INFORMACJA
o stanie realizacji zadań oświatowych
w powiecie suskim za rok szkolny 2019/2020,
w tym wyniki egzaminu maturalnego
i egzaminu zawodowego - 2020

Opracował Wydział Edukacji zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2020.910) z wykorzystaniem informacji OKE oraz danych
przygotowanych przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez powiat suski

I. DANE PODSUMOWUJĄCE ROK SZKOLNY 2019/2020
1. WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO – SESJA WIOSENNA 2020
Lp.

Nazwa szkoły

Typ szkoły

Liczba
zdających

Zdało

Zdało
%

1.

Liceum Ogólnokształcące nr I
im. M. Skłodowskiej – Curie
w Suchej Beskidzkiej

Liceum
ogólnokształcące

154

145

94

Zespół Szkół
im. H. Kołłątaja
w Jordanowie

Liceum
ogólnokształcące

60

48

80

2.

3.

Zespół Szkół im. bł. ks. P.
Dańkowskiego w Jordanowie

Technikum

74

43

58

4.

Zespół Szkół
im. W. Goetla
w Suchej Beskidzkiej

Technikum

127

88

69,3

Zespół Szkół
im. W. Witosa
w Suchej Beskidzkiej

Technikum

164

109

66,5

Technikum

365

240

65,8

LO

214

193

90,2

5.

OGÓŁEM:

Do egzaminu maturalnego w czerwcu br. przystąpiło ogółem 579 tegorocznych
absolwentów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat suski. Odsetek
zdawalności wyniósł ogółem niespełna 75%.
Zdawalność w liceach ogólnokształcących wyniosła 90,2%, natomiast w technikach 65,8%.
Osiągnięte wyniki w skali powiatu są wyższe od wyników na poziomie krajowym [LO 81,1%], [T - 62,2%] , a w przypadku liceów ogólnokształcących odsetek zdawalności jest
również wyższy od wyniku uzyskanego na tegorocznej maturze w Województwie
Małopolskim [LO - 84%]
Zgodnie z informacją otrzymaną od dyrektorów szkół powiatowych do egzaminu
poprawkowego we wrześniu br. uprawnionych było 97 absolwentów technikum oraz 16
absolwentów liceum ogólnokształcącego. Osoby uprawnione to uczniowie, którzy nie
uzyskali wyniku pozytywnego z jednego obowiązkowego przedmiotu.
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WYNIKI PISEMNEJ MATURY W TYPACH SZKÓŁ W PODZIALE NA PRZEDMIOTY
ZDAWANE OBOWIĄZKOWO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
Poziom podstawowy
Typ szkoły

Przedmiot

Przystąpiło

Zdało

Zdało w %

Liceum Ogólnokształcące

j. polski
matematyka
j. angielski
j. niemiecki

214
214
208
6

208
200
202
5

97%
93%
97%
83%

Technikum *

j. polski
matematyka
j. angielski
j. niemiecki

365
365
340
25

320
253
322
23

88%
69%
95%
92%

WYNIKI POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO – WRZESIEŃ 2020
Lp.

Nazwa szkoły

Przystąpiło

Zdało

1.

Liceum Ogólnokształcące nr I
im. M. Skłodowskiej – Curie w Suchej
Beskidzkiej

5

5

2.

ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej

26

16

3.

ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie

8

3

4.

ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie

22

5

5.

ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

32

18

93

47

Suma:
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ABSOLWENCI 2020

Lp.

Nazwa szkoły

1.

LO nr I im. M. Skłodowskiej –
Curie w Suchej Beskidzkiej

2.

Zespół Szkół im. W. Goetla
w Suchej Beskidzkiej

3.

Zespół Szkół im. H. Kołłątaja
w Jordanowie

4.

Zespół Szkół im. bł. ks.
P. Dańkowskiego
w Jordanowie

5.

ZS im. W. Witosa w Suchej
Beskidzkiej

Liczba
absolwentów

Typ szkoły
Liceum ogólnokształcące

154

Technikum

134

Branżowa Szkoła I stopnia
(z oddziałami dotychczasowej ZSZ)

74

Liceum Ogólnokształcące

66

Branżowa Szkoła I stopnia
(z oddziałami dotychczasowej ZSZ)

56

Technikum

83

Technikum

169

Branżowa Szkoła I stopnia
(z oddziałami dotychczasowej ZSZ)

39

Ogółem:
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775

2. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – 2020
sesja I – II oraz VI –VII 2020
Lp.

Nazwa szkoły

Typ szkoły

Technikum

1.

Zespół Szkół
im. W. Goetla w Suchej
Beskidzkiej

Zawód
kwalifikacja

Przystąpiło

Zdało

Nie zdało

technik budownictwa
B.30
B.33
BD.29

30
1
18

29
0
16

1
1
2

technik elektryk
E.07
E.24
EE.05

1
13
16

1
11
6

0
2
10

technik mechatronik
E.19
EE.02

31
28

28
28

3
0

technik elektronik
E.20
EE.03

16
9

11
9

5
0

technik informatyk
E.13
E.14
EE.08

6
28
29

4
22
23

2
6
6

technik usług fryzjerskich
A.23
A.19
AU.21

19
2
14

18
2
12

1
0
2

261

220

41

Ogółem:
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Branżowa szkoła I
stopnia

mechanik pojazdów samochodowych
M.18

3

2

1

Ślusarz MG.20

14

7

7

17

9

8

sprzedawca AU.20

5

4

1

Mechanik pojazdów samochodowych
MG.18

3

1

2

8

5

3

technik ekonomista
A.36
AU.35

32
23

32
22

0
1

technik budownictwa
B.30
B.33
BD.29

22
5
36

17
1
34

5
4
2

technik obsługi turystycznej
T.13
T.14
TG.14

1
35
33

1
31
25

0
4
8

technik architektury krajobrazu
RL.21

2

2

0

189

165

24

14
10

14
8

0
2

Ogółem:

2.

Zespół Szkół im. H. Kołłątaja
w Jordanowie

Branżowa szkoła I
stopnia
Ogółem:

3.

Zespół Szkół im. bł. ks.
P. Dańkowskiego
w Jordanowie

Technikum

Ogółem:

4.

Zespół Szkół im. W. Witosa
w Suchej Beskidzkiej

Technikum

technik organizacji reklamy
A.27
AU.29
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technik logistyk
A.32
AU.22

23
16

17
13

6
3

technik ekonomista
A.36
AU.35

25
19

23
19

2
0

technik informatyk
EE.08
E.14

28
27

22
22

6
5

technik obsługi turystycznej
T.14
TG.14

11
25

11
18

0
7

technik hotelarstwa
T.12
TG.12

24
25

20
24

4
1

40
46

40
41

0
5

333

292

41

cukiernik T.04

10

10

0

kucharz TG.07

29

25

4

39

35

4

technik żywienia i usług
gastronomicznych
T.07
T.15
Ogółem:
Branżowa Szkoła I
stopnia
Ogółem

Wyniki egzaminu w branżowej szkole I stopnia (z oddziałami dotychczasowej ZSZ) nie uwzględniają wyników egzaminu uczniów młodocianych pracujących.
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3. SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT SUSKI – 2019/2020
Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej

Lp.

Nazwa konkursu, olimpiady, turnieju

Etap
(powiatowy, okręgowy,
wojewódzki,
ogólnopolski)

Liczba
uczniów

Zajęte miejsca
(zdobycie tytułu finalisty, laureata)

Osiągnięcia naukowe
1. „Turbolandeskunde – Schweiz”

ogólnopolski

3

V miejsce

2. Olimpiada Teologii Katolickiej

ogólnopolski

1

Finalista

3. „Matematyka bez granic”

krajowy

20

IV miejsce

4. „Kangur matematyczny”

krajowy

6

wyróżnienie, wynik „bardzo dobry”

5. Fizyczne Ścieżki

ogólnopolski

1

Udział

6. XV Ogólnopolski Konkurs Informatyczny

ogólnopolski

3

Udział

7. Ogólnopolski Konkurs z Programowania Pix Programming
Challenge 2019

ogólnopolski

3

Udział

8. Olimpiada o Złoty Indeks PK

ogólnopolski

1

Laureat

9. Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH

ogólnopolski

1

Finalista

10. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim

wojewódzki

2

Udział

11. Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Historii Olimpus

wojewódzki

1

III miejsce

12. IX Festiwal Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w Trzebini

wojewódzki

Zespół
IV miejsce
„Zwolnieni”

13. XXXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

wojewódzki

4

IV miejsce

14. XXII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. E. Korfantego

wojewódzki

1

Wyróżnienie

15. Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej

wojewódzki

1

Wyróżnienie

16. Konkurs Języka Niemieckiego „Deutschfreund”

wojewódzki

1

VI miejsce

17. „Losy żołnierza i oręża polskiego”

okręgowy

1

Udział
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18. Olimpiada Biologiczna

okręgowy

1

Udział

19. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

okręgowy

1

Udział

20. Olimpiada Solidarności

okręgowy

1

Udział

21. XLVI Olimpiada Geograficzna

okręgowy

3

Udział

22. XII Festiwal Pieśni Patriotycznej: „To Polska-Moja Ojczyzna”

powiatowy

Zespół
I miejsce
„Zwolnieni”

23. Powiatowy Konkurs Poetycki „ Nienazwane Uczucie”

powiatowy

10

III miejsce

24. Powiatowy konkurs „Podbabiogórskie Opowieści”

powiatowy

3

II miejsce

25. Powiatowy Konkurs Recytatorski „W cieniu jodeł i świerków”

powiatowy

2

Wyróżnienie

Osiągnięcia sportowe
1. Koszykówka: chłopcy

wojewódzki

6

V miejsce

2. Indywidualna Liga Lekkoatletyczna: bieg na 100 i 200
metrów: chłopcy

wojewódzki

2

I miejsce

3. Indywidualna Liga Lekkoatletyczna: bieg na 400m :
dziewczęta

wojewódzki

10

I miejsce

4. Indywidualna Liga Lekkoatletyczna: skok w dal : dziewczęta

wojewódzki

10

II miejsce

5. Indywidualna Liga Lekkoatletyczna: sztafeta dziewcząt
4x100

wojewódzki

10

I miejsce

6. Drużynowe biegi przełajowe dziewcząt

powiatowy

9

I miejsce

7. Szachy drużynowe

powiatowy

4

I miejsce

8. Pływanie drużynowe : chłopcy

powiatowy

1

I miejsce

9. Pływanie drużynowe: dziewczęta

powiatowy

14

II miejsce

10. Piłka ręczna : dziewczęta

powiatowy

9

I miejsce

11. Drużynowy Tenis stołowy :dziewczęta

powiatowy

2

I miejsce

12. Tenis stołowy indywidualny: chłopcy

powiatowy

1

I miejsce

13. Tenis stołowy indywidualny: dziewczęta

powiatowy

1

II miejsce
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14. Koszykówka: dziewczęta

powiatowy

11

I miejsce

15. Narciarstwo alpejskie: dziewczęta
chłopcy

powiatowy

5

I, II i III miejsce
I miejsce

Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej

Lp.

Etap

Nazwa konkursu, olimpiady, turnieju

Liczba
uczniów

(powiatowy, okręgowy,
wojewódzki, ogólnopolski)

Zajęte miejsca (zdobycie
tytułu finalisty, laureata)

Osiągnięcia naukowe
1. Ogólnopolski konkurs wiedzy o Janie Pawle II - online

ogólnopolski

6

Udział

2. Ogólnopolski konkurs dla młodzieży „Pomóc ocalić życie
bezbronnemu”

ogólnopolski

2

Udział

3. XVII Powiatowy konkurs poezji i prozy regionalnej „W cieniu
jodeł i świerków”

powiatowy

2

2 x II miejsce

4. Powiatowy konkurs na portret Jana Pawła II

powiatowy

3

II i III miejsce

Osiągnięcia sportowe
1. Indywidualna Liga LA

wojewódzki

8

2 x I miejsce

2. Kolarstwo górskie

wojewódzki

3

III i IV miejsce

3. Szkolna liga LA -chłopcy

wojewódzki

1

V miejsce

4. Sztafetowe biegi przełajowe

powiatowy

3

I miejsce

5. Indywidualna Liga LA 100m

powiatowy

6

II, III i V miejsce

6. Indywidualna Liga LA 400m

powiatowy

1

I miejsce

7. Indywidualna Liga LA 1500m

powiatowy

2

I i II miejsce

8. Skok w dal

powiatowy

4

I, II i V miejsce

9. Pchnięcie kulą 5kg

powiatowy

2

I i III miejsce

10. Rzut oszczepem

powiatowy

2

III i IV miejsce

11. Sztafeta 4x100m chłopcy

powiatowy

4

I miejsce
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12. Koszykówka 3x3 chłopców

powiatowy

3

II miejsce

13. Szachy drużynowe

powiatowy

4

II miejsce

14. Tenis stołowy indywidualny chłopców

powiatowy

3

III, IV i V miejsce

15. Tenis stołowy drużynowy

powiatowy

3

I miejsce

16. Koszykówka chłopców

powiatowy

6

I miejsce

17. Pływanie indywidualne

powiatowy

7

2 x I miejsce
II miejsce

18. Pływanie drużynowe

powiatowy

6

II miejsce

19. Zawody w narciarstwie alpejskim

powiatowy

7

I, II, III, IV i V miejsce

20. Halowa piłka nożna

powiatowy

10

I miejsce

21. Piłka ręczna chłopców

rejonowy

13

II miejsce

22. Piłka koszykowa chłopców

rejonowy

10

II miejsce

Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie
Lp.

Etap

Nazwa olimpiady, konkursu, turnieju itp.

Liczba
uczniów

(powiatowy, okręgowy,
wojewódzki, krajowy)

Zajęte miejsca (zdobycie
tytułu finalisty, laureata)

Osiągnięcia naukowe
1. Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „EUREKA”

ogólnopolski

1

Wyróżnienie

2. IX edycji Konkursu „Żołnierze wyklęci – Bohaterowie Niezłomni

ogólnopolski

1

Laureat

3. X edycja Konkursu „Płynąć pod prąd”

ogólnopolski

2

wyróżnienie

4. XVIII Konkurs Piosenki Online

ogólnopolski

1

III miejsce

5. XVI Projekt Karawana Kultur

międzynarodowy

1

Laureat
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6. XI Konkurs Internetowy DIGI-Talenty WIOSNA 2020, w ramach
Międzynarodowego Projektu Festiwalowego” Kalejdoskop
Talentów, w kategorii Wokal Estradowy MAXI

międzynarodowy

7. Turniej Recytatorski im. A. Bursy

wojewódzki

3

wyróżnienie

8. Konkurs Poetycki „Nienazwane uczucia”

powiatowy

4

I miejsce
wyróżnienie

9. Konkurs recytatorski „W cieniu jodeł i świerków”

powiatowy

3

III miejsce

powiatowy

1

wyróżnienie

10. Konkurs Literacki „ Podbabiogórskie Opowieści”

1
I miejsce

Osiągnięcia sportowe
1.

Indywidualna Liga LA dziewczęta – 200 m

powiatowy

drużyna

III miejsce

2.

Indywidualna Liga LA dziewczęta – 400 m

powiatowy

drużyna

III miejsce

3.

Indywidualna Liga LA chłopcy – 200 m

powiatowy

drużyna

III miejsce

4.

Indywidualna Liga LA chłopcy – 400 m

powiatowy

drużyna

II i III miejsce

5.

Sztafetowe Biegi Przełajowe - dziewczęta

powiatowy

10

II miejsce

6.

Sztafetowe Biegi Przełajowe – chłopcy, 200 m

powiatowy

drużyna

III miejsce

7.

Sztafetowe Biegi Przełajowe – chłopcy, 400 m

powiatowy

drużyna

II i III miejsce

8.

Drużynowy Tenis Stołowy -chłopcy

powiatowy

drużyna

II miejsce

9.

Drużynowy Tenis Stołowy -dziewczęta

powiatowy

drużyna

II miejsce

10. Pchnięcie kulą

powiatowy

2

II miejsce

11. Rzut oszczepem

powiatowy

1

II miejsce

12. Tenis stołowy, dziewczęta, indywidualnie

powiatowy

1

I miejsce

13. Tenis stołowy, chłopcy, indywidualnie

powiatowy

1

II miejsce

14. Kolarstwo górskie

wojewódzki

1

V miejsce

15. Korespondencyjna Liga LA – dziewczęta – I runda

powiatowy

drużyna

III miejsce
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16. Korespondencyjna Liga LA – chłopcy

powiatowy

drużyna

IV miejsce

Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
Lp.

Etap

Nazwa olimpiady , konkursu, turnieju itp.

Liczba
uczniów

(powiatowy, okręgowy,
wojewódzki, krajowy)

Zajęte miejsca (zdobycie
tytułu finalisty, laureata)

Osiągnięcia naukowe
1.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

krajowy

1

finalista

2.

Konkurs Literacki „Młodzi Twórcy Literatury”

krajowy

1

III miejsce

3.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej

krajowy

1

finalista

4.

Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania
krajowy

2

finaliści

5.

Pix Programming Challenge PL

krajowy

1

finalista

6.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich

krajowy

2

finaliści

7.

Expo Sweet 2020 „Igrzyska Olimpijskie”

krajowy

2

V miejsce

8.

„Stół pięknie nakryty” Ponadczasowe Smaki Natury

krajowy

1

III miejsce

9.

„Stół pięknie nakryty” Europejskie Smaki na Krakowskim Stole

wojewódzki

3

I miejsce
2x wyróżnienie

10. „Bitwa na drobiowe smaki”

wojewódzki

4

4x wyróżnienie

11. Olimpiada wiedzy o żywieniu i żywności

okręgowy

2

udział

12. Ogólnopolski Konkurs „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO
KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”
V EDYCJA 2019/2020 „TURBOLANDESKUNDE –DIE SCHWEIZ”

regionalny

3

V miejsce

13. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

wojewódzki

2

I miejsce
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14. Powiatowy Konkurs Literacki „ Podbabiogórskie opowieści”

powiatowy

1

I miejsce

15. XIII Edycja Konkursu Poetyckiego „Nienazwane uczucia”

powiatowy

1

laureat

16. Powiatowy Konkursy Ortograficzny

powiatowy

1

finalista

17. XVII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Regionalnej „W
cieniu jodeł i świerków”

powiatowy

2

I miejsce

Osiągnięcia sportowe
1. Halowe Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski U18

krajowy

1

IV miejsce w pchnięciu kulą

2. Małopolska Licealiada Młodzieży Szkolnej- Indywidualna Liga
Lekkoatletyczna

wojewódzki

1

I miejsce w pchnięciu kulą

3. Małopolska Szkolna Liga Lekkoatletyczna

wojewódzki

1

I miejsce w pchnięciu kulą

4. Kolarstwo górskie

powiatowy

3

I, II i V miejsce

5. Indywidualna Liga Lekkoatletyczna

powiatowy

30

2 x I miejsce
9 x II miejsce
7 x III miejsce

6. Korespondencyjna Liga Lekkoatletyczna

powiatowy

35

2 x I miejsce
2 x II miejsce
3 x III miejsce

7. Szachy drużynowe

powiatowy

4

III miejsce

8. Tenis stołowy drużynowy dziewcząt

powiatowy

3

II miejsce

9. Tenis stołowy drużynowy chłopców

powiatowy

2

IV miejsce

10. Koszykówka dziewcząt

powiatowy

10

I miejsce

11. Koszykówka chłopców

powiatowy

10

II miejsce

12. Pływanie indywidualne

powiatowy

12

2 x I miejsce
3 x II miejsce

13. Pływanie drużynowe chłopców

powiatowy

8

I i III miejsce

14. Piłka ręczna dziewcząt

powiatowy

12

III miejsce
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15. Piłka ręczna chłopców

powiatowy

12

III miejsce

16. Narciarstwo alpejskie

powiatowy

6

VI miejsce

17. Halowa piłka nożna chłopców

powiatowy

13

II miejsce

18. Halowa piłka nożna dziewcząt

powiatowy

12

II miejsce

Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie
Lp.

Etap

Nazwa olimpiady, konkursu, turnieju itp.

Liczba
uczniów

(powiatowy, okręgowy,
wojewódzki, krajowy)

Zajęte miejsca (zdobycie
tytułu finalisty, laureata)

Osiągnięcia naukowe
1.
2.

Olimpiada wiedzy i umiejętności budowlanych
Konkurs wiedzy z rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych
dla uczniów szkół o profili ekonomicznym

okręgowy

4

udział

wojewódzki

3

I miejsce

Osiągnięcia sportowe
1.

Kolarstwo górskie chłopców

wojewódzki

1

VI miejsce

2.

Halowa piłka nożna chłopców

powiatowy

12

IV miejsce

3.

Sztafetowe biegi przełajowe chłopców

powiatowy

12

II miejsce

4.

Drużynowe biegi przełajowe – dziewcząt

powiatowy

7

IV miejsce

5.

Halowa piłka nożna dziewcząt

powiatowy

12

I miejsce

6.

Piłka koszykowa trójek dziewcząt

powiatowy

8

II miejsce

7.

Piłka koszykowa dziewcząt

powiatowy

12

IV miejsce

8.

Piłka ręczna dziewcząt

powiatowy

12

III miejsce
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4. WYBRANE DANE DOTYCZĄCE PRACY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT SUSKI w roku szkolnym 2019/2020
4.1 POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA ORAZ KSZTAŁCENIE SPECJALNE
A/ Liczba dzieci i młodzieży przyjętych celem przeprowadzenia badań i terapii
w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.:
- w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim - 863
- w oddziale PPP w Jordanowie
- 308
 Liczba orzeczeń i opinii wydanych przez zespół orzekający z podziałem na
typy szkół, do których uczęszczają uczniowie i rodzaj niepełnosprawności.
Rodzaj
Dzieci
Uczniowie Uczniowie
niepełnosprawno- w wieku szkół
szkół
ści
przedszk. podst.
ponadpodw tym „0” stawowych

Młodzież
Razem
nieucząca
się i nie
pracująca,
OREW

Niepełnosprawność
ruchowa

9

11

1

-

21

Niepełnosprawność
intelektualna w
stopniu lekkim

3

24

5

-

32

Niepełnosprawność
intelektualna w
stopniu znacznym i
umiarkowanym

1

8

-

-

9

Zagrożenie
niedostosowaniem
społecznym

-

12

2

-

14

Upośledzenie
umysłowe w
stopniu głębokim
(zajęcia
rewalidacyjnowychowawcze)

1

-

-

6

7

Indywidualne
obowiązkowe
roczne
przygotowanie
przedszkolne

-

-

-

-

0

Nauczanie
indywidualne

-

21

32

-

53

Brak potrzeby
nauczania
indywidualnego

-

-

-

-

-

Niepełnosprawność
sprzężona

6

8

1

1

16
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Odmowa uchylenia
orzeczenia o
potrzebie zajęć
rewalidacyjnowychowawczych
zespołowych

-

-

-

Razem:

-

152

 Liczba opinii wydanych przez Poradnię wg rodzaju.
Rodzaj opinii

Razem

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

55

Przyspieszenia obowiązku szkolnego

0

Odroczenie obowiązku szkolnego

23

Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego

1

Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu
nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia

356

Udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki:

1

Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szk.
ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej:

0

Udzielenie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu
przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu

0

Brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych
zajęć zarobkowych

0

Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu

50

Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub
placówce oświatowej

398

O specyficznych trudnościach w uczeniu się

187

Spełnianie przez dziecko obowiązku poza przedszkolem, oddziałem
przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub inną formą
wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
poza szkołą

4

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

31

Inna opinia związana z kształceniem i wychowaniem dziecka –
Informacje o wynikach diagnozy

74

Razem:

1180

W ramach pracy Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego
[OKRO] od stycznia do końca sierpnia 2020 roku przeprowadzono specjalistyczne
diagnozy
i
konsultacje
39
dzieci
niepełnosprawnych
i
zagrożonych
niepełnosprawnością.
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z Rządowego Programu „Za życiem”
(OKRO) oraz z subwencji oświatowej zostały zorganizowane dla 20 dzieci. Dla 26
dzieci zorganizowano zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w ramach OKRO
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Ilość wydanych informacji o wynikach diagnozy w ramach OKRO : 8.
B/ uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym oraz kształceniem specjalnym
w roku szkolnym 2019/2020
Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym

27

Liczba uczniów realizujących indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

4

Liczba uczniów objętych dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi w szkołach
ponadpodstawowych :
ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie

4

ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej

16

ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

24

LO nr I im. M. Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej

0

ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie

3

Skierowania :
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Makowie Podhalańskim

17

Szkoły specjalne poza terenem powiatu suskiego

3

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

5

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

1

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju :
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Makowie Podhalańskim

55
5

Ponadto w szkołach prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2019/2020
funkcjonowały oddziały integracyjne w ramach Branżowej Szkoły I stopnia w dwóch
Zespołach Szkół:
1. W ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej 3 oddziały
2. W ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej 2 oddziały
Łączna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wynosiła 116 osób.
4.2 INFORMACJA O PRACY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO
W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
W roku szkolnym 2019/2020 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Makowie Podhalańskim organizowano zajęcia dla uczniów:
-z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
-z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – indywidualne zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze w domach rodzinnych oraz w DPS- Jordanów,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
-zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
W placówce funkcjonował całodobowy internat zapewniający opiekę dla
wychowanków z terenu powiatu suskiego.
1) INFORMACJE O PRACY PLACÓWKI:
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REALIZOWANE PROKJEKTY
Staraniem dyrektora placówki G. Borzestowskiej nawiązano kontakt z Fundacją
Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku. Fundacja jest organizacją, która od
2010 roku wspiera osoby wielorako niepełnosprawne organizując adekwatne wsparcie
oraz rehabilitację. Jednym z kierunków takiego wsparcia i pomocy jest organizacja
projektów m.in. „Jestem aktywny i kreatywny” oraz „Im wcześniej tym lepiej wielospecjalistyczne
wspomaganie
szansą
optymalnego
rozwoju
dziecka
niepełnosprawnego”. Projekty realizowane są w ośmiu województwach w kraju.
Jednostką współfinansującą całe przedsięwzięcie jest Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W ramach projektów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie
Podhalańskim realizowane były zajęcia z zakresu Integracji Sensorycznej, zajęcia
logopedyczne, zajęcia kształtujące kompetencje społeczne, eeg biofeedback, zajęcia
z zakresu terapii taktylnej, zajęcia rozwijające ruchowo oraz trening w nawiązywaniu
relacji społecznych w wykorzystaniem muzyki, zajęcia z zakresu komunikacji
alternatywnej, terapii ręki, muzykoterapii, zajęcia teatralne, zajęcia kształtujące
aktywność i kreatywność oraz trening nordic walking.
W ciągu 10 miesięcy uczniowie placówki będący beneficjentami projektów skorzystali
z 3270 godzin zajęć terapeutycznych. Zajęcia ukierunkowane były na budowaniu
ciekawości poznawczej i rozwijanie kreatywności, wzrost kompetencji społecznych
oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach codziennych, wdrażanie do
konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Zajęcia odbywały się w budynkach
należących do Ośrodka wynajmowanych na czas zajęć przez Fundację Rozwoju Sportu
i Rehabilitacji.
Na zakup pomocy niezbędnych przy realizacji zajęć uzyskano dodatkowe środki
w wysokości 7850 zł. Pracujący w Projekcie terapeuci jako wkład własny włożyli 387
godzin zajęć odpracowanych w formie wolontariatu.
Współpraca z Fundacją Rozwoju Sportu i Rehabilitacji układa się wzorowo, co daje
szansę na przystąpienie placówki do podobnych przedsięwzięć w przyszłości.
W tym kierunku poczynione zostały już przygotowania.
Sukcesy uczniowskie w minionym roku szkolnym:
- I miejsce w kategorii "Wyklejanka, kolaż powyżej 18 lat" Gminnym konkursie
plastycznym w XXVII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „ Mieszkam w
Beskidach” oraz I i II, III miejsca w tymże konkursie nagrodzone przez dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury.
- dwa II miejsca w kategorii "Wyklejanka, kolaż powyżej 16 lat" Gminnym konkursie
plastycznym w XXVII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym oraz trzy wyróżnienia w
tej kategorii,
- II miejsce - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny " Muśnięcie skrzydeł Anioła",
- III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym " Radosna strona świata";
- wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ 20 lat Harrego Pottera
w Polsce”.

- 18 -

4.3 NAUKA I WYPOCZYNEK
A/ W roku szkolnym 2019/2020 w Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie
przebywało 1739 dzieci i młodzieży.
W DWDz nr 2 w Sidzinie organizowane były następujące turnusy:
- integracyjne,
- turnusy liderów promujących zdrowy styl życia,
- narciarskie,
- śródroczne tzw. „zielone szkoły”,
- turnusy kolonijne.
Turnusy integracyjne miały na celu wzajemne, lepsze poznanie się uczniów,
budowanie wzajemnych relacji osobowych w klasie, poprawianie umiejętności
wzajemnej komunikacji, wzrost akceptacji siebie i innych, wytworzenie w grupie
atmosfery swobody i wzajemnego zaufania. Cele te były realizowane na warsztatach
integracyjnych zgodnie z opracowanymi scenariuszami oraz na innych zajęciach tj.
wycieczkach pieszych, ogniskach, dyskotekach, zajęciach na boisku sportowym.
W zajęciach integracyjnych uczestniczyły dzieci i młodzież z LO w Suchej Beskidzkiej
oraz Szkoły Podstawowej w Jordanowie.
Celem pobytu na turnusie liderów było przygotowanie młodzieży do promowania
wśród rówieśników w swoim środowisku zdrowego stylu życia. W turnusie tym wzięła
udział młodzież z Krynicy, Muszyny, Wielogłów i okolic, a organizatorem było
Stowarzyszenie STOP.
Celem turnusów narciarskich była nauka jazdy na nartach oraz doskonalenie
nabytych już wcześniej umiejętności . Na turnusach tych przebywały dzieci i młodzież
z Radomia, Kędzierzyna-Koźle, Czarnocina, Miechowa, Dobrego Miasta, Chrzanowa,
Dziergowic, Tarnobrzegu, Dziaduszyc, Oświęcimia, Bieżunia, Solarni, Jarosławic.
Warto podkreślić, że bardzo dużą aktywnością i zaangażowaniem wykazali się
wychowawcy przyjeżdżający z grupami, co w dużym stopniu pomogło nam
w sprawnym przeprowadzaniu zajęć.
Na turnusach śródrocznych dzieci poznawały walory przyrodnicze, turystyczne
i geograficzne naszego regionu, dużo wędrowały po okolicznych szlakach górskich.
Poznawały życie i zajęcia ludności dawniej i dziś – zwiedzały skansen w Sidzinie i
Zubrzycy Górnej, biorąc udział w warsztatach organizowanych przez obie instytucje.
Na każdym turnusie poznawały historię, legendy i ciekawostki dotyczące Sidziny.
Placówka nasza współpracowała z twórcami ludowymi. Dzieci miały możliwość poznać
sztukę wykonywania zabawek ekologicznych z siana, malowania na szkle,
wykonywania kwiatów z nylonu, bibuły i biżuterii.
Na dwóch turnusach kolonijnych przebywały dzieci z Oświęcimia. Podczas pobytu
dzieci realizowały plan kolonii przygotowany przez kierownika. W związku z epidemią
Covid-19 plan był dostosowany do wytycznych MEN i Głównego Inspektora Sanitarnego
dla dzieci wyjeżdżających na kolonie. Dom Wczasów Dziecięcych spełnił wszystkie
obowiązujące normy. Wszystkie zajęcia odbywały się na terenie DWDz. oraz
najbliższej okolicy. Turnusy te odbyły się w dniach 29.06. – 19.07.2020r. Później tj. w
okresie od 20.07. do 31.08.2020r. w związku z pandemią nie było żadnej grupy w
placówce.
Na wszystkich turnusach dzieci miały możliwość wykazania się kreatywnością
zwłaszcza na warsztatach, pokazach mody, pokazach talentów itp. Rozwijały swoje
umiejętności artystyczne. Zdobywały wiedzę historyczną, geograficzną i przyrodniczą
podczas wycieczek pieszych, autokarowych, quizów i konkursów wiedzowych.
Od 13.03.2020r. do 28.06.2020r. w DWDz. nie przebywała żadna grupa w związku
z sytuacją epidemiologiczną kraju. W tym czasie od 13.03. do 30.04.2020r.
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nauczyciele pracowali zdalnie wykonując zadania zlecone przez dyrektora placówki.
Było to m.in. opracowanie scenariuszy zajęć:
1) Efektywne uczenie się.
2) Profilaktyka nikotynowa – zdrowe, dobre życie bez używek.
3) Scenariusz zajęć ekologicznych i przyrodniczych.
4) I etap edukacji kl. I-III .Edukacja wczesnoszkolna.
Poza tym niektórzy wychowawcy uczestniczyli w szkoleniach:
1) „Grywalizacja – tworzenie i wykorzystywanie gier w edukacji”.
2) „Kreatywny nauczyciel – twórca z wyobraźnią”.
B/ Liczba osób korzystających z bazy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej
Beskidzkiej oraz w Jordanowie w okresie od września 2019r. do sierpnia 2020 r.:

Miesiące

Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy ZS
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
„Chrobacze” w Jordanowie *
Liczba osób
Liczba osób
Liczba udzielonych
Liczba udzielonych
korzystających
korzystających
noclegów
noclegów (osobonocy)
z noclegów
z noclegów
(osobonocy)

IX
X

2
15

6
15

-

-

XI
XII
I
II

26
2
65
5

42
5
93
19

-

-

III
IV
V
VI

1
-

1
-

-

-

VII
VIII

20
17

40
34

-

-

Suma

153

255

-

-

* SSM funkcjonujące sezonowo w miesiącach wakacyjnych
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5. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Liczba przyznanych
stypendiów za wyniki
w nauce

Liczba przyznanych
stypendiów za
osiągnięcia sportowe

ZS im. W. Goetla
w Suchej Beskidzkiej

69

4

ZS im. W. Witosa
w Suchej Beskidzkiej

102

10

LO nr I im. M. Skłodowskiej –
Curie w Suchej Beskidzkiej

24

10

ZS im. H. Kołłątaja
w Jordanowie

21

-

ZS im. bł.ks. P.Dańkowskiego
w Jordanowie

39

-

SOSW w Makowie Podhalańskim

8

-

Nazwa szkoły/placówki

Liczba przyznanych stypendiów w ramach środków zabezpieczonych w budżecie
powiatu na rok szkolny 2019/2020 – 55.000,00 zł
Stypendia udzielane były w wysokości od 100,00 zł do 650,00 zł.
Ponadto Zarząd Powiatu m.in.:
 Udzielił wsparcia finansowego organizowanego Powiatowego Festiwalu Nauki
 Dofinansował oraz objął patronatem Konkurs Maraton Matematyczny w LO nr I im.
M. Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej w wysokości 1.500,00 zł.

 Podpisał porozumienie z Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym w Krakowie
w zakresie realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy” oraz dofinansował zajęcia
sportowe dla dwóch grup z dwóch szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat
(wys. dofinansowania 320,00 zł.).
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6. REALIZACJA EDUKACYJNYCH PROJEKTÓW W ROKU SZK. 2019/2020
Lp. Szkoła
1.

Projekt

ZS im. W. Witosa 1. Projekt pn „Rozwijamy skrzydła na greckich praktykach
w Suchej Beskidzkiej
zawodowych”, finansowany ze środków Programu
Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe nr
umowy 2019-1-PL01-KA102-062071.
Wartość projektu: 149 433,00 EURO
Czas trwania projektu: 10.06.2019 r. - 09.10.2020r.
Projekt ma na celu wypełnienie istniejących potrzeb uczniów i
Szkoły, poprzez stworzenie rozwoju oferowanych przez szkołę
możliwości o aspekty związane z realizację zawodowych staży
zagranicznych, podczas których uczniowie szkoły będą mieli
szansę na rozwój zawodowy i personalny. Uczestnikami
projektu będą uczniowie Zespołu Szkół im. W. Witosa w ilości
79 osób w 5 zawodach nauczania: 20 uczniów w zawodzie
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, 13 w zawodzie
Technik Ekonomista, 12 w zawodzie Technik Logistyk, 15 w
zawodzie Technik Hotelarstwa oraz 19 w zawodzie Technik
Obsługi Turystycznej.
Głównymi działaniami w projekcie są 2 tygodniowe wyjazdy
uczniów na praktyki zagraniczne. Wyjazdy są organizowane do
greckich hotel i restauracji. Odbywane praktyki zagraniczne
będą stanowić część obowiązkowych praktyk, zaliczanych
w ramach realizowanej podstawy programowej.
W dniach 16.10.2019 r. do 31.10.2019 r. pierwsza grupa
uczniów ZS im. Wincentego Witosa, odbyła praktyki zawodowe
w Grecji. Termin kolejnego wyjazdu zaplanowanego na maj
2020 r. został przesunięty ze względu na Covid-19.

2.

ZS im. W. Goetla w 1. Projekt Erasmus+ KA229 pt. „The Future will definitely
Suchej Beskidzkiej
belong to the digital world” – międzynarodowe
krótkoterminowe wymiany uczniowskie pomiędzy krajami
partnerskimi: Włochy, Republika Północnej Macedonii, Turcji
oraz Polski.
Czas trwania projektu: 2019/2020
Wartość projektu: 34. 358,00 Euro.
Projekt ma na celu nawiązanie współpracy między szkołami
oraz wymianę dobrych praktyk. Młodzież ma szansę podnieść
nie tylko swoje kompetencje językowe w zakresie języka
angielskiego, ale także cyfrowe: programując i tworząc
produkt przydatny dla edukacji poznając jednocześnie kulturę,
tradycje oraz zwyczaje danych regionów świata. Pierwsze
spotkanie szkoleniowe kadry międzynarodowej partnerów
biorących udział w projekcie miało miejsce w listopadzie 2019
r., a pierwsza wymiana uczniowska miała miejsce we Włoszech
na Sycylii w lutym 2020 roku.
2. Projekt POLSKO-NIEMIEC KIEJ WYMIANY UCZNIOWSKIEJ
Projekt rządowy realizowany w ramach Polsko Niemieckiej
Współpracy Młodzieży (PNWM) współfinansowany z polskoniemieckiej organizacji rządowej.
Cele projektu: kształtowanie postaw otwartości i tolerancji
wobec różnorodności kulturowej i światopoglądowej,
kształtowanie świadomości wspólnej przeszłości i potrzeby
budowania dobrych relacji jako podstawy wspólnej przyszłości,
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doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka
angielskiego i języka niemieckiego, rozwijanie kompetencji
logistycznych, strategicznych i informatycznych uczniów,
uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej
szkoły, podniesienie
prestiżu szkoły, poznanie nowych metod pracy w szkole przez
nauczycieli i uczniów oraz zacieśnienie współpracy
partnerskiej między szkołami w Polsce i Niemczech w ramach
partnerstwa Powiatów Suskiego i Südwestpfalz.
Realizacja projektu 2019/2020.
Z dwóch planowanych projektów zrealizowano jeden
w miesiącu wrześniu 2019r. pn. „NS-Geschichte - "Zum
Vergessen" NARODOWY SOCJALIZM - nie należy zapomnieć!
Drugi projekt planowany do realizacji w czerwiec 2020r. w
Niemczech, ze względu na COVID-19, został odwołany.
Wartość projektu 11.830,00 zł
3.Projekt „DEUTSCH PLUS” realizowany przy współpracy
z Goethe-Institut.
Cele projektu: zacieśnienie współpracy między ZS Goetla i
Instytutem Goethego. Zaangażowanie dyrektorów szkół,
nauczycieli, uczniów i rodziców w działania na rzecz
propagowania języka niemieckiego. Stworzenie silnej sieci
szkół, które oferują naukę języka niemieckiego w zwiększonym
zakresie lub potrzebują wsparcia w prowadzeniu działań w tym
kierunku.
Goethe-Institut
jest
ważnym
partnerem,
zapewniającym wysoki poziom kwalifikacji zawodowych
nauczycieli i polepszenie tym samym jakości zajęć lekcyjnych
z języka niemieckiego we wszystkich typach szkół w całej
Polsce.
Projekt
zapewnia
aktywny
udział
uczniów
ze wszystkich typów szkół w wydarzeniach (imprezach,
konkursach, projektach) przygotowanych w ramach oferty
Goethe-Institutu.
Zaplanowany projekt został zrealizowany w trakcie roku
szkolnego 2019/2020, Instytut Goethego pokrył koszty pobytu,
noclegów,
wyżywienia
uczniów
podczas
warsztatów
robotycznych oraz materiałów dydaktycznych do nauki
językowej.
4. Projekt JOB Camp –Chemnitz
Organizatorem projektu jest Izba rzemieślnicza IHK Chemnitz.
Projekt jest finansowany z funduszy rządu Niemieckiego
w ramach projektu J- Team regionu Chemnitz.
Cele projektu: kształtowanie postaw otwartości i tolerancji
wobec różnorodności kulturowej i światopoglądowej,
doskonalenie zawodowe,
doskonalenie umiejętności
interpersonalnych potrzebnych podczas poszukiwania pracy,
rozwijanie zainteresowań technicznych młodzieży we
współpracy z
zakładami
pracy z regionu Chemnitz,
praktyczne doskonalenie znajomości języka niemieckiego
ogólnego i fachowego, rozwijanie kompetencji logistycznych,
strategicznych i informatycznych uczniów, uatrakcyjnienie
oferty edukacyjnej
szkoły, podniesienie prestiżu szkoły,
poznanie nowych metod pracy w centrum Kształcenia IHK
Chemnitz, przez nauczycieli i uczniów oraz zacieśnienie
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współpracy między szkołą ZS Goetla i IHK Chemnitz. W
ramach projektu, we wrześniu 2019 r., odbyła się wizyta
zawodoznawcza 12 uczniów i 3 nauczycieli z ZS Goetla
w firmach, centrum kształcenia oraz realizacja programu
kulturalnego).
3.

ZS im. bł. ks.
P. Dańkowskiego
w Jordanowie

1. Projekt POWERVET – 2018-1-PL102-KA102-048033
Czas trwania: 30.11.2018 – 29.11.2020r.
Wartość projektu: 115.421,00 Euro
Celem projektu jest odbywanie zagranicznych praktyk
zawodowych w firmach budowalnych przez uczniów Technikum
Budownictwa (12 uczniów) oraz w hotelach przez uczniów
Technikum Obsługi Turystycznej (28 uczniów).

4.

ZS im. H. Kołłątaja 1. Program POWER „Ratownicy z Kołłątaja w podróży”
w Jordanowie
Wartość projektu: 114 323 zł.
Czas trwania projektu: 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.
Celem projektu jest uczestnictwo uczniów w wyjazdach
zagranicznych,
podczas
których
będą
brali
udział
w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, zajęciach kulinarnych promujących zdrowe
odżywianie, łączące tradycje kuchni hiszpańskiej i polskiej.
Zaplanowano wyjazd 20 uczniów z klasy ratownictwa
medycznego ( 2 grupy po 10 osób + 4 opiekunów) do Sewilli
w Hiszpanii, przed wyjazdem odbędą się zajęcia
przygotowawcze: kulturowe i językowe.
W grudniu 2019 r. odbył się pierwszy wyjazd dla 10 uczniów i 2
opiekunów. Pozostałe terminy uległy zmianie, ze względu na
Covid-19 program został wydłużony do 28 lutego 2021r.
2. Program „ERASMUS + „Ole Kołłątaj na podbój Europy” II
Wartość projektu: 94 516 Euro.
Czas trwania projektu - 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r.
W ramach realizacji projektu, uczniowie Branżowej Szkoły I
stopnia Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja (w liczbie 34) z różnych
zawodów ( 2 grupy po 17 osób + 4 opiekunów ) weźmie udział
w miesięcznym wyjeździe do Hiszpanii połączonym
z praktykami w swoich zawodach.
W styczniu 2020 r. odbył się wyjazd pierwszej grupy – 17
uczniów, 4 opiekunów. Pozostałe terminy uległy zmianie,
ze względu na Covid-19 program został wydłużony do 31
grudnia 2021 r.

Projekty realizowane
ponadpodstawowych
I.

w

Wydziale

Edukacji

oraz

podległych

szkołach

Projekt „ZDALNA SZKOŁA”
Powiat suski pozyskał dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł. na zakup 43
laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu,
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Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Projekt „Zdalna
szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną
rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie całego kraju. Celem projektu jest
zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy
programowej dla potrzebujących uczniów oraz nauczycieli ze szkół prowadzonych
przez powiat suski. Nowoczesny i niezbędny w procesie zdalnego nauczania sprzęt
komputerowy trafił do szkół i placówek, które zgłosiły zapotrzebowanie:
1. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Besk.
2. Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej,
3. Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie,
4. Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie,
5. Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej,
6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Makowie Podhalańskim.
Zakupiony sprzęt komputerowy będzie głównie przeznaczony do prowadzenia zdalnego
nauczania w szkołach i placówkach, w razie zaistnienia takiej konieczności w związku
z trwającą na terenie kraju epidemią. Sprzęt ten może być użyczony dla
potrzebujących uczniów oraz nauczycieli w celu realizacji zadań.
W czasie prowadzenia nauczania stacjonarnego laptopy posłużą uczniom oraz
nauczycielom
do realizacji zajęć dydaktycznych i innych zadań na terenie szkół i placówek.

II.

ROZWÓJ CENTRÓW KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

W roku szkolnym 2019/2020 powiat suski kontynuował realizację dwóch dużych
projektów edukacyjnych finansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM):
„Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” oraz „Wzmocnienie
konkurencyjności uczniów na rynku pracy”.
Projekty są adresowane do uczniów kształcących się zawodowo w czterech zespołach
szkół prowadzonych przez powiat : ZS im. Wincentego Witosa oraz ZS im. Walerego
Goetla
w Suchej Beskidzkiej, ZS im. Hugona Kołłątaja oraz ZS im. bł.
ks. Piotra Dańkowskiego
w Jordanowie.
W ramach w/w projektów organizowane są kursy zawodowe dla uczniów, które
umożliwiają im zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności. Poprzez nawiązanie
współpracy przez szkołę z pracodawcami uczniowie mają możliwość odbywania w
okresie wakacyjnym płatnych staży/praktyk zawodowych w warunkach zbliżonych do
rzeczywistego środowiska pracy, natomiast dzięki prowadzonym dyżurom w szkołach
przez doradców zawodowych uczniowie otrzymują pomoc w podejmowaniu
właściwych wyborów dot. dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
Aby zapewnić trwałe możliwości wspierania edukacji zawodowej w powiecie, na
bazie suskich zespołów szkół utworzone zostały dwa Centra Kompetencji Zawodowych:
w branży turystyczno-gastronomicznej (ZS im. W. Witosa) oraz w branży elektryczno –
elektronicznej (ZS im. W. Goetla). Centra te, jak również pozostałe szkoły
uczestniczące w projektach, doposażono w nowoczesny sprzęt dydaktyczny służący
podniesieniu jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, a także jeśli było to
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uzasadnione, wykonano prace remontowe w posiadanych pomieszczeniach szkolnych w
celu ich adaptacji na potrzeby pracowni zawodowych.
Dane dotyczące realizacji powyższych działań w poszczególnych projektach w roku
szkolnym 2019/2020 przedstawiają poniższe tabele:

„Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie”
Branże kształcenia,
których dotyczy
projekt

Branża wiodąca: turystyczno-gastronomiczna
Branża wspierająca : administracyjno-usługowa,
a także zawody należące do pozostałych branż
zawodowego

kształcenia

Działania realizowane w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu :
I. Doposażenie oraz niezbędne adaptacje pracowni zawodowych :
Adaptacje pracowni zawodowych w szkołach (w ramach cross-financingu) :
1. Adaptacja pracowni na laboratorium językowe dla zawodu technik obsługi turystycznej w
ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie na kwotę 4.000,00 zł


renowacja parkietu

Doposażenie pracowni zawodowych w szkołach :
1. Doposażenie laboratorium językowego dla zawodu technik obsługi turystycznej w ZS im.
bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie na kwotę 31.900,00 zł
2. Doposażenie pracowni komputerowej w ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie na kwotę
38.117,70 zł


zakup 10 szt. laptopów

II. Kursy zawodowe dla uczniów o łącznej wartości 131.984,00 zł
7 kursów zawodowych (niektóre w dwóch edycjach) dla łącznie 176 uczniów :
 kurs animatora czasu wolnego dla 25 uczniów,
 kurs barmański dla 31 uczniów,
 kurs prawa jazdy kategorii B dla 45 uczniów,
 kurs baristy dla 40 uczniów,
 kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla 15 uczniów,
 kurs Adobe Photoshop dla 10 uczniów,
 kurs: kuchnie świata z elementami kuchni śródziemnomorskiej i orientalnej dla 10
uczniów,

III. Organizacja zajęć związanych z podnoszeniem kompetencji nauczycieli o łącznej
wartości 39.200,00 zł
 kurs dietetyki I stopnia


kurs dietetyki II stopnia



kurs dietetyki III stopnia

10 nauczycieli
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IV. Dodatkowe praktyki i staże zawodowe dla uczniów :
W okresie wakacji 101 uczniów techników i branżowych szkół I stopnia odbyło dodatkowy staż
lub praktykę zawodową u przedsiębiorców/pracodawców zapoznając się z realnymi
warunkami pracy w swojej branży kształcenia. Staż/praktyka trwała każdorazowo 150 godzin;
po jej ukończeniu uczniowie otrzymali stypendium w wysokości 2300,00 zł. Łącznie
wypłacono im z tego tytułu kwotę 232.300,00 zł. Dodatkowo 50 uczniom zwrócono koszty
dojazdu na staż/praktykę– na łączną kwotę 9.441,85 zł.
Oprócz uczniów, również pracodawcy mogli otrzymać refundację kosztów organizacji
stażu/praktyki w swoim zakładzie pracy (koszty materiałów zużywalnych na stażu, odzieży
ochronnej dla uczniów, środków higieny, koszty ewentualnych obowiązkowych szkoleń
stanowiskowych, np. szkolenia BHP itp. ) - wypłacono im z tego tytułu kwotę 51.169,13 zł. Z
kolei za wykonywanie zadań opiekuna ucznia w miejscu odbywania stażu/praktyki otrzymali
dodatkowe wynagrodzenie w wysokości łącznie 23.836,49 zł.
V. Doradztwo zawodowe dla uczniów
W ramach tego zadania zrealizowano 70 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 40
uczniów techników i branżowych szkół I stopnia (wymiar: 10 godzin miesięcznie).

„Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy”
Branże kształcenia,
których dotyczy
projekt

Branża wiodąca: elektryczno-elektroniczna
Branża wspierająca : mechaniczna i górniczo-hutnicza
a także zawody należące do pozostałych branż
zawodowego

kształcenia

Działania realizowane w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu :
I. Doposażenie pracowni zawodowych :
1.Doposażenie pracowni technik łączenia oraz pracowni samochodowej dla zawodu ślusarz
i mechanik pojazdów samochodowych w ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej na kwotę
30.135,00 zł
 zakup podnośnika diagnostycznego – urządzenie dźwigowe
2.Doposażenie pracowni informatycznej dla zawodu technik informatyk w ZS im. W. Goetla w
Suchej Beskidzkiej na kwotę 45.876,54 zł
 17 komputerów stacjonarnych
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II. Kursy zawodowe dla uczniów o łącznej wartości 211.606,35 zł
8 kursów zawodowych (niektóre w dwóch edycjach) dla łącznie 178 uczniów :
 kurs programowania sterowników mikroprocesorowych i robotów dla 10 uczniów,
 kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli
z egzaminem dla 46 uczniów,
 kurs operator programista CNC z egzaminem dla 10 uczniów,
 kurs operatora koparki jednonaczyniowej do 25 ton klasa III z egzaminem dla 23 uczniów,
 kurs programowania C++ dla 12 uczniów,
 kurs operatora koparkoładowarki klasa III wraz z egzaminem dla 31 uczniów
 kurs rysunku AutoCad dla 19 uczniów,
 kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi oraz metodą MAG 135 i metodą 111 wraz
z egzaminem dla 27 uczniów,
III. Dodatkowe praktyki i staże zawodowe dla uczniów :
W okresie wakacji 39 uczniów techników i branżowych szkół I stopnia odbyło dodatkowy staż
lub praktykę zawodową u przedsiębiorców/pracodawców zapoznając się z realnymi
warunkami pracy w swojej branży kształcenia. Staż/praktyka trwała każdorazowo 150 godzin;
po jej ukończeniu uczniowie otrzymali stypendium w wysokości 2300,00 zł. Łącznie
wypłacono im z tego tytułu kwotę 89.700,00 zł. Dodatkowo 5 uczniom zwrócono koszty
dojazdu na staż/praktykę– na łączną kwotę 1.231,00 zł.
Oprócz uczniów, również pracodawcy mogli otrzymać refundację kosztów organizacji
stażu/praktyki w swoim zakładzie pracy (koszty materiałów zużywalnych na stażu, odzieży
ochronnej dla uczniów, środków higieny, koszty ewentualnych obowiązkowych szkoleń
stanowiskowych, np. szkolenia BHP itp. ) - wypłacono im z tego tytułu kwotę 4.305,34 zł. Z
kolei za wykonywanie zadań opiekuna ucznia w miejscu odbywania stażu/praktyki otrzymali
dodatkowe wynagrodzenie w wysokości łącznie 696,23 zł.
IV. Doradztwo zawodowe dla uczniów
W ramach tego zadania zrealizowano 63 godziny doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 61
uczniów techników i branżowych szkół I stopnia (wymiar: 10 godzin miesięcznie).

Powiat suski kontynuował także realizację projektu pn. „Modernizacja kształcenia
zawodowego w Małopolsce II” w partnerstwie z Województwem Małopolskim (liderem
projektu) oraz uczelniami wyższymi z Małopolski, stanowiącego jeden z komponentów
Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. W projekcie udział biorą uczniowie z ZS im. W.
Witosa w Suchej Beskidzkiej (obszar żywienie), ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej
(obszar: elektryczno – elektroniczny, język angielski zawodowy, budownictwo), ZS im.
bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie (obszar: budownictwo, turystyka, język
angielski zawodowy).
Zgodnie z wybranymi przez każdą szkołę
obszarami zawodowymi, dla
zainteresowanych uczniów techników zajęcia prowadzone były
zdalnie przez
wykładowców z uczelni wyższych – czyli w formule on-line, z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii komunikacyjno – informacyjnych. W każdym obszarze
odbyło się 30 godzin takich zajęć dla uczniów.
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W ramach projektu do realizacji zajęć zakupione zostały pomoce dydaktyczne, jak
również niezbędne materiały dydaktyczne (m.in. tonery, papier, segregatory). Pokryto
także koszty wynagrodzenia nauczycieli współprowadzących zajęcia on – line, które
były prowadzone przez wykładowców wyższych uczelni a także koszty wyjazdów
uczniów wraz z opiekunami na uczelnie wyższe.
7. Prace remontowe i modernizacyjne w podległych szkołach i placówkach
oświatowych oraz doposażenie
Lp.

1.

2.

3.

Nazwa
szkoły/placówki

Zakres prowadzonych robót

- remont pracowni chemicznej,
- remont i doposażenie pokoju
nauczycielskiego,
- remont kotłowni,
- remont systemu alarmowego,
Liceum
- remont instalacji sanitarnej po awarii,
Ogólnokształcące
- wymiana podłóg w dwóch salach
nr I im. Marii
lekcyjnych,
Skłodowskiej – Curie - remont siłowni,
w Suchej
- malowanie i odnowienie boazerii w pięciu
Beskidzkiej
salach lekcyjnych,
- malowanie sześciu sal lekcyjnych,
- malowanie i odnowienie szatni i kantorka
wf,
- wymiana drzwi w przewiązce,
- remont toalet dla chłopców.

Zespół Szkół
im. W. Goetla
w Suchej
Beskidzkiej

Zespół Szkół im.
W. Witosa w Suchej
Beskidzkiej

- remont sali 210 (wykonanie we
własnym zakresie) - koszt materiałów 5
600
- remont kabin WC
- remont instalacji sanitarnych –
- remont podłóg w salach lekcyjnych z
położeniem wykładziny przemysłowej,
- malowanie pomieszczenia socjalnego w
internacie,
- malowanie 6 pokoi i 2 łazienek w
internacie,
- malowanie zmywaka w kuchni,
- wykonanie instalacji elektrycznej oraz
malowanie pracowni obróbki
fotograficznej,
- malowanie 4 sal lekcyjnych,
- malowanie szatni w internacie po zalaniu
- remont odwodnienia wokół budynku
internatu
- koszt związany z wykonaniem
odwodnienia wokół budynku Internatu
wyniósł 8 802,55 zł.
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Wydatki ogółem
[zł]

45.500,00

7 839,99

36 067,55

4.

Zespół Szkół
im. H. Kołłątaja
w Jordanowie

- remont dachu na budynku gospodarczym
przy hali sportowej,
- remont ogrodzenia przy hali sportowej,
- malowanie dwóch sal lekcyjnych,
- remont toalet w budynku głównym szkoły
i budynku internatu,
- remont
awarii)

instalacji

wodnej

(usunięcie

5.

Dom Wczasów
Dziecięcych nr 2
w Sidzinie

6.

Zespół Szkół im. bł.
- wymiana oświetlenia w klasach
ks. P. Dańkowskiego
- częściowy remont instalacji elektrycznej
w Jordanowie

7.

8.

3 000, 00

- remont podłogi w dwóch pokojach
wykonany przez pracowników
DWDz.
(demontaż wykładzin, wykończenie z paneli
zakupionych w grudniu 2019r.).

Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna
w Makowie
Podhalańskim

- naprawa grzejników
- konserwacja dźwigu osobowego,
- naprawa i konserwacja systemu
alarmowego,
- remont dachu,
- naprawa klimatyzatora w serwerowni,
- remont trzech pomieszczeń w oddziale
PPP w Jordanowie

SOSW w Makowie
Podhalańskim

- wykonano wymianę części rynien i remont
daszku w budynku przy ul. Orkana oraz
wymianę części rynien w budynku internatu
przy ul. Moniuszki
Z pomocą osób realizujących prace
społeczne skierowane do placówki przez
Sąd Rejonowy wymalowano część klas w
budynku szkoły.
Własnymi środkami zmodernizowano klasę
wykonując malowanie, wymianę wykładzin,
wymianę mebli.
OGÓŁEM:

4.003,90

9 566,66

39 670,00

Koszt wymiany
rynien –
11 960,00

157 608,10

DOPOSAŻENIE W SPRZĘT SZKOLNY I POMOCE DYDAKTYCZNE
1.

Liceum Ogólnokształcące
nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w
Suchej Beskidzkiej

2.

Zespół Szkół
im. H. Kołłątaja
w Jordanowie

W ramach pozyskanych środków w kwocie ok
32 tys. zł zakupiono meble do sal lekcyjnych,
sprzęt do siłowni, wykonano remont
pomieszczenia przy windzie, zakupiono 2
tablety do nauczania zdalnego, 3 rzutniki i
ekrany, ławki na korytarz, rolety do sal
lekcyjnych oraz farby i inne materiały
remontowe.
W związku z poprawą bezpieczeństwa na
terenie szkoły, wymieniony został na nowy
cały system monitoringu wizyjnego (kamery,
rejestrator i telewizor). Całkowity koszt to
6.500,00 zł. Jako pomoce dydaktyczne
zakupiono 2 białe tablice w kwocie 500,00 zł.
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3.

Zespół Szkół
im. W. Goetla
w Suchej Beskidzkiej

W ramach doposażenia bazy dydaktycznej
zakupione zostały: komputery wraz z
monitorami (poleasingowe), 30 zestawów:
(komputer + 2 monitory) za kwotę 79 879,00
zł oraz biurka komputerowe, 20 szt. za kwotę
5750,00 zł.

4.

Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej
Beskidzkiej

W ramach doposażenia bazy dydaktycznej
zakupiony został: sprzęt szkolny ( tablice
suchościeralne, krzesła, meble do sal)
o wartości 14 958,00 zł oraz
pomoce dydaktyczne do pracowni
fotograficznej i sprzęt: radiomagnetofony,
głośniki, laptopy o wartości 31 568,00 zł.

5.

Zespół Szkół im. bł. ks. P.
Dańkowskiego w Jordanowie

6.

Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy w Makowie
Podhalańskim
Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim

W ramach doposażenia bazy dydaktycznej
zakupiono meble szkolne, wyposażenie do
pracowni budowlanej, sprzęt komputerowy,
lampy do klas, sprzęt elektr., RTV i AGD o
łącznej wartości 32 404 zł.
Sprzęt komputerowy (laptopy i drukarka)
o wartości 10 000 zł.

7.

Arkusze testowe do prowadzenia zajęć i
badań, literatura fachowa dla specjalistów
oraz materiały pomocnicze o łącznej
wartości 11 756,00 zł oraz sprzęt
komputerowy (laptopy) o wartości 10 000zł.

1) Inwestycje prowadzone przez powiat zakończone w roku szkolnym 2019/2020
Wykonane:
Nazwa zadania: Wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi na hali
sportowej budynku Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
Koszt zadania: brutto 176 709,03 zł
Dokonano zapłaty za II etap realizowanego w 2019 roku zadania związanego
z budową parkingu przy ZS im. W. Goetla w Suchej Besk. – wartość: 120 000 zł.
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8. KONTROLE NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2019/2020
Szkoła/
Placówka

Zakres kontroli

Wynik kontroli

1.

LO nr I im.
M. Skłodowskiej
– Curie w Suchej
Beskidzkiej

Kontrola doraźna
w zakresie przestrzegania
praw dziecka i praw ucznia
w szkole - 6 - 20.11.2019 r.

Brak zaleceń

2.

Zespół Szkół im. Zgodność z przepisami prawa
H.Kołłątaja
organizowania zajęć w grupie
w Jordanowie
do pięciu uczniów lub w
formie indywidualnej oraz
udzielania uczniom pomocy
psychologiczno – pelagicznej
w formie zindywidualizowanej
ścieżki kształcenia.

3.

Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna
w Makowie
Podhalańskim

Zgodność z przepisami prawa
Brak zastrzeżeń
wydawania orzeczeń o
potrzebie kształcenia
specjalnego w zakresie
dotyczącym organizacji zajęć
w grupie do pięciu uczniów lub
w formie indywidualnej oraz
opinii w sprawie objęcia
ucznia pomocą psychologiczno
– pedagogiczną w formie
zindywidualizowanej ścieżki
kształcenia – 26.02.2020 r.

4.

Zespół Szkół
im. W. Witosa
w Suchej
Beskidzkiej

Kontrola doraźna dotycząca
zapewnienia bezpieczeństwa i
higienicznych warunków nauki
w roku szkolnym 2019/2020 13.09.2019 r.

Lp.
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Nie wydano zaleceń.

Brak zastrzeżeń

5.

Zespół Szkół
im. W. Goetla
w Suchej
Beskidzkiej

Wdrażanie nowej podstawy Wdrażanie
nowej
podstawy
programowej
kształcenia programowej kształcenia ogólnego
ogólnego - 04. 2020 r.
przebiega
prawidłowo,
zgodnie
z rozporządzeniem MEN.
Wdrażanie nowych podstaw
programowych
kształcenia
w
zawodach
szkolnictwa
branżowego – 04.2020 r.

Poprawność i terminowość
prowadzenia dokumentacji
pedagogicznej przez
nauczycieli - 11.2019 r. –
04.2020 r.

Wdrażanie
nowej
podstawy
programowej kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego przebiega
prawidłowo, zgodnie z rozporządz.
MEN z dnia 16.05.2019 r.
Nauczyciele w większości prawidłowo
prowadzą dokumentację szkolną,
zdarzają się sporadycznie opóźnienia
w wpisach tematów i frekwencji
w dzienniku elektronicznym.

Przestrzeganie procedury
oceniania zachowania uczniów
przez wychowawców klas –
01.2020 r.

Uczniowie
dokonują
samooceny,
oceny
wzajemnej.
Nauczyciel
wychowawca
proponuje
po
zapoznaniu się z listą uwag i ocenami
zachowania – ocenę zachowania.
Konsultuje
proponowaną
ocenę
z innymi nauczycielami. Proces
odbywa
się
zgodnie
Prawem
Oświatowym oraz Statutem Szkoły.

Realizacja pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
w bieżącej pracy
z uczniem – 01.2020 r.

Nauczyciele
realizują
pomoc
psychologiczno-pedagogiczną.
W bieżącej pracy z uczniem oraz
indywidualizację
nauczania,
wspomagają indywidualnie uczniów
podczas wykonywania zadań na lekcji,
stwarzają każdemu uczniowi okazję
do odniesienia sukcesu na miarę jego
możliwości, uwzględniają specyficzne
trudności uczniów wynikające
z dysleksji, dysgrafii itp.

Zapewnienie bezpieczeństwa
uczniom w czasie przerw
międzylekcyjnych – 09.2019 r.
– 03.2020 r.

Dyżury szkolne są zorganizowane tak,
aby zapewnić uczniom
bezpieczeństwo we wszystkich
budynkach Szkoły. Opracowane są
zgodnie z rozporządzeniem MEN z
2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych szkołach i
placówkach. Nauczyciele pełnią
dyżury rzetelnie, sumiennie.
Prowadzony jest zeszyt zastępstw
dyżurów za nieobecnych nauczycieli,
nauczyciel przejmujący dyżur
potwierdza ten fakt swoim podpisem i
bierze za ten dyżur odpowiedzialność.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA
OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

SZKÓŁ

I

PLACÓWEK

W związku z zaistniałym na terenie kraju zagrożeniem epidemiologicznym COVID – 19 od dnia
12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. funkcjonowanie szkół zostało czasowo ograniczone. W tym
czasie nauczyciele prowadzili konsultacje z uczniami, którzy pozostawali w domach, za
pośrednictwem łączy internetowych.
Od 25 marca 2020 r. zgodnie z kolejnym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem Covid-19, postanowiono o realizacji nauki na odległość z wykorzystaniem
urządzeń informatycznych i narzędzi multimedialnych. Od tego dnia w szkołach prowadzonych
przez powiat suski nauczanie organizowane było w formie zdalnej. W większości nauczycieli
oraz uczniowie korzystali ze sprzętu własnego, jednak te osoby, które miały problem
z dostępem do sprzętu mogły go użyczyć w ramach posiadanych zasobów szkolnych.
W kwietniu br, powiat suski pozyskał dofinansowanie w ramach projektu pn. ZDALNA SZKOŁA
na zakup 43 szt. laptopów przeznaczonych do realizacji zdalnej nauki. W wyniku dwóch
postępowań przetargowych, sprzęt udało się przekazać do szkół przed rozpoczęciem nowego
roku szkolnego.
W wyniku działań rządu zmierzających do stopniowego znoszenia nałożonych obostrzeń
związanych z epidemią i zmian w ograniczeniu funkcjonowania jednostek oświatowych
od maja br. m.in. przywrócono pracę stacjonarną w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
realizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i rewalidacyjnych oraz częściowo
konsultacje dla chętnych uczniów, zajęcia praktyczne w niektórych zawodach. Zgodnie
z nowym harmonogramem przeprowadzone zostały egzaminy zewnętrzne: maturalny
i potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Obecnie tj. od 19 października br. zgodnie z kolejnym Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID – 19, ograniczono w całości funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół
ponadpodstawowych

w

powiatach

znajdujących

się

w

strefie

czerwonej

poprzez

wprowadzenie nauczania w formie zdalnej z wyjątkiem niektórych zajęć, o których mowa w
cyt.

rozporządzeniu.

Ponadto

częściowo

ograniczono

funkcjonowanie

publicznych

niepublicznych szkół ponadpodstawowych w powiatach znajdujących się w obszarze żółtym
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i

polegające na wprowadzeniu nauczania hybrydowego czyli łączenia nauczania stacjonarnego
oraz zdalnego według proporcji liczby uczniów określonych w cyt. rozporządzeniu.
Wskazane ograniczenia nie dotyczą „szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym
funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, młodzieżowych
ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i szkół specjalnych
przysposabiających do pracy, internatów oraz uczniów branżowych szkół I stopnia będących
młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o
ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację
epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.”
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II. ROK SZKOLNY 2020/2021
1. Wyniki naboru do klas I szkół ponadpodstawowych

Lp

Nazwa Szkoły

1.

LO nr I
im. M.
Skłodowskiej –
Curie

2.

ZS im.
W. Witosa

3. ZS im.
W. Goetla

Oddział-zawód/rozszerz.

Liczba oddziałów

Liczba uczniów
przyjętych

mat- fiz.

1/2

15

biol-j.pol

1/2

15

j.obcy-geogr.

1

27

biol.-chem.

1

25

j.pol.-wos.

1/2

15

j.pol.-hist.

1/2

15

mat.-j.obcy

1

26

razem:

5

138

t. informatyk

1

19

t. ekonomista

1

26

t. żyw. i usł. gastr.

1

25

t. hotelarstwa

1

23

t. reklamy

1

23

t. fot.iI multim.

1

25

t. organiz. tur.

1/2

13

t. logistyk

1/2

13

(BSIs) kucharz

1/2

16

(BSIs) logistyk-magaz.

1/2

8

(BSIs) cukiernik

1

23

razem:

9

214

t. informatyk

2

28 + 29

t. programista

1

30

t. mechatronik

1

29
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t. budownictwa

4.

ZS im.
H. Kołłątaja

1

30

t. elektryk

1

27

t. poj. samoch.

1

28

t. usług fryzjerskich

1

25

(BSIs) wielozawodowe

2

21 + 23

(BSIs) kier. mechanik

1/3

11

(BS) mechanik - monter

1/3

10

(BS) fryzjer

1/3

8

razem:

11

299

humanistyczna

1/2

15

psychologiczno - pedagogiczna

1/2

matematyczno - językowa

1/2

biologiczno - chemiczna

1/2

13

(BSIs) wielozawodowa

2

23+ 24

4

100

t. org. turystyki

1/2

16

t. ekonomista

1/2

13

t. budownictwa

1

19

t. architektury krajobrazu

1

19

3

67

32

818

razem

5.

ZS im. bł.ks. P.
Dańkowskiego

razem:
Ogółem:

15
10

W bieżącym roku szkolnym średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział wynosi
26. W poprzednim roku szkolnym 2019/2020 utworzono 60 oddziałów klas I dla
młodzieży i przyjęto 1642 uczniów – absolwentów podwójnego rocznika klas ósmych
szkół podstawowych oraz gimnazjów. Liczba absolwentów klas ósmych szkół
podstawowych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2019/2020 wyniosła 910
osób.

- 37 -

2. LICZBA UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW OGÓŁEM – 2020/2021
Lp.

Nazwa szkoły

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

1.

Liceum Ogólnokształcące nr I
im. M. Skłodowskiej-Curie
w Suchej Beskidzkiej

23

621

2.

Zespół Szkół im. W. Goetla
w Suchej Beskidzkiej

46

1201

3.

Zespół Szkół im. W. Witosa
w Suchej Beskidzkiej

41

972

4.

Zespół Szkół im.
H. Kołłątaja w Jordanowie

14

381

Zespół Szkół im. bł. ks.
P. Dańkowskiego w Jordanowie

17

382

Ogółem:

141

3 557

5.

6.

Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy w Makowie
Podhalańskim

Szkoła Podstawowa
Specjalna
+ zajęcia rewalidacyjnowychowawcze

33+3

Wczesne wspomaganie

2

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy

26
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3. ZATRUDNIENIE KADRY PEDAGOGICZNEJ
/wrzesień 2020r./
Lp.

Nazwa szkoły /
placówki

Suma
etatów

Bez
stopnia

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

LO nr I im. M.
Skłodowskiej-Curie
w Suchej Beskidzkiej

48,74

0

0

1

3,5

44,24

2.

ZS im. W. Goetla
w Suchej Beskidzkiej

98,69

2

5,49

14,98

12,72

63,50

3.

ZS im. W. Witosa
w Suchej Beskidzkiej

96,63

0

2,28

14,03

9,11

71,21

4.

ZS im. H. Kołłątaja
w Jordanowie

31,70

0

0

2

2,61

27,09

5.

ZS im. bł. ks.
P. Dańkowskiego
w Jordanowie

49,89

5,4

1

14,49

2,76

26,24

6.

SOSW w Makowie
Podhalańskim

25,86

0,56

0,22

4,5

7,5

13,08

7.

PPP w Makowie
Podhalańskim

23,20

0

0

4,2

6,85

12,15

8.

Dom Wczasów
Dziecięcych nr 2
w Sidzinie

10

0

0

0

2

8

SUMA

384,71

7,96

8,99

55,2

47,05

265,51

1.

Ogółem w szkołach i placówkach w miesiącu wrześniu br. zatrudnionych jest około 420
nauczycieli, co stanowi 384,71 w przeliczeniu na etaty. Zatrudnienie podane w tabeli nie
obejmuje godzin ponadwymiarowych. Największą grupę 69 % stanowią nauczyciele
dyplomowani. W sumie ujęto 6 etatów nauczycieli przebywających na płatnym urlopie dla
poratowania zdrowia.
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4. ZATRUDNIENIE ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Liczba uczniów
w roku szkolnym
2020/2021

Liczba etatów
administracji/
obsługi

Liczba uczniów
przypadająca na 1 etat
admin. i obsługi

LO nr I
im. M. Skłodowskiej Curie w Suchej Beskidz.

621

10,5

59

2.

ZS im. W. Goetla
w Suchej Beskidzkiej

1201

18,07

66

3.

ZS im W. Witosa
w Suchej Beskidzkiej

972

20,95

46

4.

ZS im. H. Kołłątaja
w Jordanowie

381

8

48

5.

ZS im. bł. ks.
P. Dańkowskiego
w Jordanowie

382

7

55

3 557

64,52

55

62

7

Lp.

1.

Nazwa szkoły/
placówki

Ogółem szkoły:
6.

SOSW w Makowie
Podhalańskim

7.

DWD nr 2 w Sidzinie

-

13,41

8.

PPP w Makowie
Podhalańskim

-

5,5

Ogółem placówki:

25,91
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5. WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH WPISANYCH DO EWIDENCJI
PROWADZONEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Lp.
1.

Nazwa szkoły

Siedziba

Beskidzka Szkoła Policealna:
 Technik informatyk
 Technik teleinformatyk
 Technik transportu drogowego

ul. Kościelna 5
Sucha Beskidzka

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych na
podbudowie szkoły podstawowej
Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia:
 Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Beskidzka
Medyczna
Szkoła
Policealna
w Suchej Beskidzkiej szkoła policealna dla
młodzieży
 Technik farmaceutyczny
 Asystentka stomatologiczna
 Technik usług kosmetycznych
 Higienistka stomatologiczna
Beskidzka Branżowa Szkoła II Stopnia:
 Technik budownictwa
 Technik
robót
wykończeniowych
w budownictwie
 Technik elektryk
 Technik handlowiec
 Technik technologii drewna
 Technik technologii żywności
 Technik mechanik
 Technik pojazdów samochodowych
 Technik usług fryzjerskich
 Technik transportu drogowego
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Organ prowadzący
mgr inż. Tomasz
Prokop
Sucha Beskidzka

2.

Zespół Szkół w Suchej Beskidzkiej Zakładu
ul. Rynek 16
Doskonalenia Zawodowego w Katowicach:
Sucha Beskidzka
Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe w
Suchej Beskidzkiej ZDZ w Katowicach:
 Technik masażysta
 Opiekun medyczny
 Technik farmaceutyczny
 Technik sterylizacji medycznej
 Technik elektroradiolog
 Opiekunka dziecięca
 Terapeuta zajęciowy

Zakład Doskonalenia
Zawodowego
w Katowicach

Policealne Studium Zawodowe w Suchej
Beskidzkiej ZDZ w Katowicach
 florysta
 opiekun w domu pomocy społecznej
 technik ochrony fizycznej osób i mienia
 technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 technik administracji
 technik usług kosmetycznych
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Suchej Beskidzkiej ZDZ w Katowicach
Niepubliczna Policealna Szkoła Medyczna
w Suchej Beskidzkiej ZDZ w Katowicach
 Technik farmaceutyczny
3.

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno
- Wychowawczy w Juszczynie

Juszczyn 542b

Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną
Koło w Zawoi

4.

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno
-Wychowawczy w Tarnawie Górnej

Tarnawa
Górna 61

Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną
Koło w Zawoi

5.

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka
Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno Pedagogiczna

ul. Billy Wildera
14
Sucha Beskidzka

mgr Grażyna Kryjak –
Lenart
Sucha Beskidzka

6.

Niepubliczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna „Centrum Terapii”

Naprawa 541

Aneta Tempka
Rabka Zdrój

Ogółem w szkołach niepublicznych, wg stanu na dzień 30 września 2020 r. uczy się
164 osób. W Ośrodkach Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczych w Juszczynie
oraz Tarnawie Górnej przebywa łącznie 65 wychowanków oraz dodatkowo 17 dzieci
uczęszcza na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, natomiast 57 dzieci bierze
udział w tych zajęciach organizowanych przez Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną „LOBUS” w Suchej Beskidzkiej.
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