
Starostwo Powiatowe w sprawie kierunku kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

Nie może być mowy o likwidacji żadnego Technikum. W rozumieniu szkoły, czy 

technikum. Uczniowie uczący się w szkołach na danych kierunkach kształcenia będą nadal 

kontynuować naukę. Opinia publiczna, nauczyciele, rodzice zostali wprowadzeni w błąd, nie 

wiem przez kogo. Zarząd Powiatu poprosił o dane dotyczące kształcenia w zawodzie technik 

żywienia i usług gastronomicznych. W związku z tym, że ten kierunek kształcenia jest 

obecnie prowadzony w dwóch szkołach: Zespole Szkół Nr 2 i w Zespole Szkół Zawodowych. 

Przy niskiej liczbie absolwentów gimnazjów, którzy wybierają mrągowskie szkoły 

ponadgimnazjalne, nastąpiła konieczność rozważenia dokonania naboru na nowy rok szkolny 

tylko do jednego oddziału w tym zawodzie. Związane jest to ze wskazaniem szkoły, gdzie ten 

kierunek kształcenia pozostanie w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2017/2018.  

W momencie kiedy młodzieży będzie więcej można dany kierunek reaktywować, na co 

liczymy za dwa lata, kiedy wyjdą dwa roczniki na raz z gimnazjum i klasy 8 szkoły 

podstawowej. Nie wiąże się to jednak z likwidacją tego kierunku kształcenia w drugiej ze 

szkół. Po prostu nie będzie dokonywany nabór na najbliższy rok szkolny.  

Za politykę danej placówki odpowiada dyrektor szkoły. To on jest zarządzającym. 

Półtora roku temu Starostwo Powiatowe informowało wszystkich dyrektorów o potrzebie 

zmian w związku z nadchodzącym niżem demograficznym. Te informacje Dyrektorzy mieli 

przekazać Radom Pedagogicznym. Z moich informacji trzy Rady  takowe  informacje 

otrzymały i zaczęły planować zmiany. Nie wiem jak było w ZSZ? Na spotkaniu dyrektorów 

szkół we wrześniu osobiście prosiłam o zastanowienie się nad koncepcją kierunków 

kształcenia lub ich udoskonalenia. Dwie szkoły z powodzeniem wprowadziły innowacje oraz 

pozyskały partnerstwa. Dlaczego tego nie wypracowano w ZSZ nie wiem? Trzej Dyrektorzy 

do listopada zgłosili swoje propozycje dotyczące przyszłości ich placówek na co najmniej 

dwa lata, o co prosiłam na wrześniowym spotkaniu. Dlaczego nie uzyskaliśmy takiej 

informacji od Dyrektora ZSZ, nie wiem do tej pory. Możemy nie zmieniać nic. Najcięższą 

sytuacją będzie jednak taka, kiedy w lipcu okaże się, że nie można otworzyć klasy, bo nie ma 

młodzieży lub jest jej zbyt mało. Przypomnę, że arkusze organizacyjne gdzie są planowane 

godziny należy przygotować do marca. Co wtedy powie Dyrektor? Że to wina Starostwa 

Powiatowego? Chcemy z całą odpowiedzialnością uporządkować kierunki kształcenia tak, by 

uczniowie mieli wybór, a nauczyciele godziny pracy. Zaznaczam, iż w planach na przyszły 

rok szkolny ZSZ ma zaplanowane aż 5 oddziałów, ZS nr 2 – 4, a I LO- 3. Z tego wynika, że 

najwięcej etatów będzie w ZSZ.  

Nieprawdziwą informacją jest również to, że pracownie gastronomiczne należą do 

ZSZ. To jest kompleks gastronomiczno- hotelarski przy MCK, którym zarządza inny 

Dyrektor. Zarówno ZSZ jak i ZS nr 2 korzysta z przekazanych im w 2010 roku pomieszczeń 

na zasadzie podpisanych umów. Uczniowie ZS nr 2 nie przechodzą z budynku głównego  

1 km do pracowni. Ich zajęcia w całości odbywają się na pracowniach.  

Kolejna kwestia to samo kształcenie. W Zespole Szkół Zawodowych na poziomie 

zasadniczym funkcjonuje kierunek kucharz. Uczniowie swobodnie mogą w roku szkolnym 

2017/2018 wybrać zasadniczą szkołę zawodową, jeśli chcą uczyć się fachu kulinarnego, bez 

konieczności zdawania matury. Jak pokazują kolejne lata kształcenia w zawodzie technik 

żywienia i usług gastronomicznych (który jest dublowany w dwóch szkołach), szkołę w ZSZ  

kończy o jedną trzecią mniej uczniów, niż ją zaczynało. W Zespole Szkół Zawodowych wielu 

uczniów nie przystępuje w ogóle do egzaminów zewnętrznych. Z danych dostarczonych przez 



dyrektora w 2015/2016 na 20 uczniów 10 przystąpiło do matury. W Zespole Szkół nr 2  

z danych dostarczonych przez dyrektora w 2015/2016 na 19 uczniów 18 przystąpiło do 

matury. 

W roku poprzednim, aby uatrakcyjnić ofertę ZSZ Starostwo Powiatowe 

zaproponowało otworzenie kierunku technik przetwórstwa mleczarskiego. Ten zawód w 

naszym regionie przy rozwijającym się w przetwórstwie mlecznym stanowi właściwy 

kierunek. Niestety w zeszłym roku ZSZ nie pozyskał nawet 12 gimnazjalistów, by móc 

stworzyć u siebie nową jakość. Tylko dla porównania podam, że w innych szkołach na 

przestrzeni lat z powodzeniem otworzono technikum w zawodzie logistyk, technikum w 

zawodzie ekonomista z innowacją służby mundurowe, technikum w zawodzie obsługa ruchu 

turystycznego, klasę ogólnokształcącą pod patronatem Akademii Obrony Narodowej, klasę 

pod patronatem biura podróży Rainbow.  

Nikt nie kwestionuje też historii i działalności mrągowskich szkół. Każda ma swoją historię, 

niejednokrotnie zmieniały nazwy, zarządzających, kierunki kształcenia. Musimy wspólnie 

pomyśleć o przyszłości, a nie tylko działać z roku na rok szkolny. Oczywiście za kilka lat 

Dyrektora już nie będzie, ale nauczyciele będą. Niezależnie jaka to szkoła. Czy Państwo  

o tym pomyśleli? 

Zarząd Powiatu nie podjął w tej sprawie do tej pory żadnej decyzji. Choć można odnieść 

wrażenie po działaniach środowiska jednej ze szkół, że już to zrobił. W obecnej chwili nadal 

analizuje materiały dostarczone przez dwóch Dyrektorów. Planuje również rozmowy  

z dyrektorami oraz nauczycielami – liderami zespołów przedmiotowych obydwu szkół. 

 


