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I. Informacje ogólne 
 

 

 W roku szkolnym 2014/2015 w szkołach prowadzonych przez Powiat Krośnieński  

wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 31 marca 2015 r. uczyło się 1.019 uczniów  

w 48 oddziałach. Szczegółową liczbę uczniów w podziale na typy i zawody obrazuje poniższa 

tabela. 

 

Lp. Nazwa szkoły Typy szkół i zawody 
Ilość Razem 

w 

szkole 
oddz. uczn. 

1 2 3 4 5 6 

1. Liceum 

Ogólnokształcące 

im. M. Konopnickiej 

w Jedliczu 

Liceum Ogólnokształcące 

 
3 

 
80 

 
3/80 

 

2. Zespół Szkół 

w Iwoniczu 
Technikum 8 205 

14/330 

- technik żywienia i gospod. dom. 1 19 

- technik architektury krajobrazu 1 18 

- technik pojazdów samochodowych 1,5 59 

- technik mechanizacji rolnictwa 2 34 

- technik żywienia i usług gastronom. 2,5 75 

Liceum Ogólnokształcące  3 67 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 58 

- mechanik operator poj. i maszyn rol. 1,5 20 

- mechanik pojazdów 

samochodowych 
1,5 38 

Internat 79 

3. Zespół Szkół przy OSiW 

OHP w Iwoniczu 
Gimnazjum dla Dorosłych 5 84 

8/122 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2  3 38 

- kucharz 1 19 

- monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie 
2 19 
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1 2 3 4 5 6 

4. Zespół Szkół im. Armii 

Krajowej w Jedliczu 

Technikum 5 110 

8/170 

- technik mechanik 2 44 

- technik pojazdów samochodowych 1,5 28 

- technik handlowiec 1,25 32 

- technik mechatronik 0,25 6 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 60 

- mechanik pojazdów samochod. 1,5 29 

- ślusarz 1,5 31 

5. Zespół Szkół 

Gastronomiczno-

Hotelarskich 

w Iwoniczu-Zdroju 

Technikum 8,99 231 

15/317 

(w tym 

6 zajęć 

rew. 

wych) 

 

- technik hotelarstwa 1,83 42 

- technik organizacji usług gastronom. 0,5 11 

- kucharz 0,5 9 

- kelner 1,33 37 

- technik żywienia i usług gastronom. 4 108 

- technik technologii żywności 0,83 24 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  3 43 

- kucharz 3 43 

Zasad. Szkoła Zawodowa Specjalna  2,99 37 

- cukiernik 0,33 4 

- prac. pomocniczy obsługi hotel. 1,33 17 

- kucharz 1,33 16 

Gimnazjum Specjalne (zajęcia 

rewalidacyjno-wychowawcze indyw.) 
- 6 

Internat 53  

wychowankowie SOSW - 18  

 RAZEM 48 1019 48/1019 
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 W roku szkolnym 2014/2015 pod opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 

w Krośnie pozostawało 11.838 dzieci z gmin: Iwonicz, Wojaszówka, Jedlicze, Chorkówka, 

Korczyna i Krościenko Wyżne. Natomiast pod opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Miejscu Piastowym pozostawało 8.629 dzieci z gmin: Miejsce Piastowe, Dukla, Rymanów 

i Jaśliska.  

Wg danych podanych do SIO w roku szkolnym 2014/2015 Poradnie w ramach 

działalności diagnostycznej przeprowadziły 1.485 diagnoz psychologicznych, 1.395 

pedagogicznych, 343 logopedyczne, 307 lekarskich i 114 diagnoz związanych z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. Badaniem 

objęte były dzieci wymagające pomocy od momentu narodzin, poprzez dzieci przedszkolne 

i w wieku szkolnym, aż po młodzież, która ukończyła szkołę ponadgimnazjalną, ale nie podjęła 

dalszej nauki i jednocześnie nie podjęła pracy.  

Ponadto pracownicy poradni udzielali pomocy nauczycielom, rodzicom 

i wychowawcom poprzez organizację dla nich prelekcji i wykładów, udział w radach 

pedagogicznych czy przeprowadzenie terapii rodzin. Poza tym 2.074 osób objętych zostało 

innymi formami pomocy. 

Poradnie udzielały także bezpośredniej pomocy dzieciom i młodzieży w formie terapii: 

logopedycznej, psychologicznej, w tym psychoterapii oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym, zajęć grupowych aktywizujących do wyboru kierunku kształcenia i zawodu,  

zajęć grupowych prowadzonych w szkołach i placówkach oświatowych, interwencji 

kryzysowej, pomocy indywidualnej i grupowej, indywidualnych porad zawodowych,  porad 

bez badań, porad po badaniach przesiewowych, badań przesiewowych słuchu i wzroku. 

 W ramach działalności orzeczniczej poradnie wydały łącznie 289 orzeczeń w tym dla 

dzieci: niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o potrzebie indywidualnego 

nauczania, o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego,  z niepełnosprawnością 

ruchową w tym z afazją oraz z autyzmem w tym z zespołem Aspergera. 

Dodatkowo wydały 739 opinii. Były to opinie w sprawie wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka, odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, 

dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych ucznia, udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, 

zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej 
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pracy lub nauki zawodu, objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, 

szkole lub placówce, o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

Łączna liczba dzieci przyjętych przez poradnie to 2.201. 

Z turnusów zdrowotnych w Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju 

jednorazowo może korzystać 55 wychowanków. W roku szkolnym 2014/2015 było 46 

turnusów, w których uczestniczyło 2.050 osób. 

Z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dukli, funkcjonującego w ramach 

Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu, w ubiegłym roku szkolnym skorzystało 764 

osób, którym udzielono 1.802 osobonoclegi.  

 Ogółem w szkołach i placówkach wg SIO na dzień 31 marca 2015 r. zatrudnionych było 

218 pracowników pedagogicznych, w tym: 

- 134 w pełnym wymiarze,  

- 84 w niepełnym wymiarze  na 47,41 etatach 

oraz 72 pracowników niepedagogicznych na 59,03 etatach. 

 Wśród pracowników pedagogicznych było: 

 102 nauczycieli dyplomowanych pełnozatrudnionych i 43 niepełnozatrudnionych na 25,25 et., 

 25 nauczycieli mianowanych pełnozatrudnionych i 26 niepełnozatrudnionych na 15,76 et., 

- 6 nauczycieli kontraktowych pełnozatrudnionych i 13 niepełnozatrudnionych na 6,17 et., 

- 1 nauczyciel stażysta pełnozatrudniony i 2 niepełnozatrudnionych na 0,23 et. 

O awans zawodowy ubiegało się 11 nauczycieli z podległych szkół i placówek, w tym: 

 1 nauczyciel na stopień nauczyciela kontraktowego z ZS przy OSiW OHP w Iwoniczu, który 

nie uzyskał awansu zawodowego,  

 2 nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego z: ZS w Iwoniczu i z ZS im. Armii 

Krajowej w Jedliczu,  

 8 nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego z: ZS w Iwoniczu, ZS im. Armii 

Krajowej w Jedliczu i ZS przy OSiW OHP w Iwoniczu.  

 

 

  



 6 

II. Wyniki egzaminów 

 

Egzamin gimnazjalny 

 

 Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 35 uczniów Gimnazjum dla Dorosłych 

w Iwoniczu funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół przy Ośrodku Szkolenia  

i Wychowania OHP w Iwoniczu.  

 

Wyniki tego egzaminu obrazują poniższe tabele: 

 

Liczba 

uczniów 

Wynik średni w procentach w części 

humanistycznej z j. polskiego w: 

Wynik średni w procentach w części 

humanistycznej z historii i wos w: 

szkole powiecie województwie szkole powiecie województwie 

35 29,5 63,4 62,0 41,5 63,1 64,0 

 

 

Liczba 

uczniów 

Wynik średni w procentach w części 

matematyczno-przyrodniczej  

z matematyki w: 

Wynik średni w procentach  

w części matem.-przyr.  

- z przedm. przyrodniczych w: 

szkole powiecie województwie szkole powiecie województwie 

35 21,4 50,8 48,0 29,8 51,0 50,0 

 

 

Liczba 

uczniów 

Wynik średni w procentach w części 

językowej z j. angielskiego – podst. 

w: 

Wynik średni w procentach w części 

językowej z j. angielskiego- rozszerz. 

w: 

szkole powiecie województwie szkole powiecie województwie 

35 29,1 61,9 65,0 11,4 41,3 45,0 

 

Wyniki te są wynikami najniższymi - pierwszy stanin w dziewięciostopniowej skali.  
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Egzamin maturalny 

 

W maju 2015 r. do egzaminu maturalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Krośnieński przystąpiło 134 absolwentów, w tym:  

- 45 z liceów ogólnokształcących, którzy zdawali wg nowej formuły, 

- 89 z techników, którzy zdawali wg starej formuły. 

Ogólne wyniki egzaminu maturalnego w poszczególnych szkołach i typach szkół  

przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Nazwa szkoły Typ szkoły 

Liczba 

tegorocznych 

absolwentów 

Liczba 

zdaj. 
Zdało 

% zdawalności w: 

szkole pow. wojew. 

1. LO Jedlicze LO 28 25 24 96,0 84,0 90,0 

2. ZS Iwonicz 

LO 23 20 16 80,0 84,0 90,0 

Technikum 38 16 8 50,0 62,0 69,0 

3. ZS Jedlicze Technikum 40 30 19 63,0 62,0 69,0 

4. 
ZSGH  

Iwonicz-Zdrój 
Technikum 47 43 27 63,0 62,0 69,0 

Razem 176 134 94 70,0 74,5  

Dane dotyczą zdających, którzy przystąpili pierwszy raz do matury ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych 

 

W naszych szkołach na 134 absolwentów, którzy przystąpili do matury, zdało ją 94,  

co stanowi 70%. Zdawalność była zróżnicowana w zależności od  szkoły: w liceach wyniosła  

88,9%, a w technikach 60,7% i jest wyższa niż w ubiegłym roku. 

W powiecie do matury przystąpiło 337 absolwentów, w tym 190 z liceów 

ogólnokształcących i 147 z techników. Zdawalność ogółem w powiecie wyniosła 74,5%  

i jest niższa niż w roku ubiegłym (w liceach ogólnokształcących 84%, w technikach 62%).  

W województwie zdawalność w tym roku wyniosła 90% w liceach ogólnokształcących 

i 69% w technikach.  

W Powiecie Krośnieńskim największy sukces odniosło Liceum Ogólnokształcące 

im. Marii Konopnickiej w Jedliczu, gdzie zdało 96% absolwentów. 
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Zdawalność przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym w poszczególnych 

szkołach w terminie majowym i poprawkowym przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Szkoła Przedmiot 

Liczba 

osób, które 

nie zdały 

jednego 

przedmiotu 

Liczba osób, 

które 

zdały 

egzamin 

poprawkowy 

Liczba osób które nie 

zdały więcej 

przedmiotów Zdało 

łącznie z 

poszczególnych 

przedmiotów 

łącznie 

 

1. 

 

LO 

Jedlicze 

j. polski -  

 

1 

 

 

-  

 

1 

 

 

24 
matematyka - 1 

j. angielski 1 1 

j. niemiecki - - 

Razem 1 - 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

ZS  

Iwonicz 

LO 

j. polski 1  

 

9 

 

1  

 

1 

 

 

16 
matematyka 8 1 

j. angielski 3 1 

j. niemiecki - - 

Razem 12 - 

 

ZS 

Iwonicz 

Technikum 

j. polski -  

 

1 

 

-  

 

3 

 

 

8 
matematyka 5 3 

j. angielski 1 2 

j. niemiecki - 1 

Razem 6 - 

 

3. 

 

ZS 

Jedlicze 

Technikum 

j. polski -  

 

2 

 

-  

 

5 

 

 

19 
matematyka 7 5 

j. angielski 1 3 

j. niemiecki - 2 

Razem 8 - 

 

4. 

 

ZSGH  

Iwonicz- 

Zdrój 

Technikum 

j. polski -  

 

3 

 

-  

 

3 

 

 

27 
matematyka 16 3 

j. angielski - 3 

j. niemiecki - - 

Razem 16 - 

 

 

 

Razem 

j. polski 1  

 

16 

1  

 

13 

 

 

94 
matematyka 36 11 

j. angielski 6 9 

j. niemiecki - 2 

Łącznie 43 - 

 

 Spośród absolwentów naszych szkół 43 osoby nie zdały jednego z pięciu 

obowiązkowych egzaminów, w tym najwięcej z matematyki – 36 osób. Te osoby miały prawo 

do zdawania egzaminu w sesji poprawkowej i zdało go 16 osób.  

 



 9 

Wyniki egzaminu zawodowego 

 

Do obu etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 

2015 roku przystąpiło 116 absolwentów technikum. 

 

Zdawalność egzaminu zawodowego w poszczególnych zawodach w technikach 

w naszych szkołach, w województwie i okręgu obrazuje poniższa tabela: 

Lp. 
Nazwa 

szkoły 
Zawód 

Liczba 

tegorocznych 

absolwentów 

Liczba 

zdaj. 
Zdało 

Dyplom otrzymało  

w procentach w: 

/spośród zdających 2 

etapy egzaminu/ 

szkole wojew. okręgu 

1. 

ZSGH 

Iwonicz-

Zdrój 

kucharz 9 8 8 100,0 73,2 75,4 

kelner 14 13 12 92,3 78,9 83,7 

technik 

organizacji usług 

gastronom. 

11 11 11 100,0 72,8 81,7 

technik 

hotelarstwa 
13 13 12 92,3 71,4 80,4 

2. 
ZS 

Iwonicz 

technik żywienia 

i gospodarstwa 

domowego 

18 17 12 70,6 74,2 74,2 

technik 

mechanizacji 

rolnictwa 

10 9 8 88,9 72,1 70,6 

technik 

architektury 

krajobrazu 

10 8 1 12,5 47,0 42,4 

3. 
ZS 

Jedlicze 

technik pojazdów 

samochodowych 
10 10 5 50,0 41,0 46,7 

technik mechanik 10 8 5 62,5 80,6 73,7 

technik 

handlowiec 
20 19 7 36,8 82,4 80,4 

Razem 125 116 81 69,8   

 

Spośród 116 absolwentów technikum, którzy przystąpili do etapu pisemnego  

i praktycznego dyplom uzyskało 81, to jest 69,8%. Zdawalność była zróżnicowana – najwyższa, 

bo 100% w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w zawodach: 

kucharz i technik organizacji usług gastronomicznych. Najniższa w Zespole Szkół w Iwoniczu 
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w techniku architektury krajobrazu i Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu w zawodzie 

technik handlowiec. W sześciu zawodach zdawalność była wyższa niż zdawalność 

w województwie i okręgu. 

 

Wyniki egzaminu z kwalifikacji 

 

 

  Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ubiegłym roku szkolonym 

przystąpiło 226 uczniów. 

 

Zdawalność egzaminu z kwalifikacji  w sesji styczeń/luty przedstawia poniższa tabelka: 

 

Typ szkoły 
Zawód – 

Nazwa Kwalifikacji 

Przystą

piło do 

obu 

części 

Zdało część 

pisemną 

Zdało część 

praktyczną 

Otrzymało 

świadectwo 

kwalifikacyjne 

 

Średnia 

zdawal

ność w 

wojew. 

liczba 
licz

ba 
% liczba % liczba % % 

ZSGH Iwonicz-Zdrój 

Technikum 

Technik hotelarstwa - 

Planowanie i realizacja 

usług w recepcji 

 

10 

 

10 

 

100 

 

8 

 

80 

 

8 

 

80 

 

83,9 

ZS Iwonicz 

Technikum 

Technik żywienia i usług 

gastronomicznych – 

Sporządzanie potraw 

i napojów 

 

 

25 

 

 

20 

 

 

80 

 

 

25 

 

 

100 

 

 

20 

 

 

80 

 

 

82,6 

ZS Jedlicze 

Technikum 

Technik pojazdów 

samochodowych – 

Diagnozowanie i 

naprawa 

podzespołów i zespołów 

pojazdów 

samochodowych 

 

8 

 

6 

 

75 

 

8 

 

100 

 

6 

 

75 

 

93,2 

R a z e m  43 36 83,7 41 95,3 34 79,1  
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Część pisemną egzaminu zawodowego zdało 36 osób to jest 83,7%, natomiast część 

praktyczną prawie wszyscy - 41 osób, to jest 95,3%. Świadectwa kwalifikacyjne otrzymało 

79,1% zdających spośród wszystkich, którzy przystąpili do obu części egzaminu. 

Zdawalność egzaminu z kwalifikacji w sesji maj/czerwiec/lipiec przedstawia poniższa tabelka: 

 

Typ szkoły 

Zawód – 

 

Nazwa Kwalifikacji 

Przystą

piło do 

obu 

części 

Zdało część 

pisemną 

Zdało część 

praktyczną 

Otrzymało 

świadectwo 

kwalifikacyjne 

 

Średnia 

zdawalność 

w wojew. 

liczba liczba % liczba % liczba % % 

ZSGH Iwonicz-Zdrój 

Technikum 

Technik żywienia i usług 

gastronomicznych - 

Sporządzanie potraw  

i napojów 

 

 

34 

 

 

30 

 

 

88,2 

 

 

34 

 

 

100 

 

 

30 

 

 

88,2 

 

 

67,6 

ZSZ 

Kucharz – 

Sporządzanie potraw  

i napojów 

 

16 

 

7 

 

43,8 

 

16 

 

100 

 

7 

 

43,8 

 

67,6 

ZSZ 

Specjalna 

 

Kucharz – 

Sporządzanie potraw  

i napojów 

 

3 

 

2 

 

66,7 

 

3 

 

100 

 

2 

 

66,7 

 

67,6 

Pracownik pomocniczy 

obsługi hotelowej  

-Wykonywanie prac 

pomocniczych w obiektach 

świadczących usługi hotel. 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

66,7 

 

 

6 

 

 

100 

 

 

4 

 

 

66,7 

 

 

74,1 

ZS Iwonicz 

Technikum 

Technik mechanizacji 

rolnictwa - 

Użytkowanie pojazdów, 

maszyn, urządzeń i narzędzi 

stosowanych w rolnictwie 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

100 

 

 

9 

 

 

100 

 

 

9 

 

 

100 

 

 

78,5 

Technik mechanizacji 

rolnictwa - 

Obsługa techniczna oraz 

naprawa pojazdów, maszyn 

i urządzeń stosowanych  

w rolnictwie 

 

8 

 

8 

 

100 

 

8 

 

100 

 

8 

 

100 

 

94,1 

Technik pojazdów 

samochodowych - 

Diagnozowanie oraz 

naprawa elektrycznych  

i elektronicznych układów 

pojazdów samochod. 

 

17 

 

8 

 

47,1 

 

17 

 

100 

 

8 

 

47,1 

 

57,8 

Technik pojazdów 

samochodowych  

Diagnozowanie i naprawa 

podzespołów i zespołów 

pojazdów samochodowych 

 

20 

 

14 

 

70,0 

 

20 

 

100 

 

14 

 

70,0 

 

62,5 

Technik architektury 

krajobrazu –  

Projektowanie, urządzanie  

i pielęgnacja roślinnych 

obiektów architektury kraj. 

 

7 

 

5 

 

71,4 

 

7 

 

100 

 

5 

 

71,4 

 

68,8 
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ZSZ 

Mechanik operator pojazdów  

i maszyn rolniczych –  

Użytkowanie pojazdów, 

maszyn, urządzeń 

i narzędzi stosowanych 

w rolnictwie 

 

7 

 

3 

 

42,9 

 

5 

 

71,4 

 

3 

 

42,9 

 

78,5 

Mechanik operator pojazdów  

i maszyn rolniczych – 

Obsługa techniczna oraz 

naprawa pojazdów, maszyn 

i urządzeń stosowanych  

w rolnictwie 

 

11 

 

10 

 

90,9 

 

11 

 

100 

 

10 

 

90,9 

 

94,1 

ZS Jedlicze 

Technikum 

 

Technik pojazdów 

samochodowych -

Diagnozowanie oraz 

naprawa elektrycznych  

i elektronicznych układów 

pojazdów samochodowych 

 

 

8 

 

 

5 

 

 

62,5 

 

 

8 

 

 

100 

 

 

5 

 

 

62,5 

 

 

57,8 

Technik mechanik -

Wykonywanie i naprawa 

elementów maszyn, 

urządzeń i narzędzi 

 

12 

 

12 

 

100 

 

12 

 

100 

 

12 

 

100 

 

78,9 

ZSZ 

Mechanik pojazdów 

samochodowych -

Diagnozowanie i naprawa 

podzespołów i zespołów 

pojazdów samochodowych 

 

9 

 

7 

 

77,8 

 

9 

 

100 

 

7 

 

77,8 

 

62,5 

Ślusarz – 

Wykonywanie i naprawa 

elementów maszyn, 

urządzeń i narzędzi 

 

11 

 

9 

 

81,8 

 

11 

 

100 

 

9 

 

81,8 

 

78,9 

ZS przy OSIW OHP Iwonicz 

ZSZ Nr 2 

Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych  

w budownictwie – 

Montaż systemów suchej 

zabudowy 

2 2 100 2 100 2 100 51,0 

Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budow.– 

Wykonywanie robót 

posadzkarsko-

okładzinowych 

 

3 

 

3 

 

100 

 

3 

 

100 

 

3 

 

100 

 

71,7 

R a z e m 183 138 75,4 181 98,9 138 75,4 

 

 

 

 

 Część pisemną egzaminu zawodowego zdało 138 osób to jest 75,4%, natomiast część 

praktyczną prawie wszyscy -181 osób, to jest 98,9%. Świadectwa kwalifikacyjne otrzymało 

75,4% zdających spośród wszystkich, którzy przystąpili do obu części egzaminu.  

W 11 kwalifikacjach wyniki przewyższały średnią zdawalność w tych kwalifikacjach  

w województwie.  
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III. Osiągnięcia uczniów: 

 

1) Najważniejsze osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym:  

 I miejsce i złoty medal,  II miejsce i srebrny medal  oraz wyróżnienie i tytuł „Najlepszy 

zagraniczny uczestnik” w XIII Międzynarodowym Konkursie „Sweet Cup 2015”, Prešov  

(ZSGH) 

 I miejsce w XV Międzynarodowym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych (ZS Jedlicze) 

 

2) Najważniejsze osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim: 

 I miejsce i tytuł laureata w Ogólnopolskim konkursie „Szkoła dla pracodawców-

pracodawcy dla szkoły” organizowanego przez MEN (ZSGH)  

 VI miejsce w Ogólnopolskiej V edycji Mistrzostw Polski Uczniów Szkół Cukierniczych 

Exposweet w Warszawie (ZSGH)  

 VI miejsce w Ogólnopolskim konkursie barmańskim – „MoninCup Junior Poland 2014 

Warszawa” (ZSGH)  

 II miejsce w kategorii Młody Talent w Ogólnopolskim konkursie barmańskim – „Calvados 

NouvelleVogue 2015 Kraków” (ZSGH) 

 III i V miejsce w Podziemnych zawodach w strzelectwie sportowym w Bochni (LO 

Jedlicze) 

 I i V miejsce w Memoriale im. B. Dziury (LO Jedlicze) 

 IV, V, VI, VIII i IX miejsce w Otwartych Mistrzostwach Małopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego (LO Jedlicze) 

 

3) Osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim: 

 

 I miejsce i tytuł laureata na etapie wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu „Szkoła 

zawodowa - mój wybór” zorganizowanego przez MEN (ZSGH) 

 I miejsce w Konkursie Kulinarnym dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarnowie 

(ZSGH) 

 I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Kelnerskim „Magiczny Stół” (ZSGH) 

 I miejsce w XII Wojewódzkim Turnieju „Najsprawniejszy w zawodzie kucharz” 

w Iwoniczu-Zdroju (ZSGH) 

 I miejsce w wojewódzkim konkursie dziennikarskim zorganizowanym przez Pedagogiczną 

Bibliotekę Wojewódzką w Krośnie (ZSGH) 
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 VIII miejsce w XVI edycji Małopolskiego Konkursu Szkół Gastronomicznych 

w Krakowie (ZSGH) 

 Wyróżnienie w Międzyszkolnym konkursie gastronomicznym „Kreatywny kucharz” 

w Tarnobrzegu (ZSGH) 

 II miejsce drużynowo w Wojewódzkich Biegach Przełajowych LZS (ZSGH) 

 III miejsce w Wojewódzkich Biegach Przełajowych LZS (ZSGH) 

 I miejsce w Jesiennych Biegach Przełajowych Zrzeszenia LZS (ZS Iwonicz) 

 II miejsce w wojewódzkim finale Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 

Motoryzacyjnego (ZS Iwonicz) 

 II miejsce w Finale Licealiady w Sztafetowych Biegach Przełajowych (ZS Iwonicz) 

 II miejsce w Finale Licealiady w Biegach Rozstawnych chłopców (ZS Iwonicz) 

 III miejsce w Jesiennych Biegach Przełajowych Zrzeszenia LZS (ZS Iwonicz) 

 IV miejsce w Finale Licealiady w lidze lekkoatletycznej chłopców (ZS Iwonicz) 

 IV miejsce w Finale Licealiady w piłce ręcznej chłopców (ZS Iwonicz) 

 I miejsce w Mistrzostwach OHP w halowej piłce nożnej (ZS przy OSiW OHP) 

 I miejsce w Spartakiadzie młodzieży OHP w biegu na 400 m (ZS przy OSiW OHP) 

 I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Kolęd i Pastorałek Obcojęzycznych (LO Jedlicze) 

 II i III miejsce drużynowe w zawodach strzeleckich  „O srebrne muszkiety” (LO Jedlicze) 

 III drużynowe w konkursie „Sprawni jak Żołnierze” (LO Jedlicze) 

 II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem „Zapobiegajmy 

Pożarom” (ZS Jedlicze) 

 III miejsce drużynowe w 54 wojewódzkich zawodach strzeleckich „O srebrne muszkiety” 

(ZS Jedlicze) 

 W roku szkolnym 2014/2015 w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przyznał 85 osobom 106 stypendia, 

rozdysponowując kwotę, jaka została zabezpieczona na ten cel w budżecie powiatu  

tj. 40.000 zł. Stypendia otrzymali uczniowie posiadający wysoką średnią ocen, laureaci i 

finaliści olimpiad przedmiotowych, turniejów bądź konkursów o zasięgu co najmniej 

wojewódzkim oraz uczniowie osiągający wysokie wyniki sportowe.  
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IV. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 

 

 W stosunku do wszystkich uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 

z różnymi niepełnosprawnościami, nauczyciele (pedagodzy, wychowawcy klas, wychowawcy 

internatu i psycholog w ZSGH) podejmowali zindywidualizowane wspomaganie rozwoju 

dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Wypracowanie form pomocy każdorazowo 

poprzedzono wnikliwą diagnozą potrzeb konkretnego ucznia.  

 Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi realizowana była w różnych 

formach takich jak: 

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze /wszystkie szkoły/, 

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne /LO Jedlicze, ZS Jedlicze, ZSGH/, 

- zajęcia specjalistyczne dla uczniów posiadających opinię w zakresie zaburzeń i odchyleń 

rozwojowych, zaburzeń komunikacji językowej, niepowodzeń edukacyjnych, 

specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) /ZS Iwonicz/, 

- zajęcia socjoterapeutyczne realizowane m.in. poprzez wzmacnianie poczucia własnej 

wartości, ćwiczenia umiejętności społecznych, nawiązywanie pozytywnych relacji 

interpersonalnych /ZS przy OSiW OHP Iwonicz/, 

- konsultacje i porady indywidualne /wszystkie szkoły/, 

- dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych uczniów /wszystkie szkoły/, 

- zajęcia warsztatowe: jak radzić sobie ze stresem i z trudnymi emocjami /ZSGH/, 

- indywidualne spotkania z psychologiem w Psychologicznym Punkcie Konsultacyjnym 

/ZSGH/, 

- zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego /LO Jedlicze, ZSGH/. 

Ponadto uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, za zgodą rodziców, 

uczestniczyli w zajęciach integracyjnych, psychoedukacyjnych i profilaktycznych 

realizowanych w zespole klasowym, a także w zajęciach rewalidacyjnych realizowanych 

indywidualnie. Były to zajęcia:  

- korekcyjno-kompensacyjne, 

- dydaktyczno-wyrównawcze, 

- logopedyczne, 

- rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. 
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W ramach indywidualnych zajęć rewalidacyjnych odbyły się także spotkania z psychologiem 

w ramach Psychologicznego Punktu Konsultacyjnego oraz zajęcia o charakterze 

psychoedukacyjnym z elementami terapii psychologicznej, spotkania z pedagogiem szkolnym 

a także konsultacje związane z planowaniem dalszego kształcenia i kariery zawodowej.  

 

 

V. Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty 

 

 W roku szkolnym 2014/2015 wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 

przeprowadzili: 

1. Ewaluację zewnętrzną w: Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej, wchodzących 

 w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w zakresie 

wymagań:  

1) „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej”,  

2) „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”, 

3) „Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy 

wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

 w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”. 

Wyniki ewaluacji w Technikum: 

Ad 1) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

kształcenia w zawodzie, między innymi dzięki możliwości odbywania praktyk zawodowych  

u pracodawców w kraju i staży za granicą. Nauczyciele planując procesy edukacyjne 

wykorzystują wiedzę na temat osiągnięć uczniów w poprzednim etapie edukacyjnym oraz 

zalecane warunki i sposoby realizacji ustalone dla danego przedmiotu. Systematycznie 

monitorują i analizują osiągnięcia uczniów, a wdrażane wnioski z monitorowania, przyczyniają 

się do wzrostu wyników kształcenia, sprawdzanych podczas egzaminu maturalnego i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, sukcesów w konkursach zawodowych i sportowych 

oraz radzenia sobie na rynku pracy. 
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Ad 2) Szkoła rozpoznaje możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe oraz sytuację 

społeczną każdego ucznia. Organizowane są zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne zgodnie 

 z potrzebami uczniów, zajęcia rozwijające ich uzdolnienia i zainteresowania oraz kursy  

i szkolenia zawodowe, jednak nie wszystkie spełniają oczekiwania uczniów. Szkoła 

współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, instytucjami i innymi podmiotami 

świadczącymi poradnictwo oraz pomoc uczniom, a prowadzone działania są adekwatne 

 do zdiagnozowanych potrzeb i sytuacji społecznej uczniów. Prowadzone są działania 

antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkolną. Uczący, uwzględniając potrzeby 

wychowanków, indywidualizują proces uczenia się odpowiednio do ich potrzeb. 

Ad. 3) Analiza wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe, ewaluacja wewnętrzna oraz inne badania skutkują formułowaniem wniosków  

i rekomendacji, które dyrektor i nauczyciele wykorzystują do planowania i organizowania 

procesów edukacyjnych. Działania podejmowane w szkole są monitorowane, a wnioski  

z dokonanych analiz służą ich modyfikacji. Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy wyniki 

badań zewnętrznych. Prowadzone badania, w tym o losach absolwentów, służą doskonaleniu 

jakości pracy szkoły. 

Wyniki ewaluacji w Zasadniczej Szkole Zawodowej: 

Ad. 1) Planowa i systemowa organizacja procesów edukacyjnych, zgodna z zalecanymi 

warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej, sprzyja uczeniu się, uzyskiwaniu 

przez uczniów wysokich osiągnięć edukacyjnych z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe. Stosowane przez nauczycieli różne sposoby wspierania w procesie uczenia się 

stanowią dla uczniów motywację do podejmowania działań na miarę ich możliwości. 

Ad. 2) W szkole prowadzone są na bieżąco celowe działania diagnostyczne w zakresie 

rozpoznania możliwości psychofizycznych, potrzeb rozwojowych oraz sytuacji społecznej 

uczniów. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb, organizowane są zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów wymagających wsparcia  

w rozwoju lub pomocy pedagogicznej. Oferta zajęć pozalekcyjnych nie jest dostosowana 

do zainteresowań każdego ucznia. W opinii respondentów, w szkole nie ma zjawiska 

dyskryminacji, dzięki podejmowanym działaniom profilaktycznym. Szkoła współpracuje 

z wieloma podmiotami, prowadząc działania wynikające z potrzeb uczniów i ich sytuacji 

społecznej. Nauczyciele indywidualizują pracę z uczniami, a prowadzone w tym zakresie 

działania dotyczą większości uczniów. Ankietowani rodzice deklarują, że ich dziecko może 



 18 

liczyć na adekwatne wsparcie nauczycieli w pokonywaniu trudności w nauce. Większość 

uczniów deklaruje, że otrzymuje w szkole odpowiednie wsparcie ze strony nauczycieli. 

Ad. 3) Wnioski z analizy wyników egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej 

są wykorzystywane przez nauczycieli do planowania i podejmowania działań. Wnioski 

z monitorowania i analizowania działań służą modyfikacji procesu edukacyjnego. W szkole 

wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych i prowadzonych badań wewnętrznych, w tym 

osiągnięć uczniów oraz losów absolwentów, w celu doskonalenia procesów edukacyjnych. 

2. Kontrole planowe w: 

1) Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu i Zasadniczej Szkole 

Zawodowej w ZS w Iwoniczu na temat „Realizacji przez szkoły obowiązku 

prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności: - zasad oceniania 

wychowania fizycznego w szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkół oraz 

warunkami i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, - zwalniania 

z zajęć wychowania fizycznego w szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami 

i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów”. 

2) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejscu Piastowym i Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie na temat „Zgodności wydawania przez 

zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-

pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi 

przepisami prawa”. 

Przeprowadzone kontrole w wymienionych szkołach i placówkach nie wykazały naruszenia 

prawa przez dyrektorów w kontrolowanych obszarach. 
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V. Poprawa bazy szkół i placówek oraz ich wyposażenia 

 
W roku szkolnym 2014/2015 podległe szkoły i placówki wykonały zadania remontowo-

inwestycyjne na łączną kwotę 513.544 zł z czego 357.644 zł pochodziło ze środków 

budżetowych, 142.828 zł z dochodów własnych, 11.685 ze środków unijnych, a 1.387 zł  

z innych środków (odszkodowania). 

W ramach powyższych środków wykonano: w ZS w Iwoniczu prace budowlano – 

remontowe w internacie dzięki czemu zostało zaadaptowane pomieszczenie na uruchomienie 

strzelnicy do celów dydaktycznych, oraz prace budowlano – montażowe na warsztatach 

szkolnych mające na celu docieplenie pomieszczenia i zamontowanie wjazdowej bramy 

rolowanej. W ZSGH w Iwoniczu-Zdroju przeprowadzono remont instalacji wentylacyjnej 

w pracowniach technologicznych oraz remont instalacji wodociągowej w internacie, a w ZS 

w Jedliczu dokonano wymiany okien na hali maszyn oraz w nowo utworzonych pracowniach 

CNC wymieniono stolarkę, instalację elektryczną oraz ułożono płytki PCV. W LO w Jedliczu 

przeprowadzono remont schodów zewnętrznych, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej 

oraz wymieniono kotły grzewcze i lampy parkowe. W PPP Nr 1 w Krośnie przeprowadzono 

remont pomieszczeń łazienkowych, a w PPP w Miejscu Piastowym przeprowadzono remont 

gabinetu badań. W DWDz w Rymanowie-Zdroju przeprowadzono remont świetlicy, wejścia 

do budynku szkoły, oszalowano budynek główny od strony płd., wykonano remont drogi 

i parkingu oraz stacji do uzdatniania wody. 

 Na poprawę wyposażenia i pomoce dydaktyczne szkoły i placówki przeznaczyły kwotę 

397.185 zł, z czego 58.576 zł to środki budżetowe, 47.165 zł pochodziło z dochodów własnych, 

256.104 zł pozyskano ze środków unijnych, 35.340 zł stanowiła darowizna.  

W ramach tych środków zakupiono: sprzęt sportowy, odtwarzacze DVD, podręczniki, 

telewizory, tablice, gabloty, sprzęt pomieszczeniowy, mikrofony, akcesoria komputerowe, 

oprogramowania, urządzenia kuchenne, pomoce naukowe na warsztaty, karabinki na strzelnicę, 

projektory, samochody, laptopy, testy i narzędzia do badań, materace, komplety pościeli, koce 

itp. 

 

Szkoły uczestniczą także w projektach unijnych: ”Podkarpacie stawia na zawodowców” oraz 

„Erasmus +” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Informacje na temat 

zrealizowanych zadań w ramach tych projektów przedstawiają poniższe tabele. 



Projekt systemowy  

pt. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Działania 9.2 Priorytetu nr IX POKL w roku szkolnym 2014/2015 

 

Nazwa szkoły Zadania 
Ilość 

uczestników 
Wartość 

ZS IWONICZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZS IWONICZ 

 

KURS OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH  20 uczniów 10.780,00 

KURS SPAWANIA METODĄ TIG – 106 GODZIN 2 grupy 15 osób 52.000,00 

KURS OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH - 72 GODZINY 22 uczniów 11.600,00 

KURS BARISTYCZNY 2 grupy po 6 osób 2.880,00 

KURS BARMAŃSKI - 60 GODZIN 15 uczniów 4.440,00 

KURS CARVINGU - 16 GODZIN/GRUPĘ 12 uczniów 3.360,00 

KURS FLORYSTYCZNY - 48 GODZIN 10 uczniów 3.880,00 

KURS STEROWANIA SUMERYCZNEGO OBRABIAREK CNC - 90 GODZIN 6 uczniów 14.520,00 

KURS PRAWA JAZDY KAT. B – 60 GODZIN 17 uczniów 18.190,00 

STAŻE UCZNIOWSKIE (+ zwrot kosztów przejazdu stażystom – 16 ucz.) 29 uczniów 31.087,88 

STAŻE UCZNIOWSKIE (+ zwrot kosztów przejazdu stażystom – 6 ucz.) 9 uczniów 9.810,00 

ŁĄCZNIE 182 uczniów 162.547,88 

Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej na potrzeby kursu "Żywienie w 

agroturystyce" (projektor multimedialny, laptop z oprogramowaniem Windows i Office) 

 
5.301,91 

Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji projektu opracowanego w ramach kursu "Plant 

Are" - (projektor multimedialny, laptop z oprogramowaniem Windows i Office) 

 
5.301,91 

Zakup drobnego sprzętu w ramach kursu carvingu (zestaw do carvingu 22 el.; pierścień cuk.-

kuch. 80 mm 2 szt.; pierścień cuk.-kuch. 100 mm 2 szt.; nóż tajski dwustronny 6 szt.) -  

 
1.135,00 

Zakup podręczników na wyposażenie szkoły  "Kurs carvingu poziom podstawowy" (6 szt.)  

Zakup podręczników na wyposażenie szkoły "Kawa. Sekrety baristy" (6 szt.); "Sekrety kawy. 

Poradnik…" (6 szt.) 

 

441,00 

Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej w ramach kursu barmańskiego    1.542,46 

Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej w ramach kursu baristycznego  -   1.579,32 

Doposażenie sprzętu w 3 pracowniach komputerowych  

Zakup pamięci RAM oraz napędów optycznych DVD 
 

4.852,35 

ŁĄCZNIE  20.153,95 

 
RAZEM PROJEKT W ROKU SZKOLNYM 2014/2015  182.701,83 
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ZS JEDLICZE 

 

 

 

 

 

 

ZS 

JEDLICZE 

WYJAZD EDUKACYJNY DO POZNANIA  

25 uczestników 

21 uczniów 

4 nauczycieli 

14.737,00 

WYJAZD EDUKACYJNY DO KATOWIC NA TARGI TECHNIKI 
19 uczniów 

3 nauczycieli 
6.995,00 

ZAJĘCIA Z OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE- 232 GODZIN/GRUPĘ 13 uczniów 13.720,00 

KURS DOSKONALĄCY DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH Z 

ZAKRESU MECHATRONIKI SAMOCHODOWEJ  
4 nauczycieli 8.600,00 

KURS Z ZAKRESU ORGANIZACJI I PROWADZENIA KSZTAŁCENIA W SYSTEMIE 

MODUŁOWYM NA KIERUNKU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  
4 nauczycieli 9.900,00 

KONFERENCJA NT. „KSZTAŁCENIE MODUŁOWE W ZAWODZIE TECHNIK 

POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH” 
 50 osób 16.974,00 

PRAKTYKI W KUŹNI SUŁKOWICE  12 uczniów 14.492,40 

STAŻE UCZNIOWSKIE (+ zwrot kosztów przejazdu stażystom – 22 ucz.) 22 uczniów 23.629,30 

STAŻE UCZNIOWSKIE (+ zwrot kosztów przejazdu stażystom – 1 ucz.) 1 uczeń 1.100,00 

ŁĄCZNIE 153 uczestników  

w tym 

88 uczniów 

65 nauczycieli 

110.147,30 

Zakup 13 kompletów odzieży roboczej dla uczniów. Odzież zostanie wykorzystana przez 

uczniów na zajęciach praktycznych  

 
1.865,39 

Zakup frezarki CNC do pracowni elektromechanicznej   103.600,00 

ŁĄCZNIE  105.465,39 

 RAZEM PROJEKT W ROKU SZKOLNYM 2014/2015  215.612,69 
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ZSGH IWONICZ-ZDRÓJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZSGH 

 

WYJAZD EDUKACYJNY DO ZAKŁADU CUKIENICZEGO DO POZNANIA 

16 uczestników 

14 uczniów 

2 nauczycieli 

10.984,00 

WYJAZD EDUKACYJNY NA TARGI PIEKARSTWA, CUKIERNICTWA  

I LODZIARSTWA W GDAŃSKU  

18 uczestników 

16 uczniów 

2 nauczycieli 

12.350,00 

SZKOLENIE DOT. ORGANIZACJI PRACY I OPTYMALIZACJI WYDAJNOŚCI  

Z WYKORZYSTANIEM PRODUKTÓW GOTOWYCH I PÓŁPRODUKTÓW  

21 uczestników 

16 uczniów  

5 nauczycieli 

8.490,00 

SZKOLENIE Z CARVINGU -20 GODZ/GR 2 grupy po 8 osób 3.640,00 

SZKOLENIE Z KARMELU- 20 GODZ/GR 2 grupy po 8 osób  3.600,00 

SZKOLENIE W CZEKOLADZIE-20 GODZ/GR 2 grupy po 8 osób 4.900,00 

SZKOLENIE Z OBSŁUGI DRUKARKI SPOŻYWCZEJ – 8 GODZIN 4 nauczycieli 2.800,00 

SZKOLENIE W STYLU ANGIELSKIM-20 GODZ/GR 2 grupy po 8 osób 4.200,00 

SZKOLENIE Z ZAKRESU SPORZĄDZANIA DESERÓW CUKIERNICZYCH 2 grupy po 8 osób 3.950,00 

SZKOLENIE DOT.TRENINGU SMAKÓW 

2 grupy po 9 osób 

16 uczniów  

2 nauczycieli 

4.600,00 

KURS PRAWA JAZDY KAT B  2 grupy po 12 osób 23.640,00 

PRAKTYKI W CUKIERNI FANTAZJA W TARNOWIE 16 uczniów 24.000,99 

STAŻE UCZNIOWSKIE (+ zwrot kosztów przejazdu stażystom – 13 ucz.) 13 osób 14.138,20 

STAŻE UCZNIOWSKIE (+ zwrot kosztów przejazdu stażystom – 19 ucz.) 19 osób 20.967,30 

ŁĄCZNIE 229 uczestników  

w tym 

214 uczniów 

15 nauczycieli 

107.154,99 

 

 
Zakup 16 szt. podręczników z zakresu cukiernictwa. Podręczniki pozostają na wyposażeniu 

biblioteki szkolnej  

 
445,44 
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ZSGH 

 

Zakup sprzętu do pracowni  na 16 stanowisk roboczych dla kwalifikacji „cukiernik” dla zawodu 

technik technologii żywności (kuchnia gazowa 8 szt., piec konwekcyjny, stół roboczy 16 szt., 

stół roboczy boczny, szafa przelotowa, chłodziarko-zamrażarka)  

 

56.211,00 

Zakup 48 szt. Podręczników do przedmiotów zawodowych z zakresu cukiernictwa. Podręczniki 

pozostają na wyposażeniu biblioteki szkolnej 

 
1.548,00 

Zakup 16 kompletów odzieży roboczej dla uczniów. Odzież zostanie wykorzystana przez 

uczniów w czasie zajęć z zakresu cukiernictwa oraz na praktykach zawodowych - 

 
6.628,16 

Zakup drobnego sprzętu cukierniczego oraz materiałów do produkcji sweet shot 
 

2.972,14 

Zakup surowców i półproduktów do produkcji sweet shot 
 

3.149,99 

Zakup produktów - szkolny konkurs „NAJLEPSZY CUKIERNIK W ZAWODZIE” 
 

2.949,99 

Zakup materiałów i surowców do wykonywania ćwiczeń ze zdobnictwa cukierniczego 
 

7.354,92 

Zakup drobnego sprzętu do zdobnictwa cukierniczego (doposażenie pracowni cukierniczej)   
 

39.795,42 

Zakup drukarki spożywczej z akcesoriami. (doposażenie pracowni cukierniczej)    2.999,99 

Opracowanie innowacji programowej dla zawodu technik technologii żywności z kwalifikacją 

cukierniczą  

 
600,00 

Modernizacja pracowni cukierniczej (wykonanie dok. technicznej oraz przebudowa  

i rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej) środki inwestycyjne 

 
11.685,00 

Szkolny konkurs „NAJLEPSZY CUKIERNIK W ZAWODZIE” – zakup nagród 
 

2.196,06 

ŁĄCZNIE  138.536,11 

 RAZEM PROJEKT W ROKU SZKOLNYM 2014/2015  280.796,60 
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PROJEKT ”ERASMUS +” 

 

Lp. Tytuł projektu  

Okres 

realizacji 

projektu  

Wartość projektu  

w rozbiciu na lata  
Krótki opis realizowanych zadań 

ZSGH Iwonicz-Zdrój 

1. 

 

Erasmus +  

„Podróże ze smakiem” 

 

01.07.2014-

30.06.2016 

 

2014 r. - 151.522 zł 

2015 r. - 296.441 zł 

2016 r. - 144.920 zł 

W październiku 2014 r. na stażu w Bolonii we Włoszech przebywało 13 uczniów i 2 

opiekunów. 

W lipcu 2015 r. na stażu w Walencji w Hiszpanii przebywało 13 uczniów i 2 

opiekunów. 

ZS Iwonicz 

2. 

 
 

Erasmus+ 

 ”Droga do sukcesu -

europejskie staże 

zawodowe” 

 
 

 

01.11.2014- 

31.10.2015 

 
 

 

2014 r. -   5.660 zł 

2015 r. - 40.821 zł 

W ramach programu 23 osoby odbyło 4-ro tygodniowy staż w Irlandii (Dublinie),  

z kierunków kształcenia: technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik 

architektury krajobrazu.  

Celem staży było poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz umiejętności 

związanych z kierunkiem kształcenia i przyszłym zawodem. Stażyści mieli szansę 

podniesienia i nabycia kompetencji zawodowych, podniesienie kompetencji językowych 

jak też przełamanie bariery komunikowania się w języku obcym w miejscu pracy  

i prywatnie.  

3. 

 

 

 

 

 

Erasmus+ 

„Europejczycy w 

ruchu – migranci 

pomiędzy integracją  

a tradycją” 

 
 

 

 

 

 

01.09.2014- 

31.08.2017 

 
 

 

 

2014 r. - 15.295,00 zł 

2015 r. - 86.916,00 zł 

2016 r. - 60.123,00 zł 

2017 r. - 24.260,00 zł 

 

 

Projekt dotyczy wyjazdów młodzieży do krajów w poszczególnych latach: 

2014 r.- Niemcy-wizyta przygotowawcza, 

2015 r.- Włochy, Bułgaria, Belgia, Cypr, 

2016 r.- Francja, Grecja, Wielka Brytania, 

2017 r.- Niemcy 

Koordynatorem projektu są Niemcy, a w/w kraje jego partnerami. 

Przez kolejne trzy lata młodzież wraz z opiekunami odwiedza placówki oświatowe w tych 

krajach. Wyjazdy partnerskie w ramach realizowanego projektu to szansa dla młodzieży 

na doskonalenie języków obcych, zawiązanie nowych międzynarodowych przyjaźni, 

podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości. Ponadto projekt ma na celu 

większe uświadomienie Europejczykom fenomenu i przyczyn migracji ludności, która 

jest powszechnie dostrzegana we współczesnym świecie.  

 
 

 

Opracowanie : Wydział Oświaty i Spraw Społecznych



 


