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Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Giżycku (ZSEiI) jest zawodową szkołą średnią, która prowadzi kształcenie w 
następujących kierunkach: technik informatyk, technik mechatronik, technik elektronik, 
technik elektryk, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych i technik 
grafiki i poligrafii cyfrowej. ZSEiI zatrudnia 40 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin, 
w tym 23 n-li przedmiotów zawodowych. Dodatkowo są zatrudnieni pracownicy obsługi 
i administracji – 16 osób.  

W szkole kształci się 523 uczniów, zdobywają kwalifikacje zawodowe na 
poziomie technika oraz zdają egzamin maturalny. Szkoła współpracuje z Powiatowym 
Urzędem Pracy, Powiatową Radą Zatrudnienia, przedsiębiorstwami i instytucjami na 
terenie miasta i powiatu i dzięki temu posiada informacje dotyczące zmian na lokalnym 
rynku pracy i jego potrzebach. Szkoła stara się sprostać wymogom rynku pracy i 
dostosowuje do niego swoją ofertę edukacyjną, przez co staje się atrakcyjna dla uczniów, 
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zapobiega przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji oraz ułatwia 
absolwentom szkoły start w życie zawodowe.  

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych poszerza sukcesywnie swoją 
ofertę edukacyjną. W roku 2005 otworzono nowy kierunek kształcenia - technik 
mechatronik, w roku 2012 technik pojazdów samochodowych. Najnowszy kierunek 
kształcenia – technik grafiki i poligrafii cyfrowej został uruchomiony w 2019 roku.  
Nauczyciele są otwarci na zmiany, angażują się w działania promujące szkołę, nawiązują 
współpracę z innymi nauczycielami szkół zawodowych na rzecz budowania wiedzy. 
Uczestniczą w wizytach i przyjmują u siebie nauczycieli szkół z partnerskiego miasta 
Alytus na Litwie. Szkoła systematycznie uczestniczy w projektach Erasmus + w zakresie 
mobilności uczniów.  

W niniejszym projekcie wezmą udział dwie pracownice biblioteki szkolnej, trójka 
nauczycieli języka ojczystego, dwoje nauczycieli języków obcych. Wszyscy z nich brali 
udział w projektach finansowanych z Unii Europejskiej i kończyli przynajmniej dwie 
formy doskonalenia zawodowego. 

Realizacja projektu będzie szansą na stworzenie nowej jakości w kolejnym 
obszarze działania. Nauczyciele zdobędą nowe umiejętności zawodowe dotyczące 
edukacji czytelniczej, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz 
poprawią swoją znajomość języków obcych 

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych (ZSEiI) jest dynamiczną 
i rozwijającą się szkołą. Osiąga więcej niż dobre wyniki w zdawalności egzaminów 
maturalnych i zawodowych. Maksymalnie korzysta w tym z projektów finansowanych 
z programów Unii Europejskiej. Aktualnie ( rok 2018 - 2019) realizuje projekt 
z Programu Interreg Litwa Polska we współpracy z innym partnerem niniejszego 
projektu Alytuas profesinio rengimo centras promując spółdzielczość uczniowską. 
Bierze również udział w Programach Erasmus + organizując praktyki uczniów 
w Hiszpanii, z których do tej pory skorzystało 80 uczniów. Kadra szkoły dynamicznie 
dokształca się, wykorzystując zarówno środki krajowe jak również z Unii Europejskiej. 
W projekcie Erasmus +„Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto 
Alytus” -, który był realizowany w latach 2015-2017 brało udział 16 nauczycieli. W auli 
tej szkoły była zorganizowana sala szkoleniowa na rzecz tego projektu. 

Mimo tych osiągnięć, edukacja czytelnicza i biblioteka szkolna nie należy do 
mocnych stron szkoły. Wskutek konieczności zmieszczenia roczników wyżu 
demograficznego w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, biblioteka została 
przeniesiona do pomieszczeń pomocniczych i nadal tam pozostaje. Konieczność 
nadążania za spełnieniem wymogów sanitarnych i technicznych w budynku 
zabytkowym (rok budowy 1912) oraz wyposażenia szkoły w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne (szkoła ma ok. 200 komputerów) powodowała, iż edukacja czytelnicza 
i organizacja biblioteki szkolnej pozostawała na marginesie zainteresowań 
kierownictwa szkoły, kadry i organu prowadzącego. 

Poprzez udział w projekcie szkoła pragnie wprowadzić nowoczesną edukację 
czytelniczą do zaplanowanych działań szkoły oraz zorganizować od nowa bibliotekę 
szkolną zgodnie z aktualnym stanem techniki cyfrowej. Powinna być to „przyjazna 
uczniom brama do wiedzy i kultury”. Poprzez eliminację niedostatków w tym rodzaju 
działalności, szkoła pragnie zwiększyć ogólną jakość usług edukacyjnych. 
 

Projekty dofinansowane z UE realizowane w ostatnich 3 latach: 
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Program UE INTERREG V-A Litwa Polska 

Rok 2018 

Numer identyfikacyjny projektu  LT-PL-2S-150 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku 

Program UE ERASMUS + 

Rok 2015 - 2017 

Numer identyfikacyjny projektu  2015-1-PL01-KA201-016644 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 

Program UE 
Regionalny Program Operacyjny Warmia i 
Mazury 

Rok 2017 

Numer identyfikacyjny projektu  RPWM.09.03.01-28-0005/16 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta 
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek 
Oświatowych w Giżycku 

Program UE ERASMUS + 

Rok 2015 (realizacja: 2016 r.) 

Numer identyfikacyjny projektu  2015-1-PL01-KA102-015452 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 

Program UE ERASMUS + 

Rok 2017 

Numer identyfikacyjny projektu  2017-1-PL01-KA102-036623 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 

Program UE ERASMUS + 

Rok 2018 

Numer identyfikacyjny projektu  2018-1-PL01-KA102-048818 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 

Program UE ERASMUS + 

Rok 2019 

Numer identyfikacyjny projektu  2019-1-PL01-KA201-625421 

Nazwa beneficjenta Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 

Program UE 
Regionalny Program Operacyjny Warmia i 
Mazury 

Rok 2018-2019 

Numer identyfikacyjny projektu  RPWM.04.03.01-28-0034/17 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta 
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek 
Oświatowych w Giżycku 

 


