Samorządowa oświata w Katowicach

Konferencja z udziałem Dyrektorów
samorządowych jednostek oświatowych
19.08.2021r.

Porządek konferencji
• inauguracja posiedzenia – wystąpienie Waldemara Bojaruna,
resortowego Wiceprezydenta Miasta Katowice,
• wręczenie powierzeń i podziękowań,
• przerwa kawowa,
• podsumowanie roku szkolnego 2020/21,
• nowy rok szkolny – najważniejsze informacje,
• komunikaty i sprawy różne, pytania i odpowiedzi.

Jak nigdy dotąd razem, jak nigdy dotąd oddaleni – jaki był
2020/21
pandemia, która zmieniła samorządową oświatę,
grupy wsparcia (27) – rola Liderów – realizacja założeń obszaru
III PEMK,
Miejski Bank Dobrych Praktyk – dlaczego powstał?
realizacja celów operacyjnych I, II i III obszaru PEMK,
po raz piąty miasto Katowice zdobyło tytuł: Samorządowy
Lider Edukacji – ogólnopolski konkurs dla samorządów,
dr
Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice Samorządowcem 30 –
lecia; III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza –
Edukacyjna Doskonałość (pierwsza edycja)

Samorządowa oświata w Katowicach
liczba prowadzonych jednostek organizacyjnych – 148 (147 w
roku szkolnym 2021/22)+ CUW,
liczba przedszkoli: 79, w tym 16 w zespołach,
liczba szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi: 6
liczba szkół podstawowych: 54, w tym 33 samodzielne,
liczba liceów ogólnokształcących: 18, w tym 9 samodzielnych,
liczba techników: 16, w tym 2 samodzielne,

Samorządowa oświata w Katowicach
liczba szkół branżowych I stopnia: 12, w tym 2 specjalne,
funkcjonujących 10, w tym 2 specjalne, klasy I w 8, w tym w
obu specjalnych,
liczba szkół branżowych II stopnia: 9, funkcjonujących od
1.09.2021r.– 4, w tym w ZSH oddział klasy II, oddziały klas I
w 4,
liczba szkół policealnych: 8, w tym 1 funkcjonująca, z
oddziałami specjalnymi,
liczba szkół dla dorosłych – 3, w tym 1 liceum
ogólnokształcące i 2 szkoły podstawowe,

Samorządowa oświata w Katowicach
Ponadto:
1 szkoła przysposabiająca do pracy,
6 poradni psychologiczno – pedagogicznych,
3 placówki rozwijające zainteresowania, w tym 1 samodzielna,

Samorządowa oświata w Katowicach
Pracownicy:
pedagogiczni: 5 196, w etatach – 4 543,33
administracji i obsługi: 2 104, w etatach – 1 985,8
CUW – administracja: 183 osoby, w etatach – 177,00
obsługa: 4 osoby, w etatach – 4,25

Szczególna oferta samorządowa
Przedszkola miejskie
łączna liczba miejsc – 7 755
do naboru wykazano – 2 415
wolne miejsca na dzień 17.08.2021r. – 331
Co nowego?
pierwszy w regionie oddział dwujęzyczny (technik ekonomista)
w Technikum nr 2 – ZSE,
pilotażowe zajęcia w programach: Zakodowane i Matematyczne
Katowice – SP 12; 20; 33; 48; 54; 65
pierwszy oddział klasy I sportowy – pływacki – SP 11

Jednostki oświatowe prowadzone przez inny organ niż jst
W ewidencji publicznych i niepublicznych szkół i placówek
oświatowych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice
zarejestrowanych jest 273 jednostek oświatowych, w tym:
33 policealne (4 bez uprawnień publicznych),
109 placówek kształcenia ustawicznego,
15 poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publiczne
i publiczna specjalistyczna

Samorządowa oświata w Katowicach
Finanse w pigułce:
wydatki na oświatę w odniesieniu do ogólnych wydatków
Miasta: 2019 – 33,62%; 2020 – 32,29%,
dopłaty Miasta do subwencji oświatowej: 2019 – 45,14%;
2020 - 42,42%,
wydatki ponoszone na wynagrodzenia:
PP: 2019 – 312 675 142,00 PLN; 2020 – 331 028 512,00,
A: 2019 – 11 677 622,00; 2020 – 11 925 747,00
O: 2019 – 82 927 151,00; 2020 - 87 600 286,00
Razem: 2019 – 407 279 915,00; 2020 – 430 554 545,00

Samorządowa oświata w Katowicach
Jakość oświaty zależy od samorządów:
samorządowa
strategia
edukacyjna
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOM
ISJA%20EDUKACJI/04.11.2015/za%C5%82%C4%85cznik_22_1
0.pdf
miejskie programy profilaktyczne https://www.katowice.eu/dlamieszka%C5%84ca/ucz-si%C4%99/edukacja-wkatowicach/program-profilaktyki-miejskiej/rok-szkolny-2020-2021
- „Razem raźniej”

Samorządowa oświata w Katowicach
Jakość oświaty zależy od samorządów:
wracamy
po
pandemii
https://www.katowice.eu/dlamieszka%C5%84ca/ucz-si%C4%99,
samorządowe
poradniki
profilaktyczne
https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/uczsi%C4%99/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-dla-uczni%C3%B3w
nauczanie zdalne, katowicki samorządowy Bank Dobrych
Praktyk
https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/uczsi%C4%99/miejski-bank-dobrych-praktyk

Co będziemy kontynuować?
miejskie programy autorskie: Serce Metropolii, Katowice – moje
miejsce na Ziemi,
Uniwersytet Najlepszych – Katowice i Uniwersytet Śląski,
Śląski Festiwal Nauki Katowice …(kolejna edycja) z modułem
„Sięgnij po zawód”- Katowickie Forum Doradców Zawodowych hybryda,
miejski program nauki pływania „Jak ryba w wodzie” i oferta
specjalna dla najlepszych,
klasy z programami autorskimi – godziny z jst.

Sprawy różne
awans zawodowy – kwalifikacje pedagogiczne,
godziny z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w
tym
dla
nauczycieli
współorganizujących
proces
kształcenia,
kolejne zmiany w arkuszach organizacyjnych – aneksy na 7 dni
przed wdrożeniem (z wyjątkiem nauczania indywidualnego –
uzgodniony wymiar), w Pabs zakończenie projektowania i
przesłanie aneksem ePUP,
przesyłanie pism ePUP – pojedynczo (jedna sprawa) z
dokładnym opisem,
wnioski o dodatkowe godziny świetlicowe – wraz z
załącznikiem w postaci opracowanej tabeli,

Sprawy różne
wnioski o godziny na zindywidualizowaną ścieżkę
edukacyjną – wraz z załącznikiem – znaczenie określonych
celów i ewaluacji,
aneksy wrześniowe, podlegające procedurze opiniowania i
przekazywane do Śląskiego Kuratora Oświaty opracowane i
przesłane zgodnie z kartą informacyjną załatwiania sprawy
zamieszczoną na stronie KO,
zajęcia programu „Jak ryba w wodzie” muszą być umieszczone
w aneksie nr 1, podobnie jak zajęcia programów: Zakodowane
Katowice i Matematyczne Katowice realizowane pilotażowo w
6 szkołach podstawowych (po 1 godzinie na oddział),

Sprawy różne
zajęcia wspomagające (pocovidowe) dla uczniów, realizowane
od 2.09 do 22.12.br należy wprowadzić do aneksu nr 1. Należy
ująć je na wakacie i realizować poprzez księgę zastępstw a po
dokonaniu
weryfikacji
potrzeb
uczniów
przydzielić
nauczycielom. Technicznie w zakładce „przydział” wpisać
zaplanowaną ilość godzin w okresie „rocznym”, bez podziału
na przedmioty i w komentarzach wpisać okres realizacji od
2.09 do 22.12.2021r. i realizowane przedmioty. Czasokres
określić w zakładce „zadania” od IX do XII 2021
organizacja jednostek oświatowych od IX 2021r. – lekcje
wychowania fizycznego, kontakt telefoniczny: 609 682 150,
grupy wsparcia

Sprawy różne – kalendarium roku szkolnego
Szczepienia w szkołach – mobilne punkty szczepień – jak to
zorganizować?, pakiety edukacyjne przekazane do szkół po
20.08.2021r.
Profilaktyka i przeciwdziałanie pandemii – co nowego? System
Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS), osoby
zaszczepione a kwarantanna,
ePUP – Pani Renata Domagała – spotkanie 25.08.br., godz.
8:30 (spotkanie z Panem Mirosławem Leszczyńskim)

Sprawy różne – kalendarium roku szkolnego
23 – 31.12.2021r. – zimowa przerwa świąteczna,
14 – 27.02.2022r. – ferie zimowe,
14 – 19.04.2022r. – wiosenna przerwa świąteczna,
29.04.2022r. – zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach
programowo najwyższych w szkołach średnich,
24.06.2022r.
–
zakończenie
zajęć
dydaktyczno
–
wychowawczych,
25.06 – 31.08.2022r. – ferie letnie,
terminy egzaminów – brak.

Dziękuję za uwagę

Grażyna Burek

