechanik MG.44 34 32 94,1% 84% - - - -

Technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych

TG.16 19 19 100% 80% - - - -

Technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych

TG.07 - - - - 2 1 - -

W sesji styczeń – luty 2022r. w kwalifikacji:
• AU.36 – do egzaminu przystąpiło 28 uczniów. Świadectwo kwalifikacyjne otrzymało 20 zdających.

Dwie uczennice nie zdały części pisemnej i praktycznej, natomiast sześciu uczniów nie zdało tylko
części praktycznej.

• EE.26  -  przystąpiło 38 uczniów. Siedmiu uczniów nie zdało części pisemnej i praktycznej, jedne
uczeń  nie  zdał  części  pisemnej,  a  dziewięciu  praktycznej.  Pomimo  niskiej  zdawalności  w  tej
kwalifikacji, uczniowie z naszej szkoły mieli wyższą zdawalność niż zdawalność w województwie
mazowieckim.

• MG.44-  do egzaminu przystąpiło 34 uczniów. Jeden uczeń nie zdał części pisemnej i jeden nie zdał
części praktycznej egzaminu. Świadectwo uzyskało 32 uczniów.

• TG.16  -  wszyscy uczniowie  z  klasy  4TG przystąpili  do tej  kwalifikacji  i  ją  zdali,  otrzymując
świadectwo w kwalifikacji.

W sesji ZIMA 2022 uczniowie po raz kolejny przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie:

• w kwalifikacji  EE.05 –  dwóch uczniów przystąpiło  do obu części  egzaminu.  Jeden z nich zdał
i otrzymał świadectwo. Czterech uczniów przystąpiło do części pisemnej. Tę cześć zaliczył jeden
zdający  otrzymując  świadectwo  kwalifikacyjne.  Jeden  uczeń  przystąpił  do  części  praktycznej,
zaliczył i również otrzymał świadectwo.

• w kwalifikacji  TG.07 – dwóch uczniów przystąpiło do części pisemnej. Tę część egzaminu zdał
jeden uczeń i uzyskał świadectwo.
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EGZAMIN ZAWODOWY 
Informacja o wynikach uczniów w roku 2021/2022 sesja styczeń-luty 2022

TECHNIKUM Formuła 2019

Nazwa zawodu Kwalifikacja

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Pełen egzamin – obie części Przystąpil
i tylko do
 części 
pisemnej

Zdali 
część 
pisemną

Przystąpili 
tylko do 
części 
praktycznej

Zdali 
część 
praktycznaPrzystąpili Zdali Zdawalność

szkoła
Zdawalność 
woj.
mazowieckie

Technik 
ekonomista

EKA.04 - - - - 1 1 1 1

• EKA.04 – Dwóch uczniów przystąpiło do egzaminu po raz kolejny. Jeden uczeń do części pisemnej,
drugi do praktycznej. Obydwaj zaliczyli egzamin i uzyskali certyfikaty.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Informacja o wynikach uczniów w roku 2021/2022 sesja czerwiec-lipiec 2022

TECHNIKUM Formuła 2017

Uczniowie przystępujący do egzaminu potwierdzającego po raz kolejny

Nazwa 
zawodu

Kwalifikacja

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Pełen egzamin – obie części Przystąpili 
tylko do
 części 
pisemnej

Zdali 
część 
pisemną

Przystąpili 
tylko do 
części 
praktycznej

Zdali część 
praktyczna

Przystąpili Zdali Zdawalność szkoła

Technik
ekonomista

AU.36 1 - - - - 5 3

Technik
 elektryk

EE.05 - - - 1 - - -

Technik
 elektryk

EE.26 5 2 40% 1 1 9 6

Technik 
mechanik

MG.44 - - - - - 1 1

Technik
żywienia i usług 
gastronomicznych

TG.07 - - - 1 1 - -

W kwalifikacji:
 AU.36 – jedna uczennica przystąpiła po raz kolejny do części pisemnej i praktycznej. Niestety nie 

zdała części praktycznej, dlatego też nie uzyskała świadectwa. Pięciu uczniów przystąpiło tylko do 
części praktycznej, troje z nich, zdało tę część egzaminu i uzyskało świadectwo kwalifikacyjne.

 EE.26 – pięciu uczniów przystąpiło po raz kolejny do części pisemnej i praktycznej. Dwóch z nich 
zdało obie części i uzyskało świadectwo. 
Jeden uczeń przystąpił tylko do części pisemnej, zdał i uzyskał świadectwo w kwalifikacji. Tylko 
do części praktycznej, przystąpiło dziewięciu uczniów, sześciu z nich zaliczyło tę część egzaminu
i uzyskało świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. 

 MG.44 - jeden uczeń przystąpił tylko do części praktycznej, zdał tę część i uzyskał świadectwo 
kwalifikacyjne.

 TG.07 – jedna uczennica po raz kolejny przystąpiła do części pisemnej, zdała i uzyskała świadectwo.
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EGZAMIN ZAWODOWY
Informacja o wynikach uczniów w roku 2021/2022 sesja czerwiec-lipiec 2022

TECHNIKUM Formuła 2019

Nazwa 
zawodu

Kwalifikacja

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Pełen egzamin – obie części Przystąpili 
tylko do
 części 
pisemnej

Zdali 
część 
pisemną

Przystąpili 
tylko do 
części 
praktycznej

Zdali część 
praktyczna

Przystąpili Zdali Zdawalność
szkoła

Zdawalnoś
ć woj.
mazowieck
ie

Technik
ekonomista

EKA.04 31 31 100% 86% - - - -

Technik 
elektryk

ELE.02 34 30 88,2% 64% - - - -

Technik 
mechanik 

MEC.03 31 28 90,3% 78% - - - -

Technik 
żywienia i usług 
gastronomicznych

HGT.02 49 42 85,7% 90% - - - -

W sesji LATO 2022 w kwalifikacji:
 EKA.04  - wszyscy uczniowie przystąpili do egzaminu i go zdali otrzymując certyfikat.
 ELE.02 - wszyscy uczniowie przystępujący do egzaminu zawodowego zdali część praktyczną, czterech

nie zaliczyło części pisemnej.
 MEC.03 - wszyscy uczniowie przystępujący do egzaminu zawodowego zdali część pisemną, trzech nie 

zaliczyło części praktycznej.
 HGT.02 – do dwóch części egzaminu przystąpiło 49 uczniów. Zdało i otrzymało certyfikat 

42 uczniów. Sześciu uczniów nie zaliczyło części pisemnej, jedna zaś nie zaliczyła części
 praktycznej.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Informacja o wynikach uczniów w roku 2021/2022 sesja czerwiec – lipiec 2022

SZKOŁA BRANŻOWA – FORMUŁA 2019

Nazwa 
zawodu

Kwalifikacja

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Pełen egzamin – obie części Przystąpili 
tylko do
 części 
pisemnej

Zdali 
część 
pisemną

Przystąpili 
tylko do 
części 
praktycznej

Zdali część 
praktyczną

Przystąpili Zdali Zdawalność
szkoła

Zdawalność 
woj.
mazowieckie

Elektryk ELE.02 49 18 36,7% 64% - - - -

Sprzedawca HAN.01 21 17 81% 88% - - 1 1

Kucharz HGT.02 13 7 53,8% 90% - - - -

Ślusarz MEC.08 45 38 84,4% 87% 1 1 - -

Monter sieci
i instalacji 
sanitarnych

BUD.09 1 1 100 % 87%

Fryzjer FRK.01 1 1 100% 81%
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W kwalifikacji:
 ELE.02 –  do egzaminu zawodowego przystąpiło 49 uczniów. Dwudziestu sześciu uczniów

nie  zaliczyło  części  pisemnej,  natomiast  pięciu  uczniów  nie  zaliczyło  części  pisemnej
i praktycznej egzaminu zawodowego.

 HAN.01 – do egzaminu przystąpiło 21 uczniów. Jedna uczennica nie zaliczyła części pisemnej
i  praktycznej  egzaminu.  Trzy  uczennice  nie  zaliczyły  części  pisemnej.  
Jedna uczennica przystąpiła tylko do części praktycznej egzaminu i ją zdała. Z części pisemnej
egzaminu  uczennica  została  zwolniona  przez  OKE  w  Warszawie,  ponieważ  w  terminie
głównym i dodatkowym była w szpitalu i przebywała na zwolnieniu lekarskim.

 HGT.02 – do egzaminu przystąpiło 13 uczniów. Jedna uczennica nie zdała obu części, trzy nie
zdały części pisemnej i dwie praktycznej. 

 MEC. 08 -  do egzaminu (obie części) przystąpiło 45 uczniów.  38 uczniów zdało egzamin i uzyskało 
certyfikat. Siedmiu uczniów nie zaliczyło części pisemnej egzaminu.  Jeden uczeń przystąpił tylko do 
jednej części egzaminu (pisemnej), którą zdał. Nie przystąpił do części praktycznej. Uczeń ten ze względu
na to, że nie przystąpił do części pisemnej i praktycznej, nie ukończył szkoły.

Uwaga: Zdawalność  uczniów w woj. mazowieckim podawana jest wg poszczególnych kwalifikacji  bez  podziału 
na uczniów techników  i szkoły branżowej

XI. Koszty kształcenia ucznia w szkole.

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie.

  Koszt kształcenia ucznia w 2021 roku:
 Rozdział 80102-szkoła podstawowa specjalna
-na koszt składa się :
-wynagrodzenia nauczycieli 835 236,00 zł
-dodatek wiejski                               45 844,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne      62 363,00 zł
-ZFŚS                                                    41 750,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń               183 622,00 zł
-wydatki bieżące                                   89 815,00 zł
Razem     1258 630,00 zł :średniorocznie uczniów 23 =54 723,00 zł
 Materiały na zajęcia lekcyjne są pozyskiwane od sponsorów.
Rozdział 80134-szkoła zawodowa specjalna
-wynagrodzenia nauczycieli               814 706,00 zł
-dodatek wiejski           45 035,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne      64 785,00 zł
-ZFŚS                                   29 430,00 zł
-pochodne od wynagrodzeń                178 029,00 zł
-wydatki bieżące                                   22 805,00 zł
Razem 1 154790,00 zł.: średniorocznie 32 uczniów =36 087,00 zł
Materiały na zajęcia lekcyjne są pozyskiwane od sponsorów.

 Koszt utrzymania wychowanka 2021 roku:
Rozdział 85403-Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze
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-wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi               1 204 485,00 zł
-dodatek wiejski   nauczycieli                                                                                 49 560,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne  nauczycieli, administracji i obsługi               96 282,00 zł
-ZFŚS nauczycieli, administracji i obsługi                                                             49 400,00 zł
-pochodne od wynagrodzeń                    255 973,00 zł
-wydatki bieżące                                                                                                    199 270,00 zł
/W tym rozdziale księgowane są koszty: utrzymania samochodu, remonty, naprawy, ubezpieczenia
majątkowe,  serwis  i  konserwacja  urządzeń,  przeglądy  budynków,  usługi  telekomunikacyjne,
wyżywienia uczniów./
Razem 1 854 970,00 zł.:średniorocznie 31 wychowanków= 59 837,00 zł.

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.

W 2021 r. do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach  uczęszczało
średniomiesięcznie  270 uczniów  (271 w miesiącach  IX-XII  2021r. i  269  w  miesiącach I-VIII
2022r.)

Koszt  wynagrodzeń  nauczycieli  wraz  z  pochodnymi  (ZUS  i  Fundusz  Pracy)  w  2021 r.  to
2.275.626,57 zł. Koszty te w przeliczeniu na ucznia dają 8.428,25 zł rocznie, a miesięcznie 702,35
zł.

Wszystkie wydatki poniesione przez placówkę:
-  w Dziale 801 Rozdziale 80120 Oświata i wychowanie -                                       3 237 424,49 zł
-  w Dziale 801 Rozdziale 80195 Pozostała działalność (odpis ZFŚS emerytów)-        28 903  ,00 zł  

               Razem:          3 266 327,49 zł
Miesięczny koszt kształcenia ucznia:
3 266 327,49 zł : 270 uczniów : 12 m-cy = 1 008,13 zł/m-c
W grupie tej są wydatki sfinansowane ze źródeł zewnętrznych w łącznej kwocie 42 600,00 zł, co
wpływa  na  zawyżenie  kosztów  kształcenia  ucznia.  Były to  środki:
30  000,00  zł z  Gminy  Kozienice  na  zakup  usług  remontowych,  12  600,00 zł  na  zajęcia
wspomagające dla uczniów.
Realny miesięczny koszt kształcenia ucznia (bez pozyskanych środków zewnętrznych):
3 266 327,49 zł – 42 600,00 = 3 223 727,49 zł;
3 223 727,49 zł : 270 uczniów : 12 miesięcy = 994,98 zł / m-c.

Do szkoły uczęszczało  6 osób z  orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,  co wiąże się
z kosztami na zajęcia rewalidacji, wg przepisów prawa 2godz./tyg./uczeń i pomoc psychologiczno –
pedagogiczną oraz  4 osoby  nauczane  indywidualnie,  co  generuje  koszty  dojazdu  do  domów
uczniów.

3. Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.

- Średni koszt kształcenia ucznia w 2021 Liceum – 11 323,71 zł;
- Średni koszt kształcenia ucznia w 2021 Technikum – 11 393,60 zł;
- Średni koszt kształcenia ucznia w 2020 Szkoła Branżowa I stopnia – 6 560,82 zł.

Szkoła działa jako Zespół Szkół: liceum, technikum, branżowa szkoła I stopnia, internat. Średni
koszt kształcenia ucznia podany szacunkowo, ponieważ nie da się dokładnie oszacować wszystkich
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kosztów  szkoły.  Koszty  dzielone  są  proporcjonalnie  pomiędzy  wszystkie  rozdziały.  Dotyczy
to głównie największych kosztów jakimi są koszty wynagrodzeń. Nauczyciel ma zawartą umowę
o pracę z Zespołem Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich. Jego koszty wynagrodzeń przypisywane są
do jednej szkoły, w której ma największą ilość godzin, ale jednocześnie prowadzi również zajęcia
w  pozostałych  typach  szkół.  I  tak  np.  nauczyciel  przypisany  do  Liceum  Ogólnokształcącego
w ramach  swojego  etatu  uczy  również  w klasach  technikalnych  i  branżowych,  natomiast  jego
wynagrodzenie  wypłacane  jest  z  kosztów  liceum.  Dlatego  niskie  koszty  kształcenia  w  szkole
branżowej I stopnia są mylące, gdyż uczą w niej w większości nauczyciele przypisani do technikum
i liceum.   Koszty  kształcenia poza  szkołą branżową (zajęcia  praktyczne)  finansowane są przez
pracodawców i  są  tu  nie  ujęte.  Podobnie  jest  z  kosztami  wynagrodzeń administracji  i  obsługi.
Pracownicy pracują na rzecz wszystkich typów szkół i rozdziałów, natomiast koszty przypisane
są do jednego rozdziału. Dodatkowo szkoła prowadzi internat, gdzie koszty są dzielone szacunkowo
pomiędzy szkołami i internatem.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach.

Informacja  o  realizacji  zadań  oświatowych  w  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej
w Kozienicach za rok szkolny 2021/2022.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach jest publiczną placówką oświatową.
Terenem działania PP-P jest powiat kozienicki.

W roku szkolnym 2021/202 na terenie działania  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Kozienicach funkcjonowało 42 placówki oświatowe w tym:
- 9 przedszkoli;
- 26 oddziały przedszkolne;
- 28 szkół podstawowych;, w tym 1 filialna
- 3 szkoły średnie, w tym: 2 licea ogólnokształcące, 7 techników, 2 szkoły branżowe I stopnia;
- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Opactwie
- Placówka Socjalizacyjna „PANDA”.

Bazę lokalową poradni stanowi wolnostojący, dwukondygnacyjny, budynek przy ulicy Gen. Wł.
Sikorskiego 8A.
Poradnia wyposażona jest w 16 gabinetów terapeutycznych (psychologicznych, pedagogicznych,
logopedycznych,  Salę  Doświadczania  Świata,  gabinety:  terapii  SI,  wczesnego  wspomagania
rozwoju dziecka, dwa gabinety Biofeedbeck (EEG BFB) oraz pokoje pracowników administracji.
Ponadto salę konferencyjną, archiwum, pomieszczenie socjalne, 4 łazienki.

W poradni zatrudnionych jest 14 pracowników pedagogicznych (w tym dwóch pedagogów na ½
etatu i jeden psycholog na ½ etatu ): 6 psychologów, 7 pedagogów, logopeda; 4 pracowników admi-
nistracji i obsługi oraz 4 osoby na umowy zlecenia (lekarz, fizjoterapeuta, informatyk, terapeuta SI)
i na umowę o współpracę inspektor ochrony danych.

W roku szkolnym 2021/2022 pracownicy Poradni skorzystali z  88 zorganizowanych form
doskonalenia zawodowego.  Wśród nich: webinary (49), szkolenia on-line (18), kursy i szkolenia
stacjonarne (4), studia podyplomowe (3), internetowe platformy edukacyjne(3), audycje on-line (1),
warsztaty on-line (1), kursy on-line (1), wykłady on-line (1), lekcje on-line(1).
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Procedurze  awansu   podlegało   4  pracowników   (jedna  osoba   zakończyła  staż  
i  uzyskała stopień nauczyciela  dyplomowanego,  2 osoby kontynuowały staż na stopień awansu
zawodowego  nauczyciela  dyplomowanego,  jedna  osoba  kontynuowała  staż  na  stopień  awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego) stan na koniec roku 2021/2022:

• nauczycieli dyplomowanych – 7;
• nauczycieli mianowanych – 4;
• nauczycieli kontraktowych – 3.

Z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej  nagrody  otrzymało  sześciu pracowników:  jedna  nagroda
Starosty, pięć nagród Dyrektora.

Nadzór pedagogiczny prowadzony był zgodnie z przepisami prawa w zakresie kontroli,
ewaluacji, wspomagania oraz monitorowania.

Informacja o pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Kozienicach w roku szkolnym
2021/2022.
    
  W zakresie zadań statutowych zrealizowano następujące działania:

• w zakresie bezpośredniej pomocy udzielonej dzieciom i młodzieży

       1. Formy pomocy indywidualnej:
- diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna;
- badanie SRD-6;
- konsultacje pedagogiczne  dla uczniów diagnozowanych w kierunku specyficznych 

trudności w uczeniu się;
- terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- terapia indywidualna dla dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera;
- terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania;
- terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży z innymi zaburzeniami (m.in. zaburzenia 
jedzenia, trudności adolescencyjne, zaburzenia osobowościowe, trudności natury 
emocjonalnej, trudności adaptacyjne);

- wczesna interwencja logopedyczna (wady wymowy, zaburzenia rozwoju mowy);
- kształtowanie u dzieci prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony
fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej;

- stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy dzieci;
- prowadzenie ćwiczeń oddechowych, fonetycznych i usprawniających funkcjonowanie 
aparatu artykulacyjnego;

- usprawnianie u dzieci z niepłynnością mówienia, niedosłuchem i dysleksją technik czytania 
i pisania;

- usprawnianie umiejętności komunikacyjnych i językowych;
- terapia dzieci z niepłynnością mówienia, mutyzmem, wadami słuchu;
- terapia mowy dzieci zdiagnozowanych neurologicznie;
- profilaktyka mowy u dzieci do 3 r.ż.
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- terapia moczenia nocnego, tików itp.
- spotkania indywidualne dla uczniów z zakresu orientacji edukacyjno- zawodowej;
- opieka nad uczniami wykazującymi uzdolnienia ogólne lub kierunkowe;
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
- konsultacje, rozmowy wspierające;
- terapia Integracji Sensorycznej;
- terapia logopedyczna;
- terapia EEG BIOFEEDBACK;
- terapia Instrumental Enrichment;
- terapia VR;
- terapia neuromotoryczna wg INPP;
- konsultacje w Punkcie Konsultacyjnym;
- przesiewowe badania ortoptyczne na terenie Poradni
- przesiewowe badania słuchu i artykulacji.

      2. Formy pomocy grupowej, realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych:

- zajęcia metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne w przedszkolach (PP nr 1   w Kozienicach i PP
w Rozniszewie);

- program profilaktyczny „MOCne Ja” w publicznej Szkole Podstawowej w Brzózie, Głowaczowie,
Świerżach Górnych oraz w PSP nr 2 w Kozienicach;

- zajęcia warsztatowe dla uczniów pt. „Nastoletnia depresja” w PSP w Brzózie, PSP w Chmielewie,
w PSP nr 4 w Kozienicach;

- zajęcia warsztatowe „Lekcja wychowawcza z pomysłem” (PSP nr 1, kl. V i PSP nr 2 klasa VII);
- prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dotyczących akceptacji dla uczniów z ZSiPO 

w Magnuszewie (klasy VI – VIII);
-  zajęcia  grupowe  stałe  „Trening  Umiejętności  społecznych”  dla  uczniów  na  terenie  poradni

(12 osób);
- warsztaty dla uczniów w PSP Przydworzyce „Kreatywni na co dzień”;
- warsztaty z uczniami z PSP w Wólce Tyrzyńskiej pt. „Podróż do nieznanej krainy”;
- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów z I LO w Kozienicach;
- zajęcia w PSP w Magnuszewie dla klas (VI, VII i VIII – 52 uczniów) pt. „Jesteśmy inni, a jednak

tacy sami”;
- zajęcia warsztatowe w PSP w Janikowie dot. technik uczenia się (23 uczniów);
- zajęcia warsztatowe w PSP  nr 3 w Kozienicach pt. „Tolerancja i akceptacja” – 21 uczniów;
- zajęcia/ spotkania z zakresu orientacji zawodowej na terenie szkół  (ZSiPO w Magnuszewie, PSP

w  Głowaczowie,  PSP  w  Brzózie,  PSP  w  Garbatce  Letnisko,  PSP  w  Przydworzycach,  PSP
w Janikowie) ilość uczniów 161;

- zajęcia dla przedszkolaków w PP nr 4 w Kozienicach „Necio.pl”.
- terapia rodzin.

3. Formy pomocy dla nauczycieli, rodziców i wychowawców: 
- terapie rodzin;
-  konsultacje  z  nauczycielami  w  oddziale  przedszkolnym  dot.  zachowań  dzieci  mogących
świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej w PSP nr 3 w Kozienicach.
-  indywidualne konsultacje dla dyrektorów szkół i przedszkoli (także w formie teleporad) (PSP 

w  Brzózie,  PSP  nr  1  w  Kozienicach,  PSP  nr  3  w  Kozienicach,  SOSW  w  Opactwie,  ZSZ  
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w Grabowie n/Pilicą, PSP w Bugucinie, PSP nr 4 w Kozienicach, PSP w Garbatce Letnisko, PSP
w Rozniszewie, PSP w Augustowie, PSP w Wólce Tyrzyńskiej, PSP w Woli Chodkowskiej, PSP 
w  Mniszewie,  PSPw  Wysokim  Kole,  PP  nr  2  w  Kozienicach,  ZSiPO  w  Magnuszew,  PP
w Świerżach Górnych, PSP w Świerżach Górnych, PP w Garbatce Letnisko);

- indywidualne konsultacje z nauczycielami - udział w opracowywaniu programów rewalidacyjno-
wychowawczych (PSP w Bogucinie, ZSiPO w Magnuszewie) i IPET-ów, konsultacje dotyczące
uczniów, porady dotyczące form pomocy psychologiczno-pedagogicznej (I LO w Kozienicach);

-  działania  interwencyjne  –  udzielenie  wskazówek  dla  PSP w Rozniszewie,  wdrożenie  działań
pomocowych w PP-P (dla klasy I), w PSP w Sieciechowie, w PSP w Gniewoszowie;

-  spotkanie  z  radą  pedagogiczną  z  Woli  Chodkowskiej  pt.  „Organizacja  i  udzielanie  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkole”;

- spotkanie Sieci współpracy i  samokształcenia dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedago-
gicznych z terenu działania Delegatury Radomskiej;

- spotkanie Sieci współpracy dla dyrektorów placówek oświatowych z terenu działania PP-P;
- projekt „Kreatywni na co dzień” – szkolenie dla nauczycieli (9 osób);
- współpraca z wychowawcami przedszkolnymi (PP n r1, PP w Brzózie, PP w Garbatce Letnisko)

w ramach przesiewowych badań SI.
- Punkt konsultacyjny w PP w Brzózie
- spotkanie z nauczycielkami z PSP nr 2 w Kozienicach w sprawie ucznia klasy I
- obserwacje funkcjonowania dziecka w PP w Brzózie i w PSP nr 2 w Kozienicach
- spotkanie dyrektorów PPP na którym przedstawiono pracę zespołu WWRD.
-  Spotkania  i  konsultacje  dotyczące  przeprowadzenia  diagnozy SRD – 6  w PSP nr  1   i  PSP  

w Rozniszewie.
- psychoedukacja rodziców oraz prowadzenie rozmów terapeutycznych na terenie Poradni (także

w formie teleporad)
- Punkt Konsultacyjny w PP-P
- spotkania informacyjne dla rodziców dzieci objętych WWRD
- indywidualne konsultacje z nauczycielami, rodzicami
- udzielanie porad i informacji
- udział w sprawach sądowych
- konsultacje logopedyczne na terenie Poradni 
-prowadzenie  Sieci  Współpracy  i  Samokształcenia  dla  psychologów/pedagogów szkolnych,
doradców zawodowych, logopedów

Na terenie Poradni  organizowane są spotkania, prelekcje i wykłady dla rad pedagogicznych
szkół  z terenu działania Poradni:

• Sieci  Współpracy  i  Samokształcenia  (dla  psychologów  i  pedagogów,  doradców
zawodowych i logopedów);

• Sieć  Współpracy  i  Samokształcenia  dla  dyrektorów  poradni  psychologiczno-
pedagogicznych;

• Szkolenie  rady  pedagogicznej  pt.  „Organizacja  i  udzielanie  pomocy  psychologiczno  –
pedagogicznej w szkole”.

Na terenie szkół  organizowane są prelekcje/spotkania/pogadanki dla rodziców/nauczycieli:

• konsultacje/ spotkania informacyjne na terenie przedszkoli;
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• udział  w  pracach  zespołu  ds.  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  sprawie
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

• udział  w  spotkaniach  Zespołu  ds.  Okresowej  Oceny  Sytuacji  Dzieci  i  w  zespołach
wychowawczych w Placówce Socjalizacyjnej „Panda”  w Kozienicach.

Ponadto pracownicy Poradni:
• organizują spotkania/konkursy/uroczystości dla dzieci objętych WWRD i ich rodziców;
• nagrywają filmy pokazowe z odbytych zajęć w ramach projektu “Kreatywni na co dzień”,

filmu informującego o pracy placówki i realizowanych przedsięwzięciach;
• opracowują broszury dla rodziców, plakaty, infografiki, ankiety (ankieta badająca potrzeby

szkół  i  placówek  przekazana  na  spotkaniu  Sieci  wsparcia  pedagogów  i  psychologów
szkolnych);

• biorą udział/współorganizują akcje ogólnopolskie (m.in. “Dwulatek mówi”, “Dzieci w sieci
- Dzień Bezpiecznego Internetu”);

• pełnią  dyżury telefoniczne w ramach Telefonu wsparcia  dla  dzieci  i  młodzieży z  terenu
powiatu kozienickiego;

• współpracują  ze  stowarzyszeniami,  instytucjami  i  placówkami  oświatowymi  oraz
pozaświatowymi;

• opracowują materiały metodyczne i edukacyjne dla rodziców i nauczycieli;
• opracowują i aktualizują materiały informacyjne udostępniane  na terenie  poradni oraz na

stronach  internetowych/Fb  poradni  (m.in.  dotyczące  podniesienia  świadomości  na  temat
życia i potrzeb osób z zespołem Downa oraz z Autyzmem);

• pozyskują nowe/aktualne narzędzia diagnostyczne,  pomoce do pracy terapeutycznej  oraz
w zakresie poradnictwa zawodowego;

• kontynuują współpracę z Wydziałem Kontroli, Promocji i Analiz  Starostwa Powiatowego
w Kozienicach  - wydawcą biuletynu „Nasz Powiat”, w którym systematycznie publikują
artykuły.
W bieżącym roku szkolnym opublikowano:

• „Ofertę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach na rok szkolny 2021/2022”;
• „Czym jest technologia VR?”;
• „Diagnoza i terapia odruchów pierwotnych wg INPP”;
• „ Jak wzmocnić więzi między rodzeństwem”;
• Rola dotyku w budowaniu dobrostanu psychicznego dzieci”;
• „Terapia  miofunkcjonalna  diagnoza  i  terapia”  oraz  „Oddychanie  w  praktyce

logopedycznej”;
• „Samoregulacja u dzieci”;
• „Klatka z emocjami”;
• „Wpływ stylu wychowania na dobrostan dziecka”.
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Działalność diagnostyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Kozienicach w roku szkolnym 2021/2022.

Tabela PPP1. Działalność diagnostyczna poradni

Rodzaje diagnoz

Dzieci w
wieku do
trzeciego

roku życia

Dzieci w
wieku

uprawnia-
jącym do
objęcia

wychowa-
niem

przedszko-
lnym

Dzieci
objęte

rocznym,
obowiąz-
kowym

przygoto-
waniem

przedszko-
lnym

Uczniowie
szkół

podstawo-
wych

Uczniowie szkół
ponadpodsta-

wowych

Młodzież nie
ucząca się i

nie pracująca
Ogółem

psychologicznych 6 62 53 355 18 1 495

pedagogicznych 0 8 48 353 7 0 416

logopedycznych 47 99 27 34 0 0 207

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

0 0 0 28 0 0 28

Tabela PPP2. Formy pomocy udzielanej nauczycielom, rodzicom i wychowawcom

Formy pracy
pedagodzy

i psych.
szkol.

nauczyciele
i wych. klas

rodzice
wychowawcy

placówek
inni Ogółem

treningi* 0 0 0 0 X 0

warsztaty* 0 9 0 0 0 9

terapie rodzin * X X 0 X 0 0

udział w radach pedagogicznych*** X 1 X 0 X 1

prelekcje, wykłady*** 0 0 0 0 0 0

inne formy pracy * 0 41 3 1 0 45

*  podać liczbę osób; ** podać liczbę rodzin; *** podać liczbę spotkań

Tabela PPP3. Pomoc bezpośrednia udzielana dzieciom i młodzieży

Formy pomocy bezpośredniej

Dzieci w
wieku do
trzeciego

roku życia

Dzieci w
wieku

uprawnia-
jącym do
objęcia

wychowa-
niem przed-

szkolnym

Dzieci objęte
rocznym,

obowiązkowy
m

przygotowani
em przed-
szkolnym

Uczniowie
szkół

podstawowyc
h

Uczniowie szkół
ponadpodstawo

wych
Ogółem

> 3
 m-ce

Terapia pedagogiczna X 0 0 6 0 6 6

Terapia logopedyczna 14 37 10 14 0 75 60

Terapia psychologiczna x 0 1 31 23 55 35

Socjoterapia x x 1 11 0 12 0

Zajęcia z uczniami zdolnymi x 0 0 0 0 0 0

Inne zajęcia o charakterze 
terapeutycznym

1 9 2 17 0 29 27
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Zajęcia grupowe aktywizujące 
wybór kształcenia i zawodu 

x x 0 017 0 17 0

Inne formy pomocy 
indywidualnej

0 1 5 72 0 78 25

Inne formy pomocy grupowej 0 0 0 0 0 0 0

Indywidualne porady 
zawodowe na podstawie badań

x x x 10 0 10 x

Zajęcia grupowe prowadzone 
w szkołach i placówkach 
oświatowych

x 177 30 869 0 1076 0

Mediacje i negocjacje x x x 0 0 0 0

Konsultacje 13 5 5 6 0 29 0

Porady bez badań /porady 25 85 30 198 65 403 x

Porady po badaniach 
przesiewowych

1 1 0 1 x 3 x

Badania przesiewowe słuchu 
programem "Słyszę"

x 49 0 1 0 50 x

Badania przesiewowe wzroku 
programem "Widzę"

x 19 0 0 0 19 x

Badania przesiewowe mowy 
programem "Mówię"

x 15 0 0 0 15 x

Tabela PPP4. Wydane orzeczenia

Rodzaj wydanego orzeczenia
Dzieci w wieku

do trzeciego
roku życia

Dzieci w wieku
uprawniającym do

objęcia
wychowaniem
przedszkolnym

Dzieci objęte
rocznym,

obowiązkowym
przygotowanie

m przed-
szkolnym

Uczniowie szkół
podstawowych

Uczniowie szkół
ponadpodstawowych

Ogółem

Niesłyszących i 
słabosłyszących

0 0 0 1 0 1

Niewidomych i 
słabowidzących

0 0 0 0 1 1

Niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
lekkim:

0 1 3 35 3 42

Niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub 
znacznym:

0 0 2 11 0 13

Z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi:

0 1 3 19 0 23

Zagrożonych 
niedostosowaniem 
społecznym:

x x 0 8 1 9

Upośledzeniem umysłowym 
w stopniu głębokim (zajęcia 
rewalidacyjno-
wychowawcze)

0 0 0 1 0 1

O potrzebie indywidualnego 
nauczania

x x 1 24 15 40
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Odmowne 0 0 0 0 0 0
Uchylające 0 0 0 0 0 0
Orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego 
przygotowania 
przedszkolnego

x x 1 x x x

Orzeczenie o braku potrzeby
kształcenia specjalnego

0 0 0 0 0 0

Orzeczenie o braku potrzeby
indywidualnego 
przygotowania 
przedszkolnego

x x 0 x x 0

Orzeczenie o braku potrzeby
indywidualnego nauczania

x x 0 0 0 0

Orzeczenie o braku potrzeby
zajęć rewalidacyjno 
wychowawczych

0 0 0 0 0
0

Niepełnosprawnością 
ruchową, w tym afazją

2 8 6 3 0 19

Autyzmem, w tym zespołem
Aspergera

5 9 7 15 3 39

RAZEM 189

Tabela PPP5. Wydane opinie w sprawach

Formy pomocy bezpośredniej

Dzieci w
wieku do
trzeciego

roku życia

Dzieci w wieku
uprawniającym

do objęcia
wychowaniem
przedszkolnym

Dzieci objęte
rocznym,

obowiązkowym
przygotowaniem
przedszkolnym

Uczniowie szkół
podstawowych

Uczniowie szkół
ponadpodstawowych

Ogółem

Wczesnego wspomagania 
rozwoju

7 19 2 x x 28

Przyspieszenia obowiązku 
szkolnego

x 0 x x x 0

Odroczenia obowiązku 
szkolnego

x x 15 x x 15

Zwolnienia z nauki 
drugiego języka obcego

x x x 1 1 2

Objęcia ucznia nauką w 
klasie terapeutycznej

x x 0 0 0 0

Dostosowania wymagań 
edukacyjnych

x x 0 39 3 42

Udzielania zezwolenia na 
indywidualny program lub 
tok nauki

x x x 0 0 0

Przyjęcia ucznia do 
oddziału 
przysposabiającego do 
pracy

x x x 0 x 0
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Pierwszeństwa w przyjęciu 
ucznia z problemami 
zdrowotnymi do szkoły 
ponadpodstawowej

x x x 0 x 0

Udzielenia zezwolenia na 
zatrudnienie młodocianego

x x x 1 0 1

Braku przeciwwskazań do 
wykonywania pracy lub 
innych zajęć zarobkowych

x x x 0 0 0

Objęcia dziecka pomocą 
psych-ped. w przedszkolu

0 64 30 x x 94

Objęcia dziecka pomocą 
psych-ped. w szkole lub pl. 
oświatowej

x x 0 196 4 200

Inne opinie związane z 
kształceniem i 
wychowaniem dziecka

0 3 0 3 0 6

O specyficznych 
trudnościach w uczeniu się

x x x 35 2 37

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

x x 0 0 0 0

Informacje o wynikach 
diagnoz

4 15 10 31 1 61

Tabela PPP6. Liczba dzieci przyjętych przez poradnię

Liczba dzieci przyjętych przez poradnię 1114

Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach na ternie poradni 1076

Razem 2190

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

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

   
Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Prowadzi następujące typy szkół:
• szkoły dla młodzieży:

- Niepubliczne Technikum Zawodowe;
- Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ;

• szkoły dla dorosłych:
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące;
- Niepubliczną Szkołę Policealną.
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Siedzibą  szkoły  jest  budynek  plebanii  przy  kościele  Św.  Rodziny  w  Kozienicach,
ul. Głowaczowska 41. 

   Szkoły Średnie dla dorosłych „Eureka” .  

Eureka  jest  organem  prowadzącym  szkołę  dla  dorosłych  -  Liceum  Ogólnokształcące    dla
Dorosłych.  Siedzibą  szkoły  jest  budynek  Zespołu  Szkół  Nr  1  w  Kozienicach  przy
 ul. Warszawskiej 72.
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