LOSY ABSOLWENTÓW
ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO – ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA
ROK UKOŃCZENIA SZKOŁY 2014

Liceum profilowane
W roku 2014 do liceum profilowanego w naszej szkole uczęszczało 40 uczniów.
Zebraliśmy informację o losach 39 (97,5%). Naukę będzie kontynuować 28 (70%).








11 (27,5%) absolwentów studiuje
4 (10%) absolwentów pracuje ( nie uczy się)
1 (2,5%) pracuje i uczy się w szkole policealnej
16 (40%) absolwentów rozpoczęło naukę w szkole policealnej
6 (15,0%) absolwenci, którzy nie podjęli nauki, ani pracy,
1 (2,5%) absolwenci, z którymi nie mamy kontaktu.
1( 2,5%) nie ukończył szkoły,
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Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci 2014:
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu 5 % ( 2 absolwentów)
 Bezpieczeństwo wewnętrzne
 Fizjoterapia
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 15% ( 6 absolwent)
 Kierunek socjalny (2),
 Inżynieria środowiska (2),
 Budownictwo (1),
 Filologia angielska (1),
 Policealna Szkoła Cosinus w Kaliszu 2,5% (1 )
 Ochrona środowiska i mienia,
 Centrum Nauki i biznesu Żak w Koninie 10% (4)
 Instruktor fitness (1),
 Technik BHP (1),
 Terapeuta do spraw uzależnień (2),
 Politechnika Rzeszowska 2,5% (1)
 Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 KUL we Włocławku 2,5% (1)
 Teologia,
 Policealna Szkoła Cosinus w Koninie 2,5% (1)
 Opiekun środowiskowy,
 Wyższa Szkoła Kadr Menadżerskich w Koninie 2,5% (1)
 Administracja,
 Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Koninie 12,5% (5)
 Technik masażysta ,
 Szkoła Policealna w Rydzynie 2,5% (1)
 Turystyka wiejska,
 ZS CKU w Koninie 10% (4)
 Technik informatyk,
 Szkoła Policealna WIEDZA w Koninie 2,5% (1)
 Technik informatyk ,

Liceum ogólnokształcące
W roku 2014 liceum ogólnokształcące w naszej szkole ukończyło 57 uczniów.
Zebraliśmy informację o losach 56 (98,24%). Naukę będzie kontynuować 49( 85,96%).
 30 (52,63%) absolwentów studiuje,
 8 (14,04%) absolwentów uczy się i pracuje ,
 11 (19,30%) absolwentów rozpoczęło naukę w szkole policealnej
 4 (7,02%) absolwenci, którzy nie podjęli nauki ani nie pracują,

 3 (5,26%) absolwentów którzy pracują, nie uczą się,
 1 (1,75%) absolwenci, z którymi nie mamy kontaktu,
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Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci 2014:
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 28,07% ( 16 absolwentów)
 Filologia angielska (2)
 Inżynieria środowiska (1)
 Pedagogika (2)
 Bezpieczeństwo wewnętrzne (2)
 Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim (1)
 Bezpieczeństwo i higiena (1)
 Zarzadzanie (2)
 Dietetyka (1)
 Logistyka (1)
 Zarządzanie (1)
 Fizjoterapia (1)
 Mechanika i budowa maszyn (1)
 GOWORK Poznań 1,75% (1 )
 Technik masażysta (1)
 Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu 3,51% ( 2)
 Dietetyka (1)
 Kosmetologia (1)
 UAM Poznań 7,01% (4)
 Resocjalizacja (1)
 Filologia angielska (1)
 Zarządzanie państwem (1)
 Psychologia (1)

 WSTIE Poznań 1,75% (1)
 Technik dentystyczny (1)
 ZSM Konin 15,79% (9)
 Technik kosmetolog (1)
 Technik farmacji (4)
 Terapia zajęciowa (2)
 Technik usług kosmetycznych (2)
 UJ Kraków 1,75%(1)
 Prawo (1)
 UMK Toruń 5,26% (3)
 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (1)
 Zarządzanie i marketing (1)
 Bezpieczeństwo wewnętrzne (1)
 Uniwersytet Vistula Warszawa 1,75% (1)
 Gastronomia (1)
 WSKM Konin 3,51%(2)
 Kosmetologia (1)
 Ekonomia (1)
 WSUS Konin 1,75% (1)
 Kosmetologia (1)
 Wyższa Szkoła Psych. Społ. Poznań 1,75% (1)
 Psychologia (1)
 Centrum Szkoleniowe WIEDZA 1,75% (1)
 Technik weterynarii (1)
 Uniwersytet Gdański 1,75% (1)
 Oceanografia (1)
 Centrum Nauki ŻAK 1,75 % (1)
 Opiekun środowiskowy (1)
 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w poznaniu 3,51 % (2)
 Psychologia kryminalistyczno-śledcza (1)
 Bezpieczeństwo narodowe (1)
 Inne 1,75% (1)

Technikum
W roku 2014 technikum w naszej szkole ukończyło 147 uczniów.
Zebraliśmy informację o losach 126 (85,71%). Naukę będzie kontynuować 53 (36,05 %).
 48 (32,65%) absolwentów studiuje,
 63 (42,86%) absolwentów pracuje,
 5 (3,4%) absolwentów pracuje i uczy się,

 9 (6,12%) absolwenci, którzy nie podjęli nauki ani nie pracują,
 21 (14,29%) absolwenci, z którymi nie mamy kontaktu,
 1 (0,68%) absolwent nie ukończył szkoły,
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Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci 2014:
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 12,93 % ( 19 absolwentów)
 Mechanika i budowa maszyn (10)
 Pedagogika (1)
 Zarządzanie (3)
 Inne (5)
 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 0,68% (1)
 Politechnika Wrocławska 0,68% (1)
 Automatyka i robotyka (1)
 Uniwersytet MK w Toruniu 2,72% ( 4)
 Automatyka i robotyka (1)
 Prawo (1)
 Finanse i rachunkowość (1)
 Ekonomia (1)
 Politechnika Częstochowska 0,68% (1)
 Mechanika i budowa maszyn (1)
 Politechnika Poznańska 8,84 % (13)
 Elektrotechnika (4)
 Mechatronika (4)
 Automatyka i robotyka (3)
 Inne (2)
 Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 0,68 % (1)
 Geodezja i kartografia (1)

 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2,04 %(3)
 Inżynieria rolnicza (1)
 Ekonomia (1)
 Leśnictwo (1)
 Akademia Rolnicza w Bydgoszczy 0,68% (1)
 Inne (1)
 UAM Poznań 1,36 % (2)
 Bezpieczeństwo narodowe (1)
 Politologia (1)
 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 0,68% (1)
 Towaroznawstwo (1)
 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 0,68 %(1)
 Finanse i rachunkowość (1)
 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 1,36 % (2)
 Resocjalizacja (2)
 Akademia Morska w Szczecinie 0,68% (1)
 Logistyka (1)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
W roku 2014 szkołę zawodową w naszej szkole ukończyło 55 uczniów.
Zebraliśmy informację o losach 48 (87,27%). Spośród nich naukę będzie kontynuować
12(21,82 %).







6 (10,91%) absolwentów tylko uczy się,
6 (10,91%) absolwentów uczy się i pracuje,
24 (43,64%) absolwenci, którzy nie podjęli nauki/pracują,
9 (16,36%) absolwentów, którzy nie uczą się i nie pracują,
3 ( 5,45 %) absolwent wyjechał za granicę,
7 (12,73%) absolwenci, z którymi nie mamy kontaktu.
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Szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci 2014:
 LO przy Zespole Szkół Budowlanych 12,73 % ( 7 absolwentów)
 LO ( COSINUS ) 3,64 % ( 2 absolwentów)
 LO inne 3,64% ( 2 absolwent)
Opracowała: E. Waligóra

