
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 

W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM



OSOBY FUNKCYJNE W SZKOLE
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WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU

W 2017 roku Zespół Szkół Technicznych 
uzyskał zaszczytny tytuł

WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU

W konkursie startowały szkoły podstawowe, 
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne 

z całej Wielkopolski.



EGZAMIN MATURALNY 2020

Przedmiot 
obowiązkowy

Zdawalność w 
szkole

Zdawalność 
w województwie

Średni wynik 
w szkole

język polski 92 % 94 % 49 %

język angielski 98 % 91 % 71 %

język niemiecki 83 % 79 % 45 %

matematyka 79% 71 % 51 %



NAJLEPIEJ ZDALI MATURĘ

Zawód Zdawalność

technik informatyk 100 %

technik ekonomista 96 %

technik logistyk (IV L) 95 %

technik mechatronik 100 %



EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY 
KWALIFIKACJE  W ZAWODZIE 2021/2022

Zawód Kwalifikacja Zdawalność

technik rolnik RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej 100 %

technik cyfrowych procesów 

graficznych AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 100 %

technik ekonomista EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 96 %

technik logistyk SPL. 01. Obsługa magazynów 93 %

technik żywienia i usług 

gastronomicznych TG.07. Sporządzanie potraw i napojów 93 %

technik mechatronik

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów 

mechatronicznych 90 %

technik budownictwa BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów 88 %

technik informatyk 

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych 

i sieci 88 %

technik żywienia i usług 

gastronomicznych TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 83 %

piekarz TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich 100 %

cukiernik TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych 100 %

mechanik – monter maszyn 

i urządzeń MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 100 %

ślusarz MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 100 %

sprzedawca AU.20.Prowadzenie sprzedaży 92 %



OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY

 Mistrzostwa Polski Programistów PLC

Zaszczytne miejsce wicemistrza Polski zdobył:

Jakub Waszkowiak z klasy 4M

Opiekun p. Ł. Włodarczak

 Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mediach

organizowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii 
Uniwersytetu Warszawskiego

Do drugiego etapu zakwalifikowała się Olga Stachowiak z klasy 2B

Opiekun- p M. Klapa-Grześkowiak



OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY

 „Polskie serce pękło- Katyń 1940”

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu MEN

Wyróżnienie otrzymała Alicja Pasiciel z klasy 4 C

Opiekun p. G. Wiśniewska

 Półfinał konkursu Język Niemiecki w Poznaniu 
organizowanego przez UAM w Poznaniu

Zakwalifikowali się:

Aleksandra Białkowska z klasy 2E

Patrycja Lenartowska z klasy 2C

Opiekun p. A. Starosta



OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY

 Patria Nostra Udział w Gali Finału konkursu w trybie 
Online

Skład zespołu stanowili:

Weronika Skubel i Jakub Bendowski z klasy 4L

Głosu użyczył absolwent Jakub Rabiega

Opiekun- p. S. Tuliński

 Mistrzostwa Wielkopolski w Crossmintonie

III miejsce zajął Mateusz Wieczorek z klasy 2A

Organizatorzy: p. A. Ledzianowska, p B. Kleszcz, 
p. R. Maluśki



OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY

 W roku szkolnym 2020/2021

w Wielkopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

 LICEALIADA na startujących 70 szkół

zajęliśmy 5 miejsce.

 III miejsce 
w Wielkopolskich Mistrzostwach Koszykówki 3 x 3 

kategoria dziewcząt



REALIZOWANE PROJEKTY

 „Umiejętności praktyczne drogą do europejskiego sukcesu”

 ,,Europejskie praktyki – pewny start w przyszłość” 

 ,,Grodziscy fachowcy”

 ,,Grodziska Akademia Zawodowców”



REALIZOWANE PROJEKTY

 ,,Czas Zawodowców BIS”

 Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży

 Program „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” 

 ,,Deutsch Plus”



CZAS ZAWODOWCÓW BIS 
ZAWODOWA WIELKOPOLSKA 

 Udział uczniów 
w tygodniowych praktykach 

w specjalistycznych 
laboratoriach na Politechnice 

Poznańskiej

 Organizacja płatnych staży 
w lokalnych firmach

 150 godz., 2192,00 zł netto 



UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE DROGĄ 
DO EUROPEJSKIEGO SUKCESU

 Praktyki zawodowe  
we Włoszech 
i  Hiszpanii

 W ramach projektu 
odbędzie się 

5 mobilności 
dla 80 uczniów

oraz 1 mobilność
dla 5 nauczycieli 



 Praktyki zawodowe  
w Hiszpanii 
i Portugalii

 W ramach projektu 
odbędzie się 

8 mobilności 
dla 128 uczniów 

oraz 2 mobilności 
dla 10 nauczycieli

EUROPEJSKIE PRAKTYKI – PEWNY START 
W PRZYSZŁOŚĆ



GRODZISCY FACHOWCY

 płatne staże zawodowe, 
 kursy zawodowe dla uczniów 

m.in.: 
- kurs kelnerski,

- kurs Komputerowa obsługa 
sprzedaży  i magazynu

- kurs Programowanie stron 
i serwisów www

- kurs baristyczny
- kurs SEP

- kurs operatora wózków widłowych
- kurs barmański

kurs MS SQL
- kurs operatora ładowarki 

teleskopowej 
I WJO



GRODZISKA AKADEMIA ZAWODOWCÓW

 płatne staże zawodowe

 kursy zawodowe dla uczniów 
m.in.: 

- kurs wizażu
- kurs grafiki komputerowej
- kurs dekorowania tortów, 

wyrobów cukierniczych
- kurs operatora wózków widłowych

- kurs stylizacji paznokci



PROGRAM „ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ”

 praktyczne i teoretyczne 
zajęcia organizowane 

we współpracy 
z 5. Pułkiem Artylerii  

z Sulechowa

 zakup umundurowania 
oraz pomocy 

dydaktycznych 
do szkolenia młodzieży 

klas wojskowych



POLSKO-NIEMIECKA 
WYMIANA MŁODZIEŻY

 Działania na rzecz 
propagowania języka 
niemieckiego m.in. 

ogólnopolskie konkursy, 
spotkania i wymiany 

uczniowskie, szkolenia 
dla nauczycieli 

PROJEKT  ,,DEUTSCH 
PLUS” 

 Projekt dla uczniów 
branżowej szkoły I 

stopnia realizowany we 
współpracy z CWRPDiZ 
w Poznaniu w ramach 
programu Erasmus+ 

sektor Młodzież 



KSZTAŁCENIE OGÓLNE
TECHNIKUM 5-LETNIE

• W technikum 5 letnim jest wykładany jeden przedmiot  
na poziomie rozszerzonym.

• Podstawa programowa kształcenia ogólnego przewiduje 
powtórzenie treści ze szkoły podstawowej i poszerzenie ich.



EGZAMIN MATURALNY 
TECHNIKUM  5- LETNIE

• Egzaminy obowiązkowe: 
- język polski - pisemny i ustny, 

- język obcy nowożytny  - pisemny i ustny, 
- matematyka, 

- trzeba wybrać minimum jeden przedmiot zdawany 
na poziomie rozszerzonym.

Z każdego egzaminu obowiązkowego oraz jednego przedmiotu 
dodatkowego zdawanego na poziomie rozszerzonym

trzeba uzyskać minimum 30 % punktów.

Posiadacze dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika 

otrzymają świadectwa dojrzałości przez zdanie egzaminu 
maturalnego wyłącznie z przedmiotów obowiązkowych



EGZAMIN ZAWODOWY

Kształcenie zawodowe 
opiera się na podstawie programowej kształcenia 

w zawodzie. Każdemu zawodowi przypisane są odpowiednie 
kwalifikacje (jedna w branżowej szkole I stopnia lub dwie 

w technikum). Egzamin zawodowy rozbity jest na tyle części, 
ile jest kwalifikacji.

Egzamin z każdej kwalifikacji składa się z: 
◦ części pisemnej, którą trzeba zdać 

na co najmniej 50 % punktów.
◦ części praktycznej, którą trzeba zdać 

na co najmniej 75 % punktów

Aby ukończyć klasę konieczne jest przystąpienie 
do egzaminu zawodowego.



EGZAMIN ZAWODOWY

Uczniowie Technikum 
zdają dwa egzaminy

np. technik logistyk

SPL.01. Obsługa magazynów
– egzamin czerwiec II klasa

SPL.04. Organizacja transportu 
– egzamin styczeń IV klasa

Uczeń uzyskuje tytuł technika 
po zdaniu wszystkich 

kwalifikacji oraz ukończeniu 
szkoły średniej.

Uczniowie Branżowej Szkoły
I Stopnia zdają jeden egzamin 

np. kucharz
HGT.02. Przygotowywanie i wydawanie 

dań– egzamin czerwiec III klasa
Uczeń uzyskuje tytuł robotnika 
wykwalifikowanego lub czeladnika 

po zdaniu kwalifikacji 
i ukończeniu szkoły branżowej.

Dodatkowe po ukończeniu branżowej 
szkoły I stopnia uczeń może: 

- kontynuować kształcenie na poziomie 
liceum 

- kontynuować kształcenie w branżowej 
szkole II stopnia

- zdawać egzaminy z innych kwalifikacji 
w celu uzyskania  tytułu technika

- uczęszczać na kwalifikacyjne kursy 
zawodowe 



ZAJĘCIA DODATKOWE W SZKOLE

 Kółka maturalne 
(np. polonistyczne, 

matematyczne, językowe)

 Szkolny Klub 
Krajoznawczo-Turystyczny 

„KLOPSY”

 Kółko mechatroniczne

 Kółko druku 3D

 Klub europejski EuroFan

 Szkolne Kółko Strzeleckie

 Szkolne Koło Ochrony 
Przyrody „Salamandra”

 Kółka języka francuskiego

 Radiowęzeł

 Szkolne Koła Sportowe 
(np. aerobik, piłka 

siatkowa, piłka nożna, piłka 
koszykowa, siłownia, 

tenis stołowy,
piłka ręczna, lekkoatletyka, 

gry towarzyskie) 



STYPENDIA SZKOLNE

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

 Stypendium Rady Powiatu Grodziskiego 
(dla uczniów ze średnią ocen m.in. 5.00)

 „Wyprawka szkolna” – dla wszystkich uczniów 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego 



RADA RODZICÓW 2020/2021

 Wpłaty 22 646,00

 Wydatki 24 623,86

1. pomoc materialna dla uczniów 30,00

2. wycieczki klasowe, wyjazdy integracyjne 1960,04

3. delegacje uczniowskie 0,00

4. organizacja zawodów sportowych 705,00

5. nagrody w konkursach i na zakończenie 21868,82

6. spotkanie autorskie 0,00

7. imprezy i konkursy szkolne 0,00

8. prowizje bankowe 60,00



RADA RODZICÓW – PLAN 2021/2022

 Dochody 20 000,00

 Wydatki 20 000,00

1. Zapomogi dla uczniów 2 000,00

2. Nagrody w konkursach i na zakończenie 11 000,00

3. Dopłaty do wycieczek szkolnych 5 000,00

4. Zawody sportowe 500,00

5. Imprezy i konkursy szkolne 1 000,00

6. Spotkania poetyckie i z podróżnikiem 500,00



PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

•Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację 
zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu 
wychowawczo-profilaktycznego. 
•Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 
szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 
•Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w 
dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz 
poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i 
przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 
•Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu 
zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz 
poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów 
cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-
komunikacyjne. 
•Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w 
edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 
•Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za 
środowisko naturalne 



WAŻNE DLA UCZNIÓW KLAS 
PIERWSZYCH

 Par. 15 pkt 15.  Jeżeli uczeń przekroczy limit 100 godzin (zarówno 
usprawiedliwionych jak i nieusprawiedliwionych) wychowawca ma 
obowiązek zgłosić takiego ucznia do pedagoga szkolnego oraz 
przeprowadzić rozmowę z uczniem i rodzicami.

 Par. 15 pkt 16. Jeżeli uczeń przekroczy limit 150 godzin 
(zarówno usprawiedliwionych jak i nieusprawiedliwionych) 
wychowawca ma obowiązek zgłosić ucznia do pedagoga szkolnego, 
pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem, rodzicami 
i wychowawcą.

 Par. 15 pkt 17. Jeżeli uczeń przekroczy limit 200 godzin (zarówno 
usprawiedliwionych jak i nieusprawiedliwionych) wychowawca ma 
obowiązek zgłosić takiego ucznia do pedagoga szkolnego, pedagog 
kieruje sprawę do dyrektora, który przeprowadza rozmowę
z w/w osobami i podpisuje z uczniem i jego rodzicami 
kontrakt.



DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 14.10.2021 – Dzień Nauczyciela

 15.10.2021 – dzień do Dniu Nauczyciela

 12.11.2021 – dzień po Narodowym Święcie 

 06.04.2022 - Drzwi Otwarte/Festiwal Zawodów

 29.04.2022 – zakończenie klas maturalnych 

 02.05.2022 – dzień pomiędzy świętami

 04.05.2022 – egzamin maturalny z języka polskiego

 05.05.2022 – egzamin maturalny z matematyki

 06.05.2022 – egzamin maturalny z języków obcych

 17.06.2022 – dzień po Bożym Ciele



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


