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Opracowano na podstawie:
 analizy wyników ogólnopolskich egzaminów (sesja egzaminacyjna 2021) sporządzonych
przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu oraz Wydział Oświaty UM Szczecin
w oparciu o dane przekazane przez dyrektorów szkół podstawowych, zespołów szkół oraz
szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin;
 raportów z ewaluacji problemowych przeprowadzonych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych Gminę Miasto Szczecin w roku szkolnym 2020/2021 przez
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, opublikowanych w portalu System Ewaluacji
Oświaty Ośrodka Rozwoju Edukacji,
 protokołów z kontroli planowych i kontroli doraźnych przeprowadzonych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych Gminę Miasto Szczecin w roku szkolnym
2020/2021 przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, opublikowanych
w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
 innej źródłowej dokumentacji.
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WSTĘP
Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
Gminy Miasto Szczecin za rok szkolny 2020/2021 wynika z przepisu art. 11 ust. 7 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 poz. 1082):
„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.”
Gmina Miasto Szczecin jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe
jest zobowiązana do realizacji zadań oświatowych określonych w art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 poz. 1082), tj.:
1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym
zakresie;
4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym
w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 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;
6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora
szkoły lub placówki;
7) przekazywanie do szkół informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą
udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla
dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych.
Zadania oświatowe realizowane przez organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego w roku szkolnym 2020/2021 skupiały się w głównej mierze na przygotowaniu
szkół i placówek oświatowych do pracy w systemie „trójwariantowym” w warunkach reżimu
sanitarnego w związku z trwającym od 20 marca 2020 r. w Polsce stanem epidemii
koronawirusa SARS–CoV–2 oraz opracowaniu procedur postępowania na wypadek
stwierdzenia zakażenia wśród pracowników oświaty i uczniów (także — ich rodzeństwa
i rodziców) w związku z przewidywaną przez ekspertów medycznych 2. (jesień 2020 r.)
i 3. falą (wiosna 2021 r.) zakażeń. Przedłożona informacja o stanie realizacji zadań
oświatowych Gminy Miasto Szczecin za rok szkolny 2020/2021 dotyczy głównie tych
zagadnień.
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1. Liczba dzieci i uczniów w szczecińskich przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin1 oraz decyzje kadrowe
dyrektorów placówek oświatowych związane ze stanem zatrudnienia
nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021
LICZBA DZIECI I UCZNIÓW — PORÓWNANIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 Z 2020/2021

Źródło: System Informacji Oświatowej

W porównaniu z rokiem szkolnym 2019/2020 nastąpił dość znaczący wzrost liczby dzieci
w klasach pierwszego etapu edukacyjnego, co jest związane ze wzrastającą liczbą uczniów
w pierwszych klasach szkoły podstawowej, a także napływem dzieci i młodzieży z rodzin
cudzoziemskich (najwięcej z Ukrainy) przy jednocześnie zmniejszającej się liczbie uczniów
drugiego etapu edukacyjnego (kl. 4–8 szkoły podstawowej). Zaobserwowaliśmy także
niewielki, mało znaczący pod względem liczebności, wzrost liczby dzieci w grupach
przedszkolnych funkcjonujących w przedszkolach publicznych. Jest to związane z polityką
oświatową Miasta zmierzającą do przyjęcia jak największej liczby dzieci w wieku 3–6 lat do
szczecińskich przedszkoli publicznych przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystywania
zasobów infrastruktury tych przedszkoli, np. poprzez zorganizowanie pełniejszych grup
przedszkolnych, ale nadal w limicie do 25 wychowanków na grupę. To działanie Miasta jest
wynikiem oczekiwań rodziców, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym zdecydowanie częściej
(w swoich preferencjach) wybierają przedszkola publiczne, a nie oddziały przedszkolne
zlokalizowane w szkołach podstawowych, mimo że Miasto dopełniło wielu starań, aby
zapewnić w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych tę samą formę opieki, jaką
organizuje się w przedszkolach publicznych.

1

Bez szkół dla dorosłych.
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DECYZJE KADROWE DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH —
SPOSOBY OCHRONY ETATÓW NAUCZYCIELSKICH

(wg stanu na 14.08.2020 r.)

Powyższe dane wskazują jednoznaczne, że dyrektorzy szczecińskich placówek
oświatowych podejmują szereg działań, aby za wszelką cenę utrzymać miejsca pracy dla
zatrudnionych w placówce nauczycieli, mimo wielu zmian organizacyjnych, do których
dochodzi w każdym roku szkolnym. Co więcej, ogólna liczba nauczycieli zatrudnionych
w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas
nieokreślony, w porównaniu z rokiem szkolnym 2019/2020, pozostała właściwie na tym
samym poziomie (w 2019/2020 ogólna liczba zatrudnionych nauczycieli wynosiła 4 834).
DECYZJE KADROWE DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
WYNIKAJĄCE Z BRAKU INNYCH ROZWIĄZAŃ KADROWYCH LUB BĘDĄCE NASTĘPSTWEM WOLI NAUCZYCIELA
(wg stanu na 14.08.2020 r.)

6

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 nastąpił minimalny spadek liczby nauczycieli przebywających
na urlopie dla poratowania zdrowia (w roku szkolnym 2019/2020 — 99 nauczycieli). Liczba
nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę nie różniła się znacząco od tej, którą dyrektorzy
placówek oświatowych podawali w poprzednich latach szkolnych. Nastąpił natomiast
znaczący spadek liczby rozwiązanych stosunków pracy z nauczycielami z powodów
organizacyjnych lub innych przyczyn (z wyłączeniem emerytury). Tuż przed rozpoczęciem
roku szkolnego 2019/2020 odnotowaliśmy ponad 240 takich przypadków (najwięcej
w szkołach podstawowych i szkolnictwie ponadpodstawowym), a pod koniec tego roku
szkolnego trend ten był o ponad połowę niższy.

7

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2020/2021

2. Przygotowanie szkół i placówek oświatowych do funkcjonowania
w warunkach reżimu sanitarnego, w systemie „trójwariantowym” —
podsumowanie działań
Zgodnie z opublikowanym 12 sierpnia 2020 r. rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389,
1830 i 1859) od 1 września 2020 r. uczniowie wszystkich typów szkół — po zakończeniu
tzw. lockdown’u i wynikającego z niego konieczności prowadzenia zajęć dydaktyczno–
wychowawczych w formie zdalnej — powrócili do nauki stacjonarnej odbywającej się
w sposób tradycyjny, tj. budynkach szkolnych i salach lekcyjnych, przy jednoczesnym
zachowaniu zasad profilaktyki przeciw zarażeniu koronawirusem SARS–CoV–2.
Obowiązujące wówczas przepisy prawa oświatowego określały sposób funkcjonowania szkół
i placówek oświatowych w trzech możliwych wariantach organizacyjnych:
1) 1. wariant — nauczanie stacjonarne w budynkach szkolnych i salach lekcyjnych
w warunkach reżimu sanitarnego;
2) 2. wariant — nauczanie hybrydowe, tj. część uczniów uczy się w sposób
tradycyjny w budynku szkolnym i salach lekcyjnych w warunkach reżimu
sanitarnego, a część — uczestniczy w zajęciach w formie nauki zdalnej;
3) 3. wariant — nauczanie zdalne.
O wyborze wariantu organizacji pracy danej szkoły lub placówki oświatowej decydowała
Powiatowa
Stacja
Sanitarno–Epidemiologiczna.
Przepisy prawa
przewidywały,
że od 1 września 2020 r. uczniowie wszystkich typów szkół rozpoczną naukę w 1. wariancie
organizacyjnym, a w przypadku większej liczby zachorowań w danej placówce, w danym
powiecie, SANEPID mógł zarekomendować (była to wiążąca opinia dla dyrektora placówki)
przejście całej szkoły, kilku szkół, części uczniów, itp. na nauczanie w 2. lub 3 wariancie.
Innymi słowy, dyrektor placówki nie mógł podjąć decyzji o zmianie wariantu organizacji
pracy szkoły, w związku z podejrzeniem lub stwierdzeniem zakażenia koronawirusem wśród
uczniów, nauczycieli i innych pracowników placówki, bez konsultacji z Powiatową Stacją
Sanitarno–Epidemiologiczną.
Aby przygotować szkoły i placówki oświatowe do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
w 1. wariancie organizacyjnym, tj. nauczaniu stacjonarnym w budynku szkolnym i salach
lekcyjnych, Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia
i Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało wytyczne sanitarne, które miały być
przestrzegane przez całą społeczność szkolną (w tym również rodziców). Były to ogólne
zalecenia związane z profilaktyką zdrowotną, które miały zapobiegać zarażeniom
koronawirusem SARS–CoV–2 w warunkach normalnej pracy placówek oświatowych. Aby nie
powielać tych samych rozwiązań profilaktycznych zarekomendowanych przez MEN, MZ
i GIS, skupiliśmy się na innych aspektach działalności placówek oświatowych. Zależało nam
na wypracowaniu takich rozwiązań organizacyjnych w warunkach reżimu sanitarnego, które
mogły być przyjęte przez zdecydowaną większość placówek oświatowych i tym samym mogły
zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w społeczności szkolnej. W tym celu
powołany został zespół dyrektorów reprezentujący rożne typu szkół i placówek oświatowych,
który we współpracy z Wydziałem Oświaty opracował następujące zalecenia organizacyjne:
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych. Należy przygotować procedury
postępowania w przypadku, gdy w szkole/przedszkolu pojawi się dziecko przeziębione.
Należy zapoznać z nimi rodziców, w tym poinformować o obowiązku niezwłocznego
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(w ciągu godziny) odebrania z placówki dziecka z objawami sugerującymi infekcję
dróg oddechowych.
2. Szkoły i przedszkola powinny opracować wewnętrzne procedury sanitarne w oparciu
o wytyczne MEiN, MZ i GIS. Z procedurami należy zapoznać pracowników, uczniów
oraz rodziców. Zobowiązać wszystkich do bezwzględnego ich stosowania.
3. Rodzice wszystkich uczniów powinni w ciągu trzech pierwszych dni nauki uaktualnić
swoje numery telefonów oraz numery telefonów osób zdeklarowanych do odbioru
dziecka w razie nagłej potrzeby.
4. Wyznaczyć pomieszczenie do izolacji dziecka z objawami chorobowymi (szybkie
odseparowanie osoby wykazującej symptomy chorobowe). Unikać wyznaczenia na ten
cel np. gabinetu pielęgniarki.
5. Na wypadek objęcia kwarantanną osób na stanowiskach kierowniczych należy
wyznaczyć osoby, które natychmiast zastąpią osoby przebywające na kwarantannie.
Stworzyć dwa zespoły zarządzające/decyzyjne. Osoby z obu zespołów powinny unikać
bezpośrednich kontaktów, a jednocześnie mieć pełną wiedzę o podejmowanych
decyzjach, procedurach.
6. Należy ograniczyć bezpośrednie spotkania z rodzicami. Należy wykorzystywać do tego
celu możliwości spotkań zdalnych oraz komunikatorów, np.: dziennik elektroniczny.
7. Uruchomić jak najwięcej wejść/wyjść do/ze szkoły, które na stałe będą dedykowane
poszczególnym oddziałom (klasom). Należy wyposażyć te miejsca w wymagane środki
do dezynfekcji rąk w ilości umożliwiającej sprawne wchodzenie do budynku szkolnego
i wychodzenie z budynku w sytuacji kumulacji uczniów.
8. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego należy zorganizować wyłącznie dla klas
pierwszych oraz klas czwartych (w przypadku szkół podstawowych). W pozostałych
klasach zorganizować spotkania wyłącznie z wychowawcą klasy zgodnie z grafikiem
opracowanym przez dyrektora szkoły.
9. Posiedzenia rad pedagogicznych należy przeprowadzać wyłącznie w formie zdalnej.
10. Należy maksymalnie ograniczyć realizację zajęć pozalekcyjnych, zwłaszcza
odbywających się w ramach grup międzyoddziałowych.
11. W miarę możliwości należy podzielić szkołę na sektory (obszary) dostępne tylko dla
określonych grup, klas, np. sektor A jest obszarem, w którym mogą przebywać
wyłącznie uczniowie z klas 1–3 szkoły podstawowej, itp. Dotyczy to także boiska
szkolnego, ogrodu, placu zabaw, itp.
12. Aby ograniczyć kumulację uczniów w szatniach oraz ich kontakt z uczniami z innych
klas należy czasowo uniemożliwić pozostawianie rzeczy w szafkach szkolnych oraz
okrycia wierzchniego w szatniach. Okrycia wierzchnie pozostawiają w sali lekcyjnej,
w której mają zajęcia. Zawieszamy program ,,Lekki plecak”. Uczniowie nie
udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.
13. W częściach wspólnych (korytarze, toalety, biblioteka) pracownicy szkoły oraz
uczniowie są zobowiązani do noszenia maseczek.
14. Wstęp rodziców do szkoły będzie ograniczony. Rodzice uczniów klas 4–8 szkoły
podstawowej nie mają wstępu do szkoły, chyba że zaistnieje potrzeba osobistego
załatwienia sprawy. Należy wówczas poddać się procedurze określonej przez dyrektora
szkoły. Rodzice uczniów grup przedszkolnych i klas 1–3 szkoły podstawowej mogą
w wyjątkowych sytuacjach wchodzić do szkoły (jeśli szkoła posiada odpowiednie
możliwości lokalowe) tylko określonym wejściem i przebywać wyłącznie w ściśle
określonym miejscu. Powinni oni jednak maksymalnie ograniczyć czas przebywania
w budynku szkolnym. Rodzice muszą obowiązkowo nosić maseczkę i każdorazowo
zdezynfekować ręce. Obowiązuje zasada 1 uczeń — 1 rodzic.
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15. Należy przeprowadzić spotkanie informacyjne z rodzicami na temat bezpieczeństwa
sanitarnego w dobie stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 przede wszystkim
w klasach rozpoczynających naukę w szkole.
16. W miarę możliwości lokalowych należy dążyć do organizowania zajęć lekcyjnych
danej klasy w jednej i tej samej sali lekcyjnej. Uczniowie mają stałe miejsca w sali.
17. Zajęcia wychowania fizycznego powinny odbywać się tylko na świeżym powietrzu bez
konieczności przebierania się uczniów w stój sportowy (zbyt małe szatnie nie
spełniające wymogów zawartych w wytycznych sanitarnych MEiN, MZ i GIS)
w formie dostosowanej do możliwości uczniów i warunków, jakie posiada szkoła.
W razie niepogody lekcje mogą odbywać się w salach lekcyjnych przynależnych do
danej klasy i mogą mieć charakter teoretyczny. W salach gimnastycznych i innych
obiektach specjalistycznych mogą ćwiczyć tylko klasy realizujące szkolenie sportowe
z zachowaniem koniecznych wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.
18. Wskazane jest takie ustawienie ławek w klasach, aby maksymalnie wykorzystać
przestrzeń klasy i zachować bezpieczne odległości między uczniami.
19. Z sali, w której przebywają uczniowie, należy usunąć przedmioty i sprzęt, który
nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń
gimnastycznych (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy
dokładnie czyścić lub dezynfekować.
20. W pracowniach przedmiotowych, w których prowadzone są zajęcia laboratoryjne,
pracowniach zawodowych oraz informatycznych należy zobowiązać uczniów do
posprzątania i zdezynfekowania swojego stanowiska pracy.
21. W stołówce szkolnej należy dążyć do zmniejszenia liczby uczniów równocześnie
korzystających z tego pomieszczenia poprzez wyznaczenie odrębnych godzin dla
uczniów poszczególnych klas (dotyczy również wychowanków internatu). Wydłużone
godziny wydawania obiadów (trzy zmiany), możliwość wydawania obiadów w innych
salach przy stołówce z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ze stołówki należy usunąć
zbędne dodatki, tj. pojemnik na cukier, wazoniki, serwetniki.
22. Należy zamknąć bufety i sklepiki w szkołach, w których funkcjonuje stołówka (szkoły
podstawowe). W szkołach ponadpodstawowych otwarcie bufetu zależy od decyzji
dyrektora szkoły (w takich sytuacjach należy sporządzić aneks do umowy najmu,
w którym będą znajdowały się zapisy zobowiązujące najemcę do zapewnienia
odpowiednich warunków sanitarnych oraz przestrzegania zasad określonych
w wytycznych MEiN, MZ i GIS).
23. Należy ustalić
wewnętrzny
regulamin korzystania z biblioteki szkolnej
z zachowaniem reżimów sanitarnych m.in. dwudniowej kwarantanny dla książek,
ustalenia ilości osób w pomieszczeniu biblioteki itp. Nauczyciele języka polskiego
powinni uwzględnić wydłużony termin na przeczytanie lektury oraz dostępność lektur
w bibliotece z uwzględnieniem dwudniowej kwarantanny dla wypożyczanych książek.
24. Należy zaapelować do rodziców, aby maksymalnie skrócili czas pobytu dzieci
w świetlicy szkolnej, a jeżeli rodzic ma możliwość zapewnienia opieki dziecku,
zaapelować, aby w okresie stanu epidemii nie przyprowadzać dziecka do świetlicy
szkolnej.
25. Należy okresowo (wstępnie do końca października 2020 r.) ograniczyć podmiotom
zewnętrznym wynajem pomieszczeń szkolnych oraz obiektów sportowych. Wyjątek
mogą stanowić najmy stałe, instytucje, kluby sportowe itp., które mogą organizować
zajęcia, gdy w budynku szkolnym nie ma uczniów. Najemca ma obowiązek prowadzić
ewidencję osób w trakcie zajęć oraz odpowiada za stan zdrowia uczestników.
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26. Szkoły nie organizują wycieczek szkolnych, wyjazdów integracyjnych, wyjść do kina
czy teatru, uroczystości szkolnych.
27. Młodzież zamieszkującą w internacie należy łączyć w pokojach według szkół, do
których uczęszczają. W internatach w miarę możliwości zmniejszyć liczbę
wychowanków w pokojach, wydzielić 1 pokój na izolatkę. Dodatkowa dezynfekcja
sanitariatów.
Dyrektorzy zaproponowali także, aby posiłki wydawane w stołówkach szkolnych mogły
być jednodaniowe. Takie rozwiązanie organizacyjne usprawniłoby proces spożywania
posiłków przez dzieci oraz ograniczyłoby czas przebywania dzieci w stołówce szkolnej.
Na prośbę dyrektorów wystąpiliśmy w tej sprawie do Powiatowej Stacji Sanitarno–
Epidemiologicznej i otrzymaliśmy zgodę na przyjęcie takiego rozwiązania pod warunkiem,
że jednodaniowe posiłki będą zawierały odpowiednią wartość kaloryczną i odpowiednią ilość
witamin.
Na prośbę dyrektorów została uruchomiona odrębna linia telefoniczna do bezpośredniego
kontaktu dyrektora placówki z przedstawicielem Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej. Linia telefoniczna działała całodobowo, była czynna przez siedem dni
w tygodniu. W razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego dyrektor placówki mógł o każdej
porze dnia i nocy skontaktować się z osobą dyżurującą w SANEPIDZIE. Specjalna linia
telefoniczna została uruchomiona także do kontaktów dyrektora placówki
z przedstawicielem organu prowadzącego.
Od 1 września 2020 r. — zgodnie z zaleceniami sanitarnymi MEiN, MZ i GIS —
w stacjonarnych zajęciach edukacyjnych mogło uczestniczyć wyłącznie dziecko/uczeń bez
żadnych objawów chorobowych wskazujących na zakażenie dróg oddechowych (katar,
gorączka, kaszel). W tym celu Prezydent Miasta Szczecin wystosował do rodziców list,
w którym poprosił rodziców o rozwagę w tym zakresie oraz o przeprowadzenie rozmów
z dziećmi, aby były przygotowane do podjęcia nauki w szkole w formie stacjonarnej
w warunkach reżimu sanitarnego oraz uczulić je na aspekt społeczny tej sprawy. Powinny
wiedzieć, że — zachowując dość rygorystyczne przepisy higieny osobistej — dbają nie tylko
o siebie, ale także o kolegów i koleżanki, swoje rodzeństwo, swoich rodziców i dziadków.
W okresie od września do grudnia 2020 r. zaopatrzono szczecińskie placówki oświatowe
również w środki ochrony osobistej, co przedstawia poniższa tabela.
Płyn TRISEPT
COMPLEXUNIWERSALNY
(5-litrowy)

Środek
dezynfekujący
(w litrach)

Płyn
pachnący
(5-litrowy)

Mydło
w płynie
(5 kg)

Rękawiczki
jednorazowe
(op. 100
sztuk)

Ręczniki
papierowe
(op. po 20
szt.)

Termometr
bezdotykowy

Maseczki
jedno
-razowe
(szt.)

1 208

18 525

2 380

7 752

5 865

5 525

86

358 250

Dodatkowo, w styczniu 2021 roku, placówki otrzymały kolejne środki ochrony osobistej, tj.
dozowniki bezdotykowe, ozonatory przemysłowe, lampy bakteriobójcze, parownice
do czyszczenia powierzchni, termometry bezdotykowe, płyny do dezynfekcji, itp., które
zakupiono w 2020 roku ze środków finansowych uzyskanych w ramach realizacji projektu
unijnego „Pomorze Zachodnie — Bezpieczna Edukacja”.
Gmina Miasto Szczecin wydała w 2020 roku łącznie 9 888 506,84 zł na zapobieganie,
przeciwdziałanie i zwalczanie COVID–19 w szkołach i placówkach oświatowych.
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W związku ze stale wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem SARS–CoV–2 (2. fala
zakażeń) rząd RP podął decyzję o wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń sanitarnych
i podzielił kraj — w zależności od liczby zakażeń — na dwie strefy: żółtą i czerwoną. W żółtej
strefie obowiązywały mniej rygorystyczne przepisy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego niż
w strefie czerwonej. Szczecin w tym okresie został przyporządkowany do strefy żółtej,
w której od 19 października 2020 r. wszystkie szkoły ponadpodstawowe rozpoczęły pracę
w 2. wariacie organizacyjnym, tj. nauczaniu hybrydowym (pozostałe typy szkół oraz
przedszkola pracowały w wariancie stacjonarnym).
Od 24 października 2020 r. — decyzją rządu RP — cały kraj został przyporządkowany
do strefy czerwonej. Klasy 4–8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe rozpoczęły
funkcjonowanie w 3. wariancie organizacyjnym, tj. nauczaniu zdalnym. Od 9 listopada 2020 r.
do ww. grupy oddziałów i typów szkół dołączają klasy 1–3 szkoły podstawowej i w takim
wariancie wszystkie typy szkół (z wyłączeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych) funkcjonują do 15 stycznia 2021 r.
Poniżej znajdują się wykresy przedstawiające sytuację epidemiczną w szczecińskiej
oświacie w okresie od 1 września 2020 roku do 13 grudnia 2020 r.
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Od 18 stycznia 2021 r. do pracy w 1. wariancie organizacyjnym (nauczaniu stacjonarnym
w budynku szkolnym i sali lekcyjnej) w warunkach reżimu sanitarnego powracają klasy 1–3
szkoły podstawowej. Jednakże, w związku z rozpoczynającą się 3. falą zakażeń, rząd RP
podjął decyzję o ponownym przejściu (od 29 marca 2021 r.) klas 1–3 w system nauki zdalnej.
W tym samym czasie zawieszono także pracę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej. Do placówek tych mogły jednak nadal uczęszczać dzieci pracowników
medycznych oraz pracowników służb porządkowych walczących z COVID-19 (z tej
możliwości skorzystało 815 dzieci). Od 19 kwietnia 2021 r. przedszkola i oddziały
przedszkolne w szkole podstawowej wróciły do pracy stacjonarnej w warunkach reżimu
sanitarnego. Od 26 kwietnia 2021 r. klasy 1–3 szkoły podstawowej rozpoczęły naukę
w systemie hybrydowym, a od 4 maja 2021 r. — w systemie stacjonarnym. Od 17 maja 2021 r.
wszystkie pozostałe typy szkół stopniowo wracały do normalnego trybu pracy, rozpoczynając
naukę najpierw w systemie hybrydowym, a od 31 maja 2021 r. — w systemie stacjonarnym.
Od tego momentu nauka we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych odbywała się
wyłącznie w 1. wariancie organizacyjnym, aż do zakończenia w roku szkolnym 2020/2021
zajęć dydaktyczno–wychowawczych.
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3. Rządowe wsparcie nauczycieli na zakup sprzętu, oprogramowania
lub usług potrzebnych do prowadzenia kształcenia na odległość
W związku z 2. i 3. falą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce i wynikającą
z nich koniecznością prowadzenia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość, Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o przyznaniu nauczycielom
dofinansowania do zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi potrzebnych do nauki zdalnej
w kwocie 500 zł. O bon, nazywany potocznie — „500 plus dla nauczyciela”, mogli się ubiegać
wyłącznie pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole. Nie wszyscy jednak nauczyciele
mogli skorzystać z tego świadczenia.
Możliwość ubiegania się o przyznanie jednorazowego dofinansowania wydatków
poniesionych przez nauczycieli, w związku z zakupem urządzeń lub oprogramowania
wykorzystywanych do zdalnej pracy z uczniami, została uregulowana w §10c i §10d
znowelizowanego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Skorzystanie z przedmiotowego dofinansowania nie było uzależnione od zajmowanego przez
nauczyciela stanowiska pedagogicznego, a więc o świadczenie mogli się ubiegać nie tylko
nauczyciele przedmiotów, czy wychowawcy w placówkach, ale również inni nauczyciele
biorący udział w zdalnej edukacji, np. bibliotekarze, nauczyciele wspomagający, nauczyciele
— specjaliści, wychowawcy świetlic. Przepisy § 10c ust. 2 i ust. 14 r.COVID–19 zawierały
również wyłączenia podmiotowe, czyli krąg osób wyłączonych z dofinansowania. Byli to:
a) nauczyciele, którzy prowadzili zajęcia wyłącznie w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w innych formach wychowania
przedszkolnego;
b) nauczyciele, którzy w dniu 7 grudnia:
 przebywali w tzw. stanie nieczynnym, na świadczeniu rehabilitacyjnym, na
urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim,
rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, chyba że w tym czasie
świadczyli również pracę w jednostkach systemu oświaty;
 byli zawieszeni w pełnieniu obowiązków w związku z karą dyscyplinarną;
 przebywali na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni;
 byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na
podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;
c) nauczyciele, którzy nie spełniali wymogu pozostawania w zatrudnieniu na stanowisku
pedagogicznym w dniu 2 listopada 2020 r. oraz w dniu planowanej wypłaty
dofinansowania;
d) nauczyciele, których wnioski nie spełniały wymogów formalnych, np. nie złożyli go
w terminie do 7 grudnia 2020 r., zakupili sprzęt przed 1 września 2020 r., dokonali
zakupu niepodlegającego dofinansowaniu, złożyli wniosek u drugiego lub kolejnego
pracodawcy lub należycie nie udokumentowali wniosku.
Katalog zakupów sprzętu, oprogramowania i usług objętych bonem został określony
w §10c ust. 3 i 4 i był katalogiem zamkniętym. Zgodnie z przepisami ujętymi
w przedmiotowym rozporządzeniu, dofinansowanie przysługiwało na sprzęt, oprogramowanie
lub usługę zakupionych w okresie od 1 września 2020 r. do 7 grudnia 2020 r., w kwocie
wynikającej z dowodu zakupu lub paragonu i nie mogło przekraczać kwoty 500 zł.
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W celu uzyskania dofinansowania nauczyciel składał do 7 grudnia 2020 r. wniosek
do dyrektora szkoły, które następnie weryfikował go w oparciu o kryteria określone
w rozporządzeniu. Do wniosku nauczyciel dołączał kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu,
oprogramowania lub usługi wystawionych imiennie na nauczyciela. Następnie dyrektor szkoły
przekazywał do organu prowadzącego zbiorcze informacje o wysokości kwoty potrzebnej
na wypłatę świadczenia dla nauczycieli, którzy spełnili kryteria jego przyznania.
Na ten cel jednostki samorządu terytorialnego otrzymały zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej na 2020 rok (Miasto Szczecin uzyskało kwotę 2 667 500,00 zł).
Tabele ujęte poniżej przedstawiają dane związane z wypłatą świadczenia „500 plus
dla nauczyciela” w szczecińskich szkołach publicznych i niepublicznych.
Liczba nauczycieli uprawnionych do otrzymania świadczenia zgodnie z danymi ujętymi
w SIO wg stanu na 30 września 2020 r.

szkoły publiczne prowadzone
przez JST
szkoły publiczne prowadzone
przez inne organy
szkoły niepubliczne
suma

kwota

liczba
placówek

liczba
nauczycieli

2 235 000

96

4470

86 500

6

173

346 000
2 667 500

64
166

692
5 335

Liczba nauczycieli, którzy otrzymali świadczenie

szkoły publiczne prowadzone przez
JST
szkoły publiczne prowadzone przez
inne organy
szkoły niepubliczne
suma

kwota

liczba
placówek

liczba
nauczycieli

odsetek
uprawnionych

1 869 272

96

3829

86%

75 946

6

152

88%

285 248
2 230 465

64
166

570
4 551

82%
85%

Pozostałą kwotę pieniędzy (437 035,00 zł) Miasto Szczecin przeznaczyło na zakup
300 komputerów dla 31 szkół.
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4. Akcja szczepień przeciwko COVID–19 wśród nauczycieli
Informacja o tym, że nauczyciele w Narodowym Programie Szczepień zostaną
uwzględnieni jako grupa zawodowa, która będzie mogła przyjąć dawkę antidotum przeciwko
COVID-19 zaraz po pracownikach tzw. grupy 0 (pracowników ochrony zdrowia), pojawiła się
w pierwszej kolejności w mediach. Dopiero w piątek, 5 lutego 2021 r., jednostki samorządu
terytorialnego otrzymały drogą elektroniczną informację, że od 8 lutego 2021 r. rozpoczyna się
program szczepień nauczycieli przeciwko COVID–19, bez żadnych dodatkowych szczegółów.
Natomiast dyrektorzy szczecińskich szkół i placówek oświatowych otrzymali z Ministerstwa
wiadomość e–mail, w której podano informacje o zasadach związanych z rejestracją
nauczycieli wyrażających wolę zaszczepienia przeciwko COVID-19. Taką informację
dyrektorzy uzyskali w piątek, 5 lutego 2021 r. i w ciągu trzech, następujących po sobie dniach,
mieli się z tym zadaniem uporać, bo od 12 lutego 2021 r. miały ruszyć pierwsze szczepienia
nauczycieli. Rejestracja nauczycieli odbywała się za pośrednictwem Systemu Informacji
Oświatowej. Dyrektor wypełniał w tym systemie specjalny formularz, który został
udostępniony 8 lutego 2021 r. Formularz zawierał wykaz nauczycieli zatrudnionych
w placówce. Zadanie dyrektora polegało jedynie na zaznaczeniu nazwiska nauczyciela, który
wyraził wolę zaszczepienia przeciwko COVID–19. Z informacji Ministerstwa wynikało,
że szczepieni, w pierwszej kolejności, będą wyłącznie nauczyciele, którzy w lutym 2021 r.
pracowali w systemie stacjonarnym i nie przekroczyli 60 lat, tj. nauczyciele przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I-III szkoły podstawowej, w tym
wychowawcy świetlic, nauczyciele szkół specjalnych, pracownicy pedagogiczni poradni
psychologiczno–pedagogicznych oraz pedagogiczna kadra kierownicza ww. typów szkół
i placówek. Dużą wątpliwość budziła sprawa związana z rozumieniem wyrażenia „pracownicy
oświaty”, bo tylko właśnie oni mogli przyjąć dawkę antidotum przeciwko COVID-19
w 1. etapie programu szczepień. W komunikatach Ministerstwa używano nagminnie tego
wyrażenia, natomiast we wszystkich przepisach prawnych związanych z Narodowym
Programem Szczepień, używano wyrażenia „pracownicy pedagogiczni”. Na naszą prośbę,
poprzedzoną długimi rozmowami z Ministerstwem, do grupy pracowników pedagogicznych
zaklasyfikowano najpierw „pomoc nauczyciela”, potem „woźną oddziałową” sprawującą
opiekę w oddziałach przedszkolnych, a na końcu „nauczyciela—instruktora praktycznej nauki
zawodu” prowadzącego zajęcia praktyczne w szkołach kształcenia branżowego, którzy nie są
zatrudnieni na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela (praktyczna nauka zawodu
mogła w tym czasie odbywać się w zakładzie pracy lub stacjonarnie w szkole).
Punkty szczepień, w których nauczyciele mogli przyjąć dawkę antidotum przeciwko
COVID-19, miały być pierwotnie zlokalizowane wyłącznie w szpitalach węzłowych, czyli
takich, które znajdowały się najbliższej okolicy szkoły lub placówki. Ograniczenie punktów
szczepień wyłącznie do szpitali węzłowych stanowiło dość spore utrudnienie dla takiego
miasta jak Szczecin (funkcjonujące w Szczecinie szpitalne węzłowe nie dałyby rady
zaszczepić w miarę sprawnie i szybko tak ogromnej liczby nauczycieli). Dlatego, na nasz
wniosek, Ministerstwo Zdrowia wyraziło zgodę na zwiększenie w Szczecinie liczby punktów
szczepień.
Od poniedziałku, 15 lutego 2021 r., rozpoczęły się rejestracje
na szczepienia
dla pozostałych grup nauczycieli, którzy zostali wykluczeni w pierwszej turze pierwszego
etapu Narodowego Programu Szczepień, tj. nauczyciele klas 4–8 szkoły podstawowej, szkół
ponadpodstawowych, nauczyciele w wieku od 60 do 65 lat (próg górny) oraz nauczyciele
urodzeni do dnia 31 grudnia 2003 roku (próg dolny). Szczepienie nauczycieli powyżej 65 lat
zostało uwzględnienie w Narodowym Programie Szczepień w późniejszym okresie.
W 1. etapie szczepień przeciwko COVID–19 nie mogli wziąć udziału także nauczyciele,
którzy w roku szkolnym 2020/2021 nie wykonywali czynności zawodowych ze względu
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na długotrwałe zwolnienie lekarskie, urlop wychowawczy, rodzicielski, dla poratowania
zdrowia, itp.).
Z zebranych od dyrektorów szczecińskich szkół i placówek oświatowych prowadzonych
przez Gminę Miasto Szczecin wynika, że — spośród pracowników pedagogicznych
uprawnionych do szczepień przeciwko COVID-19 w pierwszej turze — ponad 50% z nich
skorzystało z tej możliwości. Szczegółowe informacje na ten temat prezentują poniższe dane.
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5. Nowa koncepcja organizowania dyżurów wakacyjnych w przedszkolach
publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
W związku z 4. falą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, przewidywaną na jesień 2021
roku, oraz (właściwie nieprzerwaną) pracą przedszkoli publicznych i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych w systemie stacjonarnym, w warunkach reżimu
sanitarnego, zaistniała potrzeba dokonania zmian w organizacji pracy tych placówek.
Aby w sposób maksymalny zabezpieczyć zdrowie dzieci, rodziców i pracowników przedszkoli
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ograniczyć przemieszczanie
się dzieci pomiędzy przedszkolami, podjęto decyzję o zmianie sposobu organizacji dyżurów
wakacyjnych, które od 28 czerwca 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. (w przeciwieństwie
do poprzednich lat) miały odbywać się w placówce, w której dziecko realizuje podstawę
programową wychowania przedszkolnego (tzw. placówka macierzysta). We współpracy
z dyrektorami przedszkoli publicznych oraz dyrektorami szkół podstawowych zostały
określone następujące zasady naboru na tzw. dyżury wakacyjne:
 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą
przyjmowane wyłącznie dzieci z macierzystej placówki,
 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane
będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają
możliwości zapewnienia dziecku innej opieki,
 kolejność składania zgłoszeń nie jest brana pod uwagę,
 obowiązkiem rodzica jest dostarczenie (w formie załącznika do zgłoszenia)
zaświadczenia o zatrudnieniu,
 dyrektor ma prawo zweryfikować podane w zaświadczeniu informacje,
 rodzic ma obowiązek skutecznego poinformowania dyrektora
o rezygnacji
z przyznanego miejsca najpóźniej do 12.06.2021 r.,
 dziecko może korzystać z dyżuru wakacyjnego przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie,
 z wakacyjnej opieki będą mogły skorzystać wyłącznie dzieci, które w roku szkolnym
2020/2021 uczęszczały do poszczególnych placówek,
 zainteresowani rodzice będą składać zgłoszenie w sprawie opieki wakacyjnej poprzez
„wrzucenie” tego dokumentu do urny w swoim macierzystym przedszkolu lub oddziale
przedszkolnym w szkole. Konieczne będzie również podanie, w jakim terminie dziecko
będzie przebywało w placówce wraz z określeniem liczby godzin pobytu w placówce,
 o organizacji pracy w okresie dyżuru wakacyjnego decyduje dyrektor przedszkola
lub dyrektor szkoły podstawowej.
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6. Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
W związku ze stanem epidemii, trwającym w Polsce od 20 marca 2020 r., Minister
Edukacji i Nauki podjął decyzję o zmianie terminu przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Termin ten został
mocno przesunięty w czasie. Rozpoczynał się w połowie czerwca 2020 r. i kończył się niemal
w ostatnim tygodniu sierpnia 2020 r., co uniemożliwiało przeprowadzenie naboru
uzupełniającego. Niestety, zmiana ta stanowiła spore utrudnienie dla uczniów i ich rodziców,
a przede wszystkim — komisji rekrutacyjnych (nauczycieli) powołanych w szkołach
do przeprowadzenia ww. postępowania, które — w związku z tą zmianą — były zmuszone do
pracy przez całe wakacje. Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w sytuacji
epidemicznej nastręczało także dodatkowych problemów, tj.:
1. Szkoły nie mogły w sposób właściwy przeprowadzić promocji swojej działalności
wśród uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Zazwyczaj odbywało się to
w formie tzw. dni otwartych szkoły. W związku ze stanem epidemii przeprowadzenie
tego przedsięwzięcia było mocno utrudnione.
2. Proces składania wymaganych dokumentów przez kandydatów–absolwentów szkół
podstawowych w szkołach 1. preferencji nie mógł odbywać się w taki sam sposób,
jak miało to miejsce w latach poprzednich, gdy w Polsce nie obowiązywały
obostrzenia sanitarne związane z epidemią. Należało więc wypracować takie
rozwiązania, które nie wymagały osobistego wstawiennictwa ucznia lub jego rodziców
w szkole ponadpodstawowej w czasie trwania postępowania rekrutacyjnego.
We współpracy z firmą, która od lat udostępnia dyrektorom szkół ponadpodstawowych oraz
Gminie Miasto Szczecin system usprawniający proces rekrutacyjny kandydatów do szkół,
przyjęto następujące warianty składania dokumentów przez kandydatów:
1) absolwent szkoły podstawowej, logując się w systemie, mógł wypełnić wniosek
i załączyć pozostałe wymagane dokumenty w formie skanów;
2) absolwent szkoły podstawowej, logując się w systemie, mógł wypełnić wniosek,
a pozostałe wymagane dokumenty przesłać do szkoły 1. preferencji
za pośrednictwem poczty elektronicznej;
3) wniosek wraz z pozostałymi, wymaganymi dokumentami kandydat mógł złożyć
bezpośrednio w szkole (urna) z zachowaniem wszystkich procedur sanitarnych.
Z możliwości elektronicznego składnia wniosków oraz pozostałych wymaganych
dokumentów (albo za pośrednictwem systemu, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej)
skorzystało 65% uczniów szkół podstawowych, 35% wybrało inny wariant (złożenie
dokumentów w urnie).
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Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 — porównanie z rokiem szkolnym 2019/2020
(tzw. podwójny rocznik absolwentów, tj. po 8-letniej szkole podstawowej
i po 3-letnim gimnazjum)
2019/2020
po SP

po GIM

2020/2021

po SP

po GIM

Typ szkoły
liczba kandydatów

liczba miejsc

dla absolwentów SP
liczba
miejsc

liczba
kandydatów

liceum
ogólnokształcące

2422

2271

2696

2406

2107

2403

technikum

1903

1776

1885

1754

1834

1812

branżowa szkoła
I stopnia

611

500

353

301

620

324

Razem

4936

4547

4934

4461

4561

4539

Łącznie liczba miejsc
Łącznie liczba kandydatów
Liczba kandydatów
zakwalifikowanych
z pierwszej preferencji
Liczba kandydatów
niezakwalifikowanych
w pierwszej preferencji

Typ szkoły
liceum ogólnokształcące
technikum
branżowa szkoła
I stopnia
Wszyscy

2019/2020

2020/2021

9483 miejsca

4561 miejsc

9395 kandydatów

4539 kandydatów

4045 kandydatów

89,12%

494 kandydatów

10,88%

Liczba
Liczba
miejsc kandydatów

Liczba kandydatów Liczba kandydatów
zakwalifikowanych niezakwalifikowanych
z pierwszej
z pierwszej
preferencji
preferencji
2 009
300
1 644
192

2 107
1 834

2403
1812

620

324

392

2

4 561

4 539

4 045

494
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Napływ uczniów spoza Szczecina do szkół ponagimnazjalnych
w latach 2014/2015 — 2018/2019 oraz szkół ponadpodstawowych
w latach 2019/2020 — 2020/2021

Bardzo duży problem — w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 —
stanowili repetenci zwłaszcza po gimnazjum. Zgodnie przepisami prawa (art. 150, art. 156,
art. 166 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe): uczniowie klas I
dotychczasowego trzyletniego LO, czteroletniego technikum, którzy w roku szkolnym
2019/2020 nie otrzymali promocji do klasy II, w roku szkolnym 2020/2021 stali się uczniami
klasy I odpowiednio czteroletniego LO lub pięcioletniego technikum. Zatem nie dość,
że powtarzają klasę, to ich edukacja wydłużyła się o dwa lata.
Ostateczne wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
wg stanu na 7 września 2020 r.
Liczba uczniów
przyjętych

w tym spoza
Szczecina

Liczba
oddziałów

Liczba
ucz./oddz.

LO

2029

630

68

29,83

TECHNIKUM

1513

440

48

31,52

BRANŻOWA
SZKOŁA I st.

357

59

11

32,45

3899

1129

127

31,26

razem
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7. Działalność legislacyjna w 2021 roku
1) likwidacja Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Zespole Szkół Łączności
w Szczecinie, wyłączenie Technikum Łączności w Szczecinie z Zespołu Szkół
Łączności i zmiana jego nazwy oraz rozwiązanie Zespołu Szkół Łączności
w Szczecinie.
Podjęte uchwały:
 Uchwała Nr XXV/743/21 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji
Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie oraz zamiaru
przekształcenia Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie (uchwala
intencyjna)
 Uchwała Nr XXVII/789/21 z dnia 23 marca 2021 r. wyłączenia Branżowej Szkoły
I stopnia nr 6 z Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie i jej likwidacji, zmiany nazwy
Technikum Łączności w Szczecinie oraz rozwiązania Zespołu Szkół Łączności
w Szczecinie
Branżowa Szkoła I stopnia nr 6, wchodząca (wraz z Technikum Łączności) w skład Zespołu Szkół
Łączności, powstała w 2017 roku w miejsce dotychczas funkcjonującej w tym zespole szkół
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9. Do przekształcenia ww. typu szkoły doszło
w wyniku zapoczątkowanej w 2017 roku reformy ustroju szkolnego, która m.in. w miejsce
dotychczasowych
3–letnich
zasadniczych
szkół
zawodowych
przeznaczonych
dla absolwentów gimnazjów, wprowadziła 3–letnie branżowe szkoły I stopnia dla absolwentów
8–letnich szkół podstawowych oraz — w tzw. przejściowym okresie wdrażania reformy —
absolwentów „wygaszanych” gimnazjów.
Gmina Miasto Szczecin prowadzi osiem branżowych szkoł I stopnia funkcjonujących
w następujących zespołach szkół: ZS nr 2, ZS nr 4, ZS nr 6, ZSRz, ZSŁ, ZSB, ZCEMiP
i ZS Sam. Od lat spośród ośmiu branżowych szkół I stopnia zaledwie połowa z nich utrzymuje stały
nabór kandydatów do klasy pierwszej, tj. każdego roku szkolnego jest uruchamiane kształcenie w
danym zawodzie w najczęściej w jednym lub dwóch oddziałach klasy pierwszej. Tę tendencję
obserwujemy w branżowych szkołach I stopnia funkcjonujących w następujących zespołach szkół: ZS
nr 4, ZS nr 6, ZSRz i ZS Sam. Okazjonalnie udaje się zrekrutować kandydatów do klasy pierwszej
branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół Budowlanych, tj. w jednym roku szkolnym jest
uruchamiane kształcenie w danym zawodzie, w kolejnym — już nie udaje się zrekrutować
wystarczającej liczby kandydatów, aby utworzyć oddział, w którym będzie prowadzone kształcenie
w zawodzie. W pozostałych trzech branżowych szkołach I stopnia, w tym przede wszystkim
w Branżowej Szkole I stopnia nr 6 w Zespole Szkół Łączności, mimo wielu prób, od lat nie udaje się
uruchomić kształcenia w zawodzie. Jako przykład mogą posłużyć efekty tego typu starań podjętych
przez dyrektora Zespołu Szkół Łączności w dwóch następujących po sobie latach szkolnych:
 w roku szkolnym 2014/2015 prowadzono nabór kandydatów do klasy pierwszej
w zawodzie monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych; na 30 dostępnych miejsc jedynie
1 kandydat był zainteresowany tą szkołą;
 w roku szkolnym 2015/2016 prowadzono nabór kandydatów w innym zawodzie (monter–
elektronik); na 30 miejsc jedynie 7 kandydatów było zainteresowanych tą szkołą.
Mimo wielu starań, od roku szkolnego 2009/2010, Branżowa Szkoła I stopnia nr 6
w Zespole Szkół Łączności pozostawała martwym bytem organizacyjnym o zerowej liczbie uczniów.
Stąd zaistniała potrzeba uporządkowania tej sytuacji poprzez wszczęcie procedury zmierzającej
do likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie. Potrzebę tę
dostrzegł także dyrektor ww. zespołu szkół, który 23 grudnia 2020 r. zwrócił się z wnioskiem do
organu wykonawczego Gminy Miasto Szczecin o podjęcie działań zmierzających do likwidacji
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branżowej szkoły I stopnia i rozwiązania Zespołu Szkół Łączności w celu usamodzielnienia Technikum
Łączności.
W przedmiotowym wniosku, skierowanym do organu wykonawczego Gminy Miasto Szczecin,
dyrektor Zespołu Szkół Łączności (ZSŁ) — w imieniu swoim, grona pedagogicznego i społeczności
uczniowskiej — zwrócił się także z prośbą o zmianę dotychczasowej nazwy szkoły: „Technikum
Łączności” na nazwę w brzmieniu: „Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych”. Technikum
kształci uczniów w zawodach związanych z: projektowaniem i administrowaniem sieciami
komputerowymi (technik teleinformatyk), tworzeniem oprogramowania lokalnego, sieciowego
i webowego (technik programista) oraz utrwalaniem, przetwarzaniem i publikowaniem obrazu (technik
fotografii i multimediów). W przyszłości będę podejmowane także starania, aby uruchomić nowy
zawód związany z cyberbezpieczeństwem. Dotychczasowa nazwa szkoły — jak argumentował
we wniosku dyrektor ZSŁ — nie opisywała w pełni aktualnie prowadzonych przez tę szkołę zawodów.
Zmiana dotychczasowej nazwy szkoły na nazwę w brzmieniu: Technikum Łączności i Multimediów
Cyfrowych „(...) pozwoli na zachowanie ciągłości z tradycją szkoły (tzw. Łącznościówki),
jak i wskazuje na ścisły związek z branżami cyfrowego świata rejestracji i publikacji obrazów (technik
fotografii i multimediów), łączności i przesyłania informacji (technik teleinformatyk), stałej obecności
programów komputerowych i aplikacji webowych (technik programista), ale także bezpieczeństwa
(przyszły zawód związany z cyberbezpieczeństwem)”.

2) usamodzielnienie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
Podjęta uchwała:
 Uchwała Nr XXV/744/21 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wyłączenia Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji
Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie jest placówką, która od lat osiemdziesiątych
— w wyniku decyzji Kuratora Oświaty w Szczecinie, pełniącego w tychże latach, w imieniu wojewody
szczecińskiego, rolę organu prowadzącego szczecińskie szkoły i placówki oświatowe — wchodzi do
dnia dzisiejszego w skład tego samego zespołu szkół i placówek, którego struktura organizacyjna na
przełomie kilkudziesięciu lat ulegała nieustannym przeobrażeniom, inicjowanym przez podmioty
pełniące dla tego zespołu szkół i placówek rolę organu prowadzącego. Do końca lat
dziewięćdziesiątych tę inicjatywę wobec wspomnianego zespołu szkół i placówek oświatowych
podejmował Kurator Oświaty w Szczecinie, działając w imieniu wojewody szczecińskiego,
a po zakończeniu reformy administracyjnej kraju i przejęciu prowadzenia poszczególnych typów szkół
i placówek oświatowych przez wyodrębnioną w wyniku tej reformy jednostkę samorządu
terytorialnego — Gmina Miasto Szczecin. W latach osiemdziesiątych tenże zespół szkół i placówek
oświatowych nosił nazwę Centrum Kształcenia Zawodowego w Szczecinie, w latach
dziewięćdziesiątych — Centrum Kształcenia, Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
w Szczecinie, potem — Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne im. prof. Henryka Mierzejewskiego
w Szczecinie, a od 2012 roku — Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
w Szczecinie. Podobnym przeobrażeniom — które co prawda nie wiązały się ze zmianą strukturalną,
ale dotyczyły nazewnictwa oraz zawężenia celów i zadań statutowych, ulegał Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Szczecinie, który w latach osiemdziesiątych nosił nazwę: Zakład Doskonalenia
Nauczycieli w Szczecinie, w latach dziewięćdziesiątych został przekształcony w Wojewódzki Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych w Szczecinie, a od 2002 roku — na mocy
Uchwały Nr XLIX/1020/02 Rady Miasta Szczecina — nosi nazwę: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Szczecinie. Od tego momentu Ośrodek pełni cele i zadania tzw. doradztwa metodycznego, które do
końca 2018 roku służyło doskonaleniu zawodowemu nauczycieli szkół i placówek oświatowych
prowadzonych wyłącznie przez Gminę Miasto Szczecin, a od stycznia 2019 roku — nauczycielom
szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Do końca 2018 roku to Gmina Miasto Szczecin finansowała doradztwo metodyczne i decydowała
o kierunkach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Z dniem 1 stycznia 2019 r. (w związku ze zmianą
przepisów ustawy Karty Nauczyciela) kompetencje dotyczące finansowania doradztwa metodycznego
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przekazano wojewodzie. Na tej podstawie od stycznia 2019 r. wojewoda zachodniopomorski udziela
Gminie Miasto Szczecin, prowadzącej Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, dotację na
finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy
metodycznego. W praktyce oznacza to, że od stycznia 2019 roku o finansowaniu i ustalaniu kierunków
doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym powierzanie nauczycielom zadań doradcy
metodycznego, leży w kompetencjach Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Rola organu
prowadzącego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie sprowadza się wyłącznie do
zapewnienia środków finansowych na jego utrzymanie oraz zapewnienia Ośrodkowi organizacyjnych
warunków do realizacji zadań statutowych.
W związku ze zmianą przepisów regulujących funkcjonowanie placówek doskonalenia nauczycieli
zaszła konieczność wyłączenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie ze struktury
organizacyjnej Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.
Przepisy rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1045) przewidują możliwość połączenia placówki doskonalenia nauczycieli
w zespół ze szkołą lub placówką, o której mowa w art. 2 pkt 3–8 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
— Prawo oświatowe, tj. z placówką oświatowo–wychowawczą albo z placówką kształcenia
ustawicznego, albo z poradnią psychologiczno–pedagogiczną, albo z MOW, MOS lub SOSW lub
placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem
stałego zamieszkania. W strukturze organizacyjnej Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej w Szczecinie znajdują się placówki niewymienione we wskazanych przepisach,
dlatego organ prowadzący był zobowiązany podjąć działania zmierzające do wyłączenia placówki
doskonalenia nauczycieli z ww. zespołu szkół i placówek.

3) połączenie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących w Szczecinie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno–Wychowawczym
dla Dzieci Słabosłyszących w Szczecinie — dokończenie procedury likwidacji
Podjęta uchwała:
 Uchwała Nr XXVI/757/21 z 23 lutego 2021 r. w sprawie likwidacji Specjalnego
Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana
Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15, w tym przedszkola i szkół wchodzących
w jego skład oraz przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej
I stopnia nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci
Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15
do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–
Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie
przy ul. Grzymińskiej 6
Powyższy akt prawa lokalnego był dopełnieniem dwuetapowej procedury prawnej związanej
z połączeniem dwóch specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych dla dzieci słabosłyszących
i niesłyszących.
5 lipca 2019 r. Rada Miasta Szczecin podjęła Uchwałę Nr IX/260/19 w sprawie zamiaru likwidacji
Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana
Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15, w tym przedszkola i szkół wchodzących w jego skład
oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana
Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14
w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima
w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6. Uchwała ta rozpoczęła procedurę zmierzającą do formalnej
likwidacji jednostki.
16 lipca 2020 r. Zachodniopomorski Kurator Oświaty wydał postanowienie (pismo
WWEAS.542.29.2020.KE), w którym pozytywnie zaopiniował połączenie dwóch, wymienionych
w tytule uchwały, specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych.
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W rezultacie procesu likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie oraz przeniesienia kształcenia
w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13 wchodzącej w jego skład do Branżowej
Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci
Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie:
a) wszyscy wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie oraz uczniowie szkół
wchodzących w jego skład, którzy do dnia 31 sierpnia 2021 r. nie zakończyli jeszcze nauki,
stali się, z dniem 1 września 2021 r., wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno–
Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie i/lub
uczniami szkół wchodzących w jego skład (w roku szkolnym 2020/2021 w placówce uczyło
się 21 uczniów, w tym 8 uczniów w szkole podstawowej i 13 uczniów w branżowej szkole
I st.),
b) nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami, zatrudnieni w Specjalnym Ośrodku
Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena
w Szczecinie, otrzymali odprawy pieniężne z tytułu likwidacji zakładu pracy lub propozycję
przeniesienia służbowego (w roku szkolnym 2020/2021 w Ośrodku było zatrudnionych
29 nauczycieli i 14 pracowników niepedagogicznych),
c) mienie ruchome (w tym dokumentacja oraz archiwum) przejął Specjalny Ośrodek Szkolno–
Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących w Szczecinie,
d) nieruchomość po likwidowanej placówce została wyłączona z zasobów oświatowych.
4) zmiana uchwały w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli

Podjęta uchwała:
 Uchwała Nr XXVII/790/21 z 23 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania
(Dz.Urz. Woj. Zach. z 2021 r. poz. 1931)
Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ prowadzący
szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, określa m.in. zasady udzielania i rozmiar obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora i wicedyrektora oświatowej
jednostki organizacyjnej oraz nauczyciela pełniącego inne, niż dyrektor lub wicedyrektor, stanowisko
kierownicze w tej jednostce.
Wobec dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych oraz nauczycieli, którym powierzono
inne niż ww. stanowiska kierownicze, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, obowiązującym aktem prawa miejscowego, który
reguluje powyższą kwestię, jest Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XII/444/19 z 26 listopada 2019 r.
W związku ze zmianami w szczecińskiej sieci szkół i placówek, podjętymi przez Radę Miasta Szczecin
na początku 2021 roku, zaistniała także potrzeba wprowadzenia zmian w Uchwale określającej zasady
udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla stanowisk
kierowniczych utworzonych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.
26 stycznia 2021 roku Rada Miasta Szczecin podjęła Uchwałę Nr XXV/744/21 w sprawie
wyłączenia z dniem 1 września 2021 r. placówki doskonalenia nauczycieli pod nazwą Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z zespołu szkół i placówek (ZCEMiP w Szczecinie)
i uczynienia jej samodzielną jednostką budżetową zarządzaną przez kierownika jednostki (dyrektora
placówki). Dlatego w uchwale zmieniającej wprowadzono zapisy dotyczące wymiaru obniżki
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora oraz wicedyrektora ww. placówki
doskonalenia nauczycieli z tytułu pełnienia obowiązków właściwych dla stanowiska kierowniczego.
Zgodnie z §4 ust. 2 ww. Uchwały tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli–konsultantów
wykonujących zadania w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wynosi 40 godzin.
W uchwale zmieniającej nauczycielowi–konsultantowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora
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ww. placówki doskonalenia nauczycieli, obniżono tygodniowy wymiar zajęć o 30 godzin. Dyrektor
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie będzie więc realizował zadania statutowe placówki
z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli w wymiarze 10 godzin tygodniowo, a w ramach
pozostałych 30 godzin wykonywał obowiązki właściwe dla kierownika oświatowej jednostki
budżetowej. Z kolei nauczycielowi–konsultantowi, któremu dyrektor (niebędący nauczycielem)
powierzył stanowisko wicedyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, obniżono
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć o 20 godzin. Wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Szczecinie będzie więc realizował zadania statutowe placówki z zakresu doskonalenia zawodowego
nauczycieli w wymiarze 20 godzin, a w ramach pozostałych 20 godzin będzie sprawował nadzór
pedagogiczny nad zatrudnionymi w Ośrodku nauczycielami–doradcami metodycznymi
i nauczycielami–konsultantami.
Z uwagi na szczególną funkcję dyrektora szkoły i zakres obowiązków wynikających z pełnionej
funkcji, przepisy prawa oświatowego przewidują w stosunku do nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub któremu powierzono to stanowisko w zastępstwie za nieobecnego dyrektora
szkoły, obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (inaczej: pensum) albo
zwolnienie z obowiązku jego realizacji. Obowiązujące przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin
Nr XII/444/19 z 26 listopada 2019 r. dotychczas nie określały warunków, w oparciu o które Rada
Miasta Szczecin mogłaby udzielać takich zwolnień w odniesieniu do dyrektorów szkół lub placówek
innych niż szkolne schronisko młodzieżowe (§3 ust. 5 Uchwały). W Uchwale zmieniającej ustalono,
że zwolnienie z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć może dotyczyć dyrektora
szkoły i nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko w zastępstwie za nieobecnego dyrektora
szkoły, wyłącznie w sytuacji, gdy w organizacji pracy szkoły wystąpiły warunki uniemożliwiające jego
realizowanie.
5) zmiana uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Podjęta uchwała:
 Uchwała Nr XXVIII/810/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2021 r.
poz. 2302)
Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawą”,
organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną
strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze
regulaminu:
1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz szczegółowe
warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33–34a ustawy;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy,
3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4
ustawy, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach.
Wobec nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Miasto Szczecin obowiązującym aktem prawa miejscowego, który reguluje powyższe kwestie,
jest Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIII/1226/18 z 5 lipca 2018 r. W 2019 r. dwukrotnie
zmieniono część zapisów tego regulaminu na mocy:
- Uchwały Nr IV/105/19 z dnia 26 lutego 2019 r.,
- Uchwały Nr X/322/19 z dnia 10 września 2019 r.
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26 stycznia 2021 roku Rada Miasta Szczecin podjęła Uchwałę Nr XXV/744/21 w sprawie
wyłączenia z dniem 1 września 2021 r. placówki doskonalenia nauczycieli pod nazwą Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z zespołu szkół i placówek (ZCEMiP w Szczecinie)
i uczynienia jej samodzielną jednostką budżetową zarządzaną przez kierownika jednostki (dyrektora
placówki). Dlatego w Załączniku Nr 1 do regulaminu, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Szczecin
Nr XLIII/1226/18 z 5 lipca 2018 r., wprowadzono kolejną zmianę polegającą na określeniu granicy
stawek dodatku funkcyjnego dla dyrektora, któremu z dniem 1 września 2021 r. zostanie powierzone
stanowisko dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz dla wicedyrektora tej
placówki, jeśli Ośrodkiem będzie kierować osoba niebędąca nauczycielem (taką możliwość przewidują
przepisy §7 ust. 2 i 3 rozporządzenia z MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli).
W uchwale zmieniającej wprowadzono także zamiany w Załączniku Nr 1 do regulaminu (Tabela
dodatków funkcyjnych, lp. 2) polegające na doprecyzowaniu zapisów dotyczących nazw oświatowych
jednostek organizacyjnych, w których utworzono stanowisko wicedyrektora. Dotychczasowy zapis
w brzmieniu: „Wicedyrektor 1) przedszkola, 2) szkoły, placówki” był nieprecyzyjny, zwłaszcza
w kontekście oświatowych jednostek organizacyjnych jak: zespół szkół, poradnia psychologiczno–
pedagogiczna, specjalny ośrodek szkolno–wychowawczy, bursa szkolna, które — w myśl
obowiązujących przepisów prawa oświatowego — nie są ani przedszkolem, ani szkołą, ani placówką
(są odrębnym bytem organizacyjnym, wchodzącym w skład polskiego systemu oświaty). Zastąpiono
zatem zapis ujęty w Załączniku Nr 1 do regulaminu (Tabela dodatków funkcyjnych, lp. 2)
w brzmieniu: „Wicedyrektor 1) przedszkola, 2) szkoły, placówki” na zapis w brzmieniu: „Wicedyrektor
1) przedszkola, 2) jednostek organizacyjnych wymienionych w lp. 1 od pkt. 2 do pkt. 12, 3) placówki
doskonalenia nauczycieli”.
W 2019 roku przeprowadzono drugi etap reformy oświatowej, w ramach którego zmieniono m.in.
nomenklaturę dotyczącą określania grupy szkół, w których prowadzi się kształcenie zawodowe. Odtąd
technika, branżowe szkoły I i II stopnia oraz szkoły policealne określa się mianem szkół szkolnictwa
branżowego, w których prowadzi się kształcenie zawodowe. Stąd zaistniała konieczność
doprecyzowania zapisu ujętego w Załączniku Nr 1 do regulaminu (Tabela dodatków funkcyjnych) lp. 1
pkt 4 w brzmieniu: „4) zespołu szkół ogólnokształcących, sportowych, zawodowych i szpitalnych
liczącego:” na zapis w brzmieniu: „4) zespołu szkół: ogólnokształcących, sportowych, szkolnictwa
branżowego, specjalnych i szpitalnych liczącego:”.
W związku z podjętą 30 czerwca 2020 r. przez Radę Miasta Szczecin Uchwałą Nr XIX/595/20
w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 1 w Szczecinie
przy ul. Potulickiej 3 w Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie, należało uwzględnić
w Załączniku Nr 1 do regulaminu (Tabela dodatków funkcyjnych) lp. 1 pkt 4 także granice stawki
dodatku funkcyjnego dla dyrektora ww. zespołu szkół specjalnych.
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6) zmiana sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

Podjęta uchwała:
 Uchwała Nr XXX/865/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających
siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj.
Zach. z 2021 r. poz. 3486)
W celu zapewnienia dzieciom i młodzieży mieszkającej w Szczecinie realizację odpowiednio
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, Rada Miasta Szczecin ustala — zgodnie z przepisem art. 39
ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe — plan sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz inne
podmioty założycielskie. Plan sieci publicznych szkół, o których mowa wyżej, obowiązujący
od 1 września 2019 r., został ustalony Uchwałą Nr VIII/249/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca
2019 r. (zmienionej Uchwałą Nr XX/617/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2020 r.)
W związku z podjęciem na poziomie legislacyjnym przez Radę Miasta Szczecin, w okresie
od stycznia 2021 r. do marca 2021 r., działań związanych z przeprowadzeniem zmian w planie sieci
szkół ponadpodstawowych i specjalnych, zaistniała konieczność jego uporządkowania, aby był on
zgodny ze stanem faktycznym obowiązującym od 1 września 2021 r.
W uchwale zmieniającej uwzględniono:
a) zmianę nazwy Technikum Łączności w Szczecinie na Technikum Łączności i Multimediów
Cyfrowych w Szczecinie, rozwiązanie zespołu szkół przy ul. Ku Słońcu 27/30 w Szczecinie
oraz likwidację branżowej szkoły I stopnia, wchodzącej w jego skład,
b) likwidację specjalnego ośrodka szkolno–wychowawczego dla dzieci niesłyszących i szkół
wchodzących w jego skład,
c) zmianę podmiotu wykonującego zadania organu prowadzącego Centrum Edukacji
Ogrodniczej w Szczecinie.
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8. Wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach prowadzonych przez JST
OGÓLNOPOLSKI EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych
w klasach I–VIII. Egzamin został przeprowadzony po raz pierwszy w roku szkolnym
2018/2019. Jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń ósmej klasy musi
do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń
powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin jest
przeprowadzany w formie pisemnej. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech
przedmiotów obowiązkowych, tj.:
1. języka polskiego
2. matematyki
3. języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego,
rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego).
Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach
obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Egzamin jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.
Egzamin ósmoklasisty w sesji 2021 odbył się w terminie od 25 maja do 27 maja 2021 r.
W warunkach reżimu sanitarnego do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 2 862 uczniów klas
ósmych z 45 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin. Mimo
trwającego w tym czasie stanu epidemii, egzamin ósmoklasisty odbył się w szczecińskich
szkołach podstawowych bez zakłóceń.
Załączone poniżej wykresy ilustrują średnie wyniki procentowe uczniów szczecińskich
szkół podstawowych na egzaminie ósmoklasisty na tle wyników w kraju i województwa
zachodniopomorskiego.
Wykres nr 1. Średnie wyniki procentowe z egzaminu ósmoklasisty — język polski (Źródło: CKE)

60%

60%

56%

m. Szczecin

województwo
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Wykres nr 2. Średnie wyniki procentowe z egzaminu ósmoklasisty — matematyka

50%

47%

42%

m. Szczecin

województwo

kraj

Źródło: CKE

Wykres nr 3. Średnie wyniki procentowe z egzaminu ósmoklasisty — język angielski i język niemiecki

72%
65%

66%

63%

49%

46%

m. Szczecin

województwo

język angielski

kraj

język niemiecki

Źródło: CKE
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OGÓLNOPOLSKI EGZAMIN MATURALNY
Egzamin maturalny w sesji 2021 odbył się w terminie od 4 maja do 20 maja 2021 r.
W warunkach reżimu sanitarnego do egzaminu maturalnego przystąpiło 2 822 absolwentów
szczecińskich szkół ponadpodstawowych (klas dotychczasowego 3–letniego liceum
ogólnokształcącego i klas dotychczasowego 4-letniego technikum) prowadzonych przez
Gminę Miasto Szczecin.
Ze względu na sytuację epidemiczną Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję, że egzamin
maturalny w sesji egzaminacyjnej 2021 (podobnie jak to miało miejsce w poprzedniej sesji
egzaminacyjnej) będzie przeprowadzony z przedmiotów obowiązkowych wyłącznie w części
pisemnej (bez tzw. ustnej matury). Absolwenci szczecińskich szkół ponadpodstawowych
przystąpili więc do trzech obowiązkowych egzaminów w części pisemnej:
 egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym),
 egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym),
 egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym).
Ze względu na sytuację epidemiczną Minister odwołał także obowiązek przystąpienia
maturzysty do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym
w części pisemnej.
Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musiał uzyskać co najmniej 30% punktów
z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego, w części pisemnej (język polski,
matematyka i język obcy nowożytny).
Spośród 1870 absolwentów 3–letnich liceów ogólnokształcących prowadzonych przez
Gminę Miasto Szczecin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego, 91% zdało egzamin
maturalny.
8% absolwentów ww. typu szkoły, którzy nie zdali jednego z obowiązkowych przedmiotów
maturalnych, miało prawo przystąpić do tzw. egzaminu poprawkowego w sierpniu 2021 r.
Zaledwie 1% absolwentów 3–letnich liceów ogólnokształcących prowadzonych przez
Gminę Miasto Szczecin nie zdało egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu
maturalnego i nie mieli prawa przystąpić do tzw. poprawki.
Spośród 952 absolwentów 4–letnich techników prowadzonych przez Gminę Miasto
Szczecin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego, 75% zdało egzamin maturalny.
18% absolwentów ww. typu szkoły, którzy nie zdali jednego z obowiązkowych
przedmiotów maturalnych, miało prawo przystąpić do tzw. egzaminu poprawkowego
w sierpniu 2021 r.
7% absolwentów 4-letnich techników prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin
nie zdało egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu maturalnego
i nie mieli prawa przystąpić do tzw. poprawki.
Źródło: OKE Poznań
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OGÓLNOPOLSKI EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE
W ZAWODZIE
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania
przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej
w zawodzie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z części pisemnej
i części praktycznej. Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego, która
trwa 60 minut. Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego. Polega na
wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym
na stanowisku egzaminacyjnym. Aby uzyskać świadectwo potwierdzające daną kwalifikację
w zawodzie, uczeń musi uzyskać:
 z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
 z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w każdym roku
kalendarzowym w dwóch sesjach egzaminacyjnych: pierwszej — organizowanej na przełomie
stycznia i lutego oraz drugiej — organizowanej na przełomie czerwca i lipca.
1. SESJA EGZAMINACYJNA 2021
W okresie od 11 stycznia do 19 lutego 2021 r., w warunkach reżimu sanitarnego, 881
uczniów z 11 szczecińskich techników prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin
przystąpiło do dwóch obowiązkowych części egzaminu potwierdzającego kwalifikację
zawodową (zorganizowano egzaminy łącznie z 35 kwalifikacji zawodowych). Obie części
egzaminu zdało 79,45% uczniów. Zdawalność w województwie wynosiła 72,8%. Uczniowie,
którzy zdali obie części egzaminu, otrzymali świadectwo potwierdzające uzyskanie
kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie.
W pierwszej sesji egzaminacyjnej 2021 nie wzięli udziału uczniowie branżowych
szkół I stopnia.
2. SESJA EGZAMINACYJNA 2021
W okresie od 7 czerwca do 8 lipca 2021 r., w warunkach reżimu sanitarnego, 1 076
uczniów z 11 szczecińskich techników prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin
przystąpiło do dwóch obowiązkowych części egzaminu potwierdzającego kwalifikację
zawodową (zorganizowano egzaminy łącznie z 41 kwalifikacji zawodowych). Obie części
egzaminu zdało 84,2% uczniów. Zdawalność w województwie wynosiła 75,5%. Uczniowie,
którzy zdali obie części egzaminu, otrzymali świadectwo potwierdzające uzyskanie
kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie.
W okresie od 7 czerwca do 8 lipca 2021 r., w warunkach reżimu sanitarnego,
58 absolwentów z 3 szczecińskich branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Gminę
Miasto Szczecin przystąpiło do dwóch obowiązkowych części egzaminu potwierdzającego
kwalifikację zawodową (zorganizowano egzaminy łącznie z 6 kwalifikacji zawodowych).
Obie części egzaminu zdało 69% absolwentów, podczas gdy zdawalność w województwie
wynosiła 75,5%. Uczniowie, którzy zdali obie części egzaminu, otrzymali świadectwo
potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w danym zawodzie.
Źródło: OKE Poznań
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9. Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego za rok szkolny
2020/2021
9.1. Wnioski z zewnętrznych ewaluacji problemowych przeprowadzonych przez
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez JST.
Z dniem 29 października 2020, zgodnie z pismem DKO-WNP.4092.61.202.EL
Zachodniopomorski Kurator Oświaty zawiesił realizację działań w zakresie ewaluacji 2.
Do tego czasu wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Szczecinie przeprowadzili ewaluację
problemową w jednej szkole prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin — branżowej szkole
I stopnia3. Ewaluację zrealizowano w zakresie wskazanym przez Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty: „szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski
z analizy egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”.
Raport z powyższej ewaluacji problemowej sporządzono w oparciu o informacje zebrane
podczas niżej wymienionych badań :

ankietowanie i wywiad grupowy (nauczyciele),

wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły,

analiza dokumentacji szkoły.
Wnioski:
1. „Analizy badań zewnętrznych i ewaluacji wewnętrznej prowadzą do formułowania
wniosków i rekomendacji, na podstawie których nauczyciele planują i podejmują działania
służące podnoszeniu jakości procesów edukacyjnych.
2. Na podstawie sformułowanych wniosków szkoła podejmuje skuteczne działania
podnoszące efektywność procesów edukacyjnych, co przekłada się na dobry odbiór szkoły
w środowisku lokalnym oraz wyposażenie uczniów w nowe kwalifikacje.
3. Monitorowanie realizowanych działań odbywa się w szkole systemowo, a formułowane
wnioski są ukierunkowane na praktyczne ich wykorzystanie, co zapewnia większą
skuteczność podejmowanych działań oraz wpływa na poprawę wyników nauczania. ”

2

Narada dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 27.08. 2021 r.– prezentacja na stronie internetowe Kuratorium
Oświaty w Szczecinie (slajd 7).
3
Raport z ewaluacji problemowej, BIP-Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Ewaluacja – raporty SEO
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9.2. Kontrole planowe przeprowadzone przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez JST
W roku szkolnym 2020/2021 Zachodniopomorski Kurator Oświaty przeprowadził
w szkołach prowadzonych przez gminę Miasto Szczecin kontrole planowe na podstawie
arkuszy zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej o następującej tematyce:
1. Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach.
2. Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub
w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
Na podstawie pisma Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 marca 2021 r.
DKO-WNP.4092.61.2020.DB — zawieszona został realizacja działań w zakresie niżej
wymienionych kontroli planowych:
 „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”.
 „Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki
zdrowotnej”.
 „Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
i kursach umiejętności zawodowych”. 4
Ad 1. Kontrolę planową w zakresie „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania
monitoringu wizyjnego w szkołach” przeprowadzono w jednej szkole
ponadpodstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin. Dyrektorowi
kontrolowanej szkoły nie wydano zaleceń.
Ad 2. Kontrolę planową w zakresie „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć
w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom
pomocy psychologiczno–pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki
kształcenia” przeprowadzono w dwóch szkołach ponadpodstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin5. Żadnemu z dyrektorów
skontrolowanych szkół nie wydano zaleceń.
6.3. Kontrole doraźne przeprowadzone przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez JST.
Kontrole doraźne są przeprowadzane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny
w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba przeprowadzenia w szkole lub placówce działań nieujętych
w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny. Stwierdzenie potrzeby
przeprowadzenia takiej kontroli może nastąpić na skutek wniosku podmiotu zewnętrznego lub
na skutek przeprowadzonej przez kuratora oświaty analizy dotychczasowych wyników
nadzoru pedagogicznego nad szkołą lub placówką. W roku szkolnym 2020/2021 wizytatorzy
Kuratorium Oświaty w Szczecinie przeprowadzili 27 kontroli doraźnych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.

4

5

Narada dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 27.08. 2021 r.– prezentacja na stronie internetowe Kuratorium
Oświaty w Szczecinie (slajd 7).
Protokół kontroli planowej Nr 156533, BIP Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
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Tabela 1. Zestawienie liczby kontroli doraźnych przeprowadzonych przez wizytatorów KO
w Szczecinie ze względu na wnioskodawców.

Wnioskodawca kontroli

Liczba przeprowadzonych
kontroli
w szkołach i placówkach Gminy
M. Szczecin

Zachodniopomorski Kurator Oświaty

5

Organ prowadzący szkołę/placówkę

-

Prokuratura

-

Rodzice

16

Uczniowie/słuchacze

-

Rzecznik Praw Dziecka

1

Inne podmioty/dyrektor szkoły/NIK/Prezes Zarządu
Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji/ anonim

5

Najwięcej kontroli doraźnych przeprowadzono na wniosek rodzica/rodziców — 16,
co stanowi 59,3% wszystkich kontroli doraźnych przeprowadzonych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.
Tematyka kontroli doraźnych przeprowadzonych przez Zachodniopomorskiego Kuratora
Oświaty na wniosek rodziców dotyczyła następujących zagadnień: 6
 zgodność z przepisami prawa organizacji i udzielania uczniom pomocy psychologiczno
– pedagogicznej, w tym współpraca z rodzicami,
 zgodność z przepisami prawa oceniania z poszczególnych przedmiotów oraz oceniania
zachowania,
 zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom/ uczniom na terenie przedszkola/ szkoły —
podejmowanie przez przedszkole/szkołę działań wychowawczych w związku
ze zdarzeniami w przedszkolu/szkole, takimi jak: przemoc rówieśnicza, wypadki
dzieci/ uczniów /,
 sprawowaniem nadzoru pedagogicznego przez dyrektora placówki nad pracą
nauczycieli, w tym realizacją podstawy programowej,
 zgodność z przepisami prawa realizacji podstawy programowej,
 przestrzeganie praw ucznia w tym w zakresie równego traktowania,
 zgodność z przepisami prawa posiadanych przez nauczycieli kwalifikacji
do prowadzenia zajęć z uczniem,
 organizacja zajęć dodatkowych,
 przestrzeganie statutu placówki,
 zgodność z przepisami prawa wydania decyzji Dyrektora.

6

Protokoły kontroli doraźnych Nr WKOS: 5533.77.2020.EK.EM, 5533.83.2020.AS.MM, 5533.84.2020.MK.HM,
5533.85.2020.MD.HM,
5533.4.2021.MK.MD,
5533.6.2021.MP.AK,
5533.7.2021.EK,
5533.14.2021.MP.MD,
5533.15.2021.MP.HM , 5533.20.2021.MK.MD, 5533.21.2021.MG.MS, 5533.24.2021,MM.MK, 5533.27.2021.MP.MD,
5533.32.2021.EK, 5533.33.2021.MM.EW, 5533.37.2021.EK, BIP Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
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Tematyka kontroli doraźnych przeprowadzonych przez Zachodniopomorskiego Kuratora
Oświaty z własnej inicjatywy dotyczyła następujących zagadnień: 7
 zgodność z przepisami prawa przeprowadzenia rekrutacji oraz organizacji grup
przedszkolnych w r. szk. 2020/2021,
 zgodność z przepisami prawa warunków i sposobu wykonywania przez szkołę zadań
umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i językowej
uczniów należących do mniejszości narodowych,
 zgodność z przepisami prawa realizacji podstawy programowej i ramowego planu
nauczania dla szkoły podstawowej,
 zapewnienie uczniowi bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki,
 sprawdzenie stanu realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli doraźnych
przeprowadzonych w poprzednim roku szkolnym.

bez zaleceń
1 zalecenie
2 zalecenia
3 i więcej
zaleceń

7

18,5%
29,6%
25,9%

7

26%

2
3
2

1
4
4

1

4

2

poradnie
psychologicznopedagogiczne
młodzieżowe
ośrodki
socjoterapii

5
8
7

technika

%

liceum
ogólnokształcące

Liczba szkół
/placówek

szkoły podstawowe

Liczba
zaleceń

przedszkola

Tabela 2. Zestawienie liczby /%/ zaleceń wydanych dyrektorom szkół i placówek prowadzonych
przez Gminę Miasto Szczecin w wyniku kontroli doraźnych przeprowadzonych
przez wizytatorów KO w Szczecinie.

1

1

1
1

Protokoły kontroli doraźnej Nr : 5533.29.2021.MD, 5533.31.2021.MD.MK, 5533.78.2020.MD.EK, BIP Kuratorium Oświaty
w Szczecinie
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10. Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin dla uczniów szczecińskich
szkół za osiągnięcia szkolne i olimpijskie
W roku szkolnym 2020/2021 nagrody Prezydenta Miasta Szczecin były przyznawane
uczniom szczecińskich szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych za wybitne
osiągnięcia szkolne i naukowe według zasad określonych w Uchwale Nr XVII/557/20 Rady
Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r.
poz. 2422).
W budżecie Miasta Szczecin zapewniono środki finansowe przeznaczone na ten cel
w wysokości 445 000,00 zł. Ogółem wpłynęło 545 wniosków (288 wniosków ze szkół
podstawowych oraz 257 ze szkół ponadpodstawowych), z których Komisja pozytywnie
rozpatrzyła 337.
SZKOŁY PODSTAWOWE
Ogółem wpłynęło 288 wniosków dyrektorów szkół podstawowych oraz zespołów szkół,
w których funkcjonują szkoły podstawowe. Komisja pozytywnie rozpatrzyła 165. Najwięcej
punktów i nagrodę w wysokości 2 600,00 zł otrzymał uczeń Szkoły Podstawowej nr 6
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie.
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
Ogółem wpłynęło 257 wniosków dyrektorów samodzielnych liceów ogólnokształcących,
techników oraz zespołów szkół, w których funkcjonują szkoły ponadpodstawowe. Komisja
pozytywnie rozpatrzyła 172. Najwięcej punktów i nagrodę w wysokości 2 000,00 zł otrzymał
uczeń XIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7
w Szczecinie.
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11. Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących i Techników
„Perspektywy 2021” — wyniki
XIII Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum Organizacji i Zarządzania funkcjonujące
w Zespole Szkół nr 8 po raz kolejny zostały wyróżnione w ogólnopolskim Rankingu
Liceów i Techników Perspektywy (edycja 2021).
To kolejny ogromny sukces placówek z naszego miasta, które ponownie udowodniły swoją
wartość i wysoką jakość nauczania. „Trzynastka” wróciła na podium prestiżowego Rankingu
Perspektyw (zajęło 3. miejsce obok XIV LO im. Stanisława Staszica z Warszawy
oraz Uniwersyteckiego LO z Torunia), a Technikum Organizacji i Zarządzania zdobyło tytuł
najlepszej placówki tego typu w regionie. Sukces to zasługa ciężkiej pracy tych szkół, która
stała się szczególnie ważna w tak trudnym, wyjątkowym czasie pandemii.
Szczecińska „Trzynastka” od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach
przygotowywanych przez miesięcznik „Perspektywy”.
Pomimo tego, że sposób oceniania szkół przez lata zmieniał się, XIII Liceum
Ogólnokształcące niezmiennie udowadniało swoimi wynikami, że znajduje się w ścisłej
czołówce polskich szkół. Przy opracowywaniu tegorocznego zestawienia liceów
ogólnokształcących pod uwagę były brane takie czynniki jak:
 wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45% punktów),
 wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30% punktów) oraz
 sukcesy w olimpiadach (25% punktów).
Wysoka pozycja w rankingu ogólnopolskim, to nie jedyny sukces, którym może pochwalić
się XIII Liceum Ogólnokształcące. W Rankingu Olimpijskim szczecińska placówka zajęła
drugie miejsce. W pierwszej pięćdziesiątce Rankingu Liceów Ogólnokształcących znalazło się
również szczecińskie II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I.
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12.

Realizacja projektów
w szczecińskich szkołach

finansowanych

z

funduszy

unijnych

W roku szkolnym 2020/2021 w wybranych typach szkół realizowano głównie dwa typu projektów
współfinansowanych ze środków unijnych:
1) Projekt „Akademia Kompetencji – doskonalenie kompetencji uczniów szczecińskich
szkół”
Nr projektu: RPZP.08.03.00-32-K049/18
Nr Umowy o dofinansowanie realizacji projektu: RPZP.08.03.00-32-K049/18-00 z dn. 25.09.2018 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie
RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów
uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii
ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Okres realizacji projektu od 1 lutego 2019 roku do 31 października 2023 roku.
Liczba szkół biorących udział w projekcie – 23 (17 szkół podstawowych i 6 liceów);
Liczba uczniów biorących udział w projekcie – 1 864
Liczba nauczycieli objętych wsparciem - 216
Wartość projektu 8 367 617,57 zł
W tym:
- środki wspólnotowe 7 112 474,93 zł
- budżet państwa
836 761,76 zł
- wkład własny jst
418 380,88 zł
Wydatki poniesione na realizację projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kompetencji
uczniów szczecińskich szkół” w 2020 r. wyniosły 588 337,24 zł
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności
i pracy zespołowej prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.
W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
 24 852 godziny zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z matematyki, biologii, chemii, fizyki
i geografii prowadzonych metodą eksperymentu,
 3 960 godzin laboratoriów informatycznych dla uczniów,
 1 600 godziny kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli,
 2 742 godziny doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów,
 wyposażenie pracowni przedmiotowych 23 szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne
oraz narzędzia TIK.
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2) Projekt „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich
szkół”
Nr projektu: RPZP.08.07.00-32-K014/16
Nr Umowy o dofinansowanie realizacji projektu:RPZP.08.07.00-32-K014/16-00 z dn. 27.12.2016 r.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie RPZP.08.07.00
Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących
w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia
zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2021 roku.
Liczba szkół biorących udział w projekcie – 6 (Technikum Ekonomiczne, Zespół Szkół Nr 4, Zespół
Szkół nr 6, Centrum Edukacji Ogrodniczej, Zespół Szkół Budowlanych, Zachodniopomorskie Centrum
Edukacji Morskiej i Politechnicznej);
Liczba uczniów biorących udział w projekcie – 1081
Liczba nauczycieli objętych wsparciem - 21
Wartość projektu: 9 271 733,92 zł
W tym:
- środki wspólnotowe 7 880 973,83 zł
- budżet państwa
921 987,07 zł
- wkład własny jst
468 773,02 zł
Wydatki poniesione na realizację projektu „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia
zawodowego szczecińskich szkół” w 2020 r. – 1 553 019,46 zł
Celem projektu był wzrost efektywności kształcenia zawodowego, jego dostosowanie do wymogów
regionalnego rynku pracy poprzez podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji zawodowych
uczniów, uzupełnienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz stworzenie warunków
odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych.
W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
 wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse
na rynku pracy (kursy, szkolenia),
 staże i praktyki zawodowe,
 kursy dla nauczycieli,
 doradztwo edukacyjno – zawodowe,
 wyposażenie pracowni i warsztatów szkół.
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13. Finansowanie szczecińskiej oświaty
Wydatki przeznaczone na szczecińską oświatę stanowią największą część wydatków
bieżących budżetu Gminy Miasto Szczecin. W roku 2020 r. wydatki na realizację zadań
oświatowych (w sferze Edukacja i Nauka) wyniosły 784,4 mln zł, co stanowi 32 % wydatków
Miasta i — w każdym roku — są coraz wyższe.

Wykres nr 1. – Udział wydatków w poszczególnych Sferach w budżecie Miasta Szczecin

Wykres nr 2. — Wydatki w sferze Edukacja i Nauka w latach 2016–2020
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Dofinansowanie środkami Miasta Szczecin do wydatków Oświaty wzrasta w 2021 roku
m. in. ze względu na podniesienie od 1 września 2019 roku (o 9,6%) i od 1 września 2020
roku (o 6%) wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz podniesienie od 1 stycznia
2020 r. minimalnego wynagrodzenia zasadniczego (z 2600 zł brutto do 2800 zł brutto),
co miało wpływ na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi.
Środki finansowe z części oświatowej subwencji ogólnej są niestety zbyt niskie, a sytuacja
budżetowa Miasta w 2021 roku, w związku z sytuacją epidemiczną, jest wyjątkowo trudna.
Obniżają się dochody Miasta z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie w placówkach
przedszkolnych (co jest związane z czasowym zawieszeniem zajęć). Obniżeniu ulegają
również dochody z tytułu najmów i dzierżawy pomieszczeń szkolnych. Rosną gwałtowanie
natomiast wydatki związane z zabezpieczeniem uczniów i pracowników oświatowych przez
zarażeniem koronawirusem SARS–CoV–2. Przestrzeganie w placówkach oświatowych reżimu
sanitarnego oznacza dodatkowe wydatki na zakup środków do dezynfekcji, środków ochrony
osobistej, sprzętu na prowadzenie zajęć on–line, specyficzną organizację ogólnopolskich
egzaminów, itp.

Wykres nr 5.

Dofinansowanie zadań oświatowych w latach 2017–2020
(sfery: edukacja i nauka, finanse i różne rozliczenia, w tym rezerwa na odprawy
emerytalne i nagrody jubileuszowe)
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Tabela nr 1.

Wysokość subwencji oświatowej w latach 2015–2021

2015
Subwencja
oświatowa
Dynamika
zmian
subwencji
oświatowej
Udział
subwencji
oświatowej
w wydatkach
bieżących

Tabela nr 2 .

2016

2017

2018

2019

2020

2021

389 094 270 398 101 576 404 987 026 420 378 670 460 335 737 511 582 365 545 308 388

103,12%

102,31%

101,73%

103,80%

109,51%

111,13%

106,59%

67,24%

66,99%

65,02%

62,95%

61,83%

64,00%

62,58%

Wydatki na wynagrodzenia wszystkich pracowników zatrudnionych
w szczecińskich placówkach oświatowych w wydatkach bieżących na oświatę
w latach 2018– 2021
2018
WYKONANIE

2019
WYKONANIE

2020
WYKONANIE

2021
PLAN

Subwencja oświatowa (z Metryczki)

419 730 322

451 555 900

507 113 992

530 323 158

Rezerwa subwencji na odprawy
Dodatkowa subwencja na podwyżki
i na świadczenie „Na Start”
Rezerwa na wzrost zadań
Dotacje dla placówek niepublicznych
(bez wydatków na ugody sądowe)
Dotacja przedszkolna
Środki uzyskane z MEN na wydatki
placówek publicznych
(wiersz 1+2+3+4+5-6+7)
Wydatki bieżące Wydziału Oświaty
na wszystkie zadania (bez zleconych
i finansowanych dotacjami)

135 328

179 711

165 280

Wydatki bieżące na prowadzenie
publicznych placówek
(w Sferze Edukacja i Nauka)

8 245 413
1 161 839
104 191 181

119 114 922

136 911 896

143 422 000

14 311 020

14 951 771

15 868 850

16 063 320

329 985 489

355 817 873

387 398 065

402 964 478

641 055 014

711 072 595

764 532 087

818 120 142

Wydatki bieżące z wszystkich Rozdziałów
i § dotyczące Oświaty na zadania "Prowadzenia
publicznych …"
537 196 071

587 272 195

628 183 301

670 923 621
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2018
WYKONANIE
Wynagrodzenia (§ 4010, 4110, 4120, 4780,
4040) na zadaniach prowadzenie publicznych
448 608 876
szkół…
Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych
335 834 909
(na zadaniach prowadzenie publicznych )
Wynagrodzenia pracowników
niepedagogicznych (na wszystkich zadaniach)
112 773 967
(zest. ze szkół)
% pokrycia wydatków na wynagrodzenia
pracowników pedagogicznych subwencją
98%
oświatową (+ dotacja przedszkolna - dotacje dla
placówek niepublicznych)
Różnica między Środkami z MEN
a wydatkami na wynagrodzenia pracowników
- 5 849 420
pedagogicznych
% pokrycia wydatków na wynagrodzenia
wszystkich pracowników w oświacie subwencją
74%
oświatową (+ dotacja przedszkolna - dotacje dla
placówek niepublicznych)
Różnica między środkami z MEN
a wydatkami na wynagrodzenia wszystkich
- 118 623 387
pracowników

2019
WYKONANIE

2020
WYKONANIE

2021
PLAN

491 472 708

532 932 041

564 180 283

367 799 097

402 841 751

431 597 916

123 673 611

130 090 290

132 582 367

97%

96%

93%

-

11 981 224

- 15 443 686

72%

- 135 654 835

- 28 633 438

73%

71%

- 145 533 976

- 161 215 805

Część oświatowa subwencji ogólnej z roku na rok w coraz mniejszym stopniu pokrywa
wydatki poniesione przez Miasto na same wynagrodzenia pracowników zatrudnionych
w szczecińskich placówkach oświatowych. W 2017 roku kwota otrzymanej subwencji
oświatowej wystarczała na pokrycie w całości wynagrodzeń pracowników pedagogicznych
(103 %), ale nie starczyła na pokrycie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi,
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Od 2018 roku systematycznie spada
odsetek pokrycia subwencją wydatków na pensje nauczycieli z 98% w 2018 r. do 93%
w 2021 r. Powyższe dane wskazują, że pomimo ciągłego wzrostu kwot części oświatowej
subwencji ogólnej, nie ma możliwości pokrycia tymi dochodami stale rosnących kosztów
samych tylko wynagrodzeń pracowników oświatowych.
Tabela nr 3.

Wydatki oświatowe w latach 2015–2021 we wszystkich sferach

Wydatki
Wydatki
bieżące
Dynamika
wydatków
bieżących
Wydatki
majątkowe
Dynamika
wydatków
majątkowych

2015

Wydatki
ogółem

2016

2017

2018

578 633 626 594 309 389 622 891 094 667 826 586

2019

2020

Plan na 2021

744 534 204

799 351 441

871 336 096

102,07%

102,71%

104,81%

107,21%

111,49%

107,36%

109,01%

22 956 020

36 395 042

37 132 377

90 867 898

126 945 428

105 448 777

97 571 827

91,77%

158,54%

102,03%

244,71%

139,70%

83,07%

92,53%

871 479 632

904 800 218

968 907 923

601 589 646 630 704 431 660 023 471 758 694 484
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Wydatki oświatowe to nie tylko wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia
pracowników oświaty, ale także — zakup materiałów i wyposażenia placówek oświatowych,
utrzymanie budynków oświatowych, dotacje dla placówek niepublicznych i publicznych
prowadzonych przez inne organ itp., ale także — wydatki majątkowe, które wiążą się
z poprawą stanu technicznego budynków szkół, w tym przeprowadzeniem inwestycji
budowlanych, modernizacyjnych w budynkach oświatowych (tabela poniżej).
Tabela nr 4.

Rodzaje wydatków bieżących w oświacie

Wyszczególnienie wg grup wydatkowych
1
Edukacja i nauka + Rezerwa na odprawy i nagrody
jubileuszowe
1. Dotacje na zadania bieżące

Wykonanie

Plan

2020
3

Wskaźnik

2021

Wykonanie
na 30.06.2021

kol.6/kol.5

4

5

6

784 396 076

847 818 000

422 312 947

49,8

137 362 404

147 426 150

73 322 845

49,7

136 909 806

147 316 150

73 267 645

49,7

a) dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,
przedszkoli specjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego

45 006 999

48 254 150

23 861 811

49,5

b) dotacje dla placówek niepublicznych (bez przedszkoli)

90 510 670

97 576 000

48 661 799

49,9

c) zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin

1 392 137

1 486 000

744 035

50,1

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 267 572

6 515 932

1 736 872

26,7

a) dotacja na stypendia socjalne dla uczniów

2 201 040

4 625 000

1 282 890

27,7

b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli, BHP

2 066 532

1 890 932

453 982

24,0

6 016 262

13 029 900

2 228 960

17,1

85 102 603

91 982 055

51 124 755

55,6

80 228 313

85 479 013

50 984 692

59,6

0

6 358 701

0

0,0

w tym jednostki niepubliczne:

w tym m.in.:

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w tym m.in.:
a) wydatki rzeczowe (z wyłączeniem dotacji)
b) rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i
wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej
d) ugody sądowe z przedszkolami niepublicznymi
5. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 556 335

144 149

139 871

97,0

551 647 234

588 863 963

293 899 516

49,9

550 779 515

587 482 385

293 393 166

49,9

w tym m.in.:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi w jednostkach
oświatowych (z wyłączeniem dotacji)
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Tabela nr 5.

Poziom dopłaty środkami finansowymi Miasta do bieżących zadań oświatowych
w bieżących zadań oświatowych w latach 2015–2021
Wykonanie

Wydatki bieżące na
Oświatę (wszystkie
ze wszystkich
działów i
rozdziałów, razem
z unijnymi)
w tym na dotowanie
placówek
niepublicznych i
publicznych
prowadzonych przez
inny niż jst organ
Wydatki
majątkowe na
Oświatę (wszystkie
ze wszystkich
działów
i rozdziałów, razem
z unijnymi)
RAZEM
WYDATKI
Subwencja
oświatowa
Dotacje celowe i
inne środki
bezzwrotne - na
zadania bieżące
Środki własne
Miasta na zadania
bieżące
% Dopłata Miasta

Plan

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

578 633 626

594 309 389

622 891 094

667 826 586

744 534 204

799 351 441

871 336 096

76 805 485

85 643 776

92 521 833

104 191 181

119 114 922

136 911 896

143 422 000

22 956 020

36 395 042

37 132 377

90 867 898

126 945 428

105 448 777

97 571 827

601 589 646

630 704 431

660 023 471

758 694 484

871 479 632

904 800 218

968 907 923

389 094 270

398 101 576

404 987 026

420 378 670

460 335 737

511 582 365

545 308 388

30 330 160

32 001 345

33 050 808

33 561 712

53 310 435

42 533 374

47 720 777

159 209 196

164 206 468

184 853 260

213 886 204

230 888 032

245 235 702

278 306 931

28%

28%

30%

32%

31%

31%

32%
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Tabele nr 6.

Finansowanie placówek niepublicznych

Subwencja oświatowa na rok 2020
wg danych na 30.09.2019 r.

zadania
szkolne
zadania
pozaszkolne

razem
publiczne
niepubliczne

razem

gmina
publiczne
niepubliczne

powiat
publiczne
niepubliczne

191 171 703

49 976 364

197 321 760

57 399 292

495 869 119

141 258

20 411

9 004 684

2 078 520

11 244 873

191 312 961

49 996 775

59 477 812

507 113 992

206 326 444

191 312 961

206 326 444

397 639 405

49 996 775

59 477 812

109 474 587

241 309 736

265 804 256

507 113 992

razem

Subwencja oświatowa na placówki niepubliczne i publiczne prowadzone przez inne niż JST organy prowadzące
na 2020 rok oraz wydatki na dotacje w 2020 roku
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14. Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym — remonty
i inwestycje zrealizowane w latach 2020–2021
Poniższa tabela przedstawia zbiorcze zestawienie planu wydatków majątkowych
zrealizowanych w roku szkolnym 2020/2021.
Wykonanie
planu
wydatków w
2020 roku
(na dzień
31.12.2020 r.)

Plan budżetu
na 2021 rok po
zm.
(na dzień
31.08.2021 r.)

Zaangażowanie
na 2021 rok
(umowy zawarte
na dzień
31.08.2021 r.)

Wykonanie
planu
wydatków w
2021 roku
(na dzień
31.08.2021 r.)

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych,
w tym działania:

58 610 676

64 343 269

47 576 008

19 690 113

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych:

26 329 406

49 995 732

40 455 538

13 736 957

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych
Program budowy małych boisk i placów zabaw w
przedszkolach
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich
placówkach oświatowych

5 501 500

2 995 642

258 172

126 618

630 256

434 720

29 800

25 000

25 897 074

6 682 314

5 553 770

4 956 978

Budowa i modernizacja boisk szkolnych

214 832

4 168 608

1 212 475

788 147

Dokumentacja projektowa budowy boiska przy ZS nr 2
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności
publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności
publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej
w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej
w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap III
SBO 2019 – Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole
Muzycznej
SBO 2020 – Budowa boiska przy Szkole Podstawowej
nr 68 na ul. Zakole

37 608

66 253

66 253

56 413

787 816

0

0

0

23 926 056

3 700 701

117 066

0

3 859 569

0

0

0

1 481 214

0

0

0

354 071

2 377 977

2 265 756

1 170 552

20 000

573 130

468 850

271 801

SBO 2020 – Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa

0

288 000

47 355

0

SBO 2021 - Hoża, Sport i Zabawa

0

0

0

0

371 126

674 996

356 221

322 494

0

280 000

280 000

0

89 410 527

72 238 073

51 111 256

21 454 960

Nazwa zadania budżetowego

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta
Przebudowa ulicy Przygodnej
Łączna wartość

W 2020 roku zawarto 154 umów i zrealizowano 105 zadań inwestycyjnych oraz
remontowych o łącznej wartości ponad 89 mln zł.
Według stanu na 31.08.2021 r. zawarto 113 nowych umów o łącznej wartości ok. 51 mln
zł, plan wydatków na rok 2021 wynosił po zmianach ok. 72 mln zł, a wykonanie wydatków
kształtowało się na poziomie ok. 21 mln zł (wartość odebranych i rozliczonych robót
budowlanych, usług projektowych itp.).
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Wykaz ważniejszych zadań remontowych i inwestycyjnych realizowanych w szkołach
i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
1. Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych
W ramach zadania Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych realizacja zadań
koncentrowała się głównie na:
a) realizacji zadań inwestycyjnych, w tym związanych z tworzeniem nowych oddziałów
przedszkolnych oraz z wdrożeniem reformy oświaty,
b) poprawie stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym m.in. realizacja decyzji
KW PSP, KM PSP, SANEPID, PINB.
W roku szkolnym 2020/2021 zrealizowano lub rozpoczęto realizację łącznie ok. 51 zadań
inwestycyjnych i remontowych w 41 placówkach oświatowych. Poniższa lista przedstawia
wykaz ważniejszych zadań, w ramach których:
1) zawarto umowę na budowę nowego przedszkola przy ul. Przygodnej w procedurze
„zaprojektuj i wybuduj” (planowany termin zakończenia III kwartał 2022 roku),
2) zakończono modernizację i przebudowę budynku po dawnym Gimnazjum nr 21
w Szczecinie na potrzeby utworzenia w części budynku siedziby Publicznej Szkoły
Podstawowej Specjalnej nr 52 (zadanie rozpoczęte w 2020 roku),
3) zakończono przebudowę budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 —
pomieszczeń przyjętych od Uniwersytetu Szczecińskiego (zadanie inwestycyjne
rozpoczęte w 2019 roku),
4) wybudowano plac zabaw przy Centrum Kształcenia Sportowego na potrzeby dzieci
z przedszkola oraz dzieci klas młodszych szkoły,
5) przeprowadzono remont dachu nad korytarzem i szatniami oraz nad arkadami przy hali
sportowej w VII Liceum Ogólnokształcącym,
6) wykonano chodnik i nowe wejście na teren Przedszkola Publicznego nr 58
wraz z rozbiórką ścian wiatrołapu,
7) wymieniono część opraw oświetleniowych w Przedszkolu Publicznym nr 62,
8) wykonano remont holu parteru i holu I piętra, klatki schodowej, szatni wraz z wymianą
instalacji elektrycznej tych pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym nr 73,
9) wymieniono dwie windy towarowe w Przedszkolu Publicznym nr 74,
10) wymieniono część opraw oświetleniowych oraz wykonano remont instalacji monitoringu
CCTV w Szkole Podstawowej nr 5,
11) wymieniono 4 piony kanalizacyjne w Zespole Szkół Łączności,
12) wyremontowano pomieszczenia węzłów cieplnych w Zespole Szkół ElektrycznoElektronicznych,
13) wymieniono instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne, elektryczne w 24 placówkach,
14) kontynuowano przebudowę budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
na potrzeby szkoły podstawowej wraz kuchnią i stołówką (zadanie rozpoczęte w 2020
roku, planowany termin zakończenia XI 2021 roku),
15) rozpoczęto remont zapleczy szatniowych i przynależnych pomieszczeń przy sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 51,
16) przystąpiono do ostatniego etapu wymiany stolarki okiennej w Zespole Szkół nr 8,
17) przystąpiono do remontu instalacji elektrycznej oraz kominów w Szkole Podstawowej
nr 54,
18) kontynuowano remont wewnętrznych instalacji: wody zimnej, ciepłej wody użytkowej,
centralnego ogrzewania i węzła cieplnego na potrzeby grzewcze oraz budowę instalacji
wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej w VII Liceum Ogólnokształcącym,

49

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2020/2021

19) opracowano dokumentację projektową adaptacji poddasza Technikum Technologii
Cyfrowych na sale lekcyjne wraz z remontem dachu i modernizacją instalacji sanitarnych,
20) opracowano dokumentację techniczną dla dobudowy części szatniowej dla budynku
głównego Zespołu Szkół Sportowych oraz dokumentację techniczną na remont dachu,
renowację lukarn i ścian szczytowych budynku,
21) zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu kuchni Zespołu
Szkół Elektryczno-Elektronicznych wraz z zapleczem, magazynami i stołówkę
w budynku internatu, a także dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów
ppoż.,
22) zlecono opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej w celu
wykonania głębokiej modernizacji energetycznej budynku sali gimnastycznej Technikum
Ekonomicznego.
2. Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych
W ramach programu w roku szkolnym 2020/2021:
1) wykonano prace zabezpieczające stan budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
nr 1,
2) wykonano dokumentację techniczną remontu i zabezpieczenia budynku sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej nr 1 oraz zlecono opracowanie projektu remontu pomieszczeń
szatniowo-sanitarnych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie sali.
3. Program budowy małych boisk i placów zabaw w przedszkolach
W ramach programu w roku szkolnym 2020/2021:
1) wybudowano plac zabaw na terenie Przedszkola Publicznego nr 72 oraz wykonano
zagospodarowanie terenu wraz z remontem i wymianą elementów małej architektury,
2) opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę placu
zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 32.
4. Budowa i modernizacja boisk szkolnych
W ramach programu w roku szkolnym 2020/2021:
1) zakończono budowę boiska w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami
Dwujęzycznymi,
2) wykonano dokumentację techniczną na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz
z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Integracyjnymi.
5. Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych
W ramach programu modernizacji burs i internatów w placówkach oświatowych w roku
szkolnym 2020/2021:
1) zakończono przebudowę i adaptację na potrzeby internatu pomieszczeń na poddaszu oraz
III piętrze po wygaszanym gimnazjum w budynku "B" Zespołu Szkół nr 2 (zadanie
inwestycyjne rozpoczęte w 2019 roku),
2) zakończono przebudowę budynku internatu i kuchni oraz stołówki należących
do Zespołu Szkół Samochodowych (zadanie rozpoczęte w 2020 roku),
3) przystąpiono do remontu sanitariatów w budynku internatu Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 4 (planowany termin zakończenia XI 2021 roku),
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4) wykonano ekspertyzę techniczną stanu technicznego dachu oraz poddasza wraz
z opracowaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu dachu budynku
internatu i budynku terapeutycznego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2.
6. Dokumentacja projektowa budowy boiska przy ZS nr 2
Wykonano dokumentację techniczną dla zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół nr 2
i budowy kompleksu sportowego. W marcu 2021 roku uzyskano pozwolenie na budowę.
7. SBO 2019 — Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej
Kontynuowano prace budowlane związane z modernizacją boiska o nawierzchni gruntowej
na terenie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia na boisko wielofunkcyjne
o nawierzchni syntetycznej (EPDM) wraz z piłkochwytami, bramkami, z niezbędną
infrastrukturą (zadnie rozpoczęte w 2020 roku). W toku realizacji inwestycji wynikła
konieczność wykonania robót dodatkowe, jak np. wykonanie nowych schodów wejściowych
do budynku szkoły oraz prac sanitarnych (kanalizacja deszczowa, sanitarna, nowe przyłącze
wody) oraz przełożenie sieci energetycznych. Termin realizacji planowany jest na listopad
2021 roku.
8. SBO 2020 – Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole
Trwa budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 68 wielofunkcyjnego
o nawierzchni typu sztuczna trawa. Termin zakończenia planowany jest na 2. połowę
2021 roku.
9. SBO 2020 - Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa
Uzgadniana jest koncepcja projektu modernizacji obiektów sportowych przy
Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Planowany
termin zakończenia zadania przewidziany jest na 2. połowę 2022 roku.
10. SBO 2021 - Hoża, Sport i Zabawa
Uzgadniana jest koncepcja projektu na modernizację Otwartych Obiektów Sportowych
przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej. Na realizację
projektu składają się:
1) renowacja nawierzchni bieżni,
2) montaż urządzeń zabawowych dla dzieci,
3) montaż automatycznego systemu nawadniającego boisko,
4) wiercenie studni głębinowej oraz zakup i montaż pompy do nawadniania,
5) zabiegi pielęgnacyjne na płycie boiska wraz z mini boiskami na zakolach,
6) zakup traktorka wraz z urządzeniami do pielęgnacji terenów zielonych,
7) koszty projektów i nadzorów budowlanych.
Planowany termin zakończenia zadania przewidziany jest na 2. połowę 2022 roku.
11. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto
Szczecin — etap II
Zakończono prace termomodernizacyjne w ramach środków współfinansowanych
ze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014–2020 w ramach Działania 2.5 na podstawie umowy o dofinansowanie
nr RPZP.02.05.00-32-A029/16-00 z dnia 04.12.2018 r. w placówkach:
1) Przedszkole Publiczne nr 9,
2) Szkołę Podstawową nr 37,
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3) Szkołę Podstawową nr 35.
Zakończono prace związane z usunięciem wad w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
budynku Przedszkola Publicznego nr 14 przy ul. Bandurskiego 56 i jest opracowywana
dokumentacja przetargowa do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlanych. Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych to IV
kwartał 2021 roku a zakończenie prac planowane jest w II połowie 2022 roku.
12. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto
Szczecin – etap III
Dokończono realizację termomodernizację dwóch placówek oświatowych polegającej
na częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w:
1) Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji,
2) Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia.
Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020
w ramach Działania 2.6 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.02.06.00-32A002/16-00 z dnia 23.05.2017 r.
13. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta
Zakończono budowę przyłączy energetycznych w celu uzyskania samodzielności
energetycznej w 14 placówkach oświatowych:
1) Szkole Podstawowej nr 5,
2) Szkole Podstawowej nr 7,
3) Szkole Podstawowej nr 9,
4) Szkole Podstawowej nr 11,
5) Szkole Podstawowej nr 12,
6) Szkole Podstawowej nr 13,
7) Szkole Podstawowej nr 16,
8) Szkole Podstawowej nr 35,
9) Szkole Podstawowej nr 37,
10) Szkole Podstawowej nr 45,
11) Szkole Podstawowej nr 51,
12) Szkole Podstawowej nr 55,
13) Szkole Podstawowej nr 68,
14) Szkole Podstawowej nr 71.
Dodatkowo zlecono wykonanie dokumentacji projektowych na budowę w 2021 roku przyłączy
energetycznych w 5 placówkach:
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2,
- Zespół Szkół Samochodowych – internat.
Zakończenie budowy ww. przyłączy jest planowane na 2. połowę 2021 roku.
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