Samorządowa oświata w Katowicach

Konferencja z udziałem Dyrektorów
samorządowych jednostek oświatowych
25.08.2022r.

Porządek konferencji
• inauguracja posiedzenia – wystąpienie Waldemara Bojaruna,
resortowego Wiceprezydenta Miasta Katowice,
• wystąpienie Pani Ewy Piaskowskiej,
• wystąpienie dr Marcina Krupy, Prezydenta Miasta Katowice wręczenie powierzeń i podziękowań,
• przerwa kawowa i nie tylko,
• podsumowanie roku szkolnego 2021/22,
• nowy rok szkolny – najważniejsze informacje,
• komunikaty i sprawy różne, pytania i odpowiedzi.

Jaki był 2021/22?
 pandemia i kryzys wojenny (liczba uczniów/ wychowanków,
uchodźców wojennych – 2391 – 2247) a samorządowa oświata w
Katowicach, miejsca noclegowe dla uchodźców,
grupy wsparcia (27) – rola Liderów – realizacja założeń obszaru
III PEMK,
 Miejski Bank Dobrych Praktyk – zasoby (ponad 1000
materiałów), realizacja celów operacyjnych I, II i III obszaru
PEMK Katowiczanin 2022,

 po raz szósty miasto Katowice zdobyło tytuł: Samorządowy
Lider Edukacji – ogólnopolski konkurs dla samorządów, ocena
wystawiona przez 2 niezależnych recenzentów – 99/100,
wyróżnienie specjalne – „Jakość, progres, innowacyjność –
najbardziej zauważalny progres"; Złoty Certyfikat dla Miasta
Katowice w XI edycji Programu; dr Marcin Krupa, Prezydent
Miasta
Katowice
–
Samorządowiec
Społecznie
Zaangażowany; Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe –
Edukacyjna Doskonałość (druga edycja),
 sukcesy katowickich samorządowych jednostek oświatowych
https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/ucz-si
%C4%99/co-dobrego-w-edukacji/sukcesy.

Samorządowa oświata w Katowicach
 liczba prowadzonych jednostek organizacyjnych – 148 (147 w
roku szkolnym 2021/22)+ CUW, od 1.09.2022r. – 141 (140
+CUW),
 liczba przedszkoli: 79, w tym 24 (jedno specjalne) w zespołach,
 liczba szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi: 6
 liczba szkół podstawowych: 54, w tym 29 samodzielne,
 liczba liceów ogólnokształcących: 16, w tym 9 samodzielnych,
 liczba techników: 17, w tym 1 samodzielne,

Samorządowa oświata w Katowicach
 liczba szkół branżowych I stopnia: 12, w tym 2 specjalne,
funkcjonujących 11, w tym 2 specjalne,
 liczba szkół branżowych II stopnia: 9, funkcjonujących od
1.09.2022r.– 3, uruchamiamy również KKZ,
 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 – brak naboru,

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: 3 840, w etatach – 4 504,17

administracji i obsługi: 2 471, w etatach – 2 145,46

Oferta samorządowa
Łączna liczba uczniów/ wychowanków – 38 573 (na dzień
22.08.2022r.), było 35 228 (wg SIO na 30.09.2021r.), w tym:
w przedszkolach – 7 696, było 7 305,
w szkołach podstawowych – 18 884, było 17 195,
w liceach ogólnokształcących – 6 363, było 5 865,
w technikach – 4 839, było 4 198,
w szkołach branżowych I stopnia – 591, było 570,
w szkołach branżowych II stopnia – 151, było 49,
Łączna liczba miejsc w przedszkolach miejskich wg zapisów
statutowych – 8 027, do naboru wykazano – 2 425, wolne miejsca
na dzień 19.08.2022r. – 169

Oferta samorządowa
drugi w regionie (pierwszy uruchomiony w ZSE w minionym
roku szkolnym) oddział dwujęzyczny (technik hotelarstwa) w
Technikum nr 2 – ZSE im. W. Korfantego,
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców
Śląskich – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
nowe zespoły szkolno – przedszkolne (14; 15; 16; 17),
włączenie do ZSO nr 1 MP 35,
zakończenie pilotażu programów: Zakodowane i Matematyczne
Katowice
–
wdrożenie
we
wszystkich
jednostkach
samorządowych,

Oferta samorządowa
kontynuacja programów autorskich – program edukacji
regionalnej; Serce Metropolii – Katowice, moje miejsce na Ziemi;
program powszechnej nauki pływania – Jak ryba w wodzie i
Pływacka elita Katowic,
klasy autorskie i akademickie,
Katowice Miastem Fachowców,
festiwal Sięgnij po zawód – Festiwal Nauki,
oferta kształcenia zawodowego.

Oferta samorządowa
kontynuacja oddziałów przygotowawczych (22 w 9 szkołach,
355 uczniów w SP i 35 w LO w mijającym roku szkolnym) oraz
oddziałów przedszkolnych dedykowanych ukraińskim uchodźcom
wojennych (3 oddziały w 3 przedszkolach) – w roku szkolnym
2022/23 – istniejące w szkołach, oddziały w nowych szkołach, 3
w przedszkolach – zatwierdzone,
zatrudnianie
nauczycieli
(w
tym
psychologów)
ukraińskojęzycznych – rozporządzenie MEN z 30.10.1992r. (Dz.
U. z 1992r., nr 85, poz. 432)

Szczególna oferta samorządowa
zatrudnianie ukraińskojęzycznych pomocy nauczyciela dla
uczniów/ wychowanków uchodźców wojennych oraz innych
pracowników na stanowiskach pomocniczych,
zatrudnienie ukraińskojęzycznych psychologów – ZSiP nr 1,
PPP,
liczebność
wychowanków/
uczniów
w
oddziałach
przedszkolnych/ wczesnoszkolnych (odpowiednio 28 i 29) –
rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i
opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – poz.
645, ostatnia zmiana poz. 1711

Samorządowa oświata w Katowicach
Finanse w pigułce:
wydatki na oświatę w odniesieniu do ogólnych wydatków
Miasta: 2020 – 32,29%; 2021- 33,5%
wydatki bieżące Miasta w 2021r. – 2 084 468 758,64
wydatki bieżące Miasta na oświatę w 2021r. – 698 310 450,68
subwencja oświatowa w 2021r.– 376 586 821,00,
dopłaty Miasta do subwencji oświatowej: 2020 - 42,42%, 202146,07%

Samorządowa oświata w Katowicach
Finanse w pigułce c.d:
wydatki ponoszone na wynagrodzenia:
 PP: 2020 – 331 028 512,00; 2021 – 355 117 366,20


A i O: 2020 – 99 526 033,00; 2021 – 108 075 209,10

Razem: 2020 – 430 554 545,00; 2021 – 463 192 575,30

Samorządowa oświata w Katowicach
Środki pozyskane przez Miasto w związku ze zwiększeniem
zadań edukacyjnych – wojna w Ukrainie:
darowizna przekazana przez GZM – dwie transze, łącznie
834 147,00
darowizna z Tajwanu na łączną kwotę – 699 600,00,
W trakcie procedowania
wniosek o środki pochodzące z Unii Europejskiej –
1 240 000,00
wniosek o środki z UNICEF – edukacja – 59 656 900,00

Samorządowa oświata w Katowicach
Finanse w roku szkolnym 2022/23
zmiany w ustawie KN – poz. 1730 – wynagrodzenia
pracowników pedagogicznych (rozporządzenie wykonawcze) –
nauczyciel początkujący, mianowany, dyplomowany,
Fundusz Pomocy – wynagrodzenia, wydatki rzeczowe,
budżet jednostki – finanse Miasta,
spotkanie z Kier. Mirosławem Leszczyńskim.

Samorządowa oświata w Katowicach
Realizowane programy
samorządowa
strategia
edukacyjna
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOM
ISJA%20EDUKACJI/04.11.2015/za
%C5%82%C4%85cznik_22_10.pdf – ostatni rok funkcjonowania,
miejskie programy profilaktyczne https://www.katowice.eu/dlamieszka%C5%84ca/ucz-si%C4%99/edukacja-w-katowicach/
program-profilaktyki-miejskiej/rok-szkolny-2020-2021 - „Razem
raźniej” – podsumowanie

Samorządowa oświata w Katowicach
Realizowane programy
„samorządowe
poradniki
profilaktyczne
https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/ucz-si
%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/ucz-si
%C4%99/miejski-bank-dobrych-praktyk

Sprawy różne
Awans zawodowy;
okres przejściowy, wniosek składany zgodnie ze wzorem:
https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/KatalogUslug/KatalogUslug.a
spx?idu=274 dla spraw wszczętych w oparciu o dotychczasowe
przepisy, nie dłużej niż do 31.08.2027r.,
sposób wypełnienia wniosku,
dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe nauczycieli,
Komisja egzaminacyjna – zarządzenie PMK,
kwalifikacje nauczycieli – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z
12.05.2004r. – syg. akt U 1/04 (43/5A/2004)
sprawy wymagające wyjaśnienia – co dalej?

Sprawy różne
 godziny z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej wg
zapisów ustawy – osiągnięcie standardów na dzień 1.09.
2024r., kwalifikacje nauczycieli – rozp. zmieniające z 2022r.
poz. 1769 z 23.08.br. Okres przejściowy do 31.08.2026r.
 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 – bz,
 przesyłanie pism ePUP – pojedynczo (jedna sprawa) z
dokładnym opisem - https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/ucz-si
%C4%99/miejski-bank-dobrych-praktyk/zagadnienia-dla-kadry-kierowniczej/szkoleniamateria%C5%82y-i-opinie

Sprawy różne
 wnioski o dodatkowe godziny świetlicowe (dodatkowe etaty) –
wraz z załącznikiem w postaci opracowanej tabeli,
 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,

Sprawy różne
Realizacja miejskiego programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia:
Profilaktyczna opieka nad uczniami – IV klasy w roku szkolnym
2022/23: kontynuacja programu realizowanego w klasie III br.,
spotkanie z rodzicami, kompleksowe badania przesiewowe,
wykrywanie wad postawy – Centrum Medyczne GRANICZNA,
Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom
brodawczaka ludzkiego HPV – uczniowie, którzy w br.
Uczęszczali do klasy VII, w roku szkolnym 2022/23 – klasa VIII:
akcja informacyjna, akcja szczepień: CM TOMMED, Centrum
Medycyny i Stomatologii SlLESIA MED.,
W przypadku trudności: kontakt z Jolantą Wolanin, Z-cą
Naczelnika WPS (032) 259 37 29

Sprawy różne
Audyt i kontrola wewnętrzna:
dlaczego została wprowadzona kontrola zarządcza?,
czemu służą kontrole WAiK UMK?,
pytania do naczelnika WAiK do 15.09.2022r. na adres:
ak@katowice.eu

Dziękuję za uwagę

Grażyna Burek

