UCHWAŁA NR XLII/983/13
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny
2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz.
594 ze zm. ), art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 56, poz.
2572 ze zm.).
RADA MIASTA KATOWICE
uchwala:
§ 1.

Przyjąć „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2012/2013,
w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice
Jerzy Forajter
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Załącznik do Uchwały Nr XLII/983/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 listopada 2013 r.

INFORMACJA
o stanie realizacji zadań
oświatowych miasta Katowice
za rok szkolny 2012/2013,
w tym o wynikach sprawdzianu
i egzaminów.

Katowice, październik 2013 r.
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1. Szkoły, placówki oświatowe, oddziały i uczniowie.
W roku szkolnym 2012/2013 miasto Katowice prowadziło 176 jednostek
oświatowych, stanowiących samodzielne jednostki organizacyjne, w tym:
− 35 zespołów szkół i placówek oświatowych,
oraz nie wchodzące w skład wymienionych wyżej zespołów szkół i placówek:
− 75 przedszkoli,
− 30 szkół podstawowych,
− 18 gimnazjów,
− 9 liceów ogólnokształcących,
− 1 międzyszkolny ośrodek sportowy,
− 1 młodzieżowy dom kultury,
− 1 pałac młodzieży,
− 6 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 2 specjalistyczne.
Ponadto miasto Katowice prowadziło 3 publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze
w systemie pomocy społecznej, tj.: Dom Dziecka „Stanica”, Dom Dziecka „Tęcza” i Dom
Dziecka „Zakątek”, a także Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, który zapewniał obsługę
ekonomiczno-administracyjną 134 szkołom i placówkom.
Do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez miasto Katowice uczęszczało 36641 wychowanków, uczniów
i słuchaczy1, tj. o 1353 mniej niż w ubiegłym roku szkolnym. Do 324 oddziałów utworzonych
w miejskich przedszkolach oraz w klasach zerowych w szkołach podstawowych uczęszczało
7654 wychowanków (o 253 więcej niż w ubiegłym roku szkolnym), do 611 oddziałów
w szkołach podstawowych uczęszczało 12233 uczniów (o 244 mniej niż w ubiegłym roku
szkolnym), do 283 oddziałów w gimnazjach uczęszczało 6309 uczniów (o 558 mniej niż w
ubiegłym roku szkolnym), natomiast do 390 oddziałów utworzonych w szkołach
ponadgimnazjalnych uczęszczało 10445 uczniów i słuchaczy (o 804 mniej niż w ubiegłym
roku szkolnym), w tym:
− 5342 do liceów ogólnokształcących (173 oddziały),
− 23 do liceum ogólnokształcącego uzupełniającego dla absolwentów zasadniczych szkół
młodzieżowych (1 oddział),
− 92 do liceów profilowanych (8 oddziałów),
− 70 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (10 oddziałów),
− 3886 do techników (148 oddziałów),
− 235 do techników uzupełniających dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (11
oddziałów),
− 789 do zasadniczych szkół zawodowych (38 oddziałów),
− 8 do szkoły policealnej (1 oddział).

1

wg SIO, stan na dzień 30.09.2012 r.
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W Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa prowadzony był kwalifikacyjny
kurs zawodowy2 w kwalifikacji3 A.18 - „Prowadzenie sprzedaży”, w którym uczestniczyło 27
słuchaczy, natomiast w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura prowadzony był
kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwalifikacji M.11 - „Eksploatacja złóż podziemnych,
w którym uczestniczyło 31 słuchaczy4.
W Zespole Szkół Specjalnych Nr 6 przy zakładach opieki zdrowotnej, w skład którego
wchodzi Szkoła Podstawowa dla Dzieci Chorych oraz Gimnazjum Nr 34, w ubiegłym roku
szkolnym pobierało naukę 150 uczniów5, w tym 97 w szkole podstawowej i 53 w gimnazjum,
i jednocześnie w zespołach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych uczestniczyło 236
wychowanków6, w tym 137 w szkole podstawowej i 99 w gimnazjum.
W zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych uczestniczyło 25 osób z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębokim, w tym:
− 1 osoba z rocznika 2004,
− 1 osoba z rocznika 2003,
− 2 osoby z rocznika 2000,
− 1 osoba z rocznika 1999,
− 2 osoby z rocznika 1998,
− 1 osoba z rocznika 1997,
− 1 osoba z rocznika 1996,
− 2 osoby z rocznika 1994,
− 1 osoba z rocznika 1993,
− 2 osoby z rocznika 1992,
− 2 osoby z rocznika 1991,
− 3 osoby z rocznika 1990,
− 6 osób z rocznika 1989,
Miejskie placówki wychowania pozaszkolnego (Pałac Młodzieży, Młodzieżowy Dom
Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy) prowadziły w ubiegłym roku szkolnym 523
formy zajęć stałych dla 7138 uczestników, a ponadto zorganizowały 126 form zajęć
okresowych dla 6017 uczestników:

2

3

jest to kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia
w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji
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

wg SIO, stan na dzień 31.03.2013 r.
średnia miesięczna liczba uczniów obliczona według zasady: suma średnich stanów miesięcznych
w dniach nauki szkolnej od września 2012 r. do czerwca 2013 r. podzielona przez 10; wg SIO, stan
na dzień 30.09.2013 r.
6
średnia miesięczna liczba wychowanków pozalekcyjnych zespołów zajęć wychowawczych
obliczona według zasady: suma średnich stanów miesięcznych od września 2012 r. do sierpnia 2013
r. podzielona przez 12; wg SIO, stan na dzień 30.09.2013 r.
4
5
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Rodzaje form zajęć
pozalekcyjnych

Liczba form
zajęć stałych

Liczba form
zajęć
okresowych

Liczba
uczestników
stałych

Liczba
uczestników
okresowych

informatyczne

21

-

270

-

techniczne

9

-

74

-

przedmiotowe

103

5

1618

2821

artystyczne

139

1

1788

181

sportowe

112

110

1397

1650

inne

139

10

1991

1365

Ogółem

523

126

7138

6017

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ślązaczek” w Śląskich Technicznych Zakładach
Naukowych, dysponujące 50 miejscami noclegowymi udzieliło w ubiegłym roku szkolnym
5832 noclegów (osobonocy) 3328 osobom7, w tym 703 noclegów 167 turystom zagranicznym
z 23 krajów Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Afryki i Azji, tj. z Austrii,
Białorusi, Czech, Danii, Francji, Hiszpanii, Kanady, Litwy, Meksyku, Maroka, Niemiec,
Norwegi, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Sri Lanki, Szwecji, Turcji, Ugandy, Ukrainy,
Węgier i Włoch. Najwięcej zagranicznych turystów pochodziło ze Słowacji (35), Francji (23),
Niemiec (22), Rosji (17), Węgier (12), Czech (11) i Ukrainy (10), natomiast najwięcej
noclegów udzielono obywatelom Francji (272), Słowacji (122), Niemiec (86), Rosji (47),
Litwy (35), Węgier (30).
Z internatu Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich, który dysponował
120 miejscami, korzystało 107 uczniów.
Wczesnym wspomaganiem rozwoju, mającym na celu pobudzanie psychoruchowego
i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki
w szkole objętych było 296 dzieci (76 w placówkach publicznych i 220 w placówkach
niepublicznych), w tym:
− 2 z rocznika 2003,
− 3 z rocznika 2004,
− 32 z rocznika 2005,
− 63 z rocznika 2006,
− 69 z rocznika 2007,
− 58 z rocznika 2008,
− 40 z rocznika 2009,
− 19 z rocznika 2010,
− 7 z rocznika 2011,
− 3 z rocznika 2012.
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne
udzielały dzieciom
i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielały rodzicom i nauczycielom
pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci
i młodzieży, w tym 2 specjalistyczne, prowadzące działalność ukierunkowaną na specyficzny,
jednorodny charakter problemów, z uwzględnieniem potrzeb środowiska, tj. Specjalistyczna
7

wg sprawozdań KT-1 GUS
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Poradnia Rodzinna – skupiająca swoje działania na problemach rodziny i wychowania oraz
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna skupiająca swoją działalność na
pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania
rozwoju. Ta ostatnia, jako jedyna w mieście, w oparciu o porozumienia prowadzi działalność
na rzecz ościennych miast.
Do zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych należało w szczególności:
− wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się,
nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
− profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
− terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
− pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu
kariery zawodowej,
− prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
− pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości
oraz mocnych stron uczniów,
− wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
− wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.
Poradnie8 te przyjęły w ubiegłym roku szkolnym 5994 osoby 9. Przeprowadziły 7889 diagnoz
dla dzieci i młodzieży, w tym:
− 3287 psychologicznych10,
− 2376 pedagogicznych11,
− 1114 logopedycznych,
− 729 lekarskich,
− 22 rehabilitanta,
− 361 związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia
i kariery zawodowej.
Diagnozami było objętych:
− 201 dzieci do 3 roku życia,
− 1503 dzieci w wieku przedszkolnym,
− 3872 uczniów szkół podstawowych,
− 1331 uczniów gimnazjów,
− 746 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
− 236 osób młodzieży nie pracującej i nie uczącej się.
Poradnie udzielały różnego rodzaju form pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom,
oraz innym osobom. Zakres oraz formy tej pomocy przedstawia poniższa tabela:
dane dotyczące poradni psychologiczno-pedagogicznych opracowano podstawie SIO, stan na dzień
30 września 2013 r.
9
liczba dzieci i młodzieży wpisanych imiennie do wykazu alfabetycznego osób korzystających z
pomocy poradni
10
pełne badanie psychologiczne polegające na zastosowaniu testów psychologicznych lub innych
metod badania, dobranych stosowanie do zgłoszonego problemu, zakończone podsumowaniem,
określeniem programu pomocy i (lub) opinią
11
pełne badanie pedagogiczne przy zastosowaniu sprawdzianów wiadomości i umiejętności szkolnych
i innych badań pedagogicznych, zakończonych podsumowaniem, diagnozą pedagogiczną oraz
programem (zaleceniami) do pracy z dzieckiem
8
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Formy pomocy
Treningi (liczba osób)
Warsztaty (liczba osób)
Terapia rodzin (liczba rodzin)

Pedagodzy i
psycholodzy
szkolni

Nauczyciele
(w tym
wychowawcy
klas)

12
34

1
133

Udział w radach pedagogicznych
(liczba spotkań)

Prelekcje, wykłady (liczba spotkań)
Inne (liczba osób)

Rodzice

Wychowawcy
placówek

Inni

2
206
420

42
58

34
3
304

5
430

270
1072

4
50

113

Bezpośrednie formy pomocy (indywidualne i grupowe) udzielone dzieciom i młodzieży to:
− zajęcia korekcyjno kompensacyjne, w których uczestniczyło 116 osób, w tym 93 osoby
w zajęciach trwających ponad 3 miesiące,
− terapia logopedyczna, którą objętych było 674 osoby, w tym 644 osób uczestniczyło
w zajęciach trwających dłużej niż 3 miesiące,
− terapia psychologiczna, w tym psychoterapia, którą objętych było 1849 osób, w tym 491
osób uczestniczyło w zajęciach trwających dłużej niż 3 miesiące,
− inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, w których uczestniczyły 294 osoby, w tym
231 w zajęciach trwających dłużej niż 3 miesiące,
− zajęcia z uczniami zdolnymi, w których uczestniczyło 492 osoby, w tym 49 uczniów
w zajęciach trwających dłużej niż 3 miesiące,
− zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu, w których
uczestniczyło 2979 uczniów, w tym 121 uczniów w zajęciach trwających dłużej niż 3
miesiące,
− inne formy pomocy grupowej, w których uczestniczyło 2268 osób, w tym 115 osób
w formach trwających dłużej niż 3 miesiące,
− indywidualne porady zawodowe na podstawie badań, które udzielono 409 osobom,
− indywidualne porady zawodowe bez badań, które udzielono 319 osobom,
− zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych, w których
uczestniczyło 7948 osób, w tym 294 uczniów w zajęciach trwających dłużej niż 3
miesiące,
− ćwiczenia rehabilitacyjne, w których uczestniczyło 45 osób, w tym 45 uczniów
w zajęciach trwających dłużej niż 3 miesiące,
− grupy wsparcia, w których uczestniczyło 50 osób, w tym 50 w formach trwających dłużej
niż 3 miesiące,
− mediacje i negocjacje – przeprowadzono 17,
− porady bez badań, które udzielono 1566 osobom,
− porady po badaniach przesiewowych, które udzielono 189 osobom,
− badania przesiewowe słuchu w ramach programu „Słyszę”, przeprowadzone wśród 486
osób,
− badania przesiewowe wzroku w ramach programu „Widzę”, przeprowadzone wśród 174
osób,
− badania przesiewowe mowy w ramach programu „Mówię”, przeprowadzone wśród 112
osób,
− interwencja kryzysowa, którą objęto 39 osób,
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− inne formy pomocy indywidualnej, w których uczestniczyły 472 osoby, w tym 149
w formach trwających dłużej niż 3 miesiące.
Poradnie wydały 1167 orzeczeń, w tym:
− 651 o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (117 dla osób niesłyszących
i słabo słyszących, 31 dla osób niewidomych i słabo widzących, 46 dla osób
z niepełnosprawnością ruchową, 130 dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim, 30 dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, 104 dla osób z autyzmem, 112 dla osób z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, 23 dla osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 4 dla osób
niedostosowanych społecznie),
− 20 o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
− 462 o potrzebie indywidualnego nauczania,
− 22 o braku potrzeby indywidualnego nauczania,
− 9 o potrzebie indywidualnego wychowania przedszkolnego,
a także 1179 opinii w sprawie:
− wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (85),
− braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć
zarobkowych (1),
− odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego (54),
− zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego (11),
− dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do
indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka (229),
− udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (4),
− przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy (46),
− pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły
ponadgimnazjalnej (22),
− objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu (58),
− objęcia dziecka pomocą psychologiczną w szkole lub placówce (352),
− o specyficznych trudnościach w uczeniu się (268)
− inne opinie o przebadanych (647),
− zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej
pracy (1),
− spełniania rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem,
oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku
szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą (1).
W roku szkolnym 2012/2013 miasto Katowice prowadziło 80 przedszkoli 12, w tym
6 z oddziałami integracyjnymi oraz 1 specjalne dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących.
W 3 przedszkolach prowadzone były oddziały specjalne (Miejskie Przedszkole Nr 47,
Miejskie Przedszkole nr 67 oraz Miejskie Przedszkole nr 93). We wszystkich przedszkolach
z oddziałami integracyjnymi, ze względu na obecność specjalistów i odpowiednio
zorganizowaną bazę prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
75 przedszkoli stanowiło samodzielne jednostki organizacyjne, natomiast 5 przedszkoli
wchodziło w skład zespołów szkolno-przedszkolnych. W przedszkolach ogólnodostępnych
zostało utworzonych 297 oddziałów (bez integracyjnych), w tym 101 klasy zerowej.
Uczęszczało do nich 7187 wychowanków, w tym 2422 do klasy zerowej. W pięciu szkołach
podstawowych (Szkole Podstawowej Nr 20, Szkole Podstawowej Nr 27, Szkole
12
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Podstawowej Nr 42 i Szkole Podstawowej Nr 45, Szkole Podstawowej Nr 48 oraz Szkole
Podstawowej Nr 33 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7) utworzonych zostało
8 oddziałów klasy zerowej, do których uczęszczało 182 dzieci. W 6 przedszkolach
z oddziałami integracyjnymi utworzonych zostało 20 oddziałów integracyjnych, w tym
6 oddziałów klasy zerowej, do których uczęszczało łącznie 412 dzieci (80 z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego), w tym 155 do klasy zerowej (43 z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego). Ponadto integracyjny oddział klasy zerowej utworzono
w Szkole Podstawowej Nr 45. Uczęszczało do tego oddziału 19 dzieci, w tym 5
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W przedszkolu specjalnym i oddziałach
specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych utworzonych zostało 6 oddziałów, w tym 4
klasy zerowej, do których uczęszczało 36 dzieci, w tym 22 do klas zerowych. Do 5 godzin
przebywało w przedszkolach i klasach zerowych w szkołach podstawowych łącznie 428
dzieci, w tym: z rocznika 2005 – 2 dzieci, z rocznika 2006 – 124 dzieci oraz z rocznika 2007
– 143 dzieci, z rocznika 2008 – 83 dzieci, z rocznika 2009 – 69 dzieci, z rocznika 2010 – 7
dzieci. Powyżej 5 godzin przebywało w przedszkolach 7226 dzieci, w tym: z rocznika 2005 –
24 dzieci, z rocznika 2006 – 1713 dzieci, z rocznika 2007 – 1955 dzieci, z rocznika 2008 –
1946 dzieci, z rocznika 2009 – 1487 dzieci, z rocznika 2010 – 101 dzieci.
Średnia liczebność oddziałów w przedszkolach wynosiła:
− 24 wychowanków w oddziałach ogólnodostępnych w klasie zerowej,
− 24 wychowanków w oddziałach ogólnodostępnych poza klasą zerową,
− 25 wychowanków w oddziałach integracyjnych w klasie zerowej,
− 18 wychowanków w oddziałach integracyjnych poza klasą zerową,
− 6 wychowanków w oddziałach specjalnych w klasie zerowej,
− 6 wychowanków w oddziałach specjalnych poza klasą zerową.
W ubiegłym roku szkolnym miasto Katowice prowadziło 44 szkoły podstawowe 13,
w tym:
− 28 ogólnodostępnych,
− 8 specjalnych,
− 2 z oddziałami specjalnymi,
− 5 z oddziałami integracyjnymi,
− 1 z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.
30 szkół podstawowych stanowiło samodzielne jednostki organizacyjne (i budżetowe), a 14
z nich wchodziło w skład zespołów szkół wraz z przedszkolami, gimnazjami oraz szkołami
ponadgimnazjalnymi (liceum profilowanym i szkołą policealną):
− Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Miejskie Przedszkole Nr 24, Szkoła Podstawowa
Nr 18),
− Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Miejskie Przedszkole Nr 43, Szkoła Podstawowa
Nr 32),
− Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (Miejskie Przedszkole Nr 58, Szkoła Podstawowa
Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi),
− Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 (Miejskie Przedszkole Nr 70, Szkoła Podstawowa
Nr 13),
− Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (Szkoła Podstawowa Nr 33, Gimnazjum Nr 6),
− Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka (Szkoła Podstawowa Nr 58,
Gimnazjum Nr 36),
− Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 (Szkoła Podstawowa Nr 6, Gimnazjum Nr 30),
13
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−
−
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−
−
−

Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (Szkoła Podstawowa Nr 7, Gimnazjum Nr 25),
Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 (Szkoła Podstawowa Nr 39, Gimnazjum Nr 26),
Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 (Szkoła Podstawowa Nr 55, Gimnazjum Nr 27),
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 (Szkoła Podstawowa Nr 60, Gimnazjum Nr 28),
Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 (Szkoła Podstawowa Nr 61, Gimnazjum Nr 29),
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących (Przedszkole
dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących, Szkoła Podstawowa dla Dzieci
Niesłyszących i Słabo Słyszących, Gimnazjum Nr 31 Specjalne, V Liceum Profilowane
Specjalne dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, Szkoła Policealna Nr 11 Specjalna dla
Niesłyszących i Słabo Słyszących, XX Liceum Ogólnokształcące dla Niesłyszących
i Słabo Słyszących) oraz
− Zespół Szkół Specjalnych Nr 6 (Szkoła Podstawowa dla Dzieci Chorych, Gimnazjum
Nr 34).
W szkołach podstawowych utworzone zostały 49214 oddziały ogólnodostępne, w tym:
− 80 w klasie pierwszej,
− 90 w klasie drugiej,
− 81 w klasie trzeciej,
− 79 w klasie czwartej,
− 81 w klasie piątej,
− 81 w klasie szóstej.
Uczęszczało do nich 10988 uczniów, w tym 145 posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego:
− 1811 do klasy pierwszej, w tym 5 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
− 1961 do klasy drugiej, w tym 19 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
− 1864 do klasy trzeciej, w tym 25 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
− 1829 do klasy czwartej, w tym 36 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
− 1706 do klasy piątej, w tym 26 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
− 1817 klasy szóstej, w tym 34 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
Średnia liczebność wymienionych wyżej oddziałów wynosiła 22 uczniów.
W 2 szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 22 i Szkoła Podstawowa Nr 45)
utworzone zostały klasy terapeutyczne:
− 1 oddział klasy trzeciej,
− 1 oddział klasy czwartej,
do których uczęszczało 25 uczniów, w tym:
− 14 do klasy trzeciej,
− 11 do klasy czwartej.
Średnia liczebność w klasach terapeutycznych wynosiła 12 uczniów.
W szkołach z oddziałami integracyjnymi utworzonych zostało 50 oddziałów, w tym:
− 6 w klasie pierwszej,
− 8 w klasie drugiej,
− 9 w klasie trzeciej,
− 8 w klasie czwartej,
− 9 w klasie piątej,
− 10 w klasie szóstej.
14
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Uczęszczało do nich 860 uczniów, z czego 214 221 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnego, w tym:
− 99 do klasy pierwszej (z czego 24 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego),
− 147 do klasy drugiej(z czego 29 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego),
− 167 do klasy trzeciej (z czego 42 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego),
− 129 do klasy czwartej(z czego 30 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego),
− 147 do klasy piątej (z czego 41 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego),
− 171 do klasy szóstej (z czego 48 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego).
Średnia liczebność oddziałów integracyjnych wynosiła 17 uczniów.
W szkołach podstawowych specjalnych oraz w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami
specjalnymi (Szkoła Podstawowa Nr 37, Szkoła Podstawowa Nr 66 i Szkoła Podstawowa
Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi) utworzonych zostało 67 oddziałów specjalnych, w tym:
− 12 w klasie pierwszej,
− 12 w klasie drugiej,
− 11 w klasie trzeciej,
− 10 w klasie czwartej,
− 10 w klasie piątej,
− 12 w klasie szóstej.
Do oddziałów specjalnych uczęszczało 360 uczniów, w tym:
− 47 do klasy pierwszej,
− 58 do klasy drugiej,
− 51 do klasy trzeciej,
− 65 do klasy czwartej,
− 64 do klasy piątej,
− 75 do klasy szóstej.
Średnia liczebność oddziałów specjalnych w wymienionych wyżej szkołach podstawowych
wynosiła 6 uczniów.
Zajęcia świetlicowe były zorganizowane dla 5080 uczniów15 szkół podstawowych.
W szkołach tych utworzonych zostało 11 oddziałów klas sportowych, w tym:
− 5 oddziałów klasy czwartej,
− 4 oddziały klasy piątej,
− 2 oddziały klasy szóstej,
do których uczęszczało łącznie 271 uczniów.
Klasy sportowe były zorganizowane w:
− Szkole Podstawowej Nr 12 (3 oddziały,)
− Szkole Podstawowej nr 15 (2 oddziały),
− Szkole Podstawowej Nr 17 (1 oddział),
− Szkole Podstawowej Nr 27 (3 oddziały),
− Szkole Podstawowej Nr 36 (2 oddziały),
Nauczaniem indywidualnym objętych było 135 uczniów16, w tym:
− 10 uczniów klasy pierwszej,
− 18 uczniów klasy drugiej,
− 25 uczniów klasy trzeciej,
− 19 uczniów klasy czwartej,
15
16
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− 31 uczniów klasy piątej,
− 32 uczniów klasy szóstej.
W szkołach podstawowych, ze względu na brak promocji do klasy programowo wyższej lub
nie ukończenie szkoły, powtarzało daną klasę łącznie 130 uczniów17, w tym:
− 30 klasę pierwszą,
− 12 klasę drugą,
− 14 klasę trzecią,
− 15 klasę czwartą,
− 33 klasę piątą,
− 26 klasy szóstą.
W roku szkolnym 2012/2013 miasto Katowice prowadziło 34 gimnazja, w tym:
− 18 ogólnodostępnych,
− 1 dwujęzyczne,
− 1 z oddziałami dwujęzycznymi,
− 1 integracyjne,
− 4 z oddziałami integracyjnymi,
− 8 specjalnych,
− 1 z oddziałami specjalnymi.
Samodzielne jednostki organizacyjne (i budżetowe) stanowiło 18 gimnazjów, natomiast 16
wchodziło w skład zespołów szkół. Oprócz wcześniej wymienionych (Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 7, Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka, Zespół Szkół
Specjalnych Nr 6, Zespół Szkół Specjalnych Nr 7, Zespół Szkół Specjalnych Nr 8, Zespół
Szkół Specjalnych Nr 9, Zespół Szkół Specjalnych Nr 10, Zespół Szkół Specjalnych Nr 11,
Zespół Szkół Specjalnych Nr 12, Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących
i Słabo Słyszących) były to:
− Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika (Gimnazjum Nr 24
z Językiem Nauczania Francuskim, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika),
− Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka (Gimnazjum Nr 12, II Liceum Profilowane,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2, Technikum Uzupełniające Nr 4, Technikum
Uzupełniające Specjalne Nr 5 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, Zasadnicza Szkoła
Zawodowa nr 20 dla Dorosłych, Technikum Uzupełniające Nr 8 dla Dorosłych),
− Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza (Gimnazjum Nr 17, XVII Liceum
Ogólnokształcące, Technikum Nr 16),
− Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza (Gimnazjum Nr 7, Technikum Nr 7,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 21 dla Dorosłych),
− Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 (Gimnazjum Nr 35, XVI Liceum
Ogólnokształcące, Technikum Nr 4, Technikum Uzupełniające Nr 13 dla Dorosłych,
Szkoła Policealna Nr 6),
− Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (Gimnazjum Nr 8, IX Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza).
W gimnazjach ogólnodostępnych obwodowych utworzonych zostało 21818 oddziałów (bez
integracyjnych i z oddziałami dwujęzycznymi), w tym:
− 65 w klasie pierwszej,
− 75 w klasie drugiej,
17
18

wg SIO, stan na dzień 30.09.2012 r.
wg SIO, stan na dzień 30.09.2012 r.

Id: B5299C54-3EDB-4D49-81C5-3EFFA2766DA0. Podpisany

Strona 13

− 78 w klasie trzeciej.
Uczęszczało do nich 5406 uczniów, z czego 48 z orzeczeniami orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego, w tym:
− 1709 do klasy pierwszej (z czego 9 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego),
− 1822 do klasy drugiej (z czego 14 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego),
− 1875 do klasy trzeciej (z czego 25 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego).
Średnia liczebność oddziałów wynosiła 25 uczniów.
W Gimnazjum nr 18 utworzono klasę terapeutyczną – 1 oddział klasy drugiej liczący 14
uczniów.
W gimnazjach dwujęzycznym i z oddziałami dwujęzycznymi kształciło się łącznie 248
uczniów w 7 oddziałach.
W gimnazjach integracyjnym i z oddziałami integracyjnymi utworzone zostały 23 oddziały,
w tym:
− 8 w klasie pierwszej,
− 7 w klasie drugiej,
− 8 w klasie trzeciej.
Uczęszczało do nich 404 uczniów, z czego 103 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnego, w tym:
− 140 do klasy pierwszej (z czego 33 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego),
− 120 do klasy drugiej(z czego 32 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego),
− 144 do klasy trzeciej (z czego 38 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego),
Średnia liczebność oddziałów integracyjnych wynosiła 18 uczniów.
W gimnazjach specjalnych oraz w gimnazjum ogólnodostępnym z oddziałami specjalnymi
(Gimnazjum Nr 12 w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka) utworzonych zostało 34
oddziały specjalne, w tym:
− 10,5 w klasie pierwszej,
− 11,5 w klasie drugiej,
− 12 w klasie trzeciej.
Do gimnazjów specjalnych oraz oddziałów specjalnych w gimnazjum ogólnodostępnym
uczęszczało 237 uczniów, w tym:
− 72 do klasy pierwszej,
− 76 do klasy drugiej,
− 89 do klasy trzeciej.
Średnia liczebność oddziałów specjalnych w gimnazjach wynosiła 7 uczniów.
W gimnazjach zajęcia świetlicowe były organizowane dla 159 uczniów.19
W gimnazjach utworzonych zostało 20,5 oddziałów klas sportowych: w tym:
− 7 oddziałów klasy pierwszej,
− 6 oddziału klasy drugiej,
− 6,5 oddziału klasy trzeciej.
Klasy sportowe były zorganizowane w:
− Gimnazjum Nr 1 (3 oddziały),
− Gimnazjum Nr 2 (1 oddział),
− Gimnazjum Nr 4 (2 oddziały),
− Gimnazjum Nr 9 (0,5 oddziału),
− Gimnazjum Nr 13 (3 oddziały),
19
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− Gimnazjum Nr 18 (3 oddziały),
− Gimnazjum Nr 19 (4 oddziały),
− Gimnazjum Nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (4 oddziały).
Nauczaniem indywidualnym objętych było 119 uczniów20, w tym:
− 26 w klasie pierwszej,
− 37 w klasie drugiej,
− 56 w klasie trzeciej.
W gimnazjach, ze względu na brak promocji do klasy programowo wyższej lub nie
ukończenie szkoły, powtarzało daną klasę łącznie 236 uczniów21, w tym:
− 107 klasę pierwszą,
− 81 klasę drugą,
− 48 klasę trzecią.
W ubiegłym roku szkolnym miasto Katowice prowadziło 19 liceów
ogólnokształcących (18 młodzieżowych i 1 dla dorosłych) oraz 1 uzupełniające liceum
ogólnokształcące (dla dorosłych) dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. 9 liceów
ogólnokształcących stanowiło samodzielne jednostki organizacyjne (i budżetowe), natomiast
10 wchodziło w skład zespołów szkół:
− Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im Mikołaja Kopernika (I Liceum
Ogólnokształcące im Mikołaja Kopernika),
− Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich (XI Liceum Ogólnokształcące),
− Zespołu Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara (XIII Liceum Ogólnokształcące),
− Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących im. mjr. Henryka Sucharskiego
(XIV Liceum Ogólnokształcące),
− Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 (XVI Liceum Ogólnokształcące),
− Zespołu Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza (XVII Liceum Ogólnokształcące),
− Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego
(XVIII Liceum Ogólnokształcące),
− Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych (XIX Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych),
− Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących (XX
Liceum Ogólnokształcące dla Niesłyszących i Słabo Słyszących),
− Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (IX Liceum Ogólnokształcące im. Henryka
Sienkiewicza z Oddziałami Integracyjnymi).
W szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych, tj.
XIX Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz w Uzupełniającym Liceum
Ogólnokształcącym dla Dorosłych, kształcenie prowadzone było zarówno w systemie
stacjonarnym jak i zaocznym.
W liceach ogólnokształcących utworzono łącznie173 oddziały, w tym 5 integracyjnych, 2
specjalne (dla niesłyszących i słabo słyszących), 11 dwujęzycznych oraz 10 w szkole dla
dorosłych22:
− 56 w klasie pierwszej, w tym 2 oddziały integracyjne i 2 oddziały specjalne,
− 55 w klasie drugiej, w tym 2 oddziały integracyjne,
− 60 w klasie trzeciej, w tym 1 oddział integracyjny.
wg SIO, stan na dzień 31.03.2013 r.
wg SIO, stan na dzień 30.09.2012 r.
22
wg SIO, stan na dzień 30.09.2012 r.
20
21

Id: B5299C54-3EDB-4D49-81C5-3EFFA2766DA0. Podpisany

Strona 15

− 2 w klasie wstępnej (dwujęzycznej) w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej oraz VIII Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Do wymienionych wyżej oddziałów uczęszczało łącznie 5342 uczniów i słuchaczy (83 do
oddziałów integracyjnych), z czego 54 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
w tym:
− 1683 do klasy pierwszej, w tym 29 do oddziałów integracyjnych i 12 do oddziałów
specjalnych (z czego 30 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 11 do
oddziałów integracyjnych i 12 do oddziałów specjalnych),
− 1731 do klasy drugiej, w tym 38 do oddziałów integracyjnych (z czego 11 z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 10 do oddziałów integracyjnych),
− 1868 do klasy trzeciej, w tym 16 do oddziału integracyjnego (z czego13 z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 4 do oddziału integracyjnego),
− 60 do klasy wstępnej.
Średnia liczebność oddziałów w liceach ogólnokształcących wynosiła 31 uczniów.
W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza utworzony był jeden oddział klasy
sportowej (w klasie trzeciej, w dyscyplinie piłka siatkowa), do którego uczęszczało 25
uczniów.
Nauczaniem indywidualnym objętych było 81 uczniów23, w tym:
− 19 w klasie pierwszej,
− 29 w klasie drugiej,
− 33 w klasie trzeciej.
Pięciu uczniów24, w tym trzech I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Mikołaja Kopernika oraz dwóch II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej realizowało indywidualny tok nauki25.
W liceach ogólnokształcących, ze względu na brak promocji do klasy programowo wyższej
lub nie ukończenie szkoły, powtarzało daną klasę łącznie 138 uczniów i słuchaczy (94
w liceach młodzieżowych i 44 w liceum dla dorosłych)26, w tym:
− 62 klasę pierwszą (48 w liceach młodzieżowych i 14 w liceum dla dorosłych),
− 44 klasę drugą (31 w liceach młodzieżowych i 13 w liceum dla dorosłych),
− 32 klasę trzecią (15 w liceach młodzieżowych i 17 w liceum dla dorosłych).
W Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych utworzono 1 oddział (w klasie
drugiej), do którego uczęszczało 23 słuchaczy.
W roku szkolnym 2012/2013 miasto Katowice prowadziło 57 szkół realizujących
kształcenie zawodowe, w tym:
− 15 techników młodzieżowych ogólnodostępnych na podbudowie programowej
gimnazjum,
− 1 technikum dla dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum,
wg SIO, stan na dzień 31.03.2013 r.
wg SIO, stan na dzień 30.09.2012 r.
25
uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział
w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich
obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej
klasy; może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub
więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego; indywidualny
tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem
programów nauczania lub indywidualnego programu nauki
26
wg SIO, stan na dzień 30.09.2012 r.
23
24
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− 2 technika uzupełniające młodzieżowe ogólnodostępne na podbudowie programowej
zasadniczej szkoły młodzieżowej,
− 1 technikum uzupełniające specjalne na podbudowie programowej zasadniczej szkoły
zawodowej,
− 8 techników uzupełniających dla dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej
szkoły zawodowej,
− 9 zasadniczych szkół zawodowych młodzieżowych ogólnodostępnych,
− 2 zasadnicze szkoły zawodowe młodzieżowe specjalne,
− 5 zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych,
− 7 szkół policealnych młodzieżowych ogólnodostępnych,
− 1 szkoła policealna młodzieżowa specjalna,
− 1 szkoła policealna dla dorosłych,
− 3 licea profilowane młodzieżowe ogólnodostępne,
− 1 liceum profilowane młodzieżowe specjalne,
− 1 specjalna szkoła przysposabiająca do pracy.
Wszystkie wymienione wyżej szkoły wchodziły w skład następujących zespołów szkół:
− Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich (Technikum Nr 1, Zasadnicza
Szkoła Zawodowa Nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Nr 17, Szkoła
Policealna Nr 9 a także XI Liceum Ogólnokształcące),
− Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących im. mjr. Henryka Sucharskiego
(I Liceum Profilowane, a także XIV Liceum Ogólnokształcące),
− Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego (Technikum Nr 2, Szkoła
Policealna Nr 7),
− Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka (Technikum Nr 3, Zasadnicza
Szkoła Zawodowa Nr 2, Technikum Uzupełniające Nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Nr 18 dla Dorosłych),
− Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa (Technikum Nr 5, Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Nr 3, Technikum Uzupełniające Nr 15 dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Nr 19 dla Dorosłych),
− Zespołu Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza (Technikum Nr 7, Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Nr 5, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 21 dla Dorosłych, a także Gimnazjum
Nr 7),
− Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku (Technikum Nr 8,
IV Liceum Profilowane),
− Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 (Technikum Nr 4, Szkoła
Policealna Nr 6, Technikum Uzupełniające Nr 13 dla Dorosłych, a także XVI Liceum
Ogólnokształcące i Gimnazjum Nr 35),
− Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego
(Technikum Nr 12, Technikum Uzupełniające Nr 14 dla Dorosłych, Szkoła Policealna
Nr 5, a także XVIII Liceum Ogólnokształcące),
− Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej (Technikum Nr 18,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15, Szkoła Policealna Nr 2, Technikum Uzupełniające
Nr 10 dla Dorosłych),
− Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego
(Technikum Nr 10, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7, Technikum Uzupełniające Nr 12
dla Dorosłych),

Id: B5299C54-3EDB-4D49-81C5-3EFFA2766DA0. Podpisany

Strona 17

− Zespołu Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego (Technikum Nr 13,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8, Szkoła Policealna Nr 3, Technikum Uzupełniające
Nr 16 dla Dorosłych, Szkoła Policealna Nr 10 dla Dorosłych),
− Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9,
II Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 10 dla Niesłyszących
i Słabo Słyszących, Technikum Uzupełniające Nr 4, Technikum Uzupełniające Specjalne
Nr 5 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, Technikum Uzupełniające Nr 8 dla
Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 20 dla Dorosłych, a także Gimnazjum
Nr 12),
− Zespołu Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza (Technikum Nr 16, a także XVII
Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Nr 17),
− Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura (Technikum Nr 14, Zasadnicza
Szkoła Zawodowa Nr 4, Technikum Nr 19 dla Dorosłych),
− Zespołu Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara (Technikum Nr 15, a także XIII Liceum
Ogólnokształcące),
− Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych (Technikum Nr 17, Szkoła Policealna Nr 8,
Technikum Uzupełniające Nr 11 dla Dorosłych, a także Szkolne Schronisko Młodzieżowe
„Ślązaczek”),
− Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
Nr 16 dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim im. Janusza
Korczaka, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy),
− Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących (V Liceum
Profilowane Specjalne dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, Szkoła Policealna Nr 11
Specjalna dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, a także Przedszkole dla Dzieci
Niesłyszących i Słabo Słyszących, Szkoła Podstawowa dla Dzieci Niesłyszących i Słabo
Słyszących, Gimnazjum Nr 31 Specjalne i XX Liceum Ogólnokształcące dla
Niesłyszących i Słabo Słyszących).
W technikach utworzonych zostało 148 oddziałów27, w tym:
− 34 w klasie pierwszej,
− 37 w klasie drugiej,
− 36 w klasie trzeciej,
− 41 w klasie czwartej.
Uczęszczało do nich 3886 uczniów i słuchaczy, z czego19 z orzeczeniami o potrzebie
kształcenia specjalnego, w tym:
− 1101 do klasy pierwszej (z czego 4 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego),
− 964 do klasy drugiej (z czego 6 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego),
− 909 do klasy trzeciej (z czego 5 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego),
− 912 do klasy czwartej (z czego 4 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego).
Średnia liczebność oddziałów w technikach wynosiła 26 uczniów.
Ze względu na brak promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończenie szkoły,
powtarzało daną klasę łącznie 144 uczniów, w tym:
− 52 klasę pierwszą,
− 31 klasę drugą,
− 34 klasę trzecią,
− 27 klasę czwartą.
27

wg SIO, stan na dzień 30.09.2012 r.
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Nauczaniem indywidualnym objętych było 62 uczniów28, w tym:
− 11 w klasie pierwszej,
− 15 w klasie drugiej,
− 25 w klasie trzeciej,
− 11 w klasie czwartej.
W ogólnodostępnych technikach uzupełniających dla absolwentów zasadniczych szkół
zawodowych utworzono łącznie 11 oddziałów22, w tym:
− 4 w klasie pierwszej,
− 3 w klasie drugiej,
− 4 w klasie trzeciej,
do których uczęszczało łącznie 235 słuchaczy, w tym:
− 135 do klasy pierwszej,
− 48 do klasy drugiej,
− 52 do klasy trzeciej.
Średnia liczebność oddziałów w technikach uzupełniających wynosiła 21 słuchaczy.
Ze względu na brak promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończenie szkoły,
powtarzało daną klasę 2 słuchaczy klasy drugiej.
W technikum uzupełniającym specjalnym z uwagi na brak naboru w ostatnich latach nie
został utworzony żaden oddział.
W zasadniczych szkołach zawodowych ogólnodostępnych utworzono 31 oddziałów29, w tym:
− 9 w klasie pierwszej,
− 12 w klasie drugiej,
− 10 w klasie trzeciej.
Uczęszczało do nich 709 uczniów, z czego 5 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnego, w tym:
− 250 do klasy pierwszej (z czego 1 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego),
− 263 do klasy drugiej (z czego 3 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego),
− 196 do klasy trzeciej (z czego 1 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Średnia liczebność oddziałów w szkołach zasadniczych ogólnodostępnych wynosiła 23
uczniów.
Ze względu na brak promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończenie szkoły,
powtarzało daną klasę łącznie 44 uczniów, w tym:
− 25 klasę pierwszą,
− 12 klasę drugą,
− 7 klasę trzecią.
W zasadniczych szkołach zawodowych specjalnych utworzono 7 oddziałów, w tym:
− 3 w klasie pierwszej,
− 3 w klasie drugiej,
− 1 w klasie trzeciej,
do których uczęszczało 80 uczniów:
− 32 do klasy pierwszej,
− 33 do klasy drugiej,
− 15 do klasy trzeciej.
Średnia liczebność oddziałów w tym typie szkoły wynosiła 11 uczniów.
28
29

wg SIO, stan na dzień 31.03.2013 r.
wg SIO, stan na dzień 30.09.2012 r.
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W szkołach tych, ze względu na brak promocji do klasy programowo wyższej lub nie
ukończenie szkoły, powtarzało daną klasę łącznie 5 uczniów, w tym:
− 1 klasę pierwszą,
− 3 klasę drugą,
− 1 klasę trzecią.
W zasadniczych szkołach zawodowych (ogólnodostępnych i specjalnych) nauczaniem
indywidualnym objętych było 12 uczniów30, w tym:
− 3 w klasie pierwszej,
− 6 w klasie drugiej,
− 3 w klasie trzeciej.
W szkołach policealnych ogólnodostępnych ze względu na brak lub niewielką liczbę
kandydatów nie utworzono żadnego oddziału.
Do 1 oddziału klasy drugiej szkoły policealnej specjalnej (dla niesłyszących i słabo
słyszących) uczęszczało 8 uczniów31.
Żaden uczeń nie powtarzał klasy w tej szkole. Jeden uczeń klasy drugiej był objęty
nauczaniem indywidualnym.
W liceach profilowanych młodzieżowych ogólnodostępnych utworzono 2 oddziały, w tym:
− 1 klasy drugiej,
− 1 klasy trzeciej,
do których uczęszczało 49 uczniów, z czego 7 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnego, w tym:
− 19 do klasy drugiej (z czego 3 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego),
− 30 do klasy trzeciej (z czego 4 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego).
Średnia liczebność oddziałów w tym typie szkoły wynosiła 24 uczniów.
Nauczaniem indywidualnym objętych było 7 uczniów32, w tym:
− 3 w klasie drugiej,
− 4 w klasie trzeciej.
Żaden uczeń nie powtarzał klasy w tych szkołach.
W liceum profilowanym specjalnym (dla niesłyszących i słabo słyszących) utworzono
6 oddziałów33:
− 3 w klasie drugiej,
− 3 w klasie trzeciej.
Uczęszczało do nich 43 uczniów:
− 24 do klasy drugiej,
− 19 do klasy trzeciej.
Średnia liczebność oddziałów w tej szkole wynosiła 7 uczniów.
Nauczaniem indywidualnym objętych było łącznie 3 uczniów34, w tym:
− 2 w klasie drugiej,
− 1 w klasie trzeciej.
Żaden uczeń liceum profilowanego specjalnego nie powtarzał klasy w tej szkole.
W szkole specjalnej przysposabiającej do pracy utworzono 10 oddziałów35, w tym:
wg SIO, stan na dzień 31.03.2013 r.
wg SIO, stan na dzień 30.09.2012 r.
32
wg SIO, stan na dzień 31.03.2013 r.
33
wg SIO, stan na dzień 30.09.2012 r.
34
wg SIO, stan na dzień 31.03.2013 r.
35
wg SIO, stan na dzień 30.09.2012 r.
30
31
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− 3 w klasie pierwszej,
− 5 w klasie drugiej,
− 2 w klasie trzeciej.
Uczęszczało do nich 70 uczniów, w tym:
− 14 do klasy pierwszej,
− 40 do klasy drugiej,
− 16 do klasy trzeciej.
Średnia liczebność oddziałów w tej szkole wynosiła 7 uczniów. Żaden uczeń nie powtarzał
klasy w tej szkole.
Nauczaniem indywidualnym objętych było 9 uczniów36, w tym:
− 1 w klasie pierwszej,
− 5 w klasie drugiej,
− 3 w klasie trzeciej.

2. Baza oświatowa
Zadania oświatowe miasta Katowice realizowane były w 2812 pomieszczeniach
o łącznej powierzchni 193.919 m2, w tym37:
1) 1933 salach lekcyjnych,
2) 654 pracowniach38, w tym: 157 komputerowych i 86 językowych,
3) 74 świetlicach,
4) 11 basenach pływackich:
− 1 o wymiarach 25 m x 12,5 m lub o powierzchni równej albo większej niż 312,5 m2
i mniejszej niż 400 m2,
− 2 typu sportowego o wymiarach 25 m x 16 m lub o powierzchni równej albo większej
niż 400 m2 i mniejszej niż 1250 m2,
− 7 basenach szkoleniowo-rekreacyjnych o wymiarach 16,67 x 8,5 m lub o powierzchni
równej lub większej niż 141,7 m2 i mniejszej niż 312,5 m2 i 1 basenie o powierzchni
131,22 m2
5) 1 hali sportowej o wymiarach 44m x 22m i większych,
6) 3 halach sportowych o wymiarach mniejszych niż 44m x 22m do 36m x 18m albo
o powierzchni mniejszej niż 986 m2 i równej lub większej niż 648 m2,
7) 55 salach gimnastycznych o wymiarach mniejszych niż 24m x 12m do 18 m x 9 m lub
o powierzchni mniejszej niż 288 m2 i równej lub większej niż 162 m2
8) 30 salach gimnastycznych o wymiarach mniejszych niż 36m x 18m do 24m x 12m lub
o powierzchni mniejszej niż 648 m2 i równej lub większej niż 288 m2,
9) 51 salach do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego o powierzchni mniejszej niż
162 m2.
W jednostkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice biblioteki
zajmowały 187 pomieszczeń o łącznej powierzchni 7952 m 2. Zgromadziły 1.313.931
woluminów, 3588 książek mówionych i innych materiałów dydaktycznych nagranych na
kasety audio, 9112 materiałów dydaktycznych nagranych na kasety video, 7684 materiałów

wg SIO, stan na dzień 31.03.2013 r.
wg SIO, stan na dzień 30.09.2012 r.
38
pomieszczenia szkolne przeznaczone do prowadzenia zajęć dydaktycznych z klasą lub grupą
uczniów, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia określonych zajęć
edukacyjnych.
36
37
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dydaktycznych na nośnikach elektronicznych (dyskietkach, zestawach dyskietek, płytach CD
ROM lub DVD, zestawach płyt CD ROM lub DVD).
Prowadzono 92 gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a także
223 gabinety, w których udzielano uczniom pomocy pedagogiczno-psychologicznej, w tym:
− 81 gabinetów psychologów szkolnych,
− 97 gabinetów pedagogów szkolnych,
− 45 gabinetów logopedów.
W przedszkolach i szkołach funkcjonowało 126 kuchni oraz 73 stołówki spełniające
wymogi żywienia zbiorowego.
Do użytku uczniów przeznaczonych było 3036 komputerów, w tym 2126 do użytku
uczniów w pracowniach komputerowych oraz 271 do użytku uczniów w bibliotekach. Dostęp
do internetu miało 2734 komputerów (90%), w tym 2034 – szerokopasmowy (67%).
W pracowniach komputerowych dostęp do internetu miało 1986 komputerów (93%), z czego
1496 – szerokopasmowy (70%). Natomiast w bibliotekach dostęp do Internetu miały 261
komputery (96%), w tym 180 – szerokopasmowy (66%). Komputerów nie przeznaczonych do
użytku uczniów było 1534, w tym 1137 z dostępem do Internetu (74%), z czego 747 za
pomocą łącza szerokopasmowego (49%).
Liczbę komputerów przeznaczonych do użytku uczniów w poszczególnych typach jednostek
oświatowych, w tym podłączonych do internetu, pokazuje poniższa tabela:

Typ

liczba komputerów do użytku
uczniów

z dostępem do
internetu

z dostępem
szerokopasmowym

ogółem

w pracowniach
komputerowych

w
bibliotekach

liczba

%

liczba

%

zespoły szkół i placówek

1450

1004

116

1341

92%

1180

81%

szkoły podstawowe

694

516

72

597

86%

349

50%

gimnazja

383

309

43

371

97%

243

63%

licea ogólnokształcące

298

247

36

282

95%

174

58%

przedszkola

89

21

-

23

26%

3

3%

młodzieżowy dom kultury

18

17

1

18

100%

-

-

pałac młodzieży

69

12

3

69

100%

69

100%

poradnie psychologicznopedagogiczne i specjalistyczne

35

-

-

33

94%

16

46%

Ponadto na wyposażeniu jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto
Katowice było:
− 108 kamer video,
− 346 kserografów,
− 472 magnetofony przenośne do nauki języków obcych z możliwością podłączenia kilku
par słuchawek,
− 435 magnetofonów stereofonicznych do nagrań z mikrofonem stereofonicznym,
− 525 odtwarzaczy DVD,
− 342 telewizory z przekątną ekranu co najmniej 28",
− 392 projektory multimedialne,
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kamery video

kserografy

obcych magnetofony przenośne do nauki języków

magnetofony stereofoniczne do nagrań

odtwarzacze DVD

telewizory z przekątną ekranu co najmniej 28"

projektory multimedialne

tablice interaktywne

prenumerowane tytuły dzienników i czasopism

− 139 tablic interaktywnych.
Szkoły i placówki prenumerowały łącznie 904 tytuły dzienników i czasopism.

zespoły szkół i placówek

41

109

181

95

161

88

145

49

329

szkoły podstawowe

17

84

103

122

121

83

94

30

194

gimnazja

11

50

65

69

86

66

70

35

130

licea ogólnokształcące

15

24

66

33

62

50

60

23

73

przedszkola

4

55

54

92

62

40

9

2

121

młodzieżowy dom kultury

2

4

-

5

2

3

2

-

2

pałac młodzieży

14

5

-

18

27

9

6

-

44

poradnie psychologicznopedagogiczne i
specjalistyczne

4

13

3

1

3

2

6

-

3

międzyszkolny ośrodek
sportowy

-

2

-

-

1

1

-

-

8

Typ

3. Nauczyciele.
W roku szkolnym 2012/2013 w jednostkach oświatowych oraz placówkach
opiekuńczo-wychowawczych w systemie pomocy społecznej prowadzonych przez miasto
Katowice zatrudnionych było 4940 nauczycieli 39 (3469 pełnozatrudnionych i 1471
niepełnozatrudnionych), w tym:
− 2790 dyplomowanych (56,5%), z czego 2131 pełnozatrudnionych,
− 1231 mianowanych (24,9%), z czego 810 pełnozatrudnionych,
− 766 kontraktowych (15,5%), z czego 464 pełnozatrudnionych,
− 135 stażystów (2,7%), z czego 53 pełnozatrudnionych,

39

stan na dzień 30.09.2012 r. wg SIO

Id: B5299C54-3EDB-4D49-81C5-3EFFA2766DA0. Podpisany

Strona 23

− 5 nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego zatrudnionych na podstawie art. 10 ust. 9
Karty Nauczyciela40 (0,1%), z czego 2 pełnozatrudnionych,
− 13 nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego (0,3%), z czego 9 pełnozatrudnionych,
− nie zatrudniano nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego na podstawie art. 7 ust. 1a
ustawy o systemie oświaty41 .
W zespołach szkół i placówek zatrudnionych jest 1498 nauczycieli (30,3%), w liceach
ogólnokształcących nie wchodzących w skład zespołów szkół i placówek – 361 nauczycieli
(7,3%), w gimnazjach nie wchodzących w skład zespołów – 652 nauczycieli (13,2%),
w szkołach podstawowych nie wchodzących w skład zespołów – 1164 nauczycieli (23,6%),
w przedszkolach nie wchodzących w skład zespołów – 956 nauczycieli (19,3%), w Pałacu
Młodzieży – 104 nauczycieli (2,1%), w Młodzieżowym Domu Kultury – 44 nauczycieli
(0,9%), w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym – 24 nauczycieli (0,5%), w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych – 99 nauczycieli (2%), w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych w systemie pomocy społecznej – 38 (0,8%).
Kadra pedagogiczna zatrudniona w jednostkach oświatowych oraz placówkach
opiekuńczo-wychowawczych w systemie pomocy społecznej prowadzonych przez miasto
Katowice posiadała wysokie kwalifikacje zawodowe: 4659 nauczycieli legitymowało się
dyplomem ukończenia studiów magisterskich i przygotowaniem pedagogicznym (94,3%),
150 - dyplomem ukończenia wyższych studiów zawodowych lub dyplomem ukończenia
studiów I stopnia i przygotowaniem pedagogicznym (3,1%), 54 - stopniem naukowym
doktora lub doktora habilitowanego i przygotowaniem pedagogicznym (1,1%), 13 dyplomem ukończenia studium nauczycielskiego (0,3%), 11 - dyplomem ukończenia
kolegium nauczycielskiego (0,2%), 15 - dyplomem ukończenia studium wychowania
przedszkolnego (0,3%), 11 - dyplomem ukończenia studiów magisterskich bez przygotowania
pedagogicznego (0,2%), 7 - dyplomem ukończenia nauczycielskiego kolegium języków
obcych (0,1%), 7 dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego (0,1%),
3 dyplomem ukończenia kolegium teologicznego (0,1%), a 10 nauczycieli posiadało inne, nie
wymienione wyżej kwalifikacje (0,2%).
Strukturę wiekową nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz
placówkach opiekuńczo-wychowawczych w systemie pomocy społecznej prowadzonych
przez miasto Katowice pokazuje poniższy wykres:

40

41

w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego
nauczyciela, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje,
można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie
posiada kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska
w uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty,
a w przypadku szkoły artystycznej - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez
dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć
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W przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto
Katowice, w tym w systemie opieki społecznej, stanowiska kierownicze (oprócz stanowiska
dyrektora szkoły lub placówki) powierzone zostały 149 nauczycielom, w tym:
− 87 wicedyrektora szkoły lub placówki,
− 24 kierownika świetlicy,
− 20 kierownika sprawującego nadzór na praktyczną nauką zawodu (kierownik warsztatów,
szkolnych, szkolenia praktycznego, zastępca kierownika warsztatów szkolnych),
− 1 kierownika internatu,
− 1 kierownika szkolnego schroniska młodzieżowego,
− 16 inne stanowisko kierownicze (w pałacu Młodzieży).
Stanowisko doradcy metodycznego pełniło 10 nauczycieli.
W wymienionych wyżej jednostkach oświatowych zatrudnionych było:
− 121 nauczycieli bibliotekarzy,
− 169 nauczycieli psychologów,
− 141 nauczycieli pedagogów,
− 92 nauczycieli logopedów,
− 75 nauczycieli rehabilitantów,
− 96 nauczycieli wspomagających (w klasach integracyjnych).
Dla realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej w roku szkolnym 2012/2013
w jednostkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych w systemie
pomocy społecznej prowadzonych przez miasto Katowice utworzonych zostało 4247,26 etatu
42
, w tym:
− 1393,03 w zespołach szkół i placówek (32,8%),
− 313,69 w liceach ogólnokształcących (7,4%),
− 560,52 w gimnazjach (13,2%),
− 1064,36 w szkołach podstawowych (25,1%),
− 676,11 w przedszkolach (15,9%),
− 82,06 w Pałacu Młodzieży (1,9%),
− 19,6 w Młodzieżowym Domu Kultury (0,5%),
− 20,64 w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym (0,5%),
42

suma liczby nauczycieli pełnozatrudnionych i nauczycieli niepełnozatrudnionych przeliczonych na
pełne etaty; wg SIO, stan na 30.09.2012 r.
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− 82,5 w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych (1,9%),
− 34,75 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w systemie pomocy społecznej (0,8%).
Nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczowychowawczych w systemie pomocy społecznej prowadzonych przez miasto Katowice
realizowali łącznie 7520,75 godzin ponadwymiarowych43, w tym:
− 4997,43 nauczyciele dyplomowani (66,4%),
− 1632,23 nauczyciele mianowani (21,7%),
− 802,55 nauczyciele kontraktowi (10,7%),
− 72,74 nauczyciele stażyści (1%),
− 15,8 nauczyciele bez stopnia awansu zawodowego (0,2%).
Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasy pracy realizował średnio 2,2
godziny ponadwymiarowej, w tym:
− nauczyciel dyplomowany – 2,3 godziny,
− nauczyciel mianowany 2 godziny,
− nauczyciel kontraktowy 1,7 godziny,
− nauczyciel stażysta 1,4 godziny.
W ubiegłym roku szkolnym różnego rodzaju formy kształcenia zawodowego
ukończyło 112 nauczycieli44:

zespoły szkół i placówek

licea ogólnokształcące

gimnazja

szkoły podstawowe

przedszkola

pałac młodzieży

młodzieżowy dom kultury

międzyszkolny ośrodek sportowy

poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne

placówki opiekuńczo-wychowawcze w systemie pomocy społecznej

Typ jednostki

16
3
-

-

14
-

25
7
-

3
2
-

-

2
-

-

-

-

Formy kształcenia
zawodowego

jednolite studia magisterskie
kurs kwalifikacyjny
kolegium nauczycielskie

studia drugiego stopnia
studia pierwszego stopnia

wg SIO stan na dzień 30.09.2012 r., w przypadku nauczycieli, którzy mają różny wymiar godzin
w różnych okresach roku szkolnego wykazana jest wartość średnioroczna
44
wg SIO, stan na dzień 30.09.2013 r.
43
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studia podyplomowe nadające
kwalifikacje

7

1

5

17

8

-

2

-

-

-

Razem

26

1

19

49

13

-

4

-

-

-

Natomiast 856 nauczycieli ukończyło różnego rodzaju formy doskonalenia zawodowego45:

zespoły szkół i placówek

licea ogólnokształcące

gimnazja

szkoły podstawowe

przedszkola

pałac młodzieży

młodzieżowy dom kultury

międzyszkolny ośrodek sportowy

poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne

społecznejplacówki opiekuńczo-wychowawcze w systemie pomocy

Typ jednostki

10

-

28

22

42

4

-

-

9

1

2

-

-

1

-

2

-

-

1

-

9

-

3

3

3

2

-

-

1

-

155

-

91

194

209

28

-

-

20

3

5
181

3
3

1
123

1
221

1
255

36

-

-

2
33

4

Formy doskonalenia
zawodowego

kurs doskonalący w wymiarze
21-59 godzin
kurs doskonalący w wymiarze
60-99 godzin
kurs doskonalący w wymiarze
co najmniej 100 godzin

kurs doskonalący w
wymiarze do 20 godzin
studia podyplomowe
Razem

4. Pracownicy niepedagogiczni.
W roku szkolnym 2012/2013 w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez miasto Katowice oraz w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych
zatrudnionych było łącznie 2663 pracowników niepedagogicznych 46, w tym 1781 w pełnym
wymiarze czasu pracy. W grupie pracowników ekonomiczno-administracyjnych zatrudnienie
znalazły 554 osoby, w tym 393 w pełnym wymiarze czasu pracy. W kuchniach i stołówkach
45
46

wg SIO, stan na dzień 30.09.2013 r.
wg SIO stan na dzień 30.09.2012 r.
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zatrudnionych było 348 osób, w tym 245 w pełnym wymiarze czasu pracy. Na stanowisku
pomocy nauczyciela zatrudnionych było 145 osób, w tym 102 w pełnym wymiarze czasu
pracy. Natomiast 1616 osób, w tym 1041 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,
to pozostali pracownicy obsługi przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni byli w łącznym wymiarze 2273,88 etatu,
w tym:
− pracownicy ekonomiczno-administracyjni w wymiarze 457,5 etatu,
− pracownicy kuchni i stołówek w wymiarze 309,5 etatu,
− pracownicy zatrudnieni w charakterze pomocy nauczyciela w wymiarze 124,5 etatu,
− pozostali pracownicy obsługi w wymiarze 1382,38 etatu.
W poniższej tabeli pokazano zatrudnienie pracowników niepedagogicznych
w poszczególnych typach oświatowych jednostek organizacyjnych:
Typ jednostki

Pracownicy
ekonomicznoadministracyjni

Pracownicy
kuchni i
stołówek

Pomoc
nauczyciela

Pozostali
pracownicy
obsługi

Razem

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

145

131,25

37

29,75

35

28,25

445

388,4

662

577,65

35

29,25

-

-

1

0,25

84

75,38

120

104,88

gimnazja

32

29,5

24

16,25

2

2

183

164

241

211,75

szkoły
podstawowe

68

59,5

88

79,25

4

3

298

268,59 458

410,34

przedszkola

132

75,5

199

184,25

103

91

503

404,05 937

754,8

pałac młodzieży

22

18,75

-

-

-

-

52

48

74

66,75

2

2

-

-

-

-

18

10,5

20

12,5

3

2,5

-

-

-

-

14

10,71

17

13,21

8

7,5

-

-

-

-

14

7,5

22

15

107

101,75

-

-

-

-

5

5,25

112

107

zespoły szkół i
placówek
licea
ogólnokształcące

młodzieżowy
dom kultury
międzyszkolny
ośrodek
sportowy
poradnie
psychologicznopedagogiczne i
specjalistyczne
zespół obsługi
jednostek
oświatowych

5. Oferta edukacyjna.
5.1. Szkoły i oddziały specjalne i integracyjne.
Nauczanie specjalne odbywa się w szkołach specjalnych, czyli szkołach zajmujących
się wychowywaniem i kształceniem osób niepełnosprawnych, których stan zdrowia nie
pozwala lub znacznie utrudnia rozwój i edukację w jednostkach ogólnodostępnych.
Kształcenie w szkołach specjalnych obejmuje dzieci upośledzone umysłowo,
niepełnosprawne ruchowo, z autyzmem, niewidome i słabo widzące, niesłyszące i słabo
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słyszące oraz chore hospitalizowane. W szkołach specjalnych pracują nauczyciele, z których
każdy posiada pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Cechą różniącą szkołę specjalną od placówek ogólnodostępnych jest niewątpliwie mała
liczebność dzieci w oddziałach (od 2 do 16 w zależności od rodzaju niepełnosprawności), co
znacznie ułatwia kontakt z dziećmi i indywidualizację pracy, umożliwia dostosowanie jej do
potrzeb każdego dziecka. Szkoły specjalne są dobrze wyposażone w różnorodny sprzęt
specjalistyczny (np. sale doświadczeń świata, sale integracji sensorycznej) oraz pomoce
dydaktyczne, które dla osiągnięcia pożądanych rezultatów wykorzystują wszystkie możliwe
zmysły dziecka. W oddziałach dla dzieci młodszych, upośledzonych w stopniu
umiarkowanym
i
znacznym,
z niepełnosprawnością
ruchową,
autyzmem
i niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudnione są osoby, które wspierają pracę
nauczyciela, pełniąc rolę opiekunów. Szkoły specjalne oferują bardzo bogatą ofertę zajęć
dodatkowych, umożliwiających optymalny rozwój dziecka. Na uwagę zasługują zajęcia
z kynoterapii, felinoterapii i hipoterapii oraz zajęcia z zakresu usprawnienia percepcji
ruchowej i wzrokowo- słuchowej. Zajęcia rewalidacyjne, prowadzone w małych, 2-3
osobowych grupach, skierowane na rozwój i kompensację zaburzonych funkcji, stymulują
potencjał rozwojowy i równocześnie zapobiegają pogłębianiu się występujących deficytów.
W roku szkolnym 2012/2013 Miasto Katowice prowadziło 9 Zespołów Szkół
Specjalnych, w tym:
− Zespół Szkół Specjalnych Nr 6 (Szkoła Podstawowa dla Dzieci Chorych, Gimnazjum
Nr 34) – dla dzieci hospitalizowanych,
− Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 (Szkoła Podstawowa Nr 6, Gimnazjum Nr 30) – dla dzieci
upośledzonych w stopniu głębokim i znacznym,
− Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (Szkoła Podstawowa Nr 7, Gimnazjum Nr 25),
− Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 (Szkoła Podstawowa Nr 39, Gimnazjum Nr 26),
− Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 (Szkoła Podstawowa Nr 55, Gimnazjum Nr 27),
− Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 (Szkoła Podstawowa Nr 60, Gimnazjum Nr 28),
− Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 (Szkoła Podstawowa Nr 61, Gimnazjum Nr 29),
− Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących (Przedszkole
dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących, Szkoła Podstawowa dla Dzieci
Niesłyszących i Słabo Słyszących, Gimnazjum Nr 31 V Liceum Profilowane Specjalne
dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, Szkoła Policealna Nr 11 Specjalna dla
Niesłyszących i Słabo Słyszących, XX Liceum Ogólnokształcące dla Niesłyszących
i Słabo Słyszących),
− Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6.
Kształcenie zawodowe prowadziło 6 ponadgimnazjalnych szkół specjalnych:
− Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 16 dla Uczniów z Upośledzeniem
Umysłowym w Stopniu Lekkim im. Janusza Korczaka oraz Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy47, które wchodziły w skład Zespołu Szkół Zawodowych
Specjalnych Nr 6,
− V Liceum Profilowane Specjalne dla Niesłyszących i Słabo Słyszących oraz Szkoła
Policealna Nr 11 Specjalna dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, które wchodziły
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących,

47

trzyletnia szkoła specjalna dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia
uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy
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− Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 10 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących oraz
Technikum Uzupełniające Specjalne Nr 5 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, które
wchodziły w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka.
W Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 16 dla Uczniów z Upośledzeniem
Umysłowym w Stopniu Lekkim kształciło się 73 uczniów48, w tym:
− 29 w klasie pierwszej (12 w zawodzie kucharz, 8 w zawodzie ślusarz, 7 w zawodzie
sprzedawca oraz 2 w zawodzie pomocniczy pracownik obsługi hotelowej),
− 29 w klasie drugiej (16 w zawodzie kucharz małej gastronomi i 13 w zawodzie
sprzedawca),
− 15 w klasie trzeciej (6 w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i 9 w zawodzie
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej).
Oferta edukacyjna tej szkoły, zapisana w jej statucie jest znacznie szersza – obejmuje
następujące zawody: cukiernik, fryzjer, krawiec, malarz-tapeciarz, mechanik pojazdów
samochodowych, ogrodnik, piekarz, sprzedawca, ślusarz, kucharz małej gastronomi oraz
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Natomiast faktycznie realizowane kierunki
kształcenia wynikają z zainteresowania uczniów nauką w poszczególnych zawodach.
Do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy uczęszczało 70 uczniów (14
w klasie pierwszej, 40 w klasie drugiej, 16 w klasie trzeciej), którzy przyuczali się do
zawodów ceramik oraz gospodarstwo domowe.
W V Liceum Profilowane Specjalnym dla Niesłyszących i Słabo Słyszących kształciło
się 43 uczniów w profilu usługowo-gospodarczym (24 w klasie drugiej, 19 w klasie trzeciej).
Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 10 dla Niesłyszących i Słabo
Słyszących w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka kształcącej w zawodzie ogrodnik
uczęszczało 7 uczniów: 3 w klasie pierwszej i 4 w klasie drugiej.
Do Szkoły Policealnej Nr 11 Specjalnej dla Niesłyszących i Słabo Słyszących
uczęszczało 8 uczniów (do klasy drugiej).
Do Technikum Uzupełniającego Specjalnego Nr 5 dla Niesłyszących i Słabo
Słyszących (kształcącego w zawodzie technik elektryk) w Zespole Szkół Nr 1 im. gen.
Jerzego Ziętka nie uczęszczali uczniowie. Z uwagi na brak kandydatów szkoła ta w ostatnich
latach nie dokonywała naboru.
Istotą systemu kształcenia integracyjnego jest indywidualne podejście do każdego
ucznia, maksymalne usprawnienie funkcji poznawczych, poprawa rozwoju fizycznego
i psychicznego oraz kształtowanie postaw tolerancji i odpowiedzialności za drugiego
człowieka. Taka forma edukacji zapobiega wykluczeniu i przynosi pozytywne efekty
społeczne.
W roku szkolnym 2012/2013 prowadzonych było 19 placówek z oddziałami integracyjnymi,
w tym:
− 6 przedszkoli (Miejskie Przedszkole nr 15, Miejskie Przedszkole nr 41, Miejskie
Przedszkole nr 47, Miejskie Przedszkole nr 50, Miejskie Przedszkole nr 67, Miejskie
Przedszkole nr 91),
− 1 oddział rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w Szkole
Podstawowej Nr 45. im. Kornela Makuszyńskiego.
− 6 szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła
Podstawowa nr 47, Szkoła Podstawowa nr 51, Szkoła Podstawowa nr 58 – w Zespole
Szkół Integracyjnych nr 1, Szkoła Podstawowa nr 67),
48
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−

5 gimnazjów (Gimnazjum nr 16, Gimnazjum nr 18, Gimnazjum nr 22, Gimnazjum nr 23,
Gimnazjum Integracyjne nr 36 – w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1),
− 1 liceum ogólnokształcące (IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
im. Henryka Sienkiewicza).
Kształcenie w integracji obejmuje dzieci upośledzone umysłowo, niepełnosprawne ruchowo,
z autyzmem, słabo widzące, słabo słyszące i młodzież niedostosowaną społecznie, jak
również dzieci z zaburzeniami w zachowaniu, które mogą realizować swój rozwój i edukację
w szkole ogólnodostępnej, jednak przy pomocy specjalnych metod i technik oraz wsparciu
nauczyciela współorganizującego proces kształcenia i wychowania. Uczniowie o specjalnych
potrzebach edukacyjnych realizują program zmodyfikowany dostosowany do dynamiki
rozwoju, możliwości dzieci i ich indywidualnego tempa pracy. Dla uczniów z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego tworzy się tzw. Indywidualne Programy Edukacyjne.
Podczas zajęć stosuje się indywidualizację w procesie nauczania. Metody, treści i formy
pracy dostosowuje się do potrzeb uczniów z deficytami. Klasy integracyjne składają się z 12
—15 uczniów pełnosprawnych oraz 3—5 uczniów z różnymi dysfunkcjami. Dodatkowo są
organizowane różnorodne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
− zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
− korekcyjno – kompensacyjne,
− rewalidacyjne,
− logopedyczne,
− socjoterapeutyczne, itp.
Do oddziałów integracyjnych i specjalnych w przedszkolach prowadzonych przez miasto
Katowice uczęszczało 115 dzieci49 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym:
− 22 dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
− 4 dzieci słabo widzących,
− 8 dzieci słabo słyszących,
− 9 niesłyszących,
− 10 z upośledzeniem w stopniu lekkim,
− 23 dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
− 29 dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
Do oddziałów integracyjnych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły
ponadgimnazjalnej uczęszczało 344 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnego, w tym:
− 49 uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością,
− 19 uczniów słabo widzących,
− 64 uczniów słabo słyszących,
− 50 uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim,
− 1 uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
− 73 uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
− 9 uczniów zagrożony niedostosowaniem społecznym,
− 13 uczniów z zaburzeniami zachowania,
− 66 uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

49
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5.2. Szkoły prowadzące klasy sportowe.
Klasami sportowymi są oddziały, w których prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej lub
kilku dyscyplinach sportu, w kolejnych co najmniej trzech klasach danego typu szkoły, dla co
najmniej 20 uczniów w oddziale.
Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w klasach sportowych wynosi
co najmniej 10 godzin. W ramach tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych
realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym
planie nauczania dla danego typu szkoły.
Szkolenie sportowe w klasach sportowych prowadzone jest w ramach zajęć sportowych,
według programów opracowanych dla poszczególnych dyscyplin sportu.
Zadaniem klas sportowych jest stworzenie uczniom optymalnych warunków,
umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych,
w szczególności przez:
− opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć dydaktycznych był
dostosowany do rozkładu zajęć sportowych,
− dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości, objętych
programem nauczania, na zajęciach dydaktycznych,
− umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym
w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych realizowania indywidualnego
programu lub toku nauki, na warunkach określonych odrębnymi przepisami.
W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) mieli
możliwość kształcenia sportowego w 14 oddziałach klas sportowych utworzonych
w 7 szkołach podstawowych, w tym:
− 5 w klasach czwartych,
− 5 w klasach piątych,
− 4 w klasach szóstych.
Uczęszczało do nich 352 uczniów 50, w tym:
− 129 w klasach czwartych,
− 121 w klasach piątych,
− 102 w klasach szóstych.
Lp.

Nazwa szkoły

dyscyplina

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

1

Szkoła Podstawowa nr 12

koszykówka

3

87

2

Szkoła Podstawowa nr 15

pływanie

2

52

3

Szkoła Podstawowa nr 17

szermierka

1

20

4

Szkoła Podstawowa nr 27

koszykówka,

3

74

5

Szkoła Podstawowa nr 36

piłka nożna

3

67

6

Szkoła Podstawowa nr 51 z
Oddziałami Integracyjnymi

koszykówka

1

28

7

Szkoła Podstawowa nr 58 z
Oddziałami Integracyjnymi

koszykówka

1

24

50
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W roku szkolnym 2012/2013 w 8 gimnazjach zostało utworzonych 20,5 oddziałów
sportowych, w tym:
− 7 w klasach pierwszych,
− 6 w klasach drugich,
− 7,5 w klasach trzecich.
Uczęszczało do nich 476 uczniów51, w tym:
− 168 w klasach pierwszych,
− 137 w klasach drugich,
− 171 w klasach trzecich.
Lp.

Nazwa szkoły

1

Gimnazjum nr 1

2

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi

3

dyscyplina

Liczba oddziałów Liczba uczniów

piłka nożna

3

76

pływanie

1

25

Gimnazjum nr 4

piłka ręczna, piłka
siatkowa

2

45

4

Gimnazjum nr 9

piłka nożna

0,5

8

6

Gimnazjum nr 13

piłka siatkowa

3

72

7

Gimnazjum nr 18

piłka siatkowa,
pływanie

3

71

8

Gimnazjum nr 19

koszykówka

4

81

9

Gimnazjum nr 6 w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 7

piłka nożna,
pływanie
koszykówka,

4

98

W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza prowadzony był 1 oddział sportowy
(klasy trzeciej) w dyscyplinie piłka siatkowa, do którego uczęszczało 25 uczniów.
5.3.

Szkoły i oddziały dwujęzyczne.

Oddziały dwujęzyczne52 prowadzone były w 5 szkołach:
− gimnazjum dwujęzycznym 53 - Gimnazjum Nr 24 z Językiem Nauczania Francuskim
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
− Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi (drugim językiem nauczania jest język
hiszpański),
wg SIO stan na dzień 30.09.2012 r.
przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone
w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy
czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć
obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą
geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących:
biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii
odnoszącą się do historii powszechnej i matematykę
53
przez szkołę dwujęzyczną należy rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały są oddziałami
dwujęzycznym
51

52
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− I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika
w ww. zespole szkół (drugim językiem nauczania jest język francuski),
− II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej
(drugim językiem nauczania jest język hiszpański),
− VIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii SkłodowskiejCurie (drugim językiem nauczania jest język niemiecki).
W klasach dwujęzycznych utworzono łącznie 18 oddziałów (7 w gimnazjum oraz 11
w liceach ogólnokształcących), do których uczęszczało łącznie 603 uczniów (248 do
gimnazjum i 355 do liceów ogólnokształcących. Do oddziałów z językiem nauczania
francuskim uczęszczało 407 uczniów, do oddziałów z językiem wykładowym hiszpańskim
169 uczniów, natomiast do oddziału z językiem wykładowym niemieckim 27 uczniów.
Uczniowie uczęszczający do gimnazjum dwujęzycznego stanowili 3,9% wszystkich
„gimnazjalistów” w szkołach publicznych, natomiast uczniowie uczęszczający do oddziałów
dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących 6,6% wszystkich „licealistów” w szkołach
publicznych.
5.4.

Kierunki kształcenia zawodowego.

W technikach54, technikach uzupełniających55 oraz szkołach policealnych56 kształciło się 4129
uczniów i słuchaczy w 36 zawodach:
− fototechnik (165 uczniów),
− kelner (51 uczniów),
− kucharz (97 uczniów),
− technik analityk (87 uczniów),
− technik architektury krajobrazu (58 uczniów),
− technik budownictwa (122 uczniów),
− technik cyfrowych procesów graficznych (18 uczniów),
− technik ekonomista (255 uczniów),
− technik elektronik (253 uczniów),
− technik elektryk (212 uczniów i słuchaczy),
− technik geodeta (96 uczniów),
− technik górnictwa podziemnego (134 uczniów i słuchaczy),
− technik handlowiec (186 uczniów i słuchaczy),
− technik hotelarstwa (205 uczniów),
− technik informatyk (369 uczniów),
− technik logistyk (122 uczniów),
− technik mechanik (116 uczniów i słuchaczy),
− technik mechatronik (258 uczniów),
− technik obsługi turystycznej (67 uczniów),
54

55

56

szkoły czteroletnie dla absolwentów gimnazjów, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
szkoły trzyletnie dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, których ukończenie umożliwia
uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu,
a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
szkoły o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których ukończenie umożliwia osobom
posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
po zdaniu egzaminu
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− technik ochrony środowiska (49 uczniów),
− technik organizacji reklamy (219 uczniów),
− technik organizacji usług gastronomicznych (64 uczniów),
− technik pojazdów samochodowych (102 uczniów),
− technik poligraf (83 uczniów i słuchaczy),
− technik procesów drukowania (22 uczniów),
− technik przeróbki kopalin stałych (22 uczniów),
− technik spedytor (92 uczniów),
− technik technologii odzieży (82 uczniów),
− technik technologii żywności (103 uczniów i słuchaczy),
− technik teleinformatyk (140 uczniów),
− technik telekomunikacji (75 uczniów),
− technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (16 uczniów),
− technik usług fryzjerskich (68 słuchaczy),
− technik weterynarii (20 uczniów),
− technik żywienia i gospodarstwa domowego (49 uczniów),
− technik żywienia i usług gastronomicznych (52 uczniów).
W zasadniczych szkołach zawodowych57 kształciło się 789 uczniów w 19 zawodach:
− cukiernik (46 uczniów),
− elektromechanik pojazdów samochodowych (21 uczniów),
− elektryk (55 uczniów),
− fryzjer (179 uczniów i słuchaczy),
− górnik eksploatacji podziemnej (28 uczniów),
− kucharz (45 uczniów),
− kucharz małej gastronomii (40 uczniów),
− lakiernik (28 uczniów),
− mechanik pojazdów samochodowych (120 uczniów),
− monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (14 uczniów),
− murarz (11 uczniów),
− murarz-tynkarz (14 uczniów),
− ogrodnik (7 uczniów),
− piekarz (16 uczniów),
− pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (11 uczniów),
− rzeźnik-wędliniarz (6 uczniów),
− sprzedawca (91 uczniów i słuchaczy),
− ślusarz (8 uczniów),
− technolog robót wykończeniowych w budownictwie (49 uczniów).
W liceach profilowanych58 kształciło się 92 uczniów w 2 profilach ogólnozawodowych:
− ekonomiczno-administracyjnym (49 uczniów),
− usługowo-gospodarczym (43 uczniów),
57

58

szkoły o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie
umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu,
a także dalsze kształcenie w technikach uzupełniających i uzupełniających liceach
ogólnokształcących
szkoły trzyletnie kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego, których ukończenie
umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
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Z uwagi na brak kandydatów IV Liceum Profilowane w Zespole Szkół Łączności
im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku (kształcące w profilach: elektroniczny,
mechatroniczny) w ostatnich latach nie dokonywało naboru.
5.5.

Zajęcia pozalekcyjne.

W zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez jednostki oświatowe prowadzone
przez miasto Katowice uczestniczyło 21557 uczniów 59:

szkoły podstawowe

gimnazja

licea profilowane

technika

szkoła policealna

pracyszkoła specjalna przysposabiająca do

zasadnicze szkoły zawodowe

Razem

inne

2291
650
3379
3046
254
622
1804

516
352
1752
1415
137
194
633

licea ogólnokształcące

Typ jednostki

82
149
1421
592
14
68
259

3
6
26
7
5
12

123
116
572
290
152
96
164

6

102
12
3
49

17
3
42
57
5
59

3134
1276
7192
5419
565
985
2986

Razem

12046

4999

2585

59

1513

6

166

183

21557

Rodzaj zajęć

artystyczne
informatyczne
przedmiotowe
sportowe
techniczne
turystyczno-krajoznawcze

5.6.

Europejskie programy edukacyjne.

Przystąpienie polskich szkół do europejskich programów edukacyjnych jest istotnym
impulsem modernizacyjnym dla polskiej oświaty. Programy te promują nowoczesne zasady
realizacji projektów międzyszkolnych. Cechy istotne projektów – interdyscyplinarność,
aktywizacja uczniów, wymiar europejski, kompetencje językowe, zastosowanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych oraz dążenie do użyteczności rezultatów – zachęcają,
zmuszają i przyzwyczajają uczestników projektów do nowoczesnego podejścia w działaniach
edukacyjnych, są alternatywą w stosunku do tradycyjnego nauczania encyklopedycznego.
Wartości unijnych programów edukacyjnych związane są zarówno z wymiarem
dydaktycznym i organizacyjnym szkoły, jak i szerszym wymiarem społecznoekonomicznym.
Program Comenius – jest jednym z czterech programów sektorowych Programu
"Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) wspiera m.in. partnerską
współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji wspólnego
projektu) oraz wyjazdy indywidualne uczniów.
59

wg SIO, stan na 30.09.2012 r.
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Program Comenius realizowany w placówkach oświatowych prowadzonych przez
miasto Katowice:
Comenius 2012-2013
Lp

Nazwa projektu

Szkoła

1

Zapał i entuzjazm w szkole.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. J. Brzechwy

2

Zdrowy styl życia.

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami
Integracyjnymi im. T. Kościuszki

3

Z paszportem przez Europę.

Szkoła Podstawowa nr 20 im. T. Rejtana

4

Stawać się dorosłym.

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami
Integracyjnymi im. K. Miarki

5

Tęcza przyjaźni.

Szkoła Podstawowa nr 29 im. F. Żwirki i S.
Wigury

6

Budowanie bezkonfliktowej Europy
poprzez kulturę i sztukę.

Szkoła Podstawowa nr 31 im. H. Sienkiewicza

7

Umysły bez granic albo ludzie, którzy
ukształtowali Europę.

Szkoła Podstawowa nr 34 im. M. Kopernika

8

Magiczne ramy.

Szkoła Podstawowa nr 44 im. M. CurieSkłodowskiej

9

Metody aktywne wpływające na
zwiększanie motywacji i jakość
środowiska uczenia się.

Szkoła Podstawowa nr 59 im. J. Matejki

10

Nauka nieocenioną wartością; docenianie
samego siebie, swojego środowiska i
dziedzictwa kulturowego.

Szkoła Podstawowa nr 65 im. G. Morcinka

11

Eco-tour 2.0 czyli Ekologia-TurystykaInformatyka.

Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi
im. M. Konopnickiej

12

Golden5.

Gimnazjum nr 19

13

Odkrywanie kultury przez muzykę.

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Komisji Edukacji
Narodowej

14

Europa: w jednym rytmie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

15

Podróż językowa.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. M.
Kopernika

16

Mobilność międzynarodowa kluczem
sukcesu edukacyjnego.

III Liceum Ogólnokształcące im. A.
Mickiewicza

17

Życie w sąsiedztwie- życie w naszym
mieście. Analiza warunków życia w
naszym regionie i naszym mieście.

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J.
Paderewskiego

18

Alternatywne źródła energii.

XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda
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Pileckiego
19

Przez naukę do zdrowej przyszłości.

Zespół Szkół Gastronomicznych im. G.
Morcinka

Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie
się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme).
Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia
zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom
rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na
europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie
staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych
standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości
międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków
życia i pracy w różnych krajach europejskich.
Program Leonardo da Vinci realizowany jest w placówkach oświatowych prowadzonych
przez miasto Katowice:
Leonardo da Vinci 2012 -2013
Lp

Nazwa projektu

Szkoła

1

Idea sprawiedliwego handlu i sprzedaż produktów
regionalnych w kształceniu odpowiedzialnego
handlowca.

Zespół Szkół Handlowych im. B. Prusa

2

W łączności z Europą.

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców
Poczty Polskiej w Gdańsku

3

Pracuję, mam szansę.

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe

4

Żywność regionalna i tradycyjna częścią
europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera I Wojewody Śląskiego

5

Wielokulturowy rodowód przetwórstwa
spożywczego w Andaluzji.

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera I Wojewody Śląskiego

6

Tradycja i nowoczesność, rzemiosło i sztuka w
przetwórstwie spożywczym Włoch.

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera I Wojewody Śląskiego

7

Zostańmy nauczycielami-profesjonalistami.

Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. A.
Kocura

8

Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny.

Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. A.
Kocura

9

Europejskie staże- szansą na karierę zawodową
uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. A.
Kocura.

Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. A.
Kocura

Program eTwinning to Europejska współpraca szkół. Polega on na łączeniu i współpracy
bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i szkolenia
nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie
technologii informacyjno - komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie
i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają,
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wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres
pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki
i otwarcia na Europę. Poniższe zestawienie obrazuje udział szkół podstawowych i gimnazjów
naszego miasta w wymienionym wyżej programie oraz tematykę jednostkowych projektów:
Lp.

Tytuły projektów

Nazwa szkoły

1

Travelling through countries with
adventures

Szkoła Podstawowa nr 12
im. I. J. Paderewskiego w Katowicach

2

My favourites

Szkoła Podstawowa nr 31 im. H. Sienkiewicza

3

Our local forests, The European
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Mikołaja Kopernika
newsletter, Ghost of Europe, Flat Stanley

4

Jedz zdrowo-żyj zdrowo

Szkoła Podstawowa nr 44 im. M. CurieSkłodowskiej

5

The fairytales animals

Szkoła Podstawowa nr 45 im. K. Makuszyńskiego

6

Let’s play, We love drawing, Houses In
the 1940s, We European Teenagers

Szkoła Podstawowa nr 48 im. J. Ligonia

Pozostałe programy realizowane z funduszy europejskich w roku szkolnym 2012/2013:
1. Pomóż zrobić mi to samemu – wspomaganie wielozmysłowego poznawania
i funkcjonowania w świecie.
Projekt realizowany od marca 2011 r. do lutego 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty; Poddziałania 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych, w Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji
Edukacji Narodowej w Katowicach. Wsparciem objętych zostało 122 uczniów. Celem
projektu było wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych
uczniów. Cel ten został osiągnięty poprzez:
- zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze,
- zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
- doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.
Całkowita wartość projektu wyniosła 257 315,72 PLN.
2. Rozwiń skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą
na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach.
Projekt realizowany był w okresie od sierpnia 2011 r. do lipca 2013 r. w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałania 9.1.2 wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 59 im. Jana Matejki
w Katowicach. Grupą docelową było 263 uczniów
szkoły. Celem projektu było
wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych
i zainteresowań uczniów, a także podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły.
Cel ten został osiągnięty m.in. poprzez:
- zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze,
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- zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
- doposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne.
Całkowita wartość projektu wyniosła 929 453,50 PLN.
3. Szkolny Ośrodek Kariery. Projekt realizowany był w okresie od stycznia 2011 r. do
grudnia 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;
Poddziałania 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, przez
Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera w Katowicach. Grupą docelową było 170 uczniów szkoły.
Projekt miał na celu przygotowanie uczniów i uczennic Gimnazjum do świadomego wyboru
dalszej drogi kształcenia, a także wychowanie aktywnych ludzi przygotowanych do wejścia
na rynek pracy.
Cel ten został osiągnięty poprzez utworzenie w Gimnazjum tzw. Szkolnego Ośrodka Kariery,
w ramach którego podjęte zostały następujące działania:
- zajęcia grupowe z uczniami prowadzone przez doradców zawodowych,
- zajęcia indywidualne z uczniami prowadzone przez doradców zawodowych,
- stworzenie bazy informacyjnej dotyczącej rynku pracy,
- doposażenie Gimnazjum w pomoce dydaktyczne.
Całkowita wartość projektu wynosi 187 520,00 PLN.
4. Aby start był łatwiejszy.
Projekt realizowany był w okresie od stycznia 2011 r. do grudnia 2012 r. w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałania 9.1.2 wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych, przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach. Grupą
docelową było 42 uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 18 im. Karola Miarki
wchodzącej w skład Zespołu.
Projekt miał na celu podniesienie poziomu i jakości wykształcenia uczniów z jednoczesnym
rozwijaniem kompetencji komunikowania się z otoczeniem.
Cel ten został osiągnięty m.in. poprzez:
- badania przesiewowe mowy,
- zajęcia terapii logopedycznej,
- doposażenie Zespołu w pomoce dydaktyczne.
Całkowita wartość projektu wyniosła 147 613,00 PLN.
5. Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami
integracyjnymi.
Projekt realizowany był od września 2011 r. do maja 2013 r. w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Projektem objętych zostało 6 placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Katowice: Miejskie Przedszkole nr 15, Miejskie Przedszkole nr 41, Miejskie
Przedszkole nr 47, Miejskie Przedszkole nr 50, Miejskie Przedszkole nr 67 oraz Miejskie
Przedszkole nr 91. Wszystkie wymienione przedszkola posiadają oddziały integracyjne.
Celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej
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instytucji systemu oświaty realizujących wychowanie przedszkolne, wzmocnienie zdolności
dzieci do przyszłego zatrudnienia oraz tworzenie warunków równych szans edukacyjnych
poprzez udzielenie wsparcia instytucjom systemu oświaty oraz osobom napotykającym na
bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym
utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych. Cel ten został osiągnięty
m.in. poprzez:
- przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci,
- przeprowadzenie zajęć wspólnych dla rodziców i dzieci,
- zorganizowanie grup wsparcia w formie warsztatów dla rodziców,
- doposażenie Przedszkola w pomoce dydaktyczne.
Całkowita wartość projektu to kwota 1 243 639,00 zł.
6. Otwórz Radosną Przyszłość.
Program realizowany od września 2011 r. do lipca 2013 w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty; Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany był przez Miejskie Przedszkole
nr 70 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Katowicach. Projekt miał na celu
wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój kluczowych kompetencji i wzmocnienie
zdolności wychowanków do przyszłego zatrudnienia poprzez uatrakcyjnienie i podniesienie
jakości oferty edukacyjnej Przedszkola. Cel ten został osiągnięty m.in. poprzez:
- wdrożenie i realizację programu Klucz do uczenia się – jest to program wychowania
przedszkolnego wg teorii Lwa Wygotskiego;
- zorganizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności dzieci;
- aktywne uczestnictwo rodziców w realizacji projektu;
- doposażenie Przedszkola w pomoce dydaktyczne.
Całkowita wartość projektu to kwota 185 723,72 PLN.
7. Znam-Rozumiem-Współdziałam.
Program realizowany od września 2011 r. do lipca 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty; Poddziałania 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Katowicach. Wsparciem objętych
zostało 304 uczniów z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w trudnej
sytuacji materialnej i bytowej. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych, rozwój
kompetencji kluczowych uczniów, a także wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości
oferty edukacyjnej szkoły. Cele te zostały osiągnięte m.in. poprzez:
- zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze,
- zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,
- doposażenie Szkół w pomoce dydaktyczne.
Całkowita wartość projektu to kwota 936 116,34 PLN.
8. Anioły poznają smak Europy.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu
„Młodzież w działaniu” w Zespole Szkół Handlowych im. B. Prusa w Katowicach Celem
było przybliżenie Europy przez zaprezentowanie informacji o krajach UE i oczekujących na
wstąpienie do UE. Projekt zwieńczyła wizyta uczniów w Brukseli w Parlamencie
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Europejskim na zaproszenie europosła Jana Olbrychta. Czas realizacji projektu: od
23.08.2012 - 21.06.2013.
9. Bądź przedsiębiorczym - aktywizacja młodzieży szkół zawodowych i średnich
zawodowych przeciw wykluczeniu.
Projekt realizowany w roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół nr 4 im. Tomasza
Klenczara w Katowicach, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII
Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie
sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Polega na objęciu szkoleniami tradycyjnymi na temat
przedsiębiorczości, szkoleniami e-learningowymi, doradztwem z zakresu podejmowania
inicjatyw gospodarczych, wsparciem doradcy zawodowego i coachingiem – uczniów szkół
zawodowych i średnich zawodowych w celu lepszego przygotowania ich do wejścia na rynek
pracy.
10. Eduscience.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego ,,Człowiek najlepsza inwestycja”. Podnoszenie kompetencji uczniowskich
w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem
innowacyjnych metod i technologii. W ramach projektu powstała nowoczesna platforma
e-learningowa, na której są zamieszczane lekcje z zakresu nauk matematycznoprzyrodniczych, stworzone przez nauczycieli praktyków pod okiem specjalistów metodyków,
w oparciu o zagadnienia udostępnione przez pracowników naukowych Polskiej Akademii
Nauk. Celem projektu jest zmiana procesu nauczania, uwzględnienie indywidualnych stylów
uczenia się, zachęcanie do autonomii w procesie nauki. Każda szkoła uczestnicząca
w projekcie otrzymała tablice interaktywną wraz z oprogramowaniem oraz zestaw do
monitoringu przyrodniczego. W projekcie uczestniczy Szkoła Podstawowa nr 22
im. J. Słowackiego.
11. Uwaga! sposób na sukces.
Projekt realizowany od września 2011 r. do czerwca 2013 r. w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach. Polegał na wprowadzeniu innowacyjnego
programu nauczania ,,Umiem uczyć się”. Program opierał się na metodzie Tomatisa. Jego
celem było wzmocnienie procesu koncentracji uwagi. Wszyscy uczniowie zostali przebadani
testem uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej oraz zdiagnozowani testem kompetencji
umiejętności kluczowych. Uczestniczyli w zajęciach z logorytmiki, w wymiarze 2 godzin
tygodniowo. Każdy uczeń otrzymał bezpłatnie podręczniki, doposażono także salę lekcyjną
w instrumenty muzyczne.
12. Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę – innowacyjny program nauczania dla szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki Priorytet III Wysoka
jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.4
Modernizacja treści i metod kształcenia-projekty konkursowe. Celem głównym projektu jest
zwiększenie zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi poprzez opracowanie
i wdrożenie innowacyjnych programów nauczania przedmiotów: fizyka i przyroda w formule
interdyscyplinarnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej w szkołach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w latach 2012-2015. W projekcie uczestniczą
Gimnazjum nr 19 im. H. Sławika, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. J. Ziętka oraz VII
Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic.
13. Europejski Program Edukacyjny-Nauka bez granic.
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Program polega na tworzeniu projektów integrujących nauczanie języka angielskiego
z kulturą, sztuką, literaturą, mediami i rozrywką. Myślą przewodnią jest nauka przez zabawę.
Poprzez bliski kontakt z native speakerami oraz ekspertami z różnych dziedzin młodzież
zachęcana jest do komunikacji i przełamania barier. Atrakcyjne środki przekazu budują
w uczniach chęć do indywidualnej pracy nad zdolnościami lingwistycznymi, a nauczycielom
podsuwają wskazówki jak urozmaicić szkolny program nauczania języka angielskiego.
Projekt realizowany był w roku szkolnym 2012/2013 Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących nr 2.
14. Baltic Sea Project.
Międzynarodowy, ekologiczny program edukacyjny dla szkół regionu Morza Bałtyckiego
został zainicjowany w 1989 roku jako jeden z priorytetowych programów dla uczniów Szkół
Stowarzyszonych UNESCO. Jego celem jest mobilizowanie uczniów szkół państw regionu
Morza Bałtyckiego do podejmowania działań na rzecz ochrony zasobów wodnych oraz
środowiska naturalnego człowieka. Program ma za zadanie nie tylko uświadamiać uczniom
zagrożenia, wynikające z oddziaływania człowieka na środowisko naturalne, ale także pomóc
im zrozumieć naukowe, społeczne i kulturowe aspekty zależności między człowiekiem
a naturą. Ponadto przyczynia się on do stałej wymiany informacji na temat metod nauczania
pomiędzy nauczycielami szkół państw regionu Morza Bałtyckiego. Do projektu należą:
Finlandia, Szwecja, Dania, Niemcy, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Rosja. Młodzież oraz
nauczyciele szkół realizujących projekt biorą udział w warsztatach, konferencjach, letnich
obozach umożliwiających stałą współpracę i wymianę doświadczeń, przyczyniając się
jednocześnie do rozwoju programu. Projekt jest realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej.

6. Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.
6.1. Egzamin maturalny.
W ubiegłym roku szkolnym do egzaminu maturalnego przystąpiło 2397 uczniów
i słuchaczy60, tegorocznych absolwentów publicznych szkół ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez miasto Katowice, w tym:
− 1657 liceów ogólnokształcących,
− 33 liceów profilowanych,
− 684 techników,
− 19 techników uzupełniających,
− 4 uzupełniających liceów ogólnokształcących.
Świadectwo dojrzałości uzyskało 2183 maturzystów 61. Zdawalność egzaminu była
uzależniona od typu szkoły:

60
61

wg SIO, stan na 30.09.2013 r.
tegoroczni absolwenci szkół publicznych prowadzonych przez miasto Katowice, z uwzględnieniem
sesji poprawkowej
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Typ szkoły
liceum ogólnokształcące
liceum profilowane
technikum
technikum uzupełniające
uzupełniające liceum ogólnokształcące
Razem

zdawalność

zdało egzamin
maturalny
(w osobach)

w szkołach
prowadzonych przez
miasto Katowice

w kraju62

w województwie
śląskim63

1582
20
576
3
2

95,5%
60,6%
84,2%
15,8%
50%

94%
72%
81%
35%
37%

94%
71%
83%
31%
35%

2183

91%

88%

88%

W 8 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez miasto Katowice, tj.:
− I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
− II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej,
− III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza,
− IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka,
− VII Liceum Ogólnokształcącym im. Harcerzy Obrońców Katowic,
− VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie,
− X Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego,
− XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego
zdawalność egzaminu maturalnego wyniosła 100%.
W dwóch liceach ogólnokształcących zdawalność egzaminu maturalnego przekroczyła 90%:
− XIV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Elektrycznych i ogólnokształcących
im. mjr. Henryka Sucharskiego (92,9%),
− XVI Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Nr 2 (91,7%),
Natomiast powyżej 80% absolwentów zdało egzamin maturalny w:
− V Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego (86,2%),
− VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza (88%),
62

na podstawie danych ze strony internetowej CKE:
http://www.cke.edu.pl/images/files/matura/informacje_o_wynikach/2013/20130913_Informacja_o_wynikach
_matury_maj_sierpień_2013.pdf dane dotyczą egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju,

63

czerwcu i sierpniu br.; uwzględniają absolwentów z lat ubiegłych – tegoroczni absolwenci stanowią
96% wszystkich zdających
na podstawie danych ze strony internetowej OKE w Jaworznie:
http://www.oke.jaworzno.pl/index.php/content/view/1079/1/ ; dane dotyczą egzaminu maturalnego
przeprowadzonego w maju, czerwcu i sierpniu br.; uwzględniają absolwentów z lat ubiegłych –
tegoroczni absolwenci stanowią 89% wszystkich zdających
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Najniższa zdawalność wystąpiła w:
− XV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego (71,6%),
− IX Liceum Ogólnokształcącym in. Henryka Sienkiewicza (64,7%),
− XIX Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących dla
Dorosłych (64,3%),
W grupie techników najwyższą zdawalność egzaminu maturalnego (powyżej 90%)
odnotowały:
− Technikum Nr 19 dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura
(100%),
− Technikum Nr 17 w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych (98,2%),
− Technikum Nr 12 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda
Abramowskiego (93,8%),
− Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego (90%)
Co najmniej 80% tegorocznych absolwentów zdało egzamin maturalny w:
− Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 (89,1%),
− Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych (86%),
− Technikum Nr 13 w Zespole Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego (84,7%),
− Technikum Nr 10 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego,
a co najmniej 70% w:
− Technikum Nr 18 w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej
(71,7%),
− Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka (70%).
Natomiast najniższa zdawalność (poniżej 70%) wystąpiła w:
− Technikum Nr 8 w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
(69,2%),
− Technikum Nr 14 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura (64,7%),
− Technikum Nr 16 w Zespole Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza (62,1%),
− Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa (54,5%),
− Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza (46,2%),
− Technikum Nr 15 w Zespole Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara (43,5%),
W liceach profilowanych zdawalność egzaminu maturalnego kształtowała się następująco:
− 87,5% w V Liceum Profilowanym Specjalnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla
Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących,
− 52% w II Liceum Profilowanym w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka.
W Technikum Uzupełniającym Nr 8 dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego
Ziętka do egzaminu maturalnego przystąpiło 9 kandydatów, a zdało 3. Natomiast
w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych Nr 10 w Zespole Szkół PoligraficznoMechanicznych im. Armii Krajowej do egzaminu maturalnego przystąpiło 7 kandydatów,
a w Technikum Uzupełniające Nr 15 w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa 3
kandydatów – żaden z nich nie zdał egzaminu.
6.2.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (przekazane przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie) są uzależnione nie tylko od typu szkoły,
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lecz także od zawodu, w którym egzamin ten był przeprowadzany. W technikach zdawalność
wahała się od 0% do 91,7%. Poniższa tabela ilustruje zdawalność tego egzaminu
w poszczególnych szkołach:
Zawód
Fototechnik
Kelner
Kucharz
Technik analityk
Technik budownictwa

Technik ekonomista

Technik elektronik

Technik elektryk

Technik geodeta
Technik górnictwa

64

Nazwa szkoły
Technikum Nr 12 w Zespole Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół
Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół
Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka
Technikum nr 17 w Śląskich Technicznych
Zakładach Naukowych
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych
im. Powstańców Śląskich
Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących Nr 2
Technikum Nr 14 w Zespole Szkół Zawodowych
Nr 3 im. Adama Kocura
Technikum Nr 15 w Zespole Szkół Nr 4 im.
Tomasza Klenczara
Technikum Nr 16 w Zespole Szkół Nr 2 im.
Jarosława Iwaszkiewicza
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych
im. W. Korfantego
Technikum nr13 w Zespole Szkół Zawodowych
im Romualda Mielczarskiego w Katowicach
Technikum Nr 14 w Zespole Szkół Zawodowych
Nr 3 im. Adama Kocura
Technikum nr 17 w Śląskich Technicznych
Zakładach Naukowych
Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących Nr 2
Technikum Nr 12 w Zespole Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego
Technikum Nr 14 w Zespole Szkół Zawodowych
Nr 3 im. Adama Kocura
Technikum Nr 16 w Zespole Szkół Nr 2 im.
Jarosława Iwaszkiewicza
Technikum nr 19 dla Dorosłych w Zespole Szkół
Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura
Technikum Nr 11 w Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. gen. prof. Stanisława
Kaliskiego
Technikum Nr 16 w Zespole Szkół Nr 2 im
.Jarosława Iwaszkiewicza

Uzyskało
dyplom w
szkole w %

Uzyskało
dyplom w woj.
śląskim w %64

82,3%

82,3%

70,0%

82,5%

81,8%

54,5%

89,5%

85,2%

69,2%

66,0%

78,6
0%
0%
37,5%

74,5%

63,2%
0%
33,3%
76,0%
50,0%

52,7%

70,0%
37,5%
54,5%

58,8%

0%
64,0%

79,6%

22,2%

51,1%

na podstawie danych ze strony internetowej OKE w Jaworznie:

http://www.oke.jaworzno.pl/index.php/content/view/164/94/
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Technikum Nr 14 w Zespole Szkół Zawodowych
Nr 3 im. Adama Kocura
Technikum nr 19 dla Dorosłych w Zespole Szkół
Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura
Technikum Nr 13 w Zespole Szkół Zawodowych
im. Romualda Mielczarskiego
Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Handlowych im.
Bolesława Prusa
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych
im. W. Korfantego
Technikum Nr 18 w Zespole Szkół PoligraficznoMechanicznych im. Armii Krajowej
Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących Nr 2
Technikum Nr 13 w Zespole Szkół Zawodowych
im. Romualda Mielczarskiego
Technikum nr 17 w Śląskich Technicznych
Zakładach Naukowych
Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 7 im.
Stanisława Mastalerza
Technikum nr 17 w Śląskich Technicznych
Zakładach Naukowych

44,4%

54,5%

37,7%

Technik ochrony
środowiska
Technik organizacji usług
gastronomicznych
Technik organizacji
reklamy
Technik pojazdów
samochodowych

Technikum nr 17 w Śląskich Technicznych
Zakładach Naukowych

77,8%

66,3%

Technikum Nr 3 w Zespole Szkół
Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka

83,3%

70,4%

66,7

75,9%

Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 7 im.
Stanisława Mastalerza

30,0%

54,6%

Technik spedytor

Technikum Nr 15 w Zespole Szkół Nr 4 im.
Tomasza Klenczara
Technikum Nr 18 w Zespole Szkół PoligraficznoMechanicznych im. Armii Krajowej

66,7%

48,9%

81,8%

81,8%

Technikum Nr 9 w Zespole Szkół Odzieżowych
i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak
Technikum Nr 10 w Zespole Szkół Przemysłu
Spożywczego im. J. Rymera i Wojewody
Śląskiego
Technikum nr 17 w Śląskich Technicznych
Zakładach Naukowych
Technikum Nr 8 w Zespole Szkół Łączności
im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół
Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka

21,4%

28,4%

61,5%

45,4%

70,0%

38,7%

40,0%

61,1%

66,7%

73,2%

podziemnego

Technik handlowiec
Technik hotelarstwa
Technik informatyk
Technik logistyk
Technik mechanik
Technik mechatronik

Technik poligraf
Technik technologii
odzieży
Technik technologii
żywności
Technik teleinformatyk
Technik telekomunikacji
Technik żywienia
i gospodarstwa domowego

Technikum Nr 13 w Zespole Szkół Zawodowych
im. Romualda Mielczarskiego

9,1%
83,3%
71,4%
91,7%
45,9%
88,1%
41,7%
90,0%
0%

75,0%
78,9%
62,0%
46,6%
64,5%

W technikach uzupełniających oraz szkołach policealnych zdawalność wahała się od
0% do 69,2%.
Poniższa
tabela
ilustruje
w poszczególnych szkołach tego typu:
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Uzyskało
dyplom w
szkole w %

Uzyskało
dyplom w
woj. śląskim
w%

Technikum Uzupełniające Nr 8 dla Dorosłych w

69,2%

72,7%

Technikum Uzupełniające Nr 8 dla Dorosłych w
Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka
Technikum Uzupełniające Nr 15 dla Dorosłych w
Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa
Technikum Uzupełniające Nr 1 dla Dorosłych
w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im.
Armii Krajowej
Szkoła Policealna Nr 11 Specjalna dla
Niesłyszących i Słabo Słyszących w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i
Słabo Słyszących
Szkoła Policealna Nr 10 w Zespole Szkół
Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w
Katowicach

16,7%

56,8

40,0%

36,0%

50,0%

50,0%

Zawód

Nazwa szkoły

Technik usług fryzjerskich Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka
Technik mechanik
Technik handlowiec
Technik poligraf

Technik organizacji
reklamy

33,3%
74,3%
0%

Egzaminy przeprowadzane na zakończenie nauki zawodu w zasadniczych szkołach
zawodowych odbywają się na następujących zasadach:
− uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych lub w zakładzie
pracy na podstawie umowy pomiędzy szkołą a tym zakładem, a także młodociany
zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem i dokształcający się w zasadniczej
szkole zawodowej zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zgodnie
z przepisami dotyczącymi warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych (przeprowadzany przez okręgowe komisje egzaminacyjne),
− młodociany zatrudniony w celu nauki zawodu u pracodawcy będącego rzemieślnikiem
i dokształcający się w zasadniczej szkole zawodowej zdaje egzamin kwalifikacyjny na
tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych,
zgodnie z przepisami dotyczącymi egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika
i mistrza w zawodzie – zob. ustawę z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r.
Nr 112, poz. 979 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie,
przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. Nr 215,
poz. 1820).
Poniższa tabela ilustruje zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w poszczególnych szkołach, przeprowadzanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne:
Zawód
cukiernik
fryzjer

Nazwa szkoły
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 w Zespole Szkół
Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I
Wojewody Śląskiego
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9 w Zespole Szkół
Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka
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Uzyskało
dyplom w
szkole w %

Uzyskało
dyplom w
woj. śląskim
w%

50,0%

72,3%

64,7%

77,0%

Strona 48

elektryk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 20 dla Dorosłych
w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 w Zespole Szkół
Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura

38,9%

69,9%

elektromechanik pojazdów
samochodowych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9 w Zespole Szkół
Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka

50,0%

81,0%

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Zespole Szkół
Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 16 w
Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9 w Zespole Szkół
Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 w Zespole Szkół
Nr 7 im. Stanisława Mastalerza
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 16 w
Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9 w Zespole Szkół
Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka

70,6%

pracownik pomocniczy
obsługi hotelowej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 16 w
Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6

75,0%

87,5%

piekarz

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 w Zespole Szkół
Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I
Wojewody Śląskiego

100%

66,7%

ogrodnik

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10 dla
Niesłyszących i Słabo Słyszących w Zespole Szkół
Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka

0%

41,3%

rzeźnik-wędliniarz

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 w Zespole Szkół
Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I
Wojewody Śląskiego

0%

0%

technolog robót
wykończeniowych w
budownictwie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Zespole Szkół
Budowlanych im. Powstańców Śląskich

84,6%

83,8%

76,5%

sprzedawca

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Zespole Szkół
Handlowych im. Bolesława Prusa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 19 dla Dorosłych
w Zespole Szkół Handlowych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 16 w
Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6

kucharz małej gastronomii
lakiernik

mechanik pojazdów
samochodowych

50%

16,7%
50,0%

71,6%
68,2%

80,0%
0%

76,3%

50,0%

69,2%

85,2%

33,3%

Zgodnie z przepisami art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi
pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje
dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba
zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia
przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania
określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa
w pkt 1.
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W okresie od września 2012 r. do sierpnia 2013 r. wypłacono pracodawcom z tego tytułu
dofinansowanie w łącznej kwocie 800341,67 zł, w tym:
− 745233,26 zł wypłacono 82 pracodawcom za wykształcenie 124 pracowników
młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu i zdali egzamin kwalifikacyjny na tytuł
czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne Izby Rzemieślniczej oraz Małej
i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach lub egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe przeprowadzony prze Okręgową Komisję Egzaminacyjna w Jaworznie),
− 55108,41 zł wypłacono 8 pracodawcom za wykształcenie 18 pracowników młodocianych,
którzy ukończyli przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdali egzamin
sprawdzający przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne Izby Rzemieślniczej oraz
Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (dotyczy młodocianych zatrudnionych
przez pracodawców będących rzemieślnikami) lub bezpośrednio u swoich pracodawców
(dotyczy młodocianych zatrudnionych przez pracodawców nie będących rzemieślnikami).
Egzaminy kwalifikacyjne na tytuł czeladnika przeprowadzane przez komisje
egzaminacyjne Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
są w dalszym ciągu w toku i będą trwały do końca grudnia br.
6.3 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej oraz części dotyczącej języka obcego nowożytnego, lecz każda z nich ma inną
strukturę i jest przeprowadzana w dwóch etapach.
W części humanistycznej wydzielono następujące przedmioty: język polski oraz
historię i wiedzę o społeczeństwie. Zadania znajdują się w dwóch odrębnych arkuszach, które
uczniowie (słuchacze) wypełniają jednego dnia, ale w różnym czasie.
Część matematyczno-przyrodnicza obejmuje etap z zakresu matematyki oraz etap
z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii.
Część egzaminu z języka obcego nowożytnego począwszy od roku szkolnego
2011/2012 jest zdawana na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Uczeń
(słuchacz) dokonywał wyboru jednego z sześciu języków obcych nowożytnych: angielskiego,
francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że
zdający może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu
obowiązkowego.
Do trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić
każdy uczeń (słuchacz), natomiast do egzaminu na poziomie rozszerzonym mają obowiązek
przystąpić uczniowie (słuchacze), którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego
rozpoczętą w szkole podstawowej. Do trzeciej części egzaminu na poziomie rozszerzonym
mogli przystąpić także pozostali zdający, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności
językowych. Trzecioklasiści, przystępujący do egzaminu na obu poziomach, rozwiązywali
zadania z tego samego języka obcego.
Wyniki uczniów (słuchaczy) rozwiązujących standardowy zestaw egzaminacyjny
w części humanistycznej w mieście Katowice:
Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka polskiego w mieście Katowice
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Liczba uczniów

Wynik najczęstszy
(modalna) (%)

Wynik środkowy
(mediana) (%)

Wynik średni
(średnia arytmetyczna)
(%)

2302

78

69

63,72

Średnie wyniki egzaminu z języka polskiego.
Kraj

Województwo śląskie

Katowice

62,00%

62,36%

63,72%

Wyniki uczniów (słuchaczy) z historii i wos w mieście Katowice.
Wynik najczęstszy
Wynik środkowy
Liczba uczniów
(modalna) (%)
(mediana) (%)
2302

52

58

Średnie wyniki egzaminu z historii i wos.
Kraj (%)
Województwo śląskie (%)
58

Wynik średni
(średnia arytmetyczna) (%)
58,25

Katowice (%)

57,79

58,25

Wyniki uczniów (słuchaczy) rozwiązujących standardowy zestaw egzaminacyjny w części
matematyczno-przyrodniczej
Wyniki uczniów (słuchaczy) z matematyki w mieście Katowice.
Liczba uczniów

Wynik najczęstszy
(modalna) (%)

Wynik środkowy
(mediana) (%)

Wynik średni
(średnia arytmetyczna) (%)

2303

28

45

48,09

Średnie wyniki egzaminu z matematyki.
Kraj (%)

Województwo śląskie (%)

Katowice (%)

48

47,07

48,09

Wyniki uczniów (słuchaczy) z przedmiotów przyrodniczych w mieście Katowice.
Liczba uczniów

Wynik najczęstszy
(modalna) (%)

Wynik środkowy
(mediana) (%)

Wynik średni
(średnia arytmetyczna) (%)

2303

50

57

59,24

Średnie wyniki egzaminu z przedmiotów przyrodniczych.
Kraj (%)

Województwo śląskie (%)

Katowice (%)

59

58,52

59,24

Wyniki uczniów (słuchaczy) rozwiązujących standardowy zestaw egzaminacyjny w części –
język obcy
Język angielski – poziom podstawowy
Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka angielskiego – poziom podstawowy w mieście
Katowice.
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Liczba uczniów

Wynik najczęstszy
(modalna) (%)

Wynik środkowy
(mediana) (%)

Wynik średni
(średnia arytmetyczna) (%)

2078

100

68

66,94

Średnie wyniki egzaminu z języka angielskiego – poziom podstawowy
Kraj (%)

Województwo śląskie (%)

Katowice (%)

63

64,1

66,94

Język angielski – poziom rozszerzony
Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka angielskiego – poziom rozszerzony w mieście
Katowice.

Liczba uczniów

Wynik najczęstszy
(modalna) (%)

Wynik środkowy
(mediana) (%)

Wynik średni
(średnia arytmetyczna) (%)

2056

10

43

46,98

Średnie wyniki egzaminu z języka angielskiego – poziom rozszerzony
Kraj (%)

Województwo śląskie (%)

Katowice (%)

45

44,69

46,98

Język niemiecki– poziom podstawowy
Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka niemieckiego – poziom podstawowy w mieście
Katowice.
Liczba uczniów

Wynik najczęstszy
(modalna)

Wynik środkowy
(mediana)

Wynik średni
(średnia arytmetyczna)

147

43

48

52,73

Średnie wyniki egzaminu z języka niemieckiego – poziom podstawowy
Kraj (%)

Województwo śląskie (%)

Katowice (%)

58

59,12

52,73

Język niemiecki – poziom rozszerzony
Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka niemieckiego – poziom rozszerzony w mieście
Katowice.
Liczba uczniów

Wynik najczęstszy
(modalna) (%)

Wynik środkowy
(mediana) (%)

Wynik średni
(średnia arytmetyczna) (%)

21

100

40

47,05

Średnie wyniki egzaminu z języka niemieckiego poziom rozszerzony
Kraj (%)

Województwo śląskie (%)

Katowice (%)

40

47,8

47,05

Język francuski – poziom podstawowy
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Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka francuskiego – poziom podstawowy w mieście
Katowice.
Liczba uczniów

Wynik najczęstszy
(modalna) (%)

Wynik środkowy
(mediana) (%)

Wynik średni
(średnia arytmetyczna) (%)

67

100

93

92,03

Średnie wyniki egzaminu z języka francuskiego – poziom podstawowy
Kraj (%)

Województwo śląskie (%)

Katowice (%)

68

62,24

92,03

Język francuski – poziom rozszerzony
Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka francuskiego – poziom rozszerzony w mieście
Katowice.
Liczba uczniów

Wynik najczęstszy
(modalna) (%)

Wynik środkowy
(mediana) (%)

Wynik średni
(średnia arytmetyczna) (%)

65

100

65

68,94

Średnie wyniki egzaminu z języka francuskiego – poziom rozszerzony
Kraj (%)

Województwo śląskie (%)

Katowice (%)

59

62,24

68,94

Język rosyjski – poziom podstawowy
Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka rosyjskiego – poziom podstawowy w mieście
Katowice.
Liczba uczniów

Wynik najczęstszy
(modalna) (%)

Wynik środkowy
(mediana) (%)

Wynik średni
(średnia arytmetyczna) (%)

9

38

70

66,89

Średnie wyniki egzaminu z języka rosyjskiego – poziom podstawowy
Kraj (%)

Województwo śląskie (%)

Katowice (%)

64

46,03

66,89

6.3.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej.
Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy
uczniowie - zarówno uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, jak i słuchacze
szkół podstawowych dla dorosłych. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków
ukończenia szkoły. Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów
w zakresie pięciu obszarów umiejętności:
- czytania,
- pisania,
- rozumowania,
- korzystania z informacji,
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- wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Prace uczniów są sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych
i przeszkolonych egzaminatorów. Egzaminatorów powołuje dyrektor OKE. Egzaminatorzy
nie mogą sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są zatrudnieni. Wynik sprawdzianu to
suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Wyniki
sprawdzianu ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Ustalony wynik jest ostateczny.
ŚREDNIE WYNIKI SPRAWDZIANU
ŚREDNI WYNIK SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ROK
SPRAWDZIANU

MIASTO KATOWICE

WOJEWÓDZTWO

KRAJ

2013

24,42

23,55

24,03

Liczba uczniów
Wynik
przystępujących do sprawdzianu najczęstszy
( modalna)
2080

Wynik środkowy
(mediana)

Wynik średni
(średnia arytmetyczna)

25

24,42

33

Średnie wyniki ze sprawdzianu w roku 2013 w poszczególnych szkołach podstawowych
w mieście Katowice (arkusz standardowy):
Liczba
uczniów

Min – Maks.

Średni
wynik

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

30

7-36

19,5

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana III Sobieskiego

40

5 - 37

21,7

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Leona Kruczkowskiego

50

6 - 37

20,8

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy

50

5 - 38

26,5

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej

26

8 - 40

19,3

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki

56

10 - 37

23,7

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. I. J. Paderewskiego

73

5 - 38

27,5

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Św. Barbary w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 4

54

4 - 37

19,0

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II

51

6 -39

26,7

Nazwa szkoły
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Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki

48

8 - 36

20,50

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Karola Miarki w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1

28

8 - 40

22,6

Szkoła Podstawowa Nr 19

30

10 - 36

22,8

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana

52

6 - 39

23,0

Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddz. Integracyjnymi
im. Karola Miarki

84

6 - 39

27,0

Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego

18

7 - 33

19,6

Szkoła Podstawowa Nr 27
im. Prof. Władysława Szafera

82

5- 39

23,4

Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S. Wigury

49

6- 38

21,6

Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza

45

12 - 40

25,0

Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Bohaterów Monte
Cassino w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

54

10 - 39

25,7

Szkoła Podstawowa nr 33 im Stanisława Ligonia w
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7

61

6 - 39

22,3

Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika

72

5 - 39

25,1

Szkoła Podstawowa Nr 36 im. K.K. Baczyńskiego

87

6- 39

26,3

Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego

56

2 - 38

24,7

Szkoła Podstawowa Nr 42 im. J. Kantorówny

35

6 - 34

17,8

Szkoła Podstawowa Nr 44
im. Marii Curie-Skłodowskiej

48

7 - 37

19,8

Szkoła Podstawowa Nr 45 im. K. Makuszyńskiego

22

5 - 35

16,8

Szkoła Podstawowa Nr 47 z Oddz. Integracyjnymi im.
Józefa Lompy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3

62

7 - 36

21,7

Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia

32

8 - 37

23,0

Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddz. Integracyjnymi
im. F. Chopina

120

7- 40

23,6
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Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S. Żeromskiego

85

5 - 39

21,8

Szkoła Podstawowa Nr 58 im. M. Dąbrowskiej w
Zespole Szkół Integracyjnych im. Roberta Oszka

48

7 - 37

24,6

Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki

64

8 - 39

24,8

Szkoła Podstawowa Nr 62

66

4 - 39

26,1

Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka

50

16 - 40

32,3

Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka

39

9 - 39

25,8

Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddz. Integracyjnymi
im. Komisji Edukacji Narodowej

53

7 - 40

29,3

7. Publiczne przedszkola prowadzone przez osoby prawne oraz przedszkola,

szkoły i placówki niepubliczne65.
W roku szkolnym 2012/2013 działały w Katowicach 2 przedszkola publiczne
prowadzone przez osoby prawne (nie będące jednostką samorządu terytorialnego),
tj. Przedszkole Publiczne Sióstr Św. Jadwigi oraz Przedszkole Publiczne Parafii
Rzymskokatolickiej Św. Szczepana. W przedszkolach tych zostały utworzone 4 oddziały
w tym 2 klasy zerowej. Uczęszczało do nich 100 wychowanków, w tym 50 do klasy zerowej.
Do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice zostało wpisanych
ogółem 328 niepublicznych szkół i placówek oświatowych, w tym:
− 27 przedszkoli,
− 5 punktów przedszkolnych,
− 11 szkół podstawowych,
− 15 gimnazjów, w tym 4 gimnazja dla dorosłych,
− 18 liceów ogólnokształcących, w tym 13 dla dorosłych,
− 11 uzupełniających liceów ogólnokształcących (dla dorosłych),
− 1 liceum profilowane (dla dorosłych),
− 5 techników, w tym 2 dla dorosłych,
− 3 technika uzupełniające (dla dorosłych),
− 1 zasadnicza szkoła zawodowa dla młodzieży,
− 58 szkół policealnych, w tym 46 z uprawnieniami szkoły publicznej, oraz w tym 5 dla
młodzieży,
− 166 placówek kształcenia ustawicznego66,
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wg SIO, stan na 30.09.2012 r.
umożliwiają uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
przez osoby, które nie podlegają już obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki; zajęcia mogą
być prowadzone w formie stacjonarnej, zaocznej i kształcenia na odległość.
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1 poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
3 specjalne ośrodki wychowawcze67,
2 placówki oświatowo-wychowawcze68,
1 placówka artystyczna69.
W niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych zostały utworzone 104
oddziały, w tym 26,5 klasy zerowej. Uczęszczało do nich 1428 wychowanków, w tym 338 do
klasy zerowej. Średnia liczebność oddziałów wynosiła 14 wychowanków.
W niepublicznych szkołach podstawowych utworzonych zostało 70 oddziałów,
w tym:
− 14 w klasie pierwszej,
− 14 w klasie drugiej,
− 11 w klasie trzeciej,
− 11 w klasie czwartej,
− 11 w klasie piątej,
− 9 w klasie szóstej.
Uczęszczało do nich 946 uczniów, w tym 8 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego:
− 181 do klasy pierwszej, w tym 1 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
− 199 do klasy drugiej, w tym 1 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
− 158 do klasy trzeciej,
− 147 do klasy czwartej,
− 146 do klasy piątej, w tym 2 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
− 115 klasy szóstej, w tym 4 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Średnia liczebność oddziałów w niepublicznych szkołach podstawowych wynosiła 14
uczniów.
W niepublicznych gimnazjach utworzonych zostało 47 oddziałów w tym 8 oddziałów
dla dorosłych, w tym:
− 17 w klasie pierwszej, w tym 4 oddziały dla dorosłych,
− 15 w klasie drugiej, w tym 2 oddziały dla dorosłych,
− 15 w klasie trzeciej, w tym 2 oddziały dla dorosłych.
Uczęszczało do nich 662 uczniów w tym 184 uczniów w gimnazjach dla dorosłych, w tym 5
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
− 217 do klasy pierwszej, w tym 70 w gimnazjach dla dorosłych i w gimnazjach
młodzieżowych 1 uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
− 204 do klasy drugiej, w tym 43 w gimnazjach dla dorosłych i w gimnazjach
młodzieżowych 2 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
− 241 do klasy trzeciej, w tym 71 w gimnazjach dla dorosłych i w gimnazjach
młodzieżowych 2 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Średnia liczebność oddziałów w niepublicznych gimnazjach wynosiła 14 uczniów.
67

68
69

dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy
i wychowania i umożliwiają im spełnianie rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego lub
obowiązku szkolnego lub nauki w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

umożliwiające dzieciom i młodzieży rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
ognisko artystyczne umożliwiające rozwijanie dzieciom i młodzieży zainteresowań i uzdolnień
artystycznych
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W niepublicznych liceach ogólnokształcących utworzono łącznie 59 oddziałów, w tym
41 w szkołach dla dorosłych:
− 23 w klasie pierwszej, w tym 17 w szkołach dla dorosłych,
− 19 w klasie drugiej, w tym 13 w szkołach dla dorosłych,
− 17 w klasie trzeciej, w tym 11 w szkołach dla dorosłych.
Do wymienionych wyżej oddziałów uczęszczało łącznie 1504 uczniów i słuchaczy, w tym
1283 do szkół dla dorosłych:
− 740 do klasy pierwszej ( z czego 669 do szkół dla dorosłych),
− 434 do klasy drugiej (z czego 361 do szkół dla dorosłych),
− 330 do klasy trzeciej (z czego 253 do szkół dla dorosłych).
Średnia liczebność oddziałów w niepublicznych liceach ogólnokształcących wynosiła 25
uczniów.
W niepublicznych uzupełniających liceach ogólnokształcących (dla dorosłych)
utworzono łącznie 12 oddziałów:
− 2 w klasie pierwszej,
− 10 w klasie drugiej,
Do wymienionych wyżej oddziałów uczęszczało łącznie 195 słuchaczy, w tym:
− 35 do klasy pierwszej,
− 160 do klasy drugiej.
Średnia liczebność oddziałów w niepublicznych uzupełniających liceach ogólnokształcących
wynosiła 16 słuchaczy.
W niepublicznym liceum profilowanym (dla dorosłych) utworzono 2 oddziały (1 klasa
druga i 1 klasa trzecia) o profilu ekonomiczno-administracyjnym, do których uczęszczało 6
słuchaczy.
W niepublicznych technikach (4 letnich na podbudowie programowej gimnazjum)
utworzono 17 oddziałów, w tym 3 w szkole dla dorosłych:
− 5 w klasie pierwszej, w tym 1 w szkole dla dorosłych,
− 5 w klasie drugiej, w tym 1 w szkole dla dorosłych,
− 4 w klasie trzeciej,
− 3 w klasie czwartej, w tym 1 w szkole dla dorosłych,
do których uczęszczało 183 uczniów i słuchaczy, w tym 40 do szkół dla dorosłych:
− 70 do klasie pierwszej, w tym 13 do szkoły dla dorosłych,
− 40 do klasie drugiej, w tym 10 do szkoły dla dorosłych,
− 26 do klasie trzeciej,
− 47 do klasie czwartej, w tym 17 do szkoły dla dorosłych.
Wymienione wyżej technika kształciły w 6 zawodach:
− technik górnictwa podziemnego (40 uczniów, klas pierwsza, druga i czwarta),
− technik awionik (18 uczniów, klasa pierwsza, druga i trzecia),
− technik eksploatacji portów i terminali (60 uczniów, klasa pierwsza, druga, trzecia
i czwarta),
− technik teleinformatyk (5 uczniów, klasa druga i trzecia),
− technik usług fryzjerskich (51 uczniów, klasa pierwsza, druga, trzecia i czwarta),
− technik hotelarstwa (9 uczniów, klasa pierwsza).
Średnia liczebność oddziałów w niepublicznych technikach wynosiła 11 uczniów.
W niepublicznych technikach uzupełniających (dla dorosłych) utworzono
6 oddziałów:
− 3 w klasie pierwszej,
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− 2 w klasie drugiej,
− 1 w klasie trzeciej,
do których uczęszczało 129 słuchaczy, w tym:
− 89 w klasie pierwszej,
− 34 w klasie drugiej,
− 6 w klasie trzeciej,
Wymienione wyżej technika kształciły w 2 zawodach:
− technik górnictwa podziemnego (108 uczniów, klasa pierwsza, druga i trzecia),
− techniki mechanik (21 uczniów, klasa pierwsza i druga).
Średnia liczebność oddziałów w niepublicznych technikach uzupełniających wynosiła 22
uczniów.
W niepublicznej zasadniczej szkole zawodowej młodzieżowej utworzono 16
oddziałów (8 w klasie pierwszej, 5 w klasie drugiej oraz 3 w klasie trzeciej), do których
uczęszczało 166 uczniów (88 do klasy pierwszej, 63 do klasy drugiej oraz 15 do klasy
trzeciej). Kształcenie przebiegało w 8 zawodach:
− cukiernik (29 uczniów),
− piekarz (8 uczniów),
− elektromechanik pojazdów samochodowych (22 uczniów),
− fryzjer (52 uczniów),
− lakiernik (16 uczniów),
− sprzedawca (26 uczniów),
− blacharz samochodowy (1 uczeń),
− mechanik pojazdów samochodowych (12 uczniów).
Średnia liczebność oddziałów w niepublicznej zasadniczej szkole zawodowej wynosiła 10
uczniów.
W niepublicznych szkołach policealnych utworzono 330 oddziałów, w tym:
− 308 w szkołach z uprawnieniami szkoły publicznej (174 w klasie pierwszej i 134 w klasie
drugiej),
− 22 w szkołach bez uprawnień szkoły publicznej.
Uczęszczało do nich 7079 uczniów i słuchaczy, w tym:
− 6680 do szkół z uprawnieniami szkoły publicznej (4762 do klasy pierwszej i 1918 do
klasy drugiej),
− 399 do szkół bez uprawnień szkoły publicznej.
Szkoły policealne z uprawnieniami szkoły publicznej kształciły w 44 zawodach:
− asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej (13 osób),
− asystent operatora dźwięku (53 osoby),
− asystent osoby niepełnosprawnej (106 osób),
− asystentka stomatologiczna (38 osób),
− opiekunka dziecięca (27 osób),
− florysta (349 osób),
− fototechnik (300 osób),
− higienistka stomatologiczna (18 osób),
− kucharz (36 osób),
− opiekun medyczny (120 osób),
− opiekun w domu pomocy społecznej (226 osoby),
− opiekun osoby starszej (57),
− opiekunka środowiskowa (54 osoby),
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ratownik medyczny (24 osoby),
technik administracji (845 osób),
technik architektury krajobrazu (44 osoby),
technik archiwista (53 osoby),
technik bezpieczeństwa i higieny pracy (945 osób),
technik budownictwa (11 osób),
technik ekonomista (2 osoby),
technik elektryk (16 osób),
technik farmaceutyczny (58 osób),
technik geodeta (29 osób),
technik górnictwa podziemnego (206 osób),
technik handlowiec (4 osoby),
technik hotelarstwa (12 osób),
technik informatyk (382 osoby),
technik logistyk (73 osoby),
technik masażysta (97 osób),
technik mechanik (34 osoby),
technik obsługi turystycznej (58 osób),
technik ochrony osób fizycznych i mienia (248 osób),
technik optyk (26 osób),
technik organizacji reklamy (88 osób),
technik organizacji usług gastronomicznych (9 osób),
technik pojazdów samochodowych (26),
technik prac biurowych (43 osoby),
technik rachunkowości (238 osób),
technik spedytor (17 osób),
technik sterylizacji medycznej (21 osób),
technik turystyki wiejskiej (40 osób),
technik usług fryzjerskich (144 osoby),
technik usług kosmetycznych (1173 osoby),
technik weterynarii (317 osób).
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