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WSTĘP 

Ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 

innych ustaw (Dz. U. Z 2009 r., nr 56, poz. 458)  w ustawie z dnia 7 września 1991 r. 

z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) dodano w art. 5a ust. 4, w następującym brzmieniu: 

„Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 

31 października przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki 

za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie 

należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.” 

Zadania oświatowe wynikają w szczególności z postanowień: 

 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446, 

 z późn. zm.) 

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2015 r. poz. 2156, 

z późn. zm.) 

 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379, 

z późn. zm.). 
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I. ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

1. Szkoły i placówki publiczne funkcjonujące w mieście, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice 

Lp. Nazwa szkoły lub placówki Adres szkoły lub placówki 

1 Przedszkole Miejskie nr 1 41-600 Świętochłowice, ul. K. Miarki 1 

2 Przedszkole Miejskie nr 2                 

Pod Słonkiem  

41-600 Świętochłowice, ul. Wodna 13 

3 Przedszkole Miejskie nr 3 41-600 Świętochłowice, ul. Harcerska 6 

4 Przedszkole Miejskie nr 4 41-600 Świętochłowice, ul. A. Mielęckiego 19 

5 Przedszkole Miejskie nr 7 41-605 Świętochłowice, ul. B. Chrobrego 6 

6 Przedszkole Miejskie nr 8                    

im. Krasnala Hałabały  

41-605 Świętochłowice, ul. F. Zubrzyckiego 10 

7 Przedszkole Miejskie nr 9  41-608 Świętochłowice, ul. Sportowa 6 

8 Przedszkole Miejskie nr 11 41-600 Świętochłowice, ul. Hajduki 14 

9 Przedszkole Miejskie nr 12 41-600 Świętochłowice, ul. Harcerska 10 

10 Przedszkole Miejskie nr 13                 

Misia Uszatka 

41-608 Świętochłowice, ul. Sudecka 1 

11 Szkoła Podstawowa nr 1                    

im. Miłośników Ziemi Śląskiej 

41-605 Świętochłowice, ul. F. Zubrzyckiego 38 

12 Szkoła Podstawowa nr 2 41-600 Świętochłowice, ul. Wyzwolenia 50  

13 Szkoła Podstawowa nr 3                    

im. Henryka Sienkiewicza 

41-600 Świętochłowice, ul. F. Chopina 1 

14 Szkoła Podstawowa nr 4                    

im. Tadeusza Kościuszki 

41-600 Świętochłowice, ul. Szkolna 17 

15 Szkoła Podstawowa nr 8                    

im. Jana III Sobieskiego 

41-600 Świętochłowice, ul. P. Komandra 9 

16 Szkoła Podstawowa nr 17                  

im. Gustawa Morcinka 

41-608 Świętochłowice, ul. Armii Ludowej 14 

17 Szkoła Podstawowa nr 19                  

im. Bolesława Chrobrego 

41-605 Świętochłowice, ul. B. Chrobrego 4 

18 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 

im. Janusza Korczaka  

41-608 Świętochłowice, ul. Łagiewnicka 65 

19 Gimnazjum nr 5                                  

im. Marii Dulcissimy Hoffmann 

41-600 Świętochłowice, ul. Wojska Polskiego 75 

20 Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej, 

w tym: 

- Gimnazjum nr 3 

- Gimnazjum dla Dorosłych 

- Liceum Ogólnokształcące dla  

  Dorosłych 

- Ognisko Pracy Pozaszkolnej  

41-605 Świętochłowice, ul. Dr A. Bukowego 23 

21 Zespół Szkół Specjalnych,  

w tym: 

- Gimnazjum Specjalne nr 7, 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa  

  Specjalna 

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca  

  Do Pracy  

41-600 Świętochłowice, ul. Szkolna 13 

22 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, 

w tym:  

- Gimnazjum nr 1, 

41-600 Świętochłowice, ul. Licealna 1 
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- I Liceum Ogólnokształcące                

  im. Jana Kochanowskiego 

23 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, 

w tym: 

- Gimnazjum nr 2, 

- II Liceum Ogólnokształcące               

  im. Mikołaja Reja  

41-608 Świętochłowice, ul. Sudecka 5 

24 Zespół Szkół Ekonomiczno-

Usługowych im. Augustyna Świdra, 

w tym: 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa,  

- Technikum,  

- Liceum Ogólnokształcące dla  

  Dorosłych, 

- Szkoła Policealna 

41-600 Świętochłowice, ul. Gen. W. Sikorskiego 9 

25 Młodzieżowy Dom Kultury                   

im. Władysława Broniewskiego 

41-600 Świętochłowice, ul. Harcerska 1 

26 Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna 

41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa 1 

2. Uczniowie, oddziały oraz formy zorganizowanego kształcenia 

1) Przedszkola Miejskie 

Placówka Liczba oddziałów Liczba wychowanków 

Przedszkole Miejskie nr 1 2 50 

Przedszkole Miejskie nr 2 7 175 

Przedszkole Miejskie nr 3 4 100 

Przedszkole Miejskie nr 4 4 100 

Przedszkole Miejskie nr 7 6 134 

Przedszkole Miejskie nr 8  6 117 

Przedszkole Miejskie nr 9 7 157 

Przedszkole Miejskie nr 11  5 116 

Przedszkole Miejskie nr 12 5 98 

Przedszkole Miejskie nr 13 9 214 

Razem  55 1261 

2) Szkoły Podstawowe  

Szkoła  

 

Liczba uczniów  Liczba 

oddziałów  

średnia liczba uczniów na               

1 oddział  

Szkoła Podst. nr 1 708 31 22,84 

Szkoła Podst. nr 2  330 15 22,0 

Szkoła Podst. nr 3 224 12 18,67 

Szkoła Podst .nr 4 324 14 23,14 

Szkoła Podst. nr 8 506 22 23,0 

Szkoła Podst. nr 17  507 27 18,78 

Szkoła Podst. nr 19 407 19 21,42 

Szkoła Podst. Specj. nr 10 76 9  

            Razem  3082 149 21,41 

bez SPS nr 10 
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3) Gimnazja  

Szkoła  

 

Liczba uczniów  Liczba 

oddziałów  

średnia liczba uczniów na  

1 oddział 

Gimnazjum nr 1 287 12 23,92 

Gimnazjum nr 2 397 17 23,36 

Gimnazjum nr 3 143 9 15,89 

Gimnazjum nr 5 173 7 24,71 

Gimnazjum Specjalne  37 4 9,25 

Gimnaz. dla Dorosłych  66 3 22,0 

             Razem  1103 55 21,97 

bez GS i GdD 

4) Szkoły ponadgimnazjalne  

Szkoła  Liczba uczniów  Liczba 

oddziałów  

średnia liczba uczniów na                

1 oddział 

ZSZ Specj. 44 4 9,25 

SSPdP 9 2 4,5 

I Liceum Ogólnokształcące 164 8 20,5 

II Liceum Ogólnokształcące  138 6 23,0 

ZSEU – ZSZ 128 5 25,6 

ZSE-U - Technikum 55 4 13,75 

           Razem  538 29 21,09 

bez ZSZSpecj.          i 

SSPdP 

5) Szkoły dla dorosłych  

Szkoła 

 

Liczba 

słuchaczy 

Liczba 

oddziałów 

Średnia liczba słuchaczy 

na 1 oddział 

LO dla Dor. ZS i PP 88 3 29,33 

LO dla Dor. ZSE-U 44 2 22,0 

Szkoła Policealna ZSE-U 82 4 20,5 

Razem 214 9 23,78 

 

6) Zestawienie zbiorcze uczniów i oddziałów  

Placówka Liczba uczniów  Liczba oddziałów  

Przedszkola  1261 55 

Szkoły podstawowe  3082 149 

Gimnazja  1103 52 

Szkoły ponadgimnazjalne  538 29 

5Szkoły dla dorosłych 214 9 

Razem  6198 294 

Ważną i znaczącą ofertę stanowią funkcjonujące w szkołach klasy integracyjne 

umożliwiające dzieciom niepełnosprawnym kształcenie w warunkach integracji 

z pełnosprawnymi rówieśnikami. Zespoły klasowe liczą od 15 do 20 uczniów, w tym 3 do 5 

uczniów niepełnosprawnych. 
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W takich klasach uczą się: dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim, 

nadpobudliwe psychoruchowo, niedowidzące i niedosłyszące, dzieci z autyzmem, 

niesprawne ruchowo, przewlekle chore. 

W klasach integracyjnych pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący (nauczyciel 

przedmiotu) oraz nauczyciel wspomagający. Wszyscy nauczyciele nauczający w klasach 

integracyjnych posiadają specjalistyczne przygotowanie, bowiem obok wykształcenia 

z zakresu nauczania wczesnoszkolnego lub nauczanego przedmiotu posiadają 

przygotowanie z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, terapii pedagogicznej 

lub logopedii. 

W klasie integracyjnej realizowany jest takim sam program nauczania, jak w każdej 

i klasie ogólnodostępnej. W przypadku dzieci niepełnosprawnych rozkład tego programu jest 

odpowiednio przygotowany oraz na bieżąco modyfikowany , w zależności od indywidualnych 

potrzeb i możliwości uczniów. 

W naszym mieście funkcjonują następujące placówki z klasami integracyjnymi: 

1) Klasy integracyjne wg SIO na 30.09.2015 r. 

Placówka Oddziały 
Uczniowie 

ogółem 

w tym 

dziewczęta 

posiadający 

orzeczenia o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

 

 

 

 

PM nr 9 

oddział 

dla 

dzieci            

w wieku 

3-5 lat 1 19 15 8 

oddział 

dla 

dzieci             

w wieku 

pow.      

5 lat 2 38 12 5 

 

 

 

SP nr 17 

kl. I  2 33 20 6 

kl. II 3 51 23 11 

kl. III 2 38 15 10 

kl. IV 1 20 12 5 

kl. V 1 17 8 4 

kl. VI 2 31 15 9 

 

G nr 2 

kl. I 2 39 20 8 

kl. II  2 36 17 7 

kl. III 1 20 10 6 

Razem   19 342 167 79 

W Szkole Podstawowej nr 19 i Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej funkcjonują klasy 

terapeutyczne. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wymagających dostosowania 

organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej 
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pomocy specjalistycznej. Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele 

właściwych zajęć edukacyjnych. 

Nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w danej 

szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi do 15. 

2) Klasy terapeutyczne wg SIO na 30.09.2015 r.  

Placówka  Oddziały Uczniowie ogółem w tym dziewczęta 

SP nr 19 
kl. IV 1 14 7 

kl. V 1 15 7 

G nr 3 

kl. I 2 24 7 

kl. II 2 24 12 

kl. III 2 30 12 

Razem     8 107 45 

Do zadań własnych Gminy Świętochłowice, jako organu prowadzącego należy 

zapewnienie dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

odpowiedniej formy kształcenia z uwzględnieniem zaleceń poradni psychologiczno- 

pedagogicznej. W razie niemożności zapewnienia przez gminę odpowiedniej formy 

kształcenia  na własnym terenie, Prezydent kieruje ucznia do  najbliższego powiatu 

prowadzącego szkołę bądź ośrodek, właściwy do potrzeb, określonych w orzeczeniu 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną. 

Kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów, którzy ze względu na swoją 

niepełnosprawność wymagają stosowania specjalnych metod pracy oraz specjalnej 

organizacji nauki. Niepełnosprawni to: uczniowie niewidomi, słabowidzący, niesłyszący, 

słabosłyszący, niepełnosprawni ruchowo, autystyczni, z zaburzeniami zachowania, 

upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, upośledzeni 

umysłowo w stopniu głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kształceniem 

specjalnym obejmuje się także dzieci niedostosowane społecznie i zagrożone 

niedostosowaniem społecznym. Celem kształcenia specjalnego  jest usprawnianie 

zaburzonych funkcji, rewalidacja oraz specjalistyczna pomoc i opieka. Kształcenie specjalne 

może być prowadzone w formie nauki  w szkołach ogólnodostępnych, szkołach 

integracyjnych lub szkołach z oddziałami integracyjnymi, szkołach specjalnych lub szkołach 

ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, a także w ośrodkach specjalistycznych. 

Poniżej przedstawiono ilościowe zestawienie uczniów objętych kształceniem 

specjalnym wraz z liczbą wychowanków korzystających z zajęć rewalidacyjnych w roku 

szkolnym 2015/2016 w przedszkolach i szkołach publicznych działających na terenie miasta 

Świętochłowice. 
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Lp. Placówka 

Kształcenie specjalne uczniów 

Zajęcia 

rewalidacyjne 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

godzin 

tygodni

owo 

z jedną 

niepełno-

sprawnością 

z więcej niż 

jedną 

niepełnosprawn

ością 

(sprzężone) 

z 

niedostosowanie

m 

społecznym 

1 PM 1 1   1 2 

2 PM 3 1   1 1 

3 PM 8 5 4    

4 PM 9 13     

5 PM 12 7 2    

6  SP 1 7   7 14 

7 SP 2 3  1 4 8 

8 SP 3 8 1 2 9 18 

9 SP 4 9  2 9 18 

10 SP 8 10  2 10 20 

11 SP 17 38 9 2 49 98 

12 SP 19 14 1 1 16 32 

13 G nr 5 6   6 12 

14 ZSiPP 6   6 12 

15 ZSO nr 1 3   3 6 

16 ZSO nr 2 18 5 1 22 44 

 Razem 149 22 11 143 285 

W roku szkolnym 2015/2016 z uwagi na brak możliwości zapewnienia właściwego 

kształcenia specjalnego  w placówce na terenie miasta, skierowano na wniosek rodzica 

8 wychowanków do następujących placówek: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci 

Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach, Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka 

w Katowicach, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gliwicach i Ośrodka Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczego w Chorzowie, celem realizacji nauczania, przy uwzględnieniu 

rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz innych zaleceń zespołu orzekającego PPP.  

Z uwagi na stan zdrowia dziecka uniemożliwiający lub znacznie utrudniający 

uczęszczanie na zajęcia szkolne wydawane są przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. W roku szkolnym 

2015/2016 w szkołach zorganizowano dla 38 uczniów tego typu formę kształcenia, co daje 

łączną liczbę 360 godzin.  

Inną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka, polegająca na podejmowaniu kompleksowych działań w celu pobudzenia 

psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do 

czasu podjęcia nauki w szkole. W minionym roku szkolnym wczesnym wspomaganiem 

rozwoju objętych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej  było 15 dzieci 

w wieku 3-7 lat, na ogólną liczbę 60 godzin miesięcznie. 

W roku szkolnym 2015/2016 w świętochłowickich szkołach funkcjonowały oddziały 

sportowe, w ramach których uczniowie realizowali dodatkowe zajęcia sportowe.  

 



 11 

Szkoły, w których funkcjonowały oddziały sportowe przedstawia poniższa tabela: 

Placówka Dyscyplina 
Oddziały Uczniowie 

ogółem 
Dziewczęta Chłopcy 

klasa liczba 

SP nr 2  

piłka 

siatkowa 

 

IV 

1 26 

 

13 

 

13 

 

V 1 26 15 11 

 

SP nr 17 

 

piłka 

siatkowa 

IV 1 24 10 14 

V 1 20 13 7 

VI 1 21 14 7 

 

 

 

SP nr 19 

 

piłka  

ręczna 

IV 0,5 16 16 0 

V 0,5 13 13 0 

VI 0,9 24 24 0 

 

piłka  

nożna 

IV 0,5 14 0 14 

V 0,5 14 0 14 

VI 0,7 18 0 18 

G nr 1 piłka 

siatkowa 

I 1 27 14 13 

II 1 20 6 14 

 

G nr 2 

piłka  

nożna 

I 1 28 6 22 

II 1 25 4 21 

III 1 23 0 23 

I LO piłka 

siatkowa 

II 1 25 11 14 

Razem   14,6 364 159 205 

W roku szkolnym 2015/2016 we wszystkich szkołach podstawowych działały świetlice 

szkolne. Z usług świetlicy skorzystało łącznie 905 uczniów. Czas pracy świetlic ustalany jest 

zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez rodziców. W każdym kolejnym roku obserwuje się 

wzrost zainteresowania rodziców tą formą opieki. 

3. Baza lokalowa i dydaktyczna do prowadzenia działalności oświatowej 

 

Placówka  

Powierzchnia  

nieruchomości  

grunt. w m 2 

Pomieszczenia  

sale  

lekcyjne  

Pracownie  

komputerowe  językowe  

PM – 1 3 794 2   

PM – 2 3 404 6   

PM – 3 4 877 4   

PM – 4 1 921 4   

PM – 7 11 264 6   

PM – 8 4 222 6 1  

PM – 9  9 880 6 1  

PM – 11 5 420 5   

PM – 12 5 603 5   

PM - 13 5 675 9   

Razem 

przedszkola  

 

56 060 

 

53 

 

2 

 

 

SP – 1 9 864 21 2 1 

SP – 2 3 681 16 2 1 

SP – 3 13 185 8 2 1 

SP – 4 3 450 13 1 1 

SP – 8  10 000 17 1  
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SP – 17 3 162 23 2  

SP – 19 16 300 18 2  

SPS – 10 2 035 11 1  

Razem szkoły 

podstawowe 

 

61 677 

 

127 

 

13 

 

4 

 

ZSiPP  5 109 10 2  

G – 5 5 901 9 2  

ZSSpecj. 2 055 9 2  

ZSO – 1 10 035 23 3 10 

ZSO – 2 23 209 36 4  

ZSE – U 9 020 21 6 1 

Razem szkoły 

gimnazjalne i 

ponadgimnazjalne  

 

55 329 

 

108 

 

19 

 

11 

MDK 2 193 8 1  

PPP 356 7   

Razem Poradnia       

i MDK 

 

2 549 

 

15 

 

1 

 

Ogółem   

175 615 

 

303 

 

35 

 

15 

Boiska, sale gimnastyczne i baseny 

Placó

wka 

B
o

is
k
o

 d
o

 

p
ił
k
i 
s
ia

t.
 

B
o

is
k
o

 d
o

 

p
ił
k
i 
k
o

s
z
. 

B
o

is
k
o

 d
o

 

p
ił
k
i 

rę
c
z
n

e
j 

B
o

is
k
o

 d
o

 

p
ił
k
i 
n

o
ż
n

e
j 

B
o

is
k
o

 

u
n

iw
e
rs

a
l.

 

K
o

rt
y
 t

e
n

is
. 

Ś
c
ia

n
k
a
 

w
s
p

in
a
c
z
. 

 

B
ie

ż
n

ie
 

 

S
k
o

c
z
n

ie
 

 

B
a
s
e
n

 

S
a
la

 

g
im

n
a
s
t.

 

SP-1 1 1 1     1  1 1 

SP-2  1       1  1 

SP-3   1  1      1 

SP-4    1     1  1 

SP-8 1 1       1 1 1 

SP-17 1  1 1   1 1   1 

SP-19 1  1 1       1 

SPS-

10 

1 1 1     1 1  1 

ZSiPP           1 

G-5 2 2 1 1     1  1 

ZSSpe

c 

          1 

ZSO-1 2 1 1   3  1 1  1 

ZSO-2 1 1 1     1 1  2 

ZSE-U           1 

PM-1            

PM-2            

PM-3            

PM-4            

PM-7            

PM-8            

PM-9           1 

PM-11           1 
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PM-12            

PM-13            

Raze

m 
10 9 8 4 1 3 1 5 7 2 17 

W czerwcu 2016 r. przy Szkole Podstawowej nr 19 oddano do użytku nowe boiska, 

z których mogą korzystać uczniowie i okoliczni mieszkańcy. Jedno boisko ma nawierzchnię 

poliuretanową do gry w piłkę ręczną. Drugie wyłożone jest sztuczną trawą do gry w piłkę 

nożną. Wokół ustawione zostały piłkochwyty, latarnie, ławki i kosze na śmieci. Teren jest 

monitorowany. 

Stan wyposażenia w sprzęt komputerowy i pozostały 

W ramach realizacji programu w zakresie informatyki oraz technologii informatycznej 

uczniowie korzystają z nowoczesnych pracowni komputerowych i sal multimedialnych. 

Zgodnie ze współczesnymi standardami i wymogami technicznymi na bieżąco wymieniany 

jest sprzęt komputerowy. Wszystkie szkoły i placówki oświatowe w mieście wyposażone są 

m.in. grafoskopy, diaskopy, kserografy, odtwarzacze DVD i CD, telewizory, projektory 

multimedialne, rzutniki multimedialne i tablice interaktywne. Biblioteki szkolne posiadają 

bogate zbiory woluminów i są na bieżąco uzupełniane.  

Sprzęt komputerowy 

Placówka 
Sprzęt komputerowy 

Ogółem w tym : na użytek uczniów 

PM – 1 1  

Pm – 2 8 5 

PM – 3 2  

PM – 4 3 1 

PM – 7 4  

PM – 8  7 5 

PM – 9 6 5 

PM – 11 5 2 

PM – 12 3 1 

PM – 13 3  

 

Razem przedszkola  

 

42 

 

19 

 

SP – 1 56 38 

SP – 2 40 24 

SP – 3 26 19 

SP – 4 18 11 

SP – 8 59 48 

SP – 17  63 44 

SP - 19 31 26 

SPS - 10 25 22 

 

Razem szkoły podstawowe  

 

318 

 

232 

ZSiPP  42 35 

G – 4 17 10 

G – 5 42 29 

ZSSpecj. 43 38 
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ZSO – 1 73 66 

ZSO – 2 100 89 

ZSE – U 102 85 

 

Razem szkoły gimnazjalne i 

ponadgimnazjalne  

 

419 

 

352 

MDK 20 11 

PPP 9 7 

Razem Poradnia i MDK   

29 

 

18 

 

Ogółem  

 

 

808 

 

621 

4. Inwestycje i remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach 

oświatowych 

W minionym roku szkolnym zrealizowano wiele prac inwestycyjnych i remontowych 

w szkołach i placówkach oświatowych. Na remonty miasto przeznaczyło ponad 2,7 mln. 

złotych. Prace remontowe wykonuje się na bieżąco przez cały rok.  

Zakres najważniejszych zrealizowanych zadań przedstawia poniższa tabela: 

 

 

Placówka  

 

 

Opis inwestycji lub remontu  

 

Koszt inwestycji lub 

remontu w zł  

 

 

Źródła 

finansowania  

 
Ogółem w roku 

2015/16 

PM nr 1 Wymiana stolarki okiennej 

 

Roboty budowlane zewnętrzne 

 

Naprawa oświetlenia ewakuacyjnego 

oraz oświetlenia rastrowego 

 

Malowanie sali starszaków oraz 

kuchni. 

9 796,45 

 

3 410,80 

 

3 685,67 

 

 

  

9 796,45 

 

3 410,80 

 

3 685,67 

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

 

Farby zakupione 

przez sponsora 

PM nr 2 Roboty remontowe  

 

Roboty budowlane zewnętrzne 

 

Naprawa systemu bezpieczeństwa 

gazowego  

Wykonanie wiaty śmietnikowej  

49 535,21 

 

44 316,93 

 

2 970,27 

 

13 960,50 

49 535,21 

 

44316,93 

 

2 970,27 

 

13 960,50 

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice 

Urząd Miejski  

Świętochłowice   

PM nr 3  Wykonanie w trybie awaryjnym 

remontu poszycia dachu 

1 193,10 1 193,10 Urząd Miejski 

Świętochłowice  

PM nr 4 Usunięcie awarii instalacji kanalizacji 

sanitarnej i wodociągowej 

Malowanie pomieszczeń przedszkola. 

Remont pomieszczenia socjalnego – 

adaptacja na salę zajęć (nowy oddział) 

6 089,50 

 

ok. 800,00 

6 089,50 

 

800,00 

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

dochody własne 

placówki  
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PM nr 7 Roboty remontowe  

 

Roboty budowlane zewnętrzne  

 

Awaryjna naprawa kotła centralnego 

ogrzewania i wymiana wentylatora 

wyciągowego spalin 

Awaryjna naprawa podłogi 

6 650,91 

 

8 633,99 

 

8 972,15 

 

 

5 439,36 

6 650,91 

 

8 633,99 

 

8 972,15 

 

 

5 439,36 

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski  

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice 

 

Urząd Miejski 

Świętochłowice   

PM nr 8 Roboty remontowe 

Malowanie pomieszczeń kuchni, 

magazynu i zmywalni 

5 846,36 

 

 

500,00 

5 846,36 

 

 

500,00 

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

 

dochody własne 

placówki 

PM nr 9 Cyklinowanie parkietu 

 

Naprawa poszycia dachu 

 

Remont pomieszczeń zalanych na 

skutek awarii instalacji wod-kan 

Awaryjny remont sal zajęć, dachu i 

tarasu, usunięcie zawilgoceń, izolacja 

ściany wraz z uszczelnieniem tarasu, 

naprawa dachu 

11 042,83 

 

10 751,47 

 

34 130,73 

 

46 169,77 

11 042,83 

 

10 751,47 

 

34 130,73 

 

46 169,77 

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

PM nr 11  Roboty remontowe  

 

Naprawa włazu kanałowego  

 

Roboty budowlane zewnętrzne  

 

Utwardzenie terenu przy przedszkolu  

 

Wykonanie robót budowlanych 

remontowych pokrycia bitumicznego 

dachów  

Usunięcie zawilgoceń, naprawa dachu 

oraz izolacja ściany wraz z 

uszczelnieniem tarasu  

Konserwacja placu zabaw. Odnowienie  

i malowanie trzech sal zajęć oraz 

kuchni 

28 521,49 

 

319,80 

 

58 442,42 

 

7 380,00 

 

5 995,54 

 

 

7 292,14 

 

 

3 500,00 

 

28 521,49 

 

319,80 

 

58 442,42 

 

7 380,00 

 

5 995,54 

 

 

7 292,14 

 

 

3 500,00 

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice 

Urząd Miejski 

Świętochłowice   

 

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

 

dochody własne 

placówki 

PM nr 12 Roboty remontowe 5 139,43 5 139,43 Urząd Miejski 

Świętochłowice  

PM nr 13 Roboty remontowe  

 

Wymiana odcinka pionu 

kanalizacyjnego  

Doposażenie ogrodu przedszkolnego 

poprzez rozbudowę i unowocześnienie 

placu zabaw 

Wykonanie podmurówki 

10 651,25 

 

258,74 

 

65 761,11 

 

 

900,00 

10 651,25 

 

258,74 

 

65 761,11 

 

 

900,00 

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

 

dochody własne 

placówki  

SP nr 1  Wyposażenie sali nr 214   w meble  

Kapitalny remont sali        nr 214a 

3 000,00 

 

3 000,00 

 

Rada Rodziców 
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Kapitalny remont sali  

nr 114 

Kapitalny remont sali do gimnastyki 

korekcyjnej 

 

 

Budowa Miasteczka Ruchu 

Drogowego 

 

Roboty remontowe   

 

Awaryjna wymiana obróbek 

blacharskich i orynnowanie gzymsów 

w patio 

4 500,00 

 

10 000,00 

 

5 000,00 

 

130 158,61 

 

220 659,06 

 

56 809,94 

4 500,00 

 

10 000,00 

 

5 000,00 

 

130 158,61 

 

220 659,06 

 

56 809,94 

Rada Rodziców  

 

Rada Rodziców  

 

Sponsorzy i 

Rada 

Rodziców   

Urząd Miejski 

Świętochłowice 

Urząd Miejskie 

Świętochłowice   

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

SP nr 2 Remont domku gospodarczego 

 

Roboty remontowe  

 

Malowanie pomieszczenia kuchni 

Malowanie jadalni 

15 961,10 

 

8 311,34 

 

300,00 

       300,00 

15 961,10 

 

8 311,34 

 

300,00 

       300,00 

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Rada Rodziców  

Rada Rodziców  

SP nr 3  Zaprojektowanie i wybudowanie placu 

zabaw 

Usunięcie awarii instalacji c.o. 

 

Awaryjna naprawa drzwi oraz bramki 

wejściowej 

Remont nawierzchni placu szkolnego  

14 387,31 

 

731,22 

 

1 845,00 

 

20 614,80 

14 387,31 

 

731,22 

 

1 845,00 

 

20 614,80 

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

SP nr 8 Awaryjna naprawa wentylacji 

mechanicznej (część basenowa)   

Roboty remontowe  

 

Naprawa nawierzchni placu 

wewnętrznego  

3 417,10 

 

39 753,03 

 

2 725,83 

3 417,10 

 

39 753,03 

 

2 725,83 

Urząd Miejski 

Świętochłowice 

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

SP nr 17  Remonty bieżące   

 

Wykonanie systemu monitoringu  

 

Roboty remontowe  

 

 

75 768,00 

 

38 454,98 

 

 

75 768,00 

 

38 454,98 

dochody własne  

placówki 

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

SP nr 19 Malowanie kuchni i holu szkoły 

 

Budowa boisk sportowych  

 

Przebudowa zaplecza sanitarnego sali 

gimnastycznej wraz z przebudową 

instalacji wody zimnej, 

przeciwpożarowej i ciepłej wody 

użytkowej 

Awaryjna naprawa kotła gazowego 

 

Remont parkietów drewnianych  

 

Zewnętrzne roboty budowlane  

1 000,00 

 

565 013,25 

 

508 389,70 

 

 

 

 

1 088,55 

 

12 739,06 

 

5 205,89 

1 000,00 

 

565 013,25 

 

508 389,70 

 

 

 

 

1 088,55 

 

12 739,06 

 

5 205,89 

dochody własne 

placówki  

Urząd Miejski  

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice 

 

 

 

Urząd Miejski 

Świętochłowice   

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 
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Roboty remontowe wewnętrzne  

 

35 947,22 

 

35 947,22 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

SPS nr 

10 

Zakup wyposażenia pracowni integracji 

sensorycznej 

 

 

 

Malowanie 2 sal lekcyjnych, biblioteki, 

gabinetu pedagoga           i kuchni 

 

 

Wymiana lamp oświetleniowych w 1 

klasie  

Awaryjna wymiana sterownika układu 

automatyki węzła ciepłowniczego  

13 000,00  

 

 

 

 

1 500,00 

Robocizna 

CIS 

 

850,00 

 

2 700,23    

13 000,00 

 

 

 

 

1 500,00 

Robocizna 

CIS 

 

850,00 

 

2 700,23 

Fundacja Banku 

PEKO S.A. 

Warszawa oraz 

Firma WAPPS 

S.J. Chorzów 

dochody własne 

placówki 

 

 

Sponsor 

 

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

G nr 5  Roboty remontowe  

 

Usunięcie awarii instalacji c.o. oraz 

montaż wyczystki w kominie kotła 

gazowego 

Wykonanie w trybie awaryjnym 

uszczelniania rynny  

Wymiana drzwi w 7 pomieszczeniach  

87 032,04 

 

592,54 

 

 

123,00 

 

14 900,00 

87 032,04 

 

592,54 

 

 

123,00 

 

14 900,00 

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejskie 

Świętochłowice  

 

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

dochody własne 

placówki  

ZS i PP Malowanie 3 klas, toalet, korytarza na 

II piętrze oraz klatki schodowej 

Awaryjna naprawa instalacji 

elektrycznej wraz z wymianą 

podgrzewacza wody  

5 000,00 

 

1 961,78 

5 000,00 

 

1 961,78 

Rada Rodziców  

 

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

ZSS Odnowienie i pomalowanie fasady 

budynku, mebli kuchennych oraz 

remont pokoju nauczycielskiego  

Usunięcie awarii instalacji 

wodociągowej  

Usunięcie przerwy w zasilaniu 

instalacji elektrycznej  

Usunięcie awarii instalacji kanalizacji 

sanitarnej  

616,56 

 

 

6 789,10 

 

113,37 

 

9 692,55 

616,56 

 

 

6 789,10 

 

113,37 

 

9 692,55 

dochody własne 

placówki oraz 

Sponsor 

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

ZSO nr 1  Roboty remontowe   

 

Awaryjna wymiana drzwi wraz z 

futryną  

 

Uszczelnianie okien w sali 

gimnastycznej  

Remont parkietów drewnianych  

 

Modernizacja przyłącza pionu 

kanalizacyjnego  

Wykonanie w trybie awaryjnym 

naprawy wymiennika z hydrauliką w 

centrali wentylacyjnej przy sali 

gimnastycznej  

64 582,54 

 

701,10 

 

147,60  

 

6 126,37 

 

430,28 

 

2 527,64 

 

 

 

64 582,54 

 

701,10 

 

147,10 

 

6 126,37 

 

430,28 

 

2 527,64 

 

 

 

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

 

 



 18 

ZSO nr 2 Roboty remontowe  

 

Awaryjna wymiana pompy obiegowej 

c.o. 

Wymiana hydrantów 

przeciwpożarowych  

6 478,77  

 

4 805,71 

 

30 360,64 

6 478,77 

 

4 805,71 

 

30 360,64 

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

ZSE-U Malowanie, uzupełnienie tynków  

w 11 pomieszczeniach   

Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej  

12 300,00 

 

972,71 

12 300,00 

 

972,71 

dochody własne 

placówki 

Urząd Miejski 

Świętochłowice  

MDK Kompleksowa wymiana kotła 

grzewczego centralnego ogrzewania 

 

37 515,00 37 515,00 dochody własne 

placówki  

W szkołach i placówkach oświatowych przeprowadzane są na bieżąco kontrole doraźne 

i kompleksowe dotyczące stanu sanitarnego przeprowadzane przez pracowników 

upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie. 

W miarę możliwości finansowych zalecenia były wykonywane przez placówki lub 

przekazywane do realizacji Wydziałowi Inwestycji i Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego. 

Regularnie odbywają się również okresowe kontrole i przeglądy techniczne przewodów 

kominowych, układów pomiarowych dot. energii elektrycznej, badania skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej, sprawności instalacji i urządzeń gazowych, stanu technicznej 

sprawności elementów budynku. 

II. KADRA I SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

1. Zatrudnienie nauczycieli 

Na podstawie zatwierdzonych arkuszy i aneksów organizacji pracy szkoły 

w ww. placówkach w roku szkolnym 2015/2016 zatrudnionych nauczycieli było:  

 

Wyszczególnienie  

Ogółem  bez stopnia Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 

osób etat osób etat osób etat osób etat osób etat osób etat 

Stopień doktora lub 

doktora hab., 

dyplom ukończenia 

studiów 

magisterskich i 

przygotow.pedagog. 

633 556,4 2 0,33 19 11,63 101 84,29 144 125,89 367 334,26 

Dyplom ukończenia 

studiów 

magisterskich bez 

przygotowania 

pedagogicznego, 

dyplom ukończenia 

wyższych studiów 

zawodowych i 

przygotowanie 

pedagogiczne  

38 33,97 0 0,00 9 8,57 9 8,50 12 11,67 6 5,23 
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Dyplom ukończenia 

wyższych studiów 

zawodowych bez 

przygotowania 

pedagog. dyplom 

ukończenia 

kolegium 

nauczycielskiego, 

dyplom ukończenia 

kol.jęz.obcych  

11 9,24 0 0,00 2 1,13 1 0,33 1 0,78 7 7,00 

 

Pozostałe 

kwalifikacje  

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

Ogółem  
682 601,61 2 0,33 30 21,33 111 93,12 159 140,34 380 346,49 

Zatrudnienie nauczycieli w osobach ( w %) 

 nauczyciele bez stopnia awansu zawodowego  -   0,29 % 

  nauczyciele stażyści     -   4,40 % 

 nauczyciele kontraktowi    - 16,28 % 

  nauczyciele mianowani    - 23,31 % 

  nauczyciele dyplomowani    - 55,72 % 

Zatrudnienie nauczycieli w etatach (w %) 

 nauczyciele bez stopnia awansu zawodowego  -   0,05 % 

 nauczyciele stażyści     -   3,55 % 

 nauczyciele kontraktowi    - 15,48 % 

 nauczyciele mianowani    - 23,33 % 

 nauczyciele dyplomowani    - 57,59 % 

Nauczyciele zatrudnieni byli zgodnie z  wymaganymi kwalifikacjami. 

Na urlopach dla poratowania zdrowia przebywało 6 nauczycieli szkół i placówek 

oświatowych (łączny koszt wynosił 203.274,00 zł), natomiast na urlopach wychowawczych 

przebywało 5 nauczycieli. Jeden nauczyciel oddelegowany był do prac związkowych. 

2. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi 

W szkołach i placówkach oświatowych oprócz kadry pedagogicznej zatrudnieni byli 

również pracownicy administracyjno-obsługowi. Stan zatrudnienia tej grupy pracowników 

przedstawia poniższa tabela 

w osobach  w etatach  

336 295,06 

3. Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzono 15 postępowań egzaminacyjnych 

na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego dla nauczycieli następujących szkół 

i placówek: 
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Placówka  Liczba nauczycieli 

Przedszkole Miejskie nr 2 1 

Szkoła Podstawowa nr 1 6 

Szkoła Podstawowa nr 2 2 

Szkoła Podstawowa nr 17 1 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 1 

Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej 2 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 1 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych 1 

Ponadto 15 nauczycieli zdobyło tytuł nauczyciela kontraktowego, natomiast                  

19 nauczyciela dyplomowanego. 

4. Konkursy na stanowisko dyrektora 

W roku szkolnym 2015/2016 decyzją organu prowadzącego przeprowadzono 

6 konkursów na stanowisko dyrektora: w Przedszkolu Miejskim nr 3, Przedszkolu Miejskim 

nr 7, Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 19, Szkole Podstawowej Specjalnej 

nr 10 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. 

5. Nauczyciele – doradcy metodyczni 

W świętochłowickich szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 

zatrudnieni byli nauczyciele – doradcy metodyczni z następujących przedmiotów: 

Nauczany przedmiot  Miejsce zatrudnienia nauczyciela – doradcy  

wychowanie przedszkolne  PM nr 8 

kształcenie zintegrowane  SP nr 1 

geografia i przyroda  SP nr 8  

język polski  ZSO nr 2 

język angielski  ZSE -U 

6. Nagrody Prezydenta Miasta Świętochłowice dla nauczycieli 

Tryb i zasady przyznawania nagród Prezydenta Miasta określa regulamin stanowiący 

załącznik do Uchwały Nr XXXII/249/09 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 kwietnia 

2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat 

i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania niektórych 

innych składników wynagrodzenia” w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 109, poz. 

2388, z późn. zm.). 

W roku szkolnym 2015/2016 Prezydent Miasta Świętochłowice z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej uhonorował nagrodami 14 nauczycieli. 

7. Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

W szkołach i placówkach oświatowych opracowywane są wieloletnie plany doskonalenia 

nauczycieli oraz realizowane są roczne plany doskonalenia. Nauczyciele systematycznie 

uczestniczą w wielu formach doskonalenia zawodowego, studiach, warsztatach, kursach, 
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kursach grantowych, konferencjach itp. 

W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy 

oraz nauczyciele szkół i placówek oświatowych  mieli możliwość ubiegania się 

o dofinansowanie kosztów kształcenia pobieranych przez uczelnie wyższe. 

1) Doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenia, kursy) w roku szkolnym 

2015/2016 

Placówka  

 

Tematyka szkoleń, kursów, itp.  Liczba nauczycieli 

biorących udział 

w doskonaleniu  

PM nr 1 Pierwsza pomoc przedmedyczna 5 

PM nr 3  Pierwsza pomoc przedmedyczna  

Analityczno-syntetyczne metody nauki czytania 

Cztery pory roku w Skansenie 

Edukacja regionalna. Wielkanoc w tradycji śląskiej 

Zwyczaje i obrzędy ludowe w pracy z dzieckiem przedszkolnym 

6 

3 

5 

2 

5 

PM nr 4  Ewaluacja wewnętrzna 

Planowanie pracy pedagogicznej, zapisy w dzienniku  

Edukacja teatralna – miejsce teatru w pracy z dziećmi 

Znaczenie ruchu i aktywnej rekreacji ruchowej dla 

prawidłowego rozwoju 

Zdrowie i racjonalne żywienie dzieci w przedszkolu i w domu 

Wykorzystanie zabaw integracyjnych na zajęciach 

matematycznych, przyrodniczych i językowych 

6 

6 

6 

6 

 

6 

5 

 

PM nr 7 Arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych  

Papierowe czary – zabawy ruchowe do wierszy piosenek               

z wykorzystaniem różnych form papieru 

Ochrona danych osobowych ABI/ADO cz.1 i cz. 2 

Koordynator ds. bezpieczeństwa i zagrożeń – postępowanie             

w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu w miejscu pracy 

1 

2 

 

1 

1 

PM nr 8  Pastelowe cztery pory roku   

Kierownik wycieczek szkolnych  

Dziecko i sztuka – ekspresja artystyczna wg Celestyna Freineta 

Gry i zabawy matematyczne na II etapie edukacji 

Matematyczne inspiracje 

11 

1 

2 

1 

1 

PM nr 9 Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy  

Zmęczony nauczyciel 

Cztery pory roku w Skansenie  

Edukacja regionalna  

Wczesne nauczanie języka angielskiego 

Ozdoby świąteczne z papieru 

Kwiatowe fantazje podstawy techniki Twist Art. 

Wiosna, lato, jesień, zima i zabawa się zaczyna 

Gry i zabawy przeciwko agresji z elementami arte                        

i muzykoterapii 

16 

16 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

PM nr 11 Logopiosenka, zabawy logorytmiczne w przedszkolu  

Zwyczaje i tradycje ludowe w wychowaniu przedszkolnym 

8 

8 

PM nr 12 Awans zawodowy nauczyciela 

Cogito i filozofia nowoczesnej szkoły 

Matematyczne inspiracje  

Wczesne nauczanie języka angielskiego 

Analityczno-syntetyczne metody nauki czytania 

1 

3 

2 

3 

5 
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Wypoczynek dla dzieci i młodzieży wg nowych zasad 

Zwyczaje i obrzędy ludowe w pracy z dzieckiem  

Terapia śmiechem 

Rozbudzanie kreatywności dziecka 

Kurs doskonalący języka angielskiego dla nauczycieli 

posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolu i klasach I-II 

(średniozaawansowanych) 

Dziecko i sztuka – ekspresja artystyczna w edukacji wg 

koncepcji C.Freineta 

Wykorzystanie zabaw integracyjnych na zajęciach 

matematycznych, przyrodniczych i językowych  

Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami ze spektrum 

autyzmu  

 

8 

3 

3 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

PM nr 13 Cogito i filozofia nowoczesnej szkoły 

Karnawałowe szaleństwo  

Dziecko i sztuka. Ekspresja artystyczna w edukacji wg 

koncepcji C.Freineta 

Prezent na Dzień Matki 

Edukacja regionalna. Wielkanoc w tradycji śląskiej 

Taniec to uniwersalny język, czyli jak wyrazić emocje podczas 

tańca  

Dzieci lubią niebieskie migdały, czyli roztargnienie jako źródło 

kreatywności  

Co nowego w Edukacji 

Stres i wypalenie zawodowe nauczyciela 

Techniki relaksacji w pracy z dzieckiem w przedszkolu  

Jak zwiększyć zaangażowanie uczniów wykorzystując nowe 

technologie  

Dziecko z Zespołem Aspergera w Edukacji przedszkolnej 

Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji przedszkolnej 

Nauka czytania i pisania. Stan aktualny i perspektywy zmian            

w edukacji przedszkolnej  

Znaczenie eksperymentu w zabawie. Naturalne strategie  

uczenia się dzieci 

Dziecko w świecie wartości  

Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu – 

zajęcia pokazowe 

Zmiany w podstawie programowej a nowości wydawnictwa 

MAC Edukacja  

Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej  

Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w nauczaniu języka 

angielskiego w przedszkolu  

Matematyka na wesoło. Rozwijanie kompetencji 

matematycznych u dzieci 

Pierwsza pomoc w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

okiem praktyka  

Logopiosenka – muzyczne ćwiczenia logopedyczne  

Zwyczaje i obrzędy ludowe w pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym 

Wpływ czytelnictwa na wszechstronny rozwój dziecka  

6 

5 

4 

 

5 

5 

 

4 

 

5 

2 

4 

4 

 

3 

3 

4 

 

4 

 

3 

 

 

3 

 

5 

3 

 

3 

 

5 

 

2 

12 

 

12 

14 

 

SP nr 1 Postępowanie w przypadku osób chorych na cukrzycę 

Ochrona danych osobowych  

50 

53 
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Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów 

niepełnosprawnych  

Pierwsza pomoc przedmedyczna  

43 

 

20 

SP nr 2 Zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły. Analiza wyników 

sprawdzianu po klasie szóstej i trzeciej oraz szkolnych testów 

kompetencji , analiza programu naprawczego po teście 

kompetencji klas szóstych. Budowa planu naprawczego na rok 

szkolny 2015/2016 

Ewaluacja zewnętrzna część I  

Ewaluacja zewnętrzna część II 

Analiza prac uczniów  

29 

 

 

 

 

32 

32 

32 

SP nr 3 Szkolenie z zakresu danych osobowych  1 

SP nr 4 Od wielospecjalistycznej oceny do IPET-u 

Matematyczne inspiracje  

Zastosowanie metod aktywizujących w motywowaniu uczniów 

do nauki  

Jak się nie dać sprowokować uczniowi ? 

Planowanie i organizacja pracy w roku szkolnym 2015/2016 

Dyrektor kontra biurokracja  

Jak sprawnie i efektywnie dokonać diagnozy pracy szkoły za      

I półrocze 

Cogitofilozofia nowoczesnej szkoły 

Wspomaganie rozwoju uzdolnień przyrodniczo-

matematycznych uczniów  

Jak oceniać, aby motywować uczniów do uczenia się ? 

Ocenianie kształtujące 

Umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela  

Kolędnicy misyjni Krok po Kroku 

Apologetyka w praktyce – Świadkowie Jehowy 

Język katechety 

Oni potrzebują Miłości – wychowanie to dzieło miłości 

Jak mówić młodemu pokoleniu o historii 

Awans zawodowy nauczycieli  

Agresja wśród dzieci i młodzieży  

Szkolenie z wychowania komunikacyjnego dla nauczycieli 

prowadzących zajęcia dla uczniów ubiegających się o kartę 

rowerową  

Neurodydaktyka 

Modelowanie balonów Jak to rozwiązać ? Zadania tekstowe w 

trzech klasach szkoły podstawowej i w badaniu OBUT 

Czy warto tracić czas na doświadczenia z uczniami ? 

Twórczy nauczyciel – twórczy uczniowie. Czy sztuka prowadzi 

do dojrzałości społeczno-emocjonalnej ? 

Na początku była książka. Inicjacje literackie małych 

czytelników  

Czy to jest konieczne i czemu to ma służyć ? 

Szkolenie z zakresu procedur i przeprowadzania sprawdzianu 

w klasie szóstej szkoły podstawowej  

Edukacja regionalna. Wielkanoc w tradycji  

Zadania dyrektora szkoły związane z zakończeniem roku 

szkolnego 2015/2016 

24 

2 

24 

 

22 

1 

1 

1 

 

6 

4 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

25 

6 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

5 

1 

 

SP nr 8  Ewaluacja zewnętrzna  

Arkusz organizacji szkoły 

Ochrona danych osobowych 

35 

2 

2 
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SP nr 17 Za szybą milczenia – dziecko i uczeń z mutyzmem wybiórczym 

wyzwaniem w pracy nauczyciela 

Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania 

rozwoju i edukacji uczniów autystycznych  

Współpraca z trudnym rodzicem 

Jak się sprzedać na rynku edukacyjnym i jak się promować          

w środowisku lokalnym 

Wykorzystanie tablicy interaktywnej  

Logopiosenka – muzyczne ćwiczenia logopedyczne  

Zespół Aspergera w szkole – jak zrozumieć trudności                  

w funkcjonowaniu ucznia? Budowanie modelu pracy  

Zadania dyrektora szkoły związane z zakończeniem roku 

2015/2016. Diagnoza pracy szkoły. 

Dziecko z cukrzycą w szkole 

Zmiany w prawie i ich skutki w organizacji pracy i w pracy 

szkoły w roku 2016 

Jak sprawnie i efektywnie dokonać diagnozy pracy szkoły za  

I półrocze  

Depresja i nerwica uczniów  

Organizacja sprawdzianu prowadzonego w ostatnim roku nauki 

w szkole podstawowej  

Planowanie i organizacja pracy w roku szkolnym 2015/2016 . 

Nadzór pedagogiczny dyrektora 

Cogito i filozofia nowoczesnej szkoły  

Wstępujcie w świat liczb, bo to są bogowie 

Nowe obowiązki i zadania dyrektorów i nauczycieli związane  

z wyborem podręczników  

Co zmieni się w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku 

szkolnym 2015/2016 

Analiza statutu po zmianach w prawie oświatowym 

Szkolenie metodyczne From chunks to structure: On the 

importasnce Of – środki językowe 

Szkolenie metodyczne: idears for practising grammar 

Jak uczy się mózg i co z tego wynika ? Jak oceniać wiedzę, 

umiejętności  

Od świadomej niekompetencji do świadomej kompetencji, czyli 

o skutecznych strategiach w nauczaniu języków obcych  

Zastosowanie narzędzi coachingowych dla motywowania i 

oceniania uczniów 

Coaching w edukacji 

Zostań Mistrzem Gry ! Grywalizacja w edukacji 

Animator edukacji I stopnia 

Czy ocenianie może być ok ? Ocenianie kształtujące w szkole 

podstawowej w praktycznych zastosowaniach  

Edukacja medialna 

1 

 

6 

 

49 

49 

 

53 

15 

50 

 

1 

 

2 

1 

 

1 

 

2 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

SP nr 19 Stres w pracy nauczyciela 

Mózg ucznia jako miejsce w pracy nauczyciela 

Szkolna interwencja profilaktyczna 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb ucznia  

Nauczyciel kontra zachowania prowokacyjne uczniów  

Ewaluacja zewnętrzna – nadzór pedagogiczny 

Dopalacze to mnie nie kręci 

Zagrożenia cywilizacyjne dzieci i młodzieży  

35 

25 

25 

30 

 

28 

40 

10 

40 
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Laboratorium EWD dla szkół podstawowych 

Uzależnienia – profilaktyka, programy rekomendowane 

40 

10 

SPS nr 10  Dziennik elektroniczny 

Z zakresu użytkowania programu „Ekspert szkolny” 

Dokumenty w pracy nauczyciela 

Współpraca z rodzicami 

Zmiany w prawie oświatowym w dokumentacji i praktyce 

Ochrona danych osobowych 

Arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych, 

Uczniowie optivum 
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G nr 5 Neurodydaktyka 

Procedury ewaluacji 

Lekcja pokazowa – Zastosowanie oceniania kształtującego 

Organizacja czasu pracy własnej cz, I i II 

Szkolenie na temat obsługi dziennika elektronicznego Vulcan 

Szkolenie na temat bezpieczeństwa danych 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

Zagrożenia cywilizacyjne dzieci i młodzieży 

Dzieci radzą sobie same tylko w bajkach – wsparcie dzieci i 

młodzieży w żałobie 

Normy i zasady ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej  

Szkolenie na temat zmian w prawie pracy 

Jak prowadzić program profilaktyczny „Smak życia, czyli debata 

o dopalaczach” 

Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2015/2016 

Prowokacyjne zachowania uczniów, jak sobie z nimi radzić ? 

Planowanie i organizacja pracy w roku szkolnym 2015/2016 

Nadzór pedagogiczny dyrektora  

Szkolenie OKE w zakresie egzaminu gimnazjalnego  

Konferencja na temat obozu na Zgodzie 

Tydzień z eTwinningiem 

Tydzień na projekt  

Stop cyberprzemocy 

Stalking, seksting oraz inne zagrożenia związane z internetem 

Szkolenie dotyczące Niebieskiej Karty 

Zakres i formy prowadzenia działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej po zmianach w 

prawie. Zmiany w programie wychowawczym i profilaktyki 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ze względu na płeć 

Uśpiony matematyk w każdym dziecku – prawda czy fałsz 

Bezpieczna + - bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni 

Zmiany w przepisach dotyczących oceniania i zwolnień na 

lekcjach wf 

Dostosowanie przedmiotowego systemu oceniania z 

wychowania fizycznego zgodnie z nowymi przepisami  

Kurs instruktora sportu: specjalizacja piłka ręczna kl. C 

Od wielospecjalistycznej oceny do IPET 

Jak się nie dać sprowokować ? 

Bezpieczeństwo w teorii i praktyce szkolnej  

Sztuka motywowania uczniów do nauki matematyki  

Kurs na instruktora Active Walk; level basic – Zabrze 

Kurs pierwszej pomocy 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

9 

 

6 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Szkodliwe treści online: problemy, rozwiązania. Jak chronić 

prywatność młodych ludzi w sieci 

Zagrożona młodzież. Wpływ internetu na rozwój 

psychoseksualny młodych ludzi  

Ewaluacja zewnętrzna  

Nowa formuła egzaminu maturalnego z geografii 

Różnorodność roślin na Ziemi  

Mapa polityczna Europy na przełomie XX i XXI wieku 

Rośliny obcego pochodzenia  

Dydaktyczna rola wycieczek szkolnych 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ZS i PP Praca z dzieckiem z wadą słuchu 

„Smak życia” czyli debata o dopalaczach 

Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu 

Formułowanie NaCoBeZu 

Zmiany w prawie programu profilaktycznego i wychowawczego 

Planowanie, organizacja nadzoru pedagogicznego  

Golden 5 

Szkolenia SANEPID 

Prawo pracy  

Organizacja egzaminu gimnazjalnego i maturalnego  

Wszawica 

Centralizacja podatku VAT 

Dyrektor kontra biurokracja 

Szkolenie RP w zakresie procedur, organizacji i 

przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego  

Elementy prawa w nauczaniu 

Cyfrowa szkoła 

Sieć 

Plan jednostek budżetowych oraz przestrzeganie dyscypliny 

budżetowej w oparciu o program VULCAN 

Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy  

30 

30 

30 

30 

2 

1 

5 

2 

1 

25 

25 

2 

1 

25 

 

1 

1 

3 

2 

 

30 

ZSSpecj. Analiza nowych aktów prawnych – zmiany w prawie 

oświatowym 

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych 

Innowacje pedagogiczne – gra w bule 

Dopalacze – nowe zagrożenia 

Zasoby biblioteczne 

Praca szkoły w świetle nowych aktów prawnych  

Program wychowawczy i program profilaktyczny – ewaluacja 

Interwencja profilaktyczna wobec ucznia sięgającego po środki 

psychoaktywne  

Jak wspólnie z rodzicami interweniować w sytuacjach gdy 

dziecko jest zagrożone zażywaniem środków psychoaktywnych 

27 

 

25 

25 

22 

25 

25 

25 

27 

 

14 

ZSO nr 1 Dziennik elektroniczny Librus 

Obsługa zintegrowanego systemu edukacyjnego Librus 

Spotkanie z członkiem Zespołu Zadaniowego ds. oprac. 

Miejskiego Programu Promocji Szkół „Tu jest moje miejsce” 

36 

29 

30 

ZSO nr 2 Obsługa dziennika elektronicznego  

Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy 

Zagrożenia cywilizacyjne dla dzieci i młodzieży  

Kiedy kończą się żarty a zaczyna się prześladowanie  

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z opiniami         

i orzeczeniami  

71 

71 

71 

71 

20 

ZSE-U Wypalenie zawodowe 36 
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Jak zachować entuzjazm w pracy? 

Ocenianie kształtujące – jak oceniać aby wspierać uczniów ? 

36 

36 

PPP Matematyczne inspiracje  

Dyskalkulia  

Mini KIDS – terapia jąkania małego dziecka 

Jąkanie wczesnodziecięce – profilaktyka, diagnoza i terapia 

Dziecko i uczeń z afazją ruchową w świetle prawa oświatowego 

Stres w pracy nauczyciela 

Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów oraz 

smak życia – debata o dopalaczach  

Standardy dyskalkulii w praktyce poradnictwa psychologiczno-

pedagogicznego  

Zamek – poznaj swoje predyspozycje zawodowe 

 

 

 

 

 

9 

MDK Szkolenia wewnątrzzakładowe nt. prowadzenia dokumentacji, 

bezpieczeństwa wychowanków oraz zmian w prawie 

oświatowym  

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy  

10 

 

 

7 

2) Nauczyciele podnoszący kwalifikacje na kursach kwalifikacyjnych i uczelniach 

wyższych i uzyskujący dopłatę do czesnego 

Placówka Kierunek studiów Forma Kwota 

dofinansowania zł 

PM nr 3  Pedagogika w specjalności: Edukacja 

przedszkolna i wczesnoszkolna 

studia 

magisterskie 

1 080,00 

PM nr 7 Język angielski w wychowaniu 

przedszkolnym i edukacji 

wczesnoszkolnej 

studia 

podyplomowe 

 

780,00  

PM nr 8 Nauczanie metodyki języka angielskiego 

w okresie wczesnoszkolnym 

kurs 

kwalifikacyjny 

900,00 

PM nr 12 Neurorozwojowa terapia dzieci                        

z dysfunkcjami układu nerwowego 

studia 

podyplomowe 

1 300,00 

SP nr 1 Edukacja i Rehabilitacja Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną                

z Elementami Andragogiki  

Filozofia i etyka 

 studia 

podyplomowe 

 

studia 

podyplomowe 

1 770,00 

 

 

650,00 

SP nr 4  Oligofrenopedagogika 

 

Logopedia 

 

Edukacja wczesnoszkolna  

studia 

podyplomowe 

studia 

podyplomowe 

studia 

magisterskie 

650,00 

 

960,00 

 

 

SP nr 8  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 

 

Technika z wychowaniem 

komunikacyjnym 

studia 

podyplomowe 

studia 

podyplomowe 

 

 

720,00 

SP nr 17  Język angielski  studia 

magisterskie  

1 855,00 

SPS nr 

10 

Logoterapia 

 

Wychowanie do życia w rodzinie 

 

Filozofia i etyka 

studia 

podyplomowe 

studia 

podyplomowe 

studia 

650,00 

 

650,00 

 

650,00 
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Integracja sensoryczna 

podyplomowe 

studia 

podyplomowe 

 

650,00 

ZS i PP Język angielski 

 

 

Terapia pedagogiczna i rewalidacja 

studia zaoczne 

uzupełniające 

magisterskie  

studia 

podyplomowe 

1 680,00 

 

 

1 000,00 

ZSO nr 2 Oligofrenopedagogika – 2 osoby 

 

Muzyka, plastyka, arteterapia 

studia 

podyplomowe 

studia 

podyplomowe 

2 280,00 

 

750,00 

ZSE-U Psychologia  

 

Aplikacje Internetowe i Mobilne 

studia 

podyplomowe 

studia 

podyplomowe 

650,00 

 

2 000,00 

Razem    21 625,00 

III. REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY NA RZECZ UCZNIÓW, 

SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

W roku szkolnym 2015/2016 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych 

obowiązków gminy na rzecz uczniów, szkół i placówek oświatowych. 

Mając na uwadze zapisy ustawowe Miasto realizowało między innymi zadania 

polegające na rozliczaniu dotacji z tytułu uczęszczania 53 wychowanków będących 

mieszkańcami Świętochłowic do przedszkoli niepublicznych lub oddziałów przedszkolnych 

zlokalizowanych na terenie innych miast (rozdział 80104 - Przedszkola i rozdział 80106 - 

inne formy wychowania przedszkolnego) na ogólną kwotę 245.194,29 zł. 

W ramach rozliczania kosztów wynikających z tytułu uczęszczania wychowanków 

zamieszkujących w innych miastach, do świętochłowickich publicznych i niepublicznych 

przedszkoli uzyskano zwrot kosztów pobytu dziecka w placówce na ogólną kwotę 

81.499,60 zł. 

Wystąpiono do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o zwiększenie części 

oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2016 z tytułu wyposażenia w sprzęt 

szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia 

jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych oraz 

wyposażenie gabinetów oraz wieloma innymi wnioskami. 

Poniższa tabela przedstawia wykaz pozyskanych środków. 

Lp. 
Nazwa 

Placówki 

Książki naszych 

marzeń  wyprawk

a szkolna 

dotacja 

podręczni

k. 

wyposaże

nie 

gabinetó

w specjal. 

pomoce 

dydaktyc

zne  

Razem na 

szkołę 
dotacja 

wkład 

własny 

1. SP nr 1 2170 542,5 2081,99 37897,17 3785 16566 62 500,16 

2. SP nr 2 2170 542,5 2775,99 17718,71 3086 8595 34 345,70 

3. SP nr 3 2170 542,5 2438,37 12049,15 3141 20720 40 518,52 

4. SP nr 4 2170 542,5 2025,72 18458,65 2736 8971 34 361,37 

5. SP nr 8     5120,57 26402,91   16566 48 089,48 
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6. SPS nr 10 1300 325 8177,91 6166,05 5380   21 023,96 

7. SP nr 17 2170 542,5 6095,92 32162,05 11910   52 337,97 

8. SP nr 19 2170 542,5 5514,46 24003,28 13066 12573 57 326,74 

9. G nr 5     787,78 14799,61 7013   22 600,39 

10. ZSO nr 1     525,19 28499,25 1766   30 790,44 

11. ZSO nr 2     3818,86 45498,8 1298   50 615,66 

12. ZSS     16805,98 8649,87 4575   30 030,85 

13. ZSiPP     1050,37 15874,58 3043   19 967,95 

14. ZSE U     1335,48   2000   3 335,48 

  Razem: 14 320,00 3 580,00 58 554,59 

288 

180,08 62 799,00 83 991,00 

507 

844,67 

W oparciu o sporządzony przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty regulamin 

podziału wydzielonych środków gminnego funduszu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przeznaczonych na realizację programów profilaktycznych 

w szkołach i placówkach oświatowych Miasta Świętochłowice z zaplanowanych na rok 2016 

środków w wysokości 18.384,00 zł, w roku szkolnym 2015/2016 wykorzystano 12.110,00 zł 

przez następujące placówki: 

 Szkoła Podstawowa nr 1, 

 Szkoła Podstawowa nr 2, 

 Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi, 

 Szkoła Podstawowa nr 19, 

 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10,  

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, 

 Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej. 

W ramach przedmiotowych środków podjęto następujące działania: 

 warsztaty profilaktyczne, 

 pogadanki, 

 konkursy plastyczne, 

 konkursy wiedzy, 

 prezentacje multimedialne, 

 sposoby alternatywnego, bezpiecznego spędzania czasu wolnego, 

 szkolenia kadry pedagogicznej, podnoszące wiedzę nt. uzależnień i sposobu 

spędzania wolnego czasu.  

1. Zadania realizowane przy współudziale szkół i placówek oświatowych 

Projekt „Umiem pływać” 

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Skałka-Śląsk” w Świętochłowicach złożył wniosek 

o dotację z Departamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki na udział 

w programie powszechnej nauki pływania 'Umiem pływać', pn. „Pływam bo chcę i lubię”, 

dotacja wyniosła 64.000 zł. 

Celem projektu była nauka i rozpowszechnianie pływania wśród uczniów klas I, II i III 

ośmiu świętochłowickich szkół podstawowych. Projekt polegał na zorganizowaniu 

nieodpłatnych i pozaszkolnych zajęć nauki pływania na terenie miasta Świętochłowice. 
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I tura zajęć odbywała się w terminie od 18 stycznia 2016 r. do 23 czerwca 2016 r. 

Kolejny etap odbywa się w okresie od września do grudnia 2016 r.  

Klasa uniwersytecka z językiem chińskim 

Dzięki współpracy miasta Świętochłowice, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 

w Świętochłowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostało podpisane porozumienie 

celem poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty edukacji w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana 

Kochanowskiego w Świętochłowicach, którego skutkiem było otwarcie z dniem 01.09.2016 r. 

klasy ogólnokształcącej z językiem chińskim, jako językiem podstawowym. 

„Tu jest moje miejsce” 

Zarządzeniem nr 619/2015 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 24.11.2015 r. 

został powołany Zespół Zadaniowy ds. opracowania miejskiego programu promocji szkół 

„Tu jest moje miejsce”. 

Celem było opracowanie programu promocji naborowej szkół, dostosowanie oferty 

edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz określenie lokalnych priorytetów naborowych. 

Skutkiem działania zespołów roboczych w ramach Zespołu Zadaniowego m.in. było 

opracowanie Programu miejskiego „Tu jest moje miejsce”. 

Targi Edukacyjne dla młodzieży III klas gimnazjum 

Dla uczniów trzecich klas gimnazjalnych po raz kolejny w Młodzieżowym Domu Kultury 

zorganizowano Targi Edukacyjne, na których zaprezentowały się wszystkie świętochłowickie 

szkoły ponadgimnazjalne. Każdy absolwent gimnazjum został wyposażony w wydany przez 

Gminę informator „Świętochłowickie szkoły ponadgimnazjalne”. W Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej młodzież wzięła udział w całodniowych warsztatach „Moja kariera”. 

Zorganizowano także warsztaty z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery. 

Uczniowie klas trzecich gimnazjum zostali objęci przez szkolnych psychologów  badaniem 

predyspozycji zawodowych. 

„Sześciolatek każdy wie, w szkole wcale nie jest źle” 

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty w grudniu 2015 roku, nakładającą 

obowiązek szkolny dla dzieci 7-letnich, przeprowadzono szereg działań mających na celu 

zachęcenie rodziców dzieci 6-letnich do zapisania dziecka do szkoły: 

 wystosowano list do rodziców dzieci 6-letnich, 

 przeprowadzono ankiety wśród  rodziców, analiza których pozwoliła miastu na 

określenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego na nowy rok szkolny, 

 zorganizowano w przedszkolach miejskich spotkania dla rodziców dzieci  

6-letnich z udziałem Prezydenta Miasta i dyrektorów szkół, 

 zorganizowano dni otwarte w szkołach w których uczestniczyli rodzice wraz 

z dziećmi 6-letnimi. 

Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia pod wspólną nazwą „Sześciolatek każdy wie, 

w szkole wcale nie jest złe” była uroczystość  w dniu 15 marca br. w Centrum Kultury 
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Śląskiej na Zgodzie, przygotowana przez uczniów i nauczycieli szkół podstawowych 

dla dzieci 6-letnich i ich rodziców pn. „Pierwszaki – Przedszkolakom”  

2. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych 

Realizując obowiązki określone w art. 14a oraz art.17 ustawy o systemie oświaty 

dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem uczniów 

niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta Świętochłowice lub do innych miast 

prowadzących odpowiednie placówki. Ze zorganizowanego dowozu korzystało łącznie 

84 uczniów, w tym 30 do innych miast tj. do: 

1) Szkoły Podstawowej Nr 37 w Katowicach - 2 osoby, 

2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących 

w Katowicach - 2 osoby, 

3) Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach - 2 osoby, 

4) Zespołu Szkół Nr 1 w Katowicach - 1 osoba, 

5) Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Katowicach - 1 osoba, 

6) Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach - 1 osoba, 

1. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących 

i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej - 2 osoby, 

7) Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu - 1 osoba, 

8) Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Gliwicach - 2 osoby, 

9) Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 w Chorzowie - 

3 osoby, 

10) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chorzowie - 1 osoba, 

11) Szkoły Podstawowej nr 32 w Chorzowie - 1 osoba, 

12) Zintegrowanej Szkoły Sportowej w Bytomiu - 1 osoba, 

13) Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Rudzie Śląskiej - 1 osoba, 

14) Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu - 1 osoba, 

15) Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Chorzowie - 8 osób, 

natomiast 54 uczniów do PM nr 8, PM nr 9, PM nr 12, SPS nr 10, G nr 2 oraz ZSS 

w Świętochłowicach. 

Z rodzicami uczniów niepełnosprawnych, którzy zapewniają dzieciom dowożenie 

do szkół we własnym zakresie zawarto 25 umów o refundację kosztów. 

3. Stypendia szkolne, zasiłki szkolne, wyprawka szkolna, podręczniki oraz 

dożywianie 

1) Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 

Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano 

uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy korzystali uczniowie 

szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie 

Świętochłowic. 

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy określone było w kwocie 456,00 zł netto 

na członka rodziny. Stypendium szkolne przyznawane było w kwocie od 97,00 zł do 192,00 

zł miesięcznie, w miesiącach wrzesień - październik 2015 r. Kryterium dochodowe 
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uprawniające do pomocy uległo zmianie z dniem 1 października 2015 r. i wynosi obecnie 

514,00 zł. Miesięczne kwoty stypendium szkolnego w miesiącach od listopada 2015 r. 

do czerwca 2016 r. ustalono od 110,00 zł do 216,00 zł, zgodnie z Zarządzeniem Nr 511/2015 

Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 01.10.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Świętochłowic w roku szkolnym 2015/2016. Kwota przyznanego stypendium uzależniona jest 

od progu dochodowego rodziny, ustalonego Uchwałą Nr LI/548/14 Rady Miejskiej 

w Świętochłowicach z dnia 25 czerwca 2014 r.  

W minionym roku szkolnym ze stypendiów skorzystało łącznie 645 uczniów, z tego:  

 uczniowie szkół podstawowych – 380 osób, 

 uczniowie gimnazjów – 145 osoby, 

 uczniowie szkół zawodowych – 58 osoby, 

 uczniowie Liceów Ogólnokształcących, Liceów Ogólnokształcących - 29 osób, 

 uczniowie Technikum– 28 osoby,  

 słuchacze szkół policealnych – 5 osób. 

W roku szkolnym 2015/2016 przyznano również 2 zasiłków szkolnych, w tym 2 

na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Łączna kwota wypłaconych zasiłków to 950,00 zł. 

Zadanie to realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach. 

2) Wyprawka szkolna 

W roku szkolnym 2015/2016 z Rządowego programu pomocy uczniom – Wyprawka 

szkolna, mogli skorzystać uczniowie rozpoczynający naukę: 

 w klasie III szkoły podstawowej, 

 w klasie IV szkół ponadgimnazjalnych (technikum), 

 oraz uczniowie 

1) słabowidzący, 

2) niesłyszący, 

3) słabosłyszący, 

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7 - posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 

2015/2016 do szkół: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, 

z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, 

liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających 

do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
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W ramach ww. programu pomoc przysługuje uczniom ze względu na: 

 kryterium dochodowe, gdzie miesięczny dochód na członka rodziny nie może 

przekroczyć kwoty 574,00 zł netto, 

 występowanie przypadków, określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej 

zwłaszcza gdy w rodzinie występuje np.: bezrobocie, patologia społeczna, 

sieroctwo, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, 

 posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez 

poradnię pedagogiczno-psychologiczną, w tym poradnię specjalistyczną, 

w przypadku uczniów niepełnosprawnych. 

Z programu skorzystali: 

 uczniowie klasy III szkoły podstawowej – 98 osób, 

 uczniowie klasy IV technikum – 3 osoby, 

 uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 139 

osób. 

Wykorzystana dotacja ogółem 78.395,00 zł. 

3) Dożywianie  

W roku szkolnym 2015/2016 dzieci przedszkoli i szkół podstawowych korzystały 

z dofinansowania  bądź refundacji do posiłków przygotowywanych w ramach stołówki 

szkolnej. Z dofinansowania do posiłków  skorzystało 116 dzieci,  a z refundacji 293 dzieci; 

łącznie 409 dzieci. 

4) Finansowanie pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników 

Wykonując zadania w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie Miasta Świętochłowice realizowano zapis art. 70b 

ustawy o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych 

uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin 

potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. 

Wyszczególnienie 
Liczba 

pracodawców 

Liczba młodocianych 

pracowników 

Nauka zawodu  37 52 

Przyuczenie do wykonywania 

określonej pracy  

 

2 

 

7 

4. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nabór 

elektroniczny do przedszkoli publicznych oraz szkół ponadgimnazjalnych 

Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2015/2016 była kontrola 

spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają 

uczniowie w wieku od 6 lat do ukończenia gimnazjum, natomiast obowiązkowi nauki 

uczniowie w wieku 16 - 18 lat. Spełnianie obowiązku szkolnego kontrolują dyrektorzy szkół 

w obwodach, w których zamieszkują uczniowie, a obowiązek nauki organ prowadzący. 
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1) Kontrola obowiązku nauki  

Lp. Wyszczególnienie 

1.  Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku nauki  1341 

2.  Liczba uczniów spełniających obowiązek nauki – ogółem 

 

w tym : 

1. spełniający jeszcze obowiązek szkolny  

2. w szkołach ponadgimnazjalnych  

3. uczęszczający do szkoły w innym kraju  

1220 

 

 

527 

672 

 21 

W przypadku 121 uczniów brak było wymaganych prawem dokumentów 

potwierdzających spełnianie obowiązku nauki. Na podstawie zebranych informacji istnieje 

tylko domniemanie o podjęciu nauki w nowym miejscu zamieszkania (brak kontaktu 

z rodzicami, brak informacji o miejscu zamieszkania, na ogół zagranicą, brak potwierdzenia 

ze szkoły) 0 uczniów nie spełniało obowiązku nauki. 

2) Rekrutacja do przedszkoli i elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych 

Uchwałą nr XVII/185/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2016 r. 

określono kryteria naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto 

Świętochłowice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty niezbędne 

do potwierdzenia kryteriów. Natomiast w styczniu 2016 roku Dyrektor Miejskiego Zarządu 

Oświaty w drodze komunikatu określiła terminy postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017. Na nowy rok 

szkolny 2016/2017 rekrutacja po raz pierwszy w naszym mieście odbyła  się drogą 

elektroniczną za pomocą systemu Nabo. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli 

składali do 5 marca 2016 r. deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 

Rekrutacja właściwa na wolne miejsca w przedszkolu odbywała się w terminie od 16 marca 

2016 r. do 31 marca 216 r., natomiast rekrutacja uzupełniająca w terminie od 3 czerwca 

2016 r. do 10 czerwca 2016 r.  

Zgodnie z  Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.24.2016 

z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania 

dokumentów do klas pierwszych gimnazjów, klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, 

na semestr pierwszy szkół policealnych, do szkół podstawowych dla dorosłych, klas 

pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących 

dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017, po raz kolejny został przeprowadzony nabór 

elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych. Z tej formy naboru skorzystało 361 kandydatów,  

z czego do świętochłowickich szkół ponadgimnazjalnych zostało przydzielonych 193 

kandydatów, 16 kandydatów do SZSP „Don Bosko”. do innych organów prowadzących - 152 

kandydatów. 

Zestawienie przyjętych wg stanu na 30.08.2016 r. 

Nazwa szkoły Kandydaci 

I Liceum Ogólnokształcące (ZSO-1) w Świętochłowicach 62 

II Liceum Ogólnokształcące (ZSO-2) w Świętochłowicach 44 
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Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące (SZSP) w Świętochłowicach 50 

Technikum (ZSE-U) w Świętochłowicach 0 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (ZSE-U) w Świętochłowicach 37 

Suma końcowa 193 

5. Stypendia dla uczniów i studentów za wysokie wyniki w nauce 

1) Stypendium Miasta Świętochłowice  

W roku szkolnym 2015/2016 najzdolniejszym uczniom i studentom przyznano Stypendia 

Miasta Świętochłowice. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba przyznanych stypendiów 

1. uczniowie gimnazjów  6 

2. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  8 

3. studenci 7 

                 Razem  21 

Zgodnie z Uchwałą nr XLIX/354/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 marca 

2010 r. wraz z późniejszą zmianą w sprawie ustanowienia i określenia zasad udzielania 

stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na stałe 

w Świętochłowicach, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymują stypendium I stopnia 

w wysokości 200,00 zł miesięcznie, natomiast uczniowie szkół gimnazjalnych stypendium II 

stopnia w wysokości 100,00 zł miesięcznie. 

Na podstawie Uchwały nr XLIX/353/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 

10 marca 2010 r. z późniejszą zmianą w sprawie ustanowienia i określenia zasad udzielania 

stypendiów dla studentów zamieszkałych na stałe w Świętochłowicach wysokość stypendium 

dla najzdolniejszych studentów wynosi 300,00 zł miesięcznie. 

Zasady przyznawania i udzielania stypendiów określone są w regulaminach, które 

stanowią Załączniki do ww. uchwał. 

2) Stypendium za wysokie wyniki w nauce  

Uczniowie świętochłowickich szkół za wysokie wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe otrzymali stypendium przyznane przez szkołę. Z tej formy pomocy korzystało 

łącznie 292 uczniów, z tego: 

 w szkołach podstawowych – 135 uczniów, 

 w szkołach gimnazjalnych – 77 uczniów, 

 w szkołach ponadgimnazjalnych – 80 uczniów.  

Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 43.815,00 zł. 

6. Nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów za szczególne osiągnięcia 

W czerwcu 2016 r. zostało zorganizowane spotkanie Prezydenta Miasta z wyróżnioną 

młodzieżą, która otrzymała nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury 

i sztuki oraz sportu W minionym roku szkolnym Nagrody Prezydenta Miasta przyznano: 

 w kategorii nauka – 14 wyróżnień indywidualnych  i 3 drużynowe, 

 w kategorii kultura i sztuka  – 9 wyróżnień indywidualnych, 
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 w kategorii sport – 3 nagrody indywidualne i 7 drużynowych. 

7. Współzawodnictwo sportowe 

W prowadzonym przez Szkolny Związek Sportowy współzawodnictwie sportowym szkół 

w roku szkolnym 2015/2016 uczestniczyło 7 szkół podstawowych, 5 gimnazjów i 4 szkoły 

ponadgimnazjalne. Wyniki współzawodnictwa przedstawiają się następująco: 

W kategorii szkoły podstawowe: 

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 zdobywając 202 punkty, 

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 zdobywając 172 punkty, 

III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 8, zdobywając 150 punktów, 

IV miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 17, zdobywając 145 punków, 

V miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 19, zdobywając 142 punkty, 

VI miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 4, zdobywając 132 punkty, 

VII miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3, zdobywając 86 punktów. 

W kategorii gimnazja: 

I miejsce zdobyło Gimnazjum nr 2, zdobywając 202 punkty, 

II miejsce zdobyło Gimnazjum nr 1, zdobywając 165 punktów,  

III miejsce zdobyło Gimnazjum Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych Don Bosko, 

zdobywając 155 punktów, 

IV miejsce zdobyło Gimnazjum nr 3, zdobywając 140 punktów, 

V miejsce zdobyło Gimnazjum nr 5, zdobywając 76 punktów. 

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne: 

I miejsce zajęło I Liceum Ogólnokształcące, zdobywając 192 punkty, 

II miejsce zajęło II Liceum Ogólnokształcące, zdobywając 172 punkty, 

III miejsce zajął Salezjański Zespół Szkół Publicznych Don Bosko, zdobywając 159 

punktów, 

IV miejsce zajął Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, zdobywając 88 punktów. 

IV. FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ, DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ 

ORAZ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych przebiegał w placówkach 

zgodnie z zadaniami szkoły lub placówki oświatowej, w oparciu o Konwencję Praw Dziecka, 

Statut, Program wychowawczy i Program profilaktyczny. 

Wszystkie szkoły i placówki oświatowe w Świętochłowicach realizowały zadania 

zgodnie z przyjętymi programami wychowawczymi. Programy te realizowano 

w szczególności poprzez: 

 lekcje wychowawcze, 

 zajęcia pozalekcyjne, 

 zajęcia świetlicowe, 

 zajęcia z pedagogami, psychologami i logopedami, 
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 prelekcje, pogadanki tematyczne prowadzone przez wychowawców i zaproszonych 

gości. 

Wychowawcy we współpracy z pedagogami szkolnymi analizowali na bieżąco 

trudności wychowawcze i rozpoznawali potrzeby uczniów w zakresie opieki. W każdym 

przypadku, po konsultacji z rodzicami, stosowane są odpowiednie środki zaradcze 

w zależności od problemu i możliwości wychowawczych rodziny. W ramach nauczania 

i wyrównywania szans edukacyjnych prowadzone były zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne 

(ok. 1.110 dzieci i młodzieży) rewalidacyjne, logopedyczne (ok. 465 dzieci i młodzieży) oraz 

socjoterapeutyczne z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Dyrektorzy, pedagodzy i psychologowie  współpracowali z instytucjami i osobami 

świadczącymi pomoc społeczną, takimi jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Zespół ds. Przemocy w Rodzinie, Kuratorzy Sądowi, 

Policja. 

We wszystkich szkołach obywały się liczne koła zainteresowań oraz kółka 

przedmiotowe wynikające z potrzeb uczniów w ramach tzw. godzin karcianych. 

Do szeroko rozumianych działań kształcących i wychowawczych można zaliczyć 

lekcje wychowawcze, organizację imprez i uroczystości klasowych, szkolnych, wycieczki 

krajoznawcze i edukacyjne, wyjścia na spektakle teatralne, do kina, do muzeum, organizację 

festynów szkolnych, angażowanie społeczności szkół i placówek do udziału 

w imprezach lokalnych. 

W przedszkolach dzieci brały czynny udział w licznych imprezach i uroczystościach 

organizowanych przez placówki m.in.: Tydzień zdrowia, Festyn jesienny „Piracka przygoda”, 

Mikołajki, Bal przebierańców dla całej rodziny, Jasełka, Zakończenie roku dla starszaków; 

Dzień Górnika połączony z Dniem Śląskim, Spotkanie ze Sznupkiem, Festyn Rodzinny, 

Międzyprzedszkolny konkurs ekologiczny EKO MODA, Dzień Sportu, Pożegnanie lata 

w ZOO, Spotkanie z Policjantem, Przedszkolne Kolędowanie, Powitanie Wiosny z Gaikiem, 

Majówka połączona w Dniem Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Pasowanie na Przedszkolaka, 

Spotkanie Opłatkowe,  Sprzątanie Świata, Festyny Rodzinne, Zabawy Andrzejkowe, Dzień 

Nauczyciela, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, Święto 

Miasta, Miejski Festiwal Zespołów Artystycznych „O piernikowe serce Jasia i Małgosi”. 

Przedszkola są organizatorami wielu akcji charytatywnych, m.in. zbiórek żywności 

i akcesoriów dla zwierząt w schroniskach. Przedszkole Miejskie nr 1 należy do „Klubu szkół 

UNICEF”. Przedszkolacy wyjeżdżali na wycieczki, m.in. do Domu Chleba w Radzionkowie, 

Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, do Skansenu, Planetarium, Śląskiego ZOO, 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 

Szkoły były organizatorami m.in. uroczystości i imprez o charakterze środowiskowym. 

W podejmowanych działaniach dążą do integracji z lokalnym środowiskiem. W organizację 

imprez zaangażowane były całe środowiska szkolne i  rodziny. Uroczystości i imprezy 

organizowane w szkołach i placówkach związane były ściśle z kalendarzem roku szkolnego, 

a były to m.in.: lekcje otwarte w Izbie Regionalnej w SP nr 1 i SP nr 17, Festiwal Sztuki 

Ulicznej, Pasowanie Pierwszoklasistów, Dzień Samorządności, Dzień Edukacji Narodowej, 

Dzień Patrona, Dzień Śląski, Dzień Europejski, Dzień Sportu, Dzień Otwarty Placówki, Rajd 

Szkolny, kiermasze świąteczne, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, 

Święto Szkoły, Festyny Rodzinne, Mikołajki, Jasełka, Koncerty Kolęd, Święto Niepodległości, 

Miejski Festyn z okazji Dnia Dziecka, Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. 
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Po raz kolejny szkoły i placówki oświatowe brały udział w wydarzeniach Święta 

Miasta i Wall Street Festivalu. 

Na uwagę zasługuje działalność charytatywna i wolontaryjna szkół i placówek 

oświatowych, które realizowały następujące działania:  

 w ramach kampanii „Pola Nadziei” na rzecz Hospicjum w Chorzowie odbyły się 

kwesty, przygotowano kartki świąteczne dostarczone do hospicjum, 

 przeprowadzono akcje „Pomagamy zwierzętom”, 

 zebrano pieniądze na Domy Dziecka, 

 przeprowadzono zbiórkę środków opatrunkowych na rzecz Ukrainy, 

 udział w akcji Góra Grosza, 

 udział w akcji „Szlachetna paczka”, 

 udział w akcji„ Napełniamy Talerzyk” w ramach programu „Podziel się posiłkiem”, 

 przeprowadzono zbiórkę artykułów  szkolnych, sportowych i odzieży dla 

najuboższych dzieci,  

 - udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

W chwili obecnej każda  szkoła i placówka oświatowa prowadzi swoją stronę 

internetową, na której zamieszczane są m.in. aktualne informacje dla rodziców, prezentacje, 

wiadomości z życia placówki. 

Świętochłowickie szkoły i placówki oświatowe zapewniały bezpieczne warunki pracy 

i nauki. Obiekty, pomieszczenia i wyposażenie oraz organizacja zajęć odpowiadają 

wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy. W placówkach opracowywane były plany zajęć 

i dyżurów. Wszyscy nauczyciele i pozostali pracownicy posiadają aktualne szkolenia BHP. 

Nauczyciele uczestniczą w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach dotyczących 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole. Uczniowie mieli zapewnioną opiekę nauczycieli 

–wychowawców podczas wszystkich imprez szkolnych: wycieczek, uroczystości, zawodów, 

konkursów itp. 

Bezpieczeństwu uczniów służy stale modernizowany monitoring wizyjny. 

Zainstalowane kamery wewnątrz jak i na zewnątrz budynków szkół pozwalały w wielu 

przypadkach na szybką reakcję ze strony nauczycieli i ujawnienie uczniów zakłócających 

porządek w placówce. System monitoringu wzmocnił działania nauczycieli i pozostałych 

pracowników odpowiedzialnych za ład i bezpieczeństwo uczniów. 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów podjęto szereg działań edukacyjnych, m.in.: 

 pierwszoklasiści zobaczyli film pt. „Sznupek radzi. Jak być bezpiecznym na drodze”, 

gdzie policyjna maskotka w sposób ciekawy i atrakcyjny przedstawiła zagrożenia, 

jakie mogą spotkać najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Mieli oni okazję 

z bliska obejrzeć sprzęt i wnętrza radiowozów, należących do policji oraz wozów 

strażackich. Każdy pierwszoklasista został wyposażony w odblaskowe gadżety 

 przeprowadzono egzaminy na kartę rowerową przez funkcjonariuszy sekcji Ruchu 

Drogowego KW Policji w Katowicach, 

 kontynuowano realizację programu „Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń”, 

 prowadzono pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się w szkole i poza 

szkołą, 

 przeprowadzono akcję „Świętochłowice wolne od dopalaczy”. 
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Realizując akcję „Lato w mieście” wszystkie placówki oświatowe w ramach programu 

„Bezpieczne wakacje” przeprowadziły w każdej klasie lekcje wychowawcze i pogadanki 

o bezpiecznym zachowaniu podczas wakacji i bezpieczeństwie w ruchu drogowym 

(„Nie ufaj”). Ponadto tematem pogadanek było bezpieczeństwo podczas kąpieli słonecznych, 

kąpieli w zbiornikach wodnych, ryzyko zażywania nieznanych specyfików (tabletek, 

proszków, płynów). 

W świętochłowickich szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 

nie odnotowano poważnych wypadków z udziałem wychowanków, uczniów lub pracowników. 

Ferie zimowe i wakacje letnie  

Ferie zimowe w województwie śląskim przypadały w okresie od 15 lutego 2016 r. 

do 28 lutego 2016 r. W czasie ferii zimowych żywienie dla dzieci prowadzone było w trzech 

świętochłowickich szkołach: Szkole Podstawowej nr 19, Zespole Szkół Specjalnych i Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 2.  Programem żywienia objęto ok. 351 uczniów. Podczas 

wydawania posiłków zapewniono opiekę pedagogiczną. W Szkole Podstawowej nr 19 

zorganizowane zostały półkolonie dla 50 uczniów, podczas których dzieci skorzystały 

z wyjścia do kina, zajęć na basenie. Zorganizowano także wycieczkę do Wieliczki, wyjazdy 

do kina, turnieje piłki nożnej oraz zajęcia plastyczne, sportowe i taneczne.  

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w okresie ferii zimowych zorganizował zajęcia 

kulturalne, sportowo-dydaktyczne z wykorzystaniem sali gimnastycznej i siłowni pod 

nadzorem nauczyciela wychowania fizycznego.  

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 zorganizował  zajęcia sportowe 

z wykorzystaniem szkolnej bazy sportowej, dla wcześniej umówionych grup uczniów, pod 

nadzorem nauczycieli szkoły, dodatkowo zorganizował zajęcia wojskowe dla młodzieży klas 

mundurowych. 

Swoją ofertę na ferie zimowe przygotowali również  Młodzieżowy Dom Kultury oraz 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej.  

W wakacje letnie półkolonie zostały zorganizowane na terenie naszego miasta 

w niemalże wszystkich szkołach podstawowych. W ubiegłym roku szkolnym ideą organizacji 

półkolonii było zorganizowanie czasu wolnego dla uczniów danej placówki za wyjątkiem tych, 

które w czasie wakacji planowały przeprowadzenie remontów: 

 w Szkole Podstawowej Nr 2 – w terminie od 04.07.2016 do 29.07.2016 

(4 tygodnie - 20 dni) liczba uczestników 60. Dodatkowo przez 2 tygodnie 

(10 dni) 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3, 

 w Szkole Podstawowej Nr 4 – w terminie od 01.08.2016 do 26.08.2016 

(4 tygodnie-20 dni) liczba uczestników 30, 

 w Szkole Podstawowej Nr 8 – w terminie od 16.08.2016 do 29.08.2016 

(2 tygodnie – 10 dni)  liczba uczestników ogółem 30, 

 w Szkole Podstawowej Nr 17 – w terminie od 27.06.2016 do 22.07.2016 

(4 tygodnie-20 dni) liczba uczestników ogółem 30, 

 w Szkole Podstawowej Nr 19 – w terminie od 04.07.2016 do 29.07.2016 

(4 tygodnie-20 dni) liczba uczestników ogółem 45, 

 w Szkole Podstawowej Nr 10 – w terminie od 01.08.2016 do 12.08.2016 

(2 tygodnie – 10 dni) liczba uczestników 20. 
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Ogółem z półkolonii w czasie wakacji letnich skorzystało około 215 dzieci. 

W czasie wakacji dzieci brały udział w licznych wycieczkach do AQADROMU 

w Rudzie Śląskiej, Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, Planetarium 

w Chorzowie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Powstań Śląskich 

w Świętochłowicach. 

Organizowano wyjścia do kina, na basen (w Szkole Podstawowej nr 1, basen 

ekologiczny SKAŁKA), liczne festyny, zabawy, konkursy, turnieje itp. Realizowano programy 

tematyczne i edukacyjne np. w Szkole Podstawowej nr 4 każdy tydzień półkolonii był 

podzielony na oddzielny blok tematyczne: „Poznajmy się”, Tydzień z przyrodą i piosenką”, 

„Wędrujemy poznajemy”. W Szkole Podstawowej nr 17 realizowany był program 

profilaktyczny „Uzależnienie wśród dzieci i młodzieży”. 

W Młodzieżowym Domu Kultury zajęcia były organizowane w dwóch grupach 

wiekowych: dla dzieci młodszych od 5 do 12 roku życia oraz starszych od 13 roku życia. Były 

to zajęcia teatralne, plastyczne, wokalne, taneczne, muzyczno-aktorskie, instrumentalne- 

nauka gry na gitarze. 

Wakacyjne dyżury w przedszkolach miejskich pełniły: 

w lipcu 

Przedszkole Miejskie nr 3 

Przedszkole Miejskie nr 4  

Przedszkole Miejskie nr 9  

w sierpniu  

Przedszkole Miejskie nr 1 

Przedszkole Miejskie nr 7 

Przedszkole Miejskie nr 8 

Przedszkole Miejskie nr 11. 

Do akcji letniej włączył się Młodzieżowy Dom Kultury organizując w okresie wakacji 

zajęcia w dwóch grupach wiekowych: dla dzieci młodszych i dzieci starszych oraz młodzieży. 

Do wyboru były zajęcia taneczno-ruchowe, wokalne, plastyczne, kulinarne, rękodzieła 

artystycznego, teatralne, instrumentalne, muzyczno-aktorskie, artystyczne, rytmiczno-

taneczne oraz liczne zajęcia w plenerze. 

Dla dzieci korzystających z oferty wakacyjnej przygotowanej przez Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej w Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej, zorganizowano ciekawe zajęcia 

rekreacyjno-sportowe, plastyczno-muzyczne, taneczne oraz klubu filmowego.  

Na organizację półkolonii w okresie ferii zimowych przeznaczono środki finansowe 

w wysokości 69.680,00 zł. 
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V. PROJEKTY I PROGRAMY 

1) Przedszkola 

W Przedszkolach miejskich w Świętochłowicach realizowane były programy własne, 

programy wychowawcze i profilaktyczne do których należą m.in.: „Przyjaciel natury”, 

„Akademia zdrowego przedszkolaka”, „Akademia Aquafresh”, „Mamo, Tato wolę wodę”, 

„Dzieciństwo bez próchnicy”, „Zanim będę uczniem”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Świeże 

powietrze wokół nas”, „Pięć porcji warzyw i owoców”, „Żywienie na wagę złota”, „Nakręć się i 

pomagaj z uśmiechem”, „Będę uczniem”, „Czuję się bezpiecznie”, „Akademia zdrowego 

uśmiechu”, „Dołącz do drużyny Świętochłowickiego Recyklatora”, ”Nasze przedszkole”, 

„Urodziny pluszowego misia”, „Tajemnice trzech żywiołów”, „Dzieci potrzebują ciszy”, „Miś 

w literaturze dziecięcej”, „ABC zdrowego ratownika”, „Zdrowe odżywianie”, „Kochasz – 

zbadaj”, „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy Lasy”, „Bezpieczne wakacje przedszkolaka”, 

„Dziecko i muzyka klasyczna”, „Przyjaciele Zippiego” - międzynarodowy program 

„Partnerstwo wobec dzieci” program adaptacyjny, Program regionalny, Program 

wychowawczy, Program profilaktyczny. 

Formą dominującą w pracy przedszkola jest zabawa i poznawanie wielozmysłowe. 

W realizacji zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych dyrektorzy i nauczyciele 

przedszkoli współpracowali z rodzicami i środowiskiem. Realizacja projektów i programów  

możliwa była również dzięki pozyskiwaniu licznych sponsorów. 

2) Szkoły podstawowe 

Szkoły prowadzą działalność dydaktyczną zgodnie z zatwierdzonymi dokumentami, 

m.in. Statutem Szkoły, Arkuszem organizacyjnym, Programem Wychowawczym, Programem 

Profilaktyki, koncepcją szkoły, szkolnym zestawem programów  nauczania, szkolnym 

zestawem podręczników. W roku szkolnym 2015/2016 opracowywane 

i realizowane były programy autorskie, m.in. przeciwdziałający agresji, program do zajęć 

logopedyczno-rewalidacyjnych, komunikacyjny oraz  program współpracy z rodzicami. 

Placówka  Tytuł projektu, programu 

SP nr 2 „Szkoła Ucząca Się” 

„Szkoła Promująca Zdrowie” 

„Warzywa i owoce w szkole” 

„Mleko w szkole” 

„Trzymaj formę” 

„Nie pal przy mnie proszę” 

„Asy dla każdej klasy” 

„To właśnie ja” 

„Dzieci zdolne” 

„Ratujemy i uczymy się ratować” 

SP nr 3  „Szklanka mleka” 

„Owoce w szkole” 

„Nie pal przy mnie proszę” 

„Trzymaj formę” 

SP nr 8 „Szklanka mleka” 

„Owoce w szkole” 

SP nr 17 „Owoce w szkole” 

„Ortograffiti – pomagamy uczniom z dysleksją” 
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„Szklanka mleka” 

„Nie pal przy mnie proszę” 

„Trzymaj formę” 

SP nr 19 „Szklanka mleka” 

„Owoce w szkole” 

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” 

SPS nr 10 „Szklanka mleka” 

„Owoce w szkole” 

3) Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne  

Placówka Tytuł projektu, programu 

G nr 5 „Trzymaj formę” 

„Żyj smacznie i zdrowo” 

„Ślonzoki, krzoki i ptoki” 

„Europiątka” 

„Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom” 

„Ortograffiti” 

„Golden Five” 

„Znajdź właściwe rozwiązanie” 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

„Świętochłowice wolne od dopalaczy" 

ZSSpecj. W ramach umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy refundowane są 

badania uczniów klas zawodowych,  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dopłaty do 

„zielonych szkół”, 

 dotacje ze środków publicznych na finansowanie warsztatów będących 

uzupełnieniem działań profilaktycznych, 

  Programy: „Góra grosza”, „Komputery za tonery”, zbiórka baterii, współpraca z 

Fundacją „Silesia”, 

 udział w projektach profilaktycznych organizowanych przez Sanepid (Znajdź 

Właściwe Rozwiązanie, Podstępne WZW, Smak życia czyli debata o 

dopalaczach, Profilaktyka Chorób Nowotworowych, Wybierz Życie – Pierwszy 

Krok, „ARS”, czyli jak dbać o miłość. Profilaktyczny program w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków 

psychoaktywnych, Trzymaj Formę),   

„Segregacja to rewelacja”,  

Szkolna Interwencja Profilaktyczna,  

Bezpieczne Wakacje 

ZSO nr 1 Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu 

prawnemu” 

„Trzymaj formę”, 

„ARS czyli jak dbać o miłość”, 

„Świętochłowice wolne od dopalaczy” 

„Znamię? – Znam je!”, 

„Podstępne WZW” 

„Stop przemocy”, 

„Wybierz życie” 

„Z kulturą na Ty”, 

Współdziałanie w miejskim programie „Tu jest moje miejsce” 

ZSE-U Realizacja projektu „Mam zawód mam pracę”, projekt skierowany do uczniów 

szkół zawodowych polegający na zdobyciu dodatkowych kwalifikacji pomocnych 

w znalezieniu się na rynku pracy. 
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Realizacja projektu  

Erazmus + - staże zagraniczne uczniów Technikum i ZSZ ( Anglia                i 

Niemcy) 

 

Placówki w miarę swoich możliwości pozyskiwały środki w ramach programów unijnych, 

m.in. Socrates Comenius, Europejskiego Funduszu Społecznego, Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Projekt realizowany w ramach działania 11.1.1 pn. „Świętochłowicka edukacja 

przedszkolna - dostępna i najwyższej jakości” w ramach Regionalnego Programu 

Edukacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny): 

Celami projektu są: 

 zapewnienie dostępu do miejsc przedszkolnych w nowych oddziałach 

przedszkolnych, 

 zapewnienie wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego poprzez wyrównywanie 

szans, 

 edukacyjnych dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych, 

 podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w ramach realizacji zadań z zakresu pedagogiki 

specjalnej. 

Projekt obejmuje działania mające bezpośredni wpływ na wzrost ilościowy i jakościowy 

usług w zakresie edukacji przedszkolnej. W ramach projektu przewidziano: 

 utworzenie 3 oddziałów przedszkolnych na ogólną liczbę miejsc 75 w Przedszkolach 

Miejskich nr 2, 4 i 11, 

 wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt i środki edukacyjne niezbędne do 

prowadzenia terapii integracji sensorycznej w Przedszkolach Miejskich nr 9 i 12, 

 dodatkowe zajęcia logopedyczne dla dzieci uczestniczących w projekcie, 

 podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w kursach terapii SI. 

Termin realizacji projektu: od 01.06.2016 r. do 30.11.2017 r.; całkowita wartość projektu: 

421.125,03 zł, w tym dofinansowanie 357.954,27 zł. Liderem projektu są Świętochłowice - 

miasto na prawach, realizatorem Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach. 

VI. PROWADZENIE NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SZKÓŁ I PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH W ZAKRESIE SPRAW FINANSOWYCH 

I ADMINISTRACYJNYCH 

Wydatki na oświatę stanowią dominującą część budżetu miasta, a szczegółowe 

rozliczenie poniesionych wydatków stanowiło i stanowić będzie treść sprawozdania 

z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za rok budżetowy 2015 i 2016 r. 

Od 2009 r. zapisy Karty Nauczyciela zobowiązują gminę do sporządzania sprawozdania 

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego oraz do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego w przypadku 

nieosiągania średnich wynagrodzeń ustalonych w danym roku, o których mowa w art.30 ust. 

3 KN. Na koniec 2015 roku nauczycielom stażystom wypłacono jednorazowy dodatek 

wyrównawczy za 2015 r. w łącznej wysokości 3.741,29 zł, gdyż nie osiągnęli oni 
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wymaganego średniego wynagrodzenia wynoszącego 2.717,59 zł. 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego za rok 2015: 

Lp. 
Stopnie awansu 

zawodowego 

Wskaźniki 

określone 

w art. 30 

ust. 3 Karty 

Nauczyciela 

Średnie  

wynagrodzenie  

Wydatki 

poniesione           

w roku na 

wynagrodzenia 

w składnikach 

wskazanych          

w art. 30 ust. 1 

Karty 

Nauczyciela 

Kwota różnicy  
od 1 

stycznia 

do 31 

sierpnia  

od 1 

września 

do 31 

grudnia  

1 2 3 4 5 6 7 

1 nauczyciel stażysta 100% 2717,59 2717,59 681 526,20 - 3 741,29 

2 
nauczyciel 

kontraktowy 111% 3016,52 3016,52 3 403 734,79 172 559,23 

3 
nauczyciel 

mianowany 144% 3913,33 3913,33 5 874 547,99 52 452,15 

4 
nauczyciel 

dyplomowany 184% 5000,37 5000,37 21 228166,19 1 109 477,52 

Zadania prowadzenia nadzoru nad działalnością szkół i placówek obejmowały między 

innymi: 

 prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz 

pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także 

gospodarowanie mieniem, 

 przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy pracowników i uczniów, 

 przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkół i placówek 

oświatowych, 

 zapewnienie warunków działania szkół i placówek, w tym bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

 

W roku szkolnym 2015/2016 kontynuowano współpracę z firmą VULCAN z siedzibą 

we Wrocławiu. Umowa podpisana z VULCAN-em dotyczyła Arkusza Organizacyjnego, jej 

przedmiotem był dostęp do programu komputerowego SIGMA wraz z serwerem aplikacji 

udostępnionym  w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem. 

 

Ponadto prowadzenie spraw finansowo-księgowych wykonywane było przez inne 

programy użytkowe firmy VULCAN – Płace i Finanse. 

Miejski Zarząd Oświaty  

Uchwałą Nr VII/15 Rady Miejskiego w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2015 r. 

z dniem 1 lipca 2015 r. powstał Miejski Zarząd Oświaty, z siedzibą w Świętochłowicach przy 

ul. Bytomskiej 8. MZO nadzoruje szkoły i placówki oświatowe w mieście. Zajmuje się również 

ich obsługą finansowo-księgową. Łącznie w MZO zatrudnione są 23 osoby (23 etaty) 
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na umowę o pracę, a 4 osoby zatrudnione są na umowę-zlecenie (informatyk, ABI, BHP 

i radca prawny). 

Kontrole 

W roku szkolnym 2015/2016 w związku z wystąpieniami dyrektorów o dokonanie 

oceny pracy, Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach przeprowadził monitoring 

w następujących placówkach: Przedszkolu Miejskim nr 3, Przedszkolu Miejskim nr 7, Szkole 

Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 19. 

 

Ponadto w szkołach i placówkach oświatowych sprawdzono poprawność 

przygotowanych sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej wraz z niezbędną do ich 

opracowania dokumentacją.  

Ewaluacje i kontrole przeprowadzone przez Kuratorium Oświaty w Katowicach 

1) Szkoła Podstawowa nr 19 

Badaniami przeprowadzonymi w dniach 16.06.2016 – 22.06.2016, objętych zostało 95 

uczniów, 60 rodziców, 37 nauczycieli. Wnioski ogólne: 

 działania szkoły, wynikające z koncepcji pracy, są adekwatne do potrzeb 

rozwojowych szkoła podejmuje działania zmierzające do zapewnienia 

bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniom, 

 rozpoznawane są możliwości i potrzeby rozwojowe i sytuacja społeczna każdego 

ucznia, 

 nauczyciele podejmują działania umożliwiające uczniom przezwyciężanie uczniom 

trudności, 

 większość uczniów klas najstarszych uważa, że informowanie ich o postępach 

w nauce oraz ocenianiu, pomaga im uczyć się, 

 prowadzone w szkole działania kształtują pozytywny klimat dla uczenia się i promują 

wartość edukacji w środowisku lokalnym, 

 szkoła gromadzi opinie rodziców na temat swoich działań i uwzględnia je w procesie 

podejmowania decyzji, 

 współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym 

jest prowadzona w sposób systematyczny i celowy, co wpływa na integrację 

społeczności i przyczynia się do rozwoju uczniów, 

 nauczyciele analizują wyniki sprawdzianu zewnętrznego i ewaluacji wewnętrznej 

i na podstawie  uzyskanych wyników formułują wnioski do dalszej pracy. 

2) Szkoła Podstawowa nr 8 

Badanie przeprowadzono w dniach 30.05.2016 – 02.06.2016. Objęło ono 145 uczniów, 

126 rodziców, 44 nauczycieli. Wnioski ogólne: 

 nauczyciele planowo prowadza badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, 

 szkoła dba o atrakcyjność i jakość procesu nauczania i uczenia, 

 nauczyciele rozpoznają możliwości, potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczna 

uczniów i podejmują adekwatne do tych potrzeb działań, 

 wsparcie otrzymane w szkole odpowiada potrzebom uczniów i służy przezwyciężaniu 

występujących trudności, 
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 dzięki działaniom nauczycieli, uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne potwierdzone 

wynikami sprawdzianu zewnętrznego oraz znaczące miejsca konkursach i zawodach 

sportowych, 

 nauczyciele deklarują znajomość badań zewnętrznych i ich wykorzystanie w procesie 

indywidualizacji nauczania oraz doskonalenia umiejętności, 

 zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania specjalistyczne wpływają 

na doskonalenie uzdolnień uczniów, wspomagając ich w odnoszeniu sukcesów. 

3) Szkoła Podstawowa nr 2 

Badanie przeprowadzono w dniach 08.02.2016 – 11.02.2016; objęto nim 40 uczniów, 

69 rodziców i 42 nauczycieli. Wnioski ogólne; 

 został wykazany systematyczny wzrost efektów kształcenia w wybranych 

standardach,  

 analiza wyników sprawdzianów zewnętrznych, diagnoza osiągnięć edukacyjnych 

uczniów,  potwierdza skuteczność podejmowanych działań edukacyjnych, 

 nauczycieli charakteryzuje konsekwencja i spójność działań wychowawczych i 

dydaktycznych, dążenie do poszukiwania nowych rozwiązań edukacyjnych, 

 w szkole podejmowane są działania ukierunkowane na rozpoznawanie predyspozycji, 

rozwijanie zainteresowań uczniów 

 nauczyciele systematycznie badają potrzeby i możliwości rozwojowe uczniów, 

indywidualizują pracę, organizują zajęcia wspierające uzdolnienia uczniów, 

motywujące do uczenia się i aktywności na rzecz całego zespołu klasowego i szkoły. 

4) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 

Badaniami przeprowadzonymi w dniach 01.02.2016 – 05.02.2016, objętych zostało 

21 uczniów, 31 rodziców oraz 17 nauczycieli. Wnioski ogólne: 

 szkoła podejmuje działania, które odpowiadają zdiagnozowanym potrzebom 

rozwojowym uczniów i oczekiwaniom środowiska lokalnego, 

 szkoła jest otwarta na potrzeby edukacyjne każdego ucznia, 

 indywidualizacja nauczania i wychowania, realizowana jest poprzez optymalne 

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości 

każdego z uczniów, 

 podejmowane przez szkołę działania dydaktyczno-wychowawcze, indywidualizacja 

procesu nauczania, monitorowanie i analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia, 

 planowanie pracy szkoły oparte jest na wnioskach z analizy wyników sprawdzianu, 

 w oparciu o wnioski płynące z wielokierunkowych diagnoz szkoła podejmuje działania 

zapewniające indywidualne podejście w stosunku do każdego ucznia, 

 baza dydaktyczna szkoły oraz wyposażenie szkolnych sal zajęć pozwala 

na realizację podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów nauczania. 

5) I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami 

Dwujęzycznymi wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 4-8 stycznia 2016 r. Badaniem objęto trzy 

spośród dwunastu wymagań wobec szkół określonych w załączniku do Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek z dnia 6 sierpnia 

2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1214). Badaniem objęto 88 uczniów, 81 rodziców 
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i 25 nauczycieli. 

Działania prowadzone przez szkołę ukierunkowane są na odpowiednie przygotowanie 

uczniów do egzaminu maturalnego, co przekłada się na wysoki ogólny wskaźnik 

zdawalności. Uczniowie najlepiej zdają egzamin z języka angielskiego. Natomiast ogólna 

efektywność procesu nauczania w poszczególnych latach ma tendencję spadkową, 

zwłaszcza w zakresie przedmiotów humanistycznych, co potwierdzają wskaźniki Edukacyjnej 

Wartości Dodanej za lata 2010 – 2015. 

Możliwości i potrzeby uczniów i ich sytuacja społeczna są w szkole rozpoznawane 

systematycznie i w sposób zorganizowany. Podejmowane są działania wynikające 

z diagnozy, jednak w ocenie uczniów nie są adekwatne do potrzeb wszystkich uczniów. 

W szkole prowadzi się analizę badań wewnętrznych prowadzonych na uczniach szkoły 

i egzaminów zewnętrznych zdawanych przez jej uczniów. Monitoruje się wdrażanie 

wniosków z powyższych analiz. Z przeprowadzonych przez ewaluatorów badań wynika, 

że nauczyciele nie znają wyników badań zewnętrznych, których wyniki mogły być 

wykorzystane w planowaniu pracy z uczniem, a nie obejmowały one uczniów szkoły. 

6) II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaj Reja wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19–26 stycznia 2016 r., w ramach którego 

objęto trzy spośród dwunastu wymagań wobec szkół określonych w załączniku 

do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół 

i placówek z dnia 6 sierpnia 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1214). Badaniem objęto 

60 uczniów, 40 rodziców i 38 nauczycieli. 

W szkole realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów 

z poprzedniego etapu edukacyjnego. Podstawa programowa jest realizowana 

z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Baza lokalowa 

i dydaktyczna szkoły sprzyja realizacji podstawy programowej. W szkole monitoruje się 

i analizuje osiągnięcia każdego ucznia z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, 

formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Dla uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych organizuje się specjalistyczną pomoc. 

W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów. 

Podejmowane działania dydaktyczno-wychowawcze uwzględniają sytuację społeczną 

uczniów i dostosowują do ich możliwości sposoby uczenia się. W liceum realizowane 

i prowadzone są różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia 

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych. Nauczyciele mając na uwadze problemy 

występujące w lokalnym środowisku podejmują wiele działań pozwalających przezwyciężyć 

trudności uczniów wynikających z ich sytuacji społecznej, a zdaniem rodziców i uczniów 

wsparcie otrzymywane w szkole jest zgodne ze zgłaszanymi potrzebami. 

Nauczyciele liceum znają wyniki badań zewnętrznych w zakresie działań dydaktyczno- 

wychowawczych prowadzonych przez instytucje oświatowe i na ich podstawie podejmują 

różnorodne działania edukacyjne służące młodzieży. 
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7) Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Augustyna 

Świdra. 

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 8-9 października 2015 roku. Sprawdzono 

jedno spośród dwunastu wymagań  wobec szkół określonych w załączniku 

do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół 

i placówek z dnia 6 sierpnia 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1214). Badaniem objęto 

28 uczniów i 31 nauczycieli. 

W szkole realizuje się zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową 

dostosowaną do poziomu i możliwości uczniów. Przeprowadzane są diagnozy dotyczące 

osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Podejmowane różnorodne działania 

wynikające z realizowanych wniosków oraz monitorowania i analizowania osiągnięć w małym 

stopniu przyczyniają się do wzrostu wyników egzaminów zewnętrznych ze względu 

na specyfikę szkoły. 

8) Zasadnicza Szkoła Zawodowa wchodząca w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno- 

Usługowych im. Augustyna Świdra 

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 12-15 października 2015 roku, w ramach 

którego dokonano ewaluacji jednego spośród dwunastu wymagań wobec szkół określonych 

w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec 

szkół i placówek z dnia 6 sierpnia 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1214). Badaniem objęto 

35 uczniów i 23 nauczycieli. 

W szkole prowadzi się diagnozy osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, 

wnioski i rekomendacje z diagnozy wykorzystuje się do planowania pracy nauczycieli 

w zakresie realizacji podstawy programowej. Zajęcia zawodowe są prowadzone 

w odpowiednio wyposażonych pracowniach w tym wyposażonych w sprzęt specjalistyczny 

i multimedialny. Ze względu na zmianę systemu egzaminów zewnętrznych w zakresie 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, brak jest podstaw do dokonywania 

porównań i określenia tendencji efektów kształcenia w okresie trzyletnim. Czynnikiem 

decydującym o uzyskiwanych efektach kształcenia zawodowego jest odpowiedzialność 

pracodawców za prowadzony proces edukacyjny. Wszyscy uczniowie przystępujący 

do egzaminu czeladniczego zdają go. 

Z przedstawionego powyżej podsumowania przeprowadzonej w świętochłowickich 

placówkach ewaluacji zewnętrznej wynika, że szkoły podstawowe jak i przedszkola dobrze 

realizowały zadania dydaktyczne i wychowawcze. Dyrektorzy dobrze zarządzali placówkami. 

Osiągnięcie nieco niższych wyników w obszarze dotyczącym współpracy placówek 

z rodzicami uczniów wynikało z braku zrozumienia narzędzi badawczych (ankiet, w tym 

elektronicznych, jak również niechęć do udziału rodziców w takich badaniach) i kłopotów 

z ich wypełnianiem. Na podstawie przeprowadzonych ewaluacji można stwierdzić, 

że organizacja placówek, zatrudniona w nich kadra nauczycielska, prowadzony nadzór 

pedagogiczny i realizacja zadań organu prowadzącego (Gminy Świętochłowice) jest 

prawidłowa i spełnia określone w prawie oświatowym wymagania. 
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Kuratorium Oświaty w Katowicach przeprowadziło w roku szkolnym 2015/2016 

następujące kontrole: 

 planowa kontrola w zakresie prawidłowości organizacji pracy świetlicy szkolnej 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Świętochłowicach, 

 kontrola w zakresie organizacji i tematyki zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

opiekuńczych w szkołach w ostatnim tygodniu nauki, przeprowadzona w Szkole 

Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole 

Podstawowej nr 8.  

Sprawozdawczość  

W roku szkolnym 2015/2016 opracowano szereg sprawozdań, z których najważniejsze 

to: 

 System Informacji Oświatowej według stanu na 10 września 2015 r., 30 września 

2015 r. i 31 marca 2016 r.; 

 sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków półroczne oraz roczne, 

 bieżące sprawozdania GUS-owskie 

Wszystkie sprawozdania wykonano w terminie i przekazano odpowiednim instytucjom. 

VII. POZIOM NAUCZANIA  

Mając na uwadze właściwe przygotowanie uczniów do sprawdzianu kompetencji 

po klasie szóstej, powołano Zespół Zadaniowy do Spraw Podniesienia Efektywności 

Sprawdzianu Końcowego Klas VI, w ramach którego w szkołach podstawowych 

przeprowadzano sprawdziany próbne przed sprawdzianem zewnętrznym organizowanym 

przez OKE. Wyniki sprawdzianów były  opracowywane, a wynikające z opracowania wnioski 

wdrażano do realizacji po wcześniejszym ujęciu w formę programów naprawczych  

przygotowanych przez nauczycieli szkół. 

Wyniki sprawdzianu umiejętności w klasach szóstych szkół podstawowych w roku szkolnym 

2015//2016 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) uczniowie z klas szóstych szkół podstawowych objęci są 

obowiązkowym sprawdzianem wiadomości i umiejętności. 

Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności  

określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch 

pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego 

nowożytnego. Podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki mogą stanowić 

teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody. 
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Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian składa się z dwóch części: 

 część pierwsza obejmująca zadania z języka polskiego i z matematyki, 

 część druga obejmująca zadania z języka obcego nowożytnego (języka angielskiego, 

francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego). 

Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu 

obowiązkowego. 

Sprawdzian ma formę pisemną. Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę 

zamkniętą i otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa 

wypowiedź pisemna. Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą.  

W Świętochłowicach do sprawdzianu przystąpiło łącznie 402 uczniów. 

Poniższe tabele przedstawiają informacje dotyczące sprawdzianu uczniów klas VI 

w roku szkolnym 2015/2016: 

Liczba szóstoklasistów, którzy przystąpili do sprawdzianu  

Placów

ka 

Ogółem 

liczba 

uczniów 

klas VI 

Przystąpiło                       

do sprawdzianu 
Zdało sprawdzian 

Uczniowie 

z 

dysleksją 

Laureaci 

konkursó

w 

Nie 

przystąpili 

do 

sprawdzia

nu 

osób  % osób  % 

SP nr 1 95 95 100 95 100 20 1 0 

SP nr 2 45 45 100 45 100 7 0 0 

SP nr 3 36 35 97 35 100 12 0 1 

SP nr 4 40 40 100 40 100 8 0 0 

SP nr 8 67 66 98,5 66 100 17 0 1 

SP nr 

17 

70 70 100 70 100 12 0 0 

SP nr 

19 

51 51 100 51 100 12 0 0 

Razem  404 402 99,36 402 100 88 1 2 

1. Wyniki sprawdzianu klas szóstych w szkołach podstawowych w roku 

szkolnym 2015/2016 

2014/2015 2015/2016 

Placówka  Średni wynik % cz. 1 Średni 

wynik              

% cz.2                

Średni wynik % cz. 1 Średni 

wynik % cz. 

2 

cz. 1 j. 

polski  

matem. język 

angielski 

cz. 1 j.polski matem. język 

angielski 

SP nr 1 75,1 76,4 73,8 82,6 65.9% 69.8% 61.5% 74.18% 

SP nr 2 64,1 72,0 55,8 72,8 58.2% 70.2% 45.9% 67.93% 

SP nr 3 65,9 68,9 62,8 78,9 61.4% 71.2% 51.2% 66.94% 

SP nr 4 62,8 72,0 53,0 60,9 61.6% 72.6% 50.3% 65.08% 

SP nr 8 66,8 73,7 59,6 81,7 57.4% 67.3% 47.1% 69.85% 

SP nr 17 55,9 65,4 45,8 62,6 52.7% 66.4% 38.5% 56.74% 

SP nr 19 54,4 61,8 46,5 61,2 43.2% 57.0% 28.9% 49.91% 

GMINA 63,57 70,03 56,76 71,53 57.9% 67.8% 47.6% 65.49% 
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WOJEW. 65,81 73,43 58,75 77,25 61.1% 69.5% 52.2% 71.49% 

KRAJ 67 73 61 78 63% 71% 54% 71% 

arkusze standardowe wg CKE 

Wyniki sprawdzianu klas szóstych w SPS nr 10 

W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 do sprawdzianu klas szóstych przystąpiło 

8 uczniów. Jak co roku uczniowie szkoły osiągnęli lepsze wyniki niż ich rówieśnicy 

w województwie. 

Wyniki przedstawiają się następująco: 

Rok Średnia szkoły Średnia województwa Średnia kraju 

pkt. % pkt % pkt % 

2013/2014 32,00 80,00 25,30 63,25 25,82 64,55 

2014/2015  58,30  57,0%  67,00 

2015/2016  68,40  51,40  62,50 

 

2. Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, 

poz. 562, z późn. zm.), po raz piętnasty odbył się ogólnopolski egzamin dla uczniów 

(słuchaczy) klas trzecich gimnazjów. 

Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-

przyrodniczej i z zakresu języka obcego nowożytnego. 

W części humanistycznej wydzielono następujące przedmioty egzaminacyjne: język 

polski oraz historię i wiedzę o społeczeństwie. Zadania znajdują się na dwóch odrębnych 

arkuszach, które uczniowie (słuchacze) wypełniają jednego dnia, ale w różnym czasie. 

Zadania z języka polskiego mają formę zamkniętą i otwartą, natomiast zadania z historii 

i wiedzy o społeczeństwie – zamkniętą. 

Część matematyczno-przyrodnicza obejmuje zakres materiału z matematyki oraz 

z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki miały 

formę zamkniętą i otwartą, a zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę tylko 

zamkniętą. 

Egzamin z języka obcego nowożytnego był zdawany na dwóch poziomach: 

podstawowym i rozszerzonym. Uczeń (słuchacz) dokonuje wyboru jednego z siedmiu 

języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, 

rosyjskiego, włoskiego oraz ukraińskiego, z zastrzeżeniem, że zdający może wybrać tylko 

ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. 

Do trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy 

uczeń (słuchacz), natomiast do egzaminu na poziomie rozszerzonym mają obowiązek 

przystąpić uczniowie (słuchacze), którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego 

rozpoczętą w szkole podstawowej. Do trzeciej części egzaminu na poziomie rozszerzonym 
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mogą przystąpić także pozostali zdający, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności 

językowych. Trzecioklasiści, przystępujący do egzaminu na obu poziomach, rozwiązują 

zadania z tego samego języka obcego.  

Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej 

dla zadań z zakresu: 

 języka polskiego, 

 historii i wiedzy o społeczeństwie, 

 matematyki,  

 przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii, 

 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, 

 języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku, gdy 

uczeń (słuchacz) przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na 

poziomie rozszerzonym. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa 

na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.  

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Centralna Komisja 

Egzaminacyjna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe (rozporządzenie 

MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w szkołach publicznych z późn. zm., rozdz. 4 § 48). 

W Świętochłowicach do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 335 uczniów z 6 szkół 

gimnazjalnych, w tym 11 z Gimnazjum dla Dorosłych oraz 9 z Gimnazjum Specjalnego nr 7. 

1) Zestawienie uczniów, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego 

Placówka Ogółem liczba 

uczniów           

klas III 

Przystąpiło do 

egzaminu 

 

uczniów 

Uczniowie       z 

dysleksją 

Laureaci 

konkursów 

przedmiotowych 

G nr 1 96 95 12 1 

G nr 2  125 125 27 0 

G nr 3 42 42 0 0 

G nr 5 49 48 6 0 

G d Dor. 12 11 0 0 

G Specj. 11 9 0 0 

Razem  335 330 45 1 

2) Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 

 ogółem liczba uczniów klas III - 96 

 przystąpiło do egzaminu - 95 uczniów, tj. 98,96% 

 uczniowie ze stwierdzoną dysleksją -12 osób 

 laureaci konkursów przedmiotowych z przedmiotów humanistycznych - 1 uczeń  

 laureaci konkursów przedmiotowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych  

- 0 uczniów  

 laureaci konkursów przedmiotowych z języków obcych - 0 uczniów  
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Rok 

szkolny 

część humanistyczna  część matematyczno-przyrodnicza 

historia i wos język polski  część przyrodnicza część matematyczna  

szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła  woj. kraj 

2013/2014 62 58,93 59 67 69,08 68 53,2 52,11 52 46,1 46 47 

2014/2015 66,44 63,52 64 61,31 61,88 62 49,43 49,45 50 51,21 47,25 48 

2015/2016 67,43 55,9 56,0 52 68,7 69,0 44,14 50,8 51,0 44,53 47,8 49,0 

średni wynik  określono w % 

 

Rok 

szkolny 

język angielski  język niemiecki  

poziom podstawowy poziom rozszerzony  poziom podstawowy  poziom rozszerzony  

szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła  woj. kraj 

2013/2014 76 67,96 67 56 45,31 46 52 56,12 54 25 45,48 39 

2014/2015 76,52 67,62 67 55,64 47,84 48 60,36 57,94 57 80 49,41 41 

2015/2016 63,8 65,3 64,0 42,95 45,2 45,0 46,5 57,9 57,0 - - - 

średni wynik określono w % 

Egzamin przebiegał zgodnie z planem, z zachowaniem właściwych procedur. 

3) Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 

 ogółem liczba uczniów klas III  - 125 

 przystąpiło do egzaminu  - 125 uczniów, tj. 100 % 

 uczniowie ze stwierdzoną dysleksją  -  27 osób 

 laureaci konkursów przedmiotowych z przedmiotów humanistycznych  - 0  uczniów  

 laureaci konkursów przedmiotowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych - 0  

uczniów  

 laureaci konkursów przedmiotowych z języków obcych - 0 uczniów  

 

Rok 

szkolny 

część humanistyczna  część matematyczno-przyrodnicza 

historia i wos język polski  część przyrodnicza część matematyczna  

szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła  woj. kraj 

2013/2014 52 58,93 59 62 69,08 68 43 52,11 52 35 46 47 

2014/2015 55 63,52 64 54 61,88 62 38 49,45 50 33 47,25 48 

2015/2016 48,28 55,92 56,0 60,68 68,71 69,0 40,61 50,76 51,0 36,72 47,78 49,0 

średni wynik w % 

 

Rok 

szkolny 

język angielski  język niemiecki  

poziom podstawowy poziom rozszerzony  poziom podstawowy  poziom rozszerzony  

szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła  woj. kraj 

2013/2014 61 67,96 67 37 45,31 46 48 56,12 54 30 45,48 39 

2014/2015 62 67,62 67 40 47,84 48 46 57,94 57 - 49,41 41 

2015/2016 55,82 65,33 64,0 32,33 45,22 45,0 67,80 57,93 57,0 - 47,78 44,0 

średni wynik w % 

 

Rok 

szkolny 

język  rosyjski język  włoski 

poziom podstawowy  poziom rozszerzony  poziom podstawowy poziom rozszerzony  

szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła  woj. kraj 

2013/2014 - - - - - - - - - - - - 

2014/2015 49 57,83 - - - - 24 - - - - - 

2015/2016 - - - - - - 41,2 62,08 67,0    

średni wynik w % 
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Egzamin przebiegał sprawnie i zgodnie z procedurami bez zastrzeżeń . 

4) Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej  

 ogółem liczba uczniów klas III  - 54, w tym: 42 – G nr 3, 12 – GdDor. 

 przystąpiło do egzaminu - 53 uczniów, w tym: 42 – G nr 3 (100%), 11 – GdDor. (92%) 

 uczniowie ze stwierdzoną dysleksją - 1 osoba 

 laureaci konkursów przedmiotowych z przedmiotów humanistycznych - 0 uczniów  

 laureaci konkursów przedmiotowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych - 

 0 uczniów  

 laureaci konkursów przedmiotowych z języków obcych - 0 uczniów  

 

Rok szkolny 

część humanistyczna 

historia i wos język polski 

G3 GdD woj. kraj G3 GdD woj. kraj 

2013/2014 41 42 58,93 59 50 43 69,08 68 

2014/2015 48 44 63 64 43 41 61 62 

2015/2016 39 36 56 56 42 28 69 69 

średni wynik  określono w % 

 

Rok szkolny 

część matematyczno-przyrodnicza 

część przyrodnicza część matematyczna 

G3 GdD woj. kraj G3 GdD  woj. kraj 

2013/2014 34 35 52,11 52 20 23 46 47 

2014/2015 34 30 49 50 31 21 47 48 

2015/2016 30 29 51 51 22 20 48 49 

średni wynik określono w % 

 

Rok szkolny 

język angielski  

poziom podstawowy poziom rozszerzony  

G3 GdD woj. kraj G3 GdD woj. kraj 

2013/2014 33 48 67,96 67 15 20 45,31 46 

2014/2015 42 32 67 67 20 12 47 48 

2015/2016 33 31 65 64 14 12 45 45 

średni wynik określono w % 

 

Rok szkolny 

język niemiecki 

poziom podstawowy  poziom rozszerzony  

G3 GdD woj. kraj G3 GdD  woj. kraj 

2013/2014 38 - 56,12 54 15 - 45,48 39 

2014/2015 - - 57,94 57 - - 49,41 41 

2015/2016 - - - - - - - - 

średni wynik określono w % 

Egzamin przebiegał bez zakłóceń. 
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5) Gimnazjum nr 5  

 ogółem liczba uczniów klas III  - 49 

 przystąpiło do egzaminu  - 48 uczniów, tj. 98 % 

 uczniowie ze stwierdzoną dysleksją  - 6 osób 

 laureaci konkursów przedmiotowych z przedmiotów humanistycznych  - 0  uczniów  

 laureaci konkursów przedmiotowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych - 0  

uczniów  

 laureaci konkursów przedmiotowych z języków obcych - 0 uczniów  

Egzamin przebiegał bez zakłóceń. Jedna uczennica miała możliwość zdawania 

egzaminu w sesji czerwcowej, jednak z tej możliwości nie skorzystała (przebywa zagranicą). 

Wyniki uczniów nie są zadowalające, ale  zasób wiedzy z jakim ci uczniowie przyszli do 

gimnazjum, wysoka absencja, brak wsparcia ze strony rodziców nie pozwoliły  na osiągnięcie 

sukcesu na miarę wkładu pracy grona pedagogicznego.  

 

Rok 

szkolny 

część humanistyczna  część matematyczno-przyrodnicza 

historia i wos język polski  część przyrodnicza część matematyczna  

szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła  woj. kraj 

2013/2014 49,81 58,93 59 60,67 69,08 68 39,22 52,11 52 30,77 46 47 

2014/2015 54 63,52 64 52 61,88 62 38 49,45 50 32 47,25 48 

2015/2016 39,4 55,9 56,0 45,9 68,7 69,0 35 50,8 51 22,9 47,8 49,0 

średni wynik określono w % 

 

Rok 

szkolny 

język angielski  język niemiecki 

poziom podstawowy poziom rozszerzony  poziom podstawowy  poziom rozszerzony  

szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła  woj. kraj 

2013/2014 49,11 67,96 67 30,60 45,31 46 51,82 56,12 54 29,62 45,48 39 

2014/2015 43 67,62 67 20 47,84 48 53 57,94 57 50 49,41 41 

2015/2016 37,7 65,3 64,0 21,3 45,2 45.0 41,4 57,9 57.0 80 59,4 44.0 

średni wynik określono w % 

6) Gimnazjum Specjalne 

 ogółem liczba uczniów klas III  - 11 

 przystąpiło do egzaminu  -  9 uczniów, tj. 81,82 % 

 uczniowie ze stwierdzoną dysleksją  - 0 osób 

 laureaci konkursów przedmiotowych z przedmiotów humanistycznych  - 0 uczniów  

 laureaci konkursów przedmiotowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych - 0 

uczniów  

 - laureaci konkursów przedmiotowych z języków obcych  - 0 uczniów  

Do egzaminu gimnazjalnego przystąpili wszyscy absolwenci). Egzamin przebiegł bez 

zastrzeżeń według procedur. Jedna uczennica z przyczyn losowych miała wyznaczony 

dodatkowy termin z części matematyczno-przyrodniczej i języka obcego. 

 

Rok 

szkolny 

część humanistyczna  część matematyczno-przyrodnicza 

historia i wos język polski  część przyrodnicza część matematyczna  

szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła  woj. kraj 

2013/2014 72 70 70 55 55 54 46 47 47 42 43 44 

2014/2015 68 69 68 50 50 50 53 51 51 41 41 42 
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2015/2016 67 66,4 51,6 51,6 51,5 50 57,8 54,5 55 52,6 43,4 44 

średni wynik określono w % 

 

Rok szkolny 

język angielski  

poziom podstawowy poziom rozszerzony  

szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj 

2013/2014 59 62 60 - - - 

2014/2015 55 57 55 - - - 

2015/2016 67,4 61,2 59 - - - 

średni wynik określono w % 

3. Wyniki egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 

83,poz. 562, z późn. zm.), w dniach od 04 do 27 maja 2016 r. w szkołach 

ponadgimnazjalnych został przeprowadzony egzamin maturalny, do którego przystąpili 

absolwenci liceów ogólnokształcących i techników. 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego  

 ogółem liczba uczniów klas III – 44 osoby, 

 przystąpiło do egzaminu   38 uczniów, tj. 86,36 % 

 zdało 37 uczniów, tj.  97,37 % 

 przystąpiło do egzaminu poprawkowego 4  uczniów  

 laureaci z konkursów przedmiotowych 0 uczniów 

Do matury  przystąpili również absolwenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości 

we wcześniejszych latach w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania 

wyniku z nowego przedmiotu. 

 

Rok szkolny 

Przystąpili do co 

najmniej jednego 

przedmiotu 

obowiązkowego 

Przystąpili do 

wszystkich 

egzaminów 

obowiązkowych 

Otrzymali świadectwo dojrzałości 

 

liczba 

 

procent 

2013/2014 35 35 30 85,7 

2014/2015 39 39 38 97,4 

2015/2016 38 38 37 97,37 

 

Rok szkolny 
Zdawalność 

Szkoła (%) Województwo (%) Kraj (%) 

2013/2014 85,7 83 82 

2014/2015 97,4 89 89 

2015/2016 97,37 88 85 

 
 

Rok 

szkolny 

język polski matematyka 

poziom podstawowy poziom rozszerzony  poziom podstawowy  poziom rozszerzony  

szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła  woj. kraj 

2013/2014 56,6 52 51 52,8  65 50,2 47 48 44,0 41 42 

2014/2015 58 67 66 46 62 61 51 54 55 46 40 41 

2015/2016 73,9 61 59 25 62 61 54,9 55 56 10 27 31 
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średni wynik określono w % 

 

Rok 

szkolny 

język angielski  język niemiecki  

poziom podstawowy poziom rozszerzony  poziom podstawowy  poziom rozszerzony  

szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła  woj. kraj 

2013/2014 84,3 69 69 85,8 67 66 79,2 71 68 87  65 

2014/2015 81,5 77 78 66 62 64 66 75 72 - - - 

2015/2016 73,2 72 71 57,6 54 55 - - - - - - 

średni wynik określono w % 

Egzamin przebiegł bez zakłóceń, uwzględniając sesję poprawkową egzaminu nie zdała 

tylko 1 osoba, zatem zdawalność wyniosła 97,37%. 

2) II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja  

 ogółem liczba uczniów klas III - 37 

 przystąpiło do egzaminu  - 31  uczniów, tj.  83,78  % 

 zdało – 22  uczniów, tj. 67,7 % 

 przystąpiło do egzaminu poprawkowego  8 uczniów  

 laureaci z konkursów przedmiotowych  0  uczniów. 

Do matury  przystąpili również absolwenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości 

we wcześniejszych latach w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania 

wyniku z nowego przedmiotu. 

 

Rok szkolny 

Przystąpili do co 

najmniej jednego 

przedmiotu 

obowiązkowego 

Przystąpili do 

wszystkich 

egzaminów 

obowiązkowych 

Otrzymali świadectwo dojrzałości 

 

liczba 

 

procent 

2013/2014 1 68 42 61,8 

2014/2015 52 52 30 57,7 

2015/2016 31 31 22 71,0 

 

Rok szkolny 
Zdawalność 

Szkoła (%) Województwo (%) Kraj (%) 

2013/2014 60,3 83 82 

2014/2015 57,7 89 89 

2015/2016 67,7 88 85 

 
 

Rok 

szkolny 

język polski matematyka 

poziom podstawowy poziom rozszerzony  poziom podstawowy  poziom rozszerzony  

szk

oła 

woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła  woj. kraj 

2013/2014 47,6 52 51 - - 65 32,5 47 48 49 41 42 

2014/2015 51,5 67 66 49,5 62 61 32,1 54 55 24,4 40 41 

2015/2016 59,8 61 59 44,6 62 61 36,3 55 56 18 27 31 

średni wynik określono w % 

 

Rok 

szkolny 

język angielski  język niemiecki 

poziom podstawowy poziom rozszerzony  poziom podstawowy  poziom rozszerzony  

szko

ła 

woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła  woj. kraj 

2013/2014 63,2 69 69 58,5 67 66 70,3 71 68 - - 65 

2014/2015 74,2 77 78 58,1 62 64 44 75 72 - - - 
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2015/2016 68,8 72 71 55,1 54 55 54 73 71 - - - 

średni wynik określono w % 

średni wynik określono w % 

Egzamin przebiegał bez zakłóceń zgodnie z procedurami.  

3) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej  

 ogółem liczba uczniów klas III – 18 osób, 

 przystąpiło do egzaminu  - 0 uczniów, tj.  0,00% 

 zdał  - 0 uczniów, tj. 0,00 % 

 przystąpiło do egzaminu poprawkowego - 0 uczniów  

 laureaci z konkursów przedmiotowych 0 uczniów, z tego – 0 uczniów  

 

Rok szkolny 

Przystąpili do co 

najmniej jednego 

przedmiotu 

obowiązkowego 

Przystąpili do 

wszystkich 

egzaminów 

obowiązkowych 

Otrzymali świadectwo dojrzałości 

 

liczba 

 

procent 

2013/2014 1 1 0 0 

2014/2015 2 2 1 50 

2015/2016 - - - - 

 

Rok szkolny 
Zdawalność 

Szkoła (%) Województwo (%) Kraj (%) 

2013/2014 0 83 82 

2014/2015 50 89 89 

2015/2016 0 - - 

 
 

Rok 

szkolny 

język polski matematyka 

poziom podstawowy poziom rozszerzony  poziom podstawowy  poziom rozszerzony  

szko

ła 

woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła  woj. kraj 

2013/2014 1 52 51 - - - 0 47 48 - - - 

2014/2015 42 67 66 - - - 30 54 55 - - - 

2015/2016 - - - - - - - - - - - - 

średni wynik określono w % 

 

Rok 

szkolny 

język angielski  

poziom podstawowy poziom rozszerzony  

szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj 

2013/2014 1 69 69 0 67 66 

2014/2015 44 77 78 - - - 

2015/2016 - - - - - - 

średni wynik określono w % 

 

Rok 

szkolny 

język rosyjski  język włoski 

poziom podstawowy poziom rozszerzony  poziom podstawowy  poziom rozszerzony  

szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła  woj. kraj 

2013/20

14 

53 46,03 64 - - - - - - - - - 

2014/20

15 

72 94 94 - - - 30 97 99 - - - 

2016/20

16 

- - - - - - - - - - - - 
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4) Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych  

Egzamin maturalny w Technikum 

 ogółem liczba uczniów klasy IV Technikum - 13 

 przystąpiło do egzaminu - 4 uczniów,  

 zdało - 3 uczniów, tj. 75 % 

Do matury nie przystąpili absolwenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we 

wcześniejszych latach w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku 

z nowego przedmiotu  

Egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych 

  ogółem liczba uczniów klasy III LOD - 14  

 przystąpiło do egzaminu - 0 uczniów, 

 zdało 0 uczniów 

 przystąpiło do egzaminu poprawkowego uczniów - 0 

 laureaci z konkursów przedmiotowych - 0 uczniów 

 

Rok szkolny 

S
z
k

o
ła

 Przystąpili do co 

najmniej jednego 

przedmiotu 

obowiązkowego 

Przystąpili do 

wszystkich 

egzaminów 

obowiązkowych 

Otrzymali świadectwo 

dojrzałości 

 

liczba 

 

procent 

2013/2014 
LOD 5 1 1 20 

T 7 5 5 71 

2014/2015 
T 2 2 2 100 

LOD 4 3 0 0 

2015/2016 
T 4 4 3 75 

LOD 0 0 0  

 

Rok szkolny 

S
z
k

o
ła

 

Zdawalność 

Szkoła (%) Województwo (%) Kraj (%) 

2013/2014 
LOD 20 39 - 

T 71 57 - 

2014/2015 
T 100  67 

LOD 0  14 

2015/2016 
T 75 76 76 

LOD    

 

Rok 

szkolny 

S
z
k
o

ła
 

język polski matematyka 

poziom 

podstawowy 

poziom rozszerzony  poziom podstawowy  poziom rozszerzony  

szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła  woj. kraj 

2013/20

14 

LP 34,4 43 - - - - 18,4 27,26 - - - - 

T 38 45 - - - - 32,3 37,55 - - - - 

 

2014/20

15 

T 50,5 99 99 - - - 53 73 72 - - - 

LOD 50 - - - - - 16 - - - - - 

 

2015/20

16 

T 51,5 98 98 - - - 30,5 78.1 80 - - - 

LOD - - - - - -  - - - - - 

 

 

Rok 

szkolny S
z
k
o

ł

a
 

język angielski  język niemiecki 

poziom 

podstawowy 

poziom rozszerzony  poziom podstawowy  poziom rozszerzony  
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szk

oła 

woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła  woj. kraj 

2013/2014 

LOD 
62,5 52,6

5 

- - - - 32 71 - - - - 

T 
59,5 58,6

4 

- - - - - - - - - - 

 

2014/2015 
T 79 92 90 - - - - - - - - - 

LOD 35,5 - - - - - - - - - - - 

 

2015/2016 
T 53,5 94 93 - - - - - - - - - 

LOD - - - - - - - - - - - - 

4. Zdawalność egzaminów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych 

w roku szkolnym 2015/2016 

1) Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych 

Zawód  Liczba zdających  Zdawalność w %  

Technik informatyk 5 20 

Technik ekonomista 9 33 

Technik administracji 1 100 

 

Rok Zawód Kwalifi-kacja Przystąpiło Zdało 
Zdawalność 

(%) 

2016 

Sprzedawca 

Mechanik poj. sam 

Elektryk 

Kucharz 

A.18 

M.18 

E.08 

T.06 

6 

1 

9 

4 

4 

1 

5 

3 

67 

100 

56 

75 

2015 

sprzedawca A.18 4 4 100 

kucharz T.6 7 1 14 

cukiernik T.4 1 1 100 

stolarz A.13 1 0 0 

elektryk 
E.7 14 1 7 

E.8 8 3 38 

2014 elektryk E.7 8 3 38 

2013 

Sprzedawca 8 6 75 

Kucharz małej gastronomii 3 2 67 

Mechanik pojazdów samochodowych 1 0 0 

2) Zespół Szkół Specjalnych  

Zawód  Liczba zdających  Zdawalność w %  

Kucharz 6 50 

Sprzedawca 1 100 

Do egzaminu zawodowego przystąpiło 6 absolwentów oraz 1 uczeń z poprawką. 

Pozostali absolwenci zdawali w Izbach Rzemieślniczych. Egzamin przebiegł bez zastrzeżeń 

według procedur. Jeden uczeń nie stawił się na część teoretyczną i praktyczną oraz jeden na 

część praktyczną. 

5. Sukcesy uczniów 

Rok szkolny 2015/2016 był kolejnym okresem, w którym uczniowie świętochłowickich 

szkół i placówek oświatowych osiągali znaczące sukcesu w wielu dziedzinach, śmiało 

i z powodzeniem podejmując rywalizację w różnego rodzaju olimpiadach, konkursach 
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i przeglądach. Wychowankowie przedszkoli brali udział i zajmowali czołowe miejsca 

w konkursach plastycznych, muzycznych i teatralnych. 

Osiągnięcia uczniów świętochłowickich szkół przedstawiają poniższe tabele. 

Szkoły podstawowe – rejonowe, wojewódzkie i ogólnopolskie konkursy 

przedmiotowe 

 

Placówka   

 

Nazwa konkursu   

 

Osiągnięte miejsce  

 

SP nr 1 Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla 

uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego   

Konkurs Wiedzy Historycznej „Klasówka 

Powstańcza” 

Konkurs Historyczny „Klio 2015” 

Finalista – Laureat 

 

Laureat – I miejsce 

 

Laureat – VII miejsce 

SP nr 2 X Edycja Regionalna Ligi Historycznej 

 

I miejsce  

 

SP nr 4  „Cięcie gięcie – języka” 

„Planeta Ziemia – Rośliny” 

IV miejsce 

IV miejsce 

SP nr 17 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” 

Ogólnopolski konkurs przedmiotowy „Pingwin” 

z języka polskiego 

 

dwa wyróżnienia  

trzy wyróżnienia  

Szkoły podstawowe – rejonowe, wojewódzkie i ogólnopolskie konkursy z zakresu 

kultury 

 

Placówka  

 

Nazwa konkursu  

 

Osiągnięte miejsce  

SP nr 2 Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Muzyce 

Konkurs Plastyczny o Tematyce Religijnej  

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Przyroda           

w kolorach” 

Konkurs plastyczny „Żonkilowa pisanka” 

I miejsce 

I miejsce 

Wyróżnienie 

 

II miejsce 

SP nr 3 Ogólnopolski konkurs „Czytanie jest fajne” II miejsce 

SP nr 4 Konkurs recytatorski  

„Żonkilowa pisanka” 

I miejsce 

I miejsce 

SP nr 17 Wojewódzki konkurs poetycki „Głodni światła” 

Ogólnopolski konkurs „Malowanie na ekranie” 

Wyróżnienie 

I miejsce  

i wyróżnienie  

Szkoły podstawowe – rejonowe, wojewódzkie i ogólnopolskie konkursy sportowe  

 

Placówka  

 

Nazwa konkursu  

 

Osiągnięte miejsce  

 

SP nr 1 

 

Wojewódzki Ogólnopolski Turniej „Szczypiorniak na 

Orlikach” 

Półfinały Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

II miejsce 

 

II miejsce 

SP nr 2 Katowicki Festiwal Biegowy 

 

I miejsce 
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SP nr 17 Półfinały Wojewódzkie w mini piłce siatkowej IV mniejsce 

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – rejonowe, wojewódzkie i ogólnopolskie 

konkursy przedmiotowe  

 

Placówka 

 

Nazwa konkursu 

 

Osiągnięte miejsce  

 

ZSS IV Regionalny Turniej Ekologiczny 

II Turniej Ekologiczny w Pałacu Młodzieży  

I miejsce 

II miejsce 

ZSO nr 1 XVI Ogólnopolski Konkurs na Pracę z Literatury dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Historycznej 

„Klasówka Powstańcza” 

Interdyscyplinarne Warsztaty Filozoficzne dla 

Młodzieży 

IV Ogólnopolski konkurs „Młody Lingwista – sesja 

jesienna” z języka angielskiego 

V Olimpiada Wiedzy pod hasłem „Podstępne WZW” 

Finalista 

 

Finalista oraz drugie 

wyróżnienie   

IV miejsce 

 

IX miejsce 

 

Laureat 

ZSO nr 2 Konkurs Wiedzy o Prawie 

Wojewódzki Konkurs   „Klasówka Powstańcza” 

III miejsce 

Finalista 

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – rejonowe, wojewódzkie i ogólnopolskie konkursy 

z zakresu kultury 

 

Placówka 

 

 

Nazwa konkursu  

 

Osiągnięte miejsce  

G nr 5  V Ogólnopolski Konkurs Tańca Śląskiego „Trojak 

2015” 

„Stop dopalaczom” 

 

ZSO nr 1 XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej 

XIV Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Rozśpiewane 

Nutki” 

Wojewódzki Konkurs Literacki 

Konkurs recytatorski „Mały OKR” 

II miejsce 

III miejsce 

 

II miejsce 

II miejsce i wyróżnienie 

ZSO nr 2 X Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 

X Wojewódzki Konkurs Wokalny „Motyw Miłości”  

w Piosence Obcojęzycznej 

V Wojewódzki Turniej Musztry Paradnej 

V Wojewódzki Turniej Musztry Paradnej 

V Wojewódzki Turniej Musztry Paradnej 

V Wojewódzki Turniej Musztry Paradnej 

 

Finalista  

III miejsce 

 

I nagroda 

I miejsce (dowódca) 

I miejsce (drużyna) 

II miejsce (drużyna) 

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – rejonowe wojewódzkie i ogólnopolskie konkursy 

sportowe i pozostałe  

 

Placówka 

 

 

Nazwa konkursu  

 

Osiągnięte miejsce 

ZSS II Mistrzostwa Śląska i Zagłębia w piłce wodnej 

I Regionalny Turniej w Bocce  

III miejsce 

III miejsce 
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Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Szkół 

Specjalnych 

Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Szkół 

Specjalnych  

III Wojewódzka Korekcyjna Olimpiada 

III miejsce 

 

Finaliści 

 

III miejsce 

ZSO nr 1 Ogólnopolski finał turnieju „Od SKS-u do AZS-u        

w ergometrie wioślarskim (dziewczyny) 

Ogólnopolski finał turnieju „Od SKS-u do AZS-u w 

ergometrie wioślarskim (chłopcy) 

II miejsce 

 

III miejsce 

ZSO nr 2  Mistrzostwa Śląska w Taekwondo 

Mistrzostwa Polski w Taekwondo 

II miejsce 

III miejsce 

 

VIII. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

1. Zatrudnienie nauczycieli  

 

Wyszczególnienie  

Ogółem  bez stopnia Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 

osób etat osób etat osób etat osób etat osób etat osób etat 

Stopień doktora lub 

doktora hab., dyplom 

ukończenia studiów 

magisterskich i 

przygotow.pedagog. 

12 10,22 0 0,00 0 0,00 4 3,16 0 0,00 8 7,06 

Dyplom ukończenia 

studiów 

magisterskich bez 

przygotowania 

pedagogicznego, 

dyplom ukończenia 

wyższych studiów 

zawodowych i 

przygotowanie 

pedagogiczne  

1 0,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,23 

Dyplom ukończenia 

wyższych studiów 

zawodowych bez 

przygotowania 

pedagog. dyplom 

ukończenia kolegium 

nauczycielskiego, 

dyplom ukończenia 

kol.jęz.obcych  

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

Pozostałe 

kwalifikacje  

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

Ogółem  

13 10,45 0 0,00 0 0,00 4 3,16 0 0,00 9 7,29 

2. Informacja o pracownikach administracyjno-obsługowych  

 

Wyszczególnienie  

 

osoby  

 

etaty 

 

pracownicy administracji  2 1,38 

pracownicy obsługi  2 1,13 

Razem 4 2,51 
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Poradnia udziela wszechstronnej pomocy wszystkim klientom w ramach 

obowiązujących przepisów prawnych. 

Pracownicy placówki zapewniają poczucie bezpieczeństwa, akceptację i dyskrecję. 

Poradnia wykonuje badania: 

 psychologiczne - określające rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny; 

 pedagogiczne - określające poziom posiadanych wiadomości i umiejętności 

szkolnych; 

 logopedyczne - sprawdzające kompetencje językowe i zaburzenia mowy 

 orientacji zawodowej 

Placówka prowadzi różnorodne formy pomocy indywidualnej i grupowej, m.in. terapię 

psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną, zajęcia z dziećmi zdolnymi, warsztaty dla rad 

pedagogicznych i rodziców, treningi związane z karierą szkolną i zawodową. 

Ponadto uczestniczy w mediacjach, udziela porad i konsultacji, opiniuje i orzeka 

w różnych sprawach dotyczących problemów dzieci i młodzieży. 

Udziela różnych form pomocy bezpośredniej, z których na uwagę zasługują: 

 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

 terapia logopedyczna, 

 psychoterapia,  

 zajęcia grupowe aktywizujące wybór zawodu i kierunki kształcenia, 

 pozostała pomoc grupowa (dysleksja, dysgrafia, itp.), 

 pomoc indywidualna, 

 zajęcia psychoedukacyjne dla klas, 

 badania przesiewowe słuchu,  

 badania przesiewowe wzroku. 

Działalność wychowawcza jest prowadzona na bieżąco każdorazowo podczas wizyt 

dzieci z rodzicami, przy przekazywaniu wyników badań i udzielaniu wskazówek do pracy 

z nimi w domu. W czasie warsztatów, zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi 

i młodzieżą prowadzonymi na terenie placówki lub w szkołach także porusza się z nimi wyżej 

wymienione tematy. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez pracowników pedagogicznych, 

skutkuje coraz większymi umiejętnościami rozwiązywania różnorodnych, trudnych 

problemów.  

Liczba orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne  

Orzeczenia  2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Niesłyszący  0 0 0 

Słabo słyszący  17 13 12 

Niewidomy  0 0 0 

Słabo widzący  8 8 27 

Niepełnosprawność ruchowa  17 21 25 

Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim  63 66 69 

Upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym  

15 11 7 

Autyzm 13 22 19 

Sprzężone niepełnosprawności  16 26 25 
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Orzeczenie uchylające  0 0 0 

Razem 149 167 184 

 

dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym 12 

o potrzebie indywidualnego nauczania 52 

Razem 64 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  wydała również  1036 opinii i 61 informacji. 

Podsumowaniem powyższych danych jest liczba 1345 badanych dokumentów 

opracowanych na podstawie przeprowadzonych diagnoz. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w celu właściwej realizacji statutowych 

zadań doposażona została w testy psychologiczne - Profil psychoedukacyjny i Test 

inteligencji Cattela oraz pakiet Logopedia. 

IX. DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY 

1. Zatrudnienie nauczycieli  

 

Wyszczególnienie  

Ogółem  bez stopnia Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 

osób etat osób etat osób etat osób etat osób etat osób etat 

Stopień doktora lub 

doktora hab., dyplom 

ukończenia studiów 

magisterskich i 

przygotow.pedagog. 

9 5,39 0 0,00 2 0,61 1 1,00 3 2,00 3 1,78 

Dyplom ukończenia 

studiów magisterskich 

bez przygotowania 

pedagogicznego, 

dyplom ukończenia 

wyższych studiów 

zawodowych i 

przygotowanie 

pedagogiczne  

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dyplom ukończenia 

wyższych studiów 

zawodowych bez 

przygotowania 

pedagog. dyplom 

ukończenia kolegium 

nauczycielskiego, 

dyplom ukończenia 

kol.jęz.obcych  

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

Pozostałe kwalifikacje  

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

Ogółem  

9 5,39 0 0,00 2 0,61 1 1,00 3 2,00 3 1,78 

2. Informacja o pracownikach administracyjno-obsługowych  

 

Wyszczególnienie  

 

osoby  

 

etaty 

 

pracownicy administracji  1 1 

pracownicy obsługi  7 5,0 

Razem 8 6,0 
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Z zajęć oferowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury każdego tygodnia korzysta 

około 280 uczestników. W roku szkolnym 2015/2016 w MDK kontynuowały działalność 

następujące koła zainteresowań: plastyczne, Akademia Kreatywności, teatralne, taneczne, 

w obrębie którego działał zespół taneczny MDK „Aplauz”, Gimnastyka buzi i języka, 

Artystyczna Akademia Skrzata, instrumentalne, nauka gry na pianinie i flecie, nauka gry 

na gitarze, nauka gry na skrzypcach, gier planszowych, zespół artystyczny „Melomaniacy”, 

wokalne – łącznie 12 kół zajęciowych. 

Młodzieżowy Dom Kultury był także organizatorem wielu imprez – koncertów, wystaw 

i konkursów. Były to m. in. Koncert jesienny, koncert świąteczny, Koncert z okazji Dnia 

Kobiet pt. „Lata 20, lata 30”, Koncert dedykowany rodzicom pn. „Gramy i śpiewamy dla taty i 

mamy”, Koncert na zakończenie roku szkolnego. MDK zorganizował także Turniej 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

X. PLACÓWKI PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNY PODMIOT ORAZ 

PLACÓWKI NIEPUBLICZNE  

1. Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosko” w Świętochłowicach 

W Świętochłowicach działa Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosko”, 

którego organem prowadzącym jest organizacja wyznaniowa – Towarzystwo Salezjańskie, 

Inspektoria św. Jacka w Krakowie.  

W skład Zespołu wchodzą : 

 Gimnazjum  

 Liceum Ogólnokształcące  

 Technikum  

1) Zatrudnienie nauczycieli  

 

Wyszczególnienie  

Ogółem  bez stopnia Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 

osób etat osób etat osób etat osób etat osób etat osób etat 

Stopień doktora lub 

doktora hab., dyplom 

ukończenia studiów 

magisterskich i 

przygotow.pedagog. 

41 

 

35,17 

 

 

0 

 

 

0,00 

 

 

1 

 

 

1,00 

 

 

6 

 

 

4,67 

 

 

6 

 

 

5,11 

 

 

28 

 

 

24,39 

 

Dyplom ukończenia 

studiów magisterskich 

bez przygotowania 

pedagogicznego, 

dyplom ukończenia 

wyższych studiów 

zawodowych i 

przygotowanie 

pedagogiczne  

 

1 

 

 

 

0,89 

 

 

 

0 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0 

 

 

 

0,00 

 

 

 

1 

 

 

 

0,89 

 

 

 

0 

 

 

 

0,00 

 

 

Dyplom ukończenia 

wyższych studiów 

zawodowych bez 

przygotowania 

pedagog. dyplom 

ukończenia kolegium 

nauczycielskiego, 

dyplom ukończenia 

kol.jęz.obcych  

0  0,00   0 0,00    0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

Pozostałe kwalifikacje  
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 



 67 

 

Ogółem  42 36,06 0 0,00 1 1,00 6 4,67 7 6,00 28 24,39 

2) Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi: 

w osobach  w etatach  

10 9,5 

3) Informacja o uczniach, w tym: liczba w poszczególnych klasach, liczba oddziałów 

a) gimnazja wg SIO na 30.09.2015 r. 

Klasa Liczba uczniów  średnia liczba 

uczniów w oddziale  

Liczba oddziałów  

I 87 29,0 3 

II 120 30,0 4 

III 115 28,75 4 

Razem  322 29,27 11 

b) szkoły ponadgimnazjalne wg SIO na 30.09.2015 r.   

Klasa Liczba uczniów  średnia liczba uczniów 

w oddziale  

Liczba oddziałów  

I 63 21,0 3 

II 40 20,0 2 

III 
51 20,5 

2 

  

IV 14 14,0 1 

Razem  168 21,0 8 

4) Szczegółowa analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 

2015/2016 

 ogółem liczba uczniów klas III - 115  

 przystąpiło do egzaminu  115 uczniów, tj. .100% 

 uczniowie ze stwierdzoną dysleksją  - 12 osób 

 laureaci konkursów przedmiotowych z przedmiotów humanistycznych – 0 uczniów  

 laureaci konkursów przedmiotowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – 

1 uczeń  

 laureaci konkursów przedmiotowych z języków obcych -0 uczniów  

Do egzaminu gimnazjalnego w kwietniu przystąpiło 115 uczniów. Zatem wszyscy 

uczniowie gimnazjum przystąpili do egzaminu. Egzamin przebiegał prawidłowo, bez 

zakłóceń. Średnie wyniki określają poniższe tabele: 

 

Rok 

szkolny 

część humanistyczna  część matematyczno-przyrodnicza 

historia i wos język polski  część przyrodnicza część matematyczna  

szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła  woj. kraj 

2013/2014 65 59 59 80 69 68 61 52 52 64 46 47 

2014/2015 78,0 63,5 64,0 72,4 61,9 62,0 65,3 49,4 50,0 72,4 47,3 48,0 

2015/2016 63,0 55,9 56,0 79,2 68,7 69,0 59,9 50,8 51,0 64,4 47,8 49,0 

średni wynik w % 

 

 język angielski  język niemiecki  
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Rok 

szkolny 

poziom podstawowy poziom rozszerzony  poziom podstawowy  poziom rozszerzony  

szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła  woj. kraj 

2013/2014 84 68 67 65 45 46 59 56 54 48 45 39 

2014/2015 89,6 67,6 67,0 77,7 47,8 48,0 78,1 57,9 57,0 - - - 

2015/2016 84,4 65,3 64,0 67,4 45,2 45,0 76,5 57,9 57,0 - - - 

średni wynik w %  

5) Egzamin maturalny w roku szkolnym 2015/2016 

 ogółem liczba uczniów klas III i IV technikum – 65 osób 

 przystąpiło do egzaminu  64 uczniów, tj. 98,5 % 

 zdało 56 uczniów, tj. 87,5 % 

 przystąpiło do egzaminu poprawkowego 8 uczniów  

 laureaci z konkursów przedmiotowych - 0 uczniów. 

Do matury przystąpili również absolwenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości 

we wcześniejszych latach w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania 

wyniku z nowego przedmiotu. 

 

Rok szkolny 

Przystąpili do co 

najmniej jednego 

przedmiotu 

obowiązkowego 

Przystąpili do 

wszystkich 

egzaminów 

obowiązkowych 

Otrzymali świadectwo dojrzałości 

 

liczba 

 

procent 

2013/2014 43 43 37 86* 

2014/2015 44 44 43 97,8 

2015/2016 64 64 61 95,3* 

* - ( z uwzgl. sesji poprawkowej) 

 

Rok szkolny 
Zdawalność 

Szkoła (%) Województwo (%) Kraj (%) 

2013/2014 86* 83 82 

2014/2015 97,8* 89 89 

2015/2016 95,3* 83 85 

* - ( z uwzgl. sesji poprawkowej) 

 
 

Rok 

szkolny 

język polski matematyka 

poziom podstawowy poziom rozszerzony  poziom podstawowy  poziom rozszerzony  

szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła  woj. kraj 

2013/2014 48,9 52 51 - - - 50,5 47 48 35,5 41 42 

2014/2015 67,2 67,5 66 55,6 61,6 61 54,0 54,2 55 39,7 40,1 41 

2015/2016 71,3 61 59 74,6 62 61 67,7 55 56 31,6 27 31 

 

 

Rok 

szkolny 

język angielski  język niemiecki  

poziom podstawowy poziom rozszerzony  poziom podstawowy  poziom rozszerzony  

szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła  woj. kraj 

2013/2014 74,8 69 69 74,9 67 66 66 71 68 - - - 

2014/2015 82,8 78,4 77,0 60,4 64,4 63,0 74,0 74,9 72 52,0 63,1 63 

2015/2016 84 72 71 62,8 54 55 89 73 71 50 56 54 
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6) Zdawalność egzaminów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych w roku 

szkolnym 2015/2016 

Zawód  Liczba zdających  Zdawalność w %  

technik informatyk (trzecia 

kwalifikacja) 
14 21,4% 

Egzamin przebiegał bez zakłóceń. 

7) Osiągnięcia uczniów 

Uczniowie brali udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu miasta, rejonu, 

województwa i kraju zdobywając wiele nagród, dyplomów i wyróżnień. Szczególnie wyróżnić 

należy: 

Nazwa konkursu Szczebel / etap Nazwa osiągnięcia,  

uzyskane miejsce  

 

Konkurs ortograficzny  EURODYKTANDO  

 

„Trzeba pamiętać. Rok 1945 na Górnym 

Śląsku 

 

VIII Nocny Maraton Matematyczny 

 

XVII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Sztuki 

Recytatorskiej  

 

XII Regionalna Olimpiada Wiedzy o 

Przedsiębiorczości  

 

Finał XVII Rejonowego Konkursu 

Mitologicznego 

 

Klasówka Powstańcza 

 

Europejski Projekt ODYSSEUS  

 

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a 

słowo. Literacki opis dzieła malarskiego” 

 

Konkurs przedmiotowy z historii 

 

Konkurs przedmiotowy z języka polskiego   

 

Ogólnopolski projekt „O tym nie można 

zapomnieć…” 

 

Międzynarodowy konkurs „Kangur 

matematyczny 2016” 

 

XVIII Regionalny Konkurs Wiedzy o Unii 

 

Wojewódzki 

 

Wojewódzki 

 

Wojewódzki  

 

Wojewódzki  

 

 

Wojewódzki  

 

 

Wojewódzki 

 

 

Wojewódzki 

 

Europejski 

 

Ogólnopolski 

 

 

Wojewódzki 

 

Wojewódzki 

 

Ogólnopolski 

 

 

Międzynarodowy  

 

 

Regionalny  

 

 

II miejsce 

 

Finalista 

 

III miejsce 

 

Wyróżnienie 

 

 

II miejsce w finale 

 

 

II miejsce  

 

 

Laureat 

 

I miejsce 

 

Wyróżnienie 

 

 

Finalista 

 

Finalista 

 

I i II miejsce 

 

 

Wyróżnienie 

 

 

II i III miejsce 
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Europejskiej dla gimnazjalistów 

 

Konkurs Literacki na Legendę – „Kompleks 

Sztygarka – miejsce które łączy” 

 

„Wypędzenia i wywózki, martyrologia 

zwycięstwa Polaków” 

 

Regionalny  

 

 

Wojewódzki 

 

Wyróżnienie  

 

 

Laureat I stopnia  

2 Laureatów II stopnia 

 

 

Jeden uczeń  SZSP „Don Bosko" otrzymywał Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

oraz Stypendium Miasta Świętochłowice dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

zamieszkałych na stałe w Świętochłowicach. 

7) Baza szkoły 

W skład szkoły wchodzi: 

 budynek główny (stara i nowa część) razem 20 sal dydaktycznych, wyposażonych 

w tablice  

 multimedialne z projektorami,  

 Sala gimnastyczna wraz z zapleczem, 

 Oratorium – świetlica,  

 budynek po warsztatach szkolnych – nie użytkowany, 

 biblioteka szkolna. 

8) Inwestycje i remonty 

Opis inwestycji 

lub remontu 

Koszt inwestycji lub remontu Termin oddania 

inwestycji do 

użytku 

Źródła finansowania 

inwestycji lub 

remontu 

Ogółem W roku 

2015/2016 

Remont dachu 

sali 

gimnastycznej  

83 335,00 83 335,00 30.08.2016 środki z dotacji  

Renowacja 

przepusty - 

kotłownia 

7 447,00 7 447,00 30.03.2016 środki z dotacji 

Renowacja 

parkietu sali 

gimnastycznej  

11 082,00  11 082,00 30.08.2016  środki z dotacji  

9) Przeprowadzone kontrole i ich wyniki 

 kontrola warunków p.poż. – Straż pożarna – zalecenia: wykonać przepusty w kotłowni 

– wykonano 30.03.2016 r.  

 kontrola Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – bez zaleceń,  

 przegląd pięcioletni budynku – bez zaleceń,  

 kontrola kompleksowa – ocena stanu sanitarnego szkoły – bez zaleceń,  

 przeprowadzono pięcioletni przegląd stanu instalacji elektrycznej i odgromowej – bez 

zaleceń, 

 przeprowadzono coroczny przegląd p.poż. gaśnic i hydrantów – bez zaleceń. 
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10) Ocena działalności wychowawczej i bezpieczeństwa w szkole, w tym: 

organizacja wycieczek, uroczystości, imprez, wypadki. 

Głównym zadaniem szkoły jest kształcenie uczniów na uczciwych obywateli i dobrych 

chrześcijan. Program wychowawczy realizowany jest zgodnie z salezjańskim systemem 

wychowawczym, czyli zasadą prewencyjności. Cele te osiągane są przez pracę 

wychowawczą, podejmowaną przez dbające o wysoką jakość i profesjonalizm pracy grono 

pedagogiczne, pracowników niepedagogicznych oraz we współpracy z rodzicami. 

O wynikach tej działalności świadczą przede wszystkim dobre oceny osiągane przez 

uczniów z zachowania oraz nauki. Działania wychowawcze szkoły są jednolite i spójne oraz 

podlegają stałej ewaluacji. 

Dokumentacja szkolna (statuty, program wychowawczy i program profilaktyki) jest 

dostosowana do potrzeb opiekuńczo-wychowawczych szkoły.  

Z analizy dokumentacji wynika, iż w ubiegłym roku szkolnym wypadkom uległo 

18 uczniów. Były to głównie wypadki lekkie, z których większość wydarzyła się na sali 

gimnastycznej. 

Uczniowie są wdrażani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa głównie poprzez 

instruktaż dotyczący zachowania w pracowniach i obiektach sportowych oraz poprzez 

rzetelnie realizowany program przysposobienia obronnego. Wykazują duże zainteresowanie 

problematyką bezpieczeństwa cywilnego, udzielaniem pierwszej pomocy i resuscytacją. 

W poprzednim roku szkolnym przeprowadzono kontrolę obiektów należących do szkoły 

pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. 

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień. Szkoła jest zadbana i czysta, nie zagraża 

niebezpieczeństwu uczniów i na bieżąco są usuwane zauważone usterki. 

W roku szkolnym 2015/2016 zorganizowano 139 wyjść uczniów poza szkołę w tym: 

 wyjścia integracyjne – 11 

 wyjścia kulturalno-oświatowe – 24 

 wycieczki turystyczne krajowe i zagraniczne – 25 

 wycieczki przedmiotowe – 53 

 wyjścia przedmiotowe (konkursy, rozgrywki sportowe) - 26 

Uroczystości szkolne: 

 Inauguracja nowego roku szkolnego 2015/2016 

 Święto Patrona Młodzieży – św. Stanisława Kostki  

 Ogólnopolskie Forum Młodzieżowe  

 Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zaprzysiężenie klas pierwszych 

 Akademia z okazji Dnia Niepodległości 

 Wieczór ku czci św. Cecylii 

 Dzień Śląski 

 Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich w Częstochowie 

 Spotkanie ze św. Mikołajem 

 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

 Dzień Wspólnoty 
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 Uroczystość patronalna św. Jana Bosko: 

 Żakinada 

 Studniówka 

 Dzień Kobiet 

 Pożegnanie klas maturalnych 

 Szkolny turniej piłkarski o puchar dyrektora szkoły 

 Salezjański piknik rodzinny wspierający Fundację „Iskierka” 

 Uroczystość M.B. Wspomożenia Wiernych 

 Zakończenie roku szkolnego 

11) Realizacja programów, projektów oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych 

Od kilku lat szkoła prowadzi z sukcesem projekt wymiany młodzieży z Rudolph- Brandes 

Gymnasium w Bad Salzuflen w Niemczech. Projekt był kontynuowany w roku szkolnym 2015/2016. 

Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosko” w Świętochłowicach dotowany 

jest przez Miasto Świętochłowice zgodnie z art.80 ust.1, 3 i 3 c ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.). 

2. Niepubliczny Punktu Przedszkolny „Kolorado” z Oddziałami 

Integracyjnymi 

W ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Świętochłowice 

od października 2010 r. zarejestrowany jest Niepubliczny Punkt Przedszkolny Kolorado, 

działający na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 31 sierpnia 

2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia 

i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080). 

Zgodnie z przepisami Miasto przekazuje organowi prowadzącemu placówkę dotację 

w wysokości 40% kosztów poniesionych na utrzymanie 1 dziecka w przedszkolu publicznym. 

Z tej formy opieki korzystało w roku szkolnym 2015/2016 średnio 17 wychowanków 

miesięcznie, w tym 4 wychowanków z orzeczeniami o niepełnosprawności, dla których 

przekazywana jest subwencja oświatowa z odpowiednią wagą finansowania. 

1) Zatrudnienie nauczycieli wg SIO na 30.09.2015 r.  

 

Wyszczególnienie  

Ogółem  bez stopnia Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 

osób etat osób etat osób etat osób etat osób etat osób etat 

Stopień doktora lub 

doktora hab., dyplom 

ukończenia studiów 

magisterskich i 

przygotow.pedagog. 

2 1,25 0 0,00 1 0,50 1 0,75 0 0,00 0 0,00 

Dyplom ukończenia 

studiów magisterskich 

bez przygotowania 

pedagogicznego, 

dyplom ukończenia 

wyższych studiów 

zawodowych i 

przygotowanie 

pedagogiczne  

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Dyplom ukończenia 

wyższych studiów 

zawodowych bez 

przygotowania 

pedagog. dyplom 

ukończenia kolegium 

nauczycielskiego, 

dyplom ukończenia 

kol.jęz.obcych  

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

Pozostałe kwalifikacje 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

Ogółem  2 1,25 0 0,00 1 0,5 1 0,75 0 0,00 0 0,00 

2) Informacja o pracownikach administracyjno-obsługowych: 

 

Wyszczególnienie  

 

osoby  

 

etaty 

 

pracownicy administracji  1 1,00 

3) Informacja o wychowankach, w tym: liczba dzieci, liczba oddziałów wg SIO na 

30.09.2014 r. 

Rok szkolny Liczba oddziałów Liczba wychowanków 

2015/2016      1 12 

a) Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych 

i logopedycznych 

Zajęcia 

wyrównawcze  

Zajęcia   

rewalidacyjne  

Logopedia  Inne o charakterze 

terapeutycznym  

0 0 3 4 

b) Liczba dzieci z  orzeczeniami wydanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne  

Orzeczenia  2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Niepełnosprawność ruchowa  1 0 0 

Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim     

Upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym  

   

Autyzm 2 2  

Sprzężone niepełnosprawności    3 

Orzeczenie uchylające     

Razem 3 2  

Punkt Przedszkolny Kolorado zapewnia opiekę w godzinach 7:00-17:00. Organizuje także 

dodatkową opiekę nad dzieckiem. 

Czesne wynosi: 

 pakiet do godziny 16.00 (opieka, zajęcia i posiłki) 570 zł 

 pakiet do godziny 17.00 (opieka, zajęcia i posiłki) 620 zł 



 74 

Każde dziecko objęte jest następującym zakresem opiekuńczo-wychowawczym: posiłki, 

opieka psychologa, stała opieka logopedyczna, nauka języka angielskiego, rytmika, 

warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne. 

Punkt Przedszkolny  zapewnia także : 

 stały i nieograniczony kontakt rodziców z personelem. 

 udział rodzin w uroczystościach i w życiu codziennym przedszkola 

 organizację warsztatów i spotkań dla rodziców o tematyce zgodnej z aktualnym 

zapotrzebowaniem. 

 możliwość udziału maluchów w programie psychologicznym „Dziecko i emocje” 

ułatwiającym dziecku    

 rozpoznawać różne emocje, wyrażać je w bezpieczny sposób i radzić sobie z nimi 

 stałe poszerzanie oferty edukacyjnej zgodnie z potrzebami dzieci i rodziców. 

Z dniem 1 czerwca 2015 r. placówka zmieniła nazwę. Obecnie brzmi ona: Punkt 

Przedszkolny KOLORADO z Oddziałami Integracyjnymi. 

3. Niepubliczne Przedszkola „Kolorado” z Oddziałami Integracyjnymi  

Na podstawie art. 82 ust. 3 i 3 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) w dniu 23 października 2013 r. 

w prowadzonej  przez Miasto Świętochłowice ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

dokonano wpisu Niepublicznego Przedszkola KOLORADO. Miasto wypłaca dotację 

w wysokości 75%  kosztów poniesionych na utrzymanie 1 dziecka w przedszkolu 

publicznym. Z tej formy opieki korzysta średnio 31 wychowanków, w tym 4 wychowanków 

z orzeczeniami o niepełnosprawności, dla których przekazywana jest subwencja oświatowa 

z odpowiednią wagą finansowania. 

1) Zatrudnienie nauczycieli wg SIO na 30.09.2015 r. 

 

Wyszczególnienie  

Ogółem  bez stopnia Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 

osób etat osób etat osób etat osób etat osób etat osób etat 

Stopień doktora lub 

doktora hab., dyplom 

ukończenia studiów 

magisterskich i 

przygotow.pedagog. 

5 2,38 0 0,00 1 0,13 2 1,50 1 0,50 1 0,25 

Dyplom ukończenia 

studiów magisterskich 

bez przygotowania 

pedagogicznego, 

dyplom ukończenia 

wyższych studiów 

zawodowych i 

przygotowanie 

pedagogiczne  

1 0,50 0 0,00 1 0,50 0 0,00 0 0,00 9 0,00 

Dyplom ukończenia 

wyższych studiów 

zawodowych bez 

przygotowania 

pedagog. dyplom 

ukończenia kolegium 

nauczycielskiego, 

dyplom ukończenia 

kol.jęz.obcych  

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Pozostałe kwalifikacje  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

Ogółem 
6 2,88 0 0,00 2 0,63 2 1,50 1 0,50 1 0,25 

2) Informacja o pracownikach administracyjno-obsługowych  

 

Wyszczególnienie  

 

osoby  

 

etaty 

 

pracownicy administracji  1 1 

pracownicy obsługi  1 0,5 

3) Informacja o wychowankach, w tym: liczba dzieci, liczba oddziałów wg SIO na 

30.09.2015 r. 

Rok szkolny Liczba oddziałów Liczba wychowanków 

2015/2016      2 31 

a) Liczba wychowanków uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych 

i logopedycznych. 

Zajęcia 

wyrównawcze  

Zajęcia 

rewalidacyjne  

Logopedia  Inne o charakterze 

terapeutycznym 

0 0 2 4 

 

b) Liczba wychowanków z orzeczeniami wydanymi przez poradnie psychologiczno-

pedagogiczne  

Orzeczenia  2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Autyzm 2 1 2 

Sprzężone niepełnosprawności   3  

Orzeczenie uchylające     

Afazja z niepełnosprawnością ruchową   1 

Razem 2 4 3 

Niepubliczne Przedszkole  Kolorado zapewnia opiekę w godzinach 

7:00 -17:00. Organizuje także dodatkową opiekę nad dzieckiem. 

Czesne wynosi: 

 pakiet do godziny 16.00 (opieka, zajęcia i posiłki) 570 zł 

 pakiet do godziny 17.00 (opieka, zajęcia i posiłki) 620 zł 

Każde dziecko objęte jest następującym zakresem opiekuńczo-wychowawczym: posiłki, 

opieka psychologa, stała opieka logopedyczna, nauka języka angielskiego, rytmika, 

warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne. 

Punkt Przedszkolny  zapewnia także : 

 stały i nieograniczony kontakt rodziców z personelem. 

 udział rodzin w uroczystościach i w życiu codziennym przedszkola 
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 organizację warsztatów i spotkań dla rodziców o tematyce zgodnej z aktualnym 

zapotrzebowaniem. 

 możliwość udziału maluchów w programie psychologicznym „Dziecko i emocje” 

ułatwiającym dziecku, 

 rozpoznawać różne emocje, wyrażać je w bezpieczny sposób i radzić sobie 

z nimi 

 stałe poszerzanie oferty edukacyjnej zgodnie z potrzebami dzieci i rodziców. 

Z dniem 1 czerwca 2015 r. placówka zmieniła nazwę. Obecnie brzmi ona: Niepubliczne 

Przedszkole KOLORADO z Oddziałami Integracyjnymi. 


