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WSTĘP 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) „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: 

1) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły, 

nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki 

samorządu terytorialnego; 

2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub 

właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których 

prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.” 

Zgodnie z art. 10 ust. 1-5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) „Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za 

jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w 

szczególności: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie; 

4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, 

w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. 

zm.), i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki; 

5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do 

pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo – profilaktycznych, 

przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych”.  
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I. ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

W roku szkolnym 2017/2018 przedszkola, szkoły i placówki oświatowe funkcjonowały 

w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacji pracy, uwzględniające liczbę etatów 

nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 

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. J. 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. J. 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. Wiśniowa 9 

16. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  nr 17 

im. Gustawa Morcinka 

41-608 Świętochłowice, ul. Armii Krajowej 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. Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej,  

w tym: 

- Gimnazjum nr 3 

- Szkoła Podstawowa dla Dorosłych z Oddziałami 

dotychczasowego Gimnazjum dla Dorosłych 

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

- Ognisko Pracy Pozaszkolnej  

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

20. Zespół Szkół Specjalnych,  

w tym: 

- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia z Oddziałami 

dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego nr 7 oraz 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Specjalnej 

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy  

41-600 Świętochłowice, ul. Szkolna 13 

21. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, 

w tym:  

- Gimnazjum nr 1 

- I Liceum Ogólnokształcące 

41-600 Świętochłowice, ul. Licealna 1 
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  im. Jana Kochanowskiego 

22. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, 

w tym: 

- Gimnazjum nr 2 

- II Liceum Ogólnokształcące 

  im. Mikołaja Reja  

41-608 Świętochłowice, ul. Sudecka 5 

23. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych  

im. Augustyna Świdra, 

w tym: 

- Branżowa Szkoła I stopnia z Oddziałami 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

- Technikum  

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

- Szkoła Policealna 

41-600 Świętochłowice, ul. Gen. W. 

Sikorskiego 9 

24. Młodzieżowy Dom Kultury 

im. Władysława Broniewskiego 

41-600 Świętochłowice, ul. Harcerska 1 

25. 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 8 198 

Przedszkole Miejskie nr 3 5 118 

Przedszkole Miejskie nr 4 5 125 

Przedszkole Miejskie nr 7 7 161 

Przedszkole Miejskie nr 8 6 121 

Przedszkole Miejskie nr 9 7 160 

Przedszkole Miejskie nr 11 6 138 

Przedszkole Miejskie nr 12 5 99 

Przedszkole Miejskie nr 13 9 213 

Razem 60 1383 

2) Szkoły Podstawowe  

Szkoła 

 
Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Średnia liczba uczniów 

na 1 oddział 

Szkoła Podstawowa nr 1 765 34 22,50 

Szkoła Podstawowa nr 2 338 16 21,13 

Szkoła Podstawowa nr 3 206 13 15,85 

Szkoła Podstawowa nr 4 353 15 23,53 

Szkoła Podstawowa nr 8 563 26 21,65 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 17 
526 29 18,14 

Szkoła Podstawowa nr 19 388 20 19,40 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 60 10 6,00 

Razem 3199 163 
20,52 

bez SPS nr 10 

3) Gimnazja  

Szkoła 

 
Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Średnia liczba uczniów 

na 1 oddział 
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Gimnazjum nr 1 217 8 27,13 

Gimnazjum nr 2 233 11 21,18 

Gimnazjum nr 3 86 5 17,20 

Oddziały Gimnazjum nr 5 

w Szkole Podstawowej nr 8 
95 5 19,00 

Oddziały Gimnazjum Specjalnego 

w Branżowej Szkole I stopnia 

w Zespole Szkół Specjalnych 

24 3 8,00 

Oddziały Gimnazjum dla 

Dorosłych w Szkole Podstawowej 

dla Dorosłych w Zespole Szkół 

i Pracy Pozaszkolnej 

39 2 19,50 

Razem 694 34 
21,76 

bez GS i GdD 

4) Szkoły ponadgimnazjalne  

Szkoła 
Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Średnia liczba uczniów 

na oddział 

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia  

w Zespole Szkół Specjalnych 
40 3 13,33 

Szkoła Specjalna Przyspasabiająca  

do Pracy w  Zespole Szkół Specjalnych 
13 3 4,33 

I Liceum Ogólnokształcące 187 9 20,78 

II Liceum Ogólnokształcące 131 6 21,83 

Branżowa Szkoła I stopnia  

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
132 5 26,40 

Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-

Usługowych 
29 2 14,50 

Razem 532 28 
22,77 

bez ZSZSp. i SSPdP 

5) Szkoły dla dorosłych  

Szkoła 

 
Liczba słuchaczy Liczba oddziałów 

Średnia liczba słuchaczy na 

1 oddział 

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych 

w ZSiPP 
22 1 22,00 

Liceum Ogólnokształcące  dla 

Dorosłych w ZSiPP 
82 3 27,33 

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w ZSEU 
40 2 20,00 

Szkoła Policealna w ZSEU 72 4 18,00 

Razem 232 12 19,33 

6) Zestawienie zbiorcze uczniów i oddziałów  

Placówka Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Rok szk. 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 

Przedszkola 11329 1383 28 60 

Szkoły podstawowe 2812 3199 144 163 

Gimnazja 1079 694 51 34 

Szkoły ponadgimnazjalne 564 532 29 28 

Szkoły dla dorosłych 195 232 9 12 

Razem 5979 6040 291 297 
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Wykres 1. Liczba wychowanków i uczniów w świętochłowickich przedszkolach i szkołach - 4 ostatnie lata 
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Wykres 2. Liczba wychowanków w świętochłowickich przedszkolach - 4 ostatnie lata 
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Wykres 3. Liczba oddziałów w świętochłowickich przedszkolach - 4 ostatnie lata 
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Wykres 4. Liczba uczniów w świętochłowickich szkołach podstawowych - 4 ostatnie lata 
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Wykres 5. Liczba oddziałów w świętochłowickich szkołach podstawowych - 4 ostatnie lata 
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Wykres 6. Liczba uczniów w świętochłowickich gimnazjach - 4 ostatnie lata 
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Wykres 7. Liczba oddziałów w świętochłowickich gimnazjach - 4 ostatnie lata 
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Wykres 8. Liczba uczniów w świętochłowickich szkołach ponadgimnazjalnych - 4 ostatnie lata 
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Wykres 9. Liczba oddziałów w świętochłowickich szkołach ponadgimnazjalnych - 4 ostatnie lata 

 

Ważną i znaczącą ofertę kształcenia stanowią funkcjonujące w szkołach klasy 

integracyjne. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, nadpobudliwe 

psychoruchowo, niedowidzące i niedosłyszące, dzieci z autyzmem, niesprawne ruchowo, 

przewlekle chore mają możliwość kształcenia w warunkach integracji z pełnosprawnymi 

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

niepełnosprawnych. 

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

Klasy integracyjne wg SIO na 30.09.2017 r. 

Placówka Oddziały 
Uczniowie 

ogółem 

W tym 

dziewczęta 

Posiadający orzeczenia  

o potrzebie kształcenia 

specjalnego 

 

 

 

 

PM 9 

oddział dla dzieci 

w wieku 3-5 lat 
1 20 8 5 

oddział dla dzieci 

w wieku pow. 5 lat 
2 40 19 10 

PM 12 oddział dla dzieci  8 1 1 
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w wieku 3-5 lat 

oddział dla dzieci 

w wieku pow. 5 lat 
1 12 6 4 

 

 

 

SP 17 

kl. I 2 32 18 6 

kl. II 2 36 16 7 

kl. III 2 36 23 9 

kl. IV 3 48 21 13 

kl. V 2 40 18 9 

kl. VI 1 20 13 5 

kl. VII 1 20 10 4 

Gim. 2 
kl. II 1 13 7 6 

kl. III 2 34 19 6 

Razem 20 359 179 85 

 

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 

pomocy specjalistycznej. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi do 15. 

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.  

Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć 

edukacyjnych. 

Klasy terapeutyczne wg SIO na 30.09.2017 r.  

Placówka Oddziały Uczniowie ogółem W tym dziewczęta 

SP 19 

kl. IV 1 10 2 

kl. V 1 13 2 

kl. VI 1 15 7 

kl. VIII 1 14 7 

Gim. 3 
kl. II 1 13 10 

kl. III 2 26 11 

Razem 7 91 39 

 

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. 
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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, dla których w roku szkolnym 2017/2018 

w przedszkolach i szkołach publicznych działających na terenie miasta Świętochłowice 

zorganizowano zajęcia rewalidacyjne. 

 

Lp. Placówka 

Kształcenie specjalne uczniów* 

Dodatkowe zajęcia 

rewalidacyjne** 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

godzin 

tygodniowo 

z jedną  

niepełnosprawnością 

z więcej 

 niż jedną 

niepełnosprawnością 

(sprzężone) 

z 

niedostosow. 

społecznym 

1. PM 1 
 

  
  

2. PM 2 4   7 7 

3. PM 3 1   2 2 

4. PM 7 1 
 

 1 1 

5. PM 8 3 4    

6. PM 9 14 4    

7. PM 12 8 4    

8. PM 13    2 2 

9. SP 1 14 1  13 26 

10. SP 2 4 1 2 7 14 

11. SP 3 12 2 6 14 28 

12. SP 4 22 
 

4 19 38 

13. 

SP 8 

z 

oddziałami 

Gim. 5 

16 3 1 22 44 

14. SP 17 52 10 3 66 132 

15. SP 19 32 1 4 32 64 

16. SPS 10 41 19    

17. ZSiPP 
 

  6 12 

18. ZSS 72 5    

19. ZSO 1 6   6 12 

20. ZSO 2 17 3  19 28 

21. ZSEU 3  1 4 8 

Razem 322 57 21 220 418 
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* dane ilościowe osób objętych kształceniem specjalnym - stan na 30.09.2017 r.  
** 

liczba
 
uczniów i godzin zajęć rewalidacyjnych - stan na czerwiec 2018 r.  

 

Z uwagi na stan zdrowia dziecka uniemożliwiający lub znacznie utrudniający uczęszczanie 

na zajęcia szkolne wydawane są przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną orzeczenia 

o potrzebie indywidulanego nauczania. W roku szkolnym 2017/2018 w oparciu 

o przedmiotowe orzeczenia w szkołach zorganizowano dla 38 uczniów tego typu system 

nauczania, co daje łączną liczbę 336,5 godziny.  

 

Inną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka, polegające na podejmowaniu wielospecjalistycznych, kompleksowych 

i intensywnych działań, mających na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój 

psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane 

rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. 

Organizuje się je na podstawie wniosku rodziców i opinii o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju, wydanej przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną. Łącznie 

w minionym roku szkolnym wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, na podstawie opinii 

Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, objętych było 39 dzieci w wieku 3 – 7 lat, na ogólną 

liczbę 148 godzin miesięcznie. W/w zajęcia prowadzone były przez Zespoły wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka działające równolegle w Poradni Psychologiczno–

Pedagogicznej oraz w Przedszkolu Miejskim nr 12 do grudnia 2017 r. Zgodnie z podjętymi 

ustaleniami od stycznia 2018 r. na terenie Świętochłowic wczesne wspomaganie jest 

realizowane przez wykwalifikowany zespół działający w Poradni Psychologiczno– 

Pedagogicznej.  

W roku szkolnym 2017/2018 w świętochłowickich szkołach funkcjonowały oddziały 

sportowe, w ramach których uczniowie realizowali dodatkowe zajęcia sportowe.  

Szkoły, w których funkcjonowały oddziały sportowe przedstawia poniższa tabela: 

Placówka Dyscyplina 
Oddziały Uczniowie 

ogółem 
Dziewczęta Chłopcy 

klasa liczba 

 

SP 2 

 

piłka 

siatkowa 

 

IV 1 24 12 12 

V 1 20 8 12 

VI 1 22 11 11 

VII 1 25 15 10 

 

SP 17 

 

piłka 

siatkowa 

IV 1 22 11 11 

V 1 26 12 14 

VI 1 24 10 14 

VII 1 20 10 
10 

 

 

 

 

SP 19 

 

piłka 

ręczna 

IV 1 23 10 13 

V 0,4 7 7 0 

VI 0,5 13 13 0 

VII 0,5 13 13 0 

 

piłka 

nożna 

IV 1 20 14 6 

V 0,6 12 0 12 

VI 0,5 11 0 11 

VII 0,5 14 0 14 
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Gim. 1 
piłka 

siatkowa 
III 1 24 11 13 

I LO 
piłka 

siatkowa 
I 1 21 11 10 

Razem 15 341 168 173 

 

W roku szkolnym 2017/2018 we wszystkich szkołach podstawowych działały świetlice 

szkolne. Z usług świetlicy skorzystało łącznie 678 uczniów. Czas pracy świetlic ustalany jest 

zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez rodziców. 

3. 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 i inwestycje miasto przeznaczyło 

4 527 178,41 złotych. Prace remontowe i inwestycyjne wykonywane są na bieżąco przez 

cały rok.  

Zakres najważniejszych zrealizowanych zadań przedstawia poniższa tabela: 

Placówka Opis inwestycji lub remontu 
Koszt inwestycji  

lub remontu 
Źródło 

finansowania 
Uwagi 

PM 3 remont instalacji elektrycznej 1 845,00 zł 

budżet gminy 

umowa w trakcie 
realizacji zawarta IX 

2018 r. 

PM 4 

doposażenie placu zabaw 32 733,82 zł umowa zrealizowana 

sporządzenie dokumentacji 
projektowej remontu oraz kolorystyki 

elewacji 
3 075,00 zł umowa zrealizowana 

remont i malowanie elewacji 90 272,92 zł 
umowa w trakcie 

realizacji zawarta VIII 
2018 r. 

remont instalacji elektrycznej 615,00 zł 
umowa w trakcie 

realizacji zawarta IX 
2018 r. 

PM 7 

modernizacja placu zabaw 99 377,73 zł umowa zrealizowana 

remont nawierzchni ciągów 
komunikacyjnych 

182 321,09 zł umowa zrealizowana 

sporządzenie dokumentacji 
projektowej remontu oraz kolorystyki 

elewacji 
3 567,00 zł umowa zrealizowana 

remont i malowanie elewacji 108 987,85 zł 
umowa w trakcie 

realizacji zawarta VIII 
2018 r. 

PM 8 

sporządzenie dokumentacji 
projektowej remontu oraz kolorystyki 

elewacji 
3 075,00 zł umowa zrealizowana 

remont i malowanie elewacji 74 203,81 zł 
umowa w trakcie 

realizacji zawarta VIII 
2018 r. 

renowacja oraz ułożenie posadzek 
drewnianych (parkietów) 

47 547,10 zł umowa zrealizowana 

PM 9 
rozbudowa istniejącego placu zabaw 

poprzez montaż dodatkowych 
urządzeń zabawowych 

109 330,70 zł umowa zrealizowana 
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rozbiórka i budowa ogrodzenia terenu 
oraz zagrody śmietnikowej wraz z 

wymianą nawierzchni utwardzonych 
ciągów pieszych 

357 000,01 zł umowa zrealizowana 

remont instalacji elektrycznej 246,00 zł 
umowa w trakcie 

realizacji zawarta IX 
2018 r. 

PM 11 
renowacja posadzek drewnianych 

(parkietów) 
31 543,04 zł umowa zrealizowana 

PM 12 

doposażenie placu zabaw 21 926,90 zł umowa zrealizowana 

wymiana wykładzin podłogowych 1 957,08 zł 
umowa w trakcie 

realizacji zawarta VIII 
2018 r. 

remont instalacji elektrycznej 13 284,00 zł 
umowa w trakcie 

realizacji zawarta IX 
2018 r. 

PM 13 

wymiana istniejącej stolarki drzwiowej 
zewnętrznej 

7 134,00 zł umowa zrealizowana 

sporządzenie dokumentacji 
projektowej remontu oraz kolorystyki 

elewacji 
4 920,00 zł umowa zrealizowana 

remont i malowanie elewacji, remont 
tarasów oraz obejścia budynku 

590 755,59 zł 
umowa w trakcie 

realizacji zawarta VIII 
2018 r. 

remont instalacji elektrycznej 17 220,00 zł 
umowa w trakcie 

realizacji zawarta IX 
2018 r. 

SP 1 

Wielopokoleniowe miejsce 
aktywnego wypoczynku i rekreacji dla 

mieszkańców (Budżet Obywatelski 
2017) 

129 429,04 zł 

budżet gminy 
Budżet 

Obywatelski 
2017 

umowa zrealizowana 

wykonanie nawierzchni z 
amortyzujących płyt gumowych wokół 

urządzeń zabawowych 
28 116,43 zł 

budżet gminy 

umowa w trakcie 
realizacji zawarta IX 

2018 r. 

remont instalacji elektrycznej 7 011,00 zł 
umowa w trakcie 

realizacji zawarta IX 
2018 r. 

SP 2 
wymiana elementów małej 

architektury wraz z ich uzupełnieniem 
(Budżet Obywatelski 2018) 

14 538,60 zł 

budżet gminy 
Budżet 

Obywatelski 
2018 

umowa w trakcie 
realizacji zawarta IX 

2018 r. 

SP 3 
renowacja posadzek drewnianych 

(parkietów) 
5 050,39 zł budżet gminy umowa zrealizowana 

SP 4 

opracowanie wielobranżowej 
dokumentacji projektowej 

zagospodarowania terenu (Budżet 
Obywatelski 2018) 

44 280,00 zł 

budżet gminy 
Budżet 

Obywatelski 
2018 

umowa zrealizowana 

Strefa Aktywności Rodzinnej (Budżet 
Obywatelski 2017) 

132 389,02 zł 

budżet gminy 
Budżet 

Obywatelski 
2017 

umowa zrealizowana 

remont instalacji elektrycznej 369,00 zł 

budżet gminy 

umowa w trakcie 
realizacji zawarta IX 

2018 r. 

wymiana siatek piłkochwytowych 
zabezpieczających boiska sportowe 

16 413,40 zł 
umowa w trakcie 

realizacji zawarta IX 
2018 r. 

SP 8 
wykonanie instalacji wentylacji 

mechanicznej sali gimnastycznej 
(Budżet Obywatelski 2018) 

153 565,50 zł 

budżet gminy 
Budżet 

Obywatelski 
2018 

umowa w trakcie 
realizacji zawarta VII 

2018 r. 



 17 

sporządzenie dokumentacji 
projektowej remontu oraz kolorystyki 

elewacji 
4 920,00 zł 

budżet gminy 

umowa zrealizowana 

remont i malowanie elewacji 408 404,75 zł 
umowa w trakcie 

realizacji zawarta VIII 
2018 r. 

remont instalacji elektrycznej 28 290,00 zł 
umowa w trakcie 

realizacji zawarta IX 
2018 r. 

wymiana siatek piłkochwytowych 
zabezpieczających boiska sportowe 

31 591,23 zł 
umowa w trakcie 

realizacji zawarta IX 
2018 r. 

SP 17 wymiana wykładzin podłogowych 9 268,09 zł 
umowa w trakcie 

realizacji zawarta VIII 
2018 r. 

SP 19 

sporządzenie dokumentacji 
projektowej remontu oraz kolorystyki 

elewacji 
3 936,00 zł umowa zrealizowana 

remont i malowanie elewacji 188 301,82 zł 
umowa w trakcie 

realizacji zawarta VIII 
2018 r. 

wymiana wykładzin podłogowych 31 144,20 zł 
umowa w trakcie 

realizacji zawarta VIII 
2018 r. 

SPS 10 

termomodernizacja budynku – etap I 844 948,77 zł 
umowa w trakcie 

realizacji zawarta VIII 
2018 r. 

wymiana wykładzin podłogowych 5 476,51 zł 
umowa w trakcie 

realizacji zawarta VIII 
2018 r. 

renowacja posadzek drewnianych 
(parkietów) 

902,82 zł umowa zrealizowana 

ZSO 1 

remont nawierzchni ciągów pieszych 77 527,98 zł umowa zrealizowana 

remont boiska do siatkówki o 
nawierzchni poliuretanowej  

89 335,61 zł 

budżet gminy 
Budżet 

Obywatelski 
2018 

umowa w trakcie 
realizacji zawarta IX 

2018 r. 

wymiana wykładzin podłogowych 30 851,61 zł 

budżet gminy 

umowa w trakcie 
realizacji zawarta VIII 

2018 r. 

remont instalacji elektrycznej 2 460,00 zł 
umowa w trakcie 

realizacji zawarta IX 
2018 r. 

ZSO 2 

przebudowa nawierzchni placu 
szkolnego 

157 277,50 zł umowa zrealizowana 

renowacja posadzek drewnianych 
(parkietów) 

16 261,73 zł umowa zrealizowana 

remont instalacji elektrycznej 51 660,00 zł 
umowa w trakcie 

realizacji zawarta IX 
2018 r. 

ZSS 
wymiana stolarki drzwiowej 

wewnętrznej 
1 808,10 zł umowa zrealizowana 

MPO 

całodobowe pogotowie awaryjne 160 152,67 zł wartość umów za okres 
IX 2017 / VII 2018  
umowa w trakcie 

realizacji 
nadzór nad całodobowym 
pogotowiem awaryjnym 

48 558,00 zł 
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Na bieżąco w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych pracownicy 

upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie 

przeprowadzali kontrole doraźne i kompleksowe (PM 1, PM 3, PM 4, PM 7, PM 8, PM 9, 

PM 11, PM 13, SP 1, SP 2, SP 3, SP 4, SP 8, SP 17, SP 19, SPS 10, ZSiPP, ZSO 2). 

Kontrole doraźne dotyczyły np. przygotowania placówki do nowego roku szkolnego, stanu 

sanitarnego placówki, stanu kuchni, w zakresie poboru próbek wody do badań 

laboratoryjnych, w zakresie czystości wody do picia, stanu sanitarnego piaskownic. 

Dokonywana była ocena stopnia realizacji programu wojewódzkiego pt. „Klub zdrowego 

przedszkolaka” (PM 4), programu „Czyste powietrze wokół nas” (PM 8), programu 

edukacyjnego „ Trzymaj formę” (SP 4), programu edukacyjnego „Nie pal przy mnie, proszę” 

(SP 4), programu „Bieg po zdrowie” (SP 19), programu „Smak życia”, czyli debata 

o dopalaczach (SPS 10). Kontrole kompleksowe przeprowadzane były w zakresie oceny 

stanu sanitarnego obiektu, węzła żywieniowego, dostosowania mebli edukacyjnych do zasad 

ergonomii. 

W zdecydowanej części kontroli wykazano brak uwag i zaleceń, w pozostałych w miarę 

możliwości finansowych zalecenia były wykonywane przez placówki lub przekazywane 

do realizacji Wydziałowi Inwestycji i Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego.  

Regularnie we wszystkich przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych odbywały 

się również okresowe kontrole i przeglądy techniczne przewodów kominowych, 

wentylacyjnych, układów pomiarowych dot. energii elektrycznej, badania skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej, sprzętu przeciwpożarowego, sprawności instalacji i urządzeń 

gazowych, instalacji elektrycznej, przeglądy instalacji CO, stanu technicznej sprawności 

elementów budynku oraz stanu technicznego i bezpieczeństwa ogrodu, urządzeń placu 

zabaw. 

II. KADRA I SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

1. Zatrudnienie nauczycieli 

Na podstawie zatwierdzonych arkuszy i aneksów organizacji pracy szkoły 

w ww. placówkach w roku szkolnym 2017/2018 zatrudnionych nauczycieli było wg SIO 

na 30.09.2017 r.:  

 

Wyszczególnie-

nie  

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 

przygot. pedagog. 

737 623,76 8 3,53 17 8,92 111 89,59 141 119,23 460 402,49 
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Dyplom 

ukończenia 

studiów 

magisterskich bez 

przygotowania 

pedagogicznego, 

dyplom 

ukończenia 

wyższych studiów 

zawodowych i 

przygotowanie 

pedagogiczne  

35 32,28 1 1 5 4,53 11 9,98 10 9,72 8 7,05 

Dyplom 

ukończenia 

wyższych studiów 

zawodowych bez 

przygotowania 

pedagog. dyplom 

ukończenia 

kolegium 

nauczycielskiego, 

dyplom 

ukończenia 

kol.jęz.obcych  

10 7,78 0 0 0 0 3 0,78 2 2 5 5 

 

Pozostałe 

kwalifikacje  
2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

 

Ogółem  784 665,82 10 5,53 22 13,45 125 100,35 154 131,95 473 414,54 

Zatrudnienie nauczycieli w osobach ( w %) 

 nauczyciele bez stopnia awansu zawodowego  -   1,28 % 

 nauczyciele stażyści     -   2,81 % 

 nauczyciele kontraktowi    - 15,94 % 

 nauczyciele mianowani    - 19,64 % 

 nauczyciele dyplomowani    - 60,33 % 

Zatrudnienie nauczycieli w etatach (w %) 

 nauczyciele bez stopnia awansu zawodowego  -   0,83 % 

 nauczyciele stażyści     -   2,02 % 

 nauczyciele kontraktowi    - 15,07 % 

 nauczyciele mianowani    - 19,82 % 

 nauczyciele dyplomowani    - 62,26 % 
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2,020,83

62,26

19,82

15,07

1. bez

2. stażysta

3. kontraktowy

4. mianowany

5. dyplomowany

 
Wykres 10. Zatrudnienie nauczycieli w etatach w roku szkolnym 2017/2018 (w %) 

 

3,55

1,65
2,02

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2015/2016 2016/2017 2017/2018

stażysta

 

Wykres 11. Zestawienie liczby etatów nauczycieli stażystów w świętochłowickich placówkach oświatowych – 

porównanie 3 lat szkolnych (w %) 
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Wykres 12. Zestawienie liczby etatów nauczycieli kontraktowych w świętochłowickich placówkach 

oświatowych – porównanie 3 lat szkolnych (w %) 
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Wykres 13. Zestawienie liczby etatów nauczycieli mianowanych w świętochłowickich placówkach oświatowych 

– porównanie 3 lat szkolnych (w %) 
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Wykres 14. Zestawienie liczby etatów nauczycieli dyplomowanych w świętochłowickich placówkach 

oświatowych – porównanie 3 lat szkolnych (w %) 

Nauczyciele zatrudnieni byli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. 

Z urlopów dla poratowania zdrowia w trakcie roku szkolnego 2017/2018 skorzystało 30 

nauczycieli szkół i placówek oświatowych, co w konsekwencji przełożyło się na kwotę 

1 132 761,80 zł ponoszoną przez organ prowadzący. 

2. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych 

W szkołach i placówkach oświatowych oprócz kadry pedagogicznej zatrudnieni byli 

również pracownicy niepedagogiczni. Stan zatrudnienia tej grupy pracowników przedstawia 

poniższa tabela wg SIO na 30.09.2017 r.: 

 

Pracownicy w osobach  w etatach  

ekonomiczno-administracyjni 33 24,91 

kuchni i stołówki 74 70,64 

obsługi 202 175,8 

pomoc nauczyciela 22 18,96 

asystent nauczyciela lub art. 15 

ust 2 ustawy Prawo Oświatowe 

2 1,13 

 Razem  333 291,44 
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3. Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

W roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzono 22 postępowania egzaminacyjne na 

stopień zawodowy nauczyciela mianowanego dla nauczycieli następujących szkół 

i placówek: 

Placówka Liczba nauczycieli 

Przedszkole Miejskie nr 2 1 

Przedszkole Miejskie nr 7 1 

Przedszkole Miejskie nr 9 2 

Przedszkole Miejskie nr 11 1 

Przedszkole Miejskie nr 12 1 

Szkoła Podstawowa nr 1 1 

Szkoła Podstawowa nr 2 1 

Szkoła Podstawowa nr 4 2 

Szkoła Podstawowa nr 8 1 

Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 
4 

Szkoła Podstawowa nr 19 1 

Zespół Szkół Specjalnych 3 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 1 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 1 

Młodzieżowy Dom Kultury 1 

Ponadto 11 nauczycieli zdobyło tytuł nauczyciela kontraktowego i 13  nauczyciela 

dyplomowanego. 

4. Konkursy na stanowisko dyrektora 

W roku szkolnym 2017/2018 decyzją organu prowadzącego ogłoszono 3 konkursy na 

stanowisko dyrektora: w Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 17 i Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej. Ponadto powierzono 

w procedurze bez konkursowej stanowisko dyrektora w Przedszkolu Miejskim nr 4. 

5. Nauczyciele – doradcy metodyczni 

W świętochłowickich szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 

zatrudnieni byli nauczyciele – doradcy metodyczni z następujących przedmiotów: 

Nauczany przedmiot  Miejsce zatrudnienia nauczyciela – doradcy  

wychowanie przedszkolne  PM 8 

kształcenie zintegrowane  SP 1 

geografia i przyroda  SP 8  

język polski  ZSO 2 

język angielski  ZSEU 
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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.). 

Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2016/2017, Prezydent 

Miasta Świętochłowice z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2017 r. uhonorował nagrodami 

6 dyrektorów i 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, 

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) Nauczyciele podnoszący kwalifikacje na uczelniach wyższych i kursach 

kwalifikacyjnych, uzyskujący dofinansowanie opłaty za kształcenie pobieranej 

przez szkołę lub zakład kształcenia nauczycieli  

 

Placówka Kierunek studiów Forma 
Kwota 

dofinansowania zł 

PM 2 Surdopedagogika 
studia 
podyplomowe 

1 887,00 

PM 3 Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie 
przedszkolne 

uzupełniające 
studia magisterskie 

1 230,00 

PM 12 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
studia 
podyplomowe 

2 000,00 

PM 12 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
studia 
podyplomowe 

1 947,00 

PM 12 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
studia 
podyplomowe 

2 000,00 

PM 12 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
studia 
podyplomowe 

2 000,00 

SP 1 Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami 
i spektrum autyzmu (ASD) 

studia 
podyplomowe 

1 440,00 

SP 2 Oligofrenopedagogika 
studia 
podyplomowe 

1 848,00 

SP 2 Oligofrenopedagogika 
studia 
podyplomowe 

1 896,00 

SP 3 Logopedia z Glottodydaktyką 
studia 
podyplomowe 

705,00 

SP 4 Edukacja i rehabilitacja osób studia 1 857,00 
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z niepełnosprawnością intelektualną 
z elementami andragogiki 

podyplomowe 

SP 4 
Edukacja i rehabilitacja osób 
z niepełnosprawnością intelektualną 
z elementami andragogiki 

studia 
podyplomowe 

2 000,00 

SP 8 Surdopedagogika 
studia 
podyplomowe 

1 974,00 

SP 8 
Oligofrenopedagogika – edukacja 
i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 
intelektualną 

studia 
podyplomowe 

2 000,00 

SP 8 Tyflopedagogika 
studia 
podyplomowe 

1 875,00 

SP 8 Informatyka i technologia informacyjna 
studia 
podyplomowe 

1 800,00 

SP 17 Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze 
spektrum autyzmu 

studia 
podyplomowe 

1 590,00 

SP 17 Biologia 
studia 
podyplomowe 

2 000,00 

SP 17 
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i 
rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 
intelektualną 

studia 
podyplomowe 

1 680,00 

SP 17 
Oligofrenopedagogika – edukacja 
i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 
intelektualną 

studia 
podyplomowe 

2 000,00 

SP 19 Geografia 
studia 
podyplomowe 

2 000,00 

SP 19 
Edukacja i rehabilitacja osób 
z niepełnosprawnością intelektualną – 
Oligofrenopedagogika 

studia 
podyplomowe 

1 674,00 

SP 19 Edukacja i rehabilitacja osób 
z niepełnosprawnością intelektualną 

studia 
podyplomowe 

1 800,00 

SPS 10 Diagnoza i terapia pedagogiczna 
studia 
podyplomowe 

1 740,00 

SPS 10 Socjoterapia 
studia 
podyplomowe 

2 000,00 

ZSiPP Matematyka 
studia 
podyplomowe 

2 000,00 

ZSS Doradca zawodowy 
studia 
podyplomowe 

1 758,00 

ZSO 1 
Oligofrenopedagogika – edukacja 
i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 
intelektualną 

studia 
podyplomowe 

1 253,00 

ZSO 1 
Oligofrenopedagogika – edukacja 
i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 
intelektualną 

studia 
podyplomowe 

1 200,00 

ZSO 1 Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu (ASD) 

studia 
podyplomowe 

1 440,00 

ZSO 2 
Edukacja i rehabilitacja osób 
z niepełnosprawnością intelektualną – 
Oligofrenopedagogika 

studia 
podyplomowe 

1 974,00 

ZSO 2 Zarządzanie oświatą 
kurs 
kwalifikacyjny 

840,00 

ZSO 2 
Oligofrenopedagogika – edukacja 
i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 
intelektualną 

studia 
podyplomowe 

2 000,00 

ZSO 2 Edukacja i rehabilitacja osób 
z niepełnosprawnością intelektualną 

studia 
podyplomowe 

1 728,00 

ZSEU Psychokorekcja zaburzeń zachowania 
studia 
podyplomowe 

360,00 

PPP 
Edukacja i wspieranie rozwoju osób 
z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi 
całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 

studia 
podyplomowe 

2 000,00 

Razem 36 osób 61 496,00 
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2) Doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenia, kursy) w roku szkolnym 

2017/2018 

 

Placówka 

 

Tematyka szkoleń, kursów, itp. 

PM 1 

Pomoc psychologiczna–pedagogiczna cz. I i cz. II; 
Ocena pracy nauczyciela; 
Metoda Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.  

 

PM 2 - 

PM 3 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu cz. 1 i 2; 
Ocena pracy nauczyciela; 
Trudne dziecko czy trudny rodzic; 
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu; 
Wymagania nadzoru pedagogicznego; 
Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

PM 4 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych przepisów oświatowych cz.1 i cz.2; 
Ocena pracy nauczyciela; 
Efektywna współpraca z rodzicami; 
Kreatywne zajęcia kulinarne w przedszkolu; 
Pudło inspiracji; 
Trudne dziecko czy trudny rodzic; 
Nowe przepisy prawne - pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kształcenie specjalne, kwalifikacje 
nauczycieli cz. I i cz. II; 
Awans zawodowy nauczycieli; 
Otoczenie prawne placówek oświatowych w kontekście ubezpieczeń grupowych; 
Zmiany w prawie - organizacja zajęć, imprez i wycieczek w kontekście odpowiedzialności 
nauczycieli; 
Kodeks postępowania administracyjnego; 
Wymagania nadzoru pedagogicznego; 
Ocena pracy nauczyciela dla dyrektorów. 

 

PM 7 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna; 
Zabawy z kwadratem; 
Kierownik wycieczek szkolnych; 
Ocena pracy nauczyciela. 
 

PM 8 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu; 
Klub Geografa i Podróżnika - niemapa Katowic; 
Zaprogramuj przyszłość – nauka programowania; 
Trudne dziecko, trudny rodzic; 
Innowacyjna edukacja czyli praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej. 
 

PM 9 

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna; 
Podstawa programowa; 
Dokumentowanie pracy przedszkola. 
 

PM 11 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu; 
Nowa podstawa programowa. 
 

PM 12 

Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w świetle nowych uwarunkowań prawnych cz. I i cz. II; 
Siedem kroków do odporności psychicznej; 
Trudne dziecko- trudny rodzic; 
Nauczanie programowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem maty 
edukacyjnej i robotów; 
Dyskryminacja i nietolerancja w szkole jako wynik błędów nauczycieli; 
Organizacja efektywnego kształcenia uczniów niepełnoprawnych w przedszkolu; 
Ocena pracy nauczyciela – procedury, wskaźniki, dokumentowanie; 
Kreatywne zajęcia kulinarne w szkole lub przedszkolu – jak zachęcić dziecko do zdrowej 
żywności. 
 

PM 13 Diagnoza przedszkolna z WSiP; 
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Kim będę jak urosnę? Poznajemy zawody w przedszkolu; 
Uczymy dzieci wartości – myślenie wizualne; 
Kreatywne zajęcia kulinarne w szkole lub w przedszkolu – jak zachęcić dzieci do zdrowej 
żywności; 
Efektywna współpraca przedszkola z rodzicami; 
Charakteryzacja przedszkolnego aktora; 
Trudne dziecko czy trudny rodzic; 
Preorientacja zawodowa –kształtowanie postaw dzieci przedszkolnych wobec pracy; 
Wybieraj z głową – jak świadomie wybierać publikacje dla dziecka?; 
Moje bezpieczne (?) dziecko w obszarze wykorzystania seksualnego dzieci; 
Efektywność osobista – jak mądrze zarządzać sobą w zawodzie nauczyciela?; 
Nowa Era dla przedszkola. Rozwój – Wychowanie –Edukacja; 
Nowa podstaw programowa – nowy rozdział w życiu przedszkola; 
Zabawa inspiracją do działania; 
Switch to English! Przełącz się na angielski!; 
Pudło inspiracji. Nauka i zabawa w największym formacie!; 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna cz. I i cz. II; 
Moja Mała ojczyzna - opracowanie: Iwona Utnik, Ewa Kurowska–Dawid; 
Jak możesz wesprzeć dziecko zacinające się/jąkające w grupie przedszkolnej – opracowanie: 
Agnieszka Latkowska.  
 

SP 1 

Ochrona danych osobowych; 
Organizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej w szkole; 
Ocena pracy nauczyciela od roku 2018; 
Uczeń z zaburzeniami odżywiania w szkole; 
Informatyka w zreformowanej szkole – rozwiązania praktyczne; 
Gry i zabawy; 
Pierwsza pomoc przedmedyczna; 
Pomyślę i rozwiążę; 
Aktywacja uczniów; 
Rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów we współczesnej szkole; 
Statut szkolny; 
Nowa podstawa programowa; 
Studia podyplomowe w zakresie socjoterapii i resocjalizacji; 
Studia podyplomowe – Doradztwo zawodowe; 
Studia podyplomowe – Historia w szkole; 
Studia podyplomowe – Organizacja i zarządzanie oświatą;  
Studia podyplomowe – Autyzm i zespół Aspergera; 
Studia podyplomowe – Logopedia. 
 

SP 2 - 

SP 3 

Kreatywne Świętochłowice; 
Edukacja dla wartości; 
Ocena pracy nauczyciela. 
 

SP 4 

Organizacja i zarządzanie oświatą – studia podyplomowe; 
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i zespołem 
Aspergera - studia podyplomowe; 
Nauczanie programowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem maty 
edukacyjnej i robotów; 
Warsztaty Efektywnej Nauki w ramach projektu Kreatywne szkoły 
E-learningowy kurs języka angielskiego; 
Kurs języka angielskiego 50+; 
Rozwijanie kompetencji kluczowych w kontekście nowej podstawy programowej; 
Ochrona dzieci przed potencjalnymi zagrożeniami i konfliktami z prawem – spotkanie z sędzią 
Anną Marią Wesołowską. 
  

SP 8 

Obsługa aplikacji w zakresie działań w dzienniku elektronicznym; 
Komunikacja interpersonalna – porozumiewamy się miedzy sobą; 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej i Gimnazjum w świetle nowych 
przepisów prawa. 
 

SP 17 

Doradztwo zawodowe;  
Opieka nad dziećmi chorymi na cukrzycę w placówce oświatowej; 
Piosenka sportowa;  
Jak motywować uczniów do nauki; 
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Trening umiejętności wychowawczych i profilaktycznych;  
Mind the map – szkolenie metodyczne;  
Kiedy oczy nie mogą ręce dopomogą, czyli jak wspomagać zaburzone zmysły. Wspomaganie 
nauczycieli w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;  
Rozwój emocjonalny ucznia – szkolenie psychologiczne;  
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna po zmianach w prawie. Indywidualne programy edukacyjno-
terapeutyczne;  
Wychowanie i profilaktyka po zmianach w prawie;. 
Wychowanie fizyczne i sport szkolny w świecie reformy edukacyjnej; 
Kodeks postępowania administracyjnego;  
Nauczanie programowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem maty 
edukacyjnej i robotów; 
RODO w praktyce – zmiana przepisów unijnych. 
  

SP 19 

Statut szkoły;  
Nowa podstawa programowa; 
Metody aktywne na lekcjach. 
 

SPS 10 

Socjoterapia; 
Biofeedback; 
Karta oceny pracy logopedycznej dziecka; 
Gimnastyka korekcyjna. 
 

ZSiPP 

Praca z dzieckiem z wadą słuchu; 
Smak życia czyli debata o dopalaczach; 
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu; 
Kompetencje kluczowe w oświacie; 
Budowanie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego; 
Planowanie, organizacja nadzoru pedagogicznego; 
Ocena poziomu funkcjonowania ucznia; 
Szkolenia sanepidowskie; 
Twarze depresji; 
Organizacja egzaminu gimnazjalnego i maturalnego; 
Jak radzić sobie z agresywnym uczniem; 
Trudne rozmowy z rodzicami; 
Szkolenie RP w zakresie procedur, organizacji i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego; 
Elementy prawa w nauczaniu; 
Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy. 
 

ZSS 

Ocena pracy nauczyciela; 
Podstawy prawne – odpowiedzialność nauczyciela; 
Zmiany w Karcie Nauczyciela; 
Działalność innowacyjna – integralnym elementem w szkole; 
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela; 
Procedury interwencji kryzysowych; 
Ochrona danych osobowych; 
Zasoby biblioteczne; 
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych; 
Program profilaktyczno-wychowawczy; 
Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w świetle nowych przepisów. 
 

ZSO 1 

Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - studia 
podyplomowe; 
Niechęć do szkoły.  Stres, depresja, próby samobójcze – strategia przeciwdziałania;. 
Projektem Certyfikat+ (nauka języka  angielskiego); 
Odpowiedzialność prawna nauczycieli (kara cywilna, porządkowa i dyscyplinarna); 
Ochrona danych osobowych w świetle nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE)2016/679 z dn. 27.04.2016  r. ws ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych. 
 
 

ZSO 2 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
Psychopatologia okresu dorastania; 
Kompetencje kluczowe. 
 

ZSEU Nowa podstawa programowa; 
Dostosowanie form i metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 
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Pracuj z głową; 
Razem czy osobno – kulisy pracy w grupach; 
Ocenianie kształtujące; 
Ocena pracy nauczyciela; 
Spotkanie pedagogów i psychologów z Prokuratorem. 
 

PPP 

Integracja Sensoryczna – II stopień; 
Diagnoza i terapia pedagogiczna; 
Jak pomóc dziecku z APD w szkole i życiu; 
Diagnoza funkcjonalna i standardy funkcjonowania PPP; 
Uprawnienia diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford-Binet 5; 
O mówieniu, czytaniu i pisaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym; 
Życie z zacięciem; 
Terapia Jąkania; 
Doradztwo zawodowe w świetle zmian od 01.09.2018 r.; 
Reforma oświaty 2017; 
Doradztwo zawodowe w szkole; 
Ogólnopolski Tydzień Kariery, Edukacja, Kompetencje, Rynek pracy; 
Opiniowanie; 
Walidacja; 
Jak ciekawie prowadzić zajęcia; 
Uzależnienia chemiczne – mechanizmy; 
Szkolenie z zakresy organizacji WWR; 
Konferencja dotycząca specjalnych potrzeb edukacyjnych; 
Wyciąganie wniosków z obserwacji. Zasady rozpoczynania terapii w zależności od diagnozy; 
Efektywne doradztwo zawodowe; 
Pracodawca partnerem Strategicznym; 
Metoda Ruchu Rozwijającego. 
 

MDK 
Szkolenia wewnątrzzakładowe nt. bezpieczeństwa wychowanków oraz zmian w prawie 
oświatowym. 
 

III. REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY NA RZECZ UCZNIÓW, SZKÓŁ 

I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

W roku szkolnym 2017/2018 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych 

obowiązków gminy na rzecz uczniów, szkół i placówek oświatowych. 

Mając na uwadze zapisy ustawowe Miasto realizowało między innymi rozliczenia 

finansowe między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania 

48 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 

219 153,19 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 

78 298,32 zł.  

W roku szkolnym 2017/2018 Miasto poniosło koszty w wysokości 6 921,19 zł w ramach 

rozliczania kosztów nauczania religii uczniów zamieszkałych w Świętochłowicach 

uczęszczających na lekcje religii w innych miastach. 

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach kolejnej edycji "Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa" szkoły (SP Nr 1, SP Nr 2 i SP Nr 3) otrzymały środki (36 000 zł) na 
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dofinansowanie bibliotek na zakup nowości wydawniczych. Realizacja programu nastąpi 

w roku szkolnym 2018/2019 (IX-XII 2018 r.). 

W ramach 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznano środki na 

dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do 

realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych: 

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 75 000 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 4 - 54 616 zł 

Realizacja programu nastąpi w roku szkolnym 2018/2019 (IX-XII 2018 r.). 

Poniższa tabela przedstawia wykaz pozyskanych środków. 

Lp. 
Nazwa 

Placówki 

Aktywne tablice 

Wyprawka 

szkolna 

Dotacja 

podręczniko

wa 

Pomoce 

dydakt. 

z rezerwy 

0,4% 

Bezpiecz. 

i przyjazna 

szkoła 

 

Zielona 

pracownia 

 

 

Gabinety Razem na 

szkołę 

dotacja 
wkład 

własny 
  

1. SP 1 
   

100 967,62 
  

25 673,85 5 469,51 132 110,98 

2. SP 2 14 000,00 3 500,00 
 

44 786,72 
  

25 790,57 1 051,05 89 128,34 

3. SP 3 14 000,00 3 500,00 
 

27 921,78 
  

 2 124,78 47 546,56 

4. SP 4 14 000,00 3 500,00 
 

44 480,13 
 

9 982,19  6 284,40 78 246,72 

5. SP 8 
   

81 041,75 
  

31 827,01 5 513,89 118 382,65 

6. SPS 10 14 000,00 3 500,00 700,00 12 380,29 
  

 3 975,99 34 556,28 

7. SP 17 14 000,00 3 500,00 
 

63 130,90 
  

 2 230,00 82 860,90 

8. SP 19 14 000,00 3 500,00 
 

52 176,11 
 

7 920,00  1 001,50 78 597,61 

9. ZSO 1 
  

725,00 31 654,98 
  

36 126,29 4 332,30 72 838,57 

10. ZSO 2 
  

880,00 38 034,39 
  

 3 635,40 42 549,79 

11. ZSS 
  

14 400,00 9  247,65 
  

 3 018,00 26 665,65 

12. ZSiPP 
   

14 623,32 
  

  14 623,32 

13. ZSEU 
  

596,22 
   

 6 185,09 6 781,31 

14. Salezjanie   405,10 25 208,37 30 642,00    56 255,47 

Razem: 84 000,00 21 000 17 706,32 545 654,01 30 642,00 17 902,19 119 417,72 44 821,91 881 144,15 

 

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 w roku szkolnym 2017/2018 

rozdysponowano kwotę w wysokości 18 384,00 zł na następujące placówki: 

 Szkoła Podstawowa nr 1, 

 Szkoła Podstawowa nr 2, 

 Szkoła Podstawowa nr 3, 

 Szkoła Podstawowa nr 4, 

 Szkoła Podstawowa nr 8, 

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17, 

 Szkoła Podstawowa nr 19, 

 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10, 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, 

 Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej, 
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 Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, 

 Zespół Szkół Specjalnych.  

W ramach przyznanych środków podjęto następujące działania: 

 programy profilaktyczne o tematyce uzależnień i współczesnych problemów 

społecznych, 

 spektakle edukacyjno – profilaktyczne, 

 pogadanki, 

 konkursy wiedzowe nt. uzależnień i problemów z tym związanych, 

 konkursy plastyczne, 

 prelekcje dla rodziców, 

 warsztaty szkoleniowe kadry pedagogicznej, 

 prezentacje multimedialne, 

 alternatywne sposoby bezpiecznego spędzania wolnego czasu.  

1. Zadania realizowane przy współudziale szkół i placówek oświatowych 

Organ prowadzący każdego roku zatwierdzając zadania naborowe do szkół 

ponadgimnazjalnych rozszerza ofertę edukacyjną w szkołach, dając tym samym możliwość 

wyboru młodzieży naszego miasta coraz atrakcyjniejszych kierunków kształcenia. Dzięki 

środkom finansowanym z budżetu gminy w Szkole Podstawowej nr 2 od kilku lat realizowana 

jest dodatkowo jedna godzina tygodniowo języka niemieckiego na poziomie klas I – IV, zaś 

w Szkole Podstawowej nr 8 od roku szkolnego 2017/2018 dla klas trzecich. W zakresie 

wzbogacenia oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 prowadzona jest 

od roku szkolnego 2016/2017 pierwsza w Polsce klasa uniwersytecka z obowiązkowym 

językiem chińskim – pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego. Ponadto funkcjonujące przy 

wsparciu JST klasy mundurowe w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w dużej 

mierze uatrakcyjniają ofertę edukacyjną szkół. Nie można pominąć tutaj faktu że w 2017 roku 

klasa mundurowa została wybrana przez Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie do 

pilotażowego programu certyfikowanych klas wojskowych.  

Dzięki inicjatywie powołanego w 2015 roku stosownym zarządzeniem zespołu Zadaniowego 

ds. opracowania miejskiego programu promocji szkół pn. „Tu jest moje miejsce” w roku 

szkolnym 2017/2018 podjęto ścisłą współpracę ze świętochłowickimi przedsiębiorcami, 

dzięki czemu udało się uruchomić w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych 

prowadzącym kształcenie branżowe klasy patronackie m.in. w zawodzie kierowca – 

mechanik. Dodatkowo dzięki zaistniałemu zapotrzebowaniu ze strony uczniów uruchomiono 

klasę o specjalności technik informatyk (z programem e-sport). Ponadto efektem działań 

powołanego zespołu są organizowane corocznie Tragi edukacyjne oraz wzmożona 

współpraca z pracodawcami.  

2. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych 

W roku szkolnym 2017/2018 z uwagi na brak możliwości zapewnienia odpowiedniej 

formy kształcenia specjalnego na terenie miasta Świętochłowice skierowano na wniosek 

rodzica 20 uczniów do następujących placówek: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci 

Niesłyszących i Słabo Słyszących, Zespołu Szkół Specjalnych nr 11, Szkoły Podstawowej 

Specjalnej nr 60, Technikum nr 20 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Zespole Szkół 

nr 1 w Katowicach, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Zespole Szkół nr 1, Specjalnego 



 32 

Ośrodka Wychowawczego w Bytomiu, Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Chorzowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci 

i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 

w Brzegu Dolnym i Solcu. W związku z powyższym, realizując w roku szkolnym 2017/2018 

obowiązki określone w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz.U.  z 2018 r., poz. 996 z poźn. zm.) dowożono lub refundowano rodzicom wydatki 

związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta 

Świętochłowice lub do innych miast prowadzących odpowiednie placówki. Z dowozu 

(zorganizowanego i we własnym zakresie) korzystało łącznie 103 uczniów, w tym 34 do 

innych miast tj. do: 

1) Zespołu Szkół nr 1 w Bytomiu – 5 osób, 

2) Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Zabrzu – 1 osoba, 

3) Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących 

i Niewidzących w Dąbrowie Górniczej – 3 osoby, 

4) Społeczno-Zintegrowanej Szkoły Sportowej w Bytomiu – 4 osoby, 

5) Szkoły Podstawowej nr 33 w Chorzowie – 1 osoba, 

6) Szkoły Podstawowej nr 22 w Chorzowie – 1 osoba, 

7) Szkoły Podstawowej nr 12 w Chorzowie – 1 osoba, 

8) Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach – 1 osoba, 

9) Szkoły Podstawowej nr 60 w Katowicach – 1 osoba, 

10) Szkoły Podstawowej nr 35 w Rudzie Śląskiej – 1 osoba, 

11) Zespołu Szkół Specjalnych w Rudzie Śląskiej – 3 osoby, 

12) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących 

w Katowicach- 5 osób, 

13) Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Katowicach – 1 osoba, 

14) Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Chorzowie – 2 osoby, 

15) Zespołu Szkół Specjalnych w Katowicach – 2 osoba, 

16) Niepublicznego Przedszkola nr 1 w Chorzowie – 1 osoba, 

17) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi w Katowicach 

- 1 osoba, 

natomiast 69 uczniów do PM nr 8, PM nr 9, PM nr 12, SPS nr 10, SP 1,SP nr 17, ZSO nr 2, 

ZSS.  

Z rodzicami uczniów niepełnosprawnych, którzy zapewniają dzieciom dowożenie 

do szkół we własnym zakresie, zawarto 22 umowy o refundację kosztów, które w roku 

szkolnym 2017/2018 wyniosły łącznie 30 251,40 zł. 

Koszt dowozu uczniów przez przewoźników wyłonionych na drodze przetargu (zarówno 

na terenie jak i poza obszarem miasta Świętochłowice) wyniósł 362 012,60 zł. 

Łączne koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i OREW na 
terenie i poza obszarem miasta Świętochłowice w roku szkolnym 2017/2018 
wyniósł 392 264 zł. 

3. Pomoc materialna oraz dożywianie 

1) Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 
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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. 

W minionym roku szkolnym z pomocy materialnej o charakterze socjalnym  (art. 90 c 
ust. 2 ustawy o systemie oświaty) skorzystało 449 uczniów, w tym ze stypendiów – 409 
uczniów, z zasiłku szkolnego – 4 uczniów.  

Formy pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy - w obszarze działań Ośrodka 

Pomocy Społecznej *: 

Wyszczególnienie  Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 

Stypendium szkolne - uczniowie szkół 
podstawowych 

274 

Stypendium szkolne - uczniowie gimnazjów 67 

Stypendium szkolne - uczniowie szkół 
policealnych 

1 

Zasiłek szkolny - uczniowie szkół 
podstawowych 

2 

Zasiłek szkolny - uczniowie gimnazjów 2 

Zasiłek szkolny - uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych bez policealnych 

- 

Zasiłek szkolny - uczniowie szkół policealnych - 

Pomoc w ramach programów rządowych  - 

Stypendium szkolne - uczniowie zasadniczych 
szkół zawodowych 

27 

Stypendium szkolne - uczniowie LO  24 

Stypendium szkolne - uczniowie T 16 

Stypendium szkolne - uczniowie szkół 
specjalnych przysposabiających do pracy 

- 

* Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej 

2) Wyprawka szkolna 

W roku szkolnym 2017/2018 z Rządowego programu pomocy uczniom – Wyprawka szkolna, 
mogli skorzystać uczniowie uczęszczający do: 
klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych 
w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkole I stopnia, liceum 
ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. 
 
W ramach programu pomoc przysługiwała: 

1. uczniom słabowidzącym, 

2. uczniom niesłyszącym, 

3. uczniom słabosłyszącym, 

4. uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

5. uczniom z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

6. uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

7. uczniom z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

8. uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadającym 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 



 34 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym i uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018, do klas jak wyżej oraz klas II i III 

szkół podstawowych dofinansowanie obejmuje także zakup materiałów edukacyjnych takich 

jak: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne itp. 

Powyższe nie dotyczyło uczniów klas II i III, którzy korzystali z podręcznika do zajęć 

z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, 

zapewnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa 

w art. 339 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe. 

 
W naszym mieście z programu skorzystali:  
 
- uczniowie klasy II - III szkoły podstawowej specjalnej – 4 osoby, 
- uczniowie klasy II zasadniczej szkoły zawodowej - 1 osoba, 
- uczniowie klasy II zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej – 10 osób, 
- uczniowie klasy III zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej – 9 osób, 
- uczniowie klasy I branżowej szkoły I stopnia – 1 osoba, 
- uczniowie klasy I branżowej szkoły I stopnia specjalnej – 11 osób, 
- uczniowie liceum ogólnokształcącego - 4 osoby, 
- uczniowie technikum – 2 osoby, 
- uczniowie w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy – 12 osób. 
W sumie z dofinansowania skorzystało 54 uczniów  
 
Wykorzystana dotacja 17 706,32 zł.  

3) Dożywianie  

W roku szkolnym 2017/2018 wg. danych z SIO na dzień 30.09.2017 r. ogółem 5437 

dzieci korzystało z posiłków przygotowywanych w ramach stołówki szkolnej. 

Z dofinansowania do posiłków skorzystało 174 dzieci, a z refundacji 220 dzieci, łącznie 394 

dzieci. 

4) Finansowanie pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników 

Na podstawie art. 122 ustawy Prawo oświatowe realizowane jest wsparcie dla 

pracodawców w szkoleniu młodocianych uczniów zamieszkałych na terenie Miasta 

Świętochłowice poprzez dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub 

egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Koszt wyniósł: 405 077,05 zł. 

Wyszczególnienie 
Liczba 

Pracodawców 

Liczba młodocianych 

pracowników 

Nauka zawodu  51 66 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy  5 7 
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4. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nabór elektroniczny 

do przedszkoli publicznych oraz szkół ponadgimnazjalnych 

Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2017/2018 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. 

1. Kontrola obowiązku nauki  

Lp. Wyszczególnienie 

1.  Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku nauki  1 282 

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  

1 222 

 

476 

732 

14 

W przypadku 60 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). 

2) Rekrutacja do przedszkoli i szkół ponadgimnazjalnych 

Uchwała nr XXXIII/286/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2017 r. 

zmieniona Uchwałą nr XXXVII/308/17 z dnia 31 maja 2017 r., określiła kryteria naboru do 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Świętochłowice na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. 

Natomiast Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w drodze komunikatu określiła terminy 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli na rok 

szkolny 2018/2019. Rekrutacja do przedszkoli w naszym mieście odbyła się drogą 

elektroniczną za pomocą systemu NABO. Dzieci uczęszczające do przedszkoli składały 

do 20 lutego 2018 r. deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Rekrutacja 

właściwa na wolne miejsca w przedszkolu odbywała się w terminie od 1 marca 2018 r. 

do 15 marca 2018 r., natomiast rekrutacja uzupełniająca w terminie od 9 maja 2018 r. 

do 15 maja 2018 r.  

W roku szkolnym 2017/2018 kontynuowały funkcjonowanie trzy dodatkowe oddziały 

przedszkolne, utworzono w roku szkolnym 2016/2017 w ramach Projektu „Świętochłowicka 

edukacja przedszkolna – dostępna i najwyższej jakości”, co skutkowało zwiększeniem miejsc 

w przedszkolach o dodatkowe 75 miejsc (Przedszkola Miejskie nr 2, 4 i 11). Oddziały te będą 

jeszcze działały w roku szkolnym 2018/2019. Dodatkowo w ramach ww. projektu 

kontynuowane były także zajęcia z zakresu terapii integracji sensorycznej (Przedszkole 

Miejskie nr 9 i 12). 

Ponadto w roku szkolnym 2017/2018 w celu zwiększenia liczby miejsc w przedszkolach 

zostały utworzone 2 oddziały popołudniowe w Przedszkolach Miejskich nr 3 i 7 głównie 

z myślą o rodzicach niepracujących. Liczba miejsc w przedszkolach zwiększyła się o kolejne 

50 miejsc. Wszystkie dzieci biorące udział w rekrutacji poprzez system NABO, mające 
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obowiązek i prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, które nie zostały 

zakwalifikowane i przyjęte do żadnej placówki, zgodnie z przepisami prawa oświatowego, 

otrzymały od Prezydenta Miasta Świętochłowice wskazanie-skierowanie miejsca realizacji 

wychowania przedszkolnego w innych przedszkolach, które dysponowały jeszcze wolnymi 

miejscami.  

Rekrutacja do wszystkich klas odbywała się zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty 
nr OA-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym składania dokumentów do klas 
pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej 
szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do 
publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018. 

Zestawienie przyjętych wg stanu na 31.08.2017 r. 

Nazwa szkoły Kandydaci 

I Liceum Ogólnokształcące (ZSO 1) w Świętochłowicach 63 

II Liceum Ogólnokształcące (ZSO 2) w Świętochłowicach 53 

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące (SZSP) w Świętochłowicach 50 

Technikum (ZSEU) w Świętochłowicach 17 

Branżowa Szkoła I stopnia (ZSEU) w Świętochłowicach 50 

Salezjańskie Technikum Elektroniczne 17 

Suma końcowa 250 

 

5. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów zamieszkujących na stałe 

w Świętochłowicach 

W roku szkolnym 2017/2018 najzdolniejszym uczniom i studentom przyznano Stypendia 

Miasta Świętochłowice. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba przyznanych stypendiów 

1. uczniowie gimnazjów  6 

2. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  9 

3. Studenci 8 

Razem 23 

 

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. 
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Zasady przyznawania i udzielania stypendiów określone są w regulaminach, które 

stanowią Załączniki do ww. uchwał. 

6. Nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów za szczególne osiągnięcia 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Świętochłowice za 

wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz sportu dla uczniów 

świętochłowickich szkół stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 262/2016 Prezydenta 

Miasta Świętochłowice z dnia 19.05.2016 r. z późn. zm. w październiku 2018 r. zostało 

zorganizowane uroczyste spotkanie, podczas którego Prezydent Miasta wyróżnił młodzież. 

W minionym roku szkolnym Nagrody Prezydenta Miasta przyznano: 

 w kategorii nauka – 30 wyróżnień indywidualnych i 7 zespołowych, 

 w kategorii kultura i sztuka –15 wyróżnień indywidualnych i 3 zespołowe, 

 w kategorii sport – 8 wyróżnień indywidualnych i 10 zespołowych. 

IV. FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ, DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ ORAZ 

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

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 były odpowiednie środki zaradcze w zależności 

od problemu i możliwości wychowawczych rodziny. Działania podejmowane były również na 

terenie szkoły. W ramach nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach 

prowadzone były następujące zajęcia specjalistyczne dla uczniów: 

- korekcyjno-kompensacyjne - 302 uczniów,  

- logopedyczne - 518 uczniów, 

- socjoterapeutyczne – 33 uczniów, 

- inne o charakterze terapeutycznym - 230 uczniów, 

- rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - 54 uczniów. 

Ponadto około 422 uczniów brało udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, z kolei 

około 670 uczniów korzystało z warsztatów związanych z wyborem kierunku kształcenia 

i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.  

Dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy 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. 

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. 

Bezpieczeństwo uczniów zapewnia stale modernizowany monitoring wizyjny. W szkołach 

zainstalowane są kamery wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. System monitoringu 

wzmocnił działania nauczycieli i pozostałych pracowników odpowiedzialnych za ład 
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i bezpieczeństwo uczniów. Ponadto w celu wzmocnienia działań zapewniających 

bezpieczeństwo uczniom przeprowadzane były cyklicznie próbne alarmy przeciwpożarowe 

oraz były organizowane spotkania, w ramach, których przypominano zasady udzielania 

pierwszej pomocy. Jednocześnie w szkołach i placówkach oświatowych nad zdrowiem 

i bezpieczeństwem uczniów w trakcie roku szkolnego czuwała higienistka szkolna. Ponadto 

w przedszkolach organizowane były spotkania ze służbami porządkowymi typu Komenda 

Miejska Policji, Straż Miejska, podczas których dzieci utrwalają zasady właściwych 

zachowań w różnych miejscach publicznych i sytuacjach życiowych oraz w ruchu drogowym. 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów w roku szkolnym 2017/2018 podjęto między innymi 

następujące działania: 

 pierwszoklasiści uczestniczyli w akcji „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, 

 przeprowadzono egzamin na kartę rowerową dla uczniów pod hasłem „Bezpiecznie 
na rowerze” z udziałem funkcjonariuszy sekcji Ruchu Drogowego KW Policji 
w Katowicach, 

 zorganizowano spotkanie z ratownikami WOPR w ramach akcji „Bezpieczne ferie” 

i „Bezpieczne wakacje”, 

 kontynuowano realizację programu „Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń”, 

 prowadzono prelekcje, warsztaty, pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się 

w szkole i poza szkołą, godziny wychowawcze o tematyce dotyczącej narkotyków 

i dopalaczy, 

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 systematycznie korzystano z działającego 

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które powstało we współpracy 

z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach. W Centrum 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego znajdują się między innymi sale dydaktyczne do 

prowadzenia zajęć teoretycznych oraz do wykorzystania praktycznego – symulator 

jazdy na motocyklu oraz symulator przejścia dla pieszych, 

 w maju 2018 r. po raz kolejny odbył się Miejski Tydzień Bezpieczeństwa 

we współpracy z Komendą Miejską Policji i pod patronatem Prezydenta Miasta 

Świętochłowice. W trakcie tygodnia zostały przybliżone dzieciom i młodzieży 

obowiązujące przepisy ruchu drogowego oraz zostały omówione zasady 

prawidłowego zachowania się podczas wypadku drogowego, w tym procedury 

udzielania pierwszej pomocy.  

W świętochłowickich szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 

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

 Ferie zimowe i wakacje letnie  

Zarządzeniem nr 535/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice został przyjęty Regulamin 

dofinansowania do wypoczynku stacjonarnego dzieci i młodzieży organizowanego przez 

szkoły podstawowe w Świętochłowicach. W myśl zapisów zawartych w Regulaminie 

z dofinansowania do wypoczynku feryjnego mogą korzystać dzieci zamieszkałe na terenie 

Świętochłowic a jednostkowa kwota dofinansowania na jednego uczestnika wynika 

z wysokości środków zabezpieczonych w Miejskim Zarządzie Oświaty i jest zależna od 
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kryterium dochodowego przypadającego na jednego członka rodziny. Powyższe nie dotyczy 

uczniów szkoły podstawowej specjalnej, której uczniowie bez względu na dochód otrzymują 

ustaloną kwotę dofinansowania.  

Ferie zimowe 2018 r.; organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 1, 8; oraz Szkoła 

Podstawowa Specjalna nr 10, liczba uczestników – 94 dzieci, w tym z dofinansowaniem 

z budżetu - 43 dzieci. 

Koszt całkowity zadania 15 841,09 zł, w tym dofinansowanie z budżetu 3 038,00 zł. 

Ponadto w ferie zimowe organizowane były zajęcia sportowe w następujących placówkach: 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 2, w Zespole Szkól Ekonomiczno-Usługowych, 

w Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej. 

Wakacje letnie 2018 r.; organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 

8, liczba uczestników – 63 dzieci, w tym z dofinansowaniem z budżetu - 20 dzieci. 

Koszt całkowity zadania 17 084,05 zł, w tym dofinansowanie z budżetu 1 477,50 zł. 

Wakacyjne dyżury w przedszkolach miejskich pełniły: 

- w lipcu 

Przedszkole Miejskie nr 3, 

Przedszkole Miejskie nr 4, 

Przedszkole Miejskie nr 8, 

Przedszkole Miejskie nr 9, 

Przedszkole Miejskie nr 12, 

- w sierpniu  

Przedszkole Miejskie nr 1, 

Przedszkole Miejskie nr 2, 

Przedszkole Miejskie nr 7, 

Przedszkole Miejskie nr 11, 

Przedszkole Miejskie nr 13. 

 

Zarówno do akcji zimowej i letniej włączył się Młodzieżowy Dom Kultury, organizując 

w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych zajęcia w dwóch grupach wiekowych: dla dzieci 

młodszych oraz dla młodzieży. Do wyboru były zajęcia taneczno-ruchowe, wokalne, 

plastyczne, origami, kulinarne, rękodzieła artystycznego, kinowe, teatralne, instrumentalne, 

muzyczno-aktorskie, artystyczne, rytmiczno-taneczne oraz liczne zajęcia w plenerze. 

Dla dzieci korzystających z oferty feryjnej i wakacyjnej przygotowanej przez Ognisko 

Pracy Pozaszkolnej w Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej, zorganizowano ciekawe zajęcia 

rekreacyjno-sportowe, wycieczki rowerowe, zajęcia plastyczno-muzyczne, taneczne oraz 

klubu filmowego.  

V. PROJEKTY I PROGRAMY 

1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych 

W roku szkolnym 2017/2018 planowane i realizowane w świętochłowickich 
placówkach projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych w zestawieniu 
tabelarycznym:  
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Złożone wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych ze środków zewnętrznych 

przez MZO 

Lp. Nazwa projektu Udział szkół 
Wartość 

zadania w zł 
Wkład własny 

w zł 
Opis 

1. 11.1.3 „Edukacja 
przedszkolna 
najwyższej jakości” 
 
rozstrzygnięcie 
sierpień 2018  

PM 2, PM 3, 
PM 7, PM 8, 
PM 9,  
PM 12,  
PM 13 

784 406,51 117 660,98 W ramach projektu zakupione 
zostaną pomoce dydaktyczne do 
przedszkoli, przewidziano 
podnoszenie kwalifikacji 
26 nauczycieli oraz zorganizowane 
zostaną dodatkowe zajęcia 
z zakresu pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej dla 48 
wychowanków z deficytami 
 

2. 11.1.4 „Wspólna 
nauka - wspólny 
sukces” 
 
Rozstrzygnięcie 
sierpień 2018 

SP 4, SP 17, 
SP 19,  
SPS 10, 
ZSO 2, ZSS 

1 245 450,01 124 545,00 Działania: 
-przeprowadzenie dodatkowych 
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
dla 657 uczniów, 
-podniesienie kwalifikacji 
31 nauczycieli, 
-wyposażenie pracowni 6 
szkół w pomoce 
dydaktyczne 
 

3. Projekt rządowy 
„Godność. Wolność. 
Niepodległość” 

SP 1, SP 4, 
SP 17,  
SPS 10, 
ZSO 1,  
ZSO 2 

46 861,23 12 195,77 Organizacja obchodów związanych 
z setną rocznicą odzyskania przez 
Polskę niepodległości poprzez 
wspieranie szkół w kształtowaniu 
postaw patriotycznych i 
wzmacniania poczucia tożsamości 
narodowej 
  

4. Projekt Modułowych 
Pracowni 
Przyrodniczych 
 
brak podania terminu 
rozpatrzenia wniosku 
przez MEN 
 

SP 3, SP 4 184 145,00 bez wkładu Dofinansowanie z rezerwy 0,4 % 
części subwencji oświatowej na 
wyposażenie pracowni 
i laboratoriów przedmiotowych 

5. Projekt 11.2.1 
„Rozwijam skrzydła” 
etap II – ZSEU” 
 
w trakcie podpisania 
umowy 

ZSEU 304 474,99 15 223,75 Kursy kwalifikacyjne i szkolenia 
doskonalące dla nauczyciel 
i podnoszące kwalifikacje 
zawodowe uczniów, praktyki i staże 
zawodowe dla uczniów 
(kontynuacja) 
 

Podsumowanie 2 260 862,75 269 625,50  

Aktualnie realizowane projekty ze środków zewnętrznych 

Lp. Nazwa zadania Udział szkół Wartość 
zadania w zł 

Wkład 
własny w zł 

Opis  

1. Projekt 11.1.4 
„Kreatywne szkoły w 
Świętochłowicach” 

SP 2, SP 3,  
SP 4, SP 8,  
SP 17, SP 19 

1 687 956,00 168 795,60 Wyposażenie szkół na 
potrzeby pracy metodą 
eksperymentu, szkolenia 
dla nauczycieli, warsztaty 
dla uczniów Wsparciem 
objętych 590 uczniów oraz 
74 nauczycieli 
 



 41 

2. ERASMUS+ pn. 
„Rozwój nauczycieli 
drogą rozwoju ucznia” 

SP 2 206 927,33 bez wkładu  Zdobycie umiejętności 
posługiwania się językiem 
angielskim przez 
nauczycieli w stopniu 
wystarczającym do 
prowadzenia zajęć 
w oddziale dwujęzycznym 
 

3. Projekt 11.2.1 „Szkoła 
to wiedza praktyka to 
umiejętność razem to 
zawód etap I – ZSEU” 

ZSEU 329 857,25 19 896,86 Kursy kwalifikacyjne 
i szkolenia doskonalące dla 
nauczyciel i podnoszące 
kwalifikacje zawodowe 
uczniów, praktyki i staże 
zawodowe dla uczniów 
 

4. ERASMUS+ „Elektryk, 
ślusarz i fryzjer zawód 
na miarę Europy” 

ZSEU 280 000,00 bez wkładu  Nabywanie nowych lub 
doskonalenie posiadanych 
kompetencji ogólnych 
i zawodowych przez 
uczniów m.in. poprzez 
praktyki we Włoszech 
 

5. ERASMUS+ „Staże 
zawodowe uczniów” 

ZSEU 470 000,00 bez wkładu Nabywanie nowych lub 
doskonalenie posiadanych 
kompetencji ogólnych 
i zawodowych przez 
uczniów m.in. poprzez 
staże zawodowe w Wielkiej 
Brytanii i Niemczech 
 

6. Fussballschule.pl SP 2 Całość w 
postaci wkładu 
rzeczowego 
(materiały 
dydaktyczne, 
szkolenia, 
wskazówki, 
pomysły) 
 

bez wkładu Innowacyjny pomysł na 
zajęcia pozalekcyjne 
łączące aktywność fizyczną 
i naukę języka 
niemieckiego oparte na 
dobrej zabawie 

7. Bezpieczna+ SP 4 10 082,00 2 082,00 Promocja aktywności wśród 
uczniów, działania 
antydyskryminacyjne, 
zadaniem objętych zostanie 
350 uczniów, 50 rodziców  
i 30 nauczycieli 
 

8. „Umiem pływać – bo 
chcę i lubię” 

SP 1, SP 2,  
SP 3, SP 4,  
SP 8, SP 17, 
SP 19 
 

49 250,00 11 450,00 Nauką pływania objętych 
zostanie 270 uczniów klas 
I-III 

9. „Priorytet 3 – 
Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa” 

SP 1, SP 2,  
SP 8 

45 000,00 9 000,00 Doposażenie szkolnych 
bibliotek w nowości na 
rynku wydawniczym 
 

10. Rządowy program 
wsparcia dla rodzin 
„Za życiem” 
 

Dzieci 
posiadające 
opinię o 
potrzebie 
wczesnego 
wspomagania 
rozwoju dziecka  
 

dotacja celowa 
na 
przedmiotowe 
zadanie w 
łącznej 
wysokości  
192 360,00 
 

bez wkładu W ramach przyznanych 
środków organizowane jest 
w Poradni Psychologiczno–
Pedagogicznej – jako 
wiodącym ośrodku 
koordynacyjno – 
rehabilitacyjno – 
opiekuńczym  
wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka na 
warunkach i w formach 
określonych w przepisach 
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wydanych na podstawie 
art. 127 ust. 19 pkt 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe 
oraz w zależności od 
potrzeb dziecka – 
dodatkowych usług 
terapeutów, 
fizjoterapeutów, 
psychologów, pedagogów, 
logopedów i innych 
specjalistów w wymiarze: 
- w 2017 r. – 96h 
- w 2018 r. – 520h 
- w 2019 r. – 780h 
- w 2020 r. – 780h 
- w 2021 r. – 780h 
I transza dotacji w 
wysokości 20 760,00 zł, 
z czego 15 000,00 zł 
została przeznaczona na 
dofinansowanie 
wyposażenia ośrodka 
koordynacyjno – 
rehabilitacyjno – 
opiekuńczego w środki 
dydaktyczne niezbędne do 
realizacji zajęć w ramach 
wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka 
 

Podsumowanie 3 271 432,58   

Zakończono realizację następujących projektów ze środków zewnętrznych 

Lp. Nazwa zadania Udział szkół Wartość 
zadania w zł 

Wkład 
własny w zł 

Opis  

1. Zielona pracownia SP 1, SP 2,  
SP 8,  
ZSO 1 
 

120 158,72 24 673,79 Utworzenie 4 ekopracowni 
dzięki dofinansowaniu ze 
środków WFOŚiGW 

2. Aktywna tablica SP 2, SP 3, SP 
4, SP 17, SP 
19, SPS 10 
 

104 972,08 21 000,00 Zakupiono tablice 
interaktywne, projektory  
i zestawy nagłaśniające 

3. Umiem pływać – bo 
chcę i lubię 

SP 1, SP 2,  
SP 3, SP 4,  
SP 8, SP 17, 
SP 19 

50 650,00 10 650,00 
(niepieniężny 
w postaci 
wynajmu 
pływalni) 
 

Nauką pływania objętych 
było 300 uczniów klas I-III 

4. Bezpieczna+ SP 19 10 030,00 2 110,00 Promocja aktywności wśród 
uczniów, działania 
antydyskryminacyjne, 
zadaniem objęto 388 
uczniów, 30 rodziców i 42 
nauczycieli 
 

5. Książki naszych 
marzeń 

SP 4, SP 17, 
SP 19, SPS 10, 
ZSO 1, ZSO 2 
 

62 000,00 15 500,00 Doposażenie bibliotek 

6. Projekt 11.1.1 
Świętochłowicka 

PM 2, PM 4, 
PM 9, PM 11, 

421 125,03 63 168,76 Uruchomiono 3 dodatkowe 
oddziały dla 75 dzieci, 
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edukacja 
przedszkolna – 
dostępna i najwyższej 
jakości 
 

PM 12 wyposażono 2 sale do 
terapii SI, przeszkolono 2 
nauczycieli 

7. Doposażenie 
gabinetów profilaktyki 
zdrowotnej w 12 
szkołach 

SP 1, SP 2,  
SP 3, SP 4,  
SP 8, SP 17,  
SP 19, SPS 10, 
ZSO 1, ZSO 2, 
ZSEU, ZSS 
 

42 888,00 
 

bez wkładu Doposażenie gabinetów w 
niezbędny sprzęt do 
funkcjonowania gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej 

Podsumowanie 811 823,83   

 

2. Projekty i programy w przedszkolach, szkołach i placówkach 

1) Przedszkola miejskie 

Placówka  Tytuł projektu, programu 

PM 1 
„Mamo, tato wolę wodę”, „Nie pal przy mnie proszę”, Autorski projekt - „Z Franklinem przez 
świat” 
 

PM 2 

„Czyste powietrze”, „Przyjaciele natury”, „Przyjaciele Kubusia Puchatka”, „Akademia 
Aquafresh”, „Akademii Zdrowego Przedszkolaka”, „Akademia Zdrowego Uśmiechu” „Nasze 
przedszkole” 
 

PM 3 

„Nasze przedszkole”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Klub zdrowego przedszkolaka”, „Mamo, 
Tato wolę wodę”, „Psia edukacja”, „Parasol”, „ Akademia małego naukowca”, „ Z Karolinką po 
Polsce”, 
akcje charytatywne: „Góra Grosza”, zbiórki dla schroniska dla zwierząt 
 

PM 4 
„Pocztówkowe przedszkole”, „Kubusiowi przyjaciele przyrody”, „Klub zdrowego przedszkolaka”, 
„Posadź swoje drzewko”, „Decydujesz pomagamy” 
 

PM 7 
„Zdrowy przedszkolak-promujemy zdrowy tryb życia”, „Czyste powietrze”, „Mamo tato nie pal 
przy mnie”, „Mamo, Tatę wolę wodę”, „Zdrowa żywność” 
 

PM 8 

„Program Akademia Aquafresh”, „Nakręć się i pomagaj z uśmiechem”, „Czyste powietrze 
wokół nas”, „Mamo Tato wolę wodę”, „Poznaję zawody”,  
akcje charytatywne, zbiórki dla schroniska dla zwierząt, działania w ramach Klubu Krasnala 
Hałabały 
 

PM 9 

 „Akademia Aquafresh”, „Mamo! Tato! Wolę wodę”, „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, „Program 
profilaktyczny Parasol”,  
warsztaty edukacyjne prowadzone przez pracowników Politechniki Śląskiej „Fabryka Wiedzy” 
oraz przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne 
 

PM 11 

„Mamo, Tato wolę wodę”, „Kubusiowi przyjaciele natury”,” Akademia uśmiechu”, „Zdrowy 
przedszkolak”,  
akcje: „Urodziny pluszowego Misia”, „Cała Polska czyta dzieciom”, akcje charytatywne 
 

PM 12 
„ Czyste powietrze wokół nas”, „Żywienie na wagę zdrowia”, „Dzieci potrzebują ciszy”, 
„Dzieciństwo bez próchnicy”, „Czuję się bezpiecznie”, „Kubusiowi przyjaciele natury”  
 

PM 13 

„Kubusiowi przyjaciele natury”, „Parasol”, „Mój region – Moja Ojczyzna”. „Akademia Małego 

Sportowca“, „ Akademia zdrowego uśmiechu”, „Prąd z ogórka” , „Magnetyzm siła 

przyciągania”, 

akcje charytatywne: zbiórka darów dla zwierząt ze Schroniska dla bezdomnych Zwierząt, 
zbiórki okularów na misje, „Zbieramy nakrętki dla Jessici", „Góra Grosza”  
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2) Szkoły podstawowe 

Placówka  Tytuł projektu, programu 

SP 1 
„Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Trzymaj formę”, „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny 
uczeń” 
 

SP 2 

„Warzywa i owoce w szkole”, „Mleko w szkole”, „Trzymaj formę”, „Smak życia - dopalacze”, 
„Szkoła Ucząca Się”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Klasa na medal”, „Moje sukcesy”; 
 nauczyciele realizują także autorskie programy: „To właśnie ja”, „Dzieci zdolne”, „Ratujemy i 
uczymy się ratować” 
 

SP 3 „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Nie pal przy mnie”, „Trzymaj formę” 
 

SP 4 

„Trzymaj formę”, „Parasol”, „Książka naszych marzeń”, „Bezpieczna droga do szkoły” 
Pozyskanie środków z Budżetu Obywatelskiego 2018 na wykonanie projektu 
zagospodarowania boiska szkolnego 
 

SP 8 
„Szklanka mleka”, „Owoce w szkole” 

 

SP 17 

„Owoce w szkole”, „Ortograffiti – pomagamy uczniom z dysleksją”, „Szklanka mleka”, „Nie pal 

przy mnie proszę”, „Trzymaj formę” 

 

SP 19 
„Szklanka mleka”, „Owoce w szkole” 

 

SPS 10 

„Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”; 

realizacja doposażenia pracowni SI w ramach pozyskanych środków z Fundacji Banku PEKAO 
S.A dr Kantona.  
 

 
3) Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne  

Placówka Tytuł projektu, programu 

ZSS 

„Góra grosza”, „Komputery za tonery”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Podstępne WZW”, 

„Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „Profilaktyka Chorób Nowotworowych”, „Wybierz 

Życie – Pierwszy Krok”, „ARS, czyli jak dbać o miłość”, „Trzymaj Formę”, „Znamię – znam je!”, 

Światowy dzień Zdrowia, Światowy Dzień bez Tytoniu, „Dopalacze – Wypalacze – groźne 

narkotyki”, Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, Światowy Dzień Rzucania Palenia, 

„Segregacja to rewelacja” 

 

ZSO 1 

„Trzymaj formę”, „ARS, czyli jak dbać o miłość”, „Świętochłowice wolne od dopalaczy”, 

„Znamię? – Znam je!”, „Podstępne WZW”, „Wybierz życie”, modernizacja obiektu sportowego 

z Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice 

 

ZSEU 

„Szkoła to wiedza- praktyka to umiejętność-razem to zawód” ERASMUS+ 

Współpraca z: Training Vision Ltd w Portsmouth w Wielkiej Brytanii, VITALIS 

Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH w Schkeuditz w Niemczech, Instituto per la 

Formazione, l'Occupazione e la Mobilità w Bolonii we Włoszech 

 

ZSO 2 

Stała współpraca ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” - klasy mundurowe, prowadzenie pionu 

certyfikowanych wojskowych klas mundurowych (Program Ministerstwa Obrony Narodowej), 

współpraca z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa, Uniwersytetem Humanistycznym Szkoły 

Wyższej Psychologii Społecznej 
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VI. PROWADZENIE NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SZKÓŁ I PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH W ZAKRESIE SPRAW FINANSOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH 

1. Miejski Zarząd Oświaty  

Na mocy Uchwały Nr VII/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2015 r. 

z dniem 1 lipca 2015 r. 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 roku szkolnym 2017/2018 w MZO zatrudnione 

były 25 osoby (25 etaty) na umowę o pracę, 2 umowy na czas określony, a 4 osoby 

zatrudnione na umowę-zlecenie. 

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 2017 i 2018 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 2017 roku nauczycielom stażystom wypłacono jednorazowy dodatek 

wyrównawczy za 2017 r. w łącznej wysokości 17 105,58 zł, gdyż nie osiągnęli 

oni wymaganego średniego wynagrodzenia wynoszącego 2 752,92 zł. 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego za rok 2017: 

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. nauczyciel stażysta 100% 2 752,92 2 752,92 308 619,91 -17 105,58 

2. 
nauczyciel 

kontraktowy 111% 3 055,74 3 055,74 3 113 819,18 209 264,58 

3. 
nauczyciel 

mianowany 144% 3 964,20 3 964,20 5 664 112,93 4 186,74 

4. 
nauczyciel 

dyplomowany 184% 5 065,37 5065,37 23 415 918,34 1 110 865,47 

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, 
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 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 2017/2018 prowadzenie spraw finansowo-księgowych oraz kadrowo-

płacowych wykonywane było przez programy użytkowe firm KRAKFIN i Wizjanet. 

Kontrole przeprowadzone przez organ prowadzący: 

W roku szkolnym 2017/2018 w związku z wystąpieniami dyrektorów o dokonanie oceny 

pracy, Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach przeprowadził monitoring 

w następujących placówkach: Szkole Podstawowej nr 4 i Zespole Szkół i Pracy 

Pozaszkolnej. 

2. Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego 

Kuratora Oświaty 

W roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzono w przedszkolach i szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice 9 kontroli, w tym 8 kontroli doraźnych 

i 1 kontrolę planową. Wszystkie protokoły kontroli realizowanych w ramach nadzoru 

pedagogicznego znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty Katowice. 

Kuratorium Oświaty w Katowicach przeprowadziło kontrole w następujących placówkach: 

 

1. Szkoła Podstawowa nr 4 

- Organizacja pracy szkoły,  

- Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania 

i opieki. 

 

2. Szkoła Podstawowa nr 8 

- Bezpieczne i higieniczne warunki użytkowania boiska szkolnego. 

 

3. Szkoła Podstawowa nr 19 

- Kontrola realizacji przez szkołę zadań wychowawczych i profilaktycznych. 

 

4. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 

- Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w szkole i poza 

szkoła oraz przestrzeganie praw dziecka. 

 

5. Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej 

- Kontrola biblioteki szkolnej. 

 

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 

- Obserwacja przebiegu egzaminu gimnazjalnego. 

 

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 
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- Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. 

 

Dodatkowo w związku z oceną pracy dyrektora kontroli podlegał „Nadzór pedagogiczny 

sprawowany przez dyrektora szkoły” w Szkole Podstawowej nr 4 i Zespole Szkół i Pracy 

Pozaszkolnej. 

 

Kontrola planowa Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach została przeprowadzona w: 

1. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

- Ocena prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z 

przedszkolami i szkołami. 

 

W minionym roku szkolnym przeprowadzono 3 ewaluacje zewnętrzne problemowe: 

 
1. W Przedszkolu Miejskim Nr 8 im. Krasnala Hałabały w Świętochłowicach w zakresie 

wymagań: 

1) Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

2) Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 

Wnioski z ewaluacji: 

1) W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa wychowania 

przedszkolnego, a prowadzony monitoring nabywanych przez dzieci osiągnięć 

sprawia, że podejmowane działania wydają się użyteczne. 

2) Przedszkole, we współpracy z rodzicami, konsekwentnie kształtuje pożądane 

społecznie zachowania dzieci. Podejmowane działania wychowawcze 

i profilaktyczne sprawiają, że dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. 

 
2. W Przedszkolu Miejskim Nr 9 w Świętochłowicach w zakresie wymagań: 

1) Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

2) Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 

Wnioski z ewaluacji: 

1) Przedszkole, ze względu na swój integracyjny charakter, dostosowuje program 

wychowania przedszkolnego do specyficznych potrzeb edukacyjnych 

wychowanków. 

2) Nauczyciele wspierają wielokierunkowy rozwój dzieci poprzez tworzenie warunków 

do nauki, zabawy i odpoczynku zgodnie z treściami zawartymi w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego. 

3) W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, 

z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski 

z tych analiz. 

4) Działania pracowników przedszkola są w razie potrzeb modyfikowane i zapewniają 

dzieciom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a wzajemne relacje 

oparte są na zaufaniu i szacunku, co potwierdzają zarówno rodzice jak i same 

dzieci. 

5) U dzieci kształtowane są umiejętności dokonywania oceny zachowania własnego 

i kolegów, dzięki czemu dzieci wiedzą, jakie zachowania są pozytywne. 

 

3. W Przedszkolu Miejskim Nr 11 w Świętochłowicach w zakresie wymagań: 
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1) Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej 

sytuacji. 

2) Rodzice są partnerami przedszkola. 

Wnioski z ewaluacji: 

1) Przedszkole stwarza rodzicom przestrzeń do partycypacji w procesie decyzyjnym 

związanym z funkcjonowaniem przedszkola oraz do włączania się w działania 

podejmowane w przedszkolu. 

2) Nauczyciele współpracują z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań 

edukacyjno-wychowawczych. Nauczyciele oraz wszyscy ankietowani rodzice 

podkreślają znaczenie wymiany informacji w formie bezpośrednich rozmów. 

 
Wyniki ewaluacji poszczególnych przedszkoli, szkół i placówek dostępne są w formie 

raportu oraz danych zebranych na platformie Systemu Ewaluacji Oświatowej www.npseo.pl. 

Raport zawiera wyniki ewaluacji obejmujące opis działania przedszkola, szkoły lub placówki 

w zakresie badanych wymagań, ustalenie czy przedszkola, szkoły, placówka spełnia badane 

wymagania oraz wnioski z ewaluacji. W związku z tym umożliwia porównywanie stopnia 

i sposobów realizacji przez nauczycieli powierzonych im zadań.  

VII. WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 

Ogólnopolski egzamin dla uczniów (słuchaczy) klas trzecich gimnazjów odbył się 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2223). 

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

przyrodniczej i z zakresu języka obcego nowożytnego. 

W Świętochłowicach do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 314 uczniów z 6 szkół 

gimnazjalnych. 

Zestawienie uczniów, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego 

Placówka 
Ogółem liczba 

uczniów klas III 

Przystąpiło do 

egzaminu 

uczniów 

Uczniowie 

z dysleksją 

Laureaci 

konkursów 

przedmiotowych 

Gim. 1 95 94 15 1 

Gim. 2  130 128 19 0 

Gim. 3 43 43 - 0 

Gim. 5 34 34 16 0 

GdD 19 6 - 0 

GSp. 9 9 - 0 

Razem 330 314 50 1 

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). 

http://www.npseo.pl/
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego uzyskane przez uczniów i słuchaczy 

w Świętochłowicach wyrażane w skali procentowej 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. 

 

 (Wykorzystano materiały Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie) 

Wykres Z zakresu Ilość uczniów 
Świętochłowice 

średni wynik 
Województwo 
średni wynik 

1. Język polski 374 62,87 67,87 

2. Historia i wiedza  
o społeczeństwie 

374 52,74 58,87 

3. Cz. matematyczna 374 45,58 51,11 

4. Cz. przyrodnicza 374 49,49 55,38 

5. J. angielski pp 345 66,06 69,44 

6. J. niemiecki pp 26 42,58 52,32 

średni wynik w % 

 

 

 

 
Wykres 1 

 
Wykres 1. Średnie wyniki uczniów (słuchaczy) z języka polskiego w powiatach w województwie śląskim 
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Wykres 2 

 
Wykres 2. Średnie wyniki uczniów (słuchaczy) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie w powiatach  
w województwie śląskim 

 

 
Wykres 3 

 
Wykres 3. Średnie wyniki uczniów (słuchaczy) z zakresu matematyki w powiatach w województwie śląskim 
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Wykres 4 

 
Wykres 4. Średnie wyniki uczniów (słuchaczy) z zakresu przedmiotów przyrodniczych w powiatach 
w województwie śląskim 

 
 
Wykres 5 

 
Wykres 5. Średnie wyniki uczniów (słuchaczy) z języka angielskiego na poziomie podstawowym w powiatach  
w województwie śląskim 
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Wykres 6 

 
Wykres 6. Średnie wyniki uczniów (słuchaczy) z języka niemieckiego na poziomie podstawowym w powiatach  
w województwie śląskim 
 
Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych szkołach: 

1) Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 

 ogółem liczba uczniów klas III - 95 

 przystąpiło do egzaminu - 94 uczniów, tj. 98,9% 

 uczniowie ze stwierdzoną dysleksją -15 osób 

 laureaci konkursów przedmiotowych z przedmiotów humanistycznych - 0 uczniów  

 laureaci konkursów przedmiotowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – 

1 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 

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 

2016/2017 57,01 58,62 59 74,76 69,76 69 47,45 51,69 52 41,92 45,76 47 

2017/2018 57,26 58,87 59 69,88 67,87 68 51,71 55,38 56 49,12 51,11 52 

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 

2014/2015 76,52 67,62 67 55,64 47,84 48 60,36 57,94 57 80 49,41 41 
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2015/2016 63,8 65,3 64,0 42,95 45,2 45,0 46,5 57,9 57,0 - - - 

2016/2017 74,66 68,4 67 53,24 49,36 49 44,61 54,84 54 - 49,8 41 

2017/2018 75,30 69,44 68 56,20 52,35 52 34,63 52,32 52 - - - 

średni wynik określono w % 

 

Rok 

szkolny 

język hiszpański 

poziom podstawowy poziom rozszerzony 

szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj 

2017/2018 36,00 67,79 70 - - - 

średni wynik określono w % 

Egzamin przebiegał zgodnie z planem, z zachowaniem właściwych procedur. 

2) Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 

 ogółem liczba uczniów klas III - 130 

 przystąpiło do egzaminu - 128 uczniów, tj. 98,46 % 

 uczniowie ze stwierdzoną dysleksją - 19 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 

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 

2016/2017 49,3 58,62 59 65,98 69,76 69 42,06 51,69 52 35,36 45,76 47 

2017/2018 47,25 58,87 59 61,39 67,87 68 44,23 55,38 56 39,34 51,11 52 

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 

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 

2016/2017 58,91 68,4 67 38,82 49,36 49 41,5 54,84 54 - 49,8 41 

2017/2018 61,27 69,44 68 41,39 52,35 52 34,67 52,32 52 - - - 

średni wynik w % 

Egzamin przebiegał sprawnie i zgodnie z procedurami bez zastrzeżeń. 

3) Gimnazjum nr 3 i Oddziały Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół i Pracy 

Pozaszkolnej  

 ogółem liczba uczniów klas III - 62, w tym: 43 – G nr 3, 19 – GdD 

 przystąpiło do egzaminu - 49 uczniów, w tym: 43 – G nr 3 oraz 6 – GdD  

 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  
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Rok szkolny 

część humanistyczna 

historia i wos język polski 

G3 GdD woj. kraj G3 GdD woj. kraj 

2014/2015 48 44 63 64 43 41 61 62 

2015/2016 39 36 56 56 42 28 69 69 

2016/2017 33,94 34,18 58,62 59 49,26 34,45 69,76 69 

2017/2018 41,42 44,33 58,87 59 43,37 38,17 67,87 68 

średni wynik  określono w % 

 

Rok szkolny 

część matematyczno-przyrodnicza 

część przyrodnicza część matematyczna 

G3 GdD woj. kraj G3 GdD woj. kraj 

2014/2015 34 30 49 50 31 21 47 48 

2015/2016 30 29 51 51 22 20 48 49 

2016/2017 30,82 18,8 51,69 52 20 34,3 45,76 47 

2017/2018 36,26 42,00 55,38 56 27,72 25,33 51,11 52 

średni wynik określono w % 

 

Rok szkolny 

język angielski 

poziom podstawowy poziom rozszerzony 

G3 GdD woj. kraj G3 GdD woj. kraj 

2014/2015 42 32 67 67 20 12 47 48 

2015/2016 33 31 65 64 14 12 45 45 

2016/2017 30,24 43,1 68,4 67 13,24 18,9 49,36 49 

2017/2018 35,86 29,67 69,44 68 16,91 13,67 52,35 52 

średni wynik określono w % 

Egzamin przebiegał sprawnie i zgodnie z procedurami bez zastrzeżeń. 

4) Oddziały Gimnazjum nr 5 w Szkole Podstawowej nr 8 

 ogółem liczba uczniów klas III - 34 

 przystąpiło do egzaminu - 34 uczniów, tj. 100 % 

 uczniowie ze stwierdzoną dysleksją - 16 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 

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 

2016/2017 42,76 58,62 59 48,62 69,76 69 35,79 51,69 52 24,87 45,76 47 

2017/2018 44,77 58,87 59 44,07 67,87 68 42,57 55,38 56 35,97 51,11 52 

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 
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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 

2016/2017 50,77 68,4 67 27,51 49,36 49 38,81 54,84 54 - 49,8 41 

2017/2018 55,95 69,44 68 33,95 52,35 52 37,91 52,32 52 - - - 

średni wynik określono w % 

Egzamin przebiegał sprawnie i zgodnie z procedurami bez zastrzeżeń. 

5) Oddziały Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych 

 ogółem liczba uczniów klas III - 9 

 przystąpiło do egzaminu - 9 uczniów, tj. 100 % 

 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  

 

 

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 

2014/2015 68 69 68 50 50 50 53 51 51 41 41 42 

2015/2016 67 66,4 51,6 51,6 51,5 50 57,8 54,5 55 52,6 43,4 44 

2016/2017 53  61 56  58 54  52 38,5  40 

2017/2018 57,5 66,7 66 71,1 61,5 58 46,8 56,4 57 35,3 39,6 42 

średni wynik określono w % 

 

Rok szkolny 

język angielski 

poziom podstawowy poziom rozszerzony 

szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj 

2014/2015 55 57 55 - - - 

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

2016/2017 64  63 - - - 

2017/2018 59,6 64,4 61 - - - 

średni wynik określono w % 

Egzamin przebiegał sprawnie i zgodnie z procedurami bez zastrzeżeń. 

2. Wyniki egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 

i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2223) w maju i czerwcu 2018 r. w szkołach 

ponadgimnazjalnych został przeprowadzony egzamin maturalny, do którego przystąpili 

absolwenci liceów ogólnokształcących i techników. 



1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2018 W POWIATACH I GMINACH 

(UBIEGAJĄCY SIĘ O ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO RAZ PIERWSZY, FORMUŁA 

OD 2015 ROKU) 
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Do wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło 156 uczniów, świadectwo 

dojrzałości otrzymało 125, co stanowi 80,13 %. Średni wynik w województwie 79,06%. 

Lp. Z zakresu Ilość 
uczniów 

Odsetek 
sukcesów 

Świętochłowice 
średni wynik  

Województwo 
średni wynik 

1. Język polski 156 97,44 57,36 60 

2. Matematyka 154 84,62 55,92 60 

3. J. angielski 150 97,37 78,49 79 

4. J. niemiecki  3 100 58,67 75 

5. Biologia  37 - 28,59 34 

6. Chemia 9 - 34,33 39 

7. Fizyka  13 - 31,46 41 

8. Geografia  21 - 25,86 37 

9. Historia 14 - 34,00 34 

średni wynik w % 
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Wyniki egzaminu maturalnego w poszczególnych szkołach: 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego  

 ogółem liczba uczniów klas III – 51 osób 

 przystąpiło do egzaminu 48 uczniów, tj. 94,11% 

 zdało 47 uczniów, tj. 97,91 % 

 przystąpiło do egzaminu poprawkowego 2 uczniów  

 laureaci z konkursów przedmiotowych 1 uczeń 

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 

2014/2015 39 39 38 97,4 

2015/2016 38 38 37 97,37 

2016/2017 45 45 41 91,1 

2017/2018 48 48 47 97,9 

 

Rok szkolny 
Zdawalność 

Szkoła (%) Województwo (%) Kraj (%) 

2014/2015 97,4 89 89 

2015/2016 97,37 88 85 

2016/2017 91,1 77,3 84,5 

2017/2018 97,91 79,2 79,7 

 

 

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 

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 

2016/2017 49,7 57 59 100 48 52 55,6 53 60 29 33 47 

2017/2018 57,7 58 55 62,2 53 51 59,3 55 56 43 26 29 

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 

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

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

2016/2017 81,4 73 77 68,5 59 65 67,3 69 72 49 59 63 

2017/2018 84 74 73 57,7 57 57 - - - - - - 

średni wynik określono w % 

Egzamin przebiegał sprawnie i zgodnie z procedurami bez zastrzeżeń. 



 59 

2) II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja  

 ogółem liczba uczniów klas III – 41 osób 

 przystąpiło do egzaminu - 40 uczniów, tj. 97% 

 zdało – 18 uczniów, tj. 45% 

 przystąpiło do egzaminu poprawkowego 17 uczniów  

 laureaci z konkursów przedmiotowych - 0  

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 

2014/2015 52 52 30 57,7 

2015/2016 31 31 22 71,0 

2016/2017 38 38 18 47,36 

2017/2018 40 40 21 52,5% 

 

Rok szkolny 
Zdawalność 

Szkoła (%) Województwo (%) Kraj (%) 

2014/2015 57,7 89 89 

2015/2016 67,7 88 85 

2016/2017 36,8 77,3 78,5 

2017/2018 52,5 79,2 79,7 

 

 

Rok 

szkolny 

język polski Matematyka 

poziom podstawowy poziom rozszerzony 
poziom 

podstawowy 

poziom 

rozszerzony 

szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj 
Szkoł

a 
woj. kraj szkoła woj. kraj 

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 

2016/2017 41,8 57 59 47 48 52 30,5 53 60 20 33 47 

2017/2018 48 58 55 45 53 51 32 55 56 4 26 29 

średni wynik określono w % 

 

Rok 

szkolny 

język angielski język niemiecki 

poziom podstawowy poziom rozszerzony 
poziom 

podstawowy 

poziom 

rozszerzony 

szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj 
Szkoł

a 
woj. kraj szkoła woj. kraj 

2014/2015 74,2 77 78 58,1 62 64 44 75 72 - - - 

2015/2016 68,8 72 71 55,1 54 55 54 73 71 - - - 

2016/2017 61,1 73 77 59 59 65 - - - - - - 

2017/2018 67 74 73 49 57 57 52 67 61 - - - 

średni wynik określono w % 

Egzamin przebiegał bez zakłóceń zgodnie z procedurami.  
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3) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej  

 ogółem liczba uczniów klas III – 22 osoby 

 przystąpił do egzaminu 1 uczeń, tj. 4,55 % 

 zdało 0 uczniów, tj. 0 % 

 przystąpiło do egzaminu poprawkowego - 0  

 laureaci z konkursów przedmiotowych 0 uczniów, z tego – 0  

 

Rok szkolny 

Przystąpili do co 

najmniej jednego 

przedmiotu 

obowiązkowego 

Przystąpili do 

wszystkich 

egzaminów 

obowiązkowych 

Otrzymali świadectwo dojrzałości 

 

liczba 

 

Procent 

2014/2015 2 2 1 50 

2015/2016 - - - - 

2016/2017 1 1 1 100 

2017/2018 1 1 0 0 

 

Rok szkolny 
Zdawalność 

Szkoła (%) Województwo (%) Kraj (%) 

2014/2015 50 89 89 

2015/2016 0 - - 

2016/2017 100 71,3 78,5 

2017/2018 0 - - 

 

 

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 

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

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

2016/2017 56 60 59 - 51 52 68 58 60 - 44 47 

2017/2018 41 58 55 55 53 51 26 55 56 - - - 

średni wynik określono w % 

 

Rok szkolny 

język angielski 

poziom podstawowy poziom rozszerzony 

szkoła woj. Kraj szkoła woj. kraj 

2014/2015 44 77 78 - - - 

2015/2016 - - - - - - 

2016/2017 82 78 77 46 65 65 

2017/2018 96 74 73 - - - 

średni wynik określono w % 

Egzamin przebiegał sprawnie i zgodnie z procedurami bez zastrzeżeń. 

4) Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych  

Egzamin maturalny w Technikum 

 ogółem liczba uczniów klasy IV Technikum - 0 

 przystąpiło do egzaminu – 0 

 zdał - 0 
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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 - 12 osób 

 przystąpiło do egzaminu - 4 słuchaczy, tj. 33% 

 zdał - 1 słuchacz, tj. 25% 

 przystąpiło do egzaminu poprawkowego – 1 słuchacz, zdał - 0 

 laureaci z konkursów przedmiotowych - 0  

 

Rok szkolny 

S
z
k

o
ła

 Przystąpili do co 

najmniej jednego 

przedmiotu 

obowiązkowego 

Przystąpili do 

wszystkich 

egzaminów 

obowiązkowych 

Otrzymali świadectwo 

dojrzałości 

 

liczba 

 

procent 

2014/2015 
T 2 2 2 100 

LOD 4 3 0 0 

2015/2016 
T 4 4 3 75 

LOD 0 0 0 0 

2016/2017 
T 1 1 1 100 

LOD 0 0 0 0 

2017/2018 
T 0 0 0 0 

LOD 4 4 1 25 

 

Rok szkolny 

S
z
k

o
ła

 

Zdawalność 

Szkoła (%) Województwo (%) Kraj (%) 

2014/2015 
T 100 - 67 

LOD 0 - 14 

2015/2016 
T 75 76 76 

LOD 0 0 - 

2016/2017 
T 100 77 - 

LOD 0 0 - 

2017/2018 
T 0 0 - 

LOD 25 - - 

 

 

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 

 

2014/2015 

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

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

 

2015/2016 

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

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

 

2016/2017 

T 40 57  - - - 36 53  - - - 

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

 

2017/2018 

T - - - - - - - - - - - - 

LOD 39 - - - - - 22 - - - - - 

średni wynik określono w % 
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Rok 

szkolny 

S
z
k

o
ła

 

język angielski język niemiecki 

poziom podstawowy 
poziom 

rozszerzony 

poziom 

podstawowy 

poziom 

rozszerzony 

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

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

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

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

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

2016/2017 
T 84 73 - - - - - - - - - - 

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

2017/2018 
T - - - - - - - - - - - - 

LOD 54 - - 16 - - - - - - - - 

średni wynik określono w % 

Egzamin przebiegał sprawnie i zgodnie z procedurami bez zastrzeżeń. 

3. Zdawalność egzaminów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych w roku 

szkolnym 2017/2018 

1) Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych 

Kwalifikacje/ Zawód Przystąpiło Zdało 

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 2 2 

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz 

urządzeń peryferyjnych 
4 1 

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych 

i administrowanie sieciami 
9 3 

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń 

elektrycznych 
17 3 

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 10 0 

Sporządzanie potraw i napojów 5 4 

Prowadzenie sprzedaży 1 1 

Fryzjer 6 6 

Sprzedawca 1 1 

Kucharz 4 4 

Fotograf 2 2 

 

2) Zespół Szkół Specjalnych  

Zawód Liczba zdających Zdawalność w % 

Kucharz 2 50 

Sprzedawca 4 50 

Murarz-tynkarz 1 - 

Dwóch uczniów w trakcie oczekiwania na egzamin organizowany przez Izbę 

Rzemieślniczą. Zdawalność części praktycznej egzaminów wyniosła 100%. Egzamin 

przebiegał bez zastrzeżeń według procedur. 
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VIII. Sukcesy uczniów 

Rok szkolny 2017/2018 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 

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  

 

Placówka 

 

Nazwa konkursu   

 

Osiągnięte miejsce  

 

SP 1 XXIII konkurs wiedzy biblijnej dla szkół 

podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 „Ty 

jesteś mój Syn umiłowany w Tobie mam 

upodobanie”; 

Wojewódzki konkurs wiedzy historycznej dla 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych 2017/2018 „Reformacja – 500 

lat działalności w województwie śląskim i w Polsce”; 

III edycja Klasówki Powstańczej dedykowanej 97. 

rocznicy III Powstania Śląskiego; 

XIII Piknik Malarski „Sielskie Klimaty 2017” pod 

patronatem J. Buzka Przewodniczącego Parlamentu 

Europejskiego; 

II Wojewódzki Konkurs Plastyczny MANGAKA’S 

ART „MANGA PO POLSKU”; 

Finał Igrzysk Dzieci województwa śląskiego w 

czwórboju lekkoatletyczny chłopców; 

Igrzyska Dzieci województwa śląskiego w szachach; 

Śląski Finał Wojewódzki XVIII edycji Turnieju  

„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” 

 

udział w finale etapu 

diecezjalnego 

 

 

finalista  

 

 

 

finalista 

 

 

dwa wyróżnienia  

 

II miejsce 

 

IX miejsce 

 

XIII miejsce 

potwierdzenie udziału 

przez PZPN w W-wie 

SP 2 Regionalna Liga Historyczna; 

XXII Regionalny Konkurs Recytatorski pod  hasłem 

„Szkoła w poezji” w kat. klas trzecich; 

XVI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny “Daruj 

światu pokój”; 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” 

 

I miejsce 

III miejsce 

 

wyróżnienie 

 

wyróżnienie 

SP 3 

 

Regionalny konkurs „Mistrzowie logiki”; 

Wojewódzki konkurs „Sielskie klimaty” – plener 

malarski  

 

II miejsce 

Wyróżnienie 

SP 4 Wojewódzki Konkurs Wiedzy o życiu i działalności 

Tadeusza Kościuszki – kat. Plastyczna; 

Regionalny XI Konkurs Ekologiczny 

„Odpowiedzialny człowiek – zdrowe środowisko” 

III miejsce 

 

III miejsce 
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Konkurs plastyczny pn. „Jak wyobrażam sobie 

korzystanie z pomocy radcy prawnego i jego pracę” 

ogłoszony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych; 

Międzynarodowy konkurs Kangur Matematyczny;   

Konkurs plastyczny „Orzeł biały – nasza duma” 

organizowany przez Senat RP we współpracy z 

Leszkiem Piechotą senatorem RP 

 

I miejsce 

 

 

wyróżnienie  

 

wyróżnienie na etapie 

okręgowym 

SP 8 Wojewódzki konkurs wiedzy historycznej dla 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych 2017/2018 „Reformacja – 500 

lat działalności w województwie śląskim i w Polsce”; 

IV Matematyczny Konkurs o zasięgu wojewódzkim 

oswoić Matematykę pod honorowym patronatem 

Dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach; 

III edycja Klasówki Powstańczej dedykowanej 97. 

rocznicy III Powstania Śląskiego  

 

II miejsce 

 

 

 

II miejsce 

 

 

III miejsce  

SP 17 I Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza 

pisanka”; 

Regionalny Konkurs Plastyczny „Mój Kalendarz”; 

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowym z Języka 

Polskiego PANDA 2018; 

XVIII Wojewódzki Zagłębiowski Konkurs Grafiki 

Komputerowej; 

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 

Pingwin 2017; 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 

2018; 

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Języka 

Angielskiego PANDA 2018; 

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Przyrody 

PANDA 2018; 

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Historii 

Pingwin 2017; 

Wojewódzki Półfinał w mini siatkówce chłopców 

 

III miejsce 

 

I miejsce 

wyróżnienie 

 

II miejsce 

 

wyróżnienie 

 

wyróżnienie  

 

wyróżnienie  

 

wyróżnienie 

 

wyróżnienie  

 

II miejsce 

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne  

 

Placówka 

 

Nazwa konkursu 

 

Osiągnięte miejsce  

 

Oddziały  

Gim. 5 w SP 8 

VIII Ogólnopolski Turniej Tańca Śląskiego 

„TROJAK 2017”; 

XXVII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Żory 

2018; 

XII Wojewódzki Konkurs Muzyczny „Estrada 

Młodych 2018”; 

XXII Wojewódzki Festiwal Pieśni „Bóg się rodzi”; 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów, 

II miejsce 

 

II miejsce 

 

III miejsce 

 

wyróżnienie  

II miejsce  
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Juniorów Młodszych i Młodzików 

 

ZSO 1 Wojewódzki konkurs przedmiotowy z geografii dla 

uczniów dotychczasowych gimnazjów woj. 

śląskiego w roku szkolnym 2017/2018; 

Historyczne warsztaty; 

Ogólnopolski Konkurs plastyczny organizowany w 

ramach projektu „HOBBIT – opowieści o powieści” 

za pracę jak wyglądał znaczek w Hobbitonie; 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Mój przyjaciel w 

podróży pociągiem; 

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Ulubiony bohater 

książkowy – przyjaciel z dzieciństwa”; 

Ogólnopolski Konkurs „Wybieram wybory”; 

XXXIII Olimpiada Ekologiczna  

 

Laureat 

 

 

 

wyróżnienie 

 

 

GRAND PRIX 

 

III miejsce 

 

wyróżnienie 

finalista 

ZSO 2 VII Wojewódzki Turniej Musztry dla Szkół z klasami 

mundurowymi Wojkowice 2018 w kat. musztra 

indywidualna; 

VII Wojewódzki Turniej Musztry dla szkół z klasami 

mundurowymi Wojkowice 2018 w kat. najlepszy 

dowódca; 

VII Wojewódzki Turniej Musztry dla Szkół z klasami 

mundurowymi Wojkowice; 

 

VI Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas 

Mundurowych – Zakopane 2018; 

III Wojewódzki Konkurs Multimedialny „Żołnierze 

Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie” w kat. szkół 

ponadgimnazjalnych; 

Wojewódzki półfinał igrzysk młodzieży gimnazjalnej 

w piłce nożnej; 

Wojewódzki finał szkół gimnazjalnych w piłce 

nożnej (Śląska Liga Orlików o Puchar Marszałka 

Województwa Śląskiego) 

 

I miejsce  

 

 

I miejsce  

 

 

I miejsce w klasyfikacji 

generalnej/I miejsce w 

kat. musztra paradna 

V miejsce  

 

III miejsce 

 

 

I miejsce 

 

II miejsce 

ZSS III Wojewódzki Konkurs Kulinarny dla Szkół 

Specjalnych Przysposabiających do Pracy 

„Smacznie, zdrowo, kolorowo – Naleśniki”; 

X Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Szkół 

Specjalnych XIV Memoriał im. Romana Paryska; 

Ogólnopolski turniej halowej piłki nożnej do 21 lat 

I miejsce 

 

 

VII miejsce 

 

IV miejsce (Szkoła 

wystąpiła, jako jedyna 

reprezentacja Śląska) 

 

MDK XV Międzynarodowe Biennale Twórczości Dzieci i 

Młodzieży WIELCY ZNANI I NIEZNANI Rybnik 

2018 – William Turner – Słońce we mgle; 

 

I Międzynarodowy Międzyszkolny Przegląd Filmowy 

Wylęgarnia 2018 XI Edycja; 

 

finalistka konkursu 

zakwalifikowana do 

międzynarodowej 

wystawy 

III miejsce w kat. 

muzyka filmowa  

(wiek 16 -19) 
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I Międzynarodowy Międzyszkolny Przegląd Filmowy 

Wylęgarnia 2018 XI Edycja; 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Martwa Natura 

II miejsce  

(wiek 13 – 15 ) 

finalistka – nagrodą 

jest wystawa 

pokonkursowa  

 

 

IX. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

1. Zatrudnienie nauczycieli wg SIO na 30.09.2017 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. 

13 11,46 0 0,00 1 0,50 3 2,79 0 0,00 9 8,17 

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  

13 11,46 0 0,00 1 0,50 3 2,79 0 0,00 9 8,17 

2. Informacja o pracownikach administracyjno-obsługowych  

 

Wyszczególnienie  

 

osoby  

 

etaty 

 

pracownicy administracji  2 1,38 

pracownicy obsługi  2 1,13 

Razem 4 2,51 

Poradnia udziela wszechstronnej pomocy wszystkim wychowankom, uczniom, 

rodzicom i nauczycielom w ramach obowiązujących przepisów prawnych. 

Pracownicy placówki zapewniają poczucie bezpieczeństwa, akceptację i dyskrecję. 
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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 – związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery 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, 

 terapia psychologiczna, w tym psychoterapia,  

 zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunki kształcenia i zawodu, 

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

 pomoc indywidualna, 

 zajęcia psychoedukacyjne dla klas, 

 badania przesiewowe słuchu,  

 badania przesiewowe wzroku. 

3. Liczba orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 

Orzeczenia  2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Niesłyszący  0 0 0 

Słabo słyszący  12 14 23 

Niewidomy  0 0 0 

Słabo widzący  27 25 20 

Niepełnosprawność ruchowa  25 24 37 

Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim  69 35 50 

Upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym  

7 2 4 

Autyzm 19 23 36 

Sprzężone niepełnosprawności  25 23 30 

Orzeczenie uchylające  0 0 0 

Razem 184 146 200 

dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym 20 27 

o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 2 1 

o potrzebie indywidualnego nauczania 65 39 

o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego 1 1 

Razem wydanych orzeczeń 234 268 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przyjęła i przebadała 1047 dzieci oraz 

wydała łącznie 757 opinii. 
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X. DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY 

1. Zatrudnienie nauczycieli wg SIO na 30.09.2017 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. 

7 5,39 0 0,00 0 0,00 3 2,11 2 1,78 2 1,50 

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  

7 5,39 0 0,00 0 0,00 3 2,11 2 1,78 2 1,50 

2. Informacja o pracownikach administracyjno-obsługowych  

 

Wyszczególnienie  

 

osoby  

 

etaty 

 

pracownicy administracji  2 1,50 

pracownicy obsługi  6 4,50 

Razem 8 6,0 

Z zajęć oferowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury każdego tygodnia korzystało 

około 266 uczestników. W roku szkolnym 2017/2018 w MDK kontynuowały działalność 

następujące koła zainteresowań: plastyczne; Akademia Kreatywności; Akademia 

Kreatywności – ceramika; teatralne; taneczne w obrębie, którego działał zespół taneczny 

MDK „APLAUZ” oraz formacja taneczna CHEERLEADERKI; instrumentalne: nauka gry na 

pianinie, nauka gry na gitarze, nauka gry na skrzypcach; nauka gry na flecie; Zespół fletowy; 

modelarskie; zespół artystyczny MELOMANIACY, wokalne – łącznie 15 kół zajęciowych. 

Młodzieżowy Dom Kultury był także organizatorem wielu imprez – koncertów, wystaw  
i konkursów. Koncert inaugurujący rok szkolny, Liryczno-satyryczny wieczór muzyczny, 
Koncert świąteczny, Gitarowy wieczór Wigilijny; Koncert wiosenny pt. „Miłość kwitnie na 
wiosnę” czy Koncert na zakończenie roku szkolnego. Organizowane były także noce 
filmowe. 
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XI. PLACÓWKI PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNY PODMIOT ORAZ PLACÓWKI 

NIEPUBLICZNE 

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

1. Informacja o kadrze pedagogicznej, w tym: liczbie nauczycieli w poszczególnych grupach 

awansu zawodowego, poziomie wykształcenia, wymiarze etatu wg SIO na 30.09.2017 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. 

47 39,07 1 0,89 2 2,00 3 2,56 8 5,57 33 28,05 

Dyplom ukończenia 

studiów 

magisterskich bez 

przygotowania 

pedagogicznego, 

dyplom ukończenia 

wyższych studiów 

zawodowych i 

przygotowanie 

pedagogiczne  

1 0,78 0 0,0 0 0,00 0 0,00 1 0,78 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  

48 39,85 1 0,89 2 2,00 3 2,56 9 6,35 33 28,05 

 

a) dodatkowe informacje o nauczycielach:  

 

Nauczyciele przebywający na :  
Oddelegowani do prac 

związkowych  
Urlopie dla poratowania 

zdrowia 
(liczba osób / koszty) 

Urlopie wychowawczym Urlopie bezpłatnym 

0 0 0 0 

 

b) awans zawodowy w roku szkolnym 2017/2018 (liczba nauczycieli, którzy uzyskali 

wyższych stopień awansu zawodowego):  

 

Nauczyciel kontraktowy  Nauczyciel mianowany  Nauczyciel dyplomowany  

2 0 3 
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2. Informacja o pracownikach administracyjno – obsługowych. 

 

 
Wyszczególnienie  

 
osoby  

 
etaty 

 

pracownicy administracji  3 3 

pracownicy obsługi  6 5,5 

 

3. Informacja o uczniach, w tym: liczba w poszczególnych klasach, liczba oddziałów (rok 

szkolny 2017/2018) wg SIO na 30.09.2017 r. 

 

a) szkoły podstawowe wg SIO na 30.09.2017 r.  

 

Klasa Liczba uczniów  Średnia liczba uczniów 
w oddziale  

Liczba oddziałów  

I 20 20 1 

II - - - 

III - - - 

IV - - - 

V - - - 

VI - - - 

VII 90 30 3 

VIII - - - 

Razem  110 27,5 4 

 

b) gimnazja wg SIO na 30.09.2017 r.   

 

Klasa Liczba uczniów  Średnia liczba uczniów 
w oddziale  

Liczba oddziałów  

I - - - 

II 84 28 3 

III 84 28 3 

Razem  168 28 6 

 

c) szkoły ponadgimnazjalne wg SIO na 30.09.2016 r. i 30.09.2017 r 

 

 
Klasa 

Liczba uczniów  Średnia liczba uczniów w 
oddziale  

Liczba oddziałów  

 
2016 

 
2017 

2016 2017  
2016 

 
2017 

I 51 LO  
+ 17 TE 

50 LO 
+ 17 TE 

22,7 22,3 2 LO  
+ 1 TE 

2 LO 
+ 1 TE 

II 62 LO 48 LO 
+ 17 TE 

20,7 21,7 3 LO 2 LO 
+ 1 TE 

III 37 LO 62 LO 18,5 20,7 2 LO 3 LO 

IV - - - - - - 

Razem  167 194 20,9 21,6 8 9 

 

4. Informacja o zajęciach dodatkowych. 

a) liczba godzin zajęć: 

 

 
Świetlica 

 
Koła zainteresowań 

 
SKS 

 
Inne 

31 10 20 - 
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b) liczba uczniów korzystających z zajęć: 

 

Uczniowie korzystający 
ze świetlicy  

Uczniowie 
uczestniczący w 

zajęciach sportowych  

Uczniowie 
uczestniczący w 

zajęciach artystycznych  

Uczniowie 
uczestniczący w kołach 

przedmiotowych  

20 111 40 136 

 

c) liczba uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych 

i logopedycznych: 

 

Zajęcia 
wyrównawcze  

Zajęcia 
rewalidacyjne  

Logopedia  Indywidualny tok 
nauczania  

Nauczanie 
indywidualne  

0 5 0 0 3 

5. Szczegółowa analiza wyników egzaminów: 

a) egzaminu gimnazjalnego  

 

 ogółem liczba uczniów klas III – 84 osoby 

 przystąpiło do egzaminu 84 uczniów, tj. 100 % 

 uczniowie ze stwierdzoną dysleksją - 9 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  
 

 
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 

2016/2017 72,88 58,62 59 82,5 69,76 69 65,25 51,69 52 70,9 45,76 47 

2017/2018 65,55 58,87 59 76,85 67,87 68 65,21 55,38 56 65,71 51,11 52 

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 

2016/2017 89,91 68,4 67 75,1 49,36 49 87,5 54,84 54 93,67 49,8 41 

2017/2018 86,05 69,44 68 74,21 52,35 52 77,25 52,32 52 75 57,3 42 

średni wynik w % 
wyniki egzaminów z danych OKE Jaworzno 

 

b) egzaminu maturalnego  

 

 ogółem liczba uczniów klas III – 62 osoby 

 przystąpiło do egzaminu 62 uczniów, tj. 100 % 

 zdało 62 uczniów, tj. 100 % 

 przystąpiło do egzaminu poprawkowego – 2 uczniów  

 laureaci z konkursów przedmiotowych - 0 uczniów 
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Do matury przystąpili również absolwenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości 

we wcześniejszych latach w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego. 

 

 
Rok szkolny 

Przystąpili do co 
najmniej jednego 

przedmiotu 
obowiązkowego 

Przystąpili do 
wszystkich 
egzaminów 

obowiązkowych 

Otrzymali świadectwo dojrzałości 

 
liczba 

 
procent 

2017/2018 62 62 62 100 

 

 

Rok szkolny 
Zdawalność 

Szkoła (%) Województwo (%) Kraj (%) 

2017/2018 100 84,5 90 

 

 

 
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 

2016/2017 53,6 57 59 49,6 48 52 68,8 53 60 33,8 33 47 

2017/2018 64 60 58 78 57 54 71 60 61 27 35 37 

 

 

 
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 

2016/2017 86,5 78 73 68,1 59 65 74,0 69 72 - 67 63 

2017/2018 84 79 78 62 62 63 62 75 61 - - - 

 

6. Informacja o osiągnięciach uczniów i nauczycieli w konkursach wojewódzkich 

i ogólnopolskich. 

Nazwa konkursu Szczebel / etap 
Nazwa osiągnięcia, 
uzyskane miejsce 

VII edycja konkursu wojewódzkiego 
„Wypędzenia, wywózki, 
martyrologia i zwycięstwa Polaków. 
Kształtowanie się Polski 
niepodległej, wielkie zwycięstwa i 
osiągnięcia Polski Podtytuł na rok 
szkolny 2016/2017- 100lecie 
odzyskanie niepodległości Polski 
 
III Edycja Klasówki Powstańczej 
 
Wojewódzki Konkurs Wiedzy 
Historycznej dla uczniów Szkół 
Podstawowych, Gimnazjalnych i 
Ponadgimnazjalnych „Reformacja – 
500 lat działalności w województwie 
śląskim i w Polsce”.   

Wojewódzki 
 
 
 
 
 
 
 
 
Międzywojewódzki  
 
Wojewódzki 
 
 
 
 
 

LAUREAT I st.  
LAUREAT II st. 
 
 
 
 
 
 
 
FINALISTA 
 
FINALISTA x4 
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VIII edycja Ogólnopolskiego 
projektu "O tym nie można 
zapomnieć… – spotkania z 
osobami, które przeszły piekło 
obozów i deportacji podczas II 
wojny światowej".. Rok szkolny 
2017/2018 
 
Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla 
gim 
 
XIX edycja Ogólnopolskiego Turniej 
Sztuki Recytatorskiej „Promuj 
Śląsk” 
 
Konkurs Recytacji w mowie Śląskiej 
„Śląska Ojczyzna Polszczyzna” 
 
IX Wszechstronny Konkurs 
Konesera Polszczyzny 
 
 
turniej wiedzy o literaturze i języku 
polskim „Uniwersjada 
Polonistyczna”   
 
Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży 
Salezjańskiej 
 
Półfinały woj. igrzysk młodzieży w 
koszykówce dziewcząt 
 

 
Ogólnopolski 
 
 
 
 
 
 
 
Wojewódzki 
 
 
Ogólnopolski 
 
 
 
Wojewódzki 
 
 
Wojewódzki 
 
 
 
Wojewódzki 
 
 
 
Ogólnopolski 
 
 
Wojewódzki 
 
 

 
I miejsce x4  
 
 
 
 
 
 
 
LAUREAT 
 
 
LAUREAT 
 
 
 
LAUREAT 
 
 
I miejsce x2 
 
 
 
III m x3 
 
 
 
I miejsce 
 
 
III miejsce 
 

7. Wsparcie materialne dla uczniów, liczba korzystających uczniów wg SIO na 30.09.2017 r. 

Stypendia szkolne Zasiłki szkolne 
Dofinansowanie 

posiłków w szkole 
Dofinansowanie zakupu 

podręczników 

1 
Prezesa Rady Ministrów 

- - 1 

2. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Kolorado z oddziałami integracyjnymi 

1. Informacja o kadrze pedagogicznej, w tym: liczbie nauczycieli w poszczególnych grupach 

awansu zawodowego, poziomie wykształcenia, wymiarze etatu wg SIO na 30.09.2017 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. 

9 3,41 4 1,68 2 0,15 2 1,50 0 0,00 1 0,08 

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  9 3,41 4 1,68 2 0,15 2 1,50 0 0,00 1 0,08 

2. Informacja o pracownikach administracyjno – obsługowych: 

 
Wyszczególnienie  

 
osoby  

 
etaty 

 

pracownicy administracji  0 0 

pracownicy obsługi  1 1 

3. Informacja o wychowankach wg SIO na 30.09.2017 r.: 

Rok szkolny Liczba oddziałów 
Liczba wychowanków 

Razem w tym 6-letnich 

2017/2018 2 25 16 

3. Niepubliczne Przedszkole Kolorado z oddziałami integracyjnymi 

1. Informacja o kadrze pedagogicznej, w tym: liczbie nauczycieli w poszczególnych grupach 

awansu zawodowego, poziomie wykształcenia, wymiarze etatu wg SIO na 30.09.2017 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. 

10 4,35 3 0,96 3 1,63 2 1,50 1 0,08 1 0,18 

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 
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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  10 4,35 3 0,96 3 1,63 2 1,50 1 0,08 1 0,18 

 

a) awans zawodowy w roku szkolnym 2017/2018 (liczba nauczycieli, którzy uzyskali 

wyższych stopień awansu zawodowego):  

 

Nauczyciel kontraktowy  Nauczyciel mianowany  Nauczyciel dyplomowany  

0 2 0 

2. Informacja o pracownikach administracyjno – obsługowych: 

 
Wyszczególnienie  

 
osoby  

 
etaty 

 

pracownicy administracji  1 1 

pracownicy obsługi  3 2,75 

3. Informacja o wychowankach wg SIO na 30.09.2017 r.: 

Rok szkolny Liczba oddziałów 
Liczba wychowanków 

Razem w tym 6-letnich 

20176/2018 3 41 - 

4. Prywatne Przedszkole Pingwinki 

1. Informacja o kadrze pedagogicznej, w tym: liczbie nauczycieli w poszczególnych grupach 

awansu zawodowego, poziomie wykształcenia, wymiarze etatu wg SIO na 30.09.2017 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 1,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,13 

Dyplom ukończenia 

studiów 

magisterskich bez 

przygotowania 

pedagogicznego, 

dyplom ukończenia 

wyższych studiów 

zawodowych i 

przygotowanie 

pedagogiczne  

1 1,00 1 1,00 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  

1 1,00 1 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Ogółem  4 3,13 2 2,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,13 

2. Informacja o pracownikach administracyjno – obsługowych: 

 
Wyszczególnienie 

 
osoby 

 
etaty 

 

pracownicy administracji - - 

pracownicy obsługi 1 1/8 

3. Informacja o wychowankach wg SIO na 30.09.2017 r.: 

Rok szkolny Liczba oddziałów 
Liczba wychowanków 

Razem w tym 6-letnich 

2017/2018 2 27 - 

 
 


