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WSTĘP 

 Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych Miasta Szczecin za rok szkolny 2014/2015 wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 357): 

„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)   sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, 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 JST.” 

 Miasto Szczecin jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe  
jest zobowiązane do realizacji zadań oświatowych określonych w art. 5  

ust. 7 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)  

„1) zapewnieniem warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych   

       i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

1a) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki  

       i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

2) wykonywaniem remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, 

3) zapewnieniem obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym  

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

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. Nr 76, poz. 330, z późn. zm.),  

i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki; 

4) wyposażeniem szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej   

realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.” 
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ROZDZIAŁ  I 
PODSTAWOWE DECYZJE PRAWNE I STRATEGICZNE 

 
1. Restrukturyzacja sieci szczecińskich szkół 
 

1.1. Dostosowanie sieci szkół zawodowych do znowelizowanych przepisów prawa  
     oświatowego 

 W roku szkolnym 2014/2015 Rada Miasta Szczecin podjęła uchwały zmierzające  

do usystematyzowania sieci szkół zawodowych. Podstawę działań stanowiły zmiany w prawie 

oświatowym oraz preferencje kandydatów. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206)  

od 1 września 2012 r. z mocy prawa nie prowadzi się naboru do oddziałów w technikum 

uzupełniającym dla młodzieży, a od 1 września 2013 r. do oddziałów w technikum 

uzupełniającym dla dorosłych, a tym samym ten typ szkół ulega z mocy prawa stopniowej 

likwidacji. Uczniowie, którzy nie ukończą klasy ulegającej likwidacji będą mogli 

kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Ten typ szkoły funkcjonuje 

w szczecińskim systemie oświaty w dwóch zespołach szkół: w Centrum Edukacji 

Ogrodniczej oraz w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej. 

Na mocy powyższych przepisów likwidacji z mocy prawa uległo: 

 Technikum Uzupełniające Łączności w Zespole Szkół Łączności 
 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 4 w Zespole Szkół Rzemieślniczych 
 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 3 w Zachodniopomorskim Centrum 

Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
 Szkoły policealne wchodzące w skład zespołów szkół od kilku lat cieszą się znikomym 

zainteresowaniem ze strony młodzieży. Mimo podjęcia prób reaktywacji (przeprowadzenia 

rekrutacji), nie udało się nabrać wystarczającej liczby kandydatów, aby wznowić ich 

działalność dydaktyczno-wychowawczą. W placówkach tych od lat nie utworzono więc 

żadnego oddziału prowadzącego kształcenie zawodowe. W związku z wprowadzeniem nowej 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012 poz. 7) od roku szkolnego 

2012/2013 kształcenie w zawodach proponowanych przez te placówki nie może być 
prowadzone na poziomie szkoły policealnej, tym samym ww. szkoły w swoim 

dotychczasowym kształcenie organizacyjnym tracą sens dalszego funkcjonowania. 

Kształcenie w tych zawodach prowadzone jest obecnie w technikach wchodzących w skład 

tego samego lub innych zespołów szkół. W celu zapewnienia zgodności stanu faktycznego  

ze stanem prawnym, koniecznym stało się więc podjęcie działań zmierzających do likwidacji 

szkół, które swą działalność dydaktyczno-wychowawczą (w sensie praktycznym) już dawno 

zakończyły: 

 Szkoła Policealna nr 2 w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej  

i Politechnicznej oferująca dotychczas kształcenie w zawodach technik logistyk, technik 

mechatronik i technik mechanik 

 Szkoła Policealna nr 3 w Zespole Szkół nr 3 oferująca dotychczas kształcenie 

w zawodach technik logistyk, technik organizacji reklamy i technik administracji 

 Szkoła Policealna nr 6 w Zespole Szkół nr 6 oferująca dotychczas kształcenie w zawodzie 

technik hotelarstwa 

 Szkoła Policealna nr 7 w Zespole Szkół nr 8 oferująca dotychczas kształcenie w zawodzie 

technik informatyk 
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 Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego wprowadziła ponadto możliwość 
kształcenia zawodowego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Ten typ kursów — 

w myśl art. 68a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty — może 

być prowadzony w centrach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania  

i doskonalenia zawodowego. Do publicznych placówek, które umożliwiają uzyskanie lub 

uzupełnienie wiedzy ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych należą: 
 1) publiczne placówki kształcenia ustawicznego, którymi są centra kształcenia 

ustawicznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, 

 2) publiczne placówki kształcenia praktycznego, którymi są centra kształcenia 

praktycznego. 

 W wyniku nowelizacji przepisów ustawy o systemie oświaty oraz na podstawie 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów: publicznego 

centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia 

zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego zaistniała konieczność 
dostosowania nazw placówek oświatowych do wymogów prawa. Na mocy uchwał Rady 

Miasta Szczecin z dniem 1 września 2015 r.: 

− Ośrodek Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego wchodzący w skład Zespołu Szkół 

Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19, otrzymuje nazwę Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia  Zawodowego nr 1. 

− Sezonowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego wchodzący w skład Zespołu Szkół 

Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie,  

ul. Racibora 60, otrzymuje nazwę Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego nr 2. 

− Sezonowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego wchodzący w skład Zespołu Szkół 

Samochodowych w Szczecinie, ul. Klonowica 14, otrzymuje nazwę Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 3. 

− Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzący w skład Centrum 

Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115, otrzymuje nazwę 
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 4. 

− Sezonowy Ośrodek Dokształcenia Zawodowego wchodzący w skład 

Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie,  

ul. Hoża 6, otrzymuje nazwę Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  
nr 5. 

− Stały Ośrodek Dokształcenia Zawodowego wchodzący w skład Zespołu Szkół nr 6  

im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3, otrzymuje nazwę Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia  Zawodowego nr 6. 

− Sezonowy Ośrodek Dokształcenia Zawodowego wchodzący w skład Zespołu Szkół nr 3 

im. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 1, otrzymuje nazwę Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 7. 

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. 

wprowadzającym nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego od roku szkolnego 

2012/2013 nie można prowadzić rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej szkół 

prowadzących kształcenie w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego. 

Kształcenie w tym zawodzie prowadzi się wyłącznie do zakończenia cyklu kształcenia.  

W wyniku tych przepisów Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole 

Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, którego nazwa zawęża niestety możliwość 
prowadzenia kształcenia zawodowego wyłącznie do jednego zawodu z mocy prawa, nie może 

dokonywać naboru kandydatów i w swoim dotychczasowym kształcie organizacyjnym traci 
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sens dalszego funkcjonowania. Koniecznością stało się więc podjęcie działań zmierzających 

do rozpoczęcia procedury likwidacji ww. szkoły.  

W Zespole Szkół nr 3 ze względu na brak chętnych do podjęcia nauki w zawodzie 

sprzedawca oraz technik handlowiec od 1 września 2015 r. przestanie funkcjonować 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 oraz Technikum Handlowe. Obie szkoły prowadziły 

kształcenie zawodowe wyłącznie w jednym zawodzie. Od wielu lat mimo podjęcia prób 

reaktywacji (przeprowadzenia rekrutacji), nie udało się nabrać wystarczającej liczby 

kandydatów, aby wznowić działalność dydaktyczno-wychowawczą, dlatego  

w dotychczasowym kształcie organizacyjnym ww. szkoły tracą sens dalszego 

funkcjonowania.  

 

1.2. Połączenie szkół podstawowych i gimnazjów w zespół szkół 

 
 Współistnienie szkoły podstawowej oraz gimnazjum w zespole szkół daje możliwość 
tworzenia długofalowych programów wychowawczych i dydaktycznych, stwarza warunki  

do współpracy i podejmowania wspólnych inicjatyw oraz systematycznej i bieżącej wymiany 

doświadczeń przez nauczycieli. Wyniki sprawdzianu w szkole podstawowej i egzaminu 

w gimnazjum posłużą za podstawę do przeprowadzania analiz i formułowania długofalowych 

programów poprawy skuteczności nauczania. Ponadto za wspólnym funkcjonowaniem tych 

placówek przemawia możliwość racjonalnego i ekonomicznego zarządzania budynkiem, 

pełniejszego wykorzystania bazy lokalowej. Nowa struktura organizacyjna pozwala również 
na zniwelowanie, co jest bardzo istotne, wysokiego kosztu jednostkowego edukacji ucznia 

oraz ponoszenia podwójnych kosztów administracyjnych. Efektywna polityka personalna 

dyrektora zespołu szkół  daje możliwość właściwego wykorzystania kwalifikacji kadry 

pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych w połączonych szkołach. Ustanowienie 

jednego pracodawcy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych pozwoli na 

efektywniejsze kształtowanie długofalowej polityki kadrowej, co nie jest bez znaczenia dla 

wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach. Proces łączenia szkoły 

podstawowej i gimnazjum, prowadzony w sposób przemyślany, w dłuższej perspektywie 

czasu przynosi oczekiwane efekty zarówno na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej. 

Obserwuje się to w zespołach, które powołane zostały w Szczecinie w ostatnich latach. 

Na mocy Uchwały Rada Miasta Szczecin utworzono z dniem 1 września 2015 r.: 

 Zespół Szkół nr 15 w Szczecinie, ul. Floriana Szarego 12,   

w którego  skład wchodzą: 
     1) Szkoła Podstawowa nr 12 im. Konstantego Ildefonsa  Gałczyńskiego w Szczecinie,    

       ul. Floriana Szarego 12, 

     2) Gimnazjum nr 15 w Szczecinie, ul. Floriana Szarego 12. 

Z propozycją funkcjonowania obu szkół w strukturze zespołu już w roku szkolnym 

2011/2012 do Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecina wystąpili dyrektor Wydziału Oświaty  

i dyrektor Gimnazjum nr 15 oraz  Przewodnicząca Rady Osiedla Podjuchy. Wniosek ten 

zaakceptowany  został również przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12. 

 Zespół Szkół nr 16 w Szczecinie, ul. Emilii Plater 20, w którego skład wchodzą: 
     1)  Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie, ul. Emilii Plater 20, 

     2)  Gimnazjum nr 8 w Szczecinie, ul. Dubois 38. 

O połączenie szkół wnioskowała Rada Osiedla Drzetowo–Grabowo podejmując dnia 14 maja 

2015 r. Uchwałę nr 3/15 w sprawie zespołu szkół.  
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1.3. Przekształcenie Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie — utworzenie  
     Centrum Mistrzostwa Sportowego oraz Szkoły Podstawowej nr 2 

 
 W Szczecinie od kilu lat funkcjonuje sprawny i drożny systemu szkolenia sportowego 

dzieci i młodzieży. Konsekwentna realizacja Strategii Rozwoju Szczecina w zakresie polityki 

kultury fizycznej umożliwiła stworzenie optymalnych warunków do uprawiania sportu przez 

młodzież na wszystkich etapach edukacyjnych. Postulaty środowiska sportowego dotyczące 

aktywizacji sportowej młodzieży obu części Miasta zakładały lokalizację szkół  

w prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części Szczecina.  W związku z dużym zainteresowaniem 

kształceniem sportowym w prawobrzeżnej części miasta zidentyfikowana została potrzeba 

utworzenia sportowej szkoły podstawowej. Z wnioskiem, popartym przez prawobrzeżne 

kluby sportowe oraz mieszkańców, o utworzenie takich oddziałów wystąpił dyrektor Centrum 

Kształcenia Sportowego w Szczecinie. Pomysł spotkał się z poparciem Komisji ds. Edukacji 

Rady Miasta Szczecin. W celu umożliwienia utworzenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 

oraz włączenia jej do Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49, z istniejącego 

zespołu szkół (CKS) wyłączono szkoły z siedzibą przy ul. Mazurskiej 40 i na ich bazie 

utworzono Centrum Mistrzostwa Sportowego. Powyższe umożliwiło, zgodnie  

z obowiązującym prawem, powołanie i następnie włączenie nowej szkoły podstawowej  

z oddziałami sportowymi do działającego przy ul. Rydla 49 zespołu szkół (CKS). Z Centrum 

Kształcenia Sportowego, które dotychczas miało swoje siedziby na ul. Mazurskiej 40  

i ul. Rydla 49, wyłączone zostały trzy szkoły, mające swoją siedzibę przy ul. Mazurskiej 40. 

Są to: Sportowa Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego oraz Liceum 

Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego. Na bazie ww. szkół powołane zostało Centrum 
Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40. Zespół szkół funkcjonujący  

na prawobrzeżu pozostający pod nazwą Centrum Kształcenia Sportowego obejmuje 

obecnie Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi oraz Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Sportowymi oraz powołaną od 1 września 2015 r. Sportową Szkołę Podstawową nr 2.  
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2. Rekrutacja do szkół i placówek na rok szkolny 2015/2016 
 
 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw  (Dz.U. z 2014 r. poz. 7) wprowadza nowy rozdział 2a (art. 20a – 20zh) 

„Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”. Nowelizacja przepisów nakłada 

na organ prowadzący obowiązek określenia na rok szkolny 2015/2016 kryteriów wraz  

z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów do: 

− przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miasto Szczecin (Uchwała Nr V/47/15 Rady Miasta Szczecin) 

− publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Miasto Szczecin (Uchwała Nr VII/101/15 Rady Miasta Szczecin) 

− publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie 

pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto 

Szczecin (Uchwała Nr VII/115/15 Rady Miast Szczecin) 

 W naborze do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na podstawie art. 20e ust.1  

i art. 20u ustawy w roku szkolnym 2015/2016 zachowane zostały dotychczasowe 

rozwiązania: uczniowie mieszkający w obwodzie danej szkoły będą przyjmowani z urzędu, 

bez postępowania rekrutacyjnego. Jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, może przyjąć 
uczniów mieszkających poza obwodem szkoły, po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego. Kryteria oraz sposób przeliczania na punkty określa w tym przypadku statut 

szkoły. Dyrektor placówki podaje kryteria kandydatom do wiadomości nie później niż  
do końca lutego danego roku.  

 Do publicznych szkół ponadgimnazjalnych w pierwszej kolejności przyjmowani  

są laureaci i finaliści olimpiad  i laureaci konkursów przedmiotowych. W okresie 

przejściowym tj. w roku szkolnym 2015/2016 o przyjęciu do szkoły decydują kryteria 

ustalone przez dyrektora szkoły, uwzględniające kryteria „przejściowe” określone w ustawie 

tj.: 

1. Oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

2. Wynik egzaminu gimnazjalnego 

3. Osiągnięcia ucznia: 

− ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 

− szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 

4. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wynik sprawdzianu uzdolnień 
kierunkowych /w przypadku oddziałów dwujęzycznych i sportowych/. 

Dyrektor publicznej szkoły ponadgimnazjalnej podaje kandydatom do wiadomości kryteria 

nie później niż do końca lutego danego roku. 
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3. Zasady udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym 
uczniom 

 

 Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym do wyłącznej właściwości rady gminy 

należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów. Zgodnie  

z powyższym przepisem rada gminy określa w drodze uchwały zasady udzielania stypendiów 

dla uczniów i studentów. Aktualna linia orzecznictwa jednoznacznie wskazuje, że uchwała 

musi mieć charakter lokalny i dotyczyć wyłącznie lokalnej wspólnoty samorządowej. 

Wsparcie jednostki samorządu terytorialnego musi być skierowane do uczniów 

zamieszkałych na terenie działania Gminy Miasto Szczecin. Obowiązująca dotychczas 

uchwała z 1996 roku nie regulowała wprost zasad udzielania stypendiów. Zasady te określał 

Prezydent Miasta Szczecin w drodze zarządzenia. W związku z koniecznością dostosowania 

zasad udzielania stypendiów do obowiązujących przepisów prawa Rada Miasta Szczecin 

podjęła Uchwałę Nr VI/90/15 w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych 

uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczającym do 

szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uchwała została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego jako zgodna  

z obowiązującym prawem. 

 

 

4. System dotowania placówek niepublicznych oraz publicznych 
prowadzonych przez organy inne niż gmina   

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r . (Dz. U. z dnia 31 

grudnia 2014 r.) w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 wprowadziło zmianę zasad 

subwencjonowania uczniów szkół dla dorosłych w zależności od formy kształcenia. Zmiana 

przepisów dotyczy m.in. zasad subwencjonowania uczniów szkół dla dorosłych w zależności 

od formy kształcenia (zaoczna, stacjonarna). Do końca roku 2014 w subwencji oświatowej 

nie stosowano rozróżnienia szkół dla dorosłych z uwagi na formę kształcenia, tj. bez podziału 

na kształcenie stacjonarne i zaoczne, zaś od 1 stycznia 2015 r. w podziale subwencji różnicuje 

się wagowo szkoły kształcące w formie zaocznej oraz szkoły kształcące w formie 

stacjonarnej. 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej w uzasadnieniu do powyższego rozporządzenia 

stwierdza, że „…obniżenie wysokości subwencji dla słuchaczy szkół dla dorosłych 

kształcących w formie zaocznej uzasadnione jest niższą o ponad 40% liczbą godzin 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w porównaniu do szkół dla dorosłych kształcących  

w formie stacjonarnej, w wyniku czego, kształcenie w szkołach zaocznych jest tańsze….”. 

 Charakterystycznymi cechami wyróżniającymi szkołę prowadzącą zajęcia w trybie 

zaocznym jest przede wszystkim liczba godzin nauki w niej realizowanych. Różnica w ilości 

godzin nauki wpływa na odmienność kosztów ponoszonych na utrzymanie tych szkół. Aspekt 

ten należy uznać za kluczowy w kontekście art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, bowiem 

celem tego przepisu jest sprawiedliwy podział środków finansowych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego pomiędzy szkoły. Właściwym kryterium tego podziału są koszty 

ponoszone na ich utrzymanie, które wynikają przede wszystkim z liczby godzin nauki w nich 

realizowanych. Gmina Miasto Szczecin nie dokonała żadnych zmian w zakresie sposobu 

naliczania dotacji, zmianie uległa jedynie baza szkół, w oparciu o które tę dotację się oblicza. 
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Obecnie nie są to wszystkie licea kształcące dorosłych, a jedynie licea prowadzące kształcenie 

w formie zaocznej. Warto nadmienić, że z tytułu rządowej zmiany sposobu obliczania 

subwencji, przy aktualnym standardzie, liczbie uczniów szkół dla dorosłych oraz wagach, 

Szczecin otrzymał z powodu obniżenia wagi dla uczniów liceów kształcących się w formie 

zaocznej z 0,35 do 0,25 kwotę subwencji mniejszą o około 3.128.000 zł . 
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ROZDZIAŁ  II 
SIEĆ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 
1. Rzeczywiste i przewidywane liczby uczniów ogółem 
 

 W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty i nowymi regulacjami w zakresie 

objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich 1 września 2014 r. obowiązkiem 

szkolnym objęte zostały wszystkie dzieci 7–letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6–letnie, 

urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku. Spełnianie obowiązku szkolnego 

mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku, jeśli 
taka była wola ich rodziców.  

 Od 1 września 2015 r. obowiązek szkolny obejmie dzieci 7–letnie, urodzone w okresie  

od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku 

szkolnego, oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (sześciolatki). W wyniku ustawowych 

zmian dotyczących obniżenia obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/15 w klasach 

pierwszych szkół podstawowych pojawiło się 1,5 rocznika uczniów, co spowodowało 

konieczność utworzenia dodatkowych oddziałów. Podobna sytuacja będzie miała miejsce  

w roku 2015, gdy do szkół podstawowych obowiązkowo trafią dzieci urodzone w drugiej 

połowie roku 2008 oraz wszystkie sześciolatki urodzone w 2009 roku. Spowodowało  

to widoczny w tabeli dość gwałtowny, krótkotrwały wzrost liczby uczniów szkół 

podstawowych, który w kolejnych latach przesunie się na wyższe etapy kształcenia. 

 

Tabela  
Rok 

szkolny 
Przedszkole

1
 

(3 – 4 lat) 

Obowiązek rocznego 
przygotowania 

przedszkolnego 

Szkoła 
podstawowa 

Gimnazjum Szkoły ponadgimnazjalne 
Szkolnictwo 
specjalne

2
 

2011/12 7021 5691 19662 10408 23244 1221 
2012/13 7149 5962 19822 9973 23874 1212 
2013/14 6819 6246 19571 9895 22029 1143 
2014/15 7821 5863 21395 9755 21092 1105 
2015/16 7074 4500 23275 9641 19928 1060 

Procentowa zmiana między rokiem szkolnym 2012/13 i 2013/14 

 114,69% 93,87% 109,32% 98,59% 95,75% 96,68% 
Procentowa zmiana między rokiem szkolnym 2013/14 i 2014/15 

 90,45% 76,75% 108,79% 98,83% 94,48% 95,93% 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1   Dzieci uczęszczające do przedszkola oraz korzystające z innych form wychowania przedszkolnego 
2   Uczniowie szkół specjalnych wszystkich typów, w tym: specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków  

    socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych    
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2. Sieć publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli 
ogólnodostępnych 

 
Tabela 

Typ placówki 
Publiczne Niepubliczne 

liczba liczba 

szkół uczniów oddziałów szkół uczniów 

Przedszkola 51 7157 
304 (w tym 23 grupy 

międzyoddziałowe) 
30 2603 

Punkty przedszkolne 0 0 0 26 696 

Oddziały przedszkolne  

dla 3–latków i 4–latków  

w szkołach podstawowych 
5 272 11 0 0 

Przedszkola specjalne 2 36 4 0 0 

Szkoły podstawowe 42 19323 822 14 2072 

Oddziały przedszkolne  

dla 5–latków i 6–latków  

w szkołach podstawowych 

41 2702 112 11 254 

Szkoły podstawowe specjalne 9 410 55 1 2 

Gimnazja 37 8767 337 9 654 

Gimnazja specjalne 10 340 41 1 37 

Gimnazja dla dorosłych 1 171 8 4 163 

Licea ogólnokształcące 20 6212 221 7 464 

Licea ogólnokształcące specjalne 2 62 10   

Technika 14 4803 189 4 1029 

Zasadnicze szkoły zawodowe 10 934 38 2 325 

Zasadnicze szkoły zawodowe 

specjalne 
5 170 18 0 0 

Szkoły specjalne przysposabiające 

do pracy 
2 84 12 0 0 

Licea dla dorosłych 3 141 8 21 2871 

Technika uzupełniające 1 0 0 0 0 

Technika uzupełniające  

dla dorosłych 
2 16 1 3 24 

Technika dla dorosłych 0 0 0 1 15 

Szkoły policealne  

dla młodzieży 
5 27 1 4 335 

Szkoły policealne  

dla dorosłych 
1 0 0 23 3896 

Specjalne ośrodki szkolno- 

wychowawcze 
4 148 21 3 171 

Młodzieżowy ośrodek socjoterapii 2 135 12 1 37 

Młodzieżowy ośrodek 

wychowawczy 
1 50 5 0 0 
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Tabela 

Typ placówki 

Publiczne Niepubliczne Niepubliczne jako % 
wszystkich liczba liczba 

szkół uczniów szkół uczniów szkół uczniów 

Przedszkola 51 7157 30 2603 37,04% 26,67% 

Punkty przedszkolne 0 0 26 696 100% 100% 

Oddziały przedszkolne dla  
3–latków i 4–latków w szkołach 
podstawowych 

5 272 0 0 0 % 0 % 

Przedszkola specjalne 2 36 0 0 0 % 0 % 

Szkoły podstawowe 42 19323 14 2072 25,00% 9,68% 

Oddziały przedszkolne dla 5–
latków i 6–latków w szkołach 
podstawowych 

41 2702 11 254 21,15% 8,59% 

Szkoły podstawowe specjalne 9 410 1 2 10 % 0,49% 

Gimnazja 37 8767 9 654 19,57% 6,94% 

Gimnazja specjalne 10 340 1 37 9,09% 9,81% 

Gimnazja dla dorosłych 1 171 4 163 80 % 48,80% 

Licea ogólnokształcące 20 6212 7 464 25,93% 6,95% 

Licea ogólnokształcące specjalne 2 62 0 0 0 % 0 % 

Technika 14 4803 4 1029 22,22% 17,64% 

Zasadnicze szkoły zawodowe 10 934 2 325 16,67% 25,81% 

Zasadnicze szkoły zawodowe 
specjalne 

5 170 0 0 0 % 0 % 

Szkoły specjalne 
przysposabiające do pracy 

2 84 0 0 0 % 0 % 

Licea dla dorosłych 3 141 21 2871 87,50% 95,32% 

Technika uzupełniające dla 
dorosłych 

2 16 3 24 60,00% 60,00% 

Technika dla dorosłych 0 0 1 15 100 % 100 % 

Szkoły policealne dla młodzieży 5 27 4 335 44,44% 92,54% 

Szkoły policealne dla dorosłych 1 0 23 3896 95,83% 100 % 

Specjalne ośrodki szkolno- 
wychowawcze  

4 148 3 171 42,86% 53,61% 

Młodzieżowy ośrodek socjoterapii 2 135 1 37 33,33% 21,51% 

Młodzieżowy ośrodek 
wychowawczy 

1 50 0 0 0 % 0 % 
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3. Stopień zaspokojenia potrzeb na miejsca w oddziale 
przedszkolnym — skolaryzacja przedszkolna 

 

 W roku szkolnym na skutek nowelizacji ustawy o systemie oświaty obniżającej wiek 

szkolny edukacji przedszkolnej podlegają wszystkie dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz dzieci 

sześcioletnie urodzone od 1.07.2008r. do 31.12.2008r. Ogólna liczba dzieci urodzonych  

w okresie od 1.07.2008 do 2011 zamieszkałych na terenie Miasta Szczecin wynosi 13 737,  

w tym: 

 6–latki (ur. 1.07.2008r. – 31.12.2008r.) — 2206 dzieci 

 5–latki (2009r.) — 4171 dzieci 

 4–latki (2010r.) — 3824 dzieci 

 3–latki (2011r.) — 3535 dzieci 

Dla dzieci w wieku przedszkolnym przygotowano w szczecinie 13 684 miejsc  

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach 

wychowania przedszkolnego, zarówno publicznych, jak i  niepublicznych, na które Gmina 

Miasto Szczecin przekazuje dotację. 
 

Tabela 
 

Liczba dzieci urodzonych (zamieszkałych  

w Szczecinie) w latach 2008–2011 

13 737 
liczba miejsc w placówkach 

publicznych niepublicznych 

przedszkola 7157 2603 

oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 

2702 254 

inne formy wychowania przedszkolnego 272 696 

Razem 10 131 3553 

Łączna liczba miejsc  13 684 

 
 Wskaźnik skolaryzacji przedszkolnej obliczany jest poprzez porównanie liczby miejsc  

w placówkach wychowania przedszkolnego w stosunku do liczby dzieci w określonym —

przedziale wiekowym z uwzględnieniem  liczby miejsc we wszystkich placówkach, zarówno 

publicznych, jak i niepublicznych, których koszty utrzymania również w znacznej mierze 

ponosi gmina przekazując dotację na ich prowadzenie. Wyliczony na tej podstawie wskaźnik 

skolaryzacji przedszkolnej w roku szkolnym 2014/2015  wynosił 99,61%. Zapewnienie 

miejsc w  przedszkolach jak największej liczbie dzieci oraz  przyjęcie do przedszkoli 

wszystkich chętnych dzieci rodziców pracujących, mieszkających w Gminie Miasto Szczecin 

jest priorytetem Prezydenta. Bardzo wysoki stopień skolaryzacji przedszkolnej to wynik 

wieloletnich działań zmierzających do systematycznego zwiększania liczby miejsc  

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. 
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4. Procent uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczęszczających  
do danego typu szkoły 

 

 Jednym z priorytetów polityki oświatowej Miasta jest przywrócenie wysokiej rangi 

szkolnictwu zawodowemu na terenie Miasta Szczecin. Jednym z głównych zadań w tym 

zakresie jest dostosowanie sieci szkół i placówek do wymogów reformy szkolnictwa  

zawodowego. Szczecin jako jedno z pierwszych miast stworzył w swoich placówkach 

odpowiednie warunki do organizowania nauczania modułowego. Dostosowanie oferty 

edukacyjnej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy oraz oczekiwań młodych ludzi 

wpłynęło zdecydowanie na jej atrakcyjność, a ubranżowienie placówek zawodowych 

usprawniło organizację procesu nauczania. 

 Podejmowane w kolejnych latach działania mające na celu podniesienie jakości pracy 

szkół zawodowych dają wymierne efekty w aspiracjach uczniów, którzy w procesie rekrutacji 

coraz częściej decydują się na podjęcie nauki w szkołach zawodowych.  

 Od kilku lat utrzymuje się w Szczecinie głęboki niż demograficzny obejmujący młodzież  
w wieku 16–19 lat, przez co liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych gwałtownie spada.  

 

Młodzież w wieku 16–19 lat w latach 2011–2019 
/wg ORE Prognoza zapotrzebowania na usługi edukacyjne/ 

 

 
 

 Mimo niesprzyjających tendencji demograficznych, polityka Miasta ukierunkowana na 

rozwój szkolnictwa zawodowego przynosi korzystne efekty. Odsetek uczniów szkół 

zawodowych, zwłaszcza techników systematycznie wzrasta. Zmniejsza się również proporcja 

między liczbą uczniów podejmujących naukę w szkołach ogólnokształcących i placówkach 

dających możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych. To cecha, która korzystnie 

wyróżnia Szczecin na tle innych miast należących do Unii Metropolii Polskich. 
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ROZDZIAŁ III 
KADRA PEDAGOGICZNA 

 
1. Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego 

 Według systemu informacji oświatowej /stan na 30 września 2014 r./ łączna liczba etatów 

pedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin 

wynosiła 5 408,86. Największą grupę stanowili nauczyciele dyplomowani (2 735,53 etatów) 
oraz mianowani (1 580,77 etatów), co stanowi łącznie ponad  79%. Wskaźnik ten jest 

szczególnie korzystny ze względu na współczynnik Di, stanowiący przelicznik w naliczaniu 

subwencji oświatowej. 

  

Tabela 

2014/2015 
bez stopnia 

awansu 
stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani RAZEM 

liczba etatów 30,03 165,33 897,2 1580,77 2735,53 5408,86 

procent 0,56% 3,06% 16,59% 29,23% 50,57% 100% 

 
Zamieszczony poniżej wykres obrazuje liczbę etatów pedagogicznych we wszystkich 

szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Szczecin z podziałem na stopnie awansu 

zawodowego w roku szkolnym 2014/2015. 
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Na poniższym wykresie kołowym przedstawione są te same dane w ujęciu procentowym.  
 

 
 

 

2. Struktura wiekowa kadry pedagogicznej w szkołach 
prowadzonych przez Miasto Szczecin 

 
 Struktura wiekowa kadry pedagogicznej w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecin 

jest zgodna z rozkładem Gaussa z lekkim przesunięciem w lewo, w kierunku młodszych grup 

wiekowych.  
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 Znikoma liczba osób zatrudnionych w wieku powyżej 65 lat wynika z nowelizacji ustawy 

Karta Nauczyciela. „Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw  

w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego (Dz. U. poz. 1544) uchyliła przepisy ust. 1 

pkt 4 i ust. 2 pkt 4, zgodnie z którymi stosunek pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie 

mianowania ulegał rozwiązaniu z końcem tego roku szkolnego, w którym nauczyciel 

ukończył 65 lat. Przepisy te straciły moc 1 stycznia 2013 r. Od tej pory brak jest podstaw  

do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania 

wyłącznie z powodu osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego i nabycia prawa  

do emerytury. Nauczyciele, którzy osiągną wiek emerytalny (docelowo 67 lat dla kobiet  

i mężczyzn), mogą być dalej zatrudnieni w szkole, chyba że wystąpią przesłanki rozwiązania 

z nimi stosunku pracy na innej podstawie, np. w razie orzeczenia przez lekarza niezdolności 

do wykonywania dotychczasowej pracy lub choroby trwającej dłużej niż 182 dni”
3
. 

 Strukturę zatrudnienia wg wieku pracowników z podziałem na pełnozatrudnionych  

i niepełnozatrudnionych obrazuje poniższa tabela. 
 

Tabela 
pełnozatrudnieni niepełnozatrudnieni dopełniający etat RAZEM 

poniżej 30 357 92 0 449 

30 do 40 962 237 2 1201 

40 do 50 1492 207 11 1710 

50 do 60 1351 175 7 1533 

60 do 64 170 71 0 241 

powyżej 65 34 48 0 82 

 

Odsetek nauczycieli w grupach wiekowych w szkołach  
prowadzonych przez Miasto Szczecin 

 
 

                                                           
3
 Maria Szymańska: Komentarz do art. 23 ustawy — Karta Nauczyciela. Wydanie VIII  
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3. Nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 

 Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr II/N/848/09 Prezydent Miasta Szczecin corocznie 

przyznaje nagrody dla nauczycieli za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej. Kryteria i tryb przyznawania nagród określa regulamin 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 Przyznanie nagrody poprzedzone jest opinią Komisji Kwalifikacyjnej, powołanej przez 

Prezydenta Miasta Szczecin, w skład której wchodzą pracownicy Wydziału Oświaty oraz  

po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych działających w oświacie. 

 Dnia 14 października 2014 r. podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej  

w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie  Nagrodą Prezydenta Miasta 

Szczecin uhonorowanych zostało 181 pedagogów (nauczycieli i dyrektorów)  

ze szczecińskich szkół i placówek oświatowych. 

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawana jest również Nagroda Oświatowa 
Prezydenta Miasta Szczecin „Pierwszy wśród równych” dla najwybitniejszego nauczyciela 

czynnego zawodowo szkół i placówek oświatowych. Nagroda ma znaczenie honorowe  

i prestiżowe. Zwycięzca otrzymuje Statuetkę  „PRIMUS INTER PARES” oraz nagrodę 
pieniężną. W roku szkolnym 2014/2015 odbyła się już dziesiąta, jubileuszowa edycja tej 

prestiżowej nagrody.  

 

4. Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 

 Prezydent Miasta Zarządzeniem Nr 484/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe  

i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane określił priorytetowe kierunki dokształcania  
i doskonalenia nauczycieli. 

1)  nauczanie języków obcych nowożytnych, 

2)  rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych i naukowo-technicznych 
uczniów, 

3)  kształcenie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

4)  nauczanie przedmiotów zawodowych, 

5)  wspieranie dziecka 6–letniego w I etapie edukacyjnym. 
 

W roku szkolnym 2014/2015 nauczyciele szczecińskich szkół i placówek oświatowych 

najczęściej korzystali z następujących form doskonalenia: 
 

diagnoza i terapia pedagogiczna 83 

języki obce 33 

resocjalizacja, socjoterapia 32 

logopedia 19 

przedmioty matematyczno-przyrodnicze 15 

pedagogika wczesnoszkolna 15 
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5. Urlop dla poratowania zdrowia 
 

 Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,  

po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania 

zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym 

jednorazowo roku.
4
 Nauczyciel ma możliwość skorzystania z kolejnego urlopu dla 

poratowania zdrowia, nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego 

urlopu zdrowotnego. Łącznie, nauczyciel może skorzystać z 3 lat urlopu dla poratowania 

zdrowia, w okresie trwania jego całego zatrudnienia. Urlop przysługuje nauczycielowi 

zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Oznacza to, że prawo do 
tego urlopu posiada nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na podstawie 
mianowania (art. 10 ust. 5 KN) lub nauczyciel kontraktowy zatrudniony na podstawie 
umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 10 ust. 4 KN) – pod warunkiem zatrudnienia  
w pełnym wymiarze zajęć. Ponadto Sąd Najwyższy w wyroku z 20.05.2014 r. przyjął 
stanowisko, że nauczyciel spełnia warunki do przyznania mu urlopu zdrowotnego, jeżeli był 

zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć nie tylko w dniu wydania 

decyzji, ale w ostatnich siedmiu latach przed wnioskowaniem. 

 
Liczba urlopów dla poratowania zdrowia w latach 2012/13 – 2014/15 

typ szkoły/placówki 
Liczba nauczycieli 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

przedszkola 28 13 9 

szkoły ogólnodostępne 155 102 98 

szkoły specjalne 5 4 5 

SOSW / MOW / MOS 10 11 1 

placówki artystyczne 3 3 2 

poradnie psychologiczno-
pedagogiczne 

2 3 2 

RAZEM 203 136 117 

 

 Liczba osób korzystających z urlopu dla poratowania zdrowia systematycznie się 
zmniejsza, jednak koszty dla organu prowadzącego nadal pozostają bardzo wysokie. 

Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo  

do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do 

innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych. Wszystkie te wydatki 

pokrywane są w całości z budżetu gminy przez cały czas trwania urlopu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela  
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6. Pracownicy niepedagogiczni 

 Łączna liczba etatów niepedagogicznych w szczecińskich szkołach i placówkach 

oświatowych wynosiła według SIO /stan na 30 września 2014 r./ — 2 159,92 etatu. 

Postulowany wskaźnik struktury zatrudnienia pracowników pedagogicznych w stosunku  

do niepedagogicznych po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć/czasu pracy wynosi 1:0,25.
5
  

W roku szkolnym 2014/2015 wskaźnik ten wyliczony na podstawie rzeczywistej liczby 

etatów wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej stanowi dużo wyższą wartość.  
5 408,86 etatów pedagogicznych w stosunku do 2 159,92 niepedagogicznych definiuje 

wskaźnik struktury zatrudnienia jako 1:0,399.  

 Szczegółowe dane dotyczące liczby etatów pracowników administracji i obsługi 

w poszczególnych typach szkół i placówek przedstawia zamieszczone poniżej tabela. 
 

Tabela 

2014/2015 
liczba 

oddziałów 
liczba etatów 

niepedagogicznych 

liczba etatów 
niepedagogicznych 

na oddział 

przedszkola publiczne 281 532,33 1,89 

samodzielne szkoły podstawowe 812 589,28 0,73 

zespoły szkół (szkoła podstawowa  
i gimnazjum)  

109 63,34 0,58 

samodzielne gimnazja 181 136,77 0,76 

licea ogólnokształcące 104 67,14 0,65 

zespoły szkół ogólnokształcących 241 211,15 0,88 

zespoły szkół zawodowych 278 285,46 1,03 

zespoły szkół specjalnych 35 30,50 0,87 

SOSW, MOW, MOS 76 119,3 1,57 

poradnie pedagogiczne — 28 — 

placówki — 96,65 — 

 

 Liczba etatów niepedagogicznych przypadających na jeden oddział w poszczególnych 

typach szkół jest mocno zróżnicowana. Najwyższy wskaźnik zatrudnienia mają przedszkola. 

W tych placówkach kadra niepedagogiczna stanowi duże wsparcie nauczycieli w opiece nad 

dziećmi. Ze względu na konieczność pomocy dzieciom przy podstawowych czynnościach 

obsługowych wskaźnik struktury zatrudnienia pracowników niepedagogicznych jest 

w przedszkolach dużo wyższy niż w innych placówkach.  

 Ośrodki specjalne takie jak SOSW, MOS i MOW to placówki pełniące całodobową opiekę 
nad uczniami. Ich wychowankowie to dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach, uczniowie 

niepełnosprawni, niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem. Ze względu na 

specjalne potrzeby wychowanków dodatkowe wsparcie ze strony pracowników 

niepedagogicznych jest w tych placówkach niezbędne. 

 

 

 

 

 

                                                           

5
 § 4 załącznika do Uchwały Rady Miasta Nr XXX/599/04 w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania  

   i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina  

 



INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 

 

 

24 

 

ROZDZIAŁ IV 
STAN TECHNICZNY OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH 

 

 

1. Inwestycje i remonty 

A. Program poprawy stanu technicznego obiektów oświatowych 
 

Kwota zabezpieczona w budżecie na 2015 rok: 13 159 704 zł. 
W ramach programu do końca 2015 roku planuje się realizację około 220 zadań 

inwestycyjnych wraz z nadzorami inwestorskimi, autorskimi i dokumentacjami, takich jak 

m.in.: 

− przebudowa na potrzeby nowych oddziałów i internatu, np.: 

a. przebudowa budynku w PP nr 30 — koszt ok. 701,2 tys. zł (prace zakończono,  

w trakcie końcowych prac zewnętrznych) 

b. modernizacja internatu Bursa Szkolna nr 2 w ZSO nr 7 — koszt ok. 872 tys. zł  
(I etap w 2014 — odnowienie połowy pokoi, w 2015 prace z II etapu,  

tj. zakończono wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, 

rozpoczynamy remont toalet na piętrze)  

− remonty dachów, elewacji gzymsów i nadproży, np.: 
a. gzymsy i nadproża w ZSO nr 6 — koszt ok. 517 tys. zł (prace na ukończeniu) 

b. kompleksowy remont dachu w SP nr 63 z OI — koszt ok. 522,7 tys. zł (prace 

zakończono, w trakcie czynności odbiorowych) 

c. zbiorcze zadanie dotyczące remontów dachów płaskich w 7 placówkach —  

PP nr 46, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 61, GM nr 34, ZSO nr 4, CKS —

szacowany koszt: ok. 1,067 mln zł (po otwarciu ofert, realizacja do grudnia) 

d. zbiorcze zadanie dotyczące remontów dachów spadzistych w 4 placówkach —  

PP nr 31, I LO, Bursa Szkolna Integracyjna, ZSEE — szacowany koszt:  

ok. 784 tys. zł (ogłoszenie przetargu do połowy września, realizacja do grudnia) 

− remonty i przebudowy pomieszczeń kuchennych 
a. kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem przedszkola PP nr 13 —  

425 tys. zł (prace zakończono, w trakcie końcowych prac zewnętrznych) 

b. przebudowa kuchni z zapleczem na parterze budynku ZS nr 12 — 180 tys. zł 
(prace na ukończeniu) 

− modernizacje pomieszczeń szkolnych (remonty sal lekcyjnych, oddziałów 
przedszkolnych, korytarzy), np.: 

a. remont pomieszczeń i wymiana posadzek w budynku SP nr 54 — ok. 925 tys. zł  
b. adaptacje sal dla klasy pierwszej w SP nr 74 — 33,5 tys. zł (zakończone) 

c. zbiorcze zadanie — wymiana posadzek na wykładzinę PCW w 15 placówkach, 

tj.: PP nr 1, SP nr 18, SP nr 45 z OI, SP nr 54, SP nr 68, ZS nr 10, GM nr 9, 

CKS, ZSO nr 2, ZSO nr 3, ZSO nr 4, SOSWdDN, OSM I st. — szacowany 

koszt: ok. 531 tys. zł (ogłoszenie przetargu do połowy września, realizacja do 

grudnia) 

− wymiana drzwi i okien w placówkach, np.: 

a. zbiorcze zadanie dot. wymiany stolarki okiennej na PCV w 14 placówkach —  

PP nr  48, PP nr 44, SP nr 51, SP nr 68, ZS nr 1, ZS nr 3, ZS nr 6, ZS nr 9, 

ZSEE, ZS nr 11, GM nr 2, ZSO nr 2, ZSO nr 3, PPP nr 3 — szacowany koszt: 

ok. 630 tys. zł (ogłoszenie przetargu do połowy września, realizacja do grudnia) 
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b. zbiorcze zadanie dot. wymiany stolarki drewnianej 3 placówkach — ZS nr 8, 

Bursa Szkolna Integracyjna, OSM I st. — szacowany koszt: ok. 150 tys. zł 
(ogłoszenie przetargu do połowy września, realizacja do grudnia) 

− remonty sanitariatów w placówkach,  

a. GM nr 9 — 240 tys. zł (prace zakończono) 

b. SP nr 74 — 306 tys. zł (prace na ukończeniu) 

c. SP nr 56 — 246 tys. zł (nie było ofert, przetarg będzie powtórzony)  

− remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych,  

− remonty placów przed szkołami oraz zagospodarowania terenu,  

− dokumentacji projektowo-kosztorysowych (np. na remont sanitariatów, kanalizacji, 

elewacji, wymianę okien, przebudowę pomieszczeń na potrzeby oddziałów 

przedszkolnych). 

Program będzie kontynuowany w kolejnych latach. 

 

B. Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych 
 
Kwota zabezpieczona w budżecie Wydziału Oświaty na 2015 rok: 5 401 990 zł. 
W ramach programu w roku 2015 planowanych do wykonania jest 13 zadań inwestycyjnych 

polegających na dostosowaniu budynków placówek oświatowych do wymogów 

bezpieczeństwa pożarowego.  

1) Centrum Mistrzostwa Sportowego (ul. Mazurska) — 622,7 tys. zł (prace trwają) 
2) Przedszkole Publiczne nr 35 — 117 tys. zł (w tracie wyboru wykonawcy) 

3) Przedszkole Publiczne nr 38 — 153,9 tys. zł (prace na ukończeniu) 

4) Przedszkole Publiczne nr 45 filia — 124,6 tys. zł (prace trwają) 

5) Przedszkole Publiczne nr 51 — 106,2 tys. zł (prace zakończono, w trakcie czynności 

odbiorowych) 

6) Szkoła Podstawowa nr 20 — 140 tys. zł (w tracie wyboru wykonawcy) 

7) Szkoła Podstawowa nr 41 — 563,3 tys. zł (prace w trwają) 
8) Szkoła Podstawowa nr 69 — 337,1 tys. zł (prace w trwają) 
9) Gimnazjum nr 6 — 691,1 tys. zł (prace w trwają) 
10) I Liceum Ogólnokształcące — 1,15 mln zł (w tracie przygotowanie przetargu) 

11) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 — 739,7 tys. zł (w tracie przygotowanie 

przetargu) 

12) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 — droga pożarowa — 150 tys. (w tracie 

wyboru wykonawcy) 

13) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 — 150 tys. (w tracie wyboru wykonawcy) 

 

C. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej  
i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 2 — Program 
pilotażowy — KAWKA — Gmina Miasto Szczecin  
 

Kwota zabezpieczona w budżecie Wydziału Oświaty na 2015 rok: 70 000 zł  
(2016 - 660 627 zł). W ramach programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost 

efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 2  

— Program pilotażowy — KAWKA — Gmina Miasto Szczecin” dofinansowanego ze środków 

NFOŚiGW i WFOŚiGW do realizacji zakwalifikowane zostały następujące dwie szczecińskie 

placówki oświatowe: 

1)  Przedszkole Publiczne nr 20, ul. Wieniawskiego 17, 71–130  Szczecin  

2)  Przedszkole Publiczne nr 35, ul. Jaracza 5 a, 70–775 Szczecin 
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Wydział Oświaty w roku 2015 planuje przygotować dokumentację projektową dla realizacji 

ww. zadań inwestycyjnych. Realizacja planowana jest na rok 2016.  

 
D. Współfinansowanie inwestycji rad osiedli  

 
Kwota zabezpieczona w budżecie Wydziału Oświaty na 2015 rok: 230 000 zł. 
W ramach zadania Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli do realizacji 

zakwalifikowanych zostało pięć zadań inwestycyjnych w szczecińskich placówkach 

oświatowych: 

1) Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Świętoborzyców 40, 71–665 Szczecin 

Wykonanie naprawy schodów wraz z ich przebudową związaną z wykonaniem zjazdu 

dla wózków do budynku A1 Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40  

od strony budynku B — szacowany koszt: 126 331 zł 
2) Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Rayskiego 9, 70–426 Szczecin 

Cyklinowanie parkietu i założenie kurtyn zabezpieczających podłogę  
— szacowany koszt: 20 000 zł 

3) Zespół Szkół nr 9, ul. Ks. Dąbrówki 10, 71–826 Szczecin 

Remont wejścia głównego  — szacowany koszt: 80 000 zł 
4) Gimnazjum nr 21, ul. Mickiewicza 23, 70–383 Szczecin 

Likwidacja schodów i wykonanie dojścia do Gimnazjum nr 21 od ul. Mickiewicza 

wraz z pracami towarzyszącymi zagospodarowania terenu (roboty budowlane)  — 

szacowany koszt: 50 000 zł 
5) Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Mazurska 40, 70–424 Szczecin 

Remont stołówki — koszt: 30 481 zł (zakończone) 

 
 

Nakłady na inwestycje w obiektach oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 
 

Lp. Obiekt oświatowy 
Rok szkolny 2014/2015 

Liczba 
obiektów 

Nakłady na inwestycyjne 

Publiczne przedszkola 
2 

188 984,06 
1. Przedszkole Publiczne nr 61 /Gryfuś/ 178 529,06 

2. Przedszkole Publiczne nr 59 /Gryfuś/ 10 455,00 

Szkoły podstawowe 

11 
 

8 665 411,53 
1. Szkoła Podstawowa nr 59 4 594 205,16 

2. Szkoła Podstawowa nr 11 (sala gimnastyczna) 836 981,24 

3. Szkoła Podstawowa nr 7 (sala gimnastyczna) 1 414,50 

4. Szkoła Podstawowa nr 51 (basen) 21 832,50 

5. Szkoła Podstawowa nr 56 (basen) 44 674,05 

6. rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7  

(kontenery) 
1 386 158,47 

7. Szkoła Podstawowa nr 23 (boisko) 646 146,45 

8. Szkoła Podstawowa nr 41 – Osiedlowe 

Centrum Sportu i Rekreacji 
6 396,00 

9. Szkoła Podstawowa nr 54 – Osiedlowe 

Centrum Sportu i Rekreacji 
601 487,70 

10. Szkoła Podstawowa nr 37 – Osiedlowe 

Centrum Sportu i Rekreacji 
13 284,00 

11. Szkoła Podstawowa nr 10 (basen) 512 831,46 
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Lp. Obiekt oświatowy 
Rok szkolny 2014/2015 

Liczba 
obiektów 

Nakłady na inwestycyjne 

Gimnazja 

  

4  
  

  

1 255 072,03 
1. Gimnazjum nr 3 (sala gimnastyczna) 651 857,52 

2. Gimnazjum nr 3 (basen) 561 414,51 

3. Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 1 

(basen) 
19 800,00 

4. Szkoła Podstawowa nr 56 i Gimnazjum nr 3 

(basen) 
22 000,00 

Licea ogólnokształcące   

 

2  

346 940,00 
1. II Liceum Ogólnokształcące (ogrodzenie) 309 960,00 

2. IV LO – Osiedlowe Centrum Sportu  

i Rekreacji  

36 980,00 

Zespoły szkół   

 

 

 

 

 

7 
  

  

  

  

  

 4 369 984,84 
1. Zespół Szkół nr 1 (sala gimnastyczna) 39 360,00 

2. Zespół Szkół nr 11 (sala gimnastyczna) 7 748,56 

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 

(boisko) 

1 064 739,47 

4. Zespół Szkół nr 7 – Osiedlowe Centrum 

Sportu i Rekreacji 

409 935,94 

5. Zespół Szkół nr 9 – Osiedlowe Centrum 

Sportu i Rekreacji 

1 859 191,42 

6. Zespół Szkół nr 5 – Osiedlowe Centrum 

Sportu i Rekreacji 

20 295,00 

7. Zespół Szkół Sportowych – hala sportowa 968 714,45 

Szkoły artystyczne 
1 

3 411 736,46 

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia 3 411 736,46 

Placówki wychowania pozaszkolnego  
1 

12 145 673,12 
1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 

Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej  

i Żeglarskie 

12 145 673,12 

OGÓŁEM 28 30 383 802,04 
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ROZDZIAŁ V 

PROCES NAUCZANIA I WYRÓWNYWANIA SZANS 

EDUKACYJNYCH 
 

1. Wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych 

OGÓLNOPOLSKI  SPRAWDZIAN   

 Sprawdzian przeprowadza się w klasie VI szkoły podstawowej na mocy art. 9 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W roku 2015 sprawdzian był 

przeprowadzony po raz pierwszy według nowej formuły. Od 2015 roku sprawdzian w klasie 

szóstej szkoły podstawowej składa się z dwóch części:  

1) część pierwsza — obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, 

2) część druga — obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego. 

Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań 
otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z języka 

obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do 

niego jest warunkiem ukończenia szkoły  podstawowej, ale nie określa się minimalnego 

wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać. Sprawdzianu nie można więc nie zdać.  Obie części 

sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część pierwsza, sprawdzająca umiejętności  

z języka polskiego i matematyki trwa 80 minut, a część druga z języka obcego nowożytnego – 

45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą. Na terenie trzech 
województw (lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego) sprawdzian organizuje  

i nadzoruje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu.  

 

Analiza wyników uczniów szkół podstawowych ze sprawdzianu 

Średni wynik sprawdzianu 2015 uczniów szczecińskich szkół podstawowych na tle kraju, 

województwa, okręgu i innych miast. 

 
 

część I 
część I 
j. polski 

część I 
matematyka 

część II 
j. angielski 

część II 
j. niemiecki 

kraj 67 73 61 78 70 

okręg (3 województwa) 64,94 70,80 58,76 76,71 69,16 

województwo 
zachodniopomorskie 

64,95 71,21 58,35 76,67 69,28 

Szczecin 70,54 75,74 65,04 82,62 82,57 
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Wyniki z części pierwszej sprawdzianu 2015 obejmującej j. polski i matematykę 
zdecydowanie przewyższają średni wynik na poziomie kraju, okręgu i województwa 

zachodniopomorskiego.  

 

Zamieszczone poniżej wykresy przedstawiają liczbę szkół podstawowych, prowadzonych 

przez Gminę Miasto Szczecin, które wg skali staninowej osiągnęły dany wynik oraz liczbę 
uczniów, którzy przystąpili do sprawdzianu w tych szkołach. 
 

CZĘŚĆ 1.  JĘZYK POLSKI i MATEMATYKA 
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CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI 

 

 
 

 

OGÓLNOPOLSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY 

 
www.oke.poznan.pl 
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Egzamin gimnazjalny jest: 

powszechny  zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo  

w stopniu umiarkowanym i ciężkim, 

obowiązkowy przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły 

(jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią 
klasę), 

zewnętrzny pisany w czasie trzech kolejnych dni w macierzystych szkołach, lecz 

zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE, 

Egzamin gimnazjalny sprawdza stopień opanowania umiejętności i wiadomości istotnych dla 

przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz dla języka obcego 

nowożytnego (nauczanego w szkole jako obowiązkowy). 
 

 

Ogólne wyniki uczniów szczecińskich gimnazjów  
na tle kraju, województwa, okręgu 

 

 

 

 część humanistyczna 
/średni wynik procentowy/ 

część matematyczno – przyrodnicza 
/średni wynik procentowy/ 

język polski 
historia i wiedza  
o społeczeństwie 

matematyka 
przedmioty 

przyrodnicze 

okręg 58,85 62,36 46,32 48,70 

województwo 
zachodniopomorskie 

58,28 61,93 45,13 47,98 

Szczecin 63,12 66,13 51,83 52,80 
kraj 62 64 48 50 

 

 część językowa 
zakres podstawowy /średni wynik procentowy/ 

język 
angielski 

język 
niemiecki 

język 
francuski 

język 
hiszpański 

język 
włoski 

okręg 65,12 55,81 79,83 70,02 70 

województwo 
zachodniopomorskie 

65,69 56,76 71,92 86,65 75,78 

Szczecin 74 62,14 82,26 86,14 75,78 
kraj 67 57 74 69 58 
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Zamieszczone poniżej wykresy przedstawiają liczbę gimnazjów, prowadzonych przez Gminę 
Miasto Szczecin, które wg skali staninowej osiągnęły dany wynik oraz liczbę uczniów, którzy 

przystąpili do egzaminu w tych szkołach. 

 

Część humanistyczna — historia i wiedza o społeczeństwie 
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Część humanistyczna — język polski 
 

 
 

 

Część matematyczno-przyrodnicza — matematyka 
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Część matematyczno-przyrodnicza — przedmioty przyrodnicze 
 

 
 

Część językowa /poziom podstawowy/ — język angielski 
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Część językowa /poziom podstawowy/ — język niemiecki 

 

 W części językowej egzaminu gimnazjalnego uczeń może  wybrać tylko ten język, którego 

uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.  Do egzaminu z języka obcego 

nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek  przystąpić każdy gimnazjalista. 

Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko  dla uczniów, którzy na 

egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole  podstawowej. Mogą do niego 

przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić  poziom swoich umiejętności 

językowych. Podane powyżej wyniki egzaminu w części językowej dotyczą wyłącznie 

zakresu podstawowego. Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego w szkołach 

prowadzonych przez Miasto Szczecin zdawało 2315 uczniów. Język niemiecki na egzaminie 

wybrało zaledwie 360 gimnazjalistów. 

 
 

OGÓLNOPOLSKI EGZAMIN MATURALNY 

 W roku 2015 egzamin maturalny w liceach ogólnokształcących przeprowadzony był  

po raz pierwszy według nowej formuły. Zmiana podstawy programowej oraz związane z nią 
zmiany w systemie egzaminów zewnętrznych służą między innymi temu, aby absolwenci 

szkół ponadgimnazjalnych byli nie tylko lepiej przygotowani do podjęcia studiów wyższych, 

ale posiadali również umiejętności umożliwiające im elastyczne funkcjonowanie na rynku 

pracy. W egzaminie maturalnym od 2015 r. — zwłaszcza w arkuszach na poziomie 

rozszerzonym — jeszcze większy niż dotychczas nacisk został położony na sprawdzanie 

umiejętności niezbędnych każdemu studentowi i pracownikowi, takich jak np. przetwarzanie 

informacji z różnych źródeł, w tym krytyczne analizowanie i porównywanie ich treści, 

wnioskowanie, stawianie hipotez i ich weryfikowanie, identyfikowanie i wyjaśnianie 

związków i zależności. Te w dużej mierze uniwersalne, ponadprzedmiotowe umiejętności 

sprawdzane były w zadaniach wymagających rzetelnej wiedzy z zakresu danego przedmiotu, 

określonej w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej. 

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:  

1) wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie 

 przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów, 

2) stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu 

 wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego 
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 języka obcego — w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych  

w części  pisemnej oraz ustnej, 

3) zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu 

 maturalnego jako kryteria w procesie rekrutacji. 

 

Absolwent obowiązkowo przystępuje do dwóch egzaminów w części ustnej  oraz  czterech 

egzaminów w części pisemnej. 
Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:  

 egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)  

 egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)  

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:  
 egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)  

 egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)  

 egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)  

 egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (obowiązkowo na poziomie 

rozszerzonym)  

Aby zdać egzamin maturalny nowej formule należy: 

 uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu 

obowiązkowego  w części ustnej,  

 uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu 

obowiązkowego  w części pisemnej 

 przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego  
na poziomie  rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony 

próg  zaliczenia).  

W nowej formule przeprowadzony został również ustny egzamin z języka polskiego —

prezentację zastąpiła wypowiedź ustna na określony temat. Zdający losował zadanie 

egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy  

z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie i miał za zadanie wygłosić 
wypowiedź monologową, a następnie uczestniczyć w związanej z tą wypowiedzią rozmowie 

z zespołem przedmiotowym. Wprowadzono również obowiązek przystąpienia do części 

pisemnej egzaminu z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie 

rozszerzonym jako dodatkowy warunek zdania egzaminu maturalnego.  

 W 2015 roku absolwenci techników zdawali egzamin maturalny w starej formule. Nowa 

formuła egzaminu maturalnego w technikum będzie obowiązywać od roku szkolnego 

2015/2016.   
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Ogólne wyniki procentowe uczniów szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych  
na tle województwa i okręgu 

 

 Przedmioty obowiązkowe w części pisemnej /średni wynik procentowy/ 
język polski 

PP 
matematyka 

PP 
język angielski 

PP 
język niemiecki  

PP 

okręg 60,17 48,31 71,43 60,55 

województwo 
zachodniopomorskie 

59,45 46,78 72,05 60,95 

Szczecin 62,56 51,82 77,63 70,03 

 
Centralna Komisja Egzaminacyjna podała do publicznej wiadomości wyłącznie średnie 

wyniki procentowe uzyskane przez zdających z podziałem na „nową” i „starą” formułę. 
Dlatego dane ujęte w tabeli nie można porównać ze średnimi wynikami procentowymi 

uzyskanymi przez zdających w całym kraju.  

 

60,17

48,31

71,43

59,45

46,78

72,05
62,56

51,82

77,63

 
 

 

Zdawalność poszczególnych egzaminów w liceach ogólnokształcących i technikach  
w Szczecinie na tle województwa i okręgu 

 

 kraj województwo Szczecin 
LO* T** LO T LO T 

język polski PP 98 98 96 98 99,64 99,41 
matematyka PP 82 70 75 71 86,23 78,15 
język angielski PP 97 90 96 91 98,61 95,17 
język niemiecki PP 97 90 97 89 100 90,75 

 

*LO – absolwenci liceum ogólnokształcącego zdający egzamin w nowej formule 

**T– absolwenci technikum zdający egzamin w starej formule  
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Zdawalność poszczególnych egzaminów w liceach ogólnokształcących w Szczecinie na tle 
województwa i kraju 

 

98

82

97
96

75

96

99,64

86,23

98,61

 

 
Zdawalność poszczególnych egzaminów w technikach w Szczecinie  

na tle województwa i kraju 
 

98

70

90

98

71

91

99,41

78,15

95,17
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OGÓLNOPOLSKI EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE  
W ZAWODZIE 

  

 Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie 

zawodowym. W zawodach przedstawionych w nowej klasyfikacji wyodrębniono 

kwalifikacje. Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym 

zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza 

świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.  

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem 

zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności  

z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie 

programowej kształcenia w zawodach. Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. 

Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego 

poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania 

egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu 

kształcenia. „Nowy” egzamin zawodowy dotyczy osób rozpoczynających w roku szkolnym 

2012/2013 kształcenie według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach. 

„Nowy” egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. Część 
pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego: 

• z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego,  

po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin lub 

• z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi (w tej formie egzamin 

może być przeprowadzany do dnia 31 sierpnia 2017 r.) 

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 

zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna 

odpowiedź jest prawidłowa.  

 Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego. Polega na 

wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym 

na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem 

warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie,  

w zakresie której odbywa się ten egzamin. Na zapoznanie się z treścią zadania 

egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska 

egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części 

praktycznej egzaminu zawodowego. Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej 

niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. 

 

Zdawalność „nowego” egzaminu zawodowego  
– sesja 2015 (styczeń, luty) 

 
liczba 

kwalifikacji 
liczba 

szkół 

przystąpiło  

po raz 

pierwszy 

zdało 

egzamin 

zdało egzamin 

potwierdzający  

kwalifikację w zawodzie 

m. Szczecin 41 31 1071 729 68,1% 

okręg 75 315 7829 5164 66,0% 

zachodniopomorskie 54 90 2408 1529 63,5% 
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Zdawalność „nowego” egzaminu zawodowego  
– sesja 2015 (maj, czerwiec, lipiec) 

 
liczba 

kwalifikacji 
liczba 

szkół 

przystąpiło  

po raz 

pierwszy 

zdało 

egzamin 

zdało egzamin 

potwierdzający  

kwalifikację w zawodzie 

m. Szczecin 70 52 2901 2032 70,0% 

okręg 124 807 35936 25152 70,0% 

zachodniopomorskie 91 232 8645 5802 67,1% 

 
 W sesjach egzaminacyjnych w roku szkolnym 2014/2015 (styczeń-luty i maj-lipiec)  

w szczecińskich szkołach zawodowych przeprowadzono egzaminy łącznie z czterdziestu 
trzech kwalifikacji w 45 zawodach.  
 

2. Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego 

2.1. Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych z uwzględnieniem typów  
     szkół i placówek 6 

 
 W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzono 263 ewaluacje zewnętrzne, w tym  

26 całościowych oraz 237 problemowych, co obrazuje poniższa tabela. 

 

Tabela 

Lp. Typ szkoły/placówki 
Liczba ewaluacji: 

całościowe problemowe łącznie 

1. 
Przedszkola i inne formy wychowania 
przedszkolnego 

2 49 51 

2. Przedszkola specjalne 0 0 0 

3. Szkoły podstawowe 14 83 97 

4. Gimnazja 5 45 50 

5. Licea ogólnokształcące 0 14 14 

6. Technika 2 18 20 

7. Zasadnicze szkoły zawodowe 0 13 13 

8. Szkoły specjalne 1 10 11 

9. 
Inne szkoły, o których mowa  
w art. 9 pkt 3d – 3e ustawy o systemie 
oświaty 

0 0 0 

10. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 0 0 0 

11. Placówki doskonalenia nauczycieli 0 1 1 

12. Placówki oświatowo-wychowawcze 2 1 3 

13. 
Placówki kształcenia ustawicznego i 
inne, o których mowa w art. 2  
pkt. 3a ustawy 

0 0 0 

14. 
MOW-y, MOS-y i inne ośrodki,  
o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy 

0 2 2 

15. 
Placówki zapewniające opiekę  
i wychowanie, o których mowa  
w art. 2 pkt 7 ustawy 

0 1 1 

 
Suma 26 237 263 

  

                                                           
6   Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w okresie 

      od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 
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 W roku szkolnym 2014/2015 kurator oświaty zajął stanowisko wobec 8 pisemnych 

umotywowanych zastrzeżeń dotyczących raportów z ewaluacji (zgłoszonych przez 

dyrektorów szkół i placówek), z czego kurator oświaty: 

 stwierdził zasadność zgłoszonych zastrzeżeń (w całości) - 2 przypadki, 

 stwierdził zasadność części zgłoszonych zastrzeżeń - 1 przypadek, 

 stwierdził brak zasadność zgłoszonych zastrzeżeń - 5 przypadków. 

 
Wnioski z ewaluacji przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego  

 

1. Koncepcja pracy przedszkola stanowi podstawę do planowania działań uwzględniających 

potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę placówki oraz zidentyfikowane potrzeby 

środowiska lokalnego. Mocną stroną badanych placówek jest upowszechnianie koncepcji 

pracy wśród rodziców i wspólne jej realizowanie; natomiast mniej powszechnym 

zjawiskiem jest ich angażowanie we współtworzenie i modyfikowanie celów oraz zadań 

realizujących priorytety pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej przedszkoli. 

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są dostosowane do ich indywidualnych 

potrzeb oraz możliwości psychofizycznych. Działania nauczycieli są planowane  

i monitorowane. Słabszą stroną badanych placówek jest wdrażanie wniosków  

z monitorowania tych procesów oraz stosowanie nowatorskich rozwiązań służących 

rozwojowi dzieci. 

3. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem 

zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. 

4. Przedszkola inspirują dzieci do różnych form aktywności. Nie wszystkie placówki 

umożliwiają dzieciom inicjowanie i realizację działań na rzecz własnego rozwoju,  

ale z sukcesem angażują najmłodszych w działania na rzecz społeczności lokalnej.  

5. Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje; relacje między wszystkimi 

podmiotami społeczności przedszkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

6. Placówki prowadzą różnorodne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie  

z rozpoznanymi potrzebami wychowanków. 

7. Wykorzystywanie zasobów środowiska lokalnego, a także współpraca z instytucjami  

i organizacjami działającymi w tym środowisku wpływają korzystnie na rozwój dzieci, 

jakość edukacji i wizerunek przedszkoli. 

8. Zaangażowanie nauczycieli w proces dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy oraz 

atrakcyjna oferta zajęć sprawiają, że dzieci chętnie w nich uczestniczą, rozwijając swoje 

zdolności i zainteresowania. 

 

Wnioski z ewaluacji szkół podstawowych  
 

1. Koncepcja pracy szkoły stanowi podstawę do planowania działań uwzględniających 

potrzeby uczniów i środowiska lokalnego. Szkoły dbają o upowszechnianie jej głównych 

założeń wśród uczniów i rodziców oraz wspólne jej realizowanie; mniej powszechnym 

zjawiskiem jest angażowanie tych podmiotów we współtworzenie i modyfikowanie 

koncepcji pracy szkoły oraz planowanie działań wychowawczych. 

2. Planowanie procesów edukacyjnych, tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się oraz 

stosowanie zróżnicowanych metod pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb  

i możliwości psychofizycznych uczniów stanowią mocną stronę badanych szkół. 

Najczęściej niespełnionymi obszarami badawczymi były te, które dotyczyły oceniania 

kształtującego, wzajemnego uczenia się, wpływu uczniów na organizację zajęć oraz 

stosowania nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi uczniów. 
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3. Systemowa diagnoza osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego oraz 

realizacja wniosków wynikających z bieżącego monitorowania sukcesów i niepowodzeń 
uczniowskich mają wpływ na realizację podstawy programowej i przyczyniają się do 

nabywania przez uczniów umiejętności kluczowych.  

4. Działania podejmowane przez szkoły w oparciu o wyniki badań edukacyjnych są na 

bieżąco monitorowane i w razie konieczności modyfikowane, jednak nie przekładają się 
bezpośrednio na wzrost efektów kształcenia mierzonych wynikiem sprawdzianu 

zewnętrznego. 

5. Szkoły prowadzą różnorodne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie  

z rozpoznanymi potrzebami uczniów. Podejmowane działania w zakresie 

indywidualizacji procesu edukacyjnego nie są powszechne. 

6. Szkoły podejmują skuteczne działania na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym  

i angażują w te działania uczniów, co korzystnie wpływa na rozwój dzieci oraz promocję 
wartości edukacji. Jednocześnie w niewielkim stopniu motywują uczniów do 

podejmowania i realizowania własnych inicjatyw na rzecz osobistego rozwoju oraz 

rozwoju szkoły. 

Wnioski z ewaluacji gimnazjów 
 

1. Proces nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności odbywa się w oparciu  

o prowadzone diagnozy osiągnięć z poprzedniego etapu edukacyjnego, a podejmowane  

w szkołach działania są spójne z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy 

programowej. 

2. Nauczyciele  monitorują i analizują bieżące osiągnięcia uczniów oraz wdrażają wnioski  

z tych analiz, które nie zawsze przekładają się na wzrost efektów kształcenia mierzonych 

wynikiem egzaminu zewnętrznego. Z analizy wskaźników EWD wynika, że nie 

wszystkie szkoły wykorzystują we właściwy sposób potencjał uczniów. 

3. Gimnazja w niewielkim stopniu angażują uczniów do planowania i organizowania 

procesu edukacyjnego, co nie sprzyja przejmowaniu przez nich odpowiedzialności za 

własny rozwój. 

4. Nauczyciele motywują uczniów do rozwoju; rzadko jednak stwarzają sytuacje do 

wzajemnego uczenia się uczniów, co nie w pełni sprzyja procesowi samodzielnego 

nabywania przez gimnazjalistów wiadomości i umiejętności. 

5. Szkoły w większości tworzą pozytywną atmosferę uczenia się; aktywizują uczniów  

i stawiają przed nimi jasno określone cele; natomiast wdrażanie przez nauczycieli 

oceniania kształtującego oraz indywidualizowanie procesu edukacyjnego nie mają 
charakteru powszechnego, przez co uczniowie otrzymują wsparcie w ograniczonym 

zakresie. Słabszą stroną szkół jest również wprowadzanie nowatorskich rozwiązań 
programowych, metodycznych lub organizacyjnych, które są odpowiedzią na 

zdiagnozowane potrzeby uczniów i dotyczą procesu lekcyjnego. 

6. Wdrażane w gimnazjach działania wychowawcze i profilaktyczne wpływają na poczucie 

bezpieczeństwa wśród uczniów; przy czym podejmowane w tym zakresie modyfikacje 

odbywają się przy niewielkim udziale młodzieży i rodziców. 

7. Gimnazja tworzą warunki do rozwoju aktywności uczniowskiej w różnorodnych jej 

formach; natomiast w niewielkim stopniu wykorzystują potencjał młodzieży podczas 

podejmowania decyzji dotyczących ważnych spraw życia szkoły.  

8. Mocną stroną badanych szkół jest szeroka i systematyczna współpraca z instytucjami  

i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, która ma znaczący wpływ na 

rozwój uczniów, wspiera podejmowane działania integracyjne i przynosi korzyści 

środowisku.  
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9. Szkoły wspierają rodziców w wychowaniu młodzieży i zachęcają ich do uczestniczenia  

w różnych działaniach. Rodzice w niewielkim stopniu biorą udział w podejmowaniu 

decyzji dotyczących życia szkół.  

10. Szkoły w niewielkim stopniu wykorzystują informacje z badań zewnętrznych 

dotyczących efektywności kształcenia oraz z badań losów absolwentów. W większym 

stopniu wykorzystywane są natomiast wyniki i wnioski z wewnętrznego nadzoru 

pedagogicznego, co przyczynia się do wprowadzania zmian służących rozwojowi szkół 

oraz podnoszenia efektywności nauczania i wychowania. 

 
Wnioski z ewaluacji liceów ogólnokształcących  

 
 

1. Realizacja podstawy programowej dokonywana jest z uwzględnieniem analizy osiągnięć 
uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego oraz zgodnie z zalecanymi warunkami  

i sposobami, co przyczynia się do wyposażenia uczniów w umiejętności kluczowe 

przydatne na kolejnym etapie kształcenia oraz, w dłuższej perspektywie, na rynku pracy.  

2. Nauczyciele  monitorują i analizują bieżące osiągnięcia uczniów oraz wdrażają wnioski  

z tych analiz, które nie zawsze przekładają się na wzrost efektów kształcenia mierzonych 

wynikiem egzaminu zewnętrznego. Z analizy wskaźników EWD wynika, że nie 

wszystkie szkoły wykorzystują we właściwy sposób potencjał uczniów. 

3. Organizacja procesu edukacyjnego opiera się na diagnozie, monitorowaniu i analizie 

osiągnięć uczniów. Na podstawie informacji płynących z badań wewnętrznych  

i zewnętrznych nauczyciele modyfikują plany, metody oraz formy pracy z uczniami,  

a także wzbogacają ofertę edukacyjną szkół. 

4. Oparta na diagnozie potrzeb, możliwości, zainteresowań i stylów uczenia się 
indywidualizacja oddziaływań sprzyja rozwojowi uczniów i budowaniu poczucia 

wsparcia adekwatnego do potrzeb młodzieży. Słabszą stroną szkół jest pozyskiwanie 

informacji o uczniach bezpośrednio od ich rodziców. 

5. Szkoły współpracują z wieloma instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc 

młodzieży. Różnorodność form wspierających działania nauczycieli jest zgodna ze 

specyfiką szkół, środowiska lokalnego i sytuacją społeczną uczniów. 

6. Działania antydyskryminacyjne podejmowane w badanych szkołach nie ograniczają się 
jedynie do reagowania w codziennych sytuacjach wychowawczych, ale mają charakter 

planowych i systemowych rozwiązań profilaktycznych kształtujących pożądane postawy 

społeczne. 

7. Nauczyciele analizują wyniki badań wewnętrznych i zewnętrznych pod kątem wartości 

podejmowanych przez siebie działań i na tej podstawie formułują wnioski i rekomendacje 

do dalszej pracy w celu doskonalenia procesów nauczania i wychowania. 

 
Wnioski z ewaluacji techników  

 

1. Realizacja podstawy programowej dokonywana jest z uwzględnieniem analizy osiągnięć 
uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego oraz zgodnie z zalecanymi warunkami  

i sposobami, co przyczynia się do wyposażenia uczniów w umiejętności kluczowe 

przydatne na kolejnym etapie kształcenia oraz, w dłuższej perspektywie, na rynku pracy.  

2. Nauczyciele monitorują i analizują bieżące osiągnięcia uczniów oraz wdrażają wnioski  

z tych analiz, co przyczynia się do osiągania przez uczniów dobrych wyników  

z egzaminów zawodowych, ale nie zawsze przekłada się na wzrost efektów kształcenia 

mierzonych wynikiem egzaminu maturalnego.  
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3. Oparta na diagnozie potrzeb i możliwości uczniów indywidualizacja oddziaływań 

dydaktycznych oraz unowocześnianie procesu edukacyjnego sprzyjają rozwojowi 

uczniów i zwiększają ich szanse na rynku pracy. 

4. Organizacja procesu edukacyjnego opiera się na diagnozie, monitorowaniu i analizie 

osiągnięć uczniów. Nauczyciele analizują wyniki badań wewnętrznych i zewnętrznych 

pod kątem wartości podejmowanych przez siebie działań i na tej podstawie formułują 
wnioski i rekomendacje dotyczące zwłaszcza kompetencji zawodowych uczniów,  

co przyczynia się do podnoszenia jakości pracy szkół. 

5. Zarządzanie szkołami, w tym wdrażanie wniosków z nadzoru pedagogicznego, sprzyja 

tworzeniu optymalnych warunków do uczenia się uczniów, współpracy nauczycieli, 

realizowaniu przez nich nowatorskich działań i prowadzi do skutecznego zapewnienia 

szkołom wspomagania zewnętrznego. 

6. Szkoły planowo i w sposób systemowy pozyskują informacje o losach absolwentów,  

a uzyskane informacje wykorzystują do promowania wartości edukacji oraz 

kształtowania u uczniów postawy uczenia się przez całe życie. 

7. Relacje pomiędzy członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku  

i zaufaniu dzięki współpracy wszystkich podmiotów szkolnych na etapie diagnozy 

potrzeb, planowania, realizacji i oceny skuteczności działań wychowawczych.  

  

Wnioski z ewaluacji zasadniczych szkół zawodowych 

 

1. Nauczyciele  monitorują i analizują bieżące osiągnięcia uczniów oraz wdrażają wnioski  

z tych analiz, co przekłada się na wysoką zdawalność egzaminów zawodowych  

i czeladniczych oraz indywidualne sukcesy uczniowskie odnoszone w konkursach, 

olimpiadach i turniejach. 

2. Systematyczne monitorowanie rynku pracy pozwala na bieżąco dostosowywać ofertę 
edukacyjną szkół do zgłaszanego przez pracodawców zapotrzebowania na konkretne 

kwalifikacje i kompetencje, co pozwala większości absolwentom na znalezienie 

zatrudnienia. 

3. Szkoły, poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami wspierającymi uczniów, 

poszerzają realizację zadań statutowych; jednak brak właściwego rozeznania potrzeb oraz 

indywidualnej sytuacji uczniów może prowadzić do tego, że proponowana oferta nie 

spełnia oczekiwań uczniowskich, a tym samym udział uczniów w zajęciach 

pozalekcyjnych jest niewielki. 

4. Przeprowadzane przez nauczycieli analizy wyników badań wewnętrznych i zewnętrznych 

mają w większości szkół wpływ na modyfikację planów i metod pracy nauczycieli, 

a także na wytyczanie dalszych kierunków ich pracy.  

 

Wnioski z ewaluacji szkół specjalnych 
 

1. Systemowa diagnoza osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego oraz bieżące 

monitorowanie i analizowanie sukcesów i niepowodzeń uczniowskich mają wpływ na 

realizację podstawy programowej oraz przyczyniają się do nabywania przez uczniów 

umiejętności kluczowych, z uwzględnieniem indywidualizacji oddziaływań 
dydaktycznych i wychowawczych.  

2. W szkołach skutecznie buduje się poczucie własnej wartości uczniów, a ich osiągnięcia 

promują ideę kształcenia specjalnego. Wyniki kształcenia mierzone poprzez egzaminy 

zewnętrzne w większości szkół potwierdzają efektywność nauczania. 
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3. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania 

różnorodnych form aktywności, w tym działań na rzecz własnego rozwoju, rozwoju 

szkoły oraz środowiska lokalnego. 

4. Usprawnianie procesów edukacyjno-wychowawczych oparte jest  głównie na wynikach 

badań wewnętrznych, w mniejszym stopniu na wynikach badań zewnętrznych. 

5. Współpraca nauczycieli przyczynia się do usprawniania procesów dydaktyczno-

wychowawczych i tworzenia jednego frontu oddziaływań, co stwarza uczniom poczucie 

bezpieczeństwa i stabilności. 

 
Wnioski z ewaluacji placówek doskonalenia nauczycieli  

 

1. Podejmowane przez placówki inicjatywy (wykorzystujące zasoby własne i środowiska) 

przy współpracy z organizacjami środowiska lokalnego wpływają na ich wzajemny 

rozwój. 

2. Rzetelność i profesjonalizm pracowników merytorycznych placówek dostrzegane są 
przez klientów i zewnętrznych partnerów, co wpływa na pozytywny wizerunek placówek 

w środowisku. 

3. Wykorzystanie wniosków z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych przyczynia się 
do ciągłego doskonalenia pracy własnej i przygotowania oferty placówek. 

4. Podejmowane działania innowacyjne służą rozwojowi placówek i ich klientów. 

 

Wnioski z ewaluacji placówek oświatowo-wychowawczych 
 

1. Koncepcja pracy placówek ukierunkowana jest na rozwój wychowanków i osiąganie 

założonych celów, jak i na spełnianie oczekiwań środowiska lokalnego.  

2. Pracownicy pedagogiczni stosują nowatorskie rozwiązania wychodzące naprzeciw 

potrzebom i zainteresowaniom wychowanków w celu podniesienia atrakcyjności  

i efektywności pracy w poszczególnych grupach. 

3. Zapewnienie całej społeczności placówki wpływu na ustalanie norm i zasad oraz 

realizowane działania wychowawcze sprawiają, że ustalone zasady są respektowane,  

a wychowankowie czują się w placówce bezpiecznie. 

4. Wychowankowie podejmują inicjatywy służące rozwijaniu ich zdolności i umiejętności. 

 
 

Wnioski z ewaluacji MOW-ów, MOS-ów, i innych ośrodków, o których mowa w art. 2 
pkt 5 ustawy o systemie oświaty 

 

1. Podejmowane w placówkach działania z uwzględnieniem kompleksowej opieki 

dydaktyczno-wychowawczej, profilaktycznej i medycznej nad wychowankami 

przyczyniają się do eliminowania ich zaburzeń rozwojowych, zaburzeń w zachowaniu 

oraz trudności w uczeniu się. 
2. Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym przyczynia się do rozwoju umiejętności 

społecznych i potrzeb emocjonalnych wychowanków oraz kształtuje umiejętność 
zespołowego wykonywania zadań. 

3. Działania, które zostały podjęte w efekcie wdrażania wniosków z zewnętrznych  

i wewnętrznych badań oraz analiz są efektywne i mają korzystny wpływ na rozwój 

podopiecznych placówek, co jest szczególnie widoczne w obszarze kształcenia, 

resocjalizacji i profilaktyki. 
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4. Działania wspierające rodziców (ze względu na specyfikę funkcjonowania placówek) nie 

mają charakteru systemowego. 

 
Wnioski z ewaluacji placówek zapewniających opiekę i wychowanie, o których mowa  

w art. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty 
 

1. Prowadzone w placówce działania opierają się na diagnozach i analizach potrzeb oraz 

możliwości wychowanków i przyczyniają się do ich rozwoju. 

2. Szeroka oferta zajęć umożliwia realizację zainteresowań i talentów wychowanków oraz 

wyrównuje ich dysproporcje edukacyjne. 

3. Warunki do partycypowania młodzieży w procesie decyzyjnym są utrudnione,  co 

przekłada się na niską aktywność wychowanków w zakresie podejmowanych przez nich 

inicjatyw. 

4. Podejmowane w placówkach działania na rzecz rozwoju wychowanków w niewielkim 

stopniu zawierają elementy nowatorstwa. 

5. Brak respektowania przez wszystkich pracowników przyjętego w placówce systemu 

wartości przekłada się  na niską skuteczność i efektywność pracy wychowawczej.  

6. Rodzice w ograniczonym zakresie występują z inicjatywami dotyczącymi 

funkcjonowania placówek. 

 

 

2.2. Kontrole planowe przeprowadzone przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie 
         w szkołach i placówkach oświatowych7 
 
 W roku szkolnym 2014/2015 na podstawie arkuszy zatwierdzonych przez Ministra 

Edukacji Narodowej, Zachodniopomorski Kurator Oświaty przeprowadził kontrole planowe                                     

w następujących zakresach:  

1. Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. 

2. Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych  

i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem. 

3. Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych 

zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej. 

4. Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

 W roku szkolnym 2014/2015 pracownicy Kuratorium Oświaty w Szczecinie 

przeprowadzili 275 kontroli planowych.  

 

 
 
 
 

 
 
 

                                                           
7   Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w okresie 

      od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 
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Wnioski z przeprowadzonych kontroli planowych w poszczególnych zakresach 
 

Ad.1  
a) w 100% kontrolowanych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych statut określa szczegółowo zasady wewnątrzszkolnego 

oceniania uczniów;  

b) w 90% skontrolowanych szkół podstawowych, 80% skontrolowanych gimnazjów 

i 92,5% skontrolowanych szkół ponadgimnazjalnych ocenianie wewnątrzszkolne 

określa warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązujących zajęć  edukacyjnych;  

c) w 100% kontrolowanych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych nauczyciele w ocenianiu wewnątrzszkolnym sformułowali 
wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego; 

d) w 95% kontrolowanych szkół podstawowych, 92% kontrolowanych gimnazjów  
i 96% kontrolowanych szkół ponadgimnazjalnych nauczyciele na początku roku 

szkolnego poinformowali uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
wychowania fizycznego; 

e) w 97,5% kontrolowanych szkół podstawowych, 80% kontrolowanych gimnazjów 
i 92,5% kontrolowanych szkół ponadgimnazjalnych wymagania edukacyjne przy 

ustalaniu oceny z wychowania fizycznego uwzględniają wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć; 
f) w 97,5% kontrolowanych szkół podstawowych zwalnianie uczniów z zajęć 

wychowania fizycznego dokonywane jest przez dyrektora szkoły na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii: 

Liczba uczniów w kontrolowanych oddziałach szkoły podstawowej — 5514; 

Liczba uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego w kontrolowanych oddziałach —

131, w tym liczba uczniów zwolnionych na okres dłuższy niż 3 miesiące — 77; 

g) w 100% kontrolowanych gimnazjów zwalnianie uczniów z zajęć wychowania  

fizycznego dokonywane jest przez dyrektora szkoły na podstawie opinii  

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii: 

Liczba uczniów w kontrolowanych oddziałach — 4648; 

Liczba uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego w kontrolowanych oddziałach —

239, w tym liczba uczniów zwolnionych na okres dłuższy niż 3 miesiące — 186; 

h) w 100% kontrolowanych szkół ponadgimnazjalnych zwalnianie uczniów z zajęć  
wychowania fizycznego dokonywane jest przez dyrektora szkoły na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii: 

Liczba uczniów w kontrolowanych oddziałach — 4525; 

Liczba uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego w kontrolowanych oddziałach —

366, w tym liczba uczniów zwolnionych na okres dłuższy niż 3 miesiące 325; 

 

 
 
 
 



INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 

 

 

49 

 

 
Ad.2  

a) w 97,5% kontrolowanych szkół podstawowych i 96% kontrolowanych gimnazjów 
program wychowawczy obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym 

skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli zawiera dodatkowe treści 

dotyczące problematyki zagrożeń narkomanią; 
b) w 100% kontrolowanych szkół podstawowych i 96% kontrolowanych gimnazjów 

program wychowawczy został uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą 
pedagogiczną; 

c) w 100% kontrolowanych szkół podstawowych i 100% kontrolowanych gimnazjów 
program profilaktyki został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska, obejmuje treści i działania z zakresu profilaktyki 

narkomanii skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

d) w 100% kontrolowanych szkół podstawowych i 96% kontrolowanych gimnazjów 
program profilaktyki został uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą 
pedagogiczną;  

e) w 100% kontrolowanych szkół podstawowych i 100% kontrolowanych gimnazjów 
działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole polega na systematycznym 

rozpoznawaniu i diagnozowaniu zagrożeń związanych z uzależnieniem; 

f) w 100% kontrolowanych szkół podstawowych i 100% kontrolowanych gimnazjów 
działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole polega na przygotowaniu 

nauczycieli i osób zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży do 

przeciwdziałania narkomanii; 

g) w 55% kontrolowanych szkół podstawowych i 72% kontrolowanych gimnazjów 
działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole polega na współpracy z rodzicami 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem; 

h) w 100% kontrolowanych szkół podstawowych i 100% kontrolowanych gimnazjów 
działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole polega na informowaniu  

o narkomanii i jej skutkach; 

i) w 100% kontrolowanych szkół podstawowych i 96% kontrolowanych gimnazjów 

działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole polega na poradnictwie  

w zakresie zapobiegania uzależnieniom od środków odurzających lub substancji 

psychotropowych lub substancji zastępczych (tzw. dopalaczy); 

j) w 100% kontrolowanych szkół podstawowych i 100% kontrolowanych  
gimnazjów zadania z zakresu działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem są realizowane na obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych, których podstawy programowe uwzględniają zagadnienia 

dotyczące zapobiegania uzależnieniom 

Przykłady takich zajęć: 
− wychowanie fizyczne, 

− godzina wychowawcza, 

− przyroda, 

− godzina wychowawcza, 

− wychowanie do życia w rodzinie, 

− biologia;  

k) w 85% kontrolowanych szkół podstawowych i 100% kontrolowanych gimnazjów 
zadania z zakresu działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci  

i młodzieży zagrożonych uzależnieniem są realizowane na zajęciach rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia;  
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l) w 90% kontrolowanych szkół podstawowych i 100% kontrolowanych gimnazjów 
zadania z zakresu działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci  

i młodzieży zagrożonych uzależnieniem są realizowane na zajęciach specjalistycznych 

organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

m) w 82,5% kontrolowanych szkół podstawowych i 76% kontrolowanych  
gimnazjów zadania z zakresu działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem są realizowane na innych zajęciach niż 
określonych w ppkt. j), k) i l) 

Przykłady innych zajęć: 
− spektakle socjoterapeutyczne, 

− zajęcia sportowe, 

− zajęcia artystyczno-terapeutyczne 

− warsztaty terapeutyczne, 

− zajęcia socjoterapeutyczne i resocjalizacyjne, 

− konkursy; 

n) w 72,5% kontrolowanych szkół podstawowych i 60% kontrolowanych gimnazjów 

są realizowane programy profilaktyki uniwersalnej opartych na naukowych 

podstawach lub o potwierdzonej skuteczności rekomendowanych w ramach systemu 

rekomendacji;  

o) w 17,5% kontrolowanych szkół podstawowych i 12% kontrolowanych gimnazjów 
są realizowane rekomendowane programy profilaktyki selektywnej i wskazującej,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych 

demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, a także ich rodziców; 

p) w 5% kontrolowanych szkół podstawowych i 4% kontrolowanych gimnazjów  
są realizowane programy wczesnej interwencji oparte na naukowych podstawach lub 

potwierdzonej skuteczności, adresowane do okazjonalnych użytkowników narkotyków, 

q) w 100% kontrolowanych szkół podstawowych i 96% kontrolowanych gimnazjów 
pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom zagrożonym 

niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanym społecznie z powodu zagrożenia 

uzależnieniem wynika z rozpoznania i zaspokajania ich indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych,  

r) w 95% kontrolowanych szkół podstawowych i 92% kontrolowanych gimnazjów 
pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanym społecznie z powodu zagrożenia 

uzależnieniem oraz nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli  

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych uczniów zagrożonych 

uzależnieniem;  

s) w 97,5% kontrolowanych szkół podstawowych i 84% kontrolowanych gimnazjów 
pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanym społecznie z powodu zagrożenia 

uzależnieniem oraz nauczycielom polega na rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych w celu zwiększenia efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów zagrożonych uzależnieniem; 

t) w 100% kontrolowanych szkół podstawowych i 100% kontrolowanych gimnazjów 
upowszechniane są informacje na temat szkodliwości środków odurzających, 

substancji psychotropowych lub środków zastępczych tzw. dopalaczy, których 
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używanie łączy się z zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do 

uzależnień;  
u) w 100% kontrolowanych szkół podstawowych i 100% kontrolowanych gimnazjów 

upowszechniane są informacje na temat dostępnych form pomocy dzieciom  

i młodzieży zagrożonych uzależnieniem;  

v) w 100% kontrolowanych szkół podstawowych i 100% kontrolowanych gimnazjów 
upowszechniane są informacje na temat możliwości rozwiązywania problemów 

powodujących powstawanie uzależnień;  
w) w 100% kontrolowanych szkół podstawowych i 100% kontrolowanych gimnazjów 

upowszechniane są informacje na temat skutków prawnych związanych z naruszeniem 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 

x) w 100% kontrolowanych szkół podstawowych i 100% kontrolowanych gimnazjów 
udostępniane są uczniom, rodzicom i nauczycielom informatory, poradniki oraz inne 

materiały edukacyjne dotyczące problematyki zapobiegania narkomanii;  

y) w 77,5% kontrolowanych szkół podstawowych i 100% kontrolowanych gimnazjów 

wdrożony jest system wsparcia psychologicznego dla nauczycieli w formie, m.in. 

superwizji, coachingu, grup wsparcia; 

z) w 100% kontrolowanych szkół podstawowych i 100% kontrolowanych gimnazjów 

wspieranych jest przez organ prowadzący w realizacji działań wychowawczych  

i zapobiegawczych, w szczególności ukierunkowanych na informowaniu o narkomanii  

i jej skutkach; 

aa) w 30% kontrolowanych szkół podstawowych i 56% kontrolowanych gimnazjów 

podejmowane są działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców  

i Policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności gdy dzieci lub młodzież używają, 
posiadają lub rozprowadzają środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki 

zastępcze tzw. dopalacze; 

bb) w 100% kontrolowanych szkół podstawowych i 97% kontrolowanych gimnazjów 

współdziałano z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami zdrowia 

psychicznego i innymi specjalistycznymi podmiotami działającymi na rzecz rozwijania 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży; 

cc) w 97,5% kontrolowanych szkół podstawowych i 96% kontrolowanych gimnazjów 

została określona strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz 

interwencyjnych skierowana do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 

 

Ad.3. 
 Celem kontroli była ocena przestrzegania przepisów prawa w zakresie organizowania 

i realizowania zajęć rewalidacyjnych w publicznych przedszkolach ogólnodostępnych,  

z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi, do których uczęszczają dzieci 

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na 

niepełnosprawność. Kontrolą zostały objęte publiczne przedszkola (10% nadzorowanych 

placówek), publiczne szkoły podstawowe (10% nadzorowanych szkół) i publiczne gimnazja 

(10% nadzorowanych szkół). Kontrolą objęto dokumentację 48 losowo wybranych dzieci  

z przedszkoli, 135 losowo wybranych uczniów szkoły podstawowej i 78 losowo wybranych 

uczniów gimnazjów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

z uwagi na niepełnosprawność. Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do 

wydania 7 dyrektorom przedszkoli, 23 dyrektorom szkół podstawowych oraz 12 dyrektorom 

gimnazjów zaleceń.  
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Najczęściej wydawane zalecenia dotyczyły zobowiązania dyrektorów do: 

a) powierzenia realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom 

posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w przedszkolu 

oraz rodzaju prowadzonych zajęć; 
b) zapewnienia dziecku niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego oraz zapewnienie zajęć rewalidacyjnych; 

c) zatrudnienia dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki 

specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego; 

d) określenia w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zakresu 

współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań 
związanych z:  

− realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,  

− zapewnieniem uczniowi odpowiednich warunków do nauki, sprzętu 

specjalistycznego i środków dydaktycznych,  

− organizacją zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach  

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,  

− organizacją innych zajęć, np. rewalidacyjnych,  

− przygotowaniem uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.  

 
Ad. 4 
 Kontrolą objęto 840 losowo wybranych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w okresie od 1 kwietnia 2014 r.  

do 31 sierpnia 2014 r. 

 Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania dyrektorom poradni 

psychologiczno-pedagogicznych 13 zaleceń. Najczęściej wydawane zalecenia dotyczyły 

zobowiązania dyrektorów do: 

a) wydawania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły 

orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. 

U. Nr 173, poz. 1072); 

b) wydawania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły 

orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. 

U. Nr 173, poz. 1072). W przypadku występowania co najmniej dwóch 

niepełnosprawności, o których mowa w przepisach §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach 

oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2014 r. 392) oraz §1 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach 

ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414), w określeniu 

powodu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy wskazać 
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niepełnosprawności sprzężone, w tym wskazać współwystępujące 

niepełnosprawności; 

c) wydawania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z §9 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie 

orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072). 

 

 

2.3. Kontrole doraźne przeprowadzone przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie  
         w szkołach  i placówkach oświatowych8 

 
 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. Taką potrzebę może wyrazić podmiot zewnętrzny (JST, 

MEN, rodzice, uczniowie, Rzecznik Praw Obywatelskich, itp.). Kontrola doraźna może być 
także przeprowadzona na skutek analizy przez kuratora oświaty dotychczasowych wyników 

nadzoru pedagogicznego nad szkołą lub placówką. 
 W roku szkolnym 2014/2015 (od 1 września 2014 r. do 31 maja 2015r.) pracownicy 

Kuratorium Oświaty w Szczecinie przeprowadzili 120 kontrole doraźne. W tabeli poniżej 

przedstawiono informację o obszarach, w jakich zostały przeprowadzone kontrole. 

 

Tabela 

Obszary funkcjonowania szkół i placówek  
będące przedmiotem kontroli 

Liczba kontroli w typach szkół / placówek 
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zgodność zatrudniania nauczycieli  
z wymaganymi kwalifikacjami  6 6 8 1 1 22 

realizacja podstaw programowych i ramowych planów 
nauczania  16 4 16 2 1 39 

przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także 
przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki 

1 13 10 15 0 1 40 

przestrzeganie statutu szkoły lub placówki 20 57 13 14 2 7 113 

przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia 2 13 7 5 0 4 31 
zapewnienie uczniom bezpiecznych  
i higienicznych warunków nauki, wychowania  
i opieki. 

43 45 3 3 1 4 99 

stosowanie przemocy słownej i/lub fizycznej  4 43 16 8 0 1 72 
przestrzeganie przez szkołę niepubliczną przepisów art. 7 
ust. 3 ustawy o systemie oświaty  8 3 8 25  44 

inne 6 64 16 19 3 12 120 

 

                                                           
8   Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w okresie 

      od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 
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Wyniki kontroli doraźnych  
Obszary funkcjonowania szkół i placówek  

będące przedmiotem kontroli 
Liczba zaleceń 

zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 10 

realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 6 
przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia 
egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki 

35 

przestrzeganie statutu szkoły lub placówki 130 

przestrzeganie praw dziecka  i praw ucznia 1 

zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 71 
stosowanie przemocy słownej i/lub fizycznej 11 

przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 109 

inne 212 

RAZEM 585 

 
2.4. Programy poprawy efektywności kształcenia i wychowania zalecone przez 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 
 Polecenie opracowania programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania  

w szkole lub placówce jest wysuwane wobec dyrektora szkoły/placówki przez  organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów 

kształcenia lub wychowania. Program jest opracowywany w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym. Wdrożenie programu następuje w terminach określonych w harmonogramie, 

zaakceptowanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Program musi uwzględnić 
uwagi i wnioski zgłoszone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny (art. 34 ust. 2 

ustawy o systemie oświaty). 

 W roku szkolnym 2014/2015 Zachodniopomorski Kurator Oświaty polecił ośmiu 

dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin opracowanie i wdrożenie 

programów poprawy efektywności kształcenia i wychowania w szkole. Organ prowadzący na 

realizację powyższych programów przyznał łącznie 33 godziny. 

 
3. Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin dla uczniów szczecińskich szkół  
      za  osiągnięcia szkolne i naukowe 
 
 Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin przyznawane są uczniom szczecińskich szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych za wybitne osiągnięcia w zakresie 

wiedzy i umiejętności z przedmiotów objętych programem nauczania z wyjątkiem muzyki, 

plastyki i sportu oraz z dziedzin nieprzewidzianych programem nauczania w danej szkole. 

Wysokość nagrody pieniężnej uzależniona jest od ilości złożonych wniosków i środków 

finansowych przeznaczonych na ten cel w ramach budżetu gminy, nie mniej jednak  

niż 100 zł . 

 W budżecie Miasta Szczecin zapewniono środki finansowe przeznaczone na nagrody 

Prezydenta Miasta Szczecin dla uczniów szczecińskich szkół za ich osiągnięcia szkolne 

i naukowe w roku szkolnym 2014/2015 w wysokości 270 500,00 zł . 
 Ogółem wpłynęło 1370 wniosków (1138 wniosków ze szkół podstawowych i gimnazjów 

oraz 186 ze szkół ponadgimnazjalnych), z których komisja pozytywnie rozpatrzyła 729. 
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SZKOŁY PODSTAWOWE 
Ogółem wpłynęło 796 wniosków ze szkół podstawowych, z których Komisja pozytywnie 

rozpatrzyła 382 . Najwięcej punktów i nagrodę w wysokości 1 000,00 zł otrzymali: uczennica 

Szkoły Podstawowej nr 56 w Szczecinie oraz uczeń Szkoły Podstawowej nr 10  

w Szczecinie. 

 
GIMNAZJA 
Ogółem wpłynęły 342 wnioski z gimnazjów, z których Komisja pozytywnie rozpatrzyła 161 . 

Najwięcej punktów i nagrodę w wysokości 1 400,00 zł otrzymał uczeń Gimnazjum nr 16  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie. 

 
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
Ogółem wpłynęły 232 wnioski ze szkół ponadgimnazjalnych, z których Komisja pozytywnie  

rozpatrzyła 186 . Najwięcej punktów i nagrodę w wysokości 2 500,00 zł otrzymał uczeń XIII 
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie. 

 

 4.   Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2015 
 

  Wśród 500 liceów ogólnokształcących z całego kraju notowanych w roku 2015  

w Rankingu Liceów Ogólnokształcących miesięcznika „Perspektywy”  znalazło się 9 liceów 
prowadzonych przez Miasto Szczecin. Na podium powróciło XIII LO zajmując 6. miejsce  

w rankingu ogólnym. W pierwszej setce odnotowano jeszcze: II Liceum Ogólnokształcące  

(24. miejsce), V Liceum Ogólnokształcące (95. miejsce), IX Liceum Ogólnokształcące   

(64. miejsce). Na 20 szczecińskich liceów ogólnodostępnych aż 10 zaistniało na liście 
najlepszych szkół w Polsce. W rankingu znalazła się również szczecińska szkoła 

prowadzona przez inny organ, tj. Katolickie Liceum Ogólnokształcące  (216. miejsce).  

  W Rankingu Techników  znalazły się 3 szkoły zawodowe prowadzone przez Miasto 

Szczecin. Są to technika w następujących zespołach szkół:  Zespół Szkół Nr 8 (26. miejsce), 

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych (77. miejsce), Zespół Szkół Budowlanych 

(144. miejsce), notowane na liście 300 najlepszych szkół.  

  W Rankingu Egzaminów Zawodowych znalazły się 3 szkoły zawodowe prowadzone 

przez Miasto Szczecin: Technikum Kolejowe w ZS nr 4 (39. miejsce), Technikum 
Hotelarskie w ZS nr 6 (70. miejsce) i Technikum Zawodowe nr 1 w Zespole Szkół 

Budowlanych (96. miejsce). 

  Szczegółowe dane, dotyczące lokat szczecińskich szkół w Rankingu, przedstawiają 
poniższe tabele. 
 
Licea ogólnokształcące 

nazwa szkoły 
ranking 
ogólny 

ranking matur ranking olimpijski 

XIII LO w ZSO nr 7 6 10 6 

II LO 24 30 18 

V LO w ZSO nr 1 95 86 - 

IX LO w ZSO nr 6 64 59 - 

VI LO 317 - - 

XIV LO w ZSO nr 2 116 107 - 

I LO 453 - - 

IV LO 404 - - 

XI LO w ZSO nr 4 416 - - 
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Technikum Zawodowe nr 4 w Zespole Szkół nr 8 zajęło 164. miejsce w Rankingu Szkół 

Olimpijskich 2015. 

 
Technika 

nazwa szkoły ranking ogólny ranking matur 

Technikum Elektryczno-Elektroniczne w ZSEE 77 28 

Technikum Zawodowe nr 4 w ZS nr 8 26 45 

Technikum Zawodowe nr 1 w ZS Budowlanych 144 198 

 
 
5. Wsparcie materialne uczniów oraz realizacja Miejskich Programów 

Jakościowych 
Stan na dzień 15 czerwca 2015 r. 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Miasta Szczecin 

 
Kwota dotacji 

/zł/ 

Wkład 
własny 

/zł/ 

Liczba 
uczniów 

(stypendium 
socjalne) 

Liczba 
uczniów 
(zasiłek 

socjalny) 

Stypendia i zasiłki szkolne  24 674 536 618 634 2 953 79 

Rządowy program „Wyprawka szkolna” 

2014 r.  — dofinansowanie  do zakupu 
podręczników 

535 839,76  1 868  

Rządowy program „Bezpłatny podręcznik” — wyposażenie szkół  
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

2014 r. (dotacja celowa) 372 033,31  4 953  

Miejskie Programy Jakościowe realizowane w roku szkolnym 2014/2015 
 
Ogółem przyznano — 39 197 godzin  
Przedszkola — 2 880 godzin 
Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne — 36 317 godzin 
 
Typy Miejskich Programów Jakościowych: 

1. Miejski Program Pracy z Uczniem Zdolnym 
2. Miejski Program Wspierania Nauki Języków Obcych 
3. Program Wspierania Edukacji Uczniów z Trudnościami w Procesie Uczenia się 
4. Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola „Ogrody Wyobraźni”. 
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6. Organizacja indywidualnego nauczania w szkołach prowadzonych przez 
Miasto Szczecin 

 

 Tryb i zasady organizowania  indywidualnego nauczania określa Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego 

nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. nr 175, poz. 1086). Indywidualnym nauczaniem 

obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

uczęszczanie do przedszkola lub szkoły. Dyrektor przedszkola lub szkoły, których 

wychowanek/uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania 

przedszkolnego lub indywidualnego nauczania organizuje takie nauczanie w porozumieniu  

z organem prowadzącym.  

 

 

2012/2013 
stan na 06.06.2013r. 

2013/2014 
stan na 20.05.2014r. 

2014/2015 
stan na 15.06.2015r. 

Liczba godzin 
nauczania 
indywidualnego 

5 999,534 5 332,5 4 667,25 

Liczba uczniów 
objętych nauczaniem 
indywidualnym 

689 591 527 

Średnia liczba godzin 
nauczania 
indywidualnego  na 
jednego ucznia 

9 9 8,9 

Przeliczeniowa liczba 
etatów nauczania 
indywidualnego 

333,308 296,25 259,29 

KOSZTY 
Liczba godzin * 52 
tygodnie * średnia 
stawka godzinowa 
nauczyciele wraz z 
pochodnymi 

21 695 842 19 283 208 16 877 149 
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ROZDZIAŁ VI 

FINANSOWANIE OŚWIATY 
 

1. Subwencja oświatowa i wydatki oświatowe 
 

 Zadania oświatowe związane z prowadzeniem (dotowaniem) przez jednostki samorządu 

terytorialnego szkół i placówek oświatowych finansowane są z dochodów jednostek 

samorządu terytorialnego. Jednym z dochodów samorządów terytorialnych jest część 
oświatowa subwencji ogólnej. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.  

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 13 kwietnia 2015 r. poz. 513) 

wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu 

terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. Kwotę przeznaczoną na część oświatową 
subwencji ogólnej dla wszystkich gmin, powiatów i województw samorządowych ustala się  
w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta  

w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu 

zmiany realizowanych zadań oświatowych (art. 28 ust. 1 ww. ustawy). Część oświatową 
subwencji ogólnej — po odliczeniu rezerwy ustawowej 0,25% (art. 28 ust. 2) — dzieli się 
między jednostki samorządu terytorialnego (art. 28 ust. 5) według zasad określanych 

corocznie w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 28  

ust. 6). Subwencja oświatowa ustalana jest na dany rok budżetowy i przekazywana do 

jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa. Algorytm przedstawia jedynie metodę 
podziału środków subwencyjnych pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, a o sposobie 

jej wydatkowania — zgodnie z art. 7 ust. 3 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego — decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Kieruje się 
on własnymi kryteriami podziału środków budżetowych na poszczególne szkoły i placówki, 

w szczególności może uwzględnić lokalne uwarunkowania i specyfikę poszczególnych szkół 

(np. liczbę uczniów, stopnie awansu nauczycieli).  

 Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego na dany rok skalkulowane są na podstawie:  

 określonej w ustawie budżetowej na dany rok wysokości części oświatowej subwencji 

ogólnej;  

 rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku; 

 danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni 

awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu 

na dzień 30 września), zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły  

i placówki oświatowe; 

 danych statystycznych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w danym roku 

szkolnym, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 

września), zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki 

oświatowe. 
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SUBWENCJA  OŚWIATOWA 
Uczniowie statystyczni w latach 2008–2015 (gmina) 

 

   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

młodzież   
w szkołach 
publ./niepubl. 
/liczba/ 

32 445 30 645 29 867 28 953 29 739 29 035 29 096 31 009 

dynamika  94,58% 94,45% 97,46% 96,94% 102,71% 97,63% 100,21% 106,57% 

dorośli  
w szkołach 
publicznych  
/liczba/ 

230 248 279 290 203 169 179 171 

dynamika  118,56% 107,83% 112,50% 103,94% 70% 83,25% 105,92% 95,53% 

dorośli  
w szkołach 
niepublicznych 
/liczba/  

0 0 28 63 122 194 123 132 

dynamika  - - - 225% 193,65% 159,02% 63,40% 107,32% 

Ogółem 32 675 30 893 30 174 29 306 30 064 29 398 29 398 31 312 

 
SUBWENCJA  OŚWIATOWA 

Uczniowie statystyczni w latach 2008–2015 (powiat) 
 

   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

młodzież 
publ./niepubl.  
/liczba/ 

19 000 18 734 18 005 17 960 17 598 17 385 16 834 16 397 

dynamika  97,41% 98,60% 96,11% 99,75% 97,98% 98,79% 96,83% 97,40% 

dorośli  
w szkołach 
publicznych  
/liczba/ 

689 455 320 323 256 204 226 157 

dynamika  105,19% 66,04% 70,33% 100,94% 79,26% 79,69% 110,78% 69,47% 

dorośli  
w szkołach 
niepublicznych  
/liczba/ 

5 696 6 649 6 233 7 936 8 140 8 412 6 977 6 669 

dynamika  107,45% 116,73% 93,74% 127,32% 102,57% 103,34% 82,94% 95,58% 

Ogółem 25 385 25 838 24 558 26 219 25 994 26 001 24 037 23 223 
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 Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na finansowanie oświaty jest wartość wskaźnika 

Di. Jego wysokość w odniesieniu do Gminy Miasto Szczecin wskazują na zwiększanie 

poziomu kompetencji kadry pedagogicznej (zdobywanie poszczególnych stopni awansów 

zawodowych) ze szczególnym wskazaniem na nauczycieli pracujących w jednostkach 

realizujących zadania powiatu. 

 
Wartość wskaźnika Di w latach 2007-2015 

 
 
 Przedstawione powyżej czynniki mają istotny wpływ na poziom subwencji oświatowej,  

której wartości w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela.  

 
Wysokość subwencji oświatowej w latach 2008–2015 

  2008 2009 2010    2011 2012 2013 2014 
2015 

na 1.06.15 

Subwencja 
oświatowa /zł/ 

268 461 527 292 072 067 308 240 323 337 589 818 360 699 483 375 368 147 377 323 099 388  063 979 

Dynamika zmian 
subwencji  
oświatowej 

112,25% 108,79% 105,54% 109,52% 106,85% 104,07% 100,52% 102,85%

Udział subwencji 
oświatowej  
w wydatkach 
bieżących 

63,67% 64,80% 65,19% 66,66% 65,70% 67,06% 66,56% 66,78% 

 

 
 
 
 
 
 
  



INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 

 

 

61 

 

Wydatki oświatowe w latach 2008-2015 
 

Wydatki 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Plan 

na 1.06.15 

Wydatki bieżące 421 637 846 450 714 966 475 074 299 508 307 999 541 617 656 559 730 496 566 895 578 581 102 617 

Dynamika wydatków 
bieżących 

109,16% 106,90% 105,40% 106,99% 106,55% 103,34% 101,28% 102,51% 

Wydatki majątkowe 12 588 804 33 339 829 61 006 457 41 122 835 20 590 142 18 159 797 14 863 043 18 561 694 

Dynamika wydatków 
majątkowych 

139,70% 264,84% 182,98% 67,41% 50,07% 88,20% 81,85% 124,88% 

Wydatki ogółem 434 226 650 484 054 795 529 268 290 530 846 986 562 207 798 577 890 293 581 758 621 599 664 311 

 
Udział wydatków oświatowych w wydatkach budżetu Miasta  

w latach 2008-2015 
 

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

2014  
 

2015 
Plan na 
1.06.15 

Wydatki 
oświatowe 
bieżące 

421 637 846 450 714 966 475 074 299 508 307 999 541 617 656 559 730 496 566 895 578 581 102 617 

Wydatki 
bieżące Miasta 

963 609 179 1 045 943 351 1 106 893 701 1 178 036 795 1 369 280 360 1 472 914 646 1 548 713 473 1 605 912 011 

Udział  
w wydatkach 
bieżących 
Miasta 

43,76% 43,09% 42,92% 43,15% 39,55% 38,00% 36,60% 36,18% 

Wydatki 
majątkowe 

12 588 804 33 339 829 61 006 457 41 122 835 20 590 142 18 159 797 14 863 043 18 561 694 

Wydatki 
majątkowe 
Miasta 

302 340 880 350 976 795 383 742 691 438 434 809 442 120 388 303 934 737 464 514 902 779 287 163 

Udział  
w wydatkach 
majątkowych 
Miasta 

4,16% 9,50% 14,71% 9,38% 4,66% 5,97% 3,20% 2,38% 

Wydatki 
oświatowe 
ogółem 

434 226 650 484 054 795 536 080 756 549 430 834 562 207 798 577 890 293 581 758 621 599 664 311 

Wydatki Miasta 
ogółem 

1 265 950 059 1 396 920 146 1 490 636 392 1 616 471 604 1 811 400 748 1 989 638 436 2 013 228 375 2 385 199 174 

Udział  
w wydatkach 
Miasta 
ogółem 

33,31% 32,26% 35,96% 32,84% 31,04% 29,04% 28,90% 25,14% 

 
 

2. Nowe klasyfikacje budżetowe 
 
 W roku 2015 zostały wydzielone nowe rozdziały budżetowe dotyczące realizacji zadań 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży: 
 

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. 
 

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. 
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 Zgodnie z  metryczką subwencji oświatowej Miasta Szczecin wydatki na ten cel w 2015 

roku powinny wynieść 67 126 000 zł. Jednakże przewidywane wykonanie budżetu wyniesie  

o ponad 2 800 000  zł więcej niż otrzymana kwota subwencji na ten cel.  

  
 

3. Pozyskiwanie środków unijnych, realizacja projektów ze środków 
zewnętrznych 

 

W ramach Programu Erasmus+ szkoły realizują 5 projektów: 
− Projekt I LO „Images of young people in the future Europe” — realizacja  

w latach 2014 –2016 

− Projekt IV LO „Learning In Fun Europe” — realizacja w latach 2014–2016 

− Projekt IV LO „1&2 Week Courses For European Teachers At Secondary Level (Ages 

10-19) In England, Scotland, Wales and Northern Ireland 2015 Creative Activities & 

Motivating Materials For the Secondary Classroom” — realizacja w roku 2015,  

− Projekt SP nr 74 „W drodze do doskonałości” — realizacja w latach 2015–2017 

− Projekt SOSW DSS „Mówię więc jestem. Mam wadę słuchu, odkrywam i zmieniam świat  

z moim nauczycielem” — realizacja w latach 2015 – 2017. 
 

W ramach Programu Erasmus+  7 szkół ubiega się o dofinansowanie 11 projektów: 
− Projekt GM nr 18 „Different Identities in Common Europe” — realizacja w latach  

2015–2017 

− Projekt GM nr 18 „Being a Child in the Past” – realizacja w latach 2015–2017 

− Projekt GM nr 18 „United Colors of Europe” – realizacja w latach 2015–2017 

− Projekt GM nr 43 w ZS 5 „Europejskie kursy językowe — przepustką do rozwoju 

nowoczesnej szkoły” — realizacja w latach 2015–2016 

− Projekt ZS nr 6 „Doświadczenie ma znaczenie” — realizacja w latach 2015–2016 

− Projekt ZS nr 6 „Perfekcjonista to Ja — podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli” — realizacja w roku 2015 

− Projekt ZS nr 6 CONTACTS — „Cooperation and Opportunity in Nutrition, Turism, 

Action, Cusine, Trade = Self-confidence” — realizacja w latach 2015–2017 

− Projekt GM nr 6 „Zrównoważony rozwój” — realizacja w latach 2015–2017 

− Projekt CKS „Let's Colour the Whole World with Peace” — realizacja w latach  

2015–2017 

− Projekt ZS nr 2 „Przejrzystość kwalifikacji zawodowych w branży turystyczno-

gastronomicznej” — realizacja w latach 2015–2017 

− Projekt GM nr 20 „A healthy mind in a healthy body” — realizacja w latach 2015–2017. 

 

 Realizacja projektów we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim: 
− Projekt Zespołu Szkół Łączności „Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem" — 

realizacja w roku 2015 

− Projekt Zespołu Szkół nr 4 „Myślę ekonomicznie, więc jestem” — realizacja w latach 

2015 – 2016 

− Projekt Zespołu Szkół nr 4 „W jakim miejscu życia zawodowego będę za 10 lat ?”. 
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Realizacja projektów w ramach EFS POKL: 
Projekt Zespołu Szkół Łączności „ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty 

kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami 

lokalnego/regionalnego rynku pracy” — realizacja w roku 2015 we współpracy  

z Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. 
 

Kontynuacja projektów już rozpoczętych: 
„Szkolne kluby siatkarskie — drogą do przyszłości” — Projekt realizowany w ramach 

Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Realizacja  

w imieniu Gminy Miasto Szczecin przez Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinie w partnerstwie  

z Hafstad Upper Secondary School z Norwegii w latach 04.11.2013 r. – 31.10.2015 r. 

Kwota dofinansowania: 90 000,00 Euro 

Wkład własny: 10 000,00 Euro (po 5 000,00 Euro każda z placówek) 

Wartość projektu: 100 000,00 Euro 

 

Planowane działania w ramach pozyskiwania środków zewnętrznych: 
Gmina Miasto Szczecin w odpowiedzi na ogłoszony Harmonogram naboru projektów  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na 

lata 2014 – 2020 planuje przystąpienie do: 

− Działania 8.3 dotyczącego wsparcia szkół i placówek prowadzących kształcenie 

ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym 

i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, 

− Działania 8.7 dotyczącego wsparcia 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 

 

 


