LOSY ABSOLWENTÓW
ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO – ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA
ROK UKOOCZENIA SZKOŁY 2012

Liceum ogólnokształcące
W roku 2012 liceum ogólnokształcące w naszej szkole ukooczyło 47 uczniów.
Zebraliśmy informację o losach 37 (78,72%). Spośród nich naukę będzie kontynuowad 37
(78,72 %).
 31 (65,96%) absolwentów studiuje w trybie dziennym
 3 (6,38%) absolwentów studiuje w trybie zaocznym
 3 (6,38%) absolwentów rozpoczęło naukę w szkole policealnej
 0 (0,00%) absolwenci, którzy nie podjęli nauki
 10 (21,28%) absolwenci z którymi nie mamy kontaktu.
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Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci 2012:
 Paostwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 31,92 % ( 15 absolwentów)
 W-F (1)
 Filologia (8)
 Politologia (1)

















 Zarzadzanie i marketing (1)
 Psychologia (1)
 Turystyka i rekreacja (1)
 Pedagogika (2)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 14,89% ( 7 absolwentów)
 Pedagogika (1)
 Psychologia (1)
 Stosunki Międzynarodowe (1)
 Historia (1)
 inne (3)
WSNHiD w Poznaniu 2,13% (1)
Politechnika Warszawska 2,13% (1)
Politechnika Łódzka 2,13% (1)
Centrum Kształcenia Wiedza 2,13% (1)
AWF Szczecin 2,13% (1)
Uniwersytet Przyrodniczy 2,13% (1)
WPA Kalisz (edukacja artystyczna ) 2,13% (1)
WSG Poznao 2,13% (1)
AW Toruo 2,13% (1)
UAM Toruo 2,13% (1)
SWPS w Poznaniu 2,13% (1)
WSB Bydgoszcz 2,13% (1)
Inne 6,38% (3)

Liceum profilowane
W roku 2012 liceum profilowane w naszej szkole ukooczyło 62 uczniów.
Zebraliśmy informację o losach 54 (87,10%). Spośród nich naukę będzie kontynuowad 48
( 77,42%).
 21(33,87%) absolwentów studiuje w trybie dziennym
 11(17,74%) absolwentów studiuje w trybie zaocznym
 16(25,81%) absolwentów rozpoczęło naukę w szkole policealnej
 6(9,67%) absolwenci, którzy nie podjęli nauki
 8(12,91%) absolwenci z którymi nie mamy kontaktu.
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Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci 2012:
 Paostwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 35,48% ( 20 absolwentów)
 Mechanika i budowa maszyn (1)
 Turystyka i Rekreacja (1)
 Fizjoterapia (1)
 Zarządzanie (3)
 Pedagogika (1)
 Wychowanie fizyczne (4)
 Inne (11)
 UMK w Toruniu 1,61% ( 1)
 Zarządzanie (1)
 WSKM Konin 1,61% (1 )
 Administracja (1)
 Wyższa Szkoła Bankowości w Bydgoszczy 1,61 % (1)
 Logistyka (1)
 Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie 1,61 % (1)
 Edukacja Techniczno-Informatyczna (1)
 Bydgoska Szkoła Wyższa 1,61% (1 )
 Logistyka (1)
 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 4,83% ( 3)
 Wyższa Szkoła Bankowa w Koninie 1,61 % ( 1)
 Wyższa Szkoła Edukacji w Poznaniu 1,61 % ( 1)
 „ŻAK” Konin 9,68% (6)
 Technik rachunkowości (2)
 Technik administracji (1)
 Inne (3)
 AP Edukacja Konin 1,61% (1)
 Technik BHP (1)
 Cosinus 3,23% (2)
 Inne szkoły policealne 8,06% (7)

Technikum
W roku 2012 technikum w naszej szkole ukooczyło 166 uczniów.
Zebraliśmy informację o losach 132 (78,31%). Spośród nich naukę będzie kontynuowad 90
(54,22 %).







54 (32,54%) absolwentów studiuje w trybie dziennym
34 (20,48%) absolwentów studiuje w trybie zaocznym
2(1,2%) absolwentów rozpoczęło naukę w szkole policealnej
43 (25,91%) absolwenci, którzy nie podjęli nauki
31 (18,67%) absolwenci z którymi nie mamy kontaktu
2 (1,2%) absolwenci którzy nie uczą się i nie pracują.
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Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci 2011:
 Paostwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 21,08 % (35 absolwentów)
 Mechanika i budowa maszyn (11)
 Filologia angielska (2)
 Filologia germaoska (2)
 Fizjoterapia (1)
 Zarządzanie (1)
 Politologia (1)
 Zarządzanie (12)
 Administracja (1)
 Inne (4)
 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 0,6% (1)
 Politechnika Wrocławska 1,2%(2)
 Elektrotechnika (1)
 Inne (1)
 Politechnika Gdaoska 0,6% (1 )
 Wyższa Szkoła Kadr Menadżerskich w Koninie 3,1%(5)
 Wyższa Szkoła Ubezpieczeo w Krakowie Oddział Zamiejscowy w Koninie 0,6%(1)

 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 0,6%(1)
 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 1,2%(2)
 Politechnika Łódzka2,41% (4)
 Elektrotechnika (4)
 Politechnika Poznaoska 7,23% (12)
 Elektrotechnika (2)
 Informatyka (1)
 Budowa maszyn (3)
 Transport (1)
 Logistyka (2)
 Inne (3)
 Cosinus Konin 0,6% (1)
 INNE 15,06% (25)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
W roku 2012 szkołę zawodową w naszej szkole ukooczyło 56 uczniów.
Zebraliśmy informację o losach 45 (80,35%). Spośród nich naukę będzie kontynuowad 35
(62,5 %).





7 (12,5%) absolwentów uczy się w trybie dziennym
28 (50,0%) absolwentów uczy się w trybie zaocznym
10 (17,86%) absolwenci, którzy nie podjęli nauki/pracują
11 (19,64%) absolwenci z którymi nie mamy kontaktu.
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Szkoły w których kontynuują naukę absolwenci 2012:
 Zespół Szkół Budowlanych 1,79% (1 absolwentów)
 ZS Wiedza 39,28% ( 22 absolwentów)
 Liceum 21,42% ( 12)
Opracowała: E. Waligóra

