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Sprawa: przygotowanie Zespołu Szkół Zawodowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2011-
2012. 
 
  Odpowiadając na Wasze pismo nr RiZ.0022.27.2011 z dnia 27 lipca 2011 roku 
Dyrektor Zespołu Szkól Zawodowych Gołdapi przedstawia informację: 
 

1. Nabór  
 
Dokonaliśmy naboru do 5 oddziałów,133 uczniów w szkołach dla młodzieży, tj do.: 

1. Liceum Profilowanego  profil socjalny ze specjalnością e. obronna 1 odział- 35osób 
2. Technikum /1/2 technik handlowiec i 1/3 technik obsługi turystyki 1 oddział- 26 osób 
3. Technikum (1/2 technik mechanik i ½ technik logistyk     1 oddział – 35 osób 
4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa /1/2 mechanik p. sam. i  wielozawodowa) 1-oddział – 

17 osób 
5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa ( ½ kucharz m. gastr. i ½ sprzedawca) 1 oddział 20osób  

 
Planowaliśmy 6 oddziałów. Nie dokonaliśmy naboru do Liceum Profilowanego o profilu 
ekonomiczno- administracyjnym. 
Dodatkowo planowaliśmy nabór do 7 oddziałów szkół dla dorosłych. W chwili obecnej trwa 
jeszcze rekrutacja. Pewne jest utworzenie 2 oddziałów -  40 osób,tj. 

1. Liceum Uzupełniające( LO po zasadniczej szkole - 1 oddział  - 25 słuchaczy 
2. Szkoła Policealna – opiekun medyczny – 1 oddział -  15   słuchaczy 

Na dzień 11 sierpnia 2011 roku do Zasadniczej Szkoły  Zawodowej  dla dorosłych(OHP) 
zgłosiło się 5 kucharzy i 3 mechaników. Proponuję tym osobom  naukę w szkołach dla 
młodzieży. Do Szkoły Policealnej  w zawodzie technik obsługi turystycznej zgłosiło się 15 
osób. Jest szansa na utworzenie jeszcze tego oddziału. 
W roku szkolnym 2011/2012 będzie 21 oddziałów  i uczyć się będzie około 430 uczniów i 
słuchaczy, tj o około 20 osób mniej niż w roku ubiegłym.  
 
2. Zatrudnienie 
 
Zatrudnienie  nauczycieli zmniejszy się o  5 osób. Dwóch nauczycieli  zwolniłam   z art. 20 
Karty Nauczyciela. Osoby te przejdą na emerytury. Nie będzie jeszcze zatrudnionych 3 
nauczycieli pracujących w roku poprzednim w niepełnym wymiarze czasu pracy. 
Do nauczania w zawodzie opiekun medyczny zatrudnię 2 osoby z Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Gołdapi ( zatrudnienie w niepełnym 
wymiarze). Jedna nauczycielka z języka rosyjskiego będzie uzupełniała etat w LO w Gołdapi.  



 
 
2. Baza dydaktyczna 
 
W chwili obecnej trwają prace remontowe. Remont 3 sanitariatów i remont pracowni 
gastronomicznej nr 1.  Istnieje niebezpieczeństwo,że remont pracowni gastronomicznej nie 
zakończy się do 31 sierpnia, sądzę,że około 10 września 2011 roku. Jednak w tej pracowni nie 
będą odbywały się zajęcia. 
Już zakończono remont pracowni gastronomicznej nr 1 i pracowni mechanicznej na ulicy 
Suwalskiej. Dodatkowo wyremontowaliśmy korytarz w budynku nr 2 oraz przeprowadziliśmy 
remont pracowni nr 17 i sali rekreacyjnej. Wymieniliśmy w 6 pracowniach zakupione w 
grudniu 2010 roku grzejniki oraz przeprowadziłam remont 2 pieców centralnego ogrzewania 
w budynku nr 1. Piec olejowy pozostał niewymieniony ze względu na brak środków. Jednak 
opinia osób kompetentnych jest pozytywna. Dokładne sprawdzenie działania pieca olejowego 
nastąpi we wrześniu po zakończeniu prac remontowych. 
 
Reasumując Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi jest przygotowany do rozpoczęcia roku 
szkolnego 2011-2012. 
 

Z poważaniem  


