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WSTĘP 

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

(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 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. 

 

Świętochłowice jako miasto na prawach powiatu a zarazem gmina realizuje zarówno 

zadania gminne jak i powiatowe, określone w ustawie Prawo Oświatowe. Są to: 

 

1) dla Świętochłowic jako gminy - zakładanie i prowadzenie: publicznych przedszkoli,  

w tym z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, przedszkoli integracyjnych  

i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa  

w w/w ustawie, szkół podstawowych, w tym integracyjnych z oddziałami integracyjnymi 

i specjalnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz 

szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. 

2) dla Świętochłowic jako powiatu - zakładanie i prowadzenie publicznych szkół 

podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz  

z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych oraz placówek 

oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, poradni 

psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych, a także 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, socjoterapii i rewalidacyjnych dla dzieci  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. 

 

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

jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 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; 
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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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351.)  

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.  

 

W celu wywiązania się z ustawowego obowiązku poinformowania Rady Miasta 

Świętochłowice o stanie o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, 

przygotowana została niniejsza informacja na temat realizacji zadań oświatowych Miasta 

Świętochłowice, z uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych, a także nadzoru 

pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w publicznych 

przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Świętochłowice, w roku szkolnym 

2018/2019. 
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I. DECYZJE PRAWNE I STRATEGICZNE 

W okresie roku szkolnego 2018/19 opracowano 33 projekty uchwał w sprawach 

dotyczących oświaty. Były to następujące uchwały: 

1. Uchwała Nr LIV/439/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 1 października 2018 r. 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą  - Prawo oświatowe poprzez zmianę planów sieci 

oraz granic obwodów publicznych szkół przyjętych Uchwałą nr XXXIII/283/17 Rady 

Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą 

– Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. z późn.  zm.; 

2. Uchwała Nr VIII/34/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2019 r.  

w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach; 

3. Uchwała Nr VIII/35/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2019 r.  

w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły o nazwie Szkoła Podstawowa dla Dorosłych  

z klasami dotychczasowego Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach, poprzez zmianę siedziby; 

4. Uchwała Nr VIII/36/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2019 r.  

w sprawie zamiaru likwidacji placówki o nazwie Ognisko Pracy Pozaszkolnej wchodzącej 

w skład Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach; 

5. Uchwała Nr VIII/37/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2019 r.  

w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych w Świętochłowicach i 

szkół wchodzących w jego skład z siedzibą przy ul. Szkolnej 13 poprzez zmianę 

siedziby; 

6. Uchwała Nr VIII/38/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2019 r.  

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe poprzez zmianę planów 

sieci oraz granic obwodów publicznych szkół przyjętych Uchwałą nr XXXIII/283/17 Rady 

Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą 

– Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. z późn. zm.; 

7. Uchwała Nr VIII/39/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2019 r.  

w sprawie zamiaru likwidacji  Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Świętochłowicach 

wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno 

– Usługowych; 

8. Uchwała Nr VIII/40/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2019 r.  

w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej w Świętochłowicach z Zespołu Szkół 

Ekonomiczno – Usługowych i włączenia Szkoły Policealnej w Świętochłowicach  

do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno- Usługowych  

w Świętochłowicach; 

9. Uchwała Nr IX/47/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 lutego 2019 r.  

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/283/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia  

27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 



 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych                                      
w Świętochłowicach za rok szkolny 2018/2019 

 7 

nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres  

od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.  

10. Uchwała Nr X/58/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym 

jest Miasto Świętochłowice 

11. Uchwała Nr X/59/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie zmiany nazwy Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Specjalnych poprzez nadanie jej numeru; 

12. Uchwała Nr X/60/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca  2019 r.  

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych; 

13. Uchwała Nr X/61/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia nr 2  

w Świętochłowicach, poprzez zmianę siedziby; 

14. Uchwała Nr X/62/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, poprzez 

zmianę siedziby; 

15. Uchwała Nr X/63/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie utworzenia Zespołu Edukacji Wspomagającej z siedzibą w Świętochłowicach 

przy ul. Wojska Polskiego 75; 

16. Uchwała Nr X/64/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach; 

17. Uchwała Nr X/65/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Świętochłowicach; 

18. Uchwała Nr X/66/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach; 

19. Uchwała Nr X/67/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Świętochłowicach, 

poprzez zmianę siedziby; 

20. Uchwała Nr X/70/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Świętochłowicach; 

21. Uchwała Nr X/71/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie zmiany nazwy Branżowej Szkoły I Stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Ekonomiczno – Usługowych w Świętochłowicach przy ul. W. Sikorskiego 9 poprzez 

nadanie jej numeru; 

22. Uchwała Nr X/72/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych                                        

w Świętochłowicach z siedzibą przy ul. W. Sikorskiego 9 w Świętochłowicach; 

23. Uchwała Nr X/73/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. 

Jerzego Kukuczki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 z siedzibą  

w Świętochłowicach przy ul. Sudeckiej 5; 

24. Uchwała Nr X/74/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Świętochłowicach  
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z siedzibą przy ul. Sudeckiej 5 oraz zmiany nazwy II Liceum Ogólnokształcącego                  

im. Mikołaja Reja w Świętochłowicach wchodzącego w skład tego Zespołu; 

25. Uchwała Nr X/75/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Świętochłowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych od dnia 1 września 2019 r. ; 

26. Uchwała Nr X/76/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych  

i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Świętochłowice od dnia 1 września 

2019 r.; 

27. Uchwała Nr XIV/99/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 maja 2019 r.  

w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Świętochłowicach do Zespołu 

Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Świętochłowicach; 

28. Uchwała Nr XIV/100/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 maja 2019 r.  

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/72/19 Rady Miejskiej z dnia 25 marca w sprawie zmiany 

nazwy Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Świętochłowicach z siedzibą przy  

ul. W. Sikorskiego 9 w Świętochłowicach; 

29. Uchwała Nr XIV/101/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 maja 2019 r.   

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Świętochłowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych od dnia 1 września 2019 r.; 

30. Uchwała Nr XIV/102/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 maja 2019 r.   

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

mających siedzibę na obszarze Miasta Świętochłowice od dnia 1 września 2019 r.; 

31. Uchwała Nr XVII/128/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 4 lipca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  

i Młodzieży; 

32. Uchwała Nr XVIII/143/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zasad przyznawania Stypendium Prezydenta Miasta Świętochłowice  

za wybitne wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne  

lub sportowe studentów zamieszkałych na terenie Miasta Świętochłowice.  

33. Uchwała Nr XVIII/143/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r.  

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom  

i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Świętochłowice. 

Podjęcie w/w uchwał związane było z nałożoną na samorządy reformą systemu 

oświaty wprowadzoną ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), która  wymagała 

przeprowadzenia reorganizacji funkcjonującej struktury systemu kształcenia. Głównym jej 

założeniem było stopniowe wygaszanie gimnazjów do 31 sierpnia 2019 r. oraz dokonanie 

zmian organizacyjnych, strukturalnych i prawnych dotyczących poszczególnych typów szkół 

funkcjonujących w systemie oświaty. Podjęcie w roku szkolnym 2018/2019 uchwał 

stypendialnych związane było z dostosowaniem zasad ich przyznawania do obecnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie szkół podstawowych, wygaszanych 

gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych i szkolnictwa wyższego.   
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II. ORGANIZACJA OŚWIATY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 

Świętochłowice jako miasto na prawach powiatu a zarazem gmina realizuje zarówno 

zadania gminne jak i powiatowe, określone w ustawie o systemie oświaty.  

W roku szkolnym 2018/19 Miasto Świętochłowice prowadziło 25 jednostek 

oświatowych, w ramach których funkcjonowało łącznie 35 różnego typu szkół i placówek, 

tj.: 

 10 przedszkoli, 

 8 szkół podstawowych, 

 1 szkoła podstawowa dla dorosłych, 

 2 gimnazja oraz 2 oddziałów dotychczasowych gimnazjów prowadzonych 

w szkołach innego typu, 

 10 szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w tym: 

 7  szkół dla młodzieży, tj. 2 liceów ogólnokształcących, 1 technikum,                  

1 branżowa szkoła I stopnia, w których funkcjonują oddziały 

dotychczasowych klas zasadniczych szkół zawodowych, 1 branżowa szkoła  

I stopnia specjalna, 1 szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, 1 szkoła 

policealna, 

 3 szkół dla dorosłych, tj. 2 liceów ogólnokształcących, 1 szkoła podstawowa 

dla dorosłych 

 3 placówek oświatowych, w tym: 

 1 placówka wychowania pozaszkolnego, 

 1 poradnia psychologiczno – pedagogiczna, 

 1 centrum kształcenia praktycznego. 

W roku szkolnym 2018/19 kształcenie, wychowanie i opiekę w przedszkolach                     

i szkołach realizowano dla 5841 dzieci i młodzieży, w tym: 

 1333  - przedszkola, 

 3440 – szkoły podstawowe, w tym 7 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną                 

w stopniu głębokim realizujących zajęcia w Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym 

 311  – gimnazja i oddziały dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach 

innego typu (bez oddziałów gimnazjalnych dla dorosłych), 

 44 – w szkole podstawowej dla dorosłych, 

 594-  szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, 

 119 – w gimnazjum dla dorosłych i liceum dla dorosłych 

W poprzednim roku szkolnym  5979 dzieci i młodzieży. 

Kształcenie, wychowanie i opiekę prowadzono w 296 oddziałach, w tym: 

  59 – w przedszkolach, 

 179 – w szkołach podstawowych, 

  16 - w gimnazjach i oddziałach dotychczasowych gimnazjów prowadzonych                      

w szkołach innego typu (bez oddziałów gimnazjalnych dla dorosłych), 

 2 – w szkole podstawowej dla dorosłych, 

 34 – w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, 

 6 w gimnazjum dla dorosłych i liceum dla dorosłych 

Poprzednio, w roku szkolnym 2018/2018 było 297 oddziałów. 
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W roku szkolnym 2018/2019 przedszkola, szkoły i placówki oświatowe funkcjonowały       

w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacji pracy, uwzględniające liczbę etatów 

nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 

 

 

Tab.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 

 

1. Przedszkola 

W roku szkolnym 2018/19 funkcjonowało 10 przedszkoli publicznych (jako jednostki 

samodzielne), w tym 2 ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi.  Ponadto w trzech 

przedszkolach funkcjonowały oddziały specjalne. Ogółem działało 59 oddziałów 

przedszkolnych (w 2017/18 – 60 oddziałów), w tym 52 oddziałów ogólnodostępnych          

oraz 7 oddziałów specjalistycznych, tj.4 integracyjnych: 1 oddział w Przedszkolu Miejskim       

nr 12 i 3 oddziały w Przedszkolu Miejskim nr 9 oraz po jednym oddziale specjalnym                  

w Przedszkolu Miejskim nr 8, w Przedszkolu Miejskim nr 12 a także uruchomiony po raz 

pierwszy w roku szkolnym 2018/19 w Przedszkolu Miejskim nr 9.  Przedszkola publiczne 

dysponowały łączną liczbą 1346 miejsc przedszkolnych, wykorzystanych w 99,03.%           

(w 2017/18 – 1396  miejsc, wykorzystanych – 99,06 %). 

 

Tab.2. Organizacja przedszkoli w roku szkolnym 2018/19 
Lp Przedszkola Liczba 

oddziałów 
Liczba miejsc 
normatywnych 

Liczba dzieci 

Ogółem 3 lata     
i mniej 

4 lata 5 lata 6 lat 
i więcej 

1. Przedszkole Miejskie nr 1 2 50 49 13 12 10 14 

2. Przedszkole Miejskie nr 2 8 200 197 49 51 39 58 

3. Przedszkole Miejskie nr 3 4 100 98 10 34 27 27 

4. Przedszkole Miejskie nr 4 5 125 122 25 28 35 30 

5. Przedszkole Miejskie nr 7 6 140 139 18 30 44 47 

6. 
Przedszkole Miejskie nr 8 

6 116 + oddział 
specjalny 

121 29 24 32 36 

7. Przedszkole Miejskie nr 9 8 160 160 29 34 42 55 

8. Przedszkole Miejskie nr 11 6 141 134 24 41 33 36 

9. Przedszkole Miejskie nr 12 5 99 98 18 26 19 35 

10. Przedszkole Miejskie nr 13 9 215 215 51 58 44 62 

Łącznie we wszystkich przedszkolach 
publicznych 

59 1346 1333 270 338 325 400 

Liczba dzieci w wieku 3-5 lat 
zamieszkałych w Świętochłowicach 

1344 -      

% dzieci w wieku 3-5 lat objętych 
edukacją  

68,82 % -      
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Reasumując w 59 oddziałach przedszkolnych było 1331 dzieci wg stanu na 30.06.2019 r. 

 
Tab.3. Liczba oddziałów w przedszkolach publicznych w poprzednich latach szkolnych (2015/16 – 
2018/19) 

Lata szkolne 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Liczba 
oddziałów 

 
55 58 60 

 
59 

2. Szkoły podstawowe 

W roku szkolnym 2018/19 kształcenie na poziomie podstawowym realizowane było       

w 8 szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Świętochłowice, w tym w: 

 7 w szkołach podstawowych, funkcjonujących jako jednostki samodzielne, 

 1 w szkole podstawowej specjalnej, funkcjonującej jako jednostka samodzielne. 

 

Kształcenie dla łącznej liczby 3433 uczniów prowadzone było w 179 oddziałach. 

  
Tab.4. Organizacja szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/19 

Szkoła 

 

Ogólna liczba Średnia liczba uczniów 

na 1 oddział uczniów oddziałów 

Szkoła Podstawowa nr 1 853 39 21,87 

Szkoła Podstawowa nr 2 387 18 21,50 

Szkoła Podstawowa nr 3 221 14 15,78 

Szkoła Podstawowa nr 4 402 18 22,33 

Szkoła Podstawowa nr 8 474 22 21,54 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 17 
615 34 18,08 

Szkoła Podstawowa nr 19 421 23 18,30 

Razem 3373 168  

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 67 11 5,45 

Razem 3440 179 
20,07 

bez SPS nr 10 

 

3. Gimnazja i oddziały dotychczasowych gimnazjów prowadzone w szkołach 
innego typu 

. W roku szkolnym 2018/19 kształcenie na poziomie gimnazjalnym realizowane było           

w 6 gimnazjach, tym w: 

 gimnazjum ogólnodostępnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr I, 

 gimnazjum ogólnodostępnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, 

 gimnazjum ogólnodostępnym w Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej , 

 gimnazjum specjalnym w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Specjalnych, 

 oddziały gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 8, 

 oddziały gimnazjum dla dorosłych w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Zespole 

Szkół i Pracy Pozaszkolnej 

 
Tab.5. Organizacja gimnazjów w roku szkolnym 2018/19 

Szkoła Ogólna liczba Średnia liczba uczniów 
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 uczniów oddziałów na 1 oddział 

Gimnazjum nr 1 107 4 26,75 

Gimnazjum nr 2 104 5 20,80 

Gimnazjum nr 3 37 2 18,50 

Oddziały Gimnazjum nr 5 

w Szkole Podstawowej nr 8 
49 3 16,33 

Oddziały Gimnazjum 

Specjalnego w Branżowej 

Szkole I stopnia 

w Zespole Szkół Specjalnych 

14 2 7,00 

Oddziały Gimnazjum dla 

Dorosłych w Szkole 

Podstawowej dla Dorosłych w 

Zespole Szkół 

i Pracy Pozaszkolnej 

18 1 18,00 

Razem 329 17 
21,21 

bez GS i GdD 

4. Szkoły ponadgimnazjalne 

W roku szkolnym 2018/19 kształcenie na poziome ponadgimnazjalnym                                     
i ponadpodstawowym prowadzone było w 10 szkołach, dla których organem prowadzącym 
jest miasto Świętochłowice, w tym: 

1) 7 szkołach dla młodzieży, w tym w: 

 2 publicznych liceach ogólnokształcących, 

 1 publicznym technikum, 

 1 branżowej szkole I stopnia, w której funkcjonują oddziały dotychczasowych 
klas zasadniczych szkół zawodowych, 

 1 branżowej szkole I stopnia specjalnej, w której funkcjonują oddziały 
dotychczasowych klas zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, 

 1 szkole przysposabiającej do pracy, 

 1 szkoła policealna,  
2) 3 szkole dla dorosłych, w tym: 

 2 liceach ogólnokształcących, 

 1 szkole podstawowej dla dorosłych. 

Liczba szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, prowadzonych przez miasto 

Świętochłowice, wynosiła 10 szkół, jednak nie wszystkie realizowały kształcenie na 

poziomie klasy pierwszej z uwagi na brak naboru (dot. – Technikum  oraz Liceum dla 

Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych). 

Kształcenie dla łącznej liczby 516 uczniów i słuchaczy prowadzone było                               

w 31 oddziałach.  

 
Tab.6. Liczba uczniów w szkołach dla młodzieży 

Szkoła 

  

Klasa Liczba 

oddziałów 

Liczba  

uczniów 

Średnia 

liczba 

uczniów 

na oddział 

I Liceum 

Ogólnokształcące  

I 3 69 23,00 

II 3 61 20,33 
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 III 3 59 19,67 

Razem 9 189 21,00 

II Liceum 

Ogólnokształcące  

 

I 2 55 27,50 

II 2 45 22,50 

III 2 41 20,50 

Razem 6 141 23,50 

Technikum w Zespole 

Szkół Ekonomiczno-

Usługowych 

I - - - 

II 1 15 15,00 

III - - - 

IV 1 12 12,00 

Razem 2 27 13,50 

Branżowa Szkoła I 

stopnia wraz z klasami 

Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej 

w Zespole Szkół 

Ekonomiczno-

Usługowych 

I 2 58 29,00 

II 2 33 16,50 

III 2 31 15,50 

Razem 

6 122 20,33 

Branżowa Szkoła 

Specjalna I stopnia 

wraz z klasami 

Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej   

w Zespole Szkół 

Specjalnych 

I 2 11 5,50 

II 1 4 4,00 

III 1 9 9,00 

Razem 

4 24 6,00 

Szkoła Specjalna 

Przyspasabiająca  

do Pracy w  Zespole 

Szkół Specjalnych 

I 1 4 4,00 

II 1 3 3,00 

III 2 6 3,00 

Razem 4 13 3,25 

Razem 31 516 

19,00 

bez ZSZSp. 

i SSPdP  
 
Tab.7. Liczba uczniów w szkołach dla dorosłych 

Szkoła 

 
Klasa 

Liczba 

oddziałów 

 

Liczba 

uczniów 

Średnia 

liczba 

słuchaczy 

na 1 oddział 

Szkoła 

Podstawowa dla 

Dorosłych w ZSiPP 

VII 1 18 18,00 

VIII 1 
 

26 
26,00 

Razem 2 44 22,00 

Liceum 

Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w 

ZSiPP 

I 1 21 21,00 

II 1 24 24,00 

III 1 26 26,00 

Razem 3 71 23,67 

Liceum 

Ogólnokształcące 

dla Dorosłych w 

I - - - 

II 1 22 22,00 

III 1 8 8,00 
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ZSEU Razem 2 30 15,00 

Szkoła Policealna 

w ZSEU 

I 2 62 31,00 

II 1 16 16,00 

III - - - 

Razem 3 78 26,00 

Razem 10 223 22,30 

 
Tab.8. Liczba uczniów w szkołach dla młodzieży i dla dorosłych 

Szkoła Liczba oddziałów Liczba uczniów 

Szkoły dla młodzieży 26 494 

Szkoły dla dorosłych 10 223 

Razem 36 717 

  
Ponadto na poziomie ponadgimnazjalnym kształcenie było realizowane dla 13 uczniów         

w 4 oddziałach w szkole przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, funkcjonującej w Zespole Szkół 

Specjalnych oraz dla 9 uczniów w klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 

w Branżowej Szkole Specjalnej I stopnia w Zespole Szkół Specjalnych.  
Stąd łącznie we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych było 41 oddziałów,    

w których kształciło się 739 uczniów i słuchaczy. 

 
Tab.9. Zestawienie zbiorcze uczniów i oddziałów  

Placówka Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Rok szk. 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Przedszkola 1329 1383 1333 58 60 59 

Szkoły podstawowe 2812 3199 3440 144 163 179 

Gimnazja 1079 694 329 51 34 17 

Szkoły 

ponadgimnazjalne 
564 532 

516 
29 28 

31 

Szkoły dla dorosłych 195 232 223 9 12 10 

Razem 5979 6040 5841 291 297 296 
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Wykres 1. Liczba wychowanków i uczniów w świętochłowickich przedszkolach i szkołach - 4 ostatnich lat 
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Wykres 2. Liczba wychowanków w świętochłowickich przedszkolach - 4 ostatnich lat  
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Wykres 3. Liczba oddziałów w świętochłowickich przedszkolach - 4 ostatnich lat  
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Wykres 4. Liczba uczniów w świętochłowickich szkołach podstawowych - 4 ostatnich lat  
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Wykres 5. Liczba oddziałów w świętochłowickich szkołach podstawowych - 4 ostatnich lat  
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Wykres 6. Liczba uczniów w świętochłowickich gimnazjach – 4 ostatnich lat  
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Wykres 7. Liczba oddziałów w świętochłowickich gimnazjach - 4 ostatnich lat 
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Wykres 8. Liczba uczniów w świętochłowickich szkołach ponadgimnazjalnych - 4 ostatnich lat  
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Wykres 9. Liczba oddziałów w świętochłowickich szkołach ponadgimnazjalnych - 5 ostatnich lat  

5. Placówki oświatowe 

W roku szkolnym 20189/2019 w Świętochłowicach funkcjonowały 2 placówki 

oświatowe: Młodzieżowy Dom Kultury i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 

 
Tab.10. Szczegółowa organizacja placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/19 

Nazwa placówki Liczba kół/sekcji Liczba 
uczestników 

Liczba godzin 

Młodzieżowy Dom 
Kultury 

18/30 403 92 

Miejska Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 

- - 275 

5.1 Działalność Młodzieżowego Domu Kultury 

Młodzieżowy Dom Kultury realizował tygodniowo 92 godziny zajęć. Zajęcia te były 

prowadzone w  ramach 18  kół zainteresowań dla 403 uczestników. MDK prowadził 

działalność w formach stałych (zespoły, sekcje, koła zainteresowań, pracownie, kluby), 

okresowych i okazjonalnych. 

Z zajęć oferowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury każdego tygodnia korzystało 

około 403 uczestników. W roku szkolnym 2018/2019 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; gier planszowych, „Młody przyrodnik”, instrumentalno-wokalne- 

zespól artystyczny MELOMANIACY wokalne – łącznie 18 kół zajęciowych. 
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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”, „Gramy i śpiewamy dla taty i mamy”,  czy Koncert na zakończenie roku szkolnego. 

Organizowane były także noce filmowe. 

 

5.2 Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach zgodnie z zadaniami 

statutowymi prowadziła działalność w zakresie: 

 diagnozowania dzieci i młodzieży, 

 udzielania dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej, 

 realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą 

 i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli  

w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, 

 organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkół i placówek                              

w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

W roku szkolnym 2018/19 różnymi formami diagnozy i wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego Poradnia objęła 1040 dzieci i uczniów. 

Z uwagi na bardzo szerokie spectrum problemów dzieci, młodzieży i rodzin, jakimi zajmuje 

się Poradnia w zespole pracowników działają zespoły specjalizujące się w rozwiazywaniu 

trudności i problemów dzieci i młodzieży. Podział sprzyja organizacji pracy, rozwojowi 

zespołu (definiowaniu kierunków, celów, form i metod oraz wspomagania wewnątrz 

placówki), jak i rozwojowi pojedynczych pracowników, a w konsekwencji sprzyja 

zwiększaniu jakości usług świadczonych przez Poradnię. 

W poradni funkcjonują następujące działy: 

 Dział Młodszy Szkolny i Przedszkolny, 

 Dział Starszy Szkolny, 

 Dział Logopedyczny, 

 Dział Zawodowy, 

 Dział Wczesnego Wspomagania Rozwoju, 

 Dział Socjoterapii i Terapii Sensomotorycznej. 

Na terenie poradni działają punkty konsultacyjne: 

 Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień dzieci i młodzieży. 

Punkt Konsultacyjny świadczy  pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe  

i nieodpłatne spotkania  o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym. Główne zadanie 

punktu to: prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów uzależnień. Podczas spotkania klienci uzyskali min: 

informacje dotyczące uzależnień i profilaktyki uzależnień, informacje dotyczące 

stacjonarnych ośrodków leczenia uzależnień, oddziałów detoksykacyjnych, poradni 

zajmujących się leczeniem uzależnień, grup wsparcia, wsparcie w sytuacji kryzysowej, 

poradę dotyczącą strategii postępowania w stosunku do osoby uzależnionej, indywidualną 

ofertę pomocową. Pomocą objęto 28 osób. 
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 Punkt konsultacyjny ds. dzieci cudzoziemskich i dzieci z doświadczeniem migracji. 

Poradnia oferuje wsparcie uczniów przybywających z zagranicy: dzieci   imigrantów,   

repatriantów, uchodźców,  dzieci  z  małżeństw wielonarodowych mieszkających  w Polsce,  

z  mniejszości  narodowych,   a także  Polaków  powracających  z zagranicy. W punkcie 

uzyskują informacje nt.: dodatkowych lekcji j. polskiego jako obcego, zajęć 

wyrównawczych, oddziałów przygotowawczych czy tzw. asystenta międzykulturowego. 

Pomocą objęto  5 osób. 

Poradnia realizuje swoje zadania poprzez: 

 wydawanie opinii, w tym opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, 

 wydawanie orzeczeń o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, 

 indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, 

 terapię rodzin, 

 grupy wsparcia w ramach sieci współpracy i samokształcenia, 

 prowadzenie mediacji, 

 interwencje kryzysowe, 

 warsztaty dla dzieci i młodzieży, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli, 

 porady i konsultacje dla młodzieży, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli, 

 wykłady i prelekcje dla młodzieży, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli, 

 działalność informacyjno-szkoleniową, 

 udział w zebraniach rad pedagogicznych. 

W sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka uniemożliwia bądź utrudnia udział w 

czynnościach diagnostyczno-terapeutycznych w Poradni lub gdy istnieje konieczność 

dokonania dodatkowej obserwacji dziecka, pracownicy Poradni podejmują określone 

działania  

w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży. Zakres działań w środowisku rodzinnym 

obejmuje: 

 podejmowanie działań diagnostycznych, w tym obserwacji dziecka służących 

właściwemu rozpoznaniu jego problemów i podjęciu ewentualnych działań 

zaradczych, 

 podejmowanie działań z zakresu poradnictwa i doradztwa mających na celu pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną w przejawianych przez dziecko trudności. 

1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży: 

Diagnoza jest podstawową formą działalności merytorycznej Poradni - dostarcza 

informacji wyjaśniających problem w funkcjonowaniu dziecka/ucznia i rodziny, jest punktem 

wyjścia do podjęcia działań na rzecz rozwiązania problemu, udzielenia bezpośredniej lub 

pośredniej pomocy dziecku, rodzicom oraz wsparcia merytorycznego nauczycieli. 

Procedury diagnostyczne z każdym rokiem są aktualnie obowiązujące przepisy prawne.                    

To efekt wdrażania psychometrycznych metod diagnostycznych, do oceny praktycznie 

wszystkich funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych (myślenia, uwagi, procesów 

percepcji wzrokowej, słuchowej, sprawności grafomotorycznej). Narzędzia                                  

są wystandaryzowane i znormalizowane, co pozwala na maksymalną obiektywizację                      

i rzetelność diagnostyczną. 
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Tab.11. Liczba badań przeprowadzonych przez Poradnię z podziałem na rodzaj diagnozy i etapy 
edukacyjne 
Diagnozy 0-3 Przedszkole Szkoła 

Podstawowa 
Gimnazjum Szkoła 

Ponadgimnazjalna 
Razem 
diagnoz 

Psychologiczne 51 157 413 43 25 689 

Pedagogiczne 17 128 381 34 20 580 

Logopedyczne 37 141 107 2 2 289 

Zawodowe   16 9 4 29 

Razem 105 426 917 88 51 1587 

(Źródło:  dane wprowadzone do SIO za rok 2018/19) 
 

Suma diagnoz nie jest równa liczbie diagnozowanych dzieci/uczniów (poszczególne 

rodzaje diagnozy mogą dotyczyć jednego dziecka). Proces diagnostyczny danego 

dziecka wymaga często kilku wizyt diagnostycznych. 

Coraz częściej jest wdrażany przez Poradnię model diagnozy funkcjonalnej, konstruowanej  

w oparciu o informacje o funkcjonowaniu dziecka w każdym ze znaczących środowisk. 

Poza standardową diagnozą gabinetową pracownicy Poradni prowadzą diagnozę 

środowiskową na terenie przedszkola/szkoły. Taki model diagnozy pozwala pełniej wyjaśnić 

mechanizmy funkcjonowania dziecka lub ucznia i podejmować bardziej trafne działania na 

rzecz rozwiązania problemu. Diagnoza uczniów zdolnych jest głównie diagnozą 

psychologiczną - oceną potencjału intelektualnego ucznia, charakterystyki potencjału 

poznawczego oraz dojrzałości sfery emocjonalno-społecznej. 

Diagnozy w tym obszarze najczęściej są odpowiedzią na wnioski o objęcie uczniów 

indywidualnym programem lub tokiem nauczania, wpływające z gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych. Uczniowie szkół podstawowych bardzo rzadko obejmowani są 

indywidualnym programem/tokiem nauczania, nawet jeśli Poradnia informuje (poprzez 

opinie) o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

Rodzice, którzy dostrzegają u swoich dzieci wysoki potencjał intelektualny, łatwość 

nabywania nowych wiadomości, wysoką ciekawość poznawczą, sami zgłaszają dziecko do 

poradni. Ze strony poradni oczekują informacji jak wspierać rozwój intelektualny, 

emocjonalny i społeczny swojego dziecka, jego zainteresowania. Zdarza się również, że 

potencjał ucznia jest odkrywany przez specjalistów Poradni w toku postępowania 

diagnostycznego skierowanego na rozwiązanie problemów w funkcjonowaniu 

emocjonalnym lub społecznym ucznia, zgłoszonych przez rodziców. 

Podczas indywidualnych konsultacji z psychologiem lub pedagogiem są informowani  

o procedurach związanych z ubieganiem się o indywidualnym programem lub tokiem 

nauczania. 

Najczęstszym powodem zgłoszeń i przedmiotem diagnozy młodszych dzieci (0-3, 

przedszkolnych i wczesnoszkolnych) są: 

 trudności w wyrażaniu dziecięcych emocji (labilność emocjonalna, złość), 

 zaburzenia emocjonalne (lęki, natręctwa, tiki, bóle somatyzacyjne), 

 zaburzenia z obszaru ADHD lub ADD, zaburzenia uwagi i zachowania  impulsywne, 

 Zaburzenia z obszary FAS i FAE, 

 nieprawidłowy przebieg treningu czystości (zanieczyszczanie, moczenia), 

 trudności w prawidłowym odżywianiu (wybiórczość pokarmowa), 

 wycofanie z komunikacji werbalnej, 
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 problemy emocjonalne wynikające z rozpadu rodziny (w tych sprawach coraz 

częściej rodzice podejmujący próby manipulacji sytuacją rodzinną przy pomocy 

psychologów poradni, domagają się zaświadczeń, opinii do sądów, oczekują 

wpływu na drugiego rodzica, próbujący włączyć Poradnię wspierania stanowiska 

jednego  

z rodziców), 

 trudności w relacjach społecznych z rówieśnikami i dorosłymi, 

 wycofanie, niska samoocena, obniżony nastrój małych dzieci, nieśmiałość, 

 zachowania agresywne, autoagresywne, 

 trudności w relacjach z rodzicami, 

 zaburzenia sensoryczne, skutkujące nieadekwatnymi reakcjami emocjonalnymi 

dzieci. 

W zakresie diagnozy logopedycznej od lat dominują złożone wady wymowy o wielorakiej 

etiologii, wymagające szczegółowej analizy procesu powstania wady i pogłębionego 

procesu diagnostycznego, wykraczającego poza możliwości diagnostyczne i organizacyjne 

logopedów w przedszkolach/szkołach. 

Do licznie występujących dyslalii wielorakich i złożonych (nieprawidłowa artykulacja wielu 

głosek) przyczyniają się takie zjawiska jak: zaburzenia budowy i pracy aparatu mowy, 

nieprawidłowe nawyki żywienia, a w ich konsekwencji dysfunkcje połykowe i wady zgryzu, 

zaburzenia prawidłowego toru oddychania (dysfunkcja oddechowa), przerost trzeciego 

migdała z okresowym, nawracającym niedosłuchem. Trudnościom w rozwoju mowy 

towarzyszą najczęściej inne problemy rozwojowe: nadruchliwość, obniżona percepcja  

i koncentracja słuchowa, zaburzenia słuchu fonologicznego, pamięci werbalnej, orientacji  

w przestrzeni, niepłynność mowy, zaburzenia integracji sensorycznej. 

Osobną grupę, wymagającą wdrożenia specjalistycznych procedur diagnostycznych, 

stanowi grupa uczniów z afazją. Diagnoza znacznie wykracza poza badanie artykulacji - 

zakłada ocenę sprawności językowej, gramatycznej i pragmatycznej. W diagnozie małych 

dzieci (0-do 3 r.ż.) dominuje zjawisko opóźnionego rozwoju mowy o różnej etiologii oraz 

osłabienie kompetencji komunikacyjnych, wymagające wdrożenia obserwacji 

diagnostycznej w kierunku zaburzeń rozwoju ze spectrum autyzmu (zespół logopedów ma 

przygotowanie bazowe z diagnozy autyzmu dziecięcego u małych dzieci). Diagnoza małych 

dzieci jest prowadzona zespołowo (przy współudziale drugiego neurologopedy lub 

psychologa) - wszechstronnie oceniane są umiejętności dziecka, a szczególnie 

komunikacyjne. W proces diagnostyczny włączeni są rodzice. 

Poprzez wprowadzenie do diagnozy małego dziecka konieczności wykonania badań 

laryngologicznych, w tym słuchu oraz wzroku i badań neurologicznych wzrosła 

wykrywalność zakłóceń i opóźnień w rozwoju mowy tj. nieprawidłowego słuchu, przerostu 

trzeciego migdała z towarzyszącymi czasowymi niedosłuchami, wysiękowego zapalenia 

ucha, wad wzroku, nieprawidłowej pracy tarczycy itp. W oparciu o wywiad rozwojowy, 

obserwację zachowań dzieci i trudności w percepcji i ekspresji mowy zauważane są 

dodatkowe, nasilające się zjawiska deficytu uwagi u dzieci, wpływające na opóźnienia                

w nabywaniu mowy i komunikacji, które mogą być następstwem np. przestymulowania 

nowymi technologiami, zbyt częstego kontaktu dzieci z telewizorem, tabletem, komórką itp., 

co u starszych już dzieci prowadzi do uzależnień od mediów i elektroniki. Obserwuje się 
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także zaburzenia integracji sensorycznej i słabsze umiejętności motoryczne dzieci                     

z nieharmonijnym rozwojem. 

Wzrosło zapotrzebowanie na diagnozę sprawności językowej dzieci z podejrzeniem 

specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja) jako uzupełnienie wielospecjalistycznej 

diagnozy funkcjonalnej dziecka (dzieci powyżej 9 r. ż). 

Zespół logopedów wypracował ujednolicenie standardów postępowania diagnostycznego  

z wykorzystaniem standaryzowanych testów do szeroko rozumianej oceny nie tylko 

zaburzeń artykulacji, ale także sprawności komunikacyjnej. Włączone zostały metody 

badania rozwoju językowego opracowane przez IBE w Warszawie (Test Rozwoju 

Językowego). Aktualnie po przeszkoleniu większej części zespołu wprowadzone zostało 

nowe narzędzie diagnostyczne KOLD (Karta Oceny Logopedycznej Dziecka) – od 0 do 

ukończonego 9 roku życia oraz KOJD-AFA do diagnozy dzieci z niedokształceniem mowy  

o typie afazji (do oceny jakościowej wszystkich aspektów mowy). 

2. Pomoc dzieciom i młodzieży: 

 

Tab.12. Liczba terapii prowadzonych przez Poradnię z podziałem na rodzaj terapii i etapy 
edukacyjne 

Rodzaj pomocy 0-3 Przedszkole Szkoła 
Podstawowa 

Gimnazjum Szkoła 
Ponadgimnazjalna 

Inna 
osoba 

Razem 
diagnoz 

Terapia 
psychologiczna 

1  34 11 7 1 54 

Terapia 
pedagogiczna, w 
tym zajęcia 
korekcyjno-
kompensacyjne 

 10 54 8 1  72 

Terapia 
logopedyczna 

12 91 79 2 2  186 

Inne zajęcia                          
o charakterze 
terapeutycznym 

 152 74 4 5  235 

Zajęcia związane                    
z trudnościami 
adaptacyjnymi 

  6 4 3 1 14 

Zajęcia                                   
z profilaktyki 
uzależnień 

  2 12 15  29 

(Źródło:  dane wprowadzone do SIO za rok 2018/19) 
 

 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (terapia pedagogiczna). Terapia 

pedagogiczna była organizowana dla dzieci/uczniów z  deficytami rozwojowymi, 

z rozpoznaniem dysleksji, ryzyka dysleksji i dyskalkulii, dla których wsparcie ze 

strony przedszkola czy szkoły mogło nie być wystarczające oraz dla uczniów 

z rozpoznaniem centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Z terapii 

korzystali przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
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 Terapia logopedyczna. Zgodnie z przyjętymi zasadami współpracy z logopedami 

placówek oświatowych, proste (dotyczące pojedynczych zamian głosek) wady 

wymowy są korygowane przez logopedów zatrudnionych w tych placówkach 

(głównie w przedszkolach). Poradnia stara się przejąć opiekę terapeutyczną nad 

dziećmi ze złożonymi wadami wymowy oraz dziećmi młodszymi (3-4-letnimi), które 

praktycznie nie są obejmowane terapią logopedyczną w przedszkolach.                          

W indywidualnej terapii różnych postaci dyslalii eliminowane są wady wymowy, 

poprzez poprawne wywoływanie poszczególnych głosek oraz dążenie do pełnej 

autokontroli wymowy. Wspierana jest metodami treningu słuchowego, szczególnie 

z zakresu różnicowania słuchowego głosek. W pracy z dziećmi małymi, 

przejawiającymi różne postaci opóźnienia w rozwoju mowy i komunikacji, 

prowadzone są działania w obszarze stymulowania umiejętności niezbędnych do 

nabywania mowy. Na bazie kształtowania uważności słuchania uczy się rozumienia 

i w konsekwencji mówienia. Coraz częściej działania te mają charakter 

wielospecjalistyczny (działania zespołowe: psycholog – logopeda). Stąd 

w prowadzonych działaniach terapeutycznych przy wsparciu rodziny, dużą rolę 

przywiązuje się do metod stymulujących uczenie się drogą słuchową w sytuacji 

zabawy z dzieckiem młodszym i naturalnych sytuacji domowych oraz typowych 

ćwiczeń słuchowych z dzieckiem starszym. W bieżącym roku szkolnym nie udało się 

włączyć do terapii technologii stymulujących funkcje słuchowe (np. metoda  

Neuroflow). Terapią logopedyczną obejmowane są także dzieci z Zespołem 

Aspergera i innymi zaburzeniami w rozwoju. Proces terapeutyczny w terapii 

logopedycznej jest długotrwały (dotyczy to zarówno indywidualnych, jak i grupowych 

form). Złożoność wad wymowy, szczególnie dotyczących deformacji głosek wymaga 

zwiększonego wysiłku dziecka, pracy rodziców. Współpraca z rodzicami polegała na 

przekazywaniu istotnych informacji, udzielaniu rad i praktycznych ćwiczeń do 

treningu domowego. Współczesny rodzic bardzo często oczekuje szybkich efektów 

w krótkim czasie, sam nie dysponuje natomiast czasem na trening w domu. Wpływa 

to na wydłużenie procesu terapeutycznego. Liczba osób objętych terapią w Poradni 

właściwie nie zmienia się przez cały rok. 

 Terapia psychologiczna, w tym psychoterapia. Działania terapeutyczne 

koncentrują się na pracy nad zmianą mechanizmów, które pomogą w adaptacji do 

rzeczywistości w inny sposób niż poprzez objawy chorobowe lub inne destrukcyjne 

sposoby radzenia z emocjami. W wielu przypadkach pomoc udzielana jest w trybie 

interwencyjnym – w związku ze zgłoszeniem doświadczeń o charakterze 

kryzysowym, traumatycznym, wystąpieniem zachowań autodestrukcyjnych, 

suicydalnych lub ryzykiem podjęcia takich zachowań. 

 Terapia trudności w funkcjonowaniu społecznym i wychowawczych. Terapia 

prowadzona przez pedagogów psychologów . Terapią objęci  byli uczniowie 

z trudnościami w wypełnianiu ról społecznych, skutkującymi tzw. problemami 

wychowawczymi, zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami 

procesu socjalizacji. Terapia o charakterze psychoedukacji jest uzupełniana terapią 

poznawczo-behawioralną i systemową pracą z rodziną - przebiega 

z zaangażowaniem rodziców/opiekunów prawnych potrzebujących wsparcia 
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w kompetencjach rodzicielskich lub/i motywowania do prawidłowej opieki 

wychowawczej.  

Bezpośrednia pomoc dzieciom i młodzieży - zespołowe formy pomocy: 

 Zajęcia ruchowe: Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne. Na zajęcia 

kwalifikowane są dzieci z następującymi problemami: agresja w grupie społecznej, 

niska adaptacja w grupie i aspołeczne zachowania, nieśmiałość, opóźniony rozwój 

mowy, odroczenie obowiązku szkolnego, podejrzenie autyzmu, mutyzmu. Zajęcia 

prowadzone są w dwóch grupach przedszkolnych 5-6 latków. Łącznie 

uczestniczyło 54 dzieci. Wielką korzyścią, na którą rodzice zwracają uwagę, jest 

ich udział w zajęciach z dzieckiem, obserwuje jak uczy się jego dziecko, jakie robi 

postępy i jakie umiejętności musi jeszcze osiągnąć, rodzice uczą się, jak 

rozwiązywać sytuacje problemowe w relacji z dzieckiem. Inną korzyścią wynikającą 

z zajęć są zauważalne zmiany w zachowaniu dziecka takie jak: umiejętność 

podporządkowania się kierowanej formie aktywności, umiejętność koncentracji 

uwagi na nowych zadaniach, umiejętność poznawania i uczenia się nowych 

ćwiczeń, umiejętność nawiązywania lepszych kontaktów z innymi dziećmi,                        

z nauczycielem, inicjowania rozmowy, przeżywania pozytywnych emocji, 

eliminowania zahamowań społecznych i emocjonalnych, lepsza świadomość 

w schemacie własnego ciała, ogólne usprawnienie rozwoju ruchowego, podanie 

szansy zaspokojenia potrzeby ruchu w sposób kontrolowany i społecznie 

akceptowany. 

 Zajęcia warsztatowe dla uczniów z Zespołem Aspergera. W zeszłym roku udało 

się uruchomić dwie grupy terapeutyczne (10 osobowe). Zgodnie  

z programem realizowano naukę podstawowych umiejętności społecznych, m.in.: 

zawierania znajomości, słuchania i reagowania na wypowiedzi innych, odmawiania, 

inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania i wyrażania krytyki, radzenia sobie      

z uczuciami, umiejętności stopniowania swoich uczuć, podejmowania decyzji, 

osiągania kompromisów, planowania wspólnej pracy, budowania tożsamości: moje 

mocne i słabe strony. Każde zajęcia kończą się spotkaniem z rodzicami, 

przekazywaniem bieżących spostrzeżeń i zaleceń terapeutów oraz uzyskiwaniem 

od rodziców informacji o funkcjonowaniu dzieci w domu i w środowisku szkoły. 

Funkcjonowanie szkolne uczniów monitorowany jest również poprzez kontakt            

z pedagogami szkół, do których uczęszczają. 

3. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek  

w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Świętochłowicach współpracuje  

z przedszkolami, szkołami i innymi placówkami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży  

i rodziny, także poza siedzibą Poradni,  według wcześniejszych ustaleń z poszczególnymi 

przedszkolami, szkołami i placówkami, wynikającymi z ich potrzeb i możliwości poradni.               

Ze szkołami, przedszkolami i placówkami zawierane jest pisemne porozumienie                         

o współpracy. Zakres współpracy i działań poza poradnią obejmuje: 

 współudział w prowadzeniu konsultacji mający na celu współpracę  

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej dzieciom, 

młodzieży, nauczycielom, specjalistom oraz rodzicom, 
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 współudział w organizowanych w placówkach różnego rodzaju posiedzeniach, 

naradach, zespołach problemowych i interdyscyplinarnych, a także radach 

pedagogicznych, 

 współudział w prowadzeniu różnego typu prelekcji, warsztatów, zajęć 

psychoedukacyjnych, działań informacyjno-szkoleniowych dla dzieci, uczniów, 

nauczycieli i rodziców, 

 współudział w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów 

edukacyjno- terapeutycznych, 

 współudział w przeprowadzaniu badań przesiewowych mających na celu wstępną 

diagnozę różnego rodzaju problemów psychologiczno-pedagogicznych 

i logopedycznych, 

 współudział w prowadzeniu działań z zakresu interwencji kryzysowej  

i mediacji. 

Na terenie poradni działały następujące sieci współpracy i samokształcenia: 

 Sieć współpracy i samokształcenia – Grupa wsparcia dla logopedów (7 spotkań,                

10 osób), 

 Sieć współpracy i samokształcenia – Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów 

szkolnych (10 spotkań, 18 osób), 

 Sieć współpracy i samokształcenia – Grupa wsparcia dla doradców zawodowych  

(5 spotkań, 9 osób), 

 Sieć współpracy i samokształcenia – Grupa wsparcia dla pracowników przedszkoli  

(3 spotkania, 9 osób). 

Poradnia zorganizowała również  Miejską Konferencję dla nauczycieli, wychowawców, 

pracowników socjalnych, asystentów rodziny i przedstawicieli rodzin zastępczych: 

Dopalacze- stare/nowe narkotyki, w ramach Miejskiej Kampanii Społecznej: Dopalacze= 

śmiertelne niebezpieczeństwo, w dniu: 18. 10. 2018r. 

4. Opiniowanie i orzecznictwo: 

1) Opiniowanie: 

W roku szkolnym 2018/19 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydała, na pisemny 

wniosek rodzica/prawnego opiekuna, 458 opinii, w sprawach: 

 objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu lub w szkole, 

 dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania                       

do indywidualnych potrzeb ucznia, 

 udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, 

 specyficznych trudności w uczeniu się, 

 odroczenia spełniania obowiązku szkolnego, 

 objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, 

 przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy, 

 pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 

ponadgimnazjalnej, 

 udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego, 

 zwolnienia z nauki drugiego języka obcego, 

 spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą. 

2) Orzekanie: 
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Dostosowano pracę zespołu do nowych przepisów, wdrożono nowe procedury 

organizacyjne i sposób dokumentowania zespołów orzekających oraz nową formułę 

orzeczeń. Wnioski o wydanie orzeczeń dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych                           

i z problemami zdrowotnymi oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju były 

rozpatrywane przez Zespół Orzekający  z częstotliwością ok dwóch razy w miesiącu. 

Rodzice rzadko korzystali ze swoich praw do uczestnictwa w posiedzeniu zespołu                         

i możliwości przedstawienia swojego stanowiska w sprawie. Nie wnioskowali też  o udział     

w posiedzeniu zespołu osoby/specjalisty spoza Poradni w celu przedstawienia sytuacji 

dziecka/ucznia. 

Diagnozy uczniów niepełnosprawnych skutkowały wydaniem: 

 59 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 

 
Tab.13. Liczba wydanych orzeczeń 

Rodzaj orzeczenia  2018/2019 

Niesłyszący              0 

Słabosłyszący  12 

Niewidomy  0 

Słabowidzący  17 

Niepełnosprawność ruchowa  33 

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim  52 

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym  8 

Autyzm, w tym zespół Aspergera 42 

Sprzężone niepełnosprawności  19 

Orzeczenie uchylające  0 

Razem 183 

(Źródło:  dane wprowadzone do SIO za rok 2018/19) 
 

Zagrożonych niedostosowaniem społecznym                                                13 

O potrzebie zajęć rewalid. wychowawczych                                                 1 

O potrzebie indywidualnego nauczania                  56 

O potrzebie indywid. obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego        2 

Razem wydanych orzeczeń                                                                                         72 

 

3) Pomoc nauczycielom, rodzicom i rodzinom: 

Poza wsparciem w formie rzetelnej, wielospecjalistycznej diagnozy przyczyn problemów 

zgłaszanych przez rodziców, uzyskanych porad i wskazówek oraz dokumentów 

kierowanych do placówek edukacyjnych rodzice mieli możliwość korzystania na terenie 

Poradni z zajęć zwiększających ich kompetencje rodzicielskie oraz terapii wspierającej 

rozwiązanie problemów wychowawczych i rodzinnych. 

Terapia rodzin: terapia rodzin uruchamiana została w sytuacjach nieprawidłowych 

relacji rodzinnych skutkujących zaburzeniami zachowania czy funkcjonowania 

emocjonalno-społecznego dzieci, zaburzeniami więzi rodzinnych, konfliktami w rodzinie, 

trudnościami  

w realizowaniu roli rodzica.  

Interwencja  kryzysowa:  sprawy  wymagające  natychmiastowej  interwencji 

terapeutycznej wiązały się z kryzysami osobistymi młodych ludzi, destabilizacją 

funkcjonowania psychospołecznego, stanami depresyjnymi, w tym z myślami 

samobójczymi lub próbami samobójczymi, stanami psychicznymi uczniów wymagającymi 

pilnej konsultacji psychiatrycznej czy załamaniem funkcjonowania rodziny w nagłych 
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sytuacjach życiowych  

i losowych (emigracja zarobkowa, uzależnienie, zdarzenia losowe, śmierć, choroba).  

Praca z dziećmi/ uczniami na terenie przedszkoli i szkół: 

 Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu: 

zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego i pedagoga PPP przeprowadzono  

w ósmych klasach: 264 uczniów (15 klas), i gimnazjach, uczestniczyło w nich 

uczniów 270, również w 15 klasach. 

 Zajęcia warsztatowe: mobilna rekreacja muzyczna: 10 spotkań 5 grup, 107 

dzieci). 

 Zajęcia dla uczniów zdolnych: diagnoza zainteresowań wielorakich: 23 osoby. 

Praca z nauczycielami, wsparcie przedszkoli i szkół w realizacji ich zadań: 

Bezpośrednie wsparcie nauczycieli w realizowanych przez nich zadaniach edukacyjno-

wychowawczych, ale też doskonaleniu kompetencji nauczycieli to, m.in.: 

 Udział w zespołach wychowawczych i zespołach do spraw specjalnych 

potrzeb edukacyjnych- celem udziału pracownika poradni w zespołach jest 

wsparcie   nauczycieli   wiedzą merytoryczną o   funkcjonowaniu   danego 

dziecka/ucznia, strategiach i mechanizmach  preferowanych  przez  niego

 sposobów  uczenia  się  oraz  wspólne wypracowywanie   rozwiązań   

wspierających dzieci/uczniów lub rozwiązanie   sytuacji problemowych. 

 Interwencje kryzysowe na terenie szkół: w sytuacjach przemocy rówieśniczej, 

konfliktów grupowych, cyberprzemocy, uzależnień, zachowań autodestrukcyjnych, 

samobójstw, gróźb karalnych.  

 Indywidualne i zespołowe konsultacje metodyczne. W gronie nauczycieli  

i specjalistów dominowały porady związane z metodyką kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych, rozwiązywania sytuacji problemowych wynikających z 

zachowań uczniów naruszających normy społeczne, funkcjonowanie w grupie, 

uczniów  

z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami psychicznymi.     

Tab.14. Inna pomoc 
             

PRELEKCJE, WYKŁADY (liczba spotkań) 

liczba korzystających 36 

liczba form pomocy 2 

GRUPY WSPARCIA (liczba spotkań) 

liczba korzystających 42 

liczba form pomocy 15 

TERAPIA RODZIN (liczba rodzin) 

liczba korzystających 10 

liczba form pomocy 36 

 UDZIAŁ W RADACH PEDAGOGICZNYCH    liczba korzystających 29 

 W CHARAKTERZE KONSULTANTA-DORADCY 
 (liczba spotkań) liczba form pomocy 1 

ORGANIZ. PRZEDSIĘW. O CHARAKTERZE    liczba korzystających 4 

ŚRODOWISKOWYM NA RZECZ RODZINY, DZIECI  
I  MŁODZIEŻY (liczba spotkań) liczba form pomocy 1 

 
SPOTKANIA Z PRZEDSTAW.INNYCH INSTYTUCJI 
DZIAŁAJACYCH NA RZECZ RODZINY, DZIECI,   liczba korzystających 14 

MŁODZIEŻY (liczba spotkań)     liczba form pomocy 3 



 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych                                      
w Świętochłowicach za rok szkolny 2018/2019 

 31 

(Źródło:  dane wprowadzone do SIO za rok 2018/19) 

5. Organizacja zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka: 

Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich 

rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki                       

w szkole. 

Podstawą do objęcia dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

wydana przez zespół orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dotyczy rozwoju motorycznego, 

stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się                               

w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania 

w środowisku. 

Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzili nauczyciele posiadający kwalifikacje 

odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka i specjaliści (psycholog, logopeda, 

rehabilitant, neurologopeda, psycholog, pedagog), którzy tworzą zespół wczesnego 

wspomagania.  

Nauczyciele i specjaliści w oparciu o przygotowany na podstawie diagnozy program pracy 

rewalidacyjnej realizują zajęcia oraz we współpracy z innymi specjalistami  przeprowadzają 

analizę efektów oddziaływań i ewentualną modyfikację programu pierwotnego. 

Ilość objętych dzieci: 69 dzieci. 

6. Działalność Wiodącego Ośrodka Na terenie poradni działa Wiodący Ośrodek 

Koorydnacyjno- Rehabilitacyjno- Opiekuńczego: 

Do szczegółowych zadań Wiodącego Ośrodka Koorydnacyjno- Rehabilitacyjno- 

Opiekuńczego w Świętochłowicach należało: udzielanie rodzicom specjalistycznej 

informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka; wskazywanie właściwych dla 

dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności 

rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej                        

i logopedycznej; wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom; 

organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin 

tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych 

usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych 

specjalistów; koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze 

powiatu, w tym: (zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je 

specjalistach, prowadzenie akcji informacyjnych, monitorowanie działań związanych                     

z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom). 

W celu zapewnienia dziecku konsultacji lekarzy różnych specjalności, usług rehabilitacji, 

terapii, opieki, w tym opieki pielęgniarskiej, oraz innych form kompleksowej pomocy 

ośrodek współpracuje zpodmiotem wykonującym działalność leczniczą, ośrodkiem pomocy 

społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi systemu wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej. 

Ilość objętych dzieci w roku 2018: 35 dzieci. 
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6. Szkoły i placówki prowadzone przez inne organy niż JST 

 

Miasto Świętochłowice prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych, wydaje 
osobom prawnym oraz fizycznym zezwolenia na założenie publicznych szkół i placówek 
oraz udzielała dotacji dla tych szkół i placówek. W Świętochłowicach, wg stanu na dzień                       
31 sierpnia 2019 r., zarejestrowanych było szkół i placówek prowadzonych przez osoby 
fizyczne i prawne inne niż JST (w tym dotowanych 3). Są to następujące szkoły i placówki:  

 2 przedszkola, 1 punkt przedszkolny, 
 1 szkół podstawowych dla młodzieży i dorosłych, 
 1 gimnazjum, 
 2 szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe dla młodzieży i dorosłych, 
 1 placówka dokształcania i doskonalenia zawodowego. 

 
Szkoły publiczne prowadzone przez osoby prawne oraz fizyczne otrzymują                        

z budżetu Miasta Świętochłowice dotację w wysokości 100% wydatków na jednego ucznia 
w szkole danego typu. 

6.1 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 30.09.2018 r.: 

 

 
Tab. 15. Zatrudnienie nauczycieli wg SIO na 30.09.2018 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. 

52 42,13 0 0,00 2 1,21 7 6,18 8 5,38 35 29,36 

Dyplom ukończenia 

studiów 

magisterskich bez 

przygotowania 

pedagogicznego, 

dyplom ukończenia 

wyższych studiów 

zawodowych i 

przygotowanie 

pedagogiczne  

1 0,28 1 0,28 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 
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Razem 53 42,41 1 0,28 2 1,21 7 6,18 8 5,38 35 29,36 

 
2. Informacja o pracownikach administracyjno – obsługowych: 
 
Tab. 16. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi  wg SIO na 30.09.2018 r. 

 
Wyszczególnienie  

 
osoby  

 
etaty 

 

pracownicy administracji  3 3 

pracownicy obsługi  6 5,88 

 

3.  Informacja o uczniach,  w tym: liczba w poszczególnych klasach, liczba oddziałów 
    ( rok szkolny 2018/2019 )   wg SIO na 30.09.2018 r. 
 
      
Tab. 17. szkoły  podstawowe  wg SIO na 30.09.2018 r.   

Klasa Liczba uczniów  średnia liczba 
uczniów w oddziale  

Liczba oddziałów  

0 --- --- --- 

I 22 22 1 

II 18 18 1 

III --- --- --- 

IV 24 24 1 

V --- --- --- 

VI --- --- --- 

VII 30 30 1 

VIII 90 30 3 

Razem  184 124 7 

  
   
Tab. 18. gimnazja wg SIO na 30.09.2018 r.   

Klasa Liczba uczniów  średnia liczba 
uczniów w oddziale  

Liczba oddziałów  

III 83 27,6 3 

 
Tab. 19.  szkoły ponadpodstawowe wg SIO na 30.09.2018 r.   

Klasa Liczba uczniów  średnia liczba 
uczniów w oddziale  

Liczba oddziałów  

I 46 + 16 TE 23 + 16 TE 2 + 1 TE 

II 51 + 15 TE 25,5 + 15 TE 2 + 1 TE 

III 48 + 16 TE 24 + 16 TE 2 + 1 TE 

IV --- --- 1 TE 

V --- --- --- 

Razem  192 72,5 + 47 TE 10 

 

4. Informacja o zajęciach  dodatkowych: 
 
Tab. 20. liczba godzin zajęć  

Tygodniowa 
liczba godzin 

zajęć 
pozalekcyjnych i 

dodatkowych 

 
Świetlica 

 
Koła 

zainteresowań 

 
SKS 

 
Inne 

 48 13 20 13 
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Tab. 21. liczba uczniów korzystających z zajęć 

Uczniowie 
korzystający ze 

świetlicy  

Uczniowie 
uczestniczący w 

zajęciach 
sportowych  

Uczniowie 
uczestniczący w 

zajęciach 
artystycznych  

Uczniowie 
uczestniczący w 

kołach 
przedmiotowych  

43 137 39 177 

 
Tab 22.  Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych  
       i logopedycznych 

Zajęcia 
wyrównawcze  

Zajęcia 
rewalidacyjne  

Logopedia  Indywidualny 
tok nauczania  

Nauczanie 
indywidualne  

Inne 
(jakie) 

2 4 --- --- 5 --- 

 

    a) Nauczanie indywidualne 
szkoła podstawowa – 3 os.  
gimnazjum – 1 os. 
liceum ogólnokształcące – 1 os.  
 
5. Szczegółowa analiza wyników:  
  
    a)  sprawdzianu klas VIII,  
 
- ogółem liczba uczniów klas VIII – 89  
- przystąpiło do sprawdzianu 89 uczniów, tj. 100 % 
- zdało 89 uczniów, tj. 100 % 
- uczniowie ze stwierdzoną dysleksją  12 osób + 1 os. orzeczenie  
- laureaci konkursów przedmiotowych 0 uczniów  
 
Egzamin przebiegał prawidłowo, bez zakłóceń.  
   
 
 Tab. 23. Egzamin ósmoklasisty 

Rok 

Przedmiot 
Szkoła Województwo Kraj 

% % % 

2018/2019 

Język polski 
75 64 63 

Matematyka 
61 45 45 

Język angielski  
78 60 59 

 
     
  b) egzaminu gimnazjalnego klas III 
 
- ogółem liczba uczniów klas III – 83 
- przystąpiło do egzaminu  83 uczniów, tj. 100 % 
- uczniowie ze stwierdzoną dysleksją  18 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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Egzamin przebiegał prawidłowo, bez zakłóceń.  
 
  Tab. 24. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 
 
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 

2018/2019 65,1 58,3 59 74,4 63,4 63 60,2 48,5 49 58,3 41,3 43 

średni wynik w % 

Tab.25. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 
 
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 

2018/2019 80 69,2 68 70,3 52,9 53 77,7 51,5 51 - - - 

średni wynik w % 
 

 c) egzaminu maturalnego  
 
- ogółem liczba uczniów klas III – 48  
- przystąpiło do egzaminu  47 uczniów, tj. 98 % 
- zdało 45 uczniów, tj. 95,7 % 
- przystąpiło do egzaminu poprawkowego 2  uczniów  
- laureaci z konkursów przedmiotowych 0 uczniów  
 

Do matury  przystąpili również absolwenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we 
wcześniejszych latach w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego. 
 
W pierwszym dniu egzamin z języka polskiego został zakłócony w związku z koniecznością 
ogłoszenia alarmu bombowego (do dyrektora szkoły dotarła wiadomość mailowa  
o podłożonej w szkole bombie). Egzamin rozpoczął się z opóźnieniem w innej szkole 
(Gimnazjum nr 5 w Świętochłowicach).  
Pozostałe egzaminy odbywały się w szkole, jednak przy wzmożonych środkach ostrożności 
– kontrole przeprowadzane przez policję, zaplombowane wszystkie wejścia do szkoły (poza 
wejściem głównym). 

 
 
Tab. 26. Egzamin maturalny 

 
Rok szkolny 

Przystąpili do co 
najmniej jednego 

przedmiotu 
obowiązkowego 

Przystąpili do 
wszystkich 
egzaminów 

obowiązkowych 

Otrzymali świadectwo dojrzałości 

 
liczba 

 
procent 

2018/2019 --- 47 46 98% 

 

Rok szkolny 
Zdawalność 

Szkoła (%) Województwo (%) Kraj (%) 

2018/2019 98 85,6 86,3 

 
 
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 

2018/2019 63 53 55 57 59 58 67 57 64 41 35 50 

 

 
Rok 

język angielski  język niemiecki  

poziom podstawowy poziom rozszerzony  poziom podstawowy  poziom rozszerzony  
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szkolny szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj szkoła  woj. kraj 

2018/2019 86 74 78 63 56 62 58 68 69 - - - 

 
d) zdawalność egzaminów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych  w roku 
szk.2018/2019 
Tab. 27. Egzamin zawodowy 

Zawód  Liczba zdających  Zdawalność w %  

Technik informatyk 
(kwalifikacja E.13) 

16 (zdało 14) 87,5% 

 
Egzamin przebiegał prawidłowo, bez zakłóceń. Część praktyczna egzaminu była 
podzielona na dwa dni.  
 
6. Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych.  
 
W szkole realizowane były z wszystkich przedmiotów konsultacje dla uczniów. 
W  szkole na bieżąco podejmowane są działania celem organizowania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

 

6.2 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 30.09.2018 r.:  

 

Tab. 28. Zatrudnienie nauczycieli wg SIO na 30.09.2018 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. 

12 4,27 2 0,18 7 2,51 2 1,5 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 

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  12 4,27 2 0,18 7 2,51 2 1,5 0 0,00 1 0,08 



 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych                                      
w Świętochłowicach za rok szkolny 2018/2019 

 37 

2. Informacja o pracownikach administracyjno – obsługowych: 

Tab.29. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wg SIO na 30.09.2018 r.  
 

Wyszczególnienie  
 

osoby  
 

etaty 
 

pracownicy administracji  1 1 

pracownicy obsługi  1 0,75 

3. Informacja o wychowankach wg SIO na 30.09.2018 r.: 

 
Tab.30. Liczba uczniów 

Rok szkolny Liczba oddziałów 
Liczba wychowanków 

Razem w tym 6-letnich 

2018/2019 2 25 16 

 

6.3. 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 30.09.2018 r.:  
 

Tab.31. Zatrudnienie nauczycieli wg SIO na 30.09.2018 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. 

16 7,67 3 0,96 9 4,8 2 1,5 1 0,23 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 

Pozostałe 

kwalifikacje  

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

Razem 16 7,67 3 0,96 9 4,8 2 1,5 1 0,23 1 0,18 
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2. Informacja o pracownikach administracyjno – obsługowych 

Tab. 32. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wg SIO na 30.09.2018 r.  

 
Wyszczególnienie  

 
osoby  

 
etaty 

 

pracownicy administracji  1 1 

pracownicy obsługi  2 0,75 

3. Informacja o wychowankach wg SIO na 30.09.2018 r.: 

Tab. 33. Liczba uczniów 

Rok szkolny Liczba oddziałów 
Liczba wychowanków 

Razem w tym 6-letnich 

2018/2019 4 56 - 

                         

6.4. Prywatne Przedszkole Pingwinki                                                                                           

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

awansu zawodowego, poziomie wykształcenia, wymiarze etatu wg SIO na 30.09.2018 r.:  

 

Tab.34. Zatrudnienie nauczycieli wg SIO na 30.09.2018 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 0,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,10 

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           

Ogółem  4 2,10 2 2,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,10 

2. Informacja o pracownikach administracyjno – obsługowych: 
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Tab. 35. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wg SIO na 30.09.2018 r.  
 

Wyszczególnienie 
 

osoby 
 

etaty 

 

pracownicy administracji 0 0 

pracownicy obsługi 1 0,2 

3. Informacja o wychowankach wg SIO na 30.09.2018 r.: 

Tab.36. Liczba uczniów 

Rok szkolny Liczba oddziałów 
Liczba wychowanków 

Razem w tym 6-letnich 

2018/2019 2 33 - 

 
 
 

III. KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE 

 

Ważną i znaczącą ofertę kształcenia stanowią funkcjonujące w szkołach klasy 

integracyjne. Dzieciom 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 do 5 

uczniów niepełnosprawnych. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym może być wyższa niż 

5, jeżeli uczeń uczęszczający do tego oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego w trakcie roku szkolnego. 

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. 

 

Tab. 37. Klasy integracyjne wg SIO na 30.09.2018 r. 

Placówka Oddziały 
Uczniowie 

ogółem 

w tym 

dziewczęta 

posiadający orzeczenia 

o potrzebie kształcenia 

specjalnego 

 

 

 

 

oddział 

dla dzieci            

w wieku 

3-5 lat 1 18 7 4 
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PM nr 9 oddział 

dla dzieci             

w wieku 

pow.      5 

lat 2 40 20 10 

PM nr 12 

oddział 

dla dzieci            

w wieku 

3-5 lat     

oddział 

dla dzieci             

w wieku 

pow.      5 

lat 1 20 10 3 

 

 

 

SP nr 17 

kl. I  2 35 19 9 

kl. II 2 40 22 6 

kl. III 3 54 27 13 

kl. IV 2 40 22 10 

kl. V 3 48 22 12 

kl. VI 2 40 18 9 

 Kl. VII 2 39 20 11 

 Kl. VIII 1 20 10 4 

G nr 2 kl. III 2 34 20 11 

Razem 23 428 217 102 

 

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. 

 

Tab. 38.Klasy terapeutyczne wg SIO na 30.09.2018 r.  

Placówka  Oddziały Uczniowie ogółem w tym dziewczęta 

SP nr 19 

kl. IV 1 11 5 

kl. V 1 11 3 

kl. VI 1 11 3 

Kl. VII 1 13 7 

Kl. VIII 1 13 7 
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G nr 3 
 

   kl. II 1 15 12 

kl. III 2 28 14 

Razem    8 102 51 

 

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. W roku szkolnym 2018/2019 z uwagi na brak możliwości zapewnienia 

odpowiedniej formy kształcenia specjalnego na terenie miasta Świętochłowice skierowano 

na wniosek rodzica 15 uczniów do następujących placówek oświatowych: Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach, Szkoły 

Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 33 

w Chorzowie, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Chorzowie 

i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Będzinie. 

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 2018/2019 

w przedszkolach i szkołach publicznych działających na terenie miasta Świętochłowice 

zorganizowano zajęcia rewalidacyjne. 

 

Tab. 39. Kształcenie specjalne wg SIO na 30.09.2018 r.  

Lp. Placówka 

Kształcenie specjalne uczniów* 

Dodatkowe zajęcia 

rewalidacyjne** 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

godzin 

tygodnio

wo 

z jedną 

niepełno-

sprawnością 

z więcej niż jedną 

niepełnosprawnoś

cią (sprzężone) 

z niedostosow. 

społecznym 

2 PM 2 5   7 5 
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3 PM 3 3   2 1 

4 PM 7 1   1 1 

5 PM 8 5 4    

6 PM 9 14 3    

7 PM 12 8 5    

8 PM 13 1   1 1 

9  SP 1 21 1  20 40 

10 SP 2 8 1 4 13 26 

11 SP 3 15 2 4 15 30 

12 SP 4 27 1 4 33 66 

13 SP 8 z 

klasami G 

nr 5 

23 2 4 26 52 

14 SP 17 67 15 4 94 188 

15 SP 19 42 1 15  43 86 

16 SPS 10 40 20    

17 ZSiPP 2   4 4 

18 ZSS 48 3    

19 ZSO nr 1 6   6 11 

20 ZSO nr 2 16 1  13 26 

21 ZSE-U 5  1 4 8 

 Razem      

* dane ilościowe osób objętych kształceniem specjalnym - stan na 30.09.2018 r.  
** liczba uczniów i godzin zajęć rewalidacyjnych  - stan na czerwiec 2019 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 

2018/2019 w oparciu o przedmiotowego orzeczenia w szkołach zorganizowano dla 

31 uczniów tego typu system nauczania, co daje łączną liczbę 316 godzin.  

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 74 dzieci w wieku 3 – 7 lat, na 

ogólną liczbę 296 godzin miesięcznie. W/w zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowany 

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka działający w Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Świętochłowicach. 

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: 
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Tab.40. Oddziały sportowe wg SIO na 30.09.2018 r. 

Placówka Dyscyplina 
Oddziały Uczniowie 

ogółem 
Dziewczęta 

 

Chłopcy klasa liczba 

 

SP nr 2 

 

piłka 

siatkowa 

 

V 1 24 12 12 

VI 1 20 8 12 

VII 1 20 9 11 

VIII 1 24 14 10 

 

SP nr 17 

 

piłka 

siatkowa 

V 1 21 10 11 

VI 1 25 12 13 

VII 1 23 10 13 

VIII 1 18 10 8 

 

 

 

SP nr 19 

 

piłka  

ręczna 

IV 0,35 8 8 0 

V 1 20 20 0 

VI 0,29 5 5 0 

VII 0,54 13 13 0 

VIII 0,45 10 10 0 

 

piłka  

nożna 

IV 0,65 15 0 15 

V 1 20 2 18 

VI 0,71 12 0 12 

VII 0,46 11 0 11 

VIII 0,55 12 0 12 

I LO piłka 

siatkowa 

 

I 

 

1 

 

21 

 

12 9 

II 1 19 7 12 

Razem   17 329 162 167 

 

IV. OPIEKA 

 

1. Stypendia i zasiłki szkolne  

Łączna kwota wypłaconych świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla 304 uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wyniosła 364 965,42  zł. 

Pomoc materialna finansowana była: 

 z dotacji celowej z budżetu państwa – 291 372,34  zł; 

 ze środków własnych Miasta Świętochłowice – udział własny gminy - 72 993,08 zł. 

 

 

Tab.41. Formy pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy 

Forma pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy  w roku szkolnym  2018/2019 

Wyszczególnienie 
Liczba uczniów w 
miesiącach IX - XII 

Liczba uczniów w 
miesiącach I-VIII 

Stypendium szkolne-uczniowie szkół 
podstawowych 

218 216 
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Stypendium szkolne-uczniowie gimnazjum 28 28 

Stypendium szkolne-uczniowie zasadniczych szkół 
zawodowych 

16 16 

Stypendium szkolne-uczniowie LO 30 30 

Stypendium szkolne-uczniowie T 12 12 

Stypendium szkolne-uczniowie szkół specjalnych 
przysposabiających do pracy   

Stypendium szkolne-uczniowie szkół policealnych 
  

Stypendium szkolne-słuchacze kolegiów 
  

Stypendium szkolne-uczniowie szkół branżowych I 
stopnia   

Zasiłek szkolny-uczniowie szkół podstawowych 
  

Zasiłek szkolny-uczniowie gimnazjum 
  

Zasiłek szkolny-uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych bez policealnych   

Zasiłek szkolny -uczniowie szkół policealnych 
  

Zasiłek szkolny-słuchacze kolegiów 
  

Zasiłek szkolny-uczniowie szkół branżowych I 
stopnia   

Pomoc w ramach programów rządowych 
  

 

2. Stypendia motywacyjne za osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe dla 
uczniów i studentów 

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów, finansowane są z budżetu Miasta 

Świętochłowice. Stypendia dla uczniów są przyznawane 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/ponadpodstawowych zamieszkałych na stałe  

w  Świętochłowicach. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych otrzymują 

stypendium I stopnia w  wysokości 200,00 zł miesięcznie, natomiast uczniowie szkół 

gimnazjalnych stypendium II  stopnia w wysokości 100,00 zł miesięcznie. Studentom 

przyznawane jest stypendium w oparciu o Uchwałę nr XLIX/353/10 Rady Miejskiej  
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w Świętochłowicach z dnia 10 marca 2010 r. z późniejszą zmianą w sprawie ustanowienia  

i określenia zasad udzielania stypendiów dla studentów zamieszkałych na stałe  

w Świętochłowicach. Wysokość stypendium dla najzdolniejszych studentów wynosi 300,00 

zł miesięcznie. 

Zasady przyznawania i udzielania stypendiów określone są w regulaminach, które 

stanowią Załączniki do ww. uchwał. 

W roku szkolnym 2018/2019 pomoc materialną o charakterze motywacyjnym otrzymało 

łącznie 16  najzdolniejszych stypendystów, w tym: 

 
Tab.42. Stypendia motywacyjne w roku szkolnym 2018/2019 

Wyszczególnienie Ilość osób Kwota stypendium 

Uczniowie gimnazjów  5 100,00 zł/osobę 

Uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych  

8 200,00 zł/osobę 

Studenci 3 300,00 zł/osobę 

 
Na realizację tego zadania Miasto przeznaczyło środki finansowe w wysokości  

39000,00 zł, w tym: 

  5000,00 zł – publiczne gimnazja, 

 16000,00 zł – szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe, 

 18000,00 zł – studenci. 

3. Nagrody Prezydenta Miasta 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży 

pobierającej naukę na terenie Miasta Świętochłowice wytypowano uczniów 

reprezentujących świętochłowicką szkołę lub placówkę oświatową do Nagrody Prezydenta 

Miasta Świętochłowice. Nagrodę  Prezydenta Miasta w danej dziedzinie za rok szkolny 

2018/2019 przyznano:  

1) uczniowie szkół podstawowych: 

a) w dziedzinie nauki: 3 wyróżnienia i 1 zespołowe, 

b) w dziedzinie kultury i sztuki: 5 wyróżnień i 1 zespołowe, 

c) w dziedzinie sportu: 7 wyróżnień i 1 zespołowe. 

2) uczniowie pozostałych typów szkół i placówek oświatowych: 

a) w dziedzinie nauki: 2 wyróżnienia i 1 zespołowa, 

b) w dziedzinie kultury i sztuki: 5 wyróżnień. 

Na realizację tego zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości  6150,00 zł. 

 

4. Organizacja żywienia uczniów w szkołach 

W roku szkolnym 2018/19 w szkołach prowadzonych przez Miasto Świętochłowice 

organizacja żywienia dzieci i młodzieży przedstawia się następująco: 

 2  szkoły ponadgimnazjalne prowadzą własne stołówki szkolne (Zespól Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 orz Zespół Szkół Specjalnych),  
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 wszystkie szkoły podstawowe umożliwiają uczniom spożywanie posiłków w formie 

obiadów.  

Wg danych z SIO na dzień 30.09.2018 r. wynika , że z posiłków (obiadów) zapewnionych 

przez szkolne stołówki korzystało 1032 uczniów. 

Uczniowie wymagający wsparcia objęci są pomocą w formie dożywiania. W roku szkolnym 

2018/19 - 250 uczniów szkół podstawowych było objętych programem dożywiania (posiłki 

finansowane przez OPS). 

Szkoły włączają się w realizację programów mających na celu kształtowanie wśród 

dzieci dobrych nawyków żywieniowych, a w szczególności zwiększenie ilości spożywanych 

przez nie owoców i warzyw ora produktów mlecznych. 

W 4  szkołach funkcjonują sklepiki szkolne a w 8 automaty vedingowe oferujące napoje          

i przekąski. Szkoły podejmują starania aby funkcjonujące na ich terenie sklepiki i automaty 

oferowały uczniom zdrową żywność. 

   

Tab.43. Organizacja żywienia uczniów w publicznych szkołach 

Szkoła Liczba uczniów korzystających z obiadów Koszt obiadu 

ogółem W tym w 
dofinansowanie do 
posiłku 

Szkoła Podstawowa nr 1 327 5 4,00 zł 

Szkoła Podstawowa nr 2 170 88 4,00 zł 

Szkoła Podstawowa nr 3 77 21 4,00 zł 

Szkoła Podstawowa nr 4 109 31 4,00 zł 

Szkoła Podstawowa nr 8 116 18 5,00 zł 

Szkoła Podstawowa nr 17 138 28 4,00 zł 

Szkoła Podstawowa nr 19 58 42 4,00 zł 

Szkoła Podstawowa nr 10 37 17 4,00 zł 

Razem 1032 250   
 

Szkoły podejmowały dodatkowo działania mające na celu poprawę sposobu żywienia 

swoich uczniów przede wszystkim poprzez edukację a także udział w programach, 

w których udostępniane są produkty wskazane w żywieniu dzieci i młodzieży („Mleko 

w szkole”, „Owoce i warzywa w szkole”). 

Ponadto należy podkreślić, iż każda placówka oferująca wyżywienie jest zobowiązana do 

opracowania własnego zakładowego programu Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej 

(GHP i GMP), a zatem: 

 Funkcjonalność pomieszczeń. 

 Stan techniczno–sanitarny i higieniczno-porządkowy pomieszczeń magazynowych, 

kuchennych, oraz wyposażenia i sprzętu pomocniczego, stan pomieszczeń 

socjalnych. 

 Postępowanie z produktami spożywczymi. 

 Sposób prowadzenia i higiena procesów technologicznych i porcjowania posiłków. 

 Przechowywanie próbek pokarmowych. 

 Zaopatrzenie w wodę o właściwej jakości. 

 Jakość zdrowotna posiłków oferowanych w placówce. 

 Higiena personelu kuchni. 

 Szkolenia pracowników. 

 Realizacja założeń systemu HACCP. 
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5. Świetlice szkolne 

 

W roku szkolnym 2018/19 świetlice szkolne funkcjonowały we wszystkich szkołach 

podstawowych. Opieką świetlicową objętych było ponad 669 uczniów klas I-VIII oraz około 

30 uczniów gimnazjum. 

Czas pracy świetlic szkolnych był zróżnicowany, dostosowany do potrzeb rodziców 

i możliwości szkoły. W większości szkół świetlice szkolne zapewniały dzieciom opiekę od 

godz.7.00 do 16.00 a niejednokrotnie już od  6.30. do 17.00. 

W roku szkolnym 2018/19 szkoły przeznaczyły na organizację opieki w świetlicach 

około 24 etaty. 

Szkoły podstawowe przeznaczyły łącznie 10 sal na świetlice szkolne. Niektóre szkoły 

(w zależności od potrzeb) mają dwie  sale przeznaczone na świetlice.  

We wszystkich szkołach w pomieszczeniach pełniących funkcję świetlicy znajdowała 

się wyodrębniona przestrzeń przeznaczona na kąciki tematyczne, a ponadto przestrzeń do 

cichej pracy, zajęć artystycznych, zajęć rekreacyjno-ruchowych. Do organizacji opieki 

świetlicowej wykorzystywano również możliwość pobytu na świeżym powietrzu. Do tego 

celu wszystkie szkoły korzystały z boisk szkolnych, a ponadto z placów zabaw, innych 

miejsc do rekreacji, terenów zielonych wokół szkoły. 

6. Dowóz uczniów  

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, obowiązkiem gminy jest zapewnienie 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami 

komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka z domu do przedszkola lub szkoły, w której 

obwodzie dziecko mieszka, przekracza następujące odległości: 

 

 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 

 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. 

 

Miasto Świętochłowice w roku szkolnym 2018/19 organizowało dowóz uczniów 

niepełnosprawnych do szkół i ośrodków, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo oświatowe, który 

określa, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których 

kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki 

w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością 

ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia. Przytoczony artykuł określa 

również, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa 

w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca 

roku szkolnego    w roku kalendarzowym, w którym kończą 24 rok życia - w przypadku 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-09-2011&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-09-2011&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-09-2011&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-09-2011&qplikid=1#P1A6
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha4tmltqmfyc4nbtga3dcnbqgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha4tmltqmfyc4nbtga3danjqge
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niepełnosprawność intelektualna lub 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych. 

 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków obejmował realizację 

następujących zadań: 
 

 dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Świętochłowicach do 
szkół i przedszkoli ościennych miast, 

 dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Świętochłowicach do 
szkół na terenie miasta Świętochłowice, 

 dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Świętochłowicach do 
przedszkoli na terenie miasta Świętochłowice, 

 dowóz dzieci niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu głębokim 
zamieszkałych w Świętochłowicach do przedszkoli i szkół na terenie miasta 
Świętochłowice, 

 zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnoprawnych zamieszkałych w 
Świętochłowicach do przedszkoli i szkół na terenie miasta Świętochłowice 
przez opiekunów prawnych prywatnymi środkami transportu, 

 zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnoprawnych zamieszkałych w 
Świętochłowicach do szkół i ośrodków poza terenem miasta Świętochłowice 
przez opiekunów prawnych prywatnymi środkami transportu. 

 
W roku szkolnym 2018/2019 z uwagi na brak możliwości zapewnienia odpowiedniej 

formy kształcenia specjalnego na terenie miasta Świętochłowice skierowano na wniosek 

rodzica 15 uczniów do następujących placówek oświatowych: Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach, Szkoły 

Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 33                             

w  Chorzowie, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Chorzowie                   

i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Będzinie. 

W związku z powyższym, realizując w roku szkolnym 2018/2019 obowiązki określone                

w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (tekst jednolity Dz.U.                 

 z 2019 r., poz. 1148 z późn. 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 118 uczniów, w tym 42 do innych miast tj. do: 

1) Zespołu Szkół nr 1 w Bytomiu – 2 osoby, 

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

3) Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących 

i Niewidzących w Dąbrowie Górniczej – 3 osoby, 

4) Przedszkole nr 12 w Chorzowie – 1 osoba, 

5) Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Bytomiu– 1 osoba, 

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

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

8) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Wesołe Słoneczka w Katowicach – 1 osoba, 

9) Szkoły Podstawowej nr 60 w Katowicach – 2 osoba, 

10) Szkoła Podstawowa nr 2 Specjalna, Bytom– 4 osoby, 
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11) Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Rudzie Śląskiej – 3 osoby, 

12) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących 

w Katowicach- 8 osób, 

13) Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Katowicach – 1 osoba, 

14) Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Chorzowie – 6 osób, 

15) Zespołu Szkół nr 1  w Katowicach – 1 osoba, 

16) Niepubliczne Przedszkole Niebieski Zakątek w Chorzowie – 1 osoba, 

17) Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej - 1 osoba, 

18)  aAcademy Niepubliczne Przedszkole w Katowicach – 2osoby,  

19)  Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Chorzowie – 2 osoby, 

natomiast 76  uczniów do PM nr 8, PM nr 9, PM nr 12, SPS nr 10, SP 1,SP nr 17, SP nr 4, 

ZSO nr 2, ZSS 

Z rodzicami uczniów niepełnosprawnych, którzy zapewniają dzieciom dowożenie 

do szkół we własnym zakresie, zawarto 24 umowy o refundację kosztów, które w roku 

szkolnym 2018/2019 wyniosły łącznie 39 557,40 zł. 

Koszt dowozu uczniów przez przewoźników wyłonionych na drodze przetargu 

(zarówno na terenie jak i poza obszarem miasta Świętochłowice) wyniósł 524 512,60 zł. 

Łączne koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i OREW na 
terenie i poza obszarem miasta Świętochłowice w roku szkolnym 2018/2019 
wyniósł 564 070 zł. 
 

7. Wypoczynek letni i zimowy. 

Realizując funkcje opiekuńcze placówki przygotowują w okresie letnich                             

i zimowych wakacji bogatą ofertę zajęć warsztatowych dla stałych uczestników zajęć oraz 

rekreacyjnych dla pozostałych dzieci z miasta. Są to propozycje stacjonarne i wyjazdowe. 

Placówki uczestniczą w organizowaniu akcji wypoczynkowej dla dzieci z rodzin 

zagrożonych oddziaływaniem negatywnych zjawisk – alkoholizmu i narkomanii, 

niewydolnych wychowawczo. Akcja finansowana jest ze środków budżetu gminy 

Świętochłowice. Głównym jej celem jest oprócz przeciwdziałania uzależnieniom wśród 

dzieci i młodzieży, zwrócenie uwagi na propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie 

odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia.  Przedsięwzięcia realizowana 

są poprzez organizowanie prelekcji, konkursów, wycieczek, itp.. Propozycje cieszą się 

dużym zainteresowaniem. W trakcie ich trwania realizowany jest bogaty program działań 

artystycznych, sportowych i profilaktycznych. 

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 

kryterium dochodowego przypadającego na jednego członka rodziny. Powyższe nie 
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dotyczy uczniów szkoły podstawowej specjalnej, której uczniowie bez względu na dochód 

otrzymują ustaloną kwotę dofinansowania.  

W ferie zimowe 2019 r., które miały miejsce w terminie od 11.02.2019 do 22.02.2019, 

organizację półkolonii podjęły się 4 placówki: 

 Szkoła Podstawowa nr 1 – liczba uczestników  – 45 dzieci, w tym                                       

z dofinansowaniem z budżetu – 12 dzieci, 

 Szkoła Podstawowa nr 4 – liczba uczestników  – 35 dzieci, w tym                                             

z dofinansowaniem z budżetu – 21 dzieci, 

 Szkoła Podstawowa nr 8 – liczba uczestników  – 30 dzieci, w tym                                      

z dofinansowaniem z budżetu – 14 dzieci, 

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 – liczba uczestników  – 

30 dzieci, w tym z dofinansowaniem z budżetu – 18 dzieci. 

Koszt całkowity zadania 23 697,08 zł, w tym dofinansowanie z budżetu 4 419,00  zł. 

Ponadto w ferie zimowe  w Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej realizowano program 

profilaktyczny prowadzony w ramach przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci                  

i młodzieży, na który placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 3801,00 zł.  

W wakacje letnie 2019 r.; organizację półkolonii prowadziła Szkoła Podstawowa nr 1 

przez okres 3 tygodni od 01.07.2019 do 19.07.2019 dla 76 dzieci w godzinach od 7.00 do 

17.00.  

Koszt całkowity zadania 22 896,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu 3 154,00 zł. 

Podobnie jak w ferie zimowe także w letnie był realizowany program profilaktyczny                         

w ramach przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, na który Szkoła 

Podstawowa nr 1 otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł. 

Wakacyjne dyżury w przedszkolach miejskich pełniły: 

 w lipcu 

Przedszkole Miejskie nr 1, 

Przedszkole Miejskie nr 2, 

Przedszkole Miejskie nr 7, 

Przedszkole Miejskie nr 11, 

Przedszkole Miejskie nr 12, 

Przedszkole Miejskie nr 13. 

 w sierpniu  

Przedszkole Miejskie nr 3, 

Przedszkole Miejskie nr 4, 

Przedszkole Miejskie nr 8, 

Przedszkole Miejskie nr 9. 

Ogółem z dyżuru wakacyjnego skorzystało około 690 dzieci. 

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

w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych zajęcia w grupie wiekowej 7-12 lat.  W ferie 

letnie zorganizowano turnusy jednotygodniowe w czterech blokach tematycznych: Dzika 

Afryka, Gryfny Śląsk, Bajkowe historie, Eko-przygoda. Ogółem z oferty skorzystało około 

160 dzieci Dodatkowo w Szkole Podstawowej nr 3 w okresie wakacji letnich czynne było 

boisko szkolne w godzinach od 9.00. do 21.00 
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Dla dzieci korzystających z oferty feryjnej zimowej przygotowanej przez Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej w Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej, zorganizowano ciekawe zajęcia 

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

8. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nabór 
elektroniczny do przedszkoli publicznych oraz szkół ponadgimnazjalnych 

Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2018/2019 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. 

 

9. Kontrola obowiązku nauki  

Tab.44. Spełnianie obowiązku nauki 
Lp. Wyszczególnienie 

1.  Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku nauki  1 216 

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  

1 139 

 

403 

721 

 15 

 

W przypadku 77 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). 

10. 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 2018/2019 nadal 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  
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i 11). Ponadto w roku szkolnym 2018/2019 w Przedszkolu Miejskim nr 9 uruchomiono 

dodatkowo 1 oddział specjalny dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Tym sposobem na terenie naszej Gminy funkcjonują już 3 przedszkola                      

z oddziałami specjalnymi ( Przedszkola Miejskie nr 8, 9 i 12). Należy zwrócić uwagę, że                  

w maju 2019 roku Gmina Świętochłowice złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji 

projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Działanie: 11.1. Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej 

jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania: 11.1.3. 

Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs, Tytuł projektu: 

Edukacja przedszkolna najwyższej jakości. Celem projektu jest zapewnienie wysokiej 

jakości kształcenia przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami poprzez 

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych. 

Ponadto w ramach projektu  będą realizowane zajęcia dodatkowe, nastąpi podnoszenie 

kwalifikacji nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej oraz doposażenie placówek                 

w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, wyposażenie dostosowane do indywidualnych potrzeb 

dzieci z niepełnosprawnością. Realizacja projektu przypadnie na rok szkolny 2019/2020. 

Wszystkie dzieci biorące udział w rekrutacji poprzez system NABO, mające 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  

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 2018/2019. Wyniki naboru wg stanu na dzień 04.07.2018  przedstawia tabela 

poniżej. 

 

Tab.45. Wyniki naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Świętochłowicach                                                    

na rok szkolny 2018/2019 

Szkoła 

Nabór planowany Nabór zrealizowany 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Nazwa oddziału 
Zgodnie z 
rekrutacją 

elektroniczną 

Na podstawie 
dokumentacji 
przedłożonej 

w szkole 

Suma 
Oddz
iałów 

I LO 120 4 

uniwersytecka 17 21 

66 

1 

psychologiczno-
pedagogiczna     

z ratownictwem 
29 23 1 
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sportowa 18 22 1 

II LO 90 3 

mundurowa 24 24 

58 

1 

ogólna 33 34 1 

ZSEU 
Technikum 

90 3   0 0 0 0 

ZSEU 
Branżowa 

120 4 wielobranżowe 21 55 55 2 

Razem 420 14   142 179 179 7 

 

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 – VI, natomiast w Szkole Podstawowej nr 8 od roku szkolnego 2017/2018 dla klas 

trzecich. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż na podstawie  Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących 

obywatelami polskimi  oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę                 

w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, organizowane są                        

w szkołach i finansowane z budżetu gminy zajęcia lekcyjne z języka polskiego oraz zajęcia 

wyrównawcze z przedmiotów dla dzieci. W roku szkolnym 2018/2019  w Szkole 

Podstawowej nr 4  czworo uczniów realizowało w powyższym zakresie 11 godzin 

tygodniowo natomiast w Szkole Podstawowej nr 8 -  troje uczniów 6 godzin tygodniowo.  

 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. Warty pokreślenia  

jest fakt,  że w 2018 roku klasa mundurowa zdobyła w Wojkowicach  I miejsce w kategorii 

musztra indywidualna, musztra paradna, najlepszy dowódca, w Wojewódzkim Turnieju 

Musztry dla szkól z klasami mundurowymi.  

Zespól Szkół Ekonomiczno – Usługowych uatrakcyjniając ofertę edukacyjną nawiązało 

współpracę z firmami z Bolonii oraz z Schkeuditz między innymi przy realizacji projektu, pt. 

Elektryk, ślusarz i fryzjer – zawody na miarę Europy. W ramach projektu zaplanowano 

działania mające podnieść kwalifikacje zawodowe i językowe uczniów oraz wesprzeć 

mobilność uczestników projektu na europejskim rynku pracy.  Szkoła stale współpracuje 

z firmą Delta Trans, która objęła patronatem oddział w Branżowej Szkole I Stopnia. 
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11. 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  przedszkolach   i szkołach prowadzone były następujące zajęcia specjalistyczne dla 

uczniów: 

 korekcyjno-kompensacyjne – 216 uczniów, 

 logopedyczne – 557 uczniów, 

 socjoterapeutyczne – 33 uczniów,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 inne o charakterze terapeutycznym - 124 uczniów rozwijające kompetencje 

emocjonalno-społeczne - 52 uczniów. 

Ponadto około 349 uczniów brało udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, z kolei 

około 525 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 

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 
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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”, 

„Bezpieczna droga do szkoły”, 

 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 2019 r. raz trzeci  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 2018/2019 

nie odnotowano poważnych wypadków z udziałem uczniów, wychowanków lub 

pracowników. 

V. WYNIKI EGZAMINÓW W SZKOŁACH  

 

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 

Ogólnopolski egzamin dla uczniów i słuchaczy klas VIII odbył się zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 

r. poz. 1512, ze zm.). Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w roku szkolnym 

2018/2019 po raz pierwszy.  

W latach 2019–2021 ósmoklasiści  przystępują do egzaminu z trzech przedmiotów 

obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. 
W Świętochłowicach do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 425 uczniów, z 8 szkół 

podstawowych. 

 
Tab.46. Zestawienie uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty 

Placówka 
Ogółem liczba 

uczniów klas VIII 

Przystąpiło do 

egzaminu 

uczniów 

Uczniowie 

z dysleksją 

Laureaci 

konkursów 

przedmiotowych 
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SP nr 1 114 114 9 0 

SP nr 2 47 47 8 0 

SP nr 3  30 30 10 0 

SP nr 4 43 43 4 0 

SP nr 8 68 68 32 0 

SP nr 17  55 55 17 0 

SP nr 19 59 59 0 0 

SPS nr 10  9 9 0 0 

Razem 425 425 80 0 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują:  

a. wynik z języka polskiego  

b. wynik z matematyki  

c. wynik z języka obcego nowożytnego 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów 

sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu kart odpowiedzi – 

w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi 

elektronicznych. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja 

Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji 

egzaminacyjnych. 

 

Tab.47.Wyniki egzaminu ósmoklasisty 

Wykres Z zakresu Ilość uczniów 
Świętochłowice 

średni wynik 
Województwo 
średni wynik 

1. Język polski 489 63,81 64,12 

2. Matematyka 488 42,55 44,74 

3. Język angielski 488 56,11 60,23 

średni wynik w % 

(Żródło: materiały Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie) 

 

1.1.  Wyniki  uczniów  (słuchaczy)   z  egzaminu   z  języka  polskiego                         

w powiatach i gminach  w województwie śląskim 
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Mapa 1. Średnie wyniki uczniów z języka polskiego w powiatach w województwie śląskim 
 

 
Wykres 10. Średnie wyniki uczniów z języka polskiego w powiatach w województwie śląski 

1.2. Wyniki uczniów z egzaminu z matematyki w powiatach i gminach 
w województwie śląskim 
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Mapa 2. Średnie wyniki uczniów z matematyki w powiatach w województwie śląskim 

 
 

 

Wykres 11. Średnie wyniki uczniów z matematyki w powiatach w województwie śląskim 
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1.3. Wyniki uczniów z języka angielskiego w powiatach i gminach w województwie 
śląskim 

 

 
Mapa 3. Średnie wyniki uczniów z języka angielskiego w powiatach w województwie śląskim 
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Wykres  12.  Średnie   wyniki   uczniów   z   języka   angielskiego   na   poziomie   podstawowym   w   powiatach                
w województwie śląskim 

 

1.4. Wyniki uczniów z języka niemieckiego w powiatach i gminach 
w województwie śląskim 

 

 

Wykres 13. Średnie wyniki uczniów z języka niemieckiego w powiatach w województwie śląskim 

 

2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych szkołach: 

2.1.Szkoła Podstawowa nr 1  

 ogółem liczba uczniów klas VIII  - 114 

 przystąpiło do egzaminu – 114 uczniów, tj. 100% 

 uczniowie ze stwierdzoną dysleksją -9 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  

Tab.48.Wyniki egzaminu ósmoklasisty 
Rok 

szkolny 

język polski matematyka język angielski 

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

2018/2019 71,19 64,12 63 46,52 44,74 45 63,66 60,23 59 

średni wynik  określono w % 
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2.2.Szkoła Podstawowa nr 2  

 ogółem liczba uczniów klas VIII  - 47 

 przystąpiło do egzaminu – 47 uczniów, tj. 100% 

 uczniowie ze stwierdzoną dysleksją – 8 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  

Tab.49. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 
Rok 

szkolny 

język polski matematyka język angielski 

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

2018/2019 65,49 64,12 63 43,23 44,74 45 60,47 60,23 59 

średni wynik  określono w % 

 

 

2.3.Szkoła Podstawowa nr 3  

 ogółem liczba uczniów klas VIII  - 30 

 przystąpiło do egzaminu – 30 uczniów, tj. 100% 

 uczniowie ze stwierdzoną dysleksją – 10 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  

 

 

Tab.50. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 
Rok 

szkolny 

język polski matematyka język angielski 

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

2018/2019 53,17 64,12 63 33,68 44,74 45 42,21 60,23 59 

średni wynik  określono w % 

 

2.4.Szkoła Podstawowa nr 4  

 ogółem liczba uczniów klas VIII  - 43 osoby 

 przystąpiło do egzaminu -43  uczniów, tj. 100% 

 uczniowie ze stwierdzoną dysleksją – 4 osoby 

 laureaci konkursów przedmiotowych z przedmiotów humanistycznych - 0 uczniów  

 laureaci konkursów przedmiotowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 

– 0 uczniów  
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 laureaci konkursów przedmiotowych z języków obcych - 0 uczniów  

Tab.51. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 
Rok 

szkolny 

język polski matematyka język angielski 

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

2018/2019 56,87 64,12 63 32,03 44,74 45 43,31 60,23 59 

średni wynik  określono w % 

2.5. Szkoła Podstawowa nr 8 

 ogółem liczba uczniów klas VIII  - 67 

 przystąpiło do egzaminu – 67 uczniów, tj. 100% 

 uczniowie ze stwierdzoną dysleksją – 32 osoby 

 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  

Tab.52. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 
Rok 

szkolny 

język polski matematyka język angielski 

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

2018/2019 68,95 64,12 63 42,92 44,74 45 58,05 60,23 59 

średni wynik  określono w % 

2.6. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 

 ogółem liczba uczniów klas VIII  - 55 

 przystąpiło do egzaminu – 55 uczniów, tj. 100% 

 uczniowie ze stwierdzoną dysleksją – 17 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  

  

Tab.53. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 
Rok 

szkolny 

język polski matematyka język angielski 

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

2018/2019 62,11 64,12 63 40,28 44,74 45 51,51 60,23 59 

średni wynik  określono w % 

2.7. Szkoła Podstawowa nr 19  

 ogółem liczba uczniów klas VIII  - 59 

 przystąpiło do egzaminu – 59 uczniów, tj. 100% 

 uczniowie ze stwierdzoną dysleksją – 0 osób 

 laureaci konkursów przedmiotowych z przedmiotów humanistycznych - 0 uczniów  
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 laureaci konkursów przedmiotowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 

– 0 uczniów  

 laureaci konkursów przedmiotowych z języków obcych - 0 uczniów  

Tab.54. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 
Rok 

szkolny 

język polski matematyka język angielski 

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

2018/2019 42,13 64,12 63 22,06 44,74 45 25,67 60,23 59 

średni wynik  określono w % 

2.8. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10  

 ogółem liczba uczniów klas VIII  - 9 

 przystąpiło do egzaminu – 9 uczniów, tj. 100% 

 uczniowie ze stwierdzoną dysleksją -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  

Tab.55. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 
Rok 

szkolny 

język polski matematyka język angielski 

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

2018/2019 37 brak brak 39 brak brak 39 brak brak 

średni wynik  określono w % 

3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 

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 z późn. zm.). 

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

przyrodniczej i z zakresu języka obcego nowożytnego. 

W Świętochłowicach do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 294 uczniów z 6 szkół 

gimnazjalnych. 

 

 

Tab.56. Zestawienie uczniów, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego 

Placówka 
Ogółem liczba 

uczniów klas III 

Przystąpiło do 

egzaminu 

uczniów 

Uczniowie 

z dysleksją 

Laureaci 

konkursów 

przedmiotowych 

Gim. 1 108 105 19 0 

Gim. 2  103 90 13 0 

Gim. 3 37 35 0 0 

Gim. 5 49 45 10 0 

GdD 11 11 0 0 

GSp. 12 8 0 0 

Razem 320 294 42 0 
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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). 

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. 

 
Wykres 14. Średnie wyniki uczniów (słuchaczy) z języka polskiego w powiatach w województwie śląskim 

 

 



 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych                                      
w Świętochłowicach za rok szkolny 2018/2019 

 65 

 
Wykres 15. Średnie wyniki uczniów (słuchaczy) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie w powiatach  
w województwie śląskim 
 

 
Wykres 16. Średnie wyniki uczniów (słuchaczy) z zakresu matematyki w powiatach w województwie śląskim 
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Wykres 17. Średnie wyniki uczniów (słuchaczy) z zakresu przedmiotów przyrodniczych w powiatach w województwie śląskim 

 

 
Wykres 18. Średnie wyniki uczniów (słuchaczy) z języka angielskiego na poziomie podstawowym w powiatach  
w województwie śląskim 
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Wykres 19. Średnie wyniki uczniów (słuchaczy) z języka niemieckiego na poziomie podstawowym w powiatach  
w województwie śląskim 

 
Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych OKE w Jaworznie 

3.1.Wyniki egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych szkołach: 

3.1.1. Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 

 ogółem liczba uczniów klas III 108 

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

 uczniowie ze stwierdzoną dysleksją -19 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  

Tab.57. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 
 

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 

2018/2019 57,30 58,32 59 66,52 63,39 63 46,04 48,58 49 40,94 41,30 43 

średni wynik  określono w % 
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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 

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 - - - 

2018/2019 71,85 69,19 68 54,23 52,94 53 45,44 51,53 51 - 58,74 43 

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 - - - 

2018/2019 - 66,18 73 - - 82 

średni wynik określono w % 

Egzamin przebiegał zgodnie z planem, z zachowaniem właściwych procedur. 
 

3.1.2. Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 

 ogółem liczba uczniów klas III - 103 

 przystąpiło do egzaminu - 100 uczniów, tj. 97,09 % 

 uczniowie ze stwierdzoną dysleksją - 13 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  

Tab.58. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 
 

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 

2018/2019 46,04 58,32 59 53,16 63,39 63 35,88 48,58 49 25,02 41,30 43 

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 - - - 

2018/2019 58,54 69,19 68 40,54 52,94 53 - 51,53 51 - 58,74 43 
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średni wynik w % 

Egzamin przebiegał sprawnie i zgodnie z procedurami bez zastrzeżeń. 

3.1.3.Gimnazjum nr 3 i Oddziały Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół i Pracy 

Pozaszkolnej  

 ogółem liczba uczniów klas III - 47, w tym: 37 – G nr 3, 10 – GdD 

 przystąpiło do egzaminu - 47 uczniów, w tym: 37 – G nr 3 oraz 10 – 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  

Tab.59. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 

 

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 

2018/2019 39,80 36,27 58,32 59 40,49 35,09 63,39 63 

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 

2018/2019 30,31 29,55 48,58 49 19,80 17,82 41,30 43 

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 

2018/2019 34,46 29,73 69,19 68 17,09 13,55 52,94 53 

średni wynik określono w % 

Egzamin przebiegał sprawnie i zgodnie z procedurami bez zastrzeżeń. 

3.1.4.Oddziały Gimnazjum nr 5 w Szkole Podstawowej nr 8 
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 ogółem liczba uczniów klas III - 49 

 przystąpiło do egzaminu - 49 uczniów, tj. 100 % 

 uczniowie ze stwierdzoną dysleksją - 10 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  

 
Tab.60. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 

 

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 

2018/2019 46,51 58,32 59 51,8 63,39 63 34,8 48,58 49 22,91 41,30 43 

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 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 - - - 

2018/2019 43,69 69,19 68 20,9 52,94 53 42,83 51,53 51 - 58,74 43 

średni wynik określono w % 

Egzamin przebiegał sprawnie i zgodnie z procedurami bez zastrzeżeń. 

3.1.5.Oddziały Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych 

 ogółem liczba uczniów klas III - 12 

 przystąpiło do egzaminu - 8 uczniów, tj. 67 % 

 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  

  

 

Tab.61. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 
 

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

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 

2018/2019 64,13 69,58 69,00 61,75 54,72 54,00 55,38 57,97 58,0 40,50 41,23 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 - - - 

2018/2019 51,88 59,50 58,00 - - - 

średni wynik określono w % 

Egzamin przebiegał sprawnie i zgodnie z procedurami bez zastrzeżeń. 

 

4. Wyniki egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 

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 z późn. zm.) w maju i czerwcu 2019 r.     

w szkołach ponadgimnazjalnych został przeprowadzony egzamin maturalny, do którego 

przystąpili absolwenci liceów ogólnokształcących i techników. 
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ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2019 W POWIATACH I GMINACH 

(UBIEGAJĄCY SIĘ O ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO RAZ PIERWSZY, FORMUŁA 

OD 2015 ROKU) 

 

Mapa 4. Zdawalność egzaminu maturalnego 
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Tab.62. Zdawalność w poszczególnych powiatach województwa śląskiego w sesji majowej 

   liczba procent 

1. będziński 405 288 71,11 

2. bielski 245 177 72,24 

3. Bielsko-Biała 2239 1887 84,28 

4. bieruńsko-lędziński 226 189 83,63 

5. Bytom 885 695 78,53 

6. Chorzów 925 742 80,22 

7. cieszyński 1048 875 83,49 

8. Częstochowa 2715 2174 80,10 

9. częstochowski 62 33 53,23 

10. Dąbrowa Górnicza 865 695 80,35 

11. Gliwice 1329 1085 81,64 

12. gliwicki 250 191 76,40 

13. Jastrzębie-Zdrój 624 490 78,53 

14. Jaworzno 484 373 77,07 

15. Katowice 2293 1871 81,60 

16. kłobucki 239 218 91,21 

17. lubliniecki 329 286 86,93 

18. mikołowski 455 376 82,64 

19. Mysłowice 267 217 81,27 

20. myszkowski 315 217 68,89 

21. Piekary Śląskie 185 139 75,14 

22. pszczyński 581 487 83,82 

23. raciborski 751 557 74,17 

24. Ruda Śląska 544 426 78,31 

25. rybnicki 87 56 64,37 

26. Rybnik 1315 1021 77,64 

27. Siemianowice Śląskie 185 141 76,22 

28. Sosnowiec 1038 783 75,43 

29. Świętochłowice 143 112 78,32 

30. tarnogórski 1009 788 78,10 

31. Tychy 735 580 78,91 

32. wodzisławski 965 780 80,83 

33. Zabrze 920 744 80,87 

34. zawierciański 718 520 72,42 

35. Żory 542 449 82,84 

36. żywiecki 998 789 79,06 

 

Razem 26916 21451 79,70 
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Do wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło 143 uczniów, świadectwa 

dojrzałości otrzymało 112, co stanowi 78,32 %. 

4.1.Wyniki egzaminu maturalnego w poszczególnych szkołach: 

4.1.1. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego  

 ogółem liczba uczniów klas III – 58 osób 

 przystąpiło do egzaminu  52 uczniów, tj.  90 % 

 zdało  42 uczniów, tj. 80,76% 

 przystąpiło do egzaminu poprawkowego  4  uczniów  

 laureaci z konkursów przedmiotowych 0 uczniów 

 

Do matury przystąpili również absolwenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości 

we wcześniejszych latach w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania 

wyniku z nowego przedmiotu. 

 

Tab.63. Wyniki egzaminu maturalnego 
 

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 

2018/2019 52 52 42 80,76 

 

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 

2018/2019 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 

2018/2019 49,00 56 52 53,00 61 55 57,00 62 58 33,00 47 39 

średni wynik określono w % 
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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 - - - - - - 

2018/2019 78,00 78 72 57,00 63 56 -  61 - - - 

średni wynik określono w % 

Egzamin przebiegał sprawnie i zgodnie z procedurami bez zastrzeżeń. 

4.1.2. II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja  

 ogółem liczba uczniów klas III – 41 osób 

 przystąpiło do egzaminu – 37 uczniów, tj. 90% 

 zdało – 28 uczniów, tj. 75% 

 przystąpiło do egzaminu poprawkowego 5 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. 

Tab.64. Wyniki egzaminu maturalnego 

 

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% 

2018/2019 37 37 28 75% 

 

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 

2018/2019 75 - - 

 

 

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 
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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 

2018/2019 45,00 56 52 45,00 61 55 41,00 62 58 - 47 39 

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 - - - 

2018/2019 71,00 78 72 40,00 63 56 -  61 - - - 

średni wynik określono w % 

 

Rok 

szkolny 

język włoski 

poziom podstawowy poziom rozszerzony 

szkoła woj. kraj szkoła woj. kraj 

2018/2019 68 95 82 - - - 

średni wynik określono w % 

 

Egzamin przebiegał bez zakłóceń zgodnie z procedurami.  

4.1.3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół i Pracy 

Pozaszkolnej  

 ogółem liczba uczniów klas III – 0 osób 

 przystąpił do egzaminu 0  uczniów, tj. 0 % 

 zdało 0 uczniów, tj.   % 

 przystąpiło do egzaminu poprawkowego - 0  

 laureaci z konkursów przedmiotowych 0 uczniów, z tego – 0  

Tab.65. Wyniki egzaminu maturalnego 

 

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 

2018/2019 0 0 0 0 

 

Rok szkolny 
Zdawalność 

Szkoła (%) Województwo (%) Kraj (%) 
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2014/2015 50 89 89 

2015/2016 0 - - 

2016/2017 100 71,3 78,5 

2017/2018 0 - - 

2018/2019 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 - - - 

2018/2019 - - - - - - - - - - -  

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 - - - 

2018/2019 - - - - - - 

średni wynik określono w % 

Egzamin przebiegał sprawnie i zgodnie z procedurami bez zastrzeżeń. 

4.1.4.Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych  

Egzamin maturalny w Technikum i Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych 

 

 ogółem liczba uczniów klasy IV Technikum  i III Liceum - 14 

 przystąpiło do egzaminu – 7 uczniów 

 zdało  – 2 uczniów 

 przystąpiło do egzaminu poprawkowego –  2 uczniów 

 laureaci z konkursów przedmiotowych - 0  

Do matury przystąpili absolwenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości 

we wcześniejszych latach w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania 

wyniku z nowego przedmiotu. 

Tab.66. Wyniki egzaminu maturalnego 

 

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 
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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 

2018/2019 
T/ 

LOD 
8 6 3 37,5 

 

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 - - 

2018/2019 
T/ 

LOD 
37,5 79,8 87,5 

 

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 - - - - - 

2018/2019 
T/ 

LOD 
27,0   - - - 25,0   - - - 

średni wynik określono w % 

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

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

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

2018/2019 
T/ 

LOD 
49 - - 32 - - - - - - - - 

średni wynik określono w % 

Egzamin przebiegał sprawnie i zgodnie z procedurami bez zastrzeżeń. 

5. Zdawalność egzaminów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych w roku 
szkolnym 2018/2019 

5.1.Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych 

Tab.67.Wyniki egzaminu zawodowego 
Kwalifikacje/ Zawód Przystąpiło Zdało 

Technik administracji 4 100% 

Technik ekonomista 3 33% 

Technik informatyk 9 44% 

Elektryk 14 29% 

Sprzedawca 3 100% 

Ślusarz 5 20% 

Kucharz 3 66% 

Fryzjer 2 100% 

5.2.Zespół Szkół Specjalnych  

Tab.68. Wyniki egzaminu zawodowego 
Zawód Liczba zdających Zdawalność w % 

Sprzedawca 1 100% 

Murarz-tynkarz  1 0% 

Mechanik pojazdów 

samochodowych  
1 0% 

Ślusarz 1 100% 

Kucharz 3 100% 

 

Do egzaminu przystąpiło 7 uczniów. Uczeń w zawodzie sprzedawca zdawał tylko część 

pisemną egzaminu (część praktyczna była już zaliczona). Mechanik pojazdów 

samochodowych oraz murarz-tynkarz nie zdali części praktycznej. 

Egzamin przebiegał bez zastrzeżeń według procedur. 

 

VI. SUKCESY UCZNIÓW  

Rok szkolny 2018/2019 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. 
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Osiągnięcia uczniów świętochłowickich szkół przedstawiają poniższe tabele. 

1. Szkoły podstawowe  

Tab.69. Osiągnięcia uczniów szkół podstawowych 

Placówka 

 

Nazwa konkursu   

 

Osiągnięte miejsce  

 

Szkoła 

Podstawowa nr 1 

Konkurencja Trójki Kobiet w kat. 11 – 16 lat na 65 

Mistrzostwach Polski Seniorów w Akrobatyce 

Sportowej; 

Mistrzostwa Polski Juniora Młodszego w kat. Trójki 

Kobiet grupa A; 

Otwarte Mistrzostwa Bytomia w Narciarstwie 

Alpejskim o Puchar Prezydenta Bytomia w kat. 

dzieci 2010/2011; 

Śląska Liga JUDO; 

Beskidzkie Nadzieje Cykl Zawodów Narciarskich 

dla Dzieci 2018/2019 w konkurencji SLALOM 

GIGANT; 

XXVII Wojewódzki Konkurs Nudna Matematyka; 

IX Międzynarodowe Zawody Pływackie Koziołki; 

Międzynarodowe zawody pływackie ALIGATOR 

2018; 

XV Mikołajkowe Zawody Pływackie w Woli 2018; 

Wojewódzki Konkurs wiedzy historycznej dla 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 

„Ziemie województwa śląskiego w obliczu 

niepodległości – wydarzenia sprzed 100 lat”; 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon–Do 

Kłobuck 2019; 

Puchar Europy w Nordic Walking 5000m w kat. 

wiekowej WU20; 

XIII Wojewódzki Festiwal Muzyczny „Młody 

Amadeusz Katowice 2019” 

 

I miejsce 

 

 

III miejsce 

 

 

I miejsce 

 

I i III miejsca 

 

IV miejsce 

 

finalista 

III miejsce 

 

II miejsce 

III miejsce 

 

 

Finalista 

 

 

II miejsce  

 

I miejsce 

 

laureat 

Szkoła 

Podstawowa nr 2 

XIII edycja Regionalnej Ligi Historycznej; 

X Wojewódzki Konkurs Plastyczny na projekt 

znaczka pocztowego pt. „15 lat UE na Górnym 

Śląsku”; 

IX Międzynarodowy Konkurs plastyczny Przyroda  

w kolorach; 

Rejonowe Zawody w Piłce Siatkowej Chłopców; 

Półfinałowe Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży  

w Piłce Siatkowej chłopców; 

Półfinały Wojewódzkie w mini koszykówce 

dziewczyn; 

XV Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej o Puchar 

Marszałka Województwa Śląskiego w piłce 

I miejsce 

I miejsce 

 

 

wyróżnienie 

 

I miejsce 

I miejsce 

  

III miejsce 

 

IV miejsce  
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siatkowej chłopców; 

Rejonowe zawody w siatkówce plażowej chłopców; 

V Ogólnopolska olimpiada języka angielskiego  

„Big Ben 2019” 

 

 

I miejsce 

wyróżnienie  

Szkoła 

Podstawowa nr 4 

Międzynarodowy Turniej Bokserski o Czarne 

Diamenty pod Patronatem Powiatu Myszkowskiego; 

XIII edycja Regionalnej Ligi Historycznej; 

XIV Rejonowy Konkurs pt. „Mądrej głowie dość 

dwie słowie”  

 

III miejsce 

III miejsce 

 

I i II miejsca 

Szkoła 

Podstawowa nr 8 

XXV Mistrzostwa Polski OYAMA PFK W KATA; 

Otwarty Puchar Makroregionu Zachodniego 

OYAMA PFK W KATA I KUMITE; 

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny; 

Wicemistrz Polski Młodzików 2018 w łucznictwie 

klasycznym; 

Halowy Wicemistrz Polski Młodzików 2019 w 

łucznictwie klasycznym; 

Mistrzostwa Polski Młodzików  w kat. Młodzik 

(łucznictwo); 

Ogólnopolski Turniej Łuczniczy o Puchar Gór 

Stołowych dla dzieci i młodzieży; 

Konkurs fizyczny PINGWIN; 

Ogólnopolskie Zawody Łucznicze „ZŁOTY LIŚĆ 

JESIENI 2018” w kat. młodzików; 

Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Łuczniczy; 

Otwarty Mazowiecki Turniej Cheerleaders Grand 

Prix Polski 2019; 

GRAND PRIX POLSKI CHEERLEADERS o puchar 

Burmistrza Tyczyna; 

POM DANCE ELITE Junior Młodszy podczas XXII 

Mistrzostw Polski Cheerleaders PSCH  

 

II i III miejsca 

 

II miejsce 

wyróżnienie 

 

 

 

 

I miejsce 

 

II miejsce 

 

wyróżnienie 

III miejsce  

 

I miejsce 

II miejsce 

 

I miejsce 

 

III miejsce  

Szkoła 

Podstawowa  

z Oddziałami 

Integracyjnymi  

nr 17 

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny; 

II Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów 

z autyzmem i zespołem Aspergera „Mistrz 

Ortografii”; 

VI edycja Wojewódzkiego Konkursu 

Recytatorskiego „Po drugiej stronie tęczy”; 

XIV Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej pod 

patronatem Prezydenta Miasta Zabrze; 

IX Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek  

„W grudniowe dni kolęda brzmi” 

Finał XXVIII Chorzowskiego Konkursu Recytacji w 

mowie śląskiej w kat. szkoły podstawowe – klasy  

I – III; 

XXVI Ogólnopolski Bystrzycki Konkurs Zespołów 

Kameralnych; 

Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Fletowy; 

XVII Ogólnopolski Konkurs Młodych Solistów; 

dwa wyróżnienia 

 

I miejsce  

 

wyróżnienie  

 

II miejsce  

 

I miejsce 

 

 

I miejsce  

 

I miejsce 

 

wyróżnienie złote 

wyróżnienie 
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III Ogólnopolski Festiwal Zespołów Rytmicznych;   

Indywidualne Mistrzostwa Polski zawodników do lat 

8; 

IV Barbórkowo – Mikołajkowe Otwarte Mistrzostwa 

Polski w zimowym pływaniu na basenie; 

Ogólnopolskie Zawody w Akrobatyce Sportowej i 

Skokach na Ścieżce; 

Ogólnopolski Turniej w Akrobatyce Sportowej w kat. 

YOUTH; 

X GRAND PRIX POLSKI w akrobatyce sportowej i 

skokach na trampolinie Łańcut 2018; 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Śląska 

TAEKWON-DO Młodzików Cup  

  

laureat II miejsca 

złoty medal 

 

II miejsce  

 

I miejsce 

 

II miejsce 

 

III miejsce  

 

II i III miejsca 

Salezjańska 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

IV Regionalny Test Wiedzy Historycznej; 

Olimpiada Liturgiczna Archidiecezji Katowickiej; 

Mistrz Powiatu – zwycięzca II etapu IV 

Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga 

Czytelników w kat. klas V-VIII; 

IV Regionalny test Wiedzy Historycznej; 

Rejonowe zawody w piłce ręcznej; 

Ogólnopolski konkurs Galileo z języka angielskiego   

 

 

III miejsce 

etap dekanalny 

 

 

 

III miejsce  

II miejsce 

laureat 

2. Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe i placówki oświatowe  

Tab.70. Osiągnięcia uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i placówek 
oświatowych 

Placówka 

 

Nazwa konkursu 

 

Osiągnięte miejsce  

 

Gimnazjum nr 1 

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”  

 

I miejsce w powiecie  

Gimnazjum nr 2 
V Wojewódzki Konkurs Plastyczny Trzy Kolory – 

Zdrowo i Radośnie  

wyróżnienie 

Salezjańskie 

Publiczne 

Gimnazjum 

IV Regionalny Test Wiedzy Historycznej; 

Zawody Półfinałowe Wojewódzkich Igrzysk 

Młodzieży w Koszykówce  Dziewcząt w roku 

szkolnym 2018/2019;   

I miejsce 

 

III miejsce 

Liceum 

Ogólnokształcące 

nr 1 

VI Regionalny konkurs wiedzy o krajach nordyckich; 

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”;  

 

III miejsce 

I miejsce i IV miejsce 

w powiecie 
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Liceum 

Ogólnokształcące 

nr 2 

VIII Wojewódzki Turniej Musztry dla Szkół z klasami 

mundurowymi  Wojkowice 2018 w kat. musztra 

indywidualna; 

VIII Wojewódzki Turniej Musztry dla szkół z klasami 

mundurowymi Wojkowice 2018 w kat. najlepszy 

dowódca; 

Klasyfikacja generalna VIII Wojewódzkiego Turnieju 

Musztry dla Szkół z klasami mundurowymi 

Wojkowice 2019; 

Kategoria musztra paradna w VIII Wojewódzkim 

Turnieju Musztry dla szkół z klasami mundurowymi 

Wojkowice 2019; 

VII Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas 

Mundurowych – Zakopane 2019; 

 

I miejsce  

 

 

I miejsce  

 

 

I miejsce  

 

 

I miejsce  

 

 

VI miejsce 

Salezjańskie 

Publiczne Liceum 

Finał Wojewódzkiego XXVIII Chorzowskiego 

Konkursu Recytacji w mowie śląskiej; 

Rejonowe zawody w piłce ręcznej juniorów; 

XIII Wojewódzki konkurs muzyczny „Estrada 

Młodych 2019”; 

Etap wojewódzki VI edycji ogólnopolskiego 

konkursu historycznego „Olimpiada Solidarności. 

Dwie dekady historii” w roku szkolnym 2018/2019; 

Wojewódzki Konkurs wiedzy historycznej dla 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych „Reforma – 500 lat 

działalności w województwie śląskim i w Polsce; 

I miejsce 

 

II miejsce 

II miejsce 

 

 

III miejsce 

 

 

laureat II stopnia 

MDK 

X Wojewódzki Konkurs Plastyczny na projekt 

znaczka pocztowego pt. „15 lat UE na Górnym 

Śląsku”; 

VI Wojewódzki Konkurs Sztuki Słowa: Towary 

liryczne Agnieszki Osieckiej; 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Zając Wiosenny; 

 

I, II i III miejsca 

 

 

I miejsce 

 

I miejsce 

  

 
 

VII. PROJEKTY I PROGRAMY 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych 
 

W roku szkolnym 2018/2019 planowane i realizowane w świętochłowickich 
placówkach projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych w zestawieniu 
tabelarycznym:  

 
Tab.71. 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. Projekt Modułowych 
Pracowni 

SP 1, SP 19 273 107,00 bez wkładu Dofinansowanie z rezerwy 0,4 % 
części subwencji oświatowej na 
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Przyrodniczych 
 
brak podania terminu 
rozpatrzenia wniosku 
przez MEN 
 

wyposażenie pracowni 
i laboratoriów przedmiotowych 

Podsumowanie 273 107,00 0,00  

 
 
Aktualnie realizowane projekty ze środków zewnętrznych 
 
Tab.76. Zestawienie projektów  

Lp. Nazwa zadania Udział szkół Wartość 
zadania w zł 

Wkład 
własny w zł 

Opis  

1. Projekt „Jestem 
zawodowcem, jestem 
Europejczykiem” 

ZSEU 251 230,00 2 000,00 Projekt jest realizowany we 
współpracy z firmą VITALIS 
Betreuungsgesellschaft für 
Modellprojekte mbH z 
Schkeuditz. 
W ramach projektu szkoła 
planuje podnieść 
kwalifikacje zawodowe i 
językowe uczniów oraz 
wesprzeć mobilność 
uczestników projektu na 
europejskim rynku pracy.  
W projekcie wezmą udział 
uczniowie kształcący się w 
zawodach: technik 
informatyk (4), technik 
ekonomista (4), elektryk (4), 
fryzjer (4), kierowca-
mechanik (4), kucharz (2), 
cukiernik (2), 
sprzedawca (4). 

2. Projekt „Wiele 
kwalifikacji – pewna 
praca” 

ZSEU 460 575,38 69 086,31 Głównym celem projektu 
jest nabycie 
kwalifikacji/kompetencji w 
zakresie znajomości 
języków obcych i 
kompetencji cyfrowych, 
które uzupełnią luki 
kompetencyjne w tym 
zakresie wśród 100 
pracujących mieszkańców 
Świętochłowic, w wieku 25 
lat i więcej, z grup 
defaworyzowanych, tj. 
kobiet (45), osób o niskich 
kwalifikacjach (70), osób 
powyżej 50 roku życia (27), 
osób z 
niepełnosprawnością (3), w 
okresie 01.09.2018-
31.08.2021. 
W ramach projektu 
uczestnicy mogą skorzystać 
ze szkoleń językowych na 
wszystkich poziomach (tj. 
angielski, niemiecki, 
francuski) oraz z zakresu 
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kompetencji cyfrowych, 
zarówno dla użytkowników 
ICT jaki i IT, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
podnoszenia kwalifikacji 
programistów. 
Bezpośrednim rezultatem 
projektu będzie nabycie 
przez min. 60 uczestników 
projektu 
kwalifikacji/kompetencji w 
wybranym zakresie w 
obszarze językowym i/lub 
IT/ICT, co potwierdzone 
będzie pozytywnym 
zaliczeniem egzaminu 
zewnętrznego 
przeprowadzonego przez 
właściwą jednostkę 
certyfikującą. 

3. Projekt 11.2.1 
„Rozwijam zawodowe 
skrzydła” 
 

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

4. Projekt „Zaspokajanie 
specjalnych potrzeb i 
marzeń 
świętochłowickich 
przedszkolaków” 

PM 2, PM 3, 
PM 8, PM 9, 
PM 12 

784 406,51 117 660,98 Cel: zapewnienie wysokiej 
jakości kształcenia 
przedszkolnego dla dzieci z 
niepełnosprawnościami 
poprzez wyrównywanie 
szans edukacyjnych dzieci 
o szczególnych potrzebach 
edukacyjnych - zajęcia 
dodatkowe, podnoszenie 
kwalifikacji nauczycieli 
w obszarze pedagogiki 
specjalnej oraz 
doposażenie placówek w 
pomoce dydaktyczne, 
sprzęt, wyposażenie 
dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
dzieci z 
niepełnosprawnością. 
Gr. docelowa: 48 dzieci z 
niepełnosprawnością (21 K, 
27 M), 26 nauczycielek 
oraz 7 PM nr 2, 3, 8, 9, 12. 
Prowadzenie 
indywidualnych i grupowych 
zajęć dodatkowych 
niwelujących deficyty dzieci 
z niepełnosprawnościami, 
doposażenie placówek do 
realizacji niniejszych zajęć 
oraz zdobycie kwalifikacji 
przez nauczycieli 
(pedagogika specjalnej). 
48 dzieci skorzysta z zajęć, 
24 nauczycieli zdobędzie 
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nowe kwalifikacje do pracy 
z dziećmi 
niepełnosprawnymi, 
Realizacja: 01.07.2019-
31.12.2020 

5. Projekt „Udany start w 
dorosłe życie – 
wsparcie dla uczniów 
ZSS w 
Świętochłowicach”  
od 01.09.2019 do 
31.05.2021 

ZEW 208 580,14 23 175,57 Cel: podniesienie poziomu 
edukacji Branżowej Szkoły 
Specjalnej I Stopnia w 
Zespole Edukacji 
Wspomagającej w 
Świętochłowicach 
poprzez realizację 
kompleksowego programu 
polegającego na stworzeniu 
warunków do nauczania 
opartego na metodzie 
eksperymentu, z 
uwzględnieniem 
indywidualnych oczekiwań 
uczniów Szkoły w zakresie 
nauk matematyczno-
przyrodniczych 
oraz kwalifikacji 
zawodowych nauczycieli w 
okresie od IX 2019 do V 
2021 r. 
Prowadzenie kółek 
zainteresowań z chemii i 
matematyki dla 10 uczniów 
(4 K, 6 M), podniesienie 
kwalifikacji 2 nauczycieli (2 
K) w zakresie zgodnym z 
zaplanowanym wsparciem 
na rzecz uczniów, 
stworzenie (adaptacja 
pomieszczeń) i 
wyposażenie pracowni 
matematycznej i 
chemicznej Szkoły w środki 
trwałe i pomoce 
dydaktyczne. 

6. Projekt 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 

7. Zielona pracownia SP 17, SP 19 
 

78 455,78 19 774,36 Utworzenie pracowni, w 
których będą odbywać się  
zajęcia z przyrody, biologii 
oraz  geografii,  jak również 
planowane są zajęcia koła 
biologicznego i 
ekologicznego, dzięki 
dofinansowaniu ze środków 
WFOŚiGW 

8. Rządowy program 
wsparcia dla rodzin 
„Za życiem” 
 

PPP - 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 – 
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  opiekuńczym  
wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka na 
warunkach i w formach 
określonych w przepisach 
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 w 
2017 r.,  II transza dotacji w 
wys. 31 200,00 zł w 2018 r., 
III transza dotacji 46 800,00 
zł w 2019 r., z czego część 
została przeznaczona na 
dofinansowanie 
wyposażenia ośrodka 
koordynacyjno – 
rehabilitacyjno – 
opiekuńczego w środki 
dydaktyczne niezbędne do 
realizacji zajęć w ramach 
wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka 
 

Podsumowanie 2 487 010,13 246 920,97  

Zakończono realizację następujących projektów ze środków zewnętrznych 

Tab. 72. Zestawienie projektów 
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 
 

 

2. 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 
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staże zawodowe dla 
uczniów 
 

3. Projekt 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 
 

 

4. „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 
 

 

5. Pilotażowy program 
wsparcia szkół 
ponadgimnazjalnych 
prowadzących Piony 
Certyfikowanych 
Wojskowych Klas 
Mundurowych – 
Program nauczania 
dla szkół 
ponadgimnazjalnych 
przedmiotu ‘’ 
Edukacja wojskowa 
‘’ 
Wydanie 2 
znowelizowane dla 
drugiej części edycji 
programu ‘’. 
 

ZSO 2 
 

80 342,00 16 068,40 Zakupiono 
min.indywidualne 
pakiety wyposażenia 
ucznia ( mundury) 
repliki broni 
przybory do walki 
wręcz  
maski gazowe 
hełmy 
zorganizowano obóz 
szkoleniowy 
 

Zakończono 
w r. szk. 
2018/2019 

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

SP 3, 
SP 4 

126 616,00 bez wkładu Dofinansowanie z 
rezerwy 0,4 % części 
subwencji oświatowej 
na wyposażenie 
pracowni i laboratoriów 
przedmiotowych 

 

7. Aktywna tablica SP 1, 
SP 8 
 

35 000,00 7 000,00 Zakupiono monitor 
interaktywny, tablice 
interaktywne, projektory  
i zestawy nagłaśniające 

 

8. Bezpieczna+ SP 4 10 682,00 2 082,00 Promocja aktywności 
wśród uczniów, 
działania 
antydyskryminacyjne, 
zadaniem objętych 
zostanie 350 uczniów, 
50 rodziców  
i 30 nauczycieli 
 

 

Podsumowanie 2 595 453,25 222 842,86   

 
 

1. Projekty i programy w przedszkolach, szkołach i placówkach  
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1) Przedszkola miejskie 

Tab.73. Wykaz projektów I programów 

Placówka  Tytuł projektu, programu 

PM 1 

1. Czyste powietrze wokół nas. 
2. Klub zdrowego przedszkolaka. 
3. Przedszkole należy również do ‘Klubu szkół unicef” 
4. Piękna Nasza Polska Cała 
5.Góra Grosza 
6.Recyklator 

PM 2 

1.Nasze Przedszkole. 
2.„Czyste powietrze. 
3.Przyjaciele natury. 
4.Przyjaciele Kubusia Puchatka. 
5.„Akademia Aquafresh”,. 
6.„Akademii Zdrowego Przedszkolaka. 
7.Akademia Zdrowego Uśmiechu. 
8.Góra grosza. 
9.Parasol. 

PM 3 

1.Wokół przedszkola, wyd. MAC. 
2. Piękna nasza Polska cała. 
3. Kubusiowi przyjaciele natury”- program ekologiczny organizowany przez TYMBARK. 
4. Klub zdrowego przedszkolaka – programy przedszkolne  zalecane do realizacji przez   
Główny Inspektorat Sanitarny oraz MEN.  
5. Parasol- program profilaktyczny realizowany we współpracy za Strażą Miejską. 
6. Akademia dobrych manier. 
7. Pomoc dla zwierząt ze schroniska w Chorzowie. 
8. Akademia małego naukowca. 
9. Cała Polska czyta dzieciom. 
10. Innowacja „Ogród zmysłów”. 

PM 4 

1.  Klub Zdrowego Przedszkolaka” – pod patronatem Sanepidu (Bajka o Misiu Szczepanie).  
2.  Drogowe ABC – program dotyczący profilaktyki bezpieczeństwa na drodze. 
3. Dentobus- profilaktyka higieny jamy ustnej.  
4. Kubusiowi przyjaciele przyrody- kolejna edycja poświęcona ekologii i ochronie środowiska.  
5. Mały miś w świecie wielkiej literatury.  
6. Sprintem do maratonu” – udział w sztafecie biegowej pod patronatem miesięcznika „Bliżej 
przedszkola”.  
7. Akademia dobrych manier. 

PM 7 

1.Akademia Zdrowego Przedszkolaka. 
2.Mamo, tato wolę wodę. 
3.Mamo, Tato nie pal przy mnie. 
4.Kubusiowi Przyjaciele Natury.   
5.Akcja charytatywna - Pomagamy zwierzętom w schronisku.  

PM 8 

1. Program Akademia Aquafresh. 
2. Nakręć się i pomagaj z uśmiechem. 
3.Zbiórka dla schroniska dla zwierząt. 
4.Czyste powietrze wokół nas – realizowany przy współpracy Stacji Sanitarno - 
Epidemiologicznej w Chorzowie. 
5.Niebieski wkracza do akcji- zbiórka makulatury.  
6.Drużyna Recyklatora. 
7.Program Mamo Tato wolę wodę.  
8.Działania w ramach Klubu Krasnala Hałabały. 
9.Projekt Poznaję zawody. 
10.Program adaptacyjny. 

PM 9 

 1.Usprawnienia ruchowe z elementami metody Weroniki Sherborne i integracji sensorycznej – 
innowacja. 
2.Płynie Wisła, płynie. 
3.Mamo, tato wolę wodę. 
4.Zbiórka dla schroniska. 
5.Zdrowo i sportowo. 
6.Cała polska czyta dzieciom. 
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7.Kubusiowi przyjaciel natury. 
8.Czyste powietrze wokół nas. 

PM 11 

1.Mamo, Tato wolę wodę. 
2.Kubusiowi przyjaciele natury. 
3.Akademia uśmiechu. 
4.Zdrowy przedszkolak. 
5.Urodziny pluszowego Misia. 
6.Cała Polska czyta dzieciom. 
7.Udział w akcjach charytatywnych 

PM 12 

1.Czyste powietrze wokół nas. 
2.Dzieci potrzebują ciszy. – program wychowawczy przedszkola . 
3.Akademia Zdrowego Uśmiechu. 
4. Dentolandia - program profilaktyczny organizowany przez Centrum Stomatologii Dziecięcej i 
Ortodoncji. 
5. Czuję się bezpiecznie – program profilaktyczny – opracowany przez WOM i Fundację dla 
Śląska. 
6. Klub zdrowego przedszkolaka”- program organizowany przez Stacje Sanitarno –
Epidemiologiczną. 
7.Wyraźni na drodze – program profilaktyczny dotyczący bezpieczeństwa  pod patronatem  
Fundacja Marsz Zebry. 
8.Parasol. 

PM 13 

1.Parasol. 
2.Cała Polska czyta dzieciom. 
3.Drużyna Recyklatora. 
4.Klub zdrowego przedszkolaka. 
5.ABC Ekonomii. 
6.Innowacja pedagogiczna   - Miś Uszatek Uśmiechnięty zwiedza wszystkie kontynenty. 
7.Akcje charytatywne: Koc dla Burka, Czary mary okulary, Góra grosza, Zbieramy nakrętki dla 
Jessici. 

 

2) Szkoły podstawowe 

 

Tab. 74. Wykaz projektów I programów 
Placówka  Tytuł projektu, programu 

SP 1 

1.Szklanka mleka. 
2.Owoce w szkole. 
3.Program profilaktyczno - edukacyjny „Trzymaj formę”. 
4.Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń. 

SP 2 

1.Szkoła Ucząca Się. 
2.Szkoła Promująca Zdrowie. 
3.Warzywa i owoce w szkole. 
4.Mleko w szkole. 
5.Trzymaj formę. 
6.Klasa na medal (klasy 4-8). 
7.Moje sukcesy (klasy 1-3). 
8.Nauczyciele realizują autorskie programy: „To właśnie ja”, „Dzieci zdolne”, „Ratujemy i 
uczymy się ratować”. 

SP 3 

1.Szklanka mleka. 
2.Owoce w szkole.  
3.Kreatywne świętochłowickie szkoły. 
4.Program rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

SP 4 

1.Kreatywne szkoły w Świętochłowicach. 
2.Bezpieczna+. 
3.Udział w programie „ Trzymaj formę” 
4.Udział w programie „ Bezpieczna droga do szkoły” 

SP 8 

1.Szklanka mleka. 

2.Owoce w szkole. 

3Kreatywne świętochłowickie szkoły. 
4.Aktywna tablica.  

SP 17 
1.Udział szkoły w programie profilaktycznym realizowanym w ramach środków gminnego 
funduszu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta 
Świętochłowice – pozyskana kwota . 
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2.Realizacja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej dla klas IV szkoły podstawowej pt. „ 
Bieg po zdrowie”. 
3.Bezpieczna Droga „ Dobrze Cię widzieć”- pozyskanie kamizelek odblaskowych dla uczniów 
szkoły. 
4.Bezpieczne Świętochłowice. 
5.Kreatywne świętochłowickie szkoły. 
6.Trzymaj Formę. 
7.Piękna nasza Polska cała. 
8.Realizacja przy współpracy z Fundacją ING Dzieciom projektów wolontariackich , w ramach 
Konkursu „ Dobry Pomysł”: 

 „Eko będziemy nie zginiemy’ – pozyskanie kwoty w wysokości 5900,89 zł na 
zakup stolików szkolnych regulowanych, 2- osobowych. 

 „ Zapraszamy Kosmitę na naszą półkę”- pozyskanie funduszy na zakup gier , 
materiałów papierniczych do świetlicy szkolnej, oraz zakup wielokolorowych 
worków sako- kwota 3900,00 zł. Pozyskanie darowizny rzeczowej w postaci 
książek „ Kosmita” do szkolnej biblioteki. 

 „ Niech każdy się dowie- trzeba szanować zdrowie”- pozyskanie kwoty  
w wysokości 6145,00 zł. na zakup strojów sportowych dla uczniów szkoły 
oraz warzyw, owoców i wody potrzebnych do zorganizowania warsztatów 
kulinarnych dla uczniów.  

SP 19 1.Szklanka mleka. 
2.Owoce w szkole. 

SPS 10 
1.Utworzenie pracowni biofeedback w ramach programu „Reklama Dzieciom”. 
2.Szklanka mleka. 
3.Owoce w szkole.  

 
3) Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne  

 

Tab.75. Wykaz projektów I programów 
Placówka Tytuł projektu, programu 

ZSS 

1.Góra grosza. 
2.Komputery za tonery - zbiórka baterii. 
3.spółpraca z Fundacją „Silesia”. 
4.Udział w projektach profilaktycznych organizowanych przez Sanepid (Znajdź Właściwe 
Rozwiązanie, Podstępne WZW, Smak życia - czyli debata o dopalaczach. 
5.Profilaktyka Chorób Nowotworowych. 
6. Wybierz Życie – Pierwszy Krok. 
7.ARS - czyli jak dbać o miłość.  
8.Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych 
środków psychoaktywnych. 
9.Trzymaj Formę. Znamię – znam je. 
10.Światowy Dzień Zdrowia. 
11. Światowy Dzień bez Tytoniu. 
12. Dopalacze – Wpalacze – groźne narkotyki. 
13. Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. 
14. Światowy Dzień Rzucania Palenia. 
15.Segregacja to rewelacja. 
16.Szkolna Interwencja Profilaktyczna. 
17. Bezpieczne Wakacje. 

ZSO 1 

1.Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych: 
                  - „Trzymaj formę”, 

- „ARS czyli jak dbać o miłość”, 
- „Świętochłowice wolne od dopalaczy” 
- „Znamię? – Znam je!”, 
- „Podstępne WZW” 
- „Wybierz życie”. 

2.Myślę pozytywnie - ogólnopolski program profilaktyki czerniaka 

ZSEU   

1.Elektryk, ślusarz i fryzjer – zawody na miarę Europy (Erasmus+). 
2.Rozwijam zawodowe skrzydła. 
3.Wiele kwalifikacji-pewna praca. 
4.Szkoła to wiedza-praktyczna umiejętność-razem to zawód-Ietap. 

ZSO 2 1.Stała współpraca ze Związkiem Strzeleckim  „Strzelec” -  klasy mundurowe 
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2.Szkoła prowadzi pion certyfikowanych wojskowych klas mundurowych (Program 
Ministerstwa Obrony Narodowej). 
3.współpraca z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa, Uniwersytetem Humanistycznym Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej. 

ZSiPP 
Nauczyciele kół OPP pozyskują fundusze i nagrody rzeczowe na działalność statutową. 
Szkoła ma podpisane umowy na najem powierzchni reklamowych oraz na antenę telefonii 
cyfrowej, z których pozyskuje dochody własne. 

 

 

VIII. KADRA I SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO  

1. Zatrudnienie nauczycieli 

Na podstawie zatwierdzonych arkuszy i aneksów organizacji pracy szkoły 

w ww. placówkach w roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych nauczycieli było wg SIO 

na 30.09.2018 r.:  

Tab.76. Zatrudnienie nauczycieli wg SIO na 30.09.2018 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. 

712 599,15 2 1,4 11 9,65 105 81,09 148 120,48 446 386,53 

Dyplom 

ukończenia 

studiów 

magisterskich bez 

przygotowania 

pedagogicznego, 

dyplom 

ukończenia 

wyższych studiów 

zawodowych i 

przygotowanie 

pedagogiczne  

29 24,97 1 1,0 4 2,91 8 6,18 10 9,38 6 5,50 

Dyplom 

ukończenia 

wyższych studiów 

zawodowych bez 

przygotowania 

pedagog. dyplom 

ukończenia 

kolegium 

nauczycielskiego, 

dyplom 

ukończenia 

kol.jęz.obcych  

7 6,56 0 0,0 0 0,0 1 0,56 1 1,0 5 5,0 

 

Pozostałe 

kwalifikacje  
2 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,0 0 0,0 
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Ogółem  750 632,68 3 2,4 15 12,56 114 87,83 161 132,86 457 397,03 

Zatrudnienie nauczycieli w osobach ( w %) 

 nauczyciele bez stopnia awansu zawodowego  -   0,40 % 

 nauczyciele stażyści     -   2,00 % 

 nauczyciele kontraktowi    - 15,02 % 

 nauczyciele mianowani    - 21,47 % 

 nauczyciele dyplomowani    - 60,93 % 

Zatrudnienie nauczycieli w etatach (w %) 

 nauczyciele bez stopnia awansu zawodowego  -   0,37 % 

 nauczyciele stażyści     -   1,99 % 

 nauczyciele kontraktowi    - 13,89 % 

 nauczyciele mianowani    - 21,00 % 

 nauczyciele dyplomowani    - 62,75 % 

 

0,37 1,99

13,89

21

62,75

1. bez

2. stażysta

3. kontraktowy

4. mianowany

5. dyplomowany

 
Wykres 20. Zatrudnienie nauczycieli w etatach w roku szkolnym 2018/2019 (w %) 
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Wykres 21. Zestawienie liczby etatów nauczycieli stażystów w świętochłowickich placówkach oświatowych – 

porównanie 4 lat szkolnych (w %) 
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Wykres 22. Zestawienie liczby etatów nauczycieli kontraktowych w świętochłowickich placówkach 

oświatowych – porównanie 4 lat szkolnych (w %) 

 

Wykres 23. Zestawienie liczby etatów nauczycieli mianowanych w świętochłowickich placówkach oświatowych 

– porównanie 4 lat szkolnych (w %) 

 

Wykres 24. Zestawienie liczby etatów nauczycieli dyplomowanych w świętochłowickich placówkach 

oświatowych – porównanie 4 lat szkolnych (w %) 
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Nauczyciele zatrudnieni byli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. 

Z urlopów dla poratowania zdrowia w trakcie roku szkolnego 2018/2019 skorzystało 

15nauczycieli szkół i placówek oświatowych, co w konsekwencji przełożyło się na kwotę                 

563 287,92 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 30.09.2018 r.: 

Tab.77. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wg SIO na 30.09.2018 r. 
Pracownicy w osobach  w etatach  

ekonomiczno-administracyjni 32 23,48 

kuchni i stołówki 76 72,38 

obsługi 194 169,26 

pomoc nauczyciela 24 21,59 

 Razem  326 286,71 

3. Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono 9 postępowań egzaminacyjnych na 

stopień zawodowy nauczyciela mianowanego dla nauczycieli następujących szkół 

i placówek: 

Tab.78. Awans zawodowy nauczycieli  

Placówka Liczba nauczycieli 

Szkoła Podstawowa nr 1 2 

Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 
2 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 2 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych 1 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2 

Ponadto 11 nauczycieli zdobyło tytuł nauczyciela dyplomowanego. 

4. Konkursy na stanowisko dyrektora 

W roku szkolnym 2018/2019 decyzją organu prowadzącego ogłoszono 8 konkursów 

na stanowisko dyrektora: w Przedszkolu Miejskim nr 1, Przedszkolu Miejskim nr 12, Szkole 

Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 19, Zespole Szkół Specjalnych (obecnie Zespole 

Edukacji Wspomagającej), Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (obecnie Zespole Szkół 

Ogólnokształcących), Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych (obecnie Zespole Szkół 

Technicznych i Zawodowych). 

5. Nauczyciele – doradcy metodyczni 

W świętochłowickich szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 

zatrudnieni byli nauczyciele – doradcy metodyczni z następujących przedmiotów: 
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Tab.79. Nauczyciele doradcy metodyczni 
Nauczany przedmiot  Miejsce zatrudnienia nauczyciela – doradcy  

wychowanie przedszkolne  PM 8 

geografia i przyroda  SP 8  

język polski  ZSO 2 

język angielski  ZSEU 

 

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 2017/2018, Prezydent 

Miasta Świętochłowice z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2018 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  

 

Tab.80.Doskonalennie zawodowe nauczycieli 

Placówka Kierunek studiów Forma 
Kwota 

dofinansowania zł 

PM nr 4 Organizacja i zarządzanie oświatą 
studia 
podyplomowe 

1 590,00 

PM nr 4  Organizacja i zarządzanie oświatą 
studia 
podyplomowe 

1 590,00 

PM nr 8 Terapia pedagogiczna z arteterapią 
studia 
podyplomowe 

1 692,00 

PM nr 8 
Edukacja i wspieranie rozwoju osób                       
z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi 
całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 

studia 
podyplomowe 

2 000,00 
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PM nr 9  Organizacja i zarządzanie oświatą  
studia 
podyplomowe  

1 749,00 

PM nr 11  Katecheza przedszkolna  
studia 
podyplomowe  

1 218,00 

SP nr 1 
Edukacja i rehabilitacja osób                                 
z niepełnosprawnością intelektualną,                     
z autyzmem i zespołem Aspergera 

studia 
podyplomowe 

792,00 

SP nr 1 Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie 
przedszkolne  

studia 
podyplomowe  

1 463,00 

SP nr 1  Socjoterapia i resocjalizacja  
studia 
podyplomowe 

1 638,00 

SP nr 1  Logopedia – studia kwalifikacyjne  
studia 
podyplomowe  

2 000,00 

SP nr 2 Matematyka w szkole  
studia 
podyplomowe 

1 974,00 

SP nr 2 Diagnoza i terapia pedagogiczna  
studia 
podyplomowe 

2 000,00 

SP nr 2 
Edukacja i rehabilitacja osób                                 
z niepełnosprawnością intelektualną,                     
z autyzmem i zespołem Aspergera 

studia 
podyplomowe  

1 383,00 

SP nr 2 
Edukacja i rehabilitacja osób                                 
z niepełnosprawnością intelektualną,                     
z autyzmem i zespołem Aspergera 

studia 
podyplomowe  

1 383,00 

SP nr 2  Diagnoza i terapia pedagogiczna  
studia 
podyplomowe  

2 000,00 

SP nr 3 
Edukacja i rehabilitacja osób                                 
z niepełnosprawnością intelektualną,                     
z autyzmem i zespołem Aspergera 

studia 
podyplomowe 

717,00 

SP nr 4 Organizacja i zarządzanie oświatą  
studia 
podyplomowe 

1 199,00 

SP nr 8 
Edukacja i rehabilitacja osób                                 
z niepełnosprawnością intelektualną,                     
z autyzmem i zespołem Aspergera 

studia 
podyplomowe 

717,00 

SP nr 8 
Edukacja i rehabilitacja osób                                 
z niepełnosprawnością intelektualną,                     
z autyzmem i zespołem Aspergera 

studia 
podyplomowe 

792,00 

SP nr 8 
Edukacja i rehabilitacja osób                                 
z niepełnosprawnością intelektualną,                     
z autyzmem i zespołem Aspergera 

studia 
podyplomowe 

717,00 

SP nr 17 Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze 
spektrum autyzmu  

studia 
podyplomowe 

1 830,00 

SP nr 17 Tyflopedagogika 
studia 
podyplomowe 

2 000,00 

SP nr 17 Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze 
spektrum autyzmu 

studia 
podyplomowe 

2 000,00 

SP nr 17 Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze 
spektrum autyzmu 

studia 
podyplomowe 

2 000,00 

SP nr 17 
Edukacja i rehabilitacja osób                                 
z niepełnosprawnością intelektualną,                     
z autyzmem i zespołem Aspergera 

studia 
podyplomowe 

834,00 

SP nr 17 Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze 
spektrum autyzmu 

studia 
podyplomowe 

1 830,00 

SP nr 17 
Edukacja i rehabilitacja osób                                 
z niepełnosprawnością intelektualną,                     
z autyzmem i zespołem Aspergera 

studia 
podyplomowe  

717,00 

SP nr 17 
Edukacja i rehabilitacja osób                                 
z niepełnosprawnością intelektualną,                     
z autyzmem i zespołem Aspergera 

studia 
podyplomowe 

792,00 

SP nr 17  Pedagogika w specjalności: wychowanie 
przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna  

studia magisterskie  1 140,00 

SP nr 17  Pedagogika w specjalności: wychowanie 
przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

studia magisterskie 1 140,00 

SP nr 17 Neurologopedia studia 1 440,00 
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podyplomowe  

SP nr 19 Oligofrenopedagogika z elementami edukacji 
dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera 

studia 
podyplomowe 

480,00 

SP nr 19 Oligofrenopedagogika z elementami edukacji 
dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera 

studia 
podyplomowe 

480,00 

SP nr 19 Oligofrenopedagogika z elementami edukacji 
dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera 

studia 
podyplomowe 

480,00 

SP nr 19 Logopedia  
studia 
podyplomowe 

2 000,00 

ZSiPP Fizyka w szkole – studia kwalifikacyjne  
studia 
podyplomowe 

1 674,00 

ZSS Mediacje sądowe i pozasądowe  
studia 
podyplomowe 

2 000,00 

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

studia 
podyplomowe 

1 560,00 

ZSO nr 2 Organizacja i zarządzanie oświatą 
studia 
podyplomowe 

1 647,00 

ZSEU Bezpieczeństwo i higiena pracy 
studia 
podyplomowe 

1 073,00 

ZSEU Terapia pedagogiczna z arteterapią  
studia 
podyplomowe  

1 812,00 

ZSEU Matematyka w szkole  
studia 
podyplomowe  

1 614,00 

PPP Diagnoza i terapia pedagogiczna 
studia 
podyplomowe 

1 800,00 

PPP Integracja sensoryczna 
studia 
podyplomowe  

2 000,00 

Razem 44 osoby 62 957,00 

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

2018/2019 

 

Tab.81. Szkolenie rad pedagogicznych 
 

Placówka 

 

Tematyka szkoleń, kursów, itp. 

PM 1 

Kodowanie; 

Innowacja w przedszkolu; 

Pierwsza pomoc przedmedyczna. 

 

 

 

PM 2 

Kodowanie w przedszkolu; 

Innowacja pedagogiczna; 

Pierwsza pomoc przedlekarska; 

Zabawy ruchowe letnie. 

PM 3 

Edukacja muzyczna w przedszkolu; 
Edukacja regionalna w przedszkolu; 
Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss; 
Kodowanie; 
Pierwsza pomoc. 
 

PM 4 

Elementy Integracji Sensorycznej – zabawy stymulujące zmysły dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym; 

Kodowanie; 

Pierwsza pomoc przedmedyczna;  

Innowacje pedagogiczne w przedszkolu; 

Narada szkoleniowa na temat integracji sensorycznej i ADHD; 

Kształtowanie preorientacji zawodowej w przedszkolu – teoria i praktyka; 

Kwiaty z papieru – warsztaty origami; 
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Bezpieczny przedszkolak w Internecie;  

Spotkanie Sieci dyrektorów miasta;  

Jak wychowywać mola książkowego; 

Sensodydaktyka w przedszkolu;  

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora według nowych przepisów prawa oświatowego; 

Teatroterapia . 

 

PM 7 

Kompetencje kluczowe; 
Innowacja w przedszkolu; 
Sensodydaktyka w przedszkolu; 
Edukacja muzyczna w przedszkolu w świetle nowej podstawy programowej – rytmika; 
Jak wychować mola książkowego; 
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach.  
 

PM 8 

Dziecko z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym; 
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu; 
Kodowanie na dywanie, w praktyce przedszkolnej; 
Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss; 
Twórczy nauczyciel; 
Akcja Animacja; 
Słowo, słuch, muzyka – logorytmika; 
Edukacja muzyczna w przedszkolu; 
Pierwsza pomoc przedmedyczna; 
Innowacje w przedszkolu; 
Edukacja regionalna w przedszkolu. 
 

PM 9 

Pedagogika zabawy; 
Pierwsza pomoc przedmedyczna; 
Rozwijanie kompetencji matematycznych; 
Sieć dyrektorów nadzór; 
 

PM 11 
Kompetencje kluczowe; 
Innowacja w przedszkolu. 
 

PM 12 

Innowacje w przedszkolu; 
RODO – ochrona danych osobowych; 
Pierwsza pomoc przedmedyczna; 
Preorientacja zawodowa w wychowaniu przedszkolnym; 
Podstawy kodowania robotów i organizacji pracy robotyki; 
Edukacja muzyczna w przedszkolu w świetle nowej podstawy programowej – rytmika; 
Edukacja regionalna w przedszkolu. Zabawy wielkanocne „Na ludową nutę”. 
 

PM 13 

Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo – literowego;  

Edukacja regionalna w przedszkolu. Zabawy Wielkanocne „Na ludową nutę”; 

Dzumkaj, cmokaj – zabawy logopedyczne dla przedszkolaka; 

Terapia behawioralna w teorii i praktyce; 

Zabawy z kwadratem – Tworzenie pola doświadczeń rozwojowych; 
Innowacja w przedszkolu; 
Kompetencje kluczowe; 
Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne; 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego; 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego; 

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu; 

Sensodydaktyka w przedszkolu; 
Ocena pracy nauczyciela i dyrektora według nowych przepisów prawa; 
Po co dziecku autonomia? Pedagogika pozytywna w pakiecie Trampolina, hop do góry!; 
Ale przedszkole! Dedykowane rozwiązania LEGO Education dla Przedszkoli; 
Konflikty dzieci i młodzieży. Dlaczego chłopcy i dziewczynki inaczej reagują w sytuacjach 
trudnych?; 
Zabawa inspiracja do działania; 
Edukacja przez zmysły, czyli jak mądrze angażować doświadczenia zmysłowe dziecka w 
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edukację; 
Teatroterapia; 
Z hopsem na trampolinie, czyli jak dbać o zdrowie i kondycję fizyczna przedszkolaków; 
My i nasz przedszkolny świat, czyli emocje i kompetencje społeczne dzieci; 
Program SANFORD HARMONY wspierający rozwój kompetencji społeczno – emocjonalnych 
dzieci; 
Od sensoryki do matematyki, czyli wspieranie integracji sensorycznej i kompetencji 
matematycznych; 
Promocja zdrowego odżywiania; 
Nie zapomnijmy o prawie do dzieciństwa – rola nauczyciela i placówki edukacyjnej; 
Piosenka jest dobra na wszystko; 
Od rysowania do kodowania, czyli zabawy z kodowaniem w przedszkolu; 
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach; 
Jak wychować mola książkowego; 
Logopedyczne ABC dla nauczyciela cz.1; 
Preorientacja zawodowa dziecka w wieku przedszkolnym; 

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna; 

Słuchaj, tupnij, klaśnij- zabawy i ćwiczenia rytmiczne wspomagające funkcje słuchowe; 

Kompetencje kluczowe w przedszkolu; 

RODO - ochrona danych osobowych. 
 

SP 1 

Pierwsza pomoc przedmedyczna; 
Bezpieczeństwo w szkole; 
Ruszam się i uczę – ćwiczenia grafomotoryczne; 
Tańce w kręgu – wykorzystanie w pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą; 
Gry i zabawy przeciwko agresji w przedszkolu i szkole; 
Spójrz inaczej – program zajęć wychowawczo-profilaktycznych w klasach 1-3; 
Jak wzmocnić koncentrację uczniów?; 
Dziecko ze specjalnymi potrzebami; 
Konflikty dzieci i młodzieży; 
Dlaczego niektóre dzieci tak szybko przestają lubić szkołę? Jak możemy to zmienić?; 
S jak stres – jak pomóc uczniom radzić sobie ze stresem przed egzaminami i sprawdzianami?; 
Sposoby pracy z różnicami w klasach spowodowanych odmiennością każdego ucznia; 
Wyzwania współczesnego ucznia i nauczyciela szkoły średniej; 
Korzenny świat pokój zagadek w nauczaniu interdyscyplinarnym i edukacji globalnej; 
Klasa jako pokój zagadek – projektowanie gry aʹla escape room z użyciem nowoczesnych 
technologii; 
Jak zrobić film poklatkowy? Nauka i zabawa w praktyce; 
Nauczanie przez dociekanie – Tajemnica Eugeniusza Rozumskiego; 
Twórcze pisanie jako element edukacji literackiej; 
Fotograficzne metafory. Dlaczego warto, by uczniowie robili zdjęcia i dzielili się nimi; 
Reading is fun. Czytanie to zabawa; 
Pokaż Asom, jak pracować z gramatyką; 
Słuchać, słyszeć i reagować; 
Jak czytać żeby wyczytać to co istotne ?; 
Wykład ks. dr Karol Zegan – Wypalenie Duchowe Katechety; 
Warsztaty metodyczne z unihokeja; 
Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży – Rugby Tag; 
Szkolenie Mathriders; 
Jak przygotować do egzaminu ósmoklasisty ?; 
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych; 
Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w szkołach; 
Logowanie uczniów do szkół ponadpodstawowych; 
Warsztaty wokalno-taneczne w siedzibie Zespołu Śląsk w Koszęcinie; 
Kurs na egzaminatora sprawdzianu po ósmej klasie; 
 

SP 2 

Udzielanie pierwszej pomocy  
Cybernauci – program; 
RODO – ochrona danych osobowych; 
CEO. 
 

SP 3 Pierwsza pomoc; 
Psychologiczne aspekty odżywiania zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży; 



 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych                                      
w Świętochłowicach za rok szkolny 2018/2019 

 102 

Nadzór pedagogiczny. 
 

SP 4 

RODO – Ochrona danych osobowych; 
Depresja – szkolenie profilaktyczne; 
Ocena pracy nauczyciela; 
Administrowanie ZFŚS; 
Procedury przygotowania i przeprowadzenia egzaminu po klasie ósmej; 
Dopalacze – nowe stare narkotyki; 
Integracja sensoryczna – metody wstępnej diagnozy i pomocy dziecku; 
Programowanie i robotyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
 

SP 8 

Kompetencje kluczowe; 
Wychowanie do wartości; 
Rozwój osób z autyzmem, zespołem Aspergera. 
 

SP 17 

Ocena pracy nauczyciela; 
Pierwsza pomoc; 
Ochrona danych osobowych w świetle nowych przepisów; 
Kształcenie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Kształcenie 
rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność – wprowadzenie priorytetu MEN w 
codziennej pracy nauczyciela; 
Dokumentacja organizująca kształcenie ucznia posiadającego w prawie oświatowym – 
dokumentowanie kształcenia specjalnego w klasacvh integracyjnych i ogólnodostępnych.Audyt; 
Ocenianie kształtujące; 
Kreatywne szkoły w Świętochłowicach; 
Gry i zabawy wyciszające na każdą porę roku; 
Zastosowanie metod aktywizujących w motywowaniu ucznia: 
Gry i zabawy retro; 
Unihock; 
Gry i zabawy regionalne; 
Matma inaczej, czyli kilka pomysłów, jak przełamać rutynę na lekcji matematyki; 
Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy; 
Orientacja zawodowa – kształtowanie pozytywnej postawy wobec pracy uczniów szkół 
podstawowych klasy 1-3, 4-6; 
Strategie postępowania z uczniem ze spektrum autyzmu w klasie i w szkole; 
Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Jak się do niego mądrze przygotować ?; 
Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego; 
Przeciwdziałanie agresji u dzieci poprzez zabawy grupowe i działania nauczyciela; 
Przeciwdziałanie uzależnieniom: działalność wychowawcza, edukacyjna, profilaktyczna w szkole: 
Dopalacze – stare/nowe narkotyki w ramach kampanii społecznej Dopalacze – śmiertelne 
zagrożenie; 
Wykorzystanie Mapy Karier w realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole; 
Cyfrowy warsztat informacyjny nauczyciela – bibliotekarza; 
Szkoła wobec wyzwań prawnych i organizacyjnych. Wykorzystanie Mapy Karier w realizacji 
doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole; 
Kierownik wycieczek szkolnych; 
Praca z uczniem szczególnie zdolnym; 
Diagnoza i terapia ucznia z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego; 
Nauczanie programowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; 
Wprowadzanie danych do bazy zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej; 
Bezpieczna szkoła; 
Wychowanie do wartości; 
Kurs kierownika wypoczynku; 
Promocja zdrowego odżywiania. 
 

SP 19 

Przerwać wzorzec – skuteczne interwencje w przypadku agresji słownej uczniów; 
Procedury przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty; 
Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 
Akademia trenerów wspomagania. 
 

SPS 10 

Wiedza o społeczeństwie; 
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem 
Aspergera; 
Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergerai innymi całościowymi 
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zaburzeniami rozwoju. 
 

ZS i PP 

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 SANEPID; 
Twarze depresji; 
Organizacja egzaminu gimnazjalnego i maturalnego; 
Jak radzić sobie z agresywnym uczniem, 
Trudne rozmowy z rodzicami; 
Procedury, organizacja i przeprowadzanie egzaminu gimnazjalnego; 
Elementy prawa w nauczaniu; 
Udzielanie pierwsze pomocy. 
 

ZSS 

(ZEW) 

Ocena pracy nauczyciela; 
Wymagania nadzoru pedagogicznego; 
Kształcenie kompetencji kluczowych; 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna; 
RODO – ochrona danych osobowych; 
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych; 
Profilaktyka zaburzeń odżywiania u  dzieci i młodzieży; 
Warsztaty przy współudziale rodziców dotyczące pomocy absolwentom; 
Zakładanie i działalność stowarzyszenia w szkole; 
System bezpieczeństwa szkoły; 
Nowe zasoby biblioteczne i ich wykorzystanie. 
 

ZSO 1 

Ocena pracy nauczyciela; 
Wspomaganie świętochłowickiej oświaty w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych cz.1; 
Komunikacja interpersonalna jako klucz do poznania siebie i innych i budowania dobrych relacji             
w życiu zawodowym i osobistym; 
Wspomaganie świętochłowickiej oświaty w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych cz.2; 
Wspomaganie świętochłowickiej oświatyw zakresie kształtowania kompetencji kluczowych cz.3; 
Pierwsza pomoc przedmedyczna; 
Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń 
fizycznych w szkole, obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających 
z przepisów prawa oświatowego. 
 

ZSO 2 

(ZSO) 

Regulamin oceny pracy nauczyciela; 
Co robić, aby uczeń chętnie chodził do szkoły – realizacja obowiązku szkolnego; 
Kompetencje kluczowe. 
 

ZSEU 

(ZST i Z) 

Konstruowanie programu nauczania zawodu; 
Podstawa programowa kształcenia branżowego. 
 

PPP 

Zaburzenia psychiczne u dzieci; 
Diagnoza funkcjonalna dziecka z niepełnosprawnością; 
Zaburzenia integracji sensorycznej ADHD; 
Nowe narzędzia diagnostycznie w pracy pedagoga, psychologia, logopedy i doradcy 
zawodowego; 
Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży; 
Rola poradni we wspieraniu uczniów z depresją; 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami – informacje o wynikach NIK; 
Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka; 
Trening umiejętności społecznych TUS; 
Świat zawodów i rynek pracy – ścieżki rozwoju zawodowego; 
Funkcjonowanie giełdy, rynek kapitałowy i instrumenty finansowe; 
Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej; 
Falochron na rzecz młodzieży województwa śląskiego; 
Zawodowo znaczy dobrze. Dzień z pracodawcami w szkołach ZDZ w Katowicach; 
Zmiany w doradztwie zawodowym od 01.09.2019 r.; 
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Podstawy diagnostyki w doradztwie edukacyjno-zawodowym; 
(Nie) pełnosprawni na rynku pracy, czyli perspektywy edukacyjne i zawodowe uczniów                           
z niepełnosprawnością; 
Jak ewaluować program z doradztwa zawodowego w trakcie realizacji ? 
Małe dziecko z autyzmem – kompleksowa diagnoza, pomoc i wsparcie. 
 

MDK Pierwsza pomoc przedmedyczna 
 

 

 
 

IX. PROWADZENIE NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SZKÓŁ I PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH W ZAKRESIE SPRAW FINANSOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH 

1. Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 
Śląskiego Kuratora Oświaty 

W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono w przedszkolach i szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice 9 kontroli, w tym 4 kontrole planowe 

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

pedagogicznego znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty Katowice. 

 

Kuratorium Oświaty w Katowicach przeprowadziło kontrole planowe w następujących 

placówkach: 

 

1. Przedszkole Miejskie nr 3 

- Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

2. Przedszkole Miejskie nr 7 

- Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

3. Przedszkole Miejskie nr 11 

- Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

4. Szkoła Podstawowa nr 1  

- Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

Kontrola doraźna Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach została przeprowadzona w: 

  1. Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 

- Organizacja pracy szkoły oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków 

pobytu uczniów w szkole. 

 

 

Organ prowadzący przeprowadził kontrole w następujących placówkach: 
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1. Szkoła Podstawowa nr 3 

- Zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków  

nauki, wychowania i opieki. 

 

2. Szkoła Podstawowa nr 1  

- Zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków 

nauki, wychowania i opieki oraz organizacji pracy szkoły. 

 

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1  

 - Dokonanie weryfikacji przydzielonych do realizacji godzin nauczania indywidualnego 

poszczególnym nauczycielom na podstawie przedłożonej listy godzin  ponadwymiarowych.  

 

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1  

- Kontrola realizacji art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.                      

z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), tj. terminów przeprowadzenia prób sprawności fizycznej 

oraz podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywne wyniki prób sprawnościowych (w przypadku klasy sportowej) oraz 

przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych i podania do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu 

kompetencji językowych. Weryfikacja kandydatów zakwalifikowanych do systemu rekrutacji 

elektronicznej. 

 

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

sprawowany przez dyrektora przedszkola” w Przedszkolu Miejskim nr 1. 

 

 

2. 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 2018/2019 w MZO zatrudnione 

były 26 osoby (25,02 etaty) na umowę o pracę, 2 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 2018 i 2019 r. 

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 2018/2019 prowadzenie spraw finansowo-księgowych oraz kadrowo-

płacowych wykonywane było przez programy użytkowe firm KRAKFIN i Wizjanet. 

Znaczącą pozycję w wydatkach oświatowych stanowią  dotacje przekazane dla 

placówek publicznych prowadzonych przez inne organy niż JST. Poniższe dwa zestawienia 

obrazują kwoty nakładów finansowych poniesionych na dotowanie niepublicznych oraz 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy 

w okresie od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019. 

 
Tab.83. Dotacje przekazane dla placówek publicznych prowadzonych przez inne organy niż JST 

  
2018 rok 
(od 01.09) 2019 rok (do 31.08) 

Typ placówki liczba  przekazana liczba przekazana 

 placówek  dotacja placówek dotacja 

 dotowanych  dotowanych  

Szkoły      

podstawowe 1  410 266,78 1 1 034 190,37 

Gimnazja 1  339 218,98 1 559 364,34 

Szkoły      

zawodowe,      

policealne 1  111 965,94 1 519 436,24 

Licea      

ogólnokształcące 1  239 846,23 1 1 056 539,00 

Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej 

org. nauki i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w szkołach 

 1  

 

35 639,02 1 106 417,96 

Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci i młodzieży w 
gimnazjach i klasach dotychczasowego 
gimnazjum prowadzonych w innych typach 
szkół, liceach ogólnokształcących, 
technikach, branżowych szkołach I stopnia 
i klasach dotychczasowej zasadniczej 
szkoły zawodowej prowadzonych w 
branżowych szkołach I stopnia oraz 
szkołach artystycznych 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 494,32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

361 172,16 

Razem 6  1 211 431,27 6 3 637 120,07 

 

Placówką publiczną, dla której organem prowadzącym nie jest Gmina Świętochłowice 

jest Zespół Szkół Salezjańskich. W okresie od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019 liczba 

uczniów kształtowała się na poziomie ( w tym 8 uczniów z orzeczeniami): 
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 Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa 185 uczniów, w tym uczniów klas I-III 42, 

uczniów klas IV – VIII 143, 

 Salezjańskie Publiczne Gimnazjum – 83 uczniów, 

 Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące – 146 uczniów, 

 Salezjańskie Publiczne Technikum Elektroniczne – 47 uczniów. 

 
 

Tab.84. Dotacje dla placówek niepublicznych 

 01.09.2018 2018 Do 31.08.2019 

Typ placówki liczba  przekazana liczba przekazana 

 placówek  dotacja placówek dotacja 

 dotowanych  dotowanych  

Przedszkola 2  173 276,69 2 330 218,40 

Punkty przedszkolne 1   19 826,32 1   30 273,75 

Realizacja zadań 
wymag. stos. 
specjalnej org. nauki i 
metod pracy dla dzieci 
w przedszkolach 2  296 184,27 2 632 606,09 

Razem 5  489 287,28 5 993 098,24 

 

 Placówkami niepublicznymi dotowanymi przez Gminę Świętochłowice są 

Punkty Przedszkolne KOLORADO oraz PINGWINKI. W okresie od 1 września 2018 

roku do 31 sierpnia 2019 roku liczba dzieci uczęszczających do Punktów 

Przedszkolnych kształtowała się na poziomie: 

- Punkt Przedszkolny KOLORADO – wrzesień 2018 - 81 dzieci w tym 34 dzieci 

z orzeczeniami, sierpień 2019 – 82 dzieci w tym 28 dzieci z orzeczeniami, 

- Punkt Przedszkolny PINGWINKI -  wrzesień 2018  - 33 dzieci, sierpień  2019 - 44 

dzieci. 

 

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 

2 815 344,88 złotych. Prace remontowe i inwestycyjne wykonywane są na bieżąco przez 

cały rok.  

Zakres najważniejszych zrealizowanych zadań przedstawia poniższa tabela: 

Tab.82. Prace inwestycyjne i remontowe 

Opis inwestycji lub 
remontu 

Koszt inwestycji lub remontu Termin oddania 
inwestycji do użytku 

Uwagi 

Ogółem brutto W roku 2018/2019 
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Wykonanie robót 
budowlanych, obejmujących 
swym zakresem: 1) podział 
wskazanego pomieszczenia 
w Gimnazjum nr 5 w 
Świętochłowicach, przy ul. 
Wojska Polskiego 75, na 
dwa mniejsze, z 
niezależnymi wejściami z 
korytarza; 2) przebudowę 
części korytarza II piętra w 
Szkole Podstawowej 
Specjalnej nr 10 
w Świętochłowicach, przy 
ul. Łagiewnickiej 65, celem 
wyodrębnienia 
dodatkowego 
pomieszczenia. 

11 623,50 2019 Zgodnie z protokołem 
odbioru 11.09.2019 r 

Roboty prowadzone 
w okresie od 
05.08.2019 do 
06.09.2019 

Termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 
10 w Świętochłowicach -  
etap I  

844.948,77 2018/ 2019 Zgodnie z protokołem 
odbioru 04.03.2019 r 

Roboty prowadzone 
w okresie od 
10.08.2018 do 
28.02.2019 

Remont i malowanie 
elewacji Przedszkola 
Miejskiego nr 4 przy ul. 
Mielęckiego 19  

90.272,92  2018 Zgodnie z protokołem 
odbioru 09.01.2019 

Roboty prowadzone 
w okresie od 
21.08.2018 do 
21.12.2018 

Remont i malowanie 
elewacji Przedszkola 
Miejskiego nr 8 przy ul. 
Zubrzyckiego 10 oraz 
Przedszkola Miejskiego nr 7 
przy ul. B. Chrobrego 6 
wraz z remontem dachu 
pomieszczenia 
magazynowego  

183.191,66  2018 Zgodnie z protokołem 
odbioru 17.01.2019 

Roboty prowadzone 
w okresie od 
21.08.2018 do 
20.12.2018  

Remont i malowanie 
elewacji, remont tarasów 
oraz obejścia budynku 
Przedszkola Miejskiego nr 
13 przy ul. Sudeckiej 1  

590.755,59  2018/ 2019 Zgodnie z protokołem 
odbioru 17.01.2019 

Roboty prowadzone 
w okresie od 
21.8.2018 do 
14.01.2019 

Remont i malowanie 
elewacji Szkoły 
Podstawowej nr 8 przy ul. 
Wiśniowej 10  

408.404,75 2018/ 2019 Zgodnie z protokołem 
odbioru 17.01.2019 

Roboty prowadzone 
w okresie od 
21.8.2018 do 
14.01.2019 

Remont i malowanie 
elewacji Szkoły 
Podstawowej nr 19 przy ul. 
B. Chrobrego 4  

188.301,82  2018 Zgodnie z protokołem 
odbioru 14.12.2018 

Roboty prowadzone 
w okresie od 
21.08.2018 
do.23.11.2018 

Wykonanie instalacji 
wentylacji mechanicznej sali 
gimnastycznej w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 8 w 
Świętochłowicach, przy ul. 
Wiśniowej 9 w formule 
„zaprojektowanie oraz 
wykonanie robót 
budowlanych”  

153.565,50  2018 Zgodnie z protokołem 
odbioru 07.12.2018 
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Wykonanie robót 
budowlanych, obejmujących 
remonty instalacji 
elektrycznych w budynkach 
niżej wymienionych 
miejskich placówek 
oświatowych: 
1) w Przedszkolu Miejskim 
nr 3, przy ul. Harcerskiej 6;   
2) w Przedszkolu Miejskim 
nr 4, przy ul. Mielęckiego 
19; 
3) w Przedszkolu Miejskim 
nr 9, przy ul. Sportowej 6;   
4) w Przedszkolu Miejskim 
nr 12, przy ul. Harcerskiej 
10; 
5) w Przedszkolu Miejskim 
nr 13, przy ul. Sudeckiej 1;   
6) w Szkole Podstawowej nr 
1, przy ul. Zubrzyckiego 38; 
7) w Szkole Podstawowej nr 
4, przy ul. Szkolnej 17; 
8) w Szkole Podstawowej nr 
8, przy ul. Wiśniowej 9; 
9) w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1, 
przy ul. Licealnej 1; 
10) w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2, 
przy ul. Sudeckiej 5. 

123.000,00  2018 Zgodnie z protokołem 
odbioru 26.11.2018 

  

Wymiana wykładzin 
podłogowych w miejskich 
placówkach oświatowych: 
1) wymiany wykładziny 
podłogowej w korytarzu 
Przedszkola Miejskiego nr 
12, przy ul. Harcerskiej 10; 
2) wymiany wykładzin 
podłogowych w salach 
lekcyjnych nr 30, 31, 32, 35 
w Szkole Podstawowej nr 
19, przy ul. Chrobrego 4; 
3) wymiany wykładziny 
podłogowej w sali lekcyjnej 
nr 12 w budynku „B” Szkoły 
Podstawowej nr 17, przy ul. 
Armii Krajowej 14; 
4) wymiany wykładziny 
podłogowej w sali ZET B 
Szkoły Podstawowej 
Specjalnej nr 10, przy ul. 
Łagiewnickiej 65; 
5) wymiany posadzki w sali 
nr 31 oraz wymiany 
wykładziny podłogowej w 
sali nr 46 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 
przy ul. Licealnej 1. 

78.697,49 zł 
brutto  

2018 Zgodnie z protokołem 
odbioru 13.11.2018 r 
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Wykonanie 
ogólnobudowlanych robót 
remontowych, 
obejmujących w 
szczególności: 
1) w Przedszkolu Miejskim 
nr 4, przy ul. Mielęckiego 19 
- wymianę okładzin 
schodów zewnętrznych, 
wymianę wewnętrznej 
stolarki drzwiowej, 
odnowienie powłok 
malarskich ścian i sufitów 
pomieszczeń kuchennych;   
2) w Przedszkolu Miejskim 
nr 11, przy ul. Hajduki 14 - 
wymianę okładziny 
ceramicznej ścian 
pomieszczenia zmywalni; 
3) w Przedszkolu Miejskim 
nr 12, przy ul. Harcerskiej 
10 – wymianę okładzin 
schodów zewnętrznych;   
4) w Szkole Podstawowej nr 
1, przy ul. Zubrzyckiego 38 
- wymianę okładzin 
schodów zewnętrznych od 
strony ul. Zubrzyckiego, 
poprawę osadzenia 
stalowych tulei 
montażowych słupków do 
piłki siatkowej poprzez ich 
odkucie oraz ich ponowny 
montaż za pośrednictwem 
marek stalowych 
mocowanych mechanicznie 
do podłoża; 
5) w Szkole Podstawowej nr 
2, przy ul. Wyzwolenia 50 – 
montaż nawiewnika 
ściennego w pomieszczeniu 
kuchni; 
6) w Szkole Podstawowej nr 
3, przy ul. Chopina 1 – 
wykonanie wentylacji 
grawitacyjnej pomieszczeń 
szatni, wymianę stalowej 
kraty schodowej wejścia 
głównego oraz jej 
obramowania; 
7) w Szkole Podstawowej nr 
4, przy ul. Szkolnej 17 – 
remont ubikacji, roboty 
remontowe w obrębie sali 
lekcyjnej nr 1; 
8) w Szkole Podstawowej nr 
8, przy ul. Wiśniowej 9 – 
naprawę spękań ściany 
murowanej w gabinecie 
wicedyrektora, odnowienie 
powłok malarskich ścian i 
sufitów pomieszczeń 
kuchennych oraz jadalni; 
9) w Zespole Szkół 

142.582,88  2018/ 2019 Zgodnie z protokołem 
odbioru 28.01.2019  

Roboty prowadzone 
w okresie od 
14.09.2018 
do.17.01.2019 
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Specjalnych, przy ul. 
Szkolnej 13 – odnowienie 
powłok malarskich ścian i 
sufitów pomieszczeń 
kuchennych oraz jadalni, 
wymianę okładzin 
tynkarskich sufitu sali 
lekcyjnej nr 2, roboty 
remontowe w obrębie Sali 
gimnastycznej; 
10) w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych, 
przy ul. Sikorskiego – 
wymianę balustrady 
zewnętrznej. 

 

Na bieżąco w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych pracownicy 

upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie 

przeprowadzali kontrole doraźne i kompleksowe. 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. 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 Mienia Komunalnego 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. 

 
 

4. Rozliczenia finansowe między jednostkami samorządu terytorialnego 

W roku szkolnym 2018/2019 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 

72 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  

295 690,96 zł. 

W ramach rozliczania kosztów wynikających z tytułu uczęszczania wychowanków 
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zamieszkujących w innych miastach, do świętochłowickich publicznych i niepublicznych 

przedszkoli uzyskano zwrot kosztów pobytu dziecka w placówce na ogólną kwotę  

171 068,79 zł.  

W roku szkolnym 2018/2019 Miasto poniosło koszty w wysokości 6 665,62 zł w ramach 

rozliczania kosztów nauczania religii uczniów zamieszkałych w Świętochłowicach 

uczęszczających na lekcje religii w innych miastach. 

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 1  -  32 500 zł 

Szkoła Podstawowa nr 19 - 42 500 zł 

Realizacja programu nastąpi w roku szkolnym 2019/2020 (IX-XII 2019 r.). 

 

Poniższa tabela przedstawia wykaz pozyskanych środków. 

Tab. 85. Pozyskane środki 

Lp. 
Nazwa 

Placówki 

Aktywne tablice 

Wyprawka 

szkolna 

Dotacja 

podręczniko

wa 

Pomoce 

dydakt. 

z rezerwy 

0,4% 

Narodowy program 

czytelnictwa  

Zielona 

pracownia 

Razem na 

szkołę 

dotacja 
wkład 

własny 
Dotacja 

Wkład 

własny  

1. SP 1 14000 3500 
 

64 297,61 
    

81 797,61 

2. SP 2 
   

37 216,78 
    

37 216,78 

3. SP 3 
   

19 866,07 75 000 12 000,00 3 000,00 
 

109 866,07 

4. SP 4 
   

42 926,26 54 616 
 

 
 

97 542,26 

5. SP 8 14000 3500 
 

40 086,03 
    

57 586,03 

6. SPS 10 
   

11 802,90 
  

 
 

11 802,90 

7. SP 17 
   

85 541,44 
  

 42 604,00 128 145,44 

8. SP 19 
   

33 479,71 
  

 34 658,00 68 137,71 

9. ZSO 1 
  

1 335,00 
     

1 335,00 

10. ZSO 2 
  

2 225,00 
   

 
 

2 225,00 

11. ZSS 
  

10 335,00 
   

 
 

10 335,00 

12. ZSiPP 
      

  
 

13. ZSEU 
  

2005,00 
  

2 480,00 620,00 
 

5 105 

14. Salezjanie   
 

13 653,63 
 

   13 653,63 

Razem: 28 000 7 000 15 900,00 348 870,43 129 616,00 14 480,00 3 620,00 77 262,00 624 748,43 

 

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 2018/2019 

rozdysponowano kwotę w wysokości 59 101,00 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, 
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 Szkoła Podstawowa nr 19, 

 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10, 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, 

 Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej, 

 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.  

5. Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych 

W 2018 r. Miasto Świętochłowice otrzymało środki finansowe na wyposażenie szkół 

w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów w roku szkolnym 

2018/19 w wysokości 503.199,90 zł, w tym 4.982,13 zł koszt obsługi zadania. W ramach 

dotacji zakupiono podręczniki dla szkół podstawowych oraz gimnazjum na łączną kwotę 

430.738,39 zł, w tym 4.280,12 zł koszt obsługi zadania. Niewykorzystaną część dotacji 

zwrócono na rachunek bankowy Wojewody Śląskiego. 

 

W roku szkolnym 2018/19 kontynuowana była, w ramach Rządowego programu 

pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, możliwość dofinansowania zakupu podręczników do 

kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do 

kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników 

lub materiałów edukacyjnych przysługiwała uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, 

słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności była 

niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, uczęszczającym do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 

prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum 

ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, do klas IV–

VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub liceum plastycznego. W przypadku uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym dofinansowanie 

obejmowało również zakup materiałów edukacyjnych. 
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W Świętochłowicach z dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów 

edukacyjnych skorzystało 50 uczniów-kwoty dofinansowania obrazuje poniższa tabelka. 

 

Wykaz szkół objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2018 roku – „ wyprawka 

szkolna”.  

 
Tab. 86. Szkoły objęte programem „wyprawka szkolna”  
Lp. Nazwa szkoły Kwota 

dofinansowania w zł. 
 Zwrot 
niewykorzystanej                   
dotacji 

Kwota 
wykorzystana 

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 
 

             1 335,00                  258,85               1 076,15 

2 Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 2 
 

             2 225,00                         -             2 225,00 

3 Zespół Szkół Specjalnych  
 

           10 335,00                         -          10 335,00 

4 Zespół Szkół Ekonomiczno – 
Usługowych 
 

             2 005,00               1.502,50              502,50  

5 Salezjański Zespół Szkół 
Publicznych „ Don Bosko „ 
 

             2 225,00                  526,13           1 698,87 

 Ogółem :             18 125,00               2 287,48         15 837,52 

 
 

 
 
 

Informację przygotował:  
Miejski Zarząd Oświaty 

 
 
 

Świętochłowice, 31 października 2019 r. 


