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Wstęp
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w zapisach art. 70 gwarantuje wszystkim obywatelom prawo do nauki i jednocześnie nakłada obowiązek
jego realizacji do 18 roku życia. Artykuł 70 wpisano w rozdziale II Konstytucji, umieszczając prawo do nauki obok prawa do wolności i praw
ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych. Prawo do nauki, traktowane jako szczególny przywilej obywatela, jest uzupełnieniem prawa
do wolności i nosi cechy prawa kulturalnego, definiowanego jako uprawnienia jednostki, które umożliwiają jej rozwój intelektualny, zaś szeroki
i bezpłatny dostęp do wykształcenia podkreśla jego ekonomiczny i socjalny charakter 1. A zatem prawo do nauki należy do kategorii szeroko
rozumianych praw społecznych, a jego bezpośrednią konsekwencją, dla obywatela, jest prawo do wykształcenia. Zasadniczą istotą prawa do nauki
jest możliwość zdobywania wiedzy, kształcenia prowadzonego w zorganizowanych formach, w sposób regularny i ciągły, zmierzającego do
zdobycie podstawowych wiadomości ogólnych, a następnie pogłębionej wiedzy specjalistycznej, zakończonego wydaniem dokumentu
potwierdzającego możliwość kontynuowania nauki lub uzyskanie określonych kwalifikacji zawodowych.
Konsekwencją zapisu konstytucyjnego jest obowiązek państwa wobec obywateli w zakresie prawa do edukacji, co zostało określone w ustawie o
systemie oświaty. Ustawa opisuje funkcjonowanie krajowego systemu oświaty, zadania organów prowadzących szkoły i placówki, zadania
z zakresu nadzoru pedagogicznego a także zadania organizacji pozarządowych, wspierających system oświaty w Polsce oraz wzajemne
współdziałanie wszystkich podmiotów, odpowiedzialnych za ich realizację. Zadania stawiane przed jednostkami samorządów terytorialnych
w związku z prowadzeniem placówek oświatowych oraz zróżnicowane podejście do sposobu ich wypełniania przyczyniło się do umownego
podziału oświatowych samorządowców na dwie kategorie: pragmatyków, którzy ograniczają się do finansowania szkół i kontroli w tym zakresie
oraz wizjonerów, którzy z uwagi na ponoszone na edukację wydatki, mają wpływ na jakość samorządowej edukacji, monitorują efekty pracy
szkół i wytyczają kierunki rozwoju lokalnej oświaty. Należy postawić pytanie, jakim organem prowadzącym przedszkola, szkoły i placówki pracy
pozaszkolnej powinien być samorząd miasta Katowice? Biorąc pod uwagę wyzwania oświatowe, a w szczególności zarządzanie siecią szkół,
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racjonalne wydatkowanie środków budżetowych, upowszechnienie opieki i wychowania przedszkolnego, przeciwdziałanie rozwarstwieniu
społecznemu, zapewnienie nauczycielom prawa do doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie, rozwój systemu wsparcia placówek
oświatowych, zintegrowanie oddziaływań wychowawczo – społecznych, rozwój szkolnictwa zawodowego, konieczność dostosowania
zasadniczych i technicznych szkół zawodowych do dynamicznego rynku pracy oraz cyfryzację oświaty, należy wskazać miejsce samorządu miasta
Katowice wśród samorządowców wizjonerów.
By efektywność ekonomiczna równała się jakości edukacji a ta przyczyniała się do rozwoju społeczeństwa, Prezydent Miasta Katowice podjął
decyzję o rozpoczęciu prac nad Polityką Edukacji Miasta Katowice.
Zarządzeniem wewnętrznym nr 163/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmian w strukturze organizacji Wydziału
Edukacji utworzone zostało stanowisko Pełnomocnika Prezydenta ds. Polityki Edukacji. Pełnomocnik stanął na czele powołanego, na mocy
zarządzenia nr 192/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 4 maja 2015r., Komitetu sterującego. Zadaniem Komitetu było opracowanie
dokumentu Polityka Edukacji. Skład Komitetu został dobrany w taki sposób, aby zagwarantować uczestnictwo przedstawicieli wszystkich
istotnych, z punktu widzenia miejskiej oświaty, instytucji i organizacji. Do podmiotów zewnętrznych, wymienionych w przywołanym zarządzeniu
nr 192/2015, Prezydent Miasta Katowice skierował pisma o wskazanie kandydatów do prac w Komitecie sterującym, a następnie wystosował
imienne zaproszenia. Spośród instytucji, zaproszonych do udziału w Komitecie sterującym Śląski Kurator Oświaty, pismem nr REKS.5321.1.2015r. z dnia 20 maja 2015r., odmówił oddelegowania przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Katowicach do udziału w pracach
Komitetu, życząc jednocześnie powodzenia w realizacji przedsięwzięcia.
Cel strategiczny Polityki Edukacji w brzmieniu: „Rozwój edukacji w Mieście Katowice wpływa na budowę społeczeństwa obywatelskiego.
Mieszkaniec Katowic świadomym i aktywnym kreatorem rzeczywistości” został określony przez Prezydenta Miasta Katowice w zarządzeniu
nr 192/2015.
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Polityka Edukacji a wyzwania edukacyjne. Dokumenty strategiczne.
Zarządzanie oświatą samorządową, uwzględniające efektywność ekonomiczną i dążenie do budowania edukacji na najwyższym poziomie, jest
uporządkowanym, ciągłym i monitorowanym procesem rozwiązań systemowych. Określenie obszarów rozwoju samorządowych placówek
oświatowych, celów operacyjnych i szczegółowych oraz wskaźników i kryteriów jest gwarancją postępu, który nie tylko wpływa na osobisty
sukces obywatela ale przekłada się bezpośrednio na rozwój społeczeństwa, zarówno w skali mikro, jako środowiska lokalnego jak i w skali makro,
regionu i kraju. A zatem strategia/ polityka edukacyjna gminy/ powiatu powinna uwzględniać nie tylko zadania i priorytety samorządu ale również
kierunki rozwoju edukacji w ujęciu międzynarodowym, w odniesieniu do krajowych i regionalnych celów edukacyjnych.
Podstawowym dokumentem europejskim, wyznaczającym kierunki rozwoju edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej jest dokument
pn. Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączaniu społecznemu. Wśród priorytetów
przyjętych przez Komisję Europejską dwa dotyczą bezpośrednio procesu edukacji: priorytet 1. Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na
wiedzy i innowacji oraz priorytet 3. Rozwój sprzyjający włączaniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia,
zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Jednym z nadrzędnych, wymiernych celów wymienianych w dokumencie jest ograniczanie liczby
osób przedwcześnie kończących naukę szkolną do 10%, i doprowadzenie do takiego rozwoju edukacji, że co najmniej 40% osób młodego pokolenia
zdobędzie wykształcenie wyższe. Strategia Europa 2020 realizowana jest, między innymi, poprzez 7 projektów przewodnich Komisji Europejskiej,
z których projekt „Młodzi w drodze” – projekt na rzecz poprawy wyników systemów kształcenia oraz ułatwianie młodzieży wejścia na rynek pracy,
dedykowany jest najmłodszym mieszkańcom państw wchodzących w skład zjednoczonej Europy. Unijne priorytetu zostały uwzględnione
w Raporcie Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Autorzy podkreślają, że Polsce potrzebne są zarówno rozwój infrastruktury, budowa potencjału
kapitału intelektualnego i postaw innowacyjności, jak i poprawa warunków instytucjonalnych funkcjonowania gospodarki oraz wzrost zaufania
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i sprawności państwa. Jednym z podstawowych czynników gwarantujących wzrost kapitału intelektualnego i postaw innowacyjnych jest rozwój
edukacji podstawowej, sprzyjający podniesieniu efektywności edukacyjnej. Istotnym warunkiem powodzenia na rynku pracy są kwalifikacje
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz ich gotowość na zmianę, wymagająca ciągłego uczenia się, uczenia się przez całe życie, którego
początkiem jest dobrze przygotowana i odpowiednio prowadzona edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Dlatego też wczesny etap edukacji
powinien być zagwarantowany na najwyższym poziomie, gdyż w przeciwnym razie zaprzepaszczamy możliwości edukacyjne i rozwojowe dzieci
i marnujemy kapitał ludzki. Podkreślono w Raporcie, że orientacja na rozwój talentów nie stoi w sprzeczności z egalitarną funkcją oświaty. Raport
Polska 2030 rekomenduje więc:
 bardziej odważne wprowadzenie mechanizmów konkurencji do systemu oświaty. Rywalizacja prowadzona z poszanowaniem zasad
etycznych i przy zapewnieniu równego dostępu do informacji jest najlepszą zachętą do rozwoju,
 mocniejsze powiązanie instytucji sektora edukacji na wszystkich jego poziomach z sektorem gospodarki,
 zmianę roli nauczyciela w procesie. Nauczyciel w odniesieniu do uczniów powinien być autorytetem, coachem, mentorem, w stosunku do
rodziców partnerem w procesie wychowania i kształcenia ich dziecka, w stosunku do innych nauczycieli współpracownikiem. Zmienić
będą się musiały: system kształcenia, formy rozwoju kompetencji w miejscu pracy a także narzędzia systemu motywacyjnego, jako premii
za konkretne efekty,
 podjęcie działań w zakresie profilaktyki wykluczenia społecznego, rozwoju edukacji kreatywnej, poprawy komunikacji i usług (cyfryzacja)
oraz wzrostu i wzmocnienia kapitału społecznego.
Konkurencyjność – spójność i sprawność to triada obszarów zawartych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony,
Miasta, Obszary Wiejskie. Jednym z celów ujętych w KSRR jest rozwijanie oraz poprawa dostępu, i jakości usług edukacyjnych i szkoleniowych
przez podniesienie poziomu wykształcenia ludności. W dokumencie podkreślono znaczenie upowszechnienia wychowania przedszkolnego,
podniesienie jakości edukacji na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym oraz potrzebę tworzenia/ rozwoju centrów dziennego
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pobytu dla dzieci i młodzieży, jako ośrodków pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz z
uczniem niepełnosprawnym w zakresie oferty zajęć specjalistycznych, przyczyniających się do pokonywania trudności i integracji społecznej.
Uzupełnieniem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie jest, przyjęta przez Radę Ministrów
uchwałą nr 104 z dnia 18 czerwca 2013r. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. Zawarta w SRKL diagnoza, uwzględniając trendy
rozwojowe społeczeństw, wskazuje na najważniejsze problemy i przeszkody, w tym również z zakresu edukacji:
 niewystarczający poziom usług z zakresu opieki i edukacji,
 kształcenie i szkolenie w niewystarczającym stopniu nastawione na rozwijanie kluczowych kompetencji koniecznych w życiu społecznym,
obywatelskim i rynku pracy,
 niewystarczający stopień zaangażowania pracodawców w proces kształcenia zawodowego i cieszący się zbyt małą popularnością proces
kształcenia zawodowego.
Określenie w Strategii trendów rozwojowych i najważniejszych problemów, utrudniających ich osiągnięcie, przyczyniło się do wskazania
najważniejszych wyzwań polityki państwa w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego, wśród których dwa w sposób szczególny dotyczą edukacji:
poprawa jakości wykształcenia Polaków oraz wykorzystanie potencjału młodej generacji szczególnie na rynku pracy, w tym przedsiębiorczości
młodego pokolenia. Głównym celem działań zaplanowanych w SRKL jest rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobycie potencjału osób tak,
aby mogły one w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia. Określony cel główny jest
możliwy do osiągnięcia, między innymi, poprzez konsekwentnie prowadzoną nowoczesną politykę edukacyjną, która wykorzystuje potencjał
uczenia się w różnych formach i miejscach (w kontekście formalnym, pozaformalnym i nieformalnym), na wszystkich etapach życia
oraz nastawiona jest na efekty uczenia się, istotne zarówno na rynku pracy, jak i dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wyzwaniem pozostaje
jakość nauczania i zapewnienie równego dostępu do kształcenia dobrej i najwyższej jakości, umożliwiającego rozwój talentów
oraz wyrównującego szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, kształcenia na wysokim poziomie uniwersalnych kompetencji kluczowych, które mogą
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być rozwijane o kompetencje specjalistyczne na wszystkich etapach życia. Rada Ministrów określiła cele szczegółowe SRKL, wśród których na
uwagę, z punktu widzenia prac Komitetu sterującego zasługują:
 lepsze dopasowanie kształcenia i szkolenia zawodowego na wszystkich poziomach do potrzeb gospodarczych i społecznych
oraz wymagań rynku pracy, między innymi poprzez zwiększenie zaangażowania podmiotów gospodarczych i społecznych w proces
kształcenia i szkolenia,
 podniesienie poziomu i dostosowanie do oczekiwań pracodawców modelu szkolnictwa zawodowego,
 poprawa jakości kształcenia i szkolenia nauczycieli,
 poprawa jakości kształcenia na wszystkich poziomach oraz rozwój kreatywności i innowacyjności osób uczących się,
 szersze otwarcie szkół na współpracę z rodzicami i otoczeniem społecznym,
 zapewnienie w szkołach zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego otoczenia,
 wzbogacanie oferty dodatkowych zajęć edukacyjnych, uzupełniających edukację szkolną, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia
uczniów oraz wspomagających rodziców w procesie wychowania,
 intensyfikacja stosowania narzędzi cyfrowych w kształceniu i szkoleniu,
 rozwijanie poradnictwa edukacyjno – zawodowego, ułatwiającego poruszanie się wśród zindywidualizowanych ofert kształcenia
i szkolenia,
 rozwijanie polityki edukacyjnej opartej na faktach,
 upowszechnienie

postaw

przedsiębiorczych

wśród

uczniów

i

studentów

oraz

wspieranie

przedsiębiorczości

młodych,

w tym przedsiębiorczości społecznej,
 wprowadzenie nowego systemu wsparcia szkoły oraz doskonalenie kontroli jakości kształcenia, opartego, między innymi, o analizę
jakości pracy szkoły (ewaluacja) oraz umożliwiającego porównanie wyników szkół i kreowanie polityki oświatowej przez samorządy,
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 zwiększenie w szkołach działań promujących zdrowy styl życia oraz postaw prośrodowiskowych.
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 jest spójna i stanowi uzupełnienie Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, którą Rada Ministrów
przyjęła uchwałą nr 61 z dnia 26 marca 2013r. W dokumencie podkreślono, między innymi, rolę edukacji obywatelskiej jako podstawowego
narzędzia wzmocnienia procesów demokracji, uwzględniając, co wynika z analizy SWOT, brak spójnego systemu rozwijania kompetencji
społecznych na wszystkich etapach edukacyjnych, niski poziom kompetencji medialnych, cyfrowych i językowych oraz dysproporcje w dostępie
do edukacji, w tym obywatelskiej, cyfrowej i kulturalnej. Konsekwencją słabych stron są zdiagnozowane, istotne również z punktu widzenia
procesów oświatowych, zagrożenia, takie jak: zbyt powolne zmiany w systemie oświaty (dzieci, młodzież, nauczyciele), wykluczenie społeczne
oraz zbyt niska świadomość wagi szeroko rozumianej innowacyjności jako jednego z kluczowych czynników rozwoju kapitału społecznego.
W SRKS wymieniono kooperatywność, komunikatywność i kreatywność jako kompetencje kluczowe w procesie budowy kapitału społecznego.
W lipcu 2013r. została opublikowana Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020 +”. Pogłębiona analiza sytuacji
w województwie, w tym sytuacji demograficznej pozwoliła na sprecyzowanie w SRWŚ głównych wyzwań:
 utrzymanie pozycji Metropolii Górnośląskiej na tle innych polskich i europejskich metropolii, szczególnie w zakresie gospodarki
i rozwoju funkcji metropolitalnych (kultura, nauka, edukacja),
 utrzymanie wysokiej pozycji subregionu w zakresie poziomu kapitału ludzkiego – dalsze podnoszenie kształcenia wyższego
i zawodowego, i dostosowanie go do aktualnych potrzeb rynku pracy,
 zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, w tym w zakresie edukacji umożliwiającej stałe podnoszenie poziomu
wykształcenia i dostosowania kwalifikacji do zmieniających się potrzeb rynku pracy,
 rozwijanie form nauczania integracyjnego, umożliwiającego pełniejszy udział w życiu społecznym osobom zagrożonym wykluczeniem
oraz wykreowanie wizerunku województwa śląskiego w perspektywie 2020 + jako regionu:
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którego mieszkańców cechuje otwartość, tolerancja, solidaryzm społeczny, zdolność adaptacyjna i kreacyjna, mobilność zawodowa,
ugruntowana tożsamość kulturowa i wysoki stopień identyfikacji z regionem,



o dobrze rozwiniętym i dostępnym systemie szkolnictwa na wszystkich poziomach, zapewniającym wysoką jakość kształcenia,
i dostosowanym do potrzeb rynku pracy.

Kierunki rozwoju województwa śląskiego znajdują swoje odzwierciedlenie w Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2020”.W dokumencie
określono pola strategiczne dla rozwoju stolicy województwa, wśród których: metropolitarność, jakość życia i przedsiębiorczość zawierają cele
stawiane samorządowej edukacji:
 aktywność w zakresie rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego,
 powiązanie edukacji ze szkolnictwem wyższym oraz biznesem i rynkiem pracy w celu zmniejszenia migracji poza miasto młodych
wykształconych ludzi,
 rozwój edukacji poprzez podniesienie jakości kształcenia w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym,
z wykorzystaniem nowych technologii edukacyjnych, w tym w szczególności z zakresu IT.
Należy zwrócić uwagę, że jedną ze zdiagnozowanych i opisanych w Strategii Rozwoju Miasta, słabych stron samorządowej oświaty jest brak
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez miasto Katowice, wśród renomowanych szkół tego typu w skali krajowej
i międzynarodowej.
Obecnie trwają prace nad aktualizacją dokumentu. W toku diagnozy sytuacji wyjściowej zwrócono się do mieszkańców z prośbą o opinie
w zakresie propozycji projektów we wskazanych 4 polach strategicznych. Mieszkańcy podzielili się swoim „pomysłem na Katowice”, wskazując
również zadania istotne z punktu widzenia Polityki Edukacji, i tak:
 52% respondentów uznało, że stworzenie systemu pracy z uzdolnioną młodzieżą jest zadaniem bardzo istotnym, podobnie jak zadanie
pn. uruchomienie programów ekologicznych i kulturowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które jako istotne wybrało 44%
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ankietowanych. Aż 64% respondentów stoi na stanowisku, że bardzo ważna jest rozbudowa sieci żłobków i przedszkoli na terenie
miasta, w tym w szczególności w nowych zespołach mieszkaniowych,
 24% uważa, że tworzenie w szkołach klas międzynarodowych na wszystkich poziomach jest zadaniem bardzo istotnym, ale 53% jest
zdania, iż jest to zadanie mało istotne a 22% nie ma zdania w tej kwestii,
 dla 35% badanych edukacja regionalna poprzez uruchomienie multimedialnego programu edukacyjnego, w tym dla katowickich
przedszkoli i szkół jest bardzo istotna, 44% uznało to zadanie za mało istotne zaś 21% nie ma zdania,
 w zakresie wykreowania sportowej marki miasta z wykorzystaniem akademickiego i lokalnego potencjału sportowego 40%
respondentów uznało to zadanie za bardzo ważne, 42% za mało ważne zaś 18% nie ma zdania na ten temat.
Mieszkańcy oczekują realizacji zadań, dla których fundamentalną gwarancją sukcesu jest stały, celowy i ukierunkowany rozwój edukacji na
wszystkich etapach, i tak:
 58% mieszkańców uznało, że bardzo ważnym czynnikiem dla rozwoju miasta jest budowa Śląskiego Centrum Nauki w Katowicach,
 53% zwróciło uwagę na konieczność ukształtowania dzielnicy akademickiej w obszarze śródmiejskim oraz kampusów akademickich
na terenie miasta,
 55% wskazało konieczność wspierania rozwoju zaawansowanych technologii, procedur i usług inżynierii medycznej, zaś 66% oczekuje
utworzenia parków przemysłowych i technologicznych zagospodarowujących tereny i obiekty poprzemysłowe,
 58% ankietowanych oczekuje utworzenia centrum firm start-up’owych oraz rozwoju przedsiębiorczości młodych osób
z wykorzystaniem postindustrialnej przestrzeni kulturowej,
 dla 53% badanych bardzo istotnym jest rozwój parków przemysłowych i naukowo – technologicznych w obszarze efektywności
energetycznej,
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 56% spośród mieszkańców, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym uważa, że bardzo istotnym zadaniem katowickiego samorządu
jest utworzenie strefy aktywności gospodarczej na terenie Huty Metali Nieżelaznych w Szopienicach.
Celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030” jest urozmaicenie i unikalna oferta usług publicznych, poprzez poprawę jakości,
wzrost różnorodności i dostępności usług edukacyjnych, oraz wysoki poziom aktywności społecznej w dzielnicach, osiągany poprzez
wzmocnienie więzi społecznych i rozwój aktywności obywatelskiej. Zakłada się, że Katowice będą miastem zaawansowanych technologii
branż usługowych i przemysłowych, obecnych na rynkach międzynarodowych, z uwzględnieniem zawodowej aktywności ludzi młodych oraz
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i rzemiosła. Cechą dynamicznie rozwijających się Katowic będzie rozwój gospodarki opartej na
kreatywności w sektorze nauki i kultury.
Międzynarodowe, krajowe, regionalne i miejskie dokumenty strategiczne stały się podstawą przystąpienia do prac nad dokumentem, który
zagwarantuje rozwój i postęp samorządowej oświaty w mieście Katowice. Wytyczenie kierunków rozwoju edukacji na wszystkich poziomach,
planowanie oraz ewaluacja podejmowanych działań, współpraca i konsolidacja różnych instytucji i podmiotów, a przede wszystkim gotowość
do wprowadzenia zmiany warunkują zbudowanie sprawnie i systemowo zarządzanej i finansowanej, poprzez celową alokację środków,
edukacji na miarę XXI wieku, edukacji na najwyższym poziomie, zaspokajającej potrzeby mieszkańców od najwcześniejszych lat po aktywność
na rynku pracy, edukacji spójnej, kreatywnej i nowoczesnej. Podkreślenia wymaga fakt, iż opracowanie i przyjęcie dokumentu Polityka
Edukacji nie tylko wpłynie korzystnie na rozwój katowickiej oświaty, ale również usprawni ubieganie się o środki z funduszy Unii Europejskiej,
ułatwi dyrektorom proces planowania koncepcji pracy placówki, będzie wreszcie źródłem wiedzy dla społeczeństwa o samorządowych
priorytetach polityki oświatowej.
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Organizacja prac
Wszyscy dyrektorzy katowickich placówek oświatowych, pismem nr E-I.441.2.2015.GB z dnia 27 maja 2015r., zostali poinformowani
o rozpoczęciu prac nad dokumentem Polityka Edukacji Miasta Katowice i zaproszeni do współpracy, poprzez przesyłanie propozycji zmian
w zakresie oświaty samorządowej, również za pomocą poczty elektronicznej.
Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Katowice przygotowaniem Polityki Edukacji Miasta Katowice zajął się Komitet sterujący w składzie:

LP

Nazwisko i imię

Instytucja

1.

Grażyna Burek

Wydział Edukacji UMK, Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Edukacji Miasta Katowice –
Przewodnicząca Komitetu sterującego

2.

Magdalena Wieczorek

Radna Rady Miasta Katowice

3.

Krystyna Panek

Radna Rady Miasta Katowice

4.

Adam Skowron

Radny Rady Miasta Katowice

5.

Jerzy Szmajda

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział Katowice

6.

Gabriela Korus

Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność”

7.

Bożena Sokołowska

Przewodnicząca Związku Zawodowego Oświata

8.

Anna Szybalska

Wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Rada Poradnictwa
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dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

dr Magdalena Ochwat

Dyrektor Gabinetu Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

10.

Janusz Gorol

Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Pożytku Publicznego

11.

Beata Sułek

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 52 w Katowicach, przedstawiciel dyrektorów miejskich
przedszkoli

12.

Jolanta Kurzeja – Jopek

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach, przedstawiciel dyrektorów
szkół podstawowych

13.

Dorota Rembiasz - Gaborska

Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka w Katowicach, przedstawiciel
dyrektorów zespołów szkół oraz szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi

14.

dr Barbara Nowak

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach,
przedstawiciel dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, ogólnokształcących

15.

Ryszard Jaworski

Dyrektor Zespołu Szkół Poligraficzno – Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach,
przedstawiciel dyrektorów zespołów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych

16.

Agnieszka Moś

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5 w Katowicach, przedstawiciel dyrektorów
poradni psychologiczno – pedagogicznych, Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji.

17.

Sławomir Warzecha

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach, przedstawiciel dyrektorów szkół
specjalnych

18.

Grażyna Cybula

Wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego Metis w Katowicach, publicznej
placówki doskonalenia nauczycieli

19.

Małgorzata Ormiańska

Kierownik Działu ds. Pośrednictwa Pracy i Szkoleń, Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

20.

Jan Witkowski

Wiceprezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

9.
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21.

Anna Stalmach – Tkacz

Dyrektor Grupy Edukacyjno – Szkoleniowej Sokrates, niepublicznej placówki doskonalenia
nauczycieli, Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji

22.

Ewa Podemska – Pniok

Nauczyciel psycholog, przedstawiciel doradców metodycznych dla nauczycieli w Katowicach

23.

Beata Staniczek

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, przedstawiciel doradców metodycznych dla nauczycieli
w Katowicach

24.

dr Dariusz Pośpiech

Nauczyciel wychowania fizycznego, przedstawiciel doradców metodycznych dla nauczycieli
w Katowicach

Przewodnicząca Komitetu sterującego opracowała harmonogram i terminarz posiedzeń, zaproponowała trzy cele operacyjne i przedstawiła je
resortowemu Wiceprezydentowi Miasta Katowice. Propozycje zostały zaakceptowane i Komitet sterujący przystąpił do realizacji zadania
w następujących obszarach:
I.
II.

Oferta edukacyjna miasta Katowice odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.
Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wyznacznikiem postępu.

III.

Sprawne i skuteczne zarządzanie oświatą samorządową gwarancją stałego rozwoju.

IV.

Sieć katowickich jednostek oświatowych zaspokaja edukacyjne potrzeby dzieci i młodzieży, gwarantuje wszechstronny
i ukierunkowany rozwój młodego pokolenia. Finansowanie oświaty wpływa na stały wzrost jakości usług świadczonych przez Miasto w
zakresie edukacji i wychowania.

Posiedzenia Komitetu odbywały się cyklicznie wg harmonogramu. Każde posiedzenie kończyło się sporządzeniem protokołu, który był
przyjmowany na kolejnym spotkaniu. Podczas I posiedzenia członkowie Komitetu zostali podzieleni na 4 grupy zadaniowe, które wyłoniły
liderów: grupa I pan Jerzy Szmajda, grupa II pani Anna Stalmach – Tkacz, grupa III pani Grażyna Cybula, grupa IV pani Agnieszka Moś.
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Ustalono sposób komunikowania się członków Komitetu, opracowano, przyjęty na drugim posiedzeniu, kontrakt Komitetu oraz omówiono
i przyjęto sposób przygotowywania i przekazywania przez grupy materiałów, w okresach pomiędzy sesjami Komitetu. Przewodnicząca przyjęła
rolę moderatora i koordynatora prac Komitetu sterującego. Wyniki realizacji zadań były omawiane przez liderów grup na kolejnym posiedzeniu
Komitetu, i po dyskusji oraz ich ewentualnym uzupełnieniu przyjmowane przez zgromadzonych. W toku podejmowanych rozmów zwracano
uwagę na najważniejsze, z punktu widzenia rozwoju katowickiej oświaty, obszary wymagające zmian lub działań korygujących. Członkowie
Komitetu podkreślali, że zarządzanie oświatą samorządową powinno być procesem ciągłym i systemowym,

obejmującym misję

i wizję rozwoju, opartym na precyzyjnie określonych celach, z uwzględnieniem wskaźników i kryteriów ich realizacji oraz wyników ewaluacji
podejmowanych działań. Podczas posiedzeń zwracano ponadto uwagę na rolę współpracy samorządu z instytucjami, organizacjami, w tym
organizacjami pozarządowymi, oraz z przedstawicielami środowiska przedsiębiorców, rzemieślników i biznesu na rzecz podnoszenia jakości
usług świadczonych przez samorządowe placówki oświatowe.
Resortowy Wiceprezydent Miasta Katowice, poprzez rozmowy z Pełnomocnikiem oraz kontrolę powstającej w toku prac dokumentacji,
na bieżąco monitorował przebieg prac Komitetu sterującego.
Członkowie Komitetu sterującego, wykorzystując metodę analizy SWOT oraz Metaplanu, zdefiniowali stan katowickiej oświaty, wskazując
jednocześnie obszary rozwoju oraz sposób realizacji wytyczonych celów.
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Diagnoza wyjściowa
Szkoły/ placówki dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice
Miasto Katowice jako gmina na prawach powiatu jest organem prowadzącym dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych, zespołów szkół specjalnych, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz placówek pracy pozaszkolnej.

Miejskie przedszkola
75 przedszkoli samodzielnych, 5 przedszkoli w zespołach szkolno – przedszkolnych oraz oddziały rocznego obowiązkowego przygotowania
przedszkolnego w 5 szkołach podstawowych stanowią bazę wychowania przedszkolnego w mieście Katowice. Łącznie w roku szkolnym 2015/16
miasto dysponuje 7 818 miejscami w przedszkolach i oddziałach rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkołach
podstawowych. Z ogólnej liczby 80 przedszkoli 52 zajmują samodzielnie budynek będący własnością miasta Katowice, a trwały zarząd nad
nieruchomością został powierzony dyrektorowi jednostki. 14 kolejnych przedszkoli również znajduje się w budynkach miasta, ale część
nieruchomości zajmuje inny podmiot np. żłobek miejski, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, mieszkańcy. Z tej liczby 5
obiektów administrowanych jest przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 9 przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest
katowicki samorząd mieści się w budynku, który nie jest własnością Miasta, i tak: 1 przedszkole zajmuje obiekt należący do Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek, dla 1 przedszkola wynajmowane są pomieszczenia w budynku prywatnym, 7 przedszkoli zajmuje obiekty należące do spółdzielni
mieszkaniowych: Wspólny Dom, Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Hutniczo – Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia
Mieszkaniowa Górnik oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Silesia. Cztery przedszkola zostały połączone ze szkołami podstawowymi w zespoły
szkolno – przedszkolne, zaś jedno przedszkole specjalne wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo
Słyszących w Katowicach. Liczba oddziałów w poszczególnych przedszkolach, a zatem wielkość przedszkoli jest zróżnicowana i waha się od
2 oddziałów w 6 przedszkolach do 6 i więcej w 9 przedszkolach, w tych ostatnich kadrę kierowniczą stanowią dyrektor i wicedyrektor.
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37,5% miejskich przedszkoli to przedszkola 4 oddziałowe dysponujące 100 miejscami. Większość katowickich przedszkoli prowadzi zajęcia
opiekuńczo – edukacyjno - wychowawcze w godzinach od 6:00 do 17:00. Decyzję w sprawie długości czasu pracy przedszkola w tygodniowym
rozkładzie zajęć podejmuje jego dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając potrzeby rodziców, wykazane w zawartych
umowach. Pobyt dziecka w samorządowym przedszkolu miasta Katowice w czasie sześciu godzin, przeznaczonych na realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz zajęć dodatkowych (język angielski, zajęcia artystyczne, zajęcia z zakresu pomocy
psychologiczno – pedagogicznej), jest bezpłatny. Rodzice ponoszą opłaty za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 6 oraz w zakresie żywienia, za
produkty spożywcze używane w przedszkolu do przygotowania posiłków.
Wszystkie przedszkola posiadają stałe łącze internetowe ale usługi w zakresie dostępu do Internetu świadczą różni operatorzy. Przedszkola
wyposażone są w sprzęt komputerowy wykorzystywany w administracji, natomiast w przedszkolach wchodzących w skład zespołów szkolno –
przedszkolnych i w 43 przedszkolach funkcjonujących samodzielnie, zgodnie z deklaracją dyrektorów, komputer wykorzystywany jest również
bezpośrednio w pracy z dzieckiem, podobnie jak projektor multimedialny oraz tablica interaktywna. Kadrę pedagogiczną przedszkoli stanowią:
nauczyciele posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciele języka angielskiego,
nauczyciele specjaliści: psycholog, logopeda i nauczyciel gimnastyki korekcyjnej. We wszystkich gminnych przedszkolach realizowana jest
pomoc psychologiczno – pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna, zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia
wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone są w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi oraz przez Specjalistyczna
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Katowicach. Miasto Katowice od września 2013r. w przedszkolach i w oddziałach rocznego
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych wprowadziło dla wszystkich grup wiekowych dodatkowe zajęcia
z języka angielskiego oraz zajęcia artystyczne, organizowane z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań wychowanków. We wszystkich
samorządowych przedszkolach funkcjonuje kuchnia, przygotowująca posiłki dla dzieci.
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Obsługę finansową – księgową przedszkoli samodzielnych i przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci
Niesłyszących i Słabo Słyszących prowadzi Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych. 4 przedszkola włączone do zespołów szkolno –
przedszkolnych prowadzą własną obsługę finansowo – księgową.
O jakości pracy przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice świadczą między innymi wysokie wyniki ewaluacji
zewnętrznej oraz zdobyte certyfikaty: Partnerskie Przedszkole im. Ireny Dzierzgowskiej; Pewniak – podnoszenie kompetencji zawodowych
nauczycieli; Dodaj język polski do ulubionych; 5 porcji warzyw, owoców lub soku; Bezpieczne Przedszkole, Akademia zdrowego uśmiechu,
Akademia zdrowego Przedszkolaka, Profilaktyka zdrowia; Kubusiowi Przyjaciele Natury; Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie; Szkoła
czystych rąk; certyfikaty potwierdzające udział w projektach edukacyjnych Bliżej przedszkola – poszukiwacze przygód; Piramida żywienia
Przedszkolaka; Przedszkole w ruchu; Fan muzyki jazzowej; Społecznie Zaangażowana Placówka.
W przedszkolach samorządowych realizowane są innowacje i programy autorskie, a także programy międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne
i miejskie, takie jak: Międzynarodowy program współpracy e-Twinning; Mamo, tato wolę wodę; Cała Polska czyta dzieciom; Przyjaciele
Zippiego; Wszystkie kolory świata; Z bajką bezpieczniej; I ja mogę zostać bohaterem; Bezpieczny Maluch; Czyste powietrze wokół nas;
Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym; Szpital Pluszowego Misia.
Szkoły Podstawowe
Miasto Katowice jest organem prowadzącym dla szkół podstawowych samodzielnych oraz szkół podstawowych wchodzących w skład zespołów:
jednego zespołu ogólnokształcącego, jednego zespołu szkół integracyjnych, 4 zespołów szkolno – przedszkolnych i 8 zespołów szkół
specjalnych, w tym przyszpitalnego zespołu dla dzieci przewlekle chorych, hospitalizowanych.
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Lp.

1

2

3

4

5

6

Nazwa szkoły/ adres/dzielnica
Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
ul. Jagiellońska 18
Śródmieście
Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Jana III Sobieskiego,
ul. Roździeńskiego 82
Zawodzie
Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Leona Kruczkowskiego
ul. Gallusa 5
Załęska Hałda – Brynów – Część
Zachodnia
Szkoła Podstawowa Nr 9
im. Jana Brzechwy ul. Panewnicka
172
Ligota - Panewniki
Szkoła Podstawowa Nr 10
im. Marii Curie – Skłodowskiej,
ul. Stawowa 6
Śródmieście
Szkoła Podstawowa Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Nasypowa 16
Załęska Hałda – Brynów – Część
Zachodnia

Liczba
wszystkich
pomieszczeń do
nauki

Liczba
oddziałów w
roku szkolnym
2015/16

19

13

W roku szkolnym 2011/12 – 16,6; w roku szkolnym 2012/13 – 17,9; w roku
szkolnym 2013/14 – 16,6.

18

14

W roku szkolnym 2011/12 – 18,5; w roku szkolnym 2012/13 – 21,65; w roku
szkolnym 2013/14 – 23,49.

16

11

W roku szkolnym 2011/12 – 23,32; w roku szkolnym 2012/13 – 21,10; w roku
szkolnym 2013/14 – 21,36

13

18

W roku szkolnym 2011/12 – 25,0; w roku szkolnym 2012/13 – 26,5; w roku
szkolnym 2013/14 – 27,6.

10

9

W roku szkolnym 2011/12 – 20,82; w roku szkolnym 2012/13 – 19,3; w roku
szkolnym 2013/14 – 23,04.

19

21

W roku szkolnym 2011/12 – 26,15; w roku szkolnym 2012/13 – 23,71; w roku
szkolnym 2013/14 – 26,7.

Średni wynik ze sprawdzianu po klasie VI2
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7

8

9

10

11

12

13

Szkoła Podstawowa Nr 12 im.
Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Paderewskiego 46
Paderewskiego - Muchowiec
Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Św.
Barbary w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 z Miejskim
Przedszkolem nr 70
ul. Wróblewskiego 42-44
Bogucice
Szkoła Podstawowa Nr 15
im. Jana Pawła II,
ul. Ks. Bpa. St. Adamskiego 24
Śródmieście
Szkoła Podstawowa Nr 17
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Dekerta 1 oraz budynek przy
ul. Józefowskiej 52-54
Wełnowiec - Józefowiec
Szkoła Podstawowa Nr 18 im.
Karola Miarki w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 1 z Miejskim
Przedszkolem Nr 24 ul. Sportowa 29
Dąb
Szkoła Podstawowa Nr 19
im. Wojciecha Korfantego
ul. Agnieszki 2
Dąb
Szkoła Podstawowa Nr 20
im. Tadeusza Rejtana
ul. Zarębskiego 2
Załęże

25

23

W roku szkolnym 2011/12 – 26,37; w roku szkolnym 2012/13 – 27,5; w roku
szkolnym 2013/14 – 29,05

20

17

W roku szkolnym 2011/12 – 18,64 w roku szkolnym 2012/13 – 23,55; w roku
szkolnym 2013/14 – 25,79.

21

14

W roku szkolnym 2011/12 – 22,8; w roku szkolnym 2012/13 – 26,7; w roku
szkolnym 2013/14 – 25,3.

21

18

W roku szkolnym 2011/12 – 23,7; w roku szkolnym 2012/13 – 20,7; w roku
szkolnym 2013/14 – 26,4

13

13

W roku szkolnym 2011/12 – 26,08; w roku szkolnym 2012/13 – 22,6; w roku
szkolnym 2013/14 – 22,0.

12

11

W roku szkolnym 2011/12 – 21,9; w roku szkolnym 2012/13 – 22,8; w roku
szkolnym 2013/14 – 24,6.

20

14

W roku szkolnym 2011/12 – 20,55; w roku szkolnym 2012/13 – 23,55; w roku
szkolnym 2013/14 – 22,5.
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14

15

16

17

18

19

20

Szkoła Podstawowa Nr 21
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Miarki
ul. Malczewskiego 1
Podlesie
Szkoła Podstawowa Nr 22
im. Juliusza Słowackiego
ul. Wolskiego 3
Załęże
Szkoła Podstawowa Nr 27 im. prof.
Władysława Szafera
ul. Łętowskiego 18
Piotrowice - Ochojec
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F.
Żwirki i S. Wigury ul. Lepszego 2
Kostuchna
Szkoła Podstawowa Nr 31
im. Henryka Sienkiewicza
ul. Marcinkowskiego 17
Zawodzie
Szkoła Podstawowa Nr 32
im. Bohaterów Monte Cassino
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym
nr 2 z Miejskim Przedszkolem Nr 43
ul. Sobańskiego 86
Piotrowice - Ochojec
Szkoła Podstawowa nr 33 im.
Stanisława Ligonia w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 7
z Gimnazjum nr 6
ul. Witosa 23 Os. Witosa

25

27

W roku szkolnym 2011/12 – 22,28; w roku szkolnym 2012/13 – 26,85; w roku
szkolnym 2013/14 – 26,67.

11

10

W roku szkolnym 2011/12 – 19,9; w roku szkolnym 2012/13 – 19,6; w roku
szkolnym 2013/14 – 19,66.

40

35, w tym jeden
oddział rocznego
obowiązkowego
przygotowania
przedszkolnego

W roku szkolnym 2011/12 – 26,21; w roku szkolnym 2012/13 – 23,4; w roku
szkolnym 2013/14 – 25,5.

12

16

W roku szkolnym 2011/12 – 23,05; w roku szkolnym 2012/13 – 21,6; w roku
szkolnym 2013/14 – 24,4.

15

16

W roku szkolnym 2011/12 – 23,5; w roku szkolnym 2012/13 – 25,0; w roku
szkolnym 2013/14 – 25,7.

12

16

W roku szkolnym 2011/12 – 24,77; w roku szkolnym 2012/13 – 25,86; w roku
szkolnym 2013/14 – 25,95.

Dane w
zestawieniu
gimnazjów

27

W roku szkolnym 2011/12 – 24,24; w roku szkolnym 2012/13 – 22,3; w roku
szkolnym 2013/14 – 25,7.
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21

22

Szkoła Podstawowa Nr 34
im. Mikołaja Kopernika
ul. Zielonogórska 3
Ligota - Panewniki
Szkoła Podstawowa Nr 36
im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego ul. Iłłakowiczówny 13
Koszutka

19

17

22
16, w szkole
funkcjonują
oddziały
sportowe
20, w szkole
funkcjonują
oddziały
specjalne dla
dzieci słabo
słyszących
15, w tym jeden
oddział rocznego
obowiązkowego
przygotowania
przedszkolnego

W roku szkolnym 2011/12 – 22,1; w roku szkolnym 2012/13 – 25,1; w roku
szkolnym 2013/14 – 25,6.
W roku szkolnym 2011/12 – 22,6; w roku szkolnym 2012/13 – 26,3; w roku
szkolnym 2013/14 – 28,2.

23

Szkoła Podstawowa Nr 37
im. ks. Jana Twardowskiego
ul. Lompy 17
Śródmieście

23

24

Szkoła Podstawowa Nr 42
im. Józefy Kantorówny ul. Wiosny
Ludów 22
Szopienice - Burowiec

14

25

Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii
Curie-Skłodowskiej ul. Morawa 86
Szopienice - Burowiec

15

13

W roku szkolnym 2011/12 – 20,4; w roku szkolnym 2012/13 – 19,8; w roku
szkolnym 2013/14 – 21,63.

26

Szkoła Podstawowa Nr 45
im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Korczaka 11
Szopienice - Burowiec

15

13, w tym jeden
oddział rocznego
obowiązkowego
przygotowania
przedszkolnego

W roku szkolnym 2011/12 – 17,4; w roku szkolnym 2012/13 – 16,8; w roku
szkolnym 2013/14 – 17,6.

27

Szkoła Podstawowa Nr 47
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Józefa Lompy w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym Nr 3
z Miejskim Przedszkolem Nr 58
ul. Grzegorzka 4
Dąbrówka Mała

21

20

W roku szkolnym 2011/12 – 24,17; w roku szkolnym 2012/13 – 24,7; w roku
szkolnym 2013/14 – 27,97.

W roku szkolnym 2011/12 – 19,3; w roku szkolnym 2012/13 – 16,73; w roku
szkolnym 2013/14 – 20,42.

W roku szkolnym 2011/12 – 21,41; w roku szkolnym 2012/13 – 21,94; w roku
szkolnym 2013/14 – 23,67.
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28

29

30

31

32

33

34

Szkoła Podstawowa Nr 48
im. Juliusza Ligonia ul. Bielska 14
Murcki
Szkoła Podstawowa Nr 51
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Fryderyka Chopina
ul. Przyjazna 7A
Giszowiec
Szkoła Podstawowa Nr 53
im. Stefana Żeromskiego
plac Wyzwolenia 18
Janów - Nikiszowiec
Szkoła Podstawowa nr 58 z
Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Dąbrowskiej w Zespole
Szkół Integracyjnych im. Roberta
Oszka z Gimnazjum Integracyjnym
nr 36 im. Roberta Oszka
ul. Krzywoustego 11
Os. Tysiąclecia
Szkoła Podstawowa Nr 59
im. Jana Matejki ul. Chrobrego 5
Os. Tysiąclecia
Szkoła Podstawowa Nr 62
im. Józefa Kocurka ul. Ordona 3D
Koszutka
Szkoła Podstawowa Nr 65
im. Gustawa Morcinka
ul. Kukułek 2A
Brynów – Część Wschodnia _ Os.
Zgrzebnioka

16

47

13, w tym jeden
oddział rocznego
obowiązkowego
przygotowania
przedszkolnego
40, w tym jeden
oddział rocznego
obowiązkowego
przygotowania
przedszkolnego

W roku szkolnym 2011/12 – 22,27; w roku szkolnym 2012/13 – 23,03; w roku
szkolnym 2013/14 – 26,38.

W roku szkolnym 2011/12 – 21,8; w roku szkolnym 2012/13 – 23,6; w roku
szkolnym 2013/14 – 26,49.

27

20

W roku szkolnym 2011/12 – 19,73; w roku szkolnym 2012/13 – 21,8; w roku
szkolnym 2013/14 – 25,9.

Dane w
zestawieniu
gimnazjów

19
w szkole
funkcjonują
oddziały
ogólnodostępne,
integracyjne i
specjalne dla
dzieci z afazją

W roku szkolnym 2011/12 – 22,6; w roku szkolnym 2012/13 – 24,6; w roku
szkolnym 2013/14 – 27,9.

21

21

W roku szkolnym 2011/12 – 24,44; w roku szkolnym 2012/13 – 24,68; w roku
szkolnym 2013/14 – 26,99.

22

17

W roku szkolnym 2011/12 – 25,25; w roku szkolnym 2012/13 – 26,05; w roku
szkolnym 2013/14 – 27,37.

16

17

W roku szkolnym 2011/12 – 27,6; w roku szkolnym 2012/13 – 32,3; w roku
szkolnym 2013/14 – 30,9.
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35

Szkoła Podstawowa Nr 66
im. Janusza Korczaka
ul. Krzywoustego 7
Os. Tysiąclecia

36

Szkoła Podstawowa Nr 67
z Oddziałami Integracyjnymi im.
Komisji Edukacji Narodowej
ul. Zielona 5
Ligota - Panewniki

17

22, w szkole
funkcjonują
oddziały
specjalne dla
dzieci z wadami
narządu ruchu

W roku szkolnym 2011/12 – 28,47; w roku szkolnym 2012/13 – 25,77; w roku
szkolnym 2013/14 – 26,07.

27

27

W roku szkolnym 2011/12 – 24,81; w roku szkolnym 2012/13 – 29,28; w roku
szkolnym 2013/14 – 30,88.

W zakresie obsługi finansowej szkół podstawowych 8 szkół prowadzi samodzielnie obsługę finansowo – księgową, w tym 4 szkoły w zespołach
szkolno – przedszkolnych oraz jedna szkoła podstawowa w zespole szkół integracyjnych. Dla 28 szkół obsługę finansowo – księgową prowadzi
ZOJO.
Gimnazja
Miasto Katowice, jako jednostka samorządu terytorialnego, prowadzi 34 szkoły gimnazjalne. Z tej liczby 8 gimnazjów wchodzi w skład zespołów
szkół specjalnych, dwa gimnazja tworzą zespoły ze szkołami podstawowymi, z tym, że jedno gimnazjum wchodzi w skład zespołu szkół
ogólnokształcących (z ogólnodostępną szkołą podstawową) a jedno gimnazjum integracyjne (bezobwodowe), tworzy ze szkołą podstawową
z oddziałami integracyjnymi zespół szkół integracyjnych. Sześć gimnazjów włączonych jest do zespołów szkół ponadgimnazjalnych, w tym
jedno gimnazjum z językiem nauczania francuskim (bezobwodowe) tworzy zespół z liceum ogólnokształcącym, 18 gimnazjów to samodzielnie
istniejące szkoły.
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Liczba wszystkich pomieszczeń
do nauki

Liczba oddziałów
w roku szkolnym
2015/16,

20

12, w szkole
funkcjonują
oddziały sportowe

2

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul. B. Głowackiego 4
Śródmieście

20

15, w szkole
funkcjonują
oddziały sportowe

3

Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego
ul. Sokolska 23
Śródmieście

24

8

4

Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka
ul. Graniczna 46
Os. Paderewskiego – Muchowiec.
Szkoła posiada halę sportową

34

10, w szkole
funkcjonują
oddziały sportowe

5

Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera
ul. Graniczna 27
Os. Paderewskiego – Muchowiec

19

6

Lp.

Nazwa szkoły/ adres/dzielnica

1

Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego
ul. Grażyńskiego 17
Koszutka

Uwagi gimnazjum wg Edukacyjnej
Wartości Dodanej3
W roku szkolnym 2011/12 i
2012/13 szkoła sukcesu, w roku
szkolnym 2013/14 szkoła
neutralna, w części humanistycznej
i matematyczno - przyrodniczej
W latach szkolnych 2011/12;
2012/13 i 2013/14 szkoła sukcesu
w części humanistycznej i
matematyczno - przyrodniczej
W roku szkolnym 2011/12 w części
humanistycznej szkoła wspierająca,
w części matematyczno –
przyrodniczej szkoła wymagająca
pomocy; podobnie w dwóch
kolejnych latach odpowiednio
szkoła wspierająca i szkoła
wymagająca pomocy
W latach szkolnych: 2011/12,
2012/13, 2013/14 w części
humanistycznej i matematyczno –
przyrodniczej szkoła neutralna
(sprawdzić)
W roku szkolnym 2011/12 i
2013/14 w części humanistycznej i
matematyczno – przyrodniczej
szkoła neutralna o przeciętnej
efektywności, w roku szkolnym
2012/13 w obu częściach szkoła
wymagająca pomocy, poniżej
przeciętnej efektywności
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6

Gimnazjum nr 6 im. Stanisława Ligonia
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7
ul. Witosa 23
Os. Witosa

7

Gimnazjum nr 7 w Zespole Szkół nr 7
im. Stanisława Mastalerza
ul. Gliwicka 228
Załęże

8

Gimnazjum nr 8
im. Królowej Jadwigi
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3
ul. Bolesława Chrobrego 4
oś. Tysiąclecia

58

9

Dane w zestawieniu szkół
ponadgimnazjalnych

3

Dane w zestawieniu szkół
ponadgimnazjalnych

6

9

Gimnazjum nr 9 im. Romualda Traugutta
ul. Krzyżowa 12
Wełnowiec – Józefowiec

28

8, w tym jeden
oddział sportowy w
klasie II

10

Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki
ul. Słowiańska 1
Bogucice

23

7

W latach 2011/12, 2012/13,
2013/14 w części humanistycznej i
matematyczno – przyrodniczej
szkoła neutralna
W części humanistycznej, jak i w
części matematyczno przyrodniczej począwszy od roku
2011/12 do roku 2013/14 szkoła
wymagającą pomocy.
W latach szkolnych 2011/12,
2012/13, 2013/14 w części
humanistycznej oraz
matematyczno – przyrodniczej
szkoła sukcesu
W latach szkolnych 2011/12 i
2012/13 w części humanistycznej i
matematyczno – przyrodniczej
szkoła wymagająca pomocy, w
roku 2013/14 w części
matematyczno – przyrodniczej
szkoła wymagająca pomocy, w
części humanistycznej również
szkoła wymagająca pomocy ale w
kierunku szkoły wspierającej
W latach szkolnych 2011/12 i
2012/13 w części humanistycznej
szkoła wspierająca, w części
matematyczno – przyrodniczej
szkoła wymagająca pomocy; w
roku szkolnym 2013/14 w obu
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11

Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza
ul. Deszczowa 14
Szopienice – Burowiec

15

6

Dane w zestawieniu szkół
ponadgimnazjalnych

9, w szkole
funkcjonują
oddziały specjalne
dla uczniów słabo
słyszących

12

Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 1
im. Jerzego Ziętka ul. Staszica 2
Zawodzie

13

Gimnazjum nr 13 im. Huberta J. Wagnera
ul. Brynicy 7
Szopienice – Burowiec

23

12, w szkole
funkcjonują
oddziały sportowe

14

Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego
ul. Oswobodzenia 47
Janów - Nikiszowiec

13

6

częściach egzaminu szkoła
wymagająca pomocy
W roku szkolnym 2011/12 oraz w
roku 2012/13 w części
humanistycznej szkoła wspierająca,
w części matematyczno –
przyrodniczej szkoła wymagająca
pomocy; w roku szkolnym 2013/14
w części humanistycznej język
polski szkoła wspierająca, historia i
WOS szkoła wymagająca pomocy,
w części matematyczno –
przyrodniczej w zakresie
matematyki szkoła wymagająca
pomocy, w zakresie przyrody
szkoła wspierająca.
Szkoła wspierająca w 3 kolejnych
latach tj. 2011/12 – 2013/14 w
części humanistycznej i
wymagająca pomocy w części
matematyczno – przyrodniczej.
W latach 2011/12, 2012/13 i
2013/14 w części humanistycznej i
matematyczno – przyrodniczej
szkoła wymagająca pomocy
W roku szkolnym 2011/12 w części
humanistycznej i matematyczno –
przyrodniczej szkoła wymagająca
pomocy/ szkoła wsparcia; w latach
2012/13 i 2013/14 w części
humanistycznej i matematyczno –
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przyrodniczej przesunięcie
w kierunku szkoły wsparcia

15

Gimnazjum nr 15 ul. Karliczka 15
Giszowiec

16

Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Konopnickiej ul. Wojciecha 9
Giszowiec.

11

5

31

10, w szkole
funkcjonują
oddziały sportowe

Dane w zestawieniu szkół
ponadgimnazjalnych

4

Szkoła posiada halę sportową

17

Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół nr 2
im. Jarosława Iwaszkiewicza ul. Goetla 2
Murcki

W roku szkolnym 2011/12 w części
humanistycznej szkoła sukcesu w
kierunku szkoły neutralnej, w
części matematyczno –
przyrodniczej szkoła neutralna w
kierunku szkoły
niewykorzystanych możliwości; w
roku 2012/13 i 2013/14 w części
humanistycznej szkoła sukcesu, w
części matematyczno –
przyrodniczej szkoła
niewykorzystanych możliwości/
szkoła wymagająca pomocy
W latach szkolnych 2011/12 i
2012/13 w części humanistycznej i
matematyczno – przyrodniczej
szkoła wymagająca pomocy; w
roku szkolnym w części
humanistycznej i matematyczno –
przyrodniczej szkoła wspierająca
W latach szkolnych 2011/12 i
2012/13 w części humanistycznej
szkoła wspierająca, w części
matematyczno – przyrodniczej
szkoła wymagająca pomocy; w
roku szkolnym 2013/14 w obu
częściach egzaminu szkoła
wspierająca
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18

19

Gimnazjum nr 18 im. Józefa Nowary
ul. Wantuły 11
Kostuchna

Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika
ul. Spółdzielczości 21
Piotrowice – Ochojec

20

12, w szkole
funkcjonują
oddziały
integracyjne i
sportowe

22

12, w szkole
funkcjonują
oddziały sportowe

Szkoła posiada halę sportową

20

Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki
ul. Gen. Jankego 160
Piotrowice - Ochojec

20

12

21

Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej
ul. Zielonogórska 23
Ligota - Panewniki

16

6

W roku szkolnym 2011/12 w części
humanistycznej i matematyczno –
przyrodniczej szkoła sukcesu.
W latach 2012/13 i 2013/14 w
części humanistycznej
i matematyczno – przyrodniczej
szkoła neutralna.
W roku szkolny 2011/12 w części
humanistycznej szkoła sukcesu, w
części matematyczno –
przyrodniczej szkoła
niewykorzystanych możliwości, z
tym, że w zakresie przedmiotów
przyrodniczych szkoła sukcesu; w
roku szkolnym 2012/13 w części
humanistycznej szkoła sukcesu, w
części matematyczno –
przyrodniczej szkoła
niewykorzystanych możliwości; w
roku szkolnym 2013/14 w obu
częściach szkoła sukcesu
W kolejnych latach tj. 2011/12,
2012/13,2013/14 szkoła sukcesu w
obu częściach egzaminu
gimnazjalnego
W roku szkolnym 2011/12 w części
humanistycznej szkoła wymagająca
pomocy, w części matematyczno –
przyrodniczej szkoła
niewykorzystanych możliwości, w
roku 2012/13 w części
humanistycznej szkoła neutralna, w

30

Polityka Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022

części matematyczno –
przyrodniczej szkoła
niewykorzystanych możliwości; w
roku 2013/14 szkła sukcesu w
części humanistycznej

22

Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi
im. St. Staszica ul. Hetmańska 8
Załęska Hałda – Brynów – część Zachodnia

20

9

23

Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ratowników Górskich ul. Medyków 27
Ligota - Panewniki

21

13

24

Gimnazjum nr 24 z Językiem Nauczania
Francuskim im. Mikołaja Kopernika
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
im. Mikołaja Kopernika
ul. H. Sienkiewicza 74
Śródmieście

Dane w zestawieniu szkół
ponadgimnazjalnych

6

25

Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących nr 2
ul. Mikołowska 131
Załęska Hałda – Brynów-Część Zachodnia

Dane w zestawieniu szkół
ponadgimnazjalnych

5

i wspierająca w części
matematyczno - przyrodniczej
W latach szkolnych 2011/12,
2012/13 i 2013/14 w części
humanistycznej szkoła sukcesu/
szkoła wspierająca w części
matematyczno – przyrodniczej
szkoła wspierająca
W latach szkolnych 2011/12,
2012/13 i 2013/14 w części
humanistycznej szkoła sukcesu, w
części matematyczno –
przyrodniczej szkoła neutralna
Gimnazjum nie posiada obwodu,
wszystkie oddziały to oddziały
dwujęzyczne z językiem
francuskim. Wg EWD - szkoła
sukcesu w 3 kolejnych latach tj.
2011/12 – 2013/14 w części
humanistycznej i w części
matematyczno – przyrodniczej.
Szkoła neutralna w kierunku szkoły
sukcesu, w latach 2011/12 –
2013/14 w części humanistycznej i
matematyczno – przyrodniczej.
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26

Gimnazjum nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Roberta Oszka w Zespole Szkół
Integracyjnych im. Roberta Oszka

37

7

Gimnazjum nie posiada obwodu,
wszystkie oddziały są oddziałami
integracyjnymi. W latach
szkolnych 2011/12, 2012/13 i
2013/14 w części humanistycznej
szkoła sukcesu, w części
matematyczno – przyrodniczej
szkoła wspierająca/ sukcesu.

W zakresie obsługi finansowej wszystkie gimnazja wchodzące w skład zespołów szkół ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, gimnazjum
wchodzące w skład zespołu szkół integracyjnych oraz 4 gimnazja istniejące jako samodzielne szkoły prowadzą własną obsługę finansowo –
księgową. Dla 15 szkół obsługę finansowo – księgową prowadzi ZOJO.

Szkoły i zespoły szkół ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych
Miasto Katowice prowadzi łącznie 31 zespołów i samodzielnych szkół ponadgimnazjalnych, w tym dwa zespoły w skład których wchodzą
specjalne szkoły ponadgimnazjalne. Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci
Niesłyszących i Słabo Słyszących oraz Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 prowadzą samodzielną obsługę finansowo – księgową. Dla
dwóch wymienionych Zespołów obsługę finansową prowadzi ZOJO.
Lp. Nazwa szkoły/ adres/ dzielnica

1

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Wojciecha Korfantego
ul. Raciborska 3

Składowe zespołu

Liczba oddziałów w
roku szkolnym
2015/164

Technikum nr 12
Szkoła Policealna nr 7,
bez naboru

T nr 2 – 12

Liczba
wszystkich
pomieszczeń
do nauki
24

Uwagi5
Szkoła kształci w zawodach: technik
ekonomista, technik hotelarstwa. W
latach szkolnych 2011/12 i 2012/13
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Śródmieście

2

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. Gustawa Morcinka
ul. Roździeńskiego 25
Szopienice - Burowiec

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa nr 2,
Technikum nr 3,
Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe ZSZ nr 2 –
w roku szkolnym
2013/14 kucharz –
sporządzanie potraw i
napojów

ZSZ nr 2 – 3
T nr 3 – 8
KKZ - 1

13

100% uczniów przystąpiło do egzaminu
maturalnego, zdawalność odpowiednio
na poziomie 92,9 i 90,0%. W roku
szkolnym 2013/14 do egzaminu
przystąpiło 94% uczniów kończących
szkołę, zdało 83,6%. Egzaminy
zawodowe: 2011/12 – w obu zawodach
przystąpiło 100% uczniów, zdało: w
zawodzie technik ekonomista – 30%,
technik hotelarstwa – 84%. W roku
szkolnym 2012/13: technik ekonomista
przystąpiło 83%, zdało 63%; technik
hotelarstwa przystąpiło 100%, zdało
92%. W roku szkolnym 2013/14: technik
ekonomista przystąpiło 90%, zdało 82%;
technik hotelarstwa przystąpiło 92%,
zdało 80%.
Szkoła kształci w zawodach:
ZSZ nr 2 – 2011/12– kucharz małej
gastronomii. Do egzaminu zawodowego
przystąpiło 83,3% uczniów, zdało 65,0%;
2012/13– kucharz małej gastronomii.
Do egzaminu przystąpiło 89,5% uczniów,
zdało 70,6%. W roku szkolnym 2013/14
– brak oddziału klasy III.
T nr 3 – 2011/12-technik kucharz,
przystąpiło do egzaminu zawodowego
95,8% zdało 78,2%; technik kelner,
przystąpiło 75% zdało 100%; technik
żywienia i gospodarstwa domowego,
przystąpiło 83,3, zdało 46,7%; technik
organizacji usług gastronomicznych,
przystąpiło 70,6%, zdało 58,3%. Rok
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3

Zespół Szkół Handlowych
im. Bolesława Prusa
ul. Gen. J. Hallera 60
Szopienice - Burowiec

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa nr 3,
Technikum nr 5,
Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe
(sprzedawca/ technik
handlowiec, technik
księgarstwa)

ZSZ nr 3 – 4
T nr 5 – 3,
KKZ – 3 grupy

9

szkolny 2012/13- technik kucharz,
przystąpiło do egzaminu zawodowego
84% zdało 85,72%; technik kelner,
przystąpiło 60% zdało 66,67%; technik
żywienia i gospodarstwa domowego,
przystąpiło 42,8% zdało 66,7%; technik
organizacji usług gastronomicznych,
przystąpiło 68,6% zdało 90,91%.
W roku szkolnym 2013/14 technik
kucharz, przystąpiło do egzaminu
zawodowego 87,5% zdało 71,4%;
technik kelner, przystąpiło 40% zdało
100%; technik żywienia i gospodarstwa
domowego, przystąpiło 75%, zdało
77,7%; technik organizacji usług
gastronomicznych, przystąpiło 76,5%,
zdało 84,62%.
Egzamin maturalny: rok 2011/12 –
przystąpiło 60% zdało 68,9%; 2012/13 –
przystąpiło 42,86% zdało 70%; rok
szkolny 2013/14 – przystąpiło 58,62%,
zdało 65,5%.
Szkoła kształci w zawodach:
ZSZ – 2011/12sprzedawca, do egzaminu
zawodowego przystąpiło 84% uczniów,
zdało 90%; 2012/13sprzedawca
przystąpiło 88% zdało 81%; 2013/14 –
brak absolwentów.
T nr 5 – 2011/12 technik handlowiec,
do egzaminu zawodowego przystąpiło
73%, zdało 37,5%; 2012/13 – technik
handlowiec – przystąpiło 87% zdało
71%; 2013/14 – brak absolwentów.
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4

Zespół Szkół nr 7
Im. Stanisława Mastalerza
ul. Gliwicka 228
Załęże

Gimnazjum nr 7,
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa nr 5,
Technikum nr 7

G nr 7 – 3,
ZSZ nr 5 – 3,
T nr 7 – 4

16

5

Technikum nr 8
im. Obrońców Poczty Polskiej
w Gdańsku
ul. A. Mickiewicza 16
Śródmieście

Nie dotyczy

T nr 8 – 5

17

Egzamin maturalny – 2011/12 –
przystąpiło 68% zdało 27%; 2012/13 –
przystąpiło 75% zdało 50%; 2013/14 –
brak absolwentów.
Gimnazjum nr 7- EWD w tabeli
Gimnazja.
ZSZ nr 5 – szkoła kształci w zawodach:
mechanik pojazdów samochodowych, a
w roku 2013/14 również ślusarz i
elektromechanik. W kolejnych latach do
egzaminu zawodowego przystępowało
100% uczniów zdało w 2011/12 82,36%,
w roku 2012/13 80%, w roku 2013/14 –
78,58%.
T nr 7 – szkoła kształci w zawodzie
technik mechanik samochodowy. Do
egzaminu zawodowego przystępowało
100% uczniów, zdawalność rok szkolny
2011/12 – 72,98%, 2012/13 – 30%,
87,50% - 87,50%.
Do egzaminu maturalnego przystąpiło:
2011/12 – 86,5% zdało 28,1%, 2012/13 –
przystąpiło 81,82% zdało 46,2%, 2013/14
– przystąpiło 58,0% zdało 38,5%
Szkoła kształci w zawodzie technik
telekomunikacji, a od roku 2012/13
również w zawodzie technik urządzeń i
systemów energetyki odnawialnej.
Zdawalność egzaminu zawodowego –
technik telekomunikacji:
2011/12 przystąpiło 90% zdało 28%,
2012/13 przystąpiło 71% zdało 40%,
2013/14 przystąpiło 75 zdało 67%.
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6

Zespół Szkół Przemysłu
Spożywczego
im. Józefa Rymera
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 15
Szopienice

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa nr 7,
Technikum nr 10

ZSZ nr 7 – 3
T nr 10 – 7.

20

Zdawalność egzaminu maturalnego:
2011/12 przystąpiło 71% zdało 55%,
2012/13 przystąpiło 100% zdało 64%,
2013/14 przystąpiło 56% zdało 67%.
ZSZ nr 7 – szkoła kształci w zawodach
cukiernik, piekarz, rzeźnik –
wędliniarz. Zdawalność egzaminów
zawodowych: Egzaminy czeladniczy:
2011/12 cukiernik przystąpiło 75%
zdało 100%, piekarz przystąpiło100%
zdało 100%, 2012/13 cukiernik
przystąpiło 85% zdało 100%, piekarz
przystąpiło 71% zdało 100%; 2013/14
cukiernik przystąpiło 90% zdało 100%,
piekarz przystąpiło 73% zdało 100%
Egzamin zawodowy OKE: 2011/12
cukiernik przystąpiło 25% zdało 100%,
piekarz przystąpiło0% zdało 0%,
rzeźnik – wędliniarz przystąpiło 50%
zdało 50%; 2012/13 cukiernik
przystąpiło 15% zdało 50%, piekarz
przystąpiło 29% zdało 100%, rzeźnik –
wędliniarz przystąpiło 33% zdało 0%;
2013/14 cukiernik przystąpiło 10%
zdało 50%, piekarz przystąpiło 17%
zdało 0%
T nr 10 – szkoła kształci w zawodzie
technik technologii żywności, a od roku
2012/13 również w zawodzie technik
weterynarii. Zdawalność egzaminów
zawodowych: 2011/12 przystąpiło 83%
zdało 90%, 2012/13 przystąpiło 61%
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7

Zespół Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących nr 2
ul. Mikołowska 131
Załęska Hałda – Brynów-Część
Zachodnia.
W XVI LO dwa oddziały sportowe

Gimnazjum nr 35
Technikum nr 4 im.
Powstańców Śląskich
XVI LO
Szkoła Policealna nr 6
Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe

G nr 35 – 5
T nr 4 – 9
XVI LO – 2
Szkoła Policealna nr
6 – 1 oddział
specjalny
KKZ – 3 grupy

27

zdało 89%, 2013/14 przystąpiło 100%
zdało 92%.
Zdawalność egzaminu maturalnego:
2011/12 przystąpiło 65% zdało 80%,
2012/13 przystąpiło 67% zdało 83%,
2013/14 przystąpiło 75% zdało 56%
T nr 4 – szkoła kształci w zawodach:
technik informatyk w roku szkolnym
2011/12 do egzaminu przystąpiło 74,47%
uczniów zdało 77,14%, 2012/12
przystąpiło 72,22% zdało 87,2%, 2013/14
przystąpiło 79,41% zdało 81,48%;
technik ekonomista w roku szkolnym
2011/12 brak absolwentów, 2012/13
przystąpiło 86,67% zdało 84,62%,
2013/14 przystąpiło 44,44% zdało
87,5%; technik elektronik w roku
szkolnym 2011/12 przystąpiło 58,88%
zdało 30%, 2012/13 przystąpiło 70,59%
zdało 25%, 2013/14 brak absolwentów.
Wyniki egzaminu maturalnego w
Technikum: 2011/12 przystąpiło 73,44%
zdało 93%, 2012/13 przystąpiło 80,23%
zdało 89,1%, 2013/14 przystąpiło 67,31%
zdało 94,3%.
Zawodowe Kursy Kwalifikacyjne: E.12
– montaż i eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń peryferyjnych:
2011/12 brak absolwentów, 2012/13 brak
absolwentów, 2013/14 przystąpiło 100%
zdało 90,47%.
XVI LO wyniki egzaminu maturalnego:
2011/12 brak absolwentów, 2012/13
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8

9

Zespół Szkól Technicznych i
Ogólnokształcących nr 3 im.
Edwarda Abramowskiego
ul. Harcerzy Września 1939 nr 2
Piotrowice – Ochojec

Zespół Szkół Zawodowych
im. Romualda Mielczarskiego
al. B. Krzywoustego 13
oś. Tysiąclecia

Technikum nr 12
XVIII LO
Szkoła Policealna –
brak naboru

Zespół Szkół
Zawodowych nr 8
Technikum nr 13

T nr 12 – 8
XVIII LO - 4

ZSZ nr 8 – 0
T nr 13 – 10

16

23

przystąpiło 57,14% zdało 91,7%, 2013/14
brak absolwentów.
XVIII LO – zdawalność egzaminu
maturalnego: 2011/12 – przystąpiło
100% zdało 98,2%, 2012/13 – przystąpiło
– 100% zdało 100%, 2103/14 –
przystąpiło 100% zdało 87%.
T nr 12 – szkoła kształci w zawodach:
fototechnik i technik elektronik.
Zdawalność egzaminów zawodowych:
2011/12 – przystąpiło 99% zdało 60%;
2012/13 – przystąpiło 96,8% zdało
80,9%; 2013/14 – przystąpiło 95% zdało
78%. Zdawalność egzaminu maturalnego
w T nr 12 – 2011/12 – przystąpiło 100%
zdało 97,5%; 2012/13 – przystąpiło
100% zdało 92,4%; 2013/14 –
przystąpiło 100% zdało 92,1%.
T nr 13 – szkoła kształci w zawodach:
technik organizator reklamy, technik
logistyk, technik handlowiec, a w roku
szkolnym 2011/12 również w zawodzie
technik ekonomista. Zdawalność
egzaminu zawodowego: 2011/12 –
technik ekonomista przystąpiło 63,15%
zdało 0%; technik handlowiec
przystąpiło 91,66% zdało 63,64%;
technik logistyk przystąpiło 96,42%
zdało 62,96%. 2012/13 - technik
handlowiec przystąpiło 76,92% zdało
100%; technik logistyk przystąpiło
100% zdało 43,74%; technik
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organizator reklamy przystąpiło 100%
zdało 66,67%. 2013/14 – technik
handlowiec przystąpiło 73,68% zdało
71,42%; technik logistyk przystąpiło
100% zdało 80%; technik organizator
reklamy przystąpiło 97,61% zdało
78,04%.
Zdawalność egzaminu maturalnego w
Technikum nr 13: 2011/12 – przystąpiło
96,6% zdało 63,2%; 2012/13 –
przystąpiło 93,6% zdało 84,7%; 2013/14
– przystąpiło 87,2% zdało 45,3%.

Zespół Szkół nr 1 im. Jerzego Ziętka
ul. St. Staszica 2
Zawodzie.
10
W T nr 20 i ZSZS nr 10 funkcjonują
oddziały specjalne dla słabo
słyszących

Gimnazjum nr 12
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Specjalna
nr 10 dla
Niesłyszących i Słabo
Słyszących
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa nr 9
Technikum nr 20 dla
Niesłyszących i Słabo
Słyszących
Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe

G nr 12 – 9
ZSZS nr 10 dNiSS –
1
ZSZ nr 9 – 7
T nr 20 dNiSS – 4
ZKK - 0

33

ZSZ nr 9 – szkoła kształci w zawodach:
fryzjer, lakiernik, elektromechanik
pojazdów samochodowych, mechanik
pojazdów samochodowych zdawalność
egzaminu zawodowego: 2011/12
przystąpiło 100% zdało 81,1%, 2012/13
przystąpiło 100% zdało 80,2%, 2013/14
przystąpiło 100%, zdało 82%
ZSZ nr 10 dNiSS
kształci w zawodzie ogrodnik,
zdawalność egzaminu zawodowego:
2011/12 przystąpiło 100% zdało 25%,
2012/13 przystąpiło 75% zdało 0%,
2013/14 brak absolwentów.
T nr 20 dNiSS – szkoła kształci w
zawodzie technik architektury
krajobrazu nabór rozpoczęto w roku
2013/14.
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11

12

Zespół Szkół nr 2
im. Jarosława Iwaszkiewicza
ul. Goetla 2
Murcki

Zespół Szkół Zawodowych nr 3
im. Adama Kocura ul. Szopienicka
66
Janów - Nikiszowiec

Gimnazjum nr 17
Technikum nr 16

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa nr 4
Technikum nr 14
Zawodowe Kursy
Kwalifikacyjne –
eksploatacja złóż
podziemia

G nr 17- 4
T nr 16 - 8

ZSZ nr 4 – 3
T nr 14 – 6
ZKK – 1 grupy

34

27

T nr 16 szkoła kształci w zawodach:
technik górnictwa podziemnego,
technik obsługi turystycznej, technik
elektryk, technik ekonomista.
Łącznie ww. zawodach zdawalność
egzaminów zawodowych wynosiła:
2011/12 przystąpiło 64% zdało 25%,
2012/13 przystąpiło 77% zdało 39%,
2013/14 przystąpiło 74% zdało 17%.
Zdawalność egzaminu maturalnego:
2011/12 przystąpiło 73% zdało 60%
2012/13 przystąpiło 65% zdało 62%
2013/14 przystąpiło 26% zdało 75%
ZSZ nr 4 zdawalność egzaminów
zawodowych w zawodach górnik
eksploatacji podziemnej i elektryk:
2011/12 przystąpiło 67% zdało 61%,
2012/13 przystąpiło 77% zdało 35%,
2013/14 elektryk przystąpiło 33,3%
zdało 66,7%, górnik podziemnej
eksploatacji przystąpiło 100% zdało
50%.
T nr 14 zdawalność egzaminu
zawodowego: 2011/12 technik
elektronik przystąpiło 81,8% zdało
11,1%, technik ekonomista przystąpiło
86,9% zdało 35%, 2012/13 technik
elektronik przystąpiło 100% zdało
35,7%, technik elektryk przystąpiło
88,8% zdało 37,5%, technik górnictwa
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13

14

Zespół Szkół nr 4
im. Tomasza Klenczara ul. T. Boya
– Żeleńskiego 96
Kostuchna

Zespół Szkół Poligraficzno –
Mechanicznych im. Armii Krajowej
ul. Armii Krajowej 84

Technikum nr 15
XIII LO

T nr 15 – 4
XIII LO – brak
naboru

16

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa nr 15
Technikum nr 18

T nr 18 – 13,
ZSZ nr 15 – brak
naboru,

30

podziemnego przystąpiło 100% zdało
44,4%.
2013/14 technik elektronik przystąpiło
100% zdało 0%, technik elektryk
przystąpiło 87,5% zdało 14,3%, technik
górnictwa podziemnego przystąpiło
100% zdało 33,3%, technik ekonomista
przystąpiło 100% zdało 80%.
Zdawalność egzaminu maturalnego:
2011/12 przystąpiło 93% zdało 38,1%,
2012/13 przystąpiło 65% zdało 47,6%,
2013/14 przystąpiło 56% zdało 50%.
T nr 15 szkoła kształci w zawodach:
technik mechanik, technik ekonomista,
technik spedytor, technik elektryk
zdawalność egzaminu zawodowego w
roku 2011/12 przystąpiło 47% zdało
24%, rok szkolny 2012/13 w zawodach:
technik ekonomista, technik spedytor,
technik elektryk, technik przeróbki
kopalin stałych przystąpiło 61% zdało
42%; rok szkolny 2013/14 w zawodach:
technik ekonomista, technik spedytor,
technik elektryk, technik przeróbki
kopalin stałych przystąpiło 64% zdało
55,5%.
Zdawalność egzaminu maturalnego:
2011/12 przystąpiło 78% zdało 58%,
2012/13 przystąpiło 74% zdało 43%,
2013/14 przystąpiło 74% zdało 26%.
ZSZ nr 15 szkoła w roku szkolnym
2012/13 kształciła w zawodach drukarz,
introligator do egzaminu zawodowego
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15

Piotrowice - Ochojec

Szkoła Policealna

Śląskie Techniczne Zakłady
Naukowe
ul. Sokolska 26
Śródmieście

Technikum nr 17
Szkoła Policealna
Schronisko
Młodzieżowe
„Ślązaczek”

Szkoła Policealna –
brak naboru

T nr 17 – 32
Szkoła Policealna - 0

53

przystąpiło 80% zdało 50%. W roku
szkolnym 2011/12 i 21013/14 szkoła nie
zrealizowała naboru.
T nr 18 szkoła kształciła w zawodach:
2011/12 technik informatyk, technik
poligraf do egzaminu zawodowego
przystąpiło 89,9% zdało 70,9%. W roku
2012/13 szkoła kształciła w zawodach:
technik informatyk, technik poligraf,
technik mechatronik, technik
cyfrowych procesów graficznych,
technik procesów drukowania do
egzaminów zawodowych przystąpiło
76,3% zdało 57,8%. W roku 2013/14
szkoła kształciła w zawodach: technik
informatyk, technik poligraf, technik
mechatronik, technik cyfrowych
procesów graficznych, technik procesu
drukowania, technik procesów
introligatorskich do egzaminów
zawodowych przystąpiło 74,6% zdało
66%.
Zdawalność egzaminu maturalnego:
2011/12 przystąpiło 85,9% zdało 83,6%
2012/13 przystąpiło 78% zdało 71,7%
2013/14 przystąpiło 73% zdało 63,04%.
T nr 17 szkoła w kolejnych latach
kształciła w zawodach: 2011/12 technik
analityk, technik elektronik, technik
elektryk, technik mechanik, technik
mechatronik, technik ochrony
środowiska, technik teleinformatyk do
egzaminu zawodowego przystąpiło
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98,34% zdało 68,5%; w roku szkolnym
2012/13 technik analityk, technik
elektronik, technik elektryk, technik
mechanik, technik mechatronik,
technik ochrony środowiska, technik
teleinformatyk, technik informatyk do
egzaminu zawodowego przystąpiło
98,19% zdało 76,8%; rok szkolny
2013/14 technik analityk, technik
elektronik, technik elektryk, technik
mechanik, technik mechatronik,
technik ochrony środowiska, technik
teleinformatyk, technik energetyk,
technik informatyk do egzaminu
zawodowego przystąpiło 98,74% zdało
71,8%.
Zdawalność egzaminu maturalnego:
2011/12 przystąpiło 99,45% zdało
95,56%
2012/13 przystąpiło 99,4% zdało 96,99%
2013/14 przystąpiło 98,74% zdało
96,82%

16

Zespół Szkół Budowlanych
im. Powstańców Śląskich
ul. Techników 7
Dąbrówka Mała

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa nr 1
Technikum nr 1
Internat

ZSZ nr 1 – 3
T nr 1 – 8

37

ZSZ nr 1 szkoła kształci w zawodach:
murarz, technolog robót
wykończeniowych w budownictwie, a
od roku 2012/13 również murarz –
tynkarz, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie.
Zdawalność egzaminów zawodowych:
2011/12 przystąpiło 97% zdało 64%,
2012/13 przystąpiło 93% zdało 92%,
2013/14 przystąpiło 96% zdało 73%.
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T nr 1 szkoła kształci w zawodach:
technik budownictwa, a od roku
2012/13 również technik technologii
odzieży, technik geodeta, technik
architektury krajobrazu. Zdawalność
egzaminu zawodowego: 2011/12
przystąpiło 68% zdało 35%; 2012/13
przystąpiło 86% zdało 56%; 2013/14
przystąpiło 81% zdało 51%.
Zdawalność egzaminu maturalnego:
2011/12 przystąpiło 82% zdało 81%
2012/13 przystąpiło 86% zdało 86%
2013/14 przystąpiło 86% zdało 71%

17

Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 3
ul. Bolesława Chrobrego 4
oś. Tysiąclecia
Wszystkie poddziały w IX LO są
oddziałami integracyjnymi

18

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr
1 im. Mikołaja Kopernika
ul. Sienkiewicza 74
Śródmieście

Gimnazjum nr 8
im. Królowej Jadwigi
IX Liceum
Ogólnokształcące
z Oddziałami
Integracyjnymi im.
H. Sienkiewicza
Gimnazjum nr 24 z
Językiem Nauczania
Francuskim
im. Mikołaja
Kopernika
I Liceum
Ogólnokształcące
z Oddziałami
Dwujęzycznymi
im. Mikołaja
Kopernika

G nr 8 – 6
IX LO z OI – 3

G nr 24 – 6
I LO – 12

26

22

X LO z OI – zdawalność egzaminu
maturalnego: 2011/12 przystąpiło
88,41% zdało 65,57%; 2012/13
przystąpiło 85% zdało 64,7%; 2013/14
przystąpiło 72,97% zdało 48,15%.

I LO – zdawalność egzaminu
maturalnego:
2011/12 przystąpiło 99% zdało 99%
2012/13 przystąpiło 99% zdało 99%
2013/14 przystąpiło 100% zdało 100%

44

Polityka Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022

Zespół Szkół Ogólnokształcących
dla Dorosłych
ul. 3-go Maja 42
Śródmieście

Szkoła mieści
się w budynku
VIII LO

XIX Liceum
Ogólnokształcące dla
Dorosłych

LO - 10

Nie dotyczy

17, w szkole
funkcjonują oddziały
dwujęzyczne z
językiem hiszpańskim

Nie dotyczy

18, w tym oddział IB
z międzynarodową
matura

24

Nie dotyczy

16

21

23

V Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Broniewskiego
ul. Gen. Z. W. Jankego 85
Ochojec

Nie dotyczy

3

16

24

VI Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Długosza ul. Lwowska 12
Szopienice

Nie dotyczy

6

19

25

VII Liceum Ogólnokształcące
im. Harcerzy Obrońców Katowic
ul. Panewnicka 13
Ligota

Nie dotyczy

6

21

19

20

21

22

II Liceum Ogólnokształcące z
Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej
ul. Głowackiego 6
Śródmieście
III Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza ul.
Mickiewicza 11
Śródmieście
IV Liceum Ogólnokształcące
im. Gen. Stanisława Maczka
ul. Katowicka 54
Koszutka

25

Zdawalność egzaminu maturalnego:
2011/12 przystąpiło 58,8% zdało 85%
2012/13 przystąpiło 45,2% zdało 64,3%
2013/14 przystąpiło 59,3% zdało 43,8%
Zdawalność egzaminu maturalnego:
2011/12 przystąpiło 100% zdało 100%
2012/13 przystąpiło 100% zdało 99,5%
2013/14 przystąpiło 100% zdało 99%
Zdawalność egzaminu maturalnego:
2011/12 przystąpiło 100% zdało 100%
2012/13 przystąpiło 100% zdało 99,5%
2013/14 przystąpiło 100% zdało 99%
Zdawalność egzaminu maturalnego:
2011/12 przystąpiło 100% zdało 99,5%
2012/13 przystąpiło 100% zdało 100%
2013/14 przystąpiło 100% zdało 97,7%
Zdawalność egzaminu maturalnego:
2011/12 przystąpiło 100% zdało 94,9%
2012/13 przystąpiło 100% zdało 87,9%
2013/14 przystąpiło 100% zdało 84,2%, z
zastrzeżeniem, że szkołę ukończyło
w roku szkolnym 2013/14 89,23%
uczniów
Zdawalność egzaminu maturalnego:
2011/12 przystąpiło 93,9% zdało 87,9%
2012/13 przystąpiło 88,7% zdało 86,2%
2013/14 przystąpiło 80% zdało 86,6%
Zdawalność egzaminu maturalnego:
2011/12 przystąpiło 100% zdało 98%
2012/13 przystąpiło 100% zdało 100%
2013/14 przystąpiło 100% zdało 81%
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26

27

28

29

VIII Liceum Ogólnokształcące
Z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Skłodowskiej – Curie
ul. 3-go Maja 42
Śródmieście
X Liceum Ogólnokształcące
im. I. J. Paderewskiego
ul. K. Miarki 6
Zawodzie
XIV Liceum Ogólnokształcące
im. mjr. Henryka Sucharskiego
ul. Józefowska 32
Wełnowiec
XV Liceum Ogólnokształcące
im. rtm. Witolda Pileckiego
ul. Obroki 87
oś. Witosa

Nie dotyczy

19, w szkole
funkcjonują oddziały
dwujęzyczne z
językiem niemieckim

27

Nie dotyczy

16

23

Nie dotyczy

15

12

Nie dotycz

8

19

Zdawalność egzaminu maturalnego:
2011/12 przystąpiło 100% zdało 100%
2012/13 przystąpiło 100% zdało 100%
2013/14 przystąpiło 100% zdało 100%
Zdawalność egzaminu maturalnego:
2011/12 przystąpiło 100% zdało 100%
2012/13 przystąpiło 100% zdało 100%
2013/14 przystąpiło 98,17% zdało 100%
Zdawalność egzaminu maturalnego:
2011/12 przystąpiło 93% zdało 89%
2012/13 przystąpiło 88% zdało 92%
2013/14 przystąpiło 89% zdało 88%
Zdawalność egzaminu maturalnego:
2011/12 przystąpiło 95% zdało 56,7%
2012/13 przystąpiło 88% zdało 71,6%
2013/14 przystąpiło 99% zdało 40,7%
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Szkoły ogólnodostępne i szkoły ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi wszystkich typów zatrudniają wysoko wykwalifikowaną kadrę
pedagogiczną, w tym również do prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, rewalidacyjnych oraz zajęć kształcenia
zawodowego, które realizowane są zarówno w warsztatach/ pracowniach szkolnych, jak i u pracodawców. Wyposażenie szkół umożliwia
indywidualizację procesu dydaktycznego oraz wykorzystanie najnowszych technologii, również informacyjnych w celu modyfikacji metod
i form pracy z młodzieżą. Jakość pracy szkół samorządowych oraz realizacja innowacji i programów autorskich wpływa na osiągnięcia i sukcesy
uczniów nie tylko w skali regionu, województwa, kraju ale również na arenie międzynarodowej. Potwierdzeniem wysokiej jakości usług
edukacyjnych katowickich szkół są wojewódzkie i ogólnopolskie certyfikaty jakości oraz wysokie wyniki ewaluacji zewnętrznej.
Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Dzieci i młodzież, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ich rodzice mogą skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej miasta
Katowice i wybrać odpowiedni, zgodny z indywidualnymi potrzebami, model wychowania przedszkolnego/ edukacji szkolnej
w: oddziałach integracyjnych w placówkach ogólnodostępnych, oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych lub w zespołach szkół
specjalnych a także skorzystać z możliwości, którą daje tzw.

edukacja włączającą, czyli realizacja obowiązku rocznego przygotowania

przedszkolnego i obowiązku szkolnego w ogólnodostępnych oddziałach przedszkoli/ szkół. Miasto Katowice prowadzi oddziały specjalne
w 5 przedszkolach, 3 oddziały specjalne w szkołach podstawowych (dla uczniów z upośledzeniem ruchowym, z afazją oraz dla uczniów
z niedosłuchem centralnym i słabo słyszących). W 1 gimnazjum ogólnodostępnym i w 1 ogólnodostępnej szkole ponadgimnazjalnej
uruchomiono oddział specjalny dla uczniów z niedosłuchem centralnym i słabo słyszących. W ofercie edukacyjnej Miasta jest również oddział
specjalny w szkole policealnej. Oddziały integracyjne funkcjonują: w 7 miejskich przedszkolach oraz jeden integracyjny oddział rocznego
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkole podstawowej, w 7 szkołach podstawowych, w 5 gimnazjach oraz w jednym liceum
ogólnokształcącym. W tabeli poniżej przedstawiono zespoły szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest PMK.
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Lp.

Nazwa Zespołu

1

Zespół Szkół Specjalnych nr 6,
ul. Medyków
Ligota. Zajęcia dla uczniów
prowadzone są w siedzibie szkoły,
tj. w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego
Górnośląskie Centrum Zdrowia
Dziecka; w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Klinicznym nr
7 Górnośląskie Centrum
Medyczne, ul. Ziołowa 45 – 47
oraz w Szpitalu im.
S. Leszczyńskiego, ul. Raciborska
27

Składowe Zespołu

Liczba oddziałów w roku
szkolnym 2015/16

Szkoła Podstawowa dla Dzieci
Chorych im. Krystyny Bochenek,
Gimnazjum nr 34 dla Dzieci
Chorych im. Krystyny Bochenek,
XXI Liceum Ogólnodostępne, a
ponadto: zespoły zajęć
pozalekcyjnych oraz oddział
rocznego obowiązkowego
przygotowania przedszkolnego
przy szkole podstawowej

Oddziały są utworzone z
uwzględnieniem specyfiki
oddziałów szpitalnych
oraz potrzeb
hospitalizowanych dzieci i
młodzieży:
SP – 17, w tym oddział
przedszkolny i zespoły
zajęć pozalekcyjnych,
G - 11, w tym zespoły
zajęć pozalekcyjnych,
XXI LO - 1

2

Zespół Szkolno – Przedszkolny dla
Dzieci Niesłyszących i Słabo
Słyszących
ul. Grażyńskiego 17
Koszutka

Przedszkole,
Szkoła Podstawowa,
Gimnazjum nr 31,
XX Liceum Ogólnokształcące,
Szkoła Policealna nr 11

P – 3,
SP – 12,
G – 6,
XX LO – 4,
Szkoła Policealna – brak
naboru

3

Zespół Szkół Zawodowych
Specjalnych nr 6

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Specjalna nr 16 im. J. Korczaka,

ZSZS – 4
SPP - 9

Charakterystyka Szkoły
Zespół prowadzi zajęcia w 3 szpitalach
dla hospitalizowanych dzieci
i młodzieży. Zajęcia prowadzone są w
grupach oraz indywidualnie dla
uczniów leżących. Nauczyciele
realizują programy nauczania, które są
zatwierdzone do realizacji w szkolnych
zestawach programów szkół
macierzystych. Zespoły zajęć
pozalekcyjnych są oddziałami
nieferyjnymi, tzn. zajęcia prowadzone
są przez cały rok kalendarzowy.
Do Zespołu uczęszczają uczniowie
niesłyszący i uczniowie słabo słyszący,
w tym ze sprzężeniami, również
z autyzmem . W Zespole realizowany
jest między innymi program pn.
Alternatywne metody komunikacji,
którego głównym celem jest
kształtowanie umiejętności werbalnych
i pozawerbalnych metod komunikacji.
Do Zespołu uczęszczają uczniowie z
upośledzeniem umysłowym w stopniu
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ul. Rolna 22
Brynów – część Wschodnia,
oś. Zgrzebnioka

Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy

4

Zespół Szkół Specjalnych nr 7
ul. Zamkowa 2a
Janów – Nikiszowiec

Szkoła Podstawowa nr 6
Specjalna,
Gimnazjum Specjalne nr 30

SP – 18,
G-1

5

Zespół Szkół Specjalnych nr 8
im. Andrzeja Mielęckiego
ul. Szkolna 5
Śródmieście

Szkoła Podstawowa nr 7
Specjalna,
Gimnazjum Specjalne nr 25

SP – 6,
G-8

6

Zespół Szkół Specjalnych nr 9
ul. Ścigały 17
Bogucice

Szkoła Podstawowa nr 39
Specjalna im. Jana Pawła II,

SP – 10,
G-7

lekkim, umiarkowanym i znacznym, w
tym ze sprzężeniami (niedowidzący,
niedosłyszący, niepełnosprawni
ruchowo, z autyzmem). W roku
szkolnym 2012/13 38% absolwentów
szkoły zawodowej oraz 15%
absolwentów SPP w przeciągu 6
miesięcy od zakończenia szkoły
podjęło pracę. 38% absolwentów SPP
uczęszcza na warsztaty terapii
zajęciowej dla dorosłych.
Do Zespołu uczęszczają uczniowie z
upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym, znacznym i głębokim,
ze sprzężeniami, w tym z autyzmem, z
niepełnosprawnością ruchową, z
niedosłuchem i niedowidzące.
Uczniowie z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębokim
uczestniczą w zajęciach rewalidacyjno
- wychowawczych
W Zespole obowiązek szkolny
realizują uczniowie z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim i
umiarkowanym oraz z
niepełnosprawnością sprzężoną –
upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym lub znacznym i
autyzm.
Do Zespołu uczęszczają uczniowie z
lekkim i umiarkowanym
upośledzeniem umysłowym, w tym ze
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sprzężeniami: niedowidzący,
niedosłyszący, niepełnosprawni
ruchowo, z autyzmem.

Gimnazjum nr 26 Specjalne
im. Jana Pawła II

7

8

9

Zespół Szkół Specjalnych nr 10
ul. Bpa. Bednorza 13
Szopienice – Burowiec

Szkoła Podstawowa nr 55
Specjalna,
Gimnazjum Specjalne nr 27

Zespół Szkół Specjalnych nr 11
ul. Gliwicka 148 a
Załęże

Szkoła Podstawowa nr 60
Specjalna im. Marii
Grzegorzewskiej,
Gimnazjum Specjalne nr 28

Zespół Szkół Specjalnych nr 12
ul. Kołobrzeska 8
Ligota - Panewniki

Szkoła Podstawowa nr 61
Specjalna im. Polskich
Kawalerów Maltańskich,
Gimnazjum Specjalne nr 29 im.
Polskich Kawalerów
Maltańskich

SP – 5,
G-4

Do Zespołu kierowani są uczniowie z
upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim i umiarkowanym oraz,
podobnie jak powyżej ze sprzężeniami:
autyzm, niepełnosprawność ruchowa,
niedosłuch i niedowidzenie.

SP – 11,
G-2

W Zespole obowiązek szkolny
realizują uczniowie z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim i
umiarkowanym. W Szkole
Podstawowej nr 60 utworzono oddział
specjalny dla dzieci z autyzmem w
normie intelektualnej.

SP – 9,
G-4

Do Zespołu uczęszczają uczniowie z
upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim i umiarkowanym oraz ze
sprzężeniami: z autyzmem i
niedowidzące.

Dla wszystkich zespołów szkół specjalnych obsługę finansowo – księgową prowadzi ZOJO. Kadrę pedagogiczną ww. Zespołach stanowią
nauczyciele o wielokierunkowych, wysokich kwalifikacjach zawodowych. Wyposażenie, wchodzących w skład zespołów, szkół specjalnych,
w tym zwłaszcza sale doświadczania świata oraz sale do prowadzenia zajęć specjalistycznych umożliwiają kierowanie do uczniów bogatej oferty
edukacyjnej i terapeutycznej (terapia sensoryczna, Biofeedbeck, Tomatisa, Metody Warnkego). Realizowane, opracowane i wdrożone przez
nauczycieli programy autorskie i innowacje pedagogiczne są gwarancją indywidualizacji pracy z uczniem. O jakości kształcenia specjalnego
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i integracyjnego w Mieście Katowice świadczą sukcesy uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w konkursach
i zawodach, w tym na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim oraz certyfikaty, którymi legitymują się, podobnie jak szkoły ogólnodostępne,
zespoły szkół specjalnych, między innymi: Bezpieczna Szkoła, Szkoła z Klasą, Szkoła przyjazna osobom chorym na cukrzycę, Szkoła Promująca
Zdrowie, Certyfikat Miejskiego Środowiskowego Programu Profilaktycznego, certyfikat uczestnictwa w próbnym sprawdzianie z OPERONEM,
a także realizowane programy: Szklanka mleka, Pełny talerzyk, Owoce i warzywa w szkole, Zdrowo jem – więcej wiem, Z bajką bezpieczniej
(program Straży Miejskiej w Katowicach), program PEAD i Skrzydła Caritas Katowice, Dzień Godności Niepełnosprawnych.
Wieloprofilowa stymulacja i rehabilitacja uczniów niepełnosprawnych jest możliwa poprzez udział w specjalistycznych zajęciach, w tym
w zajęciach dogo- i hipoterapii oraz realizowanych programach: Florek w Małej Strażnicy, Zachowaj trzeźwy umysł, Bezpieczna szkoła –
bezpieczny uczeń, Miejska dżungla i Bezpieczne dziecko przyjaciel Sznupka, Dzień bez papierosa i wiele innych. Zespoły szkół specjalnych,
w celu wzajemnej wymiany doświadczeń, prowadzą szeroką współpracę. Na szczególną uwagę zasługują organizowane corocznie, przez Zespół
Szkół Specjalnych nr 8, Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne dla uczniów szkół specjalnych, które w roku szkolnym 2014/15 odbyły się po
raz siódmy. W Mistrzostwach uczestniczą gimnazjaliści ze szkół specjalnych z terenu miasta Katowice oraz z Ostrawy, Miszkolca i Koszyc. Zespół
Szkolno – Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w roku szkolnym 2011/12 był organizatorem X Ogólnopolskiego Konkursu
odczytywania mowy z ust uczniów szkół podstawowych oraz w roku szkolnym 2012/13 XXI Ogólnopolskiego Konkursu znajomości języka
polskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, goszcząc w Katowicach nauczycieli i uczniów z ośrodków dla dzieci z wadami słuchu
z całej Polski. Szkoły specjalne nawiązują również stałą współpracę z uczelniami wyższymi, czego przykładem może być umowa zawarta
pomiędzy Górnośląską Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach a Zespołem Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach
o realizacji wzajemnych kontaktów z wykorzystaniem takich form współpracy, jak: projekty edukacyjne i terapeutyczne, organizacja konferencji,
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prowadzenie badań naukowych. Wspólnym celem Uczelni i Zespołu jest: doskonalenie wolontariatu, inicjowanie i realizowanie różnorodnych
form aktywności społecznej i edukacyjnej, umożliwienie studentom odbycia praktyk pedagogicznych.
Zespoły szkół specjalnych aktywnie współpracują z Oddziałem Regionalnym Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska w organizacji
paraolimpiad dla uczniów szkół specjalnych w bowlingu i jeździe konnej – Zespół Szkół Specjalnych nr 11 oraz w kolarstwie – Zespół Szkół
Specjalnych nr 7. Należy podkreślić, że wszystkie przedszkola/ szkoły do których uczęszczają uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
są miejscem odbywania praktyk dla studentów kierunków pedagogicznych.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Samorząd Miasta Katowice prowadzi sześć poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym dwie poradnie specjalistycznych. Obsługę
finansowo – księgową dla wszystkich PPP prowadzi ZOJO.

LP.

Nazwa Poradni

1

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
ul. Okrzei 4
Koszutka

2

Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Sokolska 26

Liczba uczniów objętych
zajęciami
Rok szkolny 2011/12 –
715 uczniów i 2 484
rodziców,
2012/13 – 906 uczniów i
2 397 rodziców,
2013/14 – 1 209 uczniów i
2 525 rodziców
Rok szkolny 2011/12 –
2 275,
2012/13 – 2 456,

Liczba wydanych
orzeczeń

Liczba wydanych
opinii

Rodzaje prowadzonych terapii

2011/12 – 11
2012/13 – 4
2013/14 – 8

2011/12 – 22
2012/13 – 22
2013/14 - 18

Terapia: indywidualna, terapia
rodzin, interwencje kryzysowe,
mediacje,.

2011/12 – 1 073
2012/13 – 1 390
2013/14 – 1 346

2011/12 – 867
2012/13 – 716
2013/14 – 763

Terapia: logopedyczna,
psychologiczna, ćwiczenia
rehabilitacyjne, inne formy
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Śródmieście

2013/14 – 2 696

pomocy indywidualnej, grupowa,
rodzin, wczesne wspomaganie
rozwoju.

3

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna nr 1
ul. Rataja 14
oś. Witosa

Rok szkolny 2011/12 –
1 580,
2012/13 – 1 504,
2013/14 – 1 476

2011/12 – 86
2012/13 – 112
2013/14 – 105

2011/12 – 353
2012/13 – 339
2013/14 – 317

4

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna nr 2 im. ks. dra
S. Wilczewskiego
Ul. Łętowskiego 6a
Piotrowice - Ochojec

Rok szkolny 2011/12 –
1 426,
2012/13 – 1 282,
2013/14 –1 376

2011/12 – 173
2012/13 – 152
2013/14 – 146

2011/12 – 537
2012/13 – 445
2013/14 – 502

5

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna nr 3

Rok szkolny 2011/12 –
963,

2011/12 – 91
2012/13 – 110

2011/12 – 342
2012/13 – 227

Terapia: indywidualna –
psychologiczna, pedagogiczna,
logopedyczna; grupowa – z
wykorzystaniem metody Dobrego
Startu oraz z zakresu socjoterapii,
zaburzeń rozwoju społeczno –
emocjonalnego, profilaktyki
dyskalkulii, kształtowania
umiejętności społecznych,
rozwijania zakłóconych funkcji
społecznych, trudności w
koncentracji uwagi, zajęć
korekcyjno - kompensacyjnych.
Terapia: indywidualna –
pedagogiczna, psychologiczna,
logopedyczna oraz terapia
grupowa dla 20 grup
terapeutycznych, między innymi z
zakresu: stymulowania rozwoju
językowego metodą symulacyjno
– symultaniczną, stymulowania
rozwoju umiejętności
matematycznych, wspierania
rozwoju dzieci pięcio i
sześcioletnich, wspomagania
rozwoju emocjonalnego i
ruchowego dzieci najmłodszych,
Terapia: zajęcia o charakterze
korekcyjno – kompensacyjnym,
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6

ul. Szopienicka 58
Janów – Nikiszowiec

2012/13 – 1 185,
2013/14 – 1 145

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna nr 5
ul. Okrzei 4
Koszutka

Rok szkolny 2011/12 –
1 960,
2012/13 – 1 594,
2013/14 – 1 845

2013/14 – 116

2013/14 – 240

2011/12 – 197
2012/13 – 188
2013/14 – 175

2011/12 – 624
2012/13 – 765
2013/14 – 545

zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia
dla dzieci szczególnie
uzdolnionych, zajęcia
relaksacyjne, indywidualna terapia
psychologiczna i logopedyczna,
spotkania terapeutyczne dla
rodzin,
Terapia: zajęcia o charakterze
korekcyjno – kompensacyjnym,
indywidualna terapia
logopedyczna i psychologiczna
oraz o charakterze psychoterapii,
zajęcia z uczniem zdolnym,
terapia EEG Biofeedbeck, zajęcia
grupowe aktywizujące do wyboru
kierunku kształcenia i zawodu,
zajęcia grupowe prowadzone w
szkołach i placówkach
oświatowych, mediacje i
negocjacje, porady po badaniach
przesiewowych.

Spośród sześciu poradni psychologiczno – pedagogicznych cztery mają określony obwód i przypisane placówki, i tak PPP nr 1 obejmuje wsparciem
łącznie 60 placówek, PPP nr 2 wspiera 75 jednostek, PPP nr 3 świadczy usługi dla 33 placówek zaś PPP nr 5 obejmuje działaniem 76 przedszkoli/
szkół. Z uwagi na specyfikę zadań Specjalistyczna Poradnia Rodzinna i Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna świadczą usługi
dzieciom i młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom z terenu Miasta, bez przypisanego obwodu, a także, na podstawie zawartych porozumień,
z miast sąsiednich. Ze względu na specyfikę pracy poszczególnych poradni różna jest liczba etatów pracowników pedagogicznych i tak: PPP nr 1
– 12,5 etatu, PPP nr 2 – 13 etatów, PPP nr 3 - 11,5 etatu, PPP nr 5 – 15 etatów, SPR – 8 etatów i SPP-P – 23,5 etatów. Poradnie nie tylko
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współpracują z placówkami ale również z instytucjami: Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach, Wojewódzka i Miejska Komenda Policji w Katowicach, organizacje pozarządowe. Na podkreślenie zasługuje bogata oferta
warsztatów i zajęć dla nauczycieli przygotowywana na każdy rok szkolny przez katowickie poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz stale
wzbogacana oferta zajęć warsztatowych dla uczniów i ich rodziców, prowadzonych na terenie przedszkoli/ szkół. Poradnie włączają się
w organizację akcji „lato/ zima w mieście”, a także aktywnie uczestniczą w realizacji miejskich i ogólnopolskich programów i projektów
profilaktycznych.
Placówki pracy pozaszkolnej
Trzy publiczne placówki oświatowo – wychowawcze, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form
wypoczynku i organizacji czasu wolnego są prowadzone przez miasto Katowice.
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego
Placówka mieści się w dzielnicy Śródmieście, w budynku przy ul. Mikołowskiej 26,który decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z dnia
13 kwietnia 2010r., został wpisany do rejestru zabytków klasy „A”. Bogata oferta Placówki, realizowana w pracowniach: Edukacji czytelniczej
i medialnej; Edukacji obywatelskiej, historii, WOS i geografii; Choreograficznej; Muzycznej; Teatralno – Impresaryjnej; Medialnej; Rysunku,
malarstwa, grafiki; Rzeźby, ceramiki, rękodzieła, witrażu; Profilaktyki i współpracy ze środowiskiem lokalnym; Biologii i Centrum Edukacji
Ekologicznej; Chemii, i Fizyki; Matematyki i Informatyki; Lingwistycznej; Modelarskiej oraz w pracowniach sportowych: Judo, Szermierka;
Gimnastyka; Pływanie; Żeglarstwo; Narciarstwo; Strzelectwo, adresowana zarówno do odbiorców indywidualnych, jak i grup przedszkolnych/
szkolnych, umożliwia rozwijanie osobistych pasji i zainteresowań. Uczestnicy zajęć są laureatami konkursów, turniejów, zawodów i olimpiad
z wielu dziedzin, od fizyki, chemii, matematyki, biologii, języka polskiego począwszy poprzez Międzynarodową Konferencję Młodych
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Naukowców, sukcesy w zakresie modelarstwa lotniczego, filmoznawstwa, fotografiki, muzyki, tańca, plastyki, teatru, do licznych sukcesów
w wielu dyscyplinach sportowych, zarówno w skali regionu i kraju, jak i na arenie międzynarodowej,. Baza dydaktyczna Pałacu Młodzieży, w tym,
między innymi, basen, sala gimnastyczna, sala baletowa, sala teatralna i multimedialna oraz jego wyposażenie umożliwiają prowadzenie zajęć na
najwyższym poziomie, z wykorzystaniem najnowszych metod i form pracy, zaś stała współpraca międzynarodowa daje możliwość wymiany
doświadczeń pomiędzy nauczycielami Placówki a nauczycielami zatrudnionymi w ośrodkach i szkołach w wielu krajach Europy.
Młodzieżowy Dom Kultury
Placówka mieści się w dwóch budynkach, tj. przy ulicy Gliwickiej 214, w dzielnicy Załęże i przy ulicy Tysiąclecia 5, w dzielnicy Tysiąclecie.
Bogata oferta dydaktyczna MDK pozwala zarówno na rozwijanie zainteresowań i talentów oraz również na kształtowanie pożądanych
i oczekiwanych postaw u wychowanków. Beneficjentami zajęć są uczniowie szczególnie uzdolnieni, jak i młodzi mieszkańcy Miasta, którym
merytoryczni pracownicy Placówki wskazują kierunki rozwoju oraz motywują i wspierają w dążeniu do celu. Wszyscy nauczyciele, zatrudnieni
w MDK opracowali i wdrożyli programy autorskie, a wysoka jakość ich pracy została potwierdzona przez Ministerstwa Edukacji Narodowej
przyznaniem tytułu „Miejsce odkrywania talentów”. Zajęcia prowadzone w obu budynkach adresowane są, podobnie jak w Pałacu Młodzieży,
do indywidualnych uczestników, jak i do grup przedszkolno – szkolnych. Młodzieżowy Dom Kultury do realizacji zadań statutowych dysponuje
9 pracowniami, w tym: 2 pracownie komputerowe, 2 pracownie plastyczne, 2 sale do zajęć baletu, modelarnia, sala edukacyjna, biblioteka,
pomieszczenia wielofunkcyjne, boisko „Orlik 2012” oraz odkryty basen. Oferta MDK pozwala na udział wychowanków w konkursach, turniejach
i zawodach. Wśród licznych ogólnopolskich i międzynarodowych sukcesów podopiecznych na wyróżnienie zasługują tytuły mistrzowskie – I i III
miejsce oraz Wicemistrz Polski Modeli Latających na uwięzi w klasie F2A oraz w klasie F2A/M a także międzynarodowe, wieloletnie sukcesy
Zespołu Pieśni i Tańca „Tysiąclatki”.
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Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, usytuowany przy ulicy Paderewskiego 46A, w dzielnicy oś. Paderewskiego, prowadzi zajęcia indywidualne
oraz zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w zakresie rekreacyjnego i wyczynowego uprawiania różnych dyscyplin sportowych, takich jak: nauka
pływania, pływanie sportowe, korekcja wad postawy, koszykówka, lekka atletyka. Wychowankowie Placówki nie tylko osiągają sukcesy
w ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach sportowych, ale również kontynuują po zakończeniu zajęć w MOS karierę sportową, czego
przykładem mogą być powołania do kadry narodowej – koszykówka.
W tabeli poniżej przedstawiono dane ilościowe dotyczące zajęć w miejskich placówkach oświatowo – wychowawczych.
Nazwa Placówki/ dzielnica
Pałac Młodzieży im. Prof.
Aleksandra Kamińskiego
Śródmieście
Młodzieżowy Dom Kultury
Załęże, oś. Tysiąclecia
Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy
oś. Paderewskiego

Liczba form
zajęć stałych

Liczba uczestników
zajęć stałych

Liczba form zajęć
okresowych

Liczba uczestników
zajęć okresowych6

Liczba etatów
pedagogicznych7

340

4 633

78

3 996

82,08

75

1 649

196

9 278

21,3

121

1 452

276

8 924

20,63
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O jakości pracy szkół świadczą wyniki osiągane przez uczniów podczas sprawdzianu/ egzaminów zewnętrznych8
Średni wynik sprawdzianu po szkole podstawowej w punktach– test standardowy
Rok szkolny

Liczba

Miasto Katowice

Województwo

Kraj

przystępujących
2011/12

2.157

23,29

22,56

22,30

2012/13

2.080

24,42

23,55

24,03

2013/14

1.942

26,0

25,44

25,80

Miasto Katowice

Województwo

Kraj

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w %- test standardowy
Język polski
Rok szkolny
Liczba
przystępujących
2011/12

2.462

67,51

65,99

65,0

2012/13

2.302

63,72

62,36

62,0

2013/14

2.180

70,06

69,08

68,0

Miasto Katowice

Województwo

Kraj

Historia – wiedza o społeczeństwie
Rok szkolny

Liczba
przystępujących

2011/12

2.462

62,51

60,92

61,0

2012/13

2.302

58,25

57,79

58,0

2013/14

2.180

60,21

58,93

59,0
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Przedmioty matematyczno – przyrodnicze
Rok szkolny

Liczba

Miasto Katowice

Województwo

Kraj

przystępujących
2011/12

2.459

48,60

46,63

47,0

2012/13

2.303

48,09

47,07

48,0

2013/14

2.181

48,27

46,0

47,0

Miasto Katowice

Województwo

Kraj

Język angielski – poziom podstawowy
Rok szkolny

Liczba
przystępujących

2011/12

2.204

66,67

64,09

63,0

2012/13

2.078

66,94

64,10

63,0

2013/14

1.951

70,67

67,96

67,0

Miasto Katowice

Województwo

Kraj

Język angielski – poziom rozszerzony
Rok szkolny

Liczba
przystępujących

2011/12

2.190

47,88

45,61

46,0

2012/13

2.056

46,98

44,69

45,0

2013/14

1.918

48,93

45,31

46,0
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Zdawalność egzaminu maturalnego w %
Rok
szkolny

Typ szkoły

Liczba uczniów
kończących
szkołę

2011/12

LO

2012/13

2013/14

Szkoły prowadzone
przez miasto
Katowice

Województwo

Kraj

1.619

Liczba uczniów,
którzy zdali
egzamin
maturalny
1.529

94,4

94,0

93,0

LP

57

42

73,7

69,0

68,0

T

802

602

75,1

80,0

78,0

TU

9

3

33,3

33,0

30,0

ULO

9

6

66,7

26,0

37,0

Razem

2.496

2.182

87,4

87,0

86,0

LO

1.657

1.582

95,5

94,0

94,0

LP

33

20

60,6

71,0

72,0

T

684

576

84,2

83,0

81,0

TU

19

3

15,8

31,0

35,0

ULO

4

2

50,0

35,0

37,0

Razem

2.397

2.183

91,0

88,0

88,0

LO

1.525

91,5

89,0

89,0

LP

10

3

30,0

59,0

60,0

T

612

462

75,5

74,0

71,0

TU

9

5

55,6

17,0

22,0

1.395
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ULO

brak

brak

brak

brak

brak

Razem

2.156

1.865

86,5

83,0

82,0

Nagradzanie uczniów i nauczycieli 9
Młodzież uczęszczająca do szkół na terenie miasta Katowice może ubiegać się o stypendia i nagrody wymienione poniżej:


„Prymus” – stypendium dedykowane dzieciom i młodzieży za osiągnięcia dydaktyczne, zgodnie z brzmieniem zapisów uchwały
Nr XXIII/490/12 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania
stypendium dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus”.
Pierwsza edycja Programu odbyła się w roku szkolnym 2010/2011. Stypendystami było wówczas 166 uczniów, wysokość stypendium
wynosiła 300,00 zł miesięcznie, przez okres 10 miesięcy. W roku szkolnym 2011/12 152 uczniów otrzymało stypendia w wysokości 250,00
zł zaś138 uczniów otrzymało stypendium w wysokości 300,00 zł w roku szkolnym 2012/13.W roku szkolnym 2014/15 stypendium, również
w wysokości 300,00 zł, zostało przyznane 146 uczniom, natomiast w roku szkolnym 2013/14 150 uczniów odebrało stypendium w
wysokości 207, 00 zł miesięcznie.



nagroda dla uczniów szkół artystycznych, na podstawie zarządzenia Nr 207/2003 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 6 czerwca 2003r.
w sprawie przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów katowickich szkół artystycznych,



nagroda dla uczniów i absolwentów, mieszkańców Katowic, którzy nie ukończyli 35 roku życia, w ramach zadania „Promocja młodych
twórców kultury”, na podstawie zarządzenia Nr 50/2010 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie Promocji
Młodych Twórców Kultury.

Nauczyciele wyróżniający się w pracy z dziećmi i młodzieżą mogą być laureatami nagród:
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za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej nagroda Prezydenta Miasta Katowice, o której mowa w uchwale
Nr XXXVII/777/09 Rady Miasta Katowice z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy (t.j. Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z 2015r., poz. 1582),



za osiągnięcia w dziedzinie kultury nagroda przyznawana na podstawie zarządzenia Nr 2232/2005 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23
lipca 2004r. w sprawie przyznawania nagrody dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Niepubliczne oraz publiczne szkoły/ placówki, dla których organem prowadzącym jest inny organ niż miasto Katowice.
Prezydent Miasta Katowic prowadzi ewidencję i dotuje niepubliczne szkoły i placówki oświatowe oraz prowadzi ewidencję i dotuje publiczne
placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego. Placówki te stanowią uzupełnienie
oferty edukacyjnej Miasta. Do ewidencji, o której mowa, wg stanu na dzień 31.08.2015r. wpisanych jest ogółem 307 jednostek, w tym 305
niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne oraz 2 przedszkola publiczne, prowadzone
przez inny organ niż miasto Katowice. Zestawienie liczby placówek wpisanych do ewidencji do dnia 31.08.2015r. przedstawiono w tabeli
poniżej.
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Lp.

Rodzaj szkoły/ placówki wg wpisu

Liczba wpisanych do ewidencji szkół/
placówek wg typu, stanu na dzień 31
sierpnia 2015 r.10

Uwagi

1

Niepubliczne przedszkola, dla których
organem prowadzącym jest osoba fizyczna
lub prawna

36

2

Przedszkola publiczne, dla których organem
prowadzącym nie jest jednostka samorządu
terytorialnego

2

3

Niepubliczne punkty przedszkolne (inna
forma wychowania przedszkolnego)

10

2 punkty z datą rozpoczęcia działalności od 1 września
2015r.

4

Niepubliczne szkoły podstawowe

16

1 szkoła specjalna, 2 szkoły z datą rozpoczęcia działalności
od 1 września 2015r.

3 przedszkola rozpoczną działalność od 1 września 2015r.
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5

Niepubliczne gimnazja

17

5 gimnazjów dla dorosłych, w tym 1 z datą rozpoczęcia
działalności od 1 września 2015r.; 12 gimnazjów
młodzieżowych, w tym 2 z datą rozpoczęcia działalności od
1 września 2015r.

6

Niepubliczne licea ogólnokształcące

27

9 liceów młodzieżowych, w tym 3 z datą rozpoczęcia
działalności od 1 września 2015r.; 18 liceów dla dorosłych,
w tym 3 z datą rozpoczęcia działalności od
1 września 2015r.

7

Niepubliczne technika

10

2 dla dorosłych i 8 młodzieżowych, w tym 4 z datą
rozpoczęcia działalności od 1 września 2015r.

8

Niepubliczne technika uzupełniające dla
dorosłych

2

9

Niepubliczne zasadnicze szkoły zawodowe
dla młodzieży

3

2 z datą rozpoczęcia działalności od 1 września 2015r.
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10

Niepubliczne szkoły policealne dla
młodzieży z uprawnieniami szkół
publicznych

5

2 z datą rozpoczęcia działalności od 1 września 2015r.

11

Niepubliczne szkoły policealne dla dorosłych
z uprawnieniami szkół publicznych

38

7 z datą rozpoczęcia działalności od 1 września 2015r.

12

Niepubliczne szkoły policealne bez
uprawnień szkół publicznych

13

13

Niepubliczne placówki oświatowo –
wychowawcze

3

14

Niepubliczne ośrodki wychowawcze

3
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15

Niepubliczne poradnie psychologiczno –
pedagogiczne

16

Niepubliczne placówki kształcenia
ustawicznego

5

w tym 3 poradnie specjalistyczne

117

Finansowanie oświaty w mieście Katowice
Bezpośrednim beneficjentem wydatków ponoszonych na oświatę w mieście jest wychowanek/ uczeń. W tabeli poniżej przedstawiono liczbę
uczniów samorządowych jednostek oświatowych na przestrzeni trzech kolejnych lat szkolnych.11
Typ placówki
Miejskie przedszkola i oddziały „0” w
szkołach podstawowych

2011/12

2012/13

2013/14

Liczba uczniów

Liczba uczniów

Liczba uczniów

7 401

7 654

7 831
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12 116

Szkoły podstawowe

12 477

12 233

Gimnazja

6 867

6 309

Szkoły ponadgimnazjalne

11 249

10 445

9 641

Ogółem uczniów

37 994

36 641

35 503

5 915

W zespołach szkół specjalnych, w skład których wchodzi szkoła podstawowa specjalna i gimnazjum specjalne, liczba uczniów w kolejnych latach
wynosiła:


w roku 2011/12 w szkołach podstawowych specjalnych – 353 uczniów w 60 oddziałach, w gimnazjach specjalnych –256 uczniów w 35
oddziałach,



w roku 2012/13 w szkołach podstawowych specjalnych – 360 uczniów w 67 oddziałach, w gimnazjach specjalnych – 237 uczniów w 34
oddziałach,



w roku 2013/14 w szkołach podstawowych specjalnych – 369 uczniów w 73 oddziałach, w gimnazjach specjalnych – 235 uczniów w 36
oddziałach.

Szczególnym zespołem szkół specjalnych jest Zespół Szkół Specjalnych nr 6 dla dzieci i młodzieży przewlekle chorych, w skład którego wchodzą
szkoły przyszpitalne. W kolejnych latach średnioroczna liczba wychowanków/ uczniów w Zespole wynosiła:


w roku szkolnym 2011/2 w szkole podstawowej – 91, zespoły zajęć pozalekcyjnych w szkole podstawowej –120, w gimnazjum – 53,
zespoły zajęć pozalekcyjnych w gimnazjum – 98,
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w roku szkolnym 2012/13 w szkole podstawowej – 97, zespoły zajęć pozalekcyjnych w szkole podstawowej – 137, w gimnazjum – 53,
zespoły zajęć pozalekcyjnych w gimnazjum – 99,



w roku szkolnym 2013/14 w szkole podstawowej – 105, zespoły zajęć pozalekcyjnych w szkole podstawowej – 85, w gimnazjum – 50,
zespoły zajęć pozalekcyjnych w gimnazjum – 61,

Oferta edukacyjna miasta Katowice to również zajęcia stałe i okresowe realizowane przez 3 opisane powyżej placówki pracy pozaszkolnej.
W kolejnych latach liczba zajęć oraz liczba uczestników wynosiła:


w roku szkolnym 2011/12 – zajęcia stałe – 555 form, liczba uczestników – 7 133; zajęcia okresowe – 51 form, liczba uczestników zajęć –
6 260,



w roku szkolnym 2012/13 – zajęcia stałe – 539 form, liczba uczestników – 7 549; zajęcia okresowe – 387 form, liczba uczestników zajęć
– 19 088,



w roku szkolnym 2013/14 – zajęcia stałe – 523 form, liczba uczestników – 7 138; zajęcia okresowe – 126 form, liczba uczestników zajęć
– 6 017,

Na wykresie poniżej przedstawiono graficznie zmianę liczebności uczniów w szkołach prowadzonych przez samorząd miasta Katowice na
przestrzeni lat 2011 - 2014.
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Liczba uczniów w kolejnych latach
38500
38000
37500

37000
36500
36000
35500
35000
34500
34000
2011/2012

2012/2013

2013/2014

Wydatki ponoszone przez samorząd na oświatę związane są, między innymi, z liczbą pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
zatrudnianych w szkołach samorządowych. W tabeli poniżej przedstawiona jest liczba pracowników pedagogicznych, wg stopni awansu
zawodowego, w trzech kolejnych latach.12
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Stopnie awansu zawodowego

2011/12

2012/13

2013/14

Stażysta

172

135

258

Kontraktowy

830

766

733

Mianowany

1 309

1 231

1 158

Dyplomowany

2 732

2 790

2 854

12

18

brak danych

5 055

4 940

5 003

Bez stopnia awansu zawodowego
ogółem

W opisywanym okresie 10 pracowników pedagogicznych pełniło funkcję doradców metodycznych dla nauczycieli.
We wszystkich jednostkach oświatowych zatrudniani są pracownicy niepedagogiczni. W tabeli poniżej zaprezentowano liczbę pracowników
samorządowych, zatrudnionych w jednostkach oświatowych, wg rodzajów stanowisk.13
Rodzaj stanowiska – stanowiska
niepedagogiczne

2011/12

2012/13

2013/14

496

554

559

Kuchnia i stołówka

344

348

341

Pomoc nauczyciela

134

145

151

Ekonomiczno – administracyjne
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Pozostali (robotnik
wykwalifikowany, rzemieślnik,
konserwator, sprzątaczka, woźna)

1 615

1 616

1 693

Ogółem

2 589

2 663

2 744

Jak wynika z powyższych zestawień, w kolejnych latach szkolnych, liczba uczniów w systemie samorządowej oświaty maleje, wzrasta zaś liczba
osób zatrudnionych, w pełnym/ niepełnym wymiarze czasu pracy na stanowiskach pedagogicznych i niepedagogicznych. Bezpośredni wpływ na
spadek liczby uczniów mają zarówno zmiany demograficzne, jak i wzrost liczby publicznych (prowadzonych przez inny organ niż JST)
i niepublicznych placówek oświatowych, do których uczęszczają uczniowie zameldowani/ zamieszkali na terenie miasta Katowice. Wzrost liczby
osób zatrudnianych na stanowiskach pedagogicznych i niepedagogicznych w placówkach jest efektem stałego wzrostu zadań nakładanych na
gminy/ powiaty, w związku ze zmianami przepisów prawa oświatowego, wzrostu liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym, w tym
prowadzonym na terenie placówki, wzrostu liczby umów zawieranych na zastępstwo w związku z długotrwałą nieobecnością pracownika oraz
znacznego rozproszenia sieci placówek samorządowych, co skutkuje między innymi tym, że nauczyciele zatrudniani są w wielu jednostkach
oświatowych w niepełnym, często mniejszym niż ½ etatu, wymiarze.
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Wydatki na oświatę i wychowanie w odniesieniu do ogólnych wydatków miasta 14
Dział klasyfikacji budżetowej

Wykonanie za rok 2012

Wykonanie za rok 2013

Wykonanie za rok 2014

1 173 961 952,21

1 241 800 708,81

1 268 707 697,03

455 915 145,45

459 007 925,48

468 875 955,81

38,84%

36,73%

36,96%

411 385 840,18

412 065 553,56

419 558 522,64

Dział 851 tj. ochrona zdrowia,
w tym profilaktyka w zakresie
oświaty - bieżące

1 028 864,01

1 029 944,19

1 023 038,28

Dział 854, tj. edukacyjna opieka
wychowawcza - bieżące

43 500 441,26

45 912 427,73

48 294 394,89

Wydatki bieżące Miasta ogółem
Bieżące wydatki Miasta na
oświatę
Udział wydatków bieżących na
oświatę w bieżących wydatkach
Miasta
Dział 801 tj. wychowanie i opieka
- bieżące
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Subwencja oświatowa a dopłata miasta Katowice 15
Rok
Subwencja i pozostałe Bieżące wydatki Miasta
dochody Miasta na
na cele oświatowe
zadania bieżące

Dopłata miasta Katowice do
subwencji oświatowej na
wydatki bieżące

% udział subwencji i
pozostałych dochodów Miasta
w wydatkach bieżących

2012

270 933 376,00

455 915 145,45

184 981 770,00

59,43

2013

280 356 905,00

459 007 925,48

178 651 021,00

61,08

2014

288 441 652,00

468 875 955,81

180 434 304,00

61,52

Wydatki oświatowe ponoszone na wynagrodzenia, w zaokrągleniu do pełnych złotych16
Stanowisko

2012

2013

Nauczyciele

190 260 144,00

193 859 431,00

Administracja

14 726 435,00

14 765 197,00

Obsługa

35 553 060,00

35 907 085,00

2014
194 316 648,00

15 727 873,00

41 383 307,00
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Wydatki na wynagrodzenia
ogółem

240 539 639,00

244 531 713,00

Wydatki na wynagrodzenia
i pochodne, w tym dodatkowe
wynagrodzenie roczne ogółem

308 559 794,00

314 626 756,00

Subwencja oświatowa

265 675 898,00

% udział subwencji oświatowej
w wydatkach ponoszonych
na wynagrodzenia ogółem

86,10

271 739 874,00

86,37

251 427 828,00

322 463 109,00

273 055 940,00
84,68
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Poniższy wykres przedstawia stosunek wydatków ponoszonych przez miasto Katowice na wynagrodzenia pracowników sektora oświaty
do subwencji oświatowej

zł330 000 000,00
zł320 000 000,00
zł310 000 000,00
zł300 000 000,00
zł290 000 000,00

zł280 000 000,00
zł270 000 000,00
zł260 000 000,00
2012
Subwencja

2013

2014

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
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Roczny koszt utrzymania jednego ucznia na podstawie wydatków bieżących – dopłata Miasta17

Dział

Typ szkoły

Koszt utrzymania jednego ucznia
na podstawie wydatków bieżących
(zł)

Średnioroczna liczba
uczniów
2012

2013

2014

2012

2013

2014

Dopłata miasta Katowice na jednego
ucznia na podstawie wydatków
bieżących (zł)
2014
2012
2013

801, 854

Szkoły podstawowe

12 116

11 951

12 268

8 261,00

8 464,00

8 376,00

2 197,00

2 458,00

801

Oddziały przedszkolne
w szkołach
podstawowych

150

237

262

3 603,00

3 376,00

3 205,00

3 603,00

1 221,00

801

Przedszkola

7 267

8 588

7 337

8 390,00

7 350,00

8 944,00

7 950,00

6 870,00

801

Gimnazja

6 458

5 990

5 644

9 234,00

9 757,00

10 135,00

6 458,00

5 990,00

2 295,00

107,00
8 264,00
5 644,00
3 803,00

801, 854

Szkolnictwo specjalne

1 060

990

1 015

26 358,00

28 978,00

30 318,00

2 319,00

2 938,00

801

Licea ogólnokształcące

5 571

5 222

4 888

6 230,00

6 664,00

7 099,00

778,00

414,00

801

Licea profilowane

101

39

12

13 321,00

18 502,00

29 147,00

2 994,00

5 968,00

801

Szkoły zawodowe –
zespoły

5 083

4 715

4 413

8 481,00

9 146,00

9 804,00

623,00

1 341,00

792,00

14 256,00

1 796,00
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W wydatkach Miasta należy uwzględnić realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W tabeli poniżej
wykaz programów i projektów realizowanych z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych i innych środków z Unii Europejskiej
w kolejnych latach 18
Rok
2012









2013



2014













Nazwa programu/ projektu, szkoły w programie/projekcie
Pomóż zrobić mi to samemu – SP 67,
Comenius Partnerskie Projekty Szkół – SP 9, SP 11, SP 17, SP 51, SP 59, SP 67, ZSP 1, ZSP 2, ZSP 4, SP 44, SP 29, SP 21, SP 31,
SP 34, SP 65, G 22, ZSO 7, G 16, ZSO 1, III LO, X LO, XV LO, ŚTZN, ZSG,
Leonardo da Vinci – ZSH, ZSPS, ZSZ 3,
Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi – MP 15, MP 41, MP 47, MP 50, MP 67,
MP 91,
Szkolny Ośrodek Kariery – G 5,
Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących – II LO, V LO, VI LO, VII LO,
IX LO, ZSO 1, ZSE, G 1, G 2, G 3, G 4, G 5, G 8, G 6, G 9, G 10, G 11, G 13, G 14, G 15, G 16, G 18, G 19, G 20, G 21, ZSI 1,
Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych –
ŚTZN, ZSP-M.
Comenius Partnerskie Projekty Szkół – SP 9, SP 21, SP 31, SP 65, SP 20, SP 67, SP 11, SP 34, ZSP 3, ZSO 1, III LO, X LO, XV
LO, ZSG,
Szkoła równych szans – ZSS 8,
System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach,
Pracuję mam szansę – ŚTZN,
Europejskie staże – szansą na karierę zawodową uczniów – ZSZ 3,
Leonardo da Vinci – ZSPS, ZSZ 3.
Comenius Partnerskie Projekty Szkół – SP 9, SP11, SP 20, SP21, SP31, SP 34, SP65, SP 67, ZSP 3, G14, ZSO nr 1, IIILO, X LO,
XV LO, ZSG,
Erasmus+ - SP11, SP12, G10, G 22, X LO, ZSE, ZSP 2, ZSPS, ZS 4, ZSO1, ZSS12, ZSB, ZSH, ZSG,
Leonardo da Vinci – T 8, ZSPS, ZSZ3,
Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy – ZSG,
Europejskie staże – szansą na karierę zawodową uczniów – ZSZ 3,
System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach.
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Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

rok

Comenius,
Leonardo da
Vinci,
Erasmus

Suma projekty
unijne

Suma
dofinansowania

razem

środki z UE

dotacje
krajowe

środki m.
Katowice

razem

środki z UE

dotacje
krajowe

środki m.
Katowice

2012

2 071 450

1 760 731

301 061

9 658

8 915 522

5 269 454

0

3 646 068

1 197 865

12 184 837

8 529 111

2013

1 086 827

923 802

157 595

5 430

2 859 289

1 700 384

0

1 158 905

1 505 690

5 451 806

4 287 471

2014

595 570

506 235

60 768

28 567

0

0

0

0

1 071 222

1 666 792

1 638 225

2015

362 474

308 103

31 751

22 620

76 506

65 030

0

11 476

1 199 261

1 638 241

1 604 145

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, wykonanie w latach 2012- 201419 zaprezentowano w tabeli powyżej.
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Dotacje udzielane przez miasto Katowice niepublicznym jednostkom oświatowym, w odniesieniu do ilości szkół przedstawiono w tabeli poniżej20.
2012
Typy placówek

Szkoły podstawowe
Szkoły podstawowe
specjalne

wykonanie

4 696 227,03
0,00

2013

Przeciętna
liczba
uczniów
dotowanych

ilość
szkół

wykonanie

897

8

5 794 415,19

0

0

0,00

1 289

26

12 871 789,42

2014

Przeciętna
liczba
uczniów
dotowanych

ilość
szkół

wykonanie

1035

10

7 566 893,73

0

0

74 242,24

1542

27

12 924 625,05

2015

Przeciętna
liczba
uczniów
dotowanych

ilość
szkół

plan na
01.01.2015

plan po
zmianach wg
stanu na
30.06.2015

ilość
szkół

Przeciętna

wykonanie na liczba uczniów
dotowanych
30-06-2015
(I półrocze

2015r.)

1325

13

8 000 000,00

7 421 913,00

14

4 141 543,27

1

1

1 000 000,00

1 000 000,00

1

111 408,80

1608

29

14 000 000,00

11 651 079,00

34

5 486 119,42

1552
4

Przedszkola niepubl.
Przedszkola
publ.prow.przez organ
inny niż JST

9 330 790,51

862 605,90

90

2

958 807,71

97

2

888 718,08

97

2

1 000 000,00

1 000 000,00

2

446 269,44

97

Przedszkola specjalne
Inne formy
wychowania
przedszkolnego

1 430 218,77

41

2

1 532 771,80

42

2

1 562 737,26

42

2

2 000 000,00

2 000 000,00

2

796 140,56

44

116 489,45

33

3

479 166,83

30

5

865 207,13

60

8

1 200 000,00

268 864,00

8

98 116,86

54

Gimnazja

2 945 583,58

604

12

3 317 227,45

633

14

3 458 566,01

606

17

4 100 000,00

3 715 738,00

17

1 545 743,89

615

Licea ogólnokształcące

4 033 097,17

1 608

28

3 711 849,74

1457

29

3 353 090,00

1385

26

3 900 000,00

3 796 315,00

28

2 173 966,21

1697

26

1

33 741,40

6

1

11 393,20

3

1

0,00

0,00

0

0,00

18 971 267,03

7 049

52

15 537 073,85

4663

49

11 998 102,01

3227

52

15 000 000,00

11 901 593,00

50

6 514 798,20

3 472

6 815 362,98

210

2

7 257 399,10

214

2

7 396 457,01

193

2

8 200 000,00

8 200 000,00

2

2 589 186,67

151

403 456,12

94

8

573 821,62

130

9

713 057,76

160

9

800 000,00

800 000,00

12

486 570,03

218

463 610,99

110

1

604 329,00

138

1

1 501 153,44

337

2

2 500 000,00

2 500 000,00

3

1 329 551,88

597

2 730 695,70

58

1

2 858 145,60

58

1

2 766 626,98

55

1

3 300 000,00

3 300 000,00

1

1 385 978,00

46

Licea profilowane
Szkoły zawodowe
Specjalne ośr.
wychowawcze
wczesne wspomaganie
rozwoju realizowane
w przedszkolach
wczesne wspomaganie
rozwoju realizowane
w poradni
OREW

113 035,29

1598

0
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Realizacja zadań
wymagających
stosowania specjalnej
organizacji nauki
i metod pracy dla
dzieci
w przedszkolach,
oddziałach
przedszkolnych
w szkołach
podstawowych
i innych formach
wychowania
przedszkolnego
Realizacja zadań
wymagających
stosowania specjalnej
organizacji nauki
i metod pracy dla
dzieci i młodzieży
w szkołach
podstawowych,
gimnazjach
Realizacja zadań
wymagających
stosowania specjalnej
organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci
i młodzieży w liceach
ogólnokształcących,
liceach profilowanych
i szkołach
zawodowych
52 912 440,52

12 109

146

55 530 538,71

10 045

152

55 080 869,90

9 099

165

0,00

3 179 574,00

12

1 946 192,49

89

0,00

1 012 349,00

15

621 437,11

128

0,00

180 142,00

4

101 217,72

7

65 000 000,00

61 927 567,00

205

29 774 240,55

10 369
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Dotacja udzielona w latach 2012 – 2014

55 530 539

52 912 440,52

2012

2013

55 080 869,90

2014

Wzrost dotacji udzielanej przez miasto Katowice innym podmiotom wynika ze wzrostu liczby oświatowych placówek niepublicznych, wzrostu liczby
uczniów do nich uczęszczających zamieszkałych na terenie Miasta oraz wzrostu realizowanych zadań oświatowych.
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Demografia – prognoza.
Znaczący wpływ na politykę edukacyjną miasta ma wieloletnia prognoza demograficzna.
W tabeli poniżej przedstawiono liczbę ludności urodzonej w latach 2005 – 2015, zameldowanej na pobyt stały lub czasowy
w Pomocniczych Jednostkach miasta Katowice.21

Jednostka pomocnicza

Rok urodzenia

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 Śródmieście

185

200

256

211

243

272

199

220

253

214

101

2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia

119

91

93

117

127

127

103

125

120

112

63

3 Zawodzie

93

98

88

113

107

95

112

121

92

91

51

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec

70

77

91

103

106

99

85

103

109

85

40

5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka

56

57

53

49

59

51

49

55

50

45

30

6 Ligota-Panewniki

220

257

264

283

271

281

254

278

241

246

137

7 Załęże

91

100

83

87

88

109

99

93

77

82

27

8 Osiedle Witosa

78

87

100

123

117

136

137

116

109

119

70

9 Osiedle Tysiąclecia

145

180

162

164

201

189

184

191

170

171

99

10 Dąb

54

54

73

56

76

74

70

57

77

76

26

11 Wełnowiec-Józefowiec

104

105

123

115

138

131

118

124

128

124

42

12 Koszutka

59

69

74

73

85

89

78

83

76

73

47

13 Bogucice

92

99

123

128

118

123

129

125

129

132

53

82

Polityka Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022
14 Dąbrówka Mała

46

48

44

60

65

57

43

56

46

44

22

15 Szopienice-Burowiec

121

136

130

152

162

183

149

152

144

156

64

16 Janów - Nikiszowiec

70

88

84

84

91

84

102

95

86

100

37

17 Giszowiec

106

143

135

151

165

172

146

165

146

143

63

18 Murcki

45

40

41

38

40

46

44

44

44

67

18

19 Piotrowice - Ochojec

169

182

203

221

220

232

229

215

200

185

89

20 Zarzecze

38

34

27

34

35

30

35

30

23

30

14

21 Kostuchna

106

105

120

123

129

141

123

123

138

124

63

22 Podlesie

71

73

74

74

71

90

76

74

71

57

30

2 138

2 323

2 441

2 559

2 714

2 811

2 564

2 645

2 529

2 476

1 186

razem:

Uzupełnieniem powyższych danych jest zestawienie liczby ludności urodzonej w latach 1996 – 2015 i zameldowanej na pobyt stały lub
czasowy w Katowicach.
Rok urodzenia

Liczba osób wg stanu na dzień 30.06.2015r.

1996

2 593

1997

2 400

1998

2 295

1999

1 999

2000

2 080

2001

1 940

2002

2 089
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2003

2 079

2004

2 084

2005

2 138

2006

2 323

2007

2 441

2008

2 559

2009

2 714

2010

2 811

2011

2 564

2012

2 645

2013

2 529

2014

2 476

2015 do dnia 30.06.2015r.

1 186
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Liczba urodzonych i zameldowanych w latach 1996 - 2014

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jak wynika z powyższego zestawienia, na przestrzeni lat 1996 – 2014, szczyt liczby dzieci urodzonych i zameldowanych na pobyt stały
lub czasowy w mieście przypadł na rok 2010 i począwszy od 2013 roku ma tendencję spadkową.
Beneficjentem systemu edukacji w mieście są przede wszystkim dzieci i młodzież od 3 do 18 roku życia, objęte obowiązkiem szkolnym,
ale także młodzież, która nie realizuje już obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
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W tabeli poniżej zamieszczono statystykę osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Katowice w podziale na grupy
wiekowe
0-2 LAT

3-5 LAT

6-11 LAT

12-15 LAT

16-18 LAT

19-24 LAT

2008

7 684

6 778

13 817

11 868

11 073

29 130

2009

8 026

6 943

13 469

11 159

10 384

27 736

2010

8 326

7 286

13 210

10 318

9 729

26 516

2011

8 279

7 641

13 055

9 743

9 117

25 088

2012

8 153

7 995

13 162

9 174

8 599

23 874

2013

7 828

8 273

13 489

8 663

7 937

22 305

2014

7 661

8 204

13 804

8 396

7 557

20 830

30.06.2015

7 591

8 057

14 055

8 246

7 233

20 193

Wieloletnia prognoza dla poszczególnych grup wiekowych w Katowicach, wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, przedstawia się
następująco
Grupa wiekowa

2015

2020

2025

2030

2035

0-2

7 520

6 978

6 222

5 371

4 913

3-6

10 693

9 529

8 847

7 763

6 785

7-12

13 926

15 153

13 696

12 669

11 135
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13-15

6 312

6 775

7 362

6 525

6 053

16-18

7 001

6 281

7 281

6 874

6 252

19-24

19 369

13 800

12 552

14 275

13 438

Grupa wiekowa 3 – 6 określana jest jako grupa dzieci przedszkolnych. Należy jednak, w obecnym stanie prawnym, wyłonić z tej grupy dzieci
6 letnie, które od 1 września 2015r. realizują obowiązek szkolny. Cykl edukacyjny w przedszkolu obejmuje 3 kolejne roczniki. Grupa wiekowa 7 12 i grupa wiekowa 13 – 15, to uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach dla których gmina określa obwód, odpowiednio
w sześcioletnich szkołach podstawowych i trzyletnich gimnazjach. Do trzy – i czteroletnich szkół ponadgimnazjalnych uczęszczają uczniowie
grupy wiekowej 16 – 18. Młodzież w wieku 19 – 24 lata może kontynuować naukę w szkołach policealnych, na uczelniach wyższych lub rozpocząć
pracę zawodową. Jak wynika z obu tabel w każdej grupie wiekowej, obejmującej dzieci i młodzież, w kolejnych latach, obserwuje się spadek
liczby osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Katowicach. Wzrasta jednocześnie liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, co
przedstawiono w tabeli poniżej.

Wiek przedprodukcyjny 0-18 lat

Wiek produkcyjny
K: 19-60
M:19-65

Wiek poprodukcyjny
K:pow. 60 lat
M:pow. 65 lat

2008

51 220

200 735

58 483

2009

49 981

199 009

59 490

2010

48 869

196 443

60 621
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2011

47 835

193 692

61 371

2012

47 083

190 447

62 592

2013

46 190

186 422

63 715

2014

45 622

182 529

65 169

2015 do dnia
30.06.2015

45 182

180 449

65 833

Publiczne i niepubliczne szkoły wyższe. 22
Dopełnieniem oferty edukacyjnej miasta są szkoły wyższe, które na jego terenie funkcjonują. Z uwagi na liczbę wyższych uczelni oraz ich
różnorodność można jednoznacznie nazwać Katowice miastem akademickim. Głównym zadaniem szkolnictwa wyższego jest przygotowanie
wykwalifikowanych kadr, zdolnych do funkcjonowania w innowacyjnej gospodarce, kształcenie przyszłych elit oraz formowanie twórczych
postaw mieszkańców Katowic i całego regionu. Obecność uczelni na terenie miasta pobudza jego rozwój, korzystnie wpływa na zmiany
jakościowe, wzrost aktywności społecznej i gospodarczej oraz wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych. Uczelnie w Katowicach
prowadzą działalność naukowo – badawczą i artystyczną, budują wielorakie i zróżnicowane powiązania z instytucjami, organizacjami
i firmami, są obecne w placówkach edukacyjnych i w mediach, patronują inicjatywom kulturalnym, inicjują istotne debaty, są aktywne w
przestrzeni miejskiej. Na terenie miasta funkcjonuje 7 państwowych i 8 prywatnych uczelni wyższych. W roku akademickim 2014/15 liczba
studentów w województwie śląskim wynosiła 135 000 na 41 uczelniach, z czego w Katowicach studiowało 63 000.
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W tabeli poniżej przedstawiono publiczne i niepubliczne szkoły wyższe oraz liczbę studentów ogółem w roku akademickim 2014/15, wg
danych GUS w Gdańsku.

Lp.

Nazwa uczelni

Forma własności

Forma studiów

Studenci ogółem

1

Uniwersytet Śląski

Publiczna

Stacjonarne/ niestacjonarne

19 444/5 946

2

Uniwersytet Ekonomiczny

Publiczna

Stacjonarne/ niestacjonarne

8 475/ 2 852

3

Śląski Uniwersytet Medyczny

Publiczna

Stacjonarne/ niestacjonarne

7 760/ 1 489

4

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki

Publiczna

Stacjonarne/ niestacjonarne

3 355/ 833

5

Akademia Sztuk Pięknych

Publiczna

Stacjonarne/ niestacjonarne

454/170

6

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego

Publiczna

Stacjonarne/ niestacjonarne

636/ 243

7

Politechnika Śląska w Gliwicach – zamiejscowy
ośrodek dydaktyczny

Publiczna

Stacjonarne/ niestacjonarne

91/ 32

8

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy

Niepubliczna

Stacjonarne/ niestacjonarne

376/ 2 397
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9

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i
Języków Obcych

Niepubliczna

Stacjonarne/ niestacjonarne

2/ 516

10

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych

Niepubliczna

Stacjonarne/ niestacjonarne

197/ 748

11

Wyższa Szkoła Techniczna

Niepubliczna

Stacjonarne/ niestacjonarne

361/ 1 223

12

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów

Niepubliczna

Stacjonarne/ niestacjonarne

86/ 187

13

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. generała
Jerzego Ziętka

Niepubliczna

Stacjonarne/ niestacjonarne

97/ 670

14

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna

Niepubliczna

Stacjonarne/ niestacjonarne

213/ 919

15

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha
Niepubliczna
Korfantego

Stacjonarne/ niestacjonarne

210/ 2 933

Rynek pracy. Struktura bezrobocia23
Właściwa, długofalowa wizja rozwoju edukacji w mieście musi uwzględniać zarówno oczekiwania uczelni wyższych, jak i, w nie
mniejszym stopniu, oczekiwania potencjalnych pracodawców i sytuację na rynku pracy. Jednym z istotnych wskaźników, świadczącym
o dynamice rozwoju rynku pracy jest stopa bezrobocia wyrażona jako stosunek osób bezrobotnych (osoba zarejestrowana w jednym
z powiatowych urzędów pracy i gotowa do podjęcia pracy) do liczby ludności aktywnej ekonomicznie. Jak podaje Powiatowy Urząd
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Pracy w Katowicach stopa bezrobocia w województwie śląskim, wg stanu na dzień 30.06.2015r., wynosi 8,8% natomiast w skali kraju
10,3%. W województwie obserwuje się duże zróżnicowanie stopy bezrobocia od 4,2% w powiecie Katowice do 17,7% w mieście Bytom.
Od roku 2012 powiat Katowice notuje najniższą stopę bezrobocia, i tak, wg stanu na 31.12.2012r. – 5,2%, oraz odpowiednio: 2013r. –
5,4%; 2014 – 4,7%; 2015 (wg stanu na dzień 30.06.2015r.) – 4,2%. Liczba bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Katowicach
wynosiła, w kolejnych latach

Wyszczególnienie

Stan na koniec XII

Stan na koniec XII

Stan na koniec XII

Stan na koniec VI

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

10 834

11 332

9 878

8 942

1 590

1550

1 114

2 113

Liczba zarejestrowanych osób
bezrobotnych ogółem

Liczba zarejestrowanych
młodych osób bezrobotnych (do
końca XII 2014r. do 25 roku
życia, od 1 stycznia 2015r. do 30
roku życia)
Zarejestrowani bezrobotni według poziomu wykształcenia
Gimnazja i poniżej

591

561

427

740

Zasadnicze zawodowe

249

229

186

269

Średnie ogólnokształcące

218

278

185

343
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Policealne i średnie zawodowe

376

340

249

406

Wyższe

156

142

67

355

Do PUP w Katowicach wpływają oferty pracy składane przez pracodawców. W kolejnych latach liczba złożonych ofert pracy wynosiła:
w roku 2012 – 8 779, 2013 – 8 469, 2014 – 8 617 i w roku 2015, wg stanu na dzień 30 czerwca – 5 043.

Największa liczba ofert pracy złożonych w PUP dotyczyła dwóch grup zawodowych:


sprzedawcy i pokrewni: sprzedawcy sklepowi (głównie branża spożywcza), sprzedawcy/ konsultanci w centrach sprzedaży
telefonicznej lub internetowej, kasjerzy i sprzedawcy biletów,



pomoce domowe i sprzątaczki: pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne.

Wśród ofert pracy wymienionych powyżej około 1/3 adresowana była do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Kolejne propozycje pracy dotyczą stanowisk:


pracownik usług osobistych: fryzjerzy, barmani, kucharze, kelnerzy, gospodarze budynku,



zawody budowlane: murarze i zawody pokrewne, robotnicy budowy dróg i zawody pokrewne, cieśle i stolarze budowlani,
hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych,



pracownik obsługi biura: sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewne; średni personel ds. biznesu i administracji, w
tym zawody: przedstawiciel handlowy, księgowy, agent ubezpieczeniowy, pośrednik handlowy, spedytor; specjaliści ds.
ekonomicznych i zarządzani, w tym zawody: doradca finansowy i inwestycyjny, specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. reklamy
i marketingu, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi; pracownicy finansowo statystyczni i ewidencji materiałowej, w tym
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zawody: pracownik ds. statystyki, finansów i ubezpieczeń oraz magazynier. W tej grupie ofert pracy wskazywane są ponadto
stanowiska: średniego personelu z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury, pozostałych pracowników obsługi biura oraz
np. stanowisko listonosz,


kierowcy i operatorzy pojazdów: kierowcy samochodów ciężarowych maszyniści kolejowi i metra, kierowcy samochodów
osobowych dostawczych, maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo – transportowych,



pracownik usług ochrony: zarówno pracownicy z licencją, jak i bez licencji. Często wymagane jest posiadanie orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności,



robotnik obróbki metali, mechanik maszyn i urządzeń: ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali, ślusarze i pokrewni,
spawacze i pokrewni, mechanicy pojazdów samochodowych,



robotnik pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie: robotnicy pomocniczy w budownictwie
ogólnym, pakowacze, robotnicy przy pracach prostych.

Sporadycznie Urząd dysponuje ofertami pracy dla niżej wymienionych grup zawodowych:


operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych,



ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych,



specjaliści ds. nauczania i wychowania,



specjaliści ds. nauk fizycznych, matematycznych i technicznych,



pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki,



robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewnych,



pracownicy obsługi klienta.
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Jednym z ważnych zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach jest realizacja programów i projektów w zakresie przeciwdziałania
bezrobociu, aktywizacji zawodowej oraz wsparcia samozatrudnienia, wśród których należy wymienić:


Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia, realizowany w latach 2012 – 2014,



realizowany od 1 sierpnia 2013r. do 30 kwietnia 2015r. ze środków EFS, poddziałanie 6.1.1 Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Projekt pn. Na początek staż,



Program w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych do 25 roku życia. Program wykorzystuje nowe formy wsparcia, tj. bon
szkoleniowy i bon stażowy,



Projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I), realizowany w okresie od 1 kwietnia
do 31 grudnia 2015r. w ramach EFS, poddziałanie 1.1.1

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Beneficjentami

Projektu są osoby młode, do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (młodzież NEET).
Polityka Edukacji Miasta Katowic Katowiczanin 2022
Polityka Edukacji w mieście Katowice wpływa na budowę społeczeństwa obywatelskiego. Mieszkaniec Katowic świadomym i aktywnym
kreatorem rzeczywistości.
Taka jest wizja rozwoju oświaty samorządowej miasta Katowice na przestrzeni lat 2015 – 2022 a zarazem cel strategiczny polityki edukacji
wytyczony na podstawie analizy stanu faktycznego, dokonanej przez Komitet sterujący.
Zakłada się, że efektem realizacji celu strategicznego będzie wzrost jakości samorządowej oświaty. Powyższy cel jest możliwy do osiągnięcia
poprzez racjonalizację wydatków i właściwą, ukierunkowaną na ucznia, alokację środków finansowych, co jest bezpośrednio związane ze zmianą
sieci placówek.
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Analiza SWOT
Metoda SWOT, jako narzędzie diagnostyczne, oparte na 4 filarach, pozwala na przeanalizowanie i rozpoznanie silnych i słabych stron oraz
określenie szans i zagrożeń. Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter słów określających, w języku angielskim przedmiot analizy: S (Strenths)
– mocne (silne) strony, które należy wykorzystać dla dalszego rozwoju; W (Weaknesses) – słabe strony, które wymagają naprawy, bądź
wyeliminowania by dalszy rozwój był możliwy; O (Opportunities) – szanse, wynikają z mocnych (silnych) stron, mogą pozytywnie wpływać na
rozwój; T (Threats) – zagrożenia, to czynniki, które w przyszłości mogą utrudniać rozwój. Mocne strony organizacji to wszystko to, co jest w jej
zasobach i co poprzez szanse, tj. sprzyjające sytuacje powinno być wykorzystane/ wzmocnione w procesie osiągnięcia celu. Słabe strony
organizacji, to wszystko to, czego brakuje w organizacji, czego organizacja nie posiada, lub co posiada na niewystarczającym poziomie i co stoi
na drodze/ jest przeszkodą do osiągnięcia celu/ sukcesu organizacji. Słabe strony analizowane są w odniesieniu do zagrożeń, czyli czynników,
które mogą mieć ujemny wpływ na rozwój. Zidentyfikowane mocne strony należy wykorzystać tak, by zapobiec sytuacji, w której słabe strony nie
pozwolą na wykorzystanie nadarzających się szans. W perspektywie strategii rzetelne zidentyfikowanie słabych stron osłabia/ lub wzmacnia
oddziaływanie zagrożeń. Nadrzędnym celem strategii jest wykorzystanie zidentyfikowanych słabych stron organizacji do osłabienia oddziaływania
zagrożeń.









Mocne (silne) strony
dobrze wyszkolona i stale podnosząca swoje kwalifikacje kadra
pedagogiczna,
potencjał nauczycieli i dyrektorów,
gotowość do współpracy placówek i organu prowadzącego,
dobra baza dydaktyczna i infrastruktura oświatowa,
wysoka dopłata Miasta do subwencji oświatowej,
dobry poziom szkolnictwa zawodowego,
zróżnicowana oferta edukacyjna,
funkcjonowanie placówek pracy pozaszkolnej,






Słabe strony
niedostateczna współpraca pomiędzy organem prowadzącym
a placówkami,
niezadowalająca komunikacja pomiędzy organem prowadzącym
a przedszkolami/ szkołami,
zbyt mała, w stosunku do faktycznych potrzeb, współpraca pomiędzy
szkołami ponadgimnazjalnymi a pracodawcami,
zbyt mała aktywność niektórych dyrektorów w pozyskiwaniu środków
unijnych, w tym zwłaszcza w zakresie projektów wspólnych dla więcej
niż jednej placówki,
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system pracy w niektórych placówkach oświatowych – zespoły zadaniowe,
otwartość szkół na potrzeby środowiska,
wysoki, ale też zróżnicowany poziom edukacji,
bogata oferta dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
dostępność placówek oświatowych,
Katowice miastem uniwersyteckim,
niskie bezrobocie,
stosunkowo wysokie zarobki,
zróżnicowany rynek pracy,
możliwość pozyskiwania środków EFS i EFRR, w tym wymagających
wkładu własnego organu prowadzącego.


















rywalizacja w zdobywaniu uczniów (wyniszczająca konkurencja),
niewystarczające narzędzia motywowania nauczycieli/ dyrektorów do
rozwoju zawodowego/ rozwoju placówki,
niedostateczne uwzględnienie w rozwoju zawodowym poszczególnych
nauczycieli potrzeb szkoły i priorytetów organu prowadzącego,
niedostateczne dostosowanie sieci i oferty szkół zawodowych do
potrzeb i potencjału uczniów oraz rynku pracy, nie tylko lokalnego,
stosunkowo wysokie bezrobocie wśród młodzieży,
niedostateczna organizacja wczesnej, spójnej preorientacji zawodowej/
edukacji o zawodach,
negatywna selekcja do zasadniczych i technicznych
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych,
zbyt niski odsetek uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego
i niski odsetek zdawalności egzaminu maturalnego w niektórych liceach
ogólnokształcących i w ponadgimnazjalnych szkołach technicznych,
zbyt niski odsetek uczniów przystępujących do egzaminów
zawodowych i zbyt niski odsetek zdawalności egzaminów zawodowych
w niektórych zasadniczych i technicznych szkołach
ponadgimnazjalnych,
niewystarczający wpływ dyrektorów placówek oświatowych na rozwój
edukacji w mieście,
zbyt rozbudowana biurokracja w szkołach/ w organie prowadzącym,
wynikająca z przepisów oświatowych,
zbyt liczne oddziały, brak jednolitych, umocowanych w przepisach
prawa oświatowego, standardów liczebności oddziałów dla wszystkich
poziomów edukacyjnych,
niewystarczająca w odniesieniu do potrzeb edukacyjnych
i rozwojowych uczniów oraz w odniesieniu do kwalifikacji nauczycieli
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Szanse
możliwość opracowania spójnej oferty edukacyjnej,
możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń dyrektorów i nauczycieli np.
poprzez sieci współpracy,
dobre wykorzystanie środków unijnych szansą na ponadstandardowy rozwój
szkół i atrakcyjną ofertę edukacyjną Miasta,
metropolitarna funkcja Katowic w zakresie usług edukacyjnych,
dobra rejonizacja wykluczy „niezdrową” rywalizację i wpłynie na przyjęcie
prawidłowych, wieloletnich założeń organizacyjnych samorządowych szkół,
spójność edukacyjna, wykorzystująca różnorodność oferty edukacyjnej,
właściwa alokacja środków budżetowych,
poprawa relacji i współpracy pomiędzy szkołami oraz pomiędzy szkołami
a organem prowadzącym.











kadra w placówkach oświatowych, trudność w realizacji, przez
dyrektorów placówek, odpowiedniej do potrzeb, polityki kadrowej,
nieadekwatny do rzeczywistych potrzeb placówki poziom i zakres
doskonalenia nauczycieli,
niewystarczająca indywidualizacja procesu doskonalenia nauczycieli,
zła alokacja i wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w przedszkolach/ szkołach,
niewystarczająca współpraca międzywydziałowa w sprawach, które
dotyczą szkół/ placówek,
brak w ofercie oświaty samorządowej policealnych szkół kształcących
w systemie zaocznym,
wypalenie zawodowe dyrektorów/ nauczycieli.
Zagrożenia
małe zainteresowania ofertą edukacyjną Miasta,
spadek liczby mieszkańców Katowic – Katowice miastem dającym
pracę ale nie do zamieszkania i edukacji,
niewystarczające, nieadekwatne do potrzeb finansowanie szkół,
wysokość budżetu jednostki nie gwarantuje rozwoju na najwyższym
poziomie,
brak rozwoju edukacji i stałego podnoszenia jakości usług w dziedzinie
oświaty może skutkować odpływem uczniów do szkół w sąsiednich
gminach,
dalszy rozwój „procederu meldunkowego” – czasowych zameldowań
w obwodach niektórych szkół podstawowych i gimnazjalnych,
niska motywacja do rozwoju zawodowego wśród nauczycieli,
„słaby” uczeń w ponadgimnazjalnej ogólnokształcącej i zawodowej
szkole maturalnej i obniżanie poziomu szkoły,
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wypadnięcie z systemu edukacji uczniów przed uzyskaniem
kwalifikacji zawodowych,
nadinterpretacja prawa,
niedostosowanie struktur samorządowej oświaty do potrzeb
mieszkańców i potrzeb rynku pracy,
potencjalna „luka pokoleniowa” na rynku pracy,
mała spójność w działaniu organu prowadzącego i szkół,
brak długoterminowych planów i perspektyw rozwojowych,
brak możliwości i chęci wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami
oraz wzajemnego korzystania z zasobów, jako konsekwencja
„wyniszczającej” konkurencji,
obniżanie się poziomu jakości pracy z uczniem,
osiąganie przez szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym
jest Prezydent Miasta Katowice coraz słabszych wyników
w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych oraz w ewaluacji
i diagnozie zewnętrznej.

Uzupełnieniem analizy SWOT są odpowiedzi członków Komitetu sterującego, udzielone na pytanie „Jaka jest oświata w mieście Katowice?”:
1. poziom doskonalenia nauczycieli jest niski, zła alokacja i zły sposób wydatkowania środków na doskonalenie nie gwarantuje rozwoju zawodowego na
wysokim poziomie. Obserwuje się brak powiązania doskonalenia nauczycieli z polityką oświatową Miasta. Doskonalenie nie jest zgodne z faktycznymi
potrzebami,
2. niewystarczająca komunikacja pomiędzy organem prowadzącym a placówkami skutkuje brakiem spójności i wspólnej wizji oświaty i jest bezpośrednią
przyczyną braku znajomości problemów szkół,
3. doradztwo zawodowe nie jest realizowane na właściwym poziomie. Brak systemowych rozwiązań dedykowanych zarówno uczniowi, jak i jego
rodzicom jest przyczyną negatywnej selekcji w kształceniu zawodowym. Obserwuje się brak umiejętności autodiagnozy predyspozycji zawodowych
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oraz brak umiejętności rodziców w związku z wyborem zawodu i ścieżki edukacyjnej przez młodego człowieka. Rynek pracy w niewielkim stopniu
powiązany jest z edukacją,
4. coraz wyższe wymagania rodziców wobec szkoły z jednej strony, z drugiej zaś coraz mniejsza ich aktywność w procesie edukacyjno – wychowawczym.
Brak/ mała liczba programów/ projektów przygotowywanych przez szkoły dla rodziców,
5. oferta edukacyjna szkół oraz ich dostępność jest dobra,
6. brak stypendium Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe dla młodzieży. Istnieje konieczność wprowadzenia, w zakresie kształcenia
sportowego, rozwiązań na wzór stypendium za osiągnięcia w nauce „Prymus”,
7. wiele placówek wykazuje duży potencjał. Określenie wizji i kierunków rozwoju oświaty samorządowej korzystnie wpłynie na wykorzystanie potencjału
szkół,
8. stałego wsparcia wymaga innowacyjność i poszukiwanie nowych rozwiązań,
9. niski poziom promocji i wspólnych działań, w tym obszarze, szkół i gminy,
10. biurokracja, związana z ciągłą zmianą przepisów oświatowych, nadmiernie rozbudowana dokumentacja i sprawozdawczość,
11. wypalenie zawodowe jest dużą przeszkodą w planowaniu rozwoju zawodowego nauczycieli i dyrektorów,
12. niezdrowa konkurencja oraz strach i niepewność niekorzystnie wpływają na wprowadzanie nowych, innowacyjnych rozwiązań dydaktyczno –
wychowawczych w placówkach,,
13. rozproszenie środków finansowych ze względu na dużą ilość placówek samorządowych, co wpływa na poczucie niedofinansowania/
niedoinwestowania,
14. niewystarczające możliwości weryfikacji i motywowania kadry pedagogicznej,
15. zbyt mała samodzielność dyrektorów,
16. stałe obniżanie się poziomu przygotowania nauczycieli do pracy na stanowisku pedagogicznym i wykonywania zawodu nauczyciela,
17. złe, bez uwzględnienia faktycznych potrzeb szkoły oraz potrzeb i zainteresowań uczniów, przeznaczenie godzin z art. 42 ustawy Karta Nauczyciela.
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Metaplan – podsumowanie dyskusji prowadzonych podczas posiedzeń Komitetu sterującego nt. „oświata samorządowa w mieście Katowice”









Jak jest?
niski poziom doskonalenia zawodowego nauczycieli,
stosunkowo niski poziom skutecznej komunikacji, pomiędzy organem
prowadzącym a placówkami,
niewystarczająca promocja działań placówek oświatowych i osiągnięć
uczniów,
brak/ niewystarczające wsparcie ucznia w zakresie preorientacji zawodowej
i planowania rozwoju,
rozproszona i zbyt rozbudowana sieć placówek niekorzystnie wpływa na
finansowanie oświaty i stymulację jej rozwoju,
biurokracja, wynikająca z przepisów prawa oświatowego, wypalenie
zawodowe również dyrektorów,
brak możliwości weryfikowania kadry w placówkach,
zbyt mała samodzielność dyrektorów,
















Jak powinno być?
doskonalenie nauczycieli wynikające z faktycznych potrzeb,
połączenie teorii z praktyką, wzrost jakości edukacji jako efekt
doskonalenia zawodowego, sprawnie działające sieci wsparcia,
spójnie, sprawnie działająca sieć placówek,
planowe i celowe zarządzanie oświatą z wykorzystaniem TiK,
uruchomienie sprawnej platformy edukacyjnej ze strefą dla
zalogowanych
(dyrektorzy,
nauczyciele
wg
dostępu)
i niezalogowanych (rodzice, uczniowie, inni zainteresowani),
poprawa kształcenia zawodowego w mieście Katowice, w tym
doradztwa zawodowego,
usystematyzowanie i ujednolicenie informacji, weryfikacja
i standaryzacja dokumentacji i sprawozdawczości,
utrzymanie i ewentualna rozbudowa sieci wsparcia, w tym dla
dyrektorów katowickich szkół samorządowych,
optymalizacja i racjonalizacja podziału środków podczas
tworzenia planów finansowych jednostek,
powiązanie arkusza organizacji placówki z subwencją oświatową,
dobry, sprawnie funkcjonujący system nagradzania i motywowania
dyrektorów i nauczycieli,
racjonalizacja i konsolidacja wydatków, np. poprzez „wspólne
zakupy” – budowa Centrum Usług Wspólnych,
usprawnienie procesu zarządzania szkołami, między innymi
poprzez zwiększenie autonomii dyrektorów, z uwzględnieniem
standaryzacji np. stanowisk samorządowych (urzędniczych
i pomocniczych) w jednostkach.
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Dlaczego nie jest tak jak powinno być?
 mimo znacznych dopłat Miasta niewystarczająca subwencja oświatowa skutkuje utrudnieniami w zakresie planowania budżetu,
 wydatki ponoszone przez miasto Katowice na oświatę nie przynoszą oczekiwanych efektów,
 złe wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli/ dyrektorów w placówkach,
 brak miejskiego systemu ewaluacji i oceny doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 słaby przepływ informacji organ – szkoła – organ. Brak odpowiedniego sprzętu w placówkach, oprogramowania i szkoleń,
 brak/ słaba współpraca pomiędzy szkołami a organizacjami pozarządowymi, pracodawcami, brak rozwiązań systemowych w tym zakresie,
 częste zmiany prawa oświatowego, powodujące rozrost procesów, niekorzystnie wpływają na zarządzanie i finansowanie edukacji w Mieście.
Wnioski
W celu podniesienia jakości edukacji samorządowej w mieście Katowice należy:
 usprawnić proces diagnozy potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli/ dyrektorów,
 rozwinąć działalność sieci wsparcia, między innymi poprzez wyodrębnienie modułu na projektowanej platformie zarządzania oświatą,
 prowadzić ewaluację doskonalenia nauczycieli, promować dobre praktyki np. poprzez platformę zarządzania oświatą,
 wzmocnić proces promocji placówek oświatowych,
 powiązać proces kształcenia zawodowego z instytucjami wspierającymi i potencjalnymi pracodawcami nie tylko z terenu miasta Katowice,
 przywrócić właściwą pozycję kształceniu zawodowemu, celem dostosowania do potrzeb rynku pracy,
 dokonać racjonalizacji wydatków ponoszonych przez miasto Katowice na oświatę samorządową, w tym również w zakresie utrzymania szkół, zapewnienia
obsługi finansowej, prawnej oraz technicznej jednostek, między innymi poprzez Centrum Usług Wspólnych,
 przeprowadzić proces reorganizacji sieci jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd miasta Katowice,
 stworzyć bank ofert pracy, w tym na zastępstwo na platformie zarządzania oświatą,
 ujednolicić wzory dokumentów, sprawozdań, wdrożyć procedury usprawniające proces zarządzania. Stworzyć na platformie zarządzania oświatą bank
wzorów i procedur,
 diagnozować i weryfikować obszary samodzielności dyrektorów, w tym w zakresie zarządzania zakładem pracy,
 rozszerzyć działalność poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym specjalistycznych o proces wsparcia dla placówek, realizowany w szkole lub na
terenie poradni.
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Polityka Edukacji Miasta Katowice jest tworzona by:


przeciwdziałać rozwarstwieniu społecznemu,



zapewnić dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych,



zapewnić rozwój społeczeństwa poprzez wysoką jakość edukacji samorządowej,



zapewnić dostęp do edukacji samorządowej na najwyższym poziomie poprzez racjonalizację wydatków, placówek, oraz prawidłową
alokację środków budżetowych przeznaczonych na cele oświatowe, co wpłynie na poprawę efektywności ich wydatkowania efektywność ekonomiczna = jakość edukacji, co jest możliwe do osiągnięcia między innymi poprzez zmianę sieci,



zapewnić pracownikom pedagogicznym samorządowych jednostek oświatowych możliwość rozwoju i ukierunkowane doskonalenie
zawodowe na najwyższym poziomie,



aplikować o środki EFS i EFRR oraz Komisji Europejskiej w sposób celowy i planowany.

Obszary Polityki Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022

I.
II.
III.

Oferta edukacyjna Miasta Katowice odpowiedzią na potrzeby mieszkańców – od przedszkolaka do pracownika/ świadomego obywatela.
Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wyznacznikiem postępu.
Sprawne i skuteczne zarządzanie oświatą samorządową gwarancją stałego rozwoju. Doskonalenie zawodowe nauczycieli elementem
zarządzania oświatą.

IV.

Sieć katowickich jednostek oświatowych zaspokaja edukacyjne potrzeby dzieci i młodzieży, gwarantuje wszechstronny i ukierunkowany
rozwój młodego pokolenia. Finansowanie oświaty wpływa na stały wzrost jakości usług świadczonych przez Miasto w zakresie edukacji i
wychowania.
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Dla osiągnięcia celu strategicznego: Polityka Edukacji w mieście Katowice wpływa na budowę społeczeństwa obywatelskiego. Mieszkaniec
Katowic świadomym i aktywnym kreatorem rzeczywistości, przyjmuje się cele operacyjne opisane poniżej.

I.Oferta edukacyjna miasta Katowice odpowiedzią na potrzeby mieszkańców – od przedszkolaka do pracownika/ świadomego
obywatela
Cel operacyjny
Cele szczegółowe
I.1.Kształcenie uczniów jest odpowiedzią na ich I.1.1. Analiza rynku pracy i ofert szkół wyższych
zarówno w mieście Katowice, jak i w regionie.
potrzeby i uwzględnienia zachodzące
przemiany społeczne i rynkowe. Każdy uczeń,
zgodnie z predyspozycjami, realizuje własną
ścieżkę kariery edukacyjno – zawodowej.

I.1.2. Rozwój doradztwa zawodowego/ edukacji
o zawodach.

Opis realizacji
I.1.1.1.Określenie składu i powołanie zespołu
obserwatorów w celu monitorowania rynku pracy/
ofert wyższych uczelni pn. Zespół Obserwatorów
Rynku Pracy.
I.1.1.2.Stała, przekazywana na bieżąco do szkół
i poradni psychologiczno - pedagogicznych
diagnoza popytu na kwalifikacje (zawodowe
techniczne i humanistyczne) oraz diagnoza
preferowanego poziomu wykształcenia, a także
diagnoza oczekiwań pracodawców
I.1.2.1.Opracowanie narzędzi diagnostycznych
i konspektów zajęć dla wychowawców klas szkół
podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych
w zakresie preorientacji zawodowej.
I.1.2.2.Opracowanie formatek zebrań z rodzicami
prowadzonych w szkołach przez wychowawców
klas lub psychologa/ pedagoga szkolnego w
zakresie doradztwa zawodowego.
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I.1.3. Wyposażenie uczniów w umiejętności
i kompetencje związane z poszukiwaniem pracy,
a także w umiejętności niezbędne do planowania
ścieżki rozwoju, a w szczególności dalszej
edukacji oraz kariery zawodowej.

I.1.2.3.Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego
prowadzone przez pracowników poradni
psychologiczno – pedagogicznych na terenie
szkół dla uczniów klas, wymienionych powyżej
oraz dla ich rodziców.
I.1.2.4. Szkoły podstawowe opracują dla II etapu
edukacyjnego system działań wychowawczych
popularyzujących wiedzę o zawodach. Objęcie
doradztwem zawodowym II i III klas gimnazjów,
II i III klas ponadgimnazjalnych szkół
ogólnokształcących i zasadniczych zawodowych
oraz III i IV klas ponadgimnazjalnych szkół
technicznych.
I.1.2.5.Opracowanie i wdrożenie w szkołach
innowacji pedagogicznych i programów
autorskich przedmiotu przedsiębiorczość.
I.1.2.6.Opracowanie i wdrożenie przez
nauczycieli wychowania przedszkolnego
i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej formatek
zajęć w zakresie edukacji o zawodach.
I.1.3.1.Realizacja w klasach VI szkoły
podstawowej oraz w klasach III gimnazjów
i w szkołach ponadgimnazjalnych zajęć, w tym
interdyscyplinarnych, kształtujących umiejętności
przydatne na rynku pracy: projektowanie kariery,
praca w zespole, kreatywność i mobilność,
negocjacje i dyskusje.
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I.2.Festiwal Nauki w Katowicach miejscem
spotkania uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z przedstawicielami szkół
wyższych i policealnych oraz z
przedstawicielami pracodawców.

I.2.1.Organizacja w każdym roku szkolnym,
adresowanego do uczniów oraz nauczycieli
i dyrektorów przedszkoli/ szkół „Katowickiego
Festiwalu Nauki”.

I.3.Bezpieczeństwo i profilaktyka
w samorządowych przedszkolach, szkołach,
poradniach i placówkach pracy pozaszkolnej

I.3.1.Infrastruktura i baza dydaktyczna
przedszkoli, szkół i placówek pracy pozaszkolnej
zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki/
pracy.

I.1.3.2. Wdrożenie w wybranych szkołach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych metody
tutoringu.
I.1.3.3.Stworzenie sieci wsparcia dla nauczycieli,
zwłaszcza banku formatek dobrych praktyk,
przykładów pracy z uczniem w celu rozwoju
kompetencji niezbędnych na rynku edukacji
i pracy. Wykorzystanie Platformy Zarządzania
Oświatą – strefa dla nauczycieli.
I.1.3.4.Opracowanie narzędzi do badania losów
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.
I.2.1.1.Powołanie Komitetu ds. koordynowania
przygotowań „Katowickiego Festiwalu Nauki”.
I.2.1.2.Ogłoszenie miejskiego konkursu, dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na najlepszy
spot reklamowy promujący katowickie
szkolnictwo zawodowe.
I.2.1.3.Kampania promocyjna ”Katowickiego
Festiwalu Nauki” w mediach.
I.3.1.1.Systemowe planowanie i realizacja zadań
remontowo – inwestycyjnych, z uwzględnieniem
stanu technicznego obiektów oświatowych.
Aplikowanie o środki MEN i środki z funduszy
UE.
I.3.1.2.Doskonalenie nauczycieli w zakresie
znajomości i stosowania przepisów bhp i procedur
dot. bezpieczeństwa w szkołach.
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I.3.1.3.Utworzenie miejskiej bazy przykładowych
procedur dot. bezpieczeństwa w przedszkolach,
szkołach, placówkach.

I.3.2.Promocja zdrowego stylu życia.

I.3.3.Działania profilaktyczno – edukacyjne
mające na celu przeciwdziałanie zachowaniom
ryzykownym, uzależnieniom i patologiom
społecznym.

I.3.2.1.Sporządzenie i podanie do wiadomości
listy preferowanych przez samorząd certyfikatów,
potwierdzających aktywne działania placówki na
rzecz edukacji zdrowotnej i profilaktycznej.
I.3.2.2.Bieżący monitoring zwolnień z lekcji
wychowania fizycznego, podejmowanie działań
korygująco – naprawczych.
I.3.2.3.Popularyzacja nowatorskich rozwiązań/
przykładów dobrych praktyk, promujących
zdrowy i aktywny styl życia wśród dzieci
i młodzieży.
I.3.2.4.Wspólpraca WE UMK z PSSE w
Katowicach oraz z AWF im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach w celu koordynowania działań
podejmowanych przez ww. instytucje przy
współpracy ze szkołami, na rzecz promocji
zdrowego stylu życia, w tym aktywności
fizycznej i zdrowego odżywiania.
I.3.3.1.Sporządzenie, bieżąca aktualizacja
i udostępnienie bazy miejskich programów
profilaktycznych realizowanych w placówkach.
I.3.3.2.Sporządzenie, bieżąca aktualizacja
i udostępnienie bazy ogólnopolskich programów
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profilaktycznych, realizowanych w katowickich
placówkach.
I.3.3.3.Bieżące monitorowanie zachowań
ryzykownych wśród dzieci i młodzieży.
Powołanie dzielnicowych zespołów ds.
profilaktyki.
I.3.3.4.Przygotowanie nauczycieli wychowania
przedszkolnego i wychowawców klas do wstępnej
diagnozy problemów rówieśniczych, rodzinnych
i środowiskowych.
I.3.3.5.Realizacja w szkołach programów, w tym
autorskich, profilaktyki alternatywnej,
pozytywnej i rówieśniczej jako najskuteczniejszej
formy pomocy uczniom zagrożonym
niedostosowaniem społecznym.
I.3.3.6.Przygotowanie formatek zajęć,
poświęconych zachowaniom ryzykownym oraz
spotkań dla rodziców, realizowanych przez
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach,
szkołach.
I.3.3.7.Realizacja w szkołach i poradniach
psychologiczno – pedagogicznych programów
informacyjnych dla uczniów i rodziców, w tym
również w zakresie konsekwencji moralno –
prawnych i odpowiedzialności prawnej za
podejmowanie zachowań ryzykownych.
I.3.3.8.Realizacja programów i projektów
profilaktycznych w ramach zajęć pozalekcyjnych,
z wykorzystaniem bazy sportowej szkół
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I.4.Miejski Certyfikat Jakości

I.4.1.Opracowanie i wdrożenie procesu
certyfikacji w celu przyznania Certyfikatu
Miejska Szkoła Jakości.

i placówek samorządowych. Powołanie grantu
edukacyjnego.
I.4.1.1.Powołanie Kapituły Certyfikatu Miejska
Szkoła Jakości.
I.4.1.2.Opracowanie regulaminu, kryteriów
przyznawania Certyfikatu Miejska Szkoła Jakości
oraz zasad recertyfikacji.
I.4.1.3.Wręczanie Certyfikatu Miejska Szkoła
Jakości.

II.Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wyznacznikiem postępu.
II.1.Zadania

poradni

psychologiczno

– II.1.1.Zapewnienie pełnej, wczesnej i właściwej II.1.1.1.Przygotowanie, w formie elektronicznej,

pedagogicznych w procesie diagnozy i terapii diagnozy dzieci i młodzieży.

i

udostępnienie Miejskiemu Żłobkowi

oraz

uczniów.

wszystkim przedszkolom i szkołom pełnej oferty
diagnostycznej i terapeutycznej PPP.
zajęć/

II.1.1.2.Prowadzenie

warsztatów

dla

nauczycieli poświęconych metodyce współpracy
z

rodzicami

ewentualnej

w

związku

wizyty

z

dziecka

koniecznością
w

poradni

psychologiczno – pedagogicznej.
II.1.1.3.Rozpoznawanie

indywidualnych,

edukacyjno – rozwojowych potrzeb dziecka
podczas diagnozy w poradni, jak i w trakcie
obserwacji dziecka w warunkach przedszkolnych,
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szkolnych a także podczas pobytu w żłobku,
w przypadku diagnozy potrzeb w zakresie
wczesnego wspomagania rozwoju, tzw. diagnoza
funkcjonalna.
współpracy

II.1.1.4.Zwiększenie

międzysektorowej w trakcie procesu diagnozy:
poradnia – szkoła – rodzic – placówki służby
zdrowia – MOPS – sąd rodzinny.
II.1.1.5.Opracowanie

i

przekazanie

do

przedszkoli, szkół kompendium wiedzy pt. „Jak
rozpoznać

dziecko

szczególnie

uzdolnione,

utalentowane”.
II.1.1.6.Opracowanie narzędzi diagnostycznych
dla dyrektorów przedszkoli, szkół w zakresie
organizacji

pomocy

psychologiczno

–

pedagogicznej w placówce.
II.1.1.7.Realizacja programów profilaktycznych
i

badań

przesiewowych

w

przedszkolach,

szkołach.
II.1.2.Opinie i orzeczenia źródłem pełnej wiedzy II.1.2.1.Przestrzeganie procedur wynikających
o potrzebach ucznia.

z

zarządzenia

w

sprawie

Prezydenta
określenia

Miasta
zasad

Katowice
organizacji
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kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych w Mieście Katowice.
II.1.2.2.Współpraca poradni z przedszkolem,
szkołą w zakresie opracowania indywidualnego
programu edukacyjno – terapeutycznego oraz
indywidualnych form i metod pracy z dzieckiem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym
z

dzieckiem

szczególnie

uzdolnionym.

Przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
II.1.2.3.Zwiększenie, dla rodziców i nauczycieli,
dostępności

do

procesu

diagnozy,

poprzez

terenowe dyżury pracowników poradni.
II.1.2.4.Opracowywanie

i

wydawanie

przez

poradnie psychologiczno – pedagogiczne opinii
i orzeczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
II.2.Rola

poradni

psychologiczno

pedagogicznych w systemie wsparcia.

– II.2.1.Wspomaganie
rodziny.

wychowawczej

funkcji II.2.1.1.Krótkoterminowe
kształtujące

formy

umiejętności

pracy

rodzicielskie

prowadzone na terenie przedszkola, szkoły.
II.2.1.2.Prowadzenie

pogłębionych

treningów

umiejętności wychowawczych przez pracowników
poradni.
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II.2.1.3.Opracowanie

i

zamieszczenie

na

Platformie Zarządzania Oświatą w strefie dla
rodzica poradników z zakresu: wychowawczej
funkcji

rodziny,

pomocy psychologiczno

pedagogicznej,

diagnozy

rozpoznawania

zagrożeń

potrzeb
i

–

dziecka,

postępowania

w przypadku ich ewentualnego stwierdzenia.
II.2.2.Podejmowanie aktywnych działań na rzecz II.2.2.1.Analiza potrzeb przedszkoli/ szkół w
wsparcia przedszkoli/ szkół.

zakresie

wspomagania.

przedszkola/ szkoły

Ustanowienie

dla

szkolnego organizatora

rozwoju edukacji.
II.2.2.2.Opracowanie

przez

poradnie

psychologiczno – pedagogiczne i przekazanie
wszystkim szkołom/ przedszkolom rocznych
kierunków wspomagania.
II.2.2.3.Przyjęcie przez poradnie oraz przedszkola/
szkoły zasad wspomagania, w tym rocznych
harmonogramów.
o

współpracy

Zawieranie

porozumień

pomiędzy

poradniami

a przedszkolami/ szkołami.
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II.2.2.4.Bezpośredni udział pracowników poradni
psychologiczno – pedagogicznych w procesie
wspomagania przedszkoli/ szkół.
II.3.Edukacja
uzdolnionych.

uczniów

szczególnie II.3.1.Opracowanie
wczesnego

i

wdrożenie

rozpoznawania

systemu II.3.1.1.Organizacja

procesu

diagnozowania

szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży w przedszkolach/

uzdolnień dzieci i młodzieży na wszystkich szkołach i placówkach pracy pozaszkolnej.
etapach edukacyjnych.

II.3.1.2.Podnoszenie

wiedzy

nauczycieli

w aspekcie najnowszych koncepcji naukowych
dotyczących szczególnych uzdolnień uczniów
i wychowanków.
II.3.2.Tworzenie

warunków

rozwoju

i

dzieci

uzdolnionej.

do

młodzieży

wspierania II.3.2.1.Opracowanie

zasad

wzajemnej

szczególnie współpracy pomiędzy przedszkolem/
placówką

pracy

pozaszkolnej/

szkołą/
poradnią

psychologiczno – pedagogiczną a rodzicami na
rzecz dziecka/ ucznia szczególnie uzdolnionego.
II.3.2.2.Opracowanie

i

wdrożenie

w przedszkolach/ szkołach programów autorskich
i innowacji pedagogicznych w pracy z uczniem
szczególnie uzdolnionym.
II.3.2.3.Udostępnie na Platformie Zarządzania
Oświatą, w strefie dla nauczycieli, materiałów
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w tym formatek zajęć/ lekcji z uczniem
szczególnie uzdolnionym.
talentów

II.3.2.4.Prezentacja

podczas

„Katowickiego Festiwalu Nauki”.
II.3.2.5.Opracowanie

i

zamieszczenie

na

Platformie Zarządzania Oświatą, w strefie dla
ucznia/

rodzica,

oferty

edukacyjnej

miasta

Katowice dla uczniów uzdolnionych.
II.3.2.6.Promowanie

osiągnięć

nauczycieli

pracujących z dzieckiem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, w tym z uczniem szczególnie
uzdolnionym.
II.3.2.7.Opracowanie

i

wdrożenie

zasad

współpracy pomiędzy szkołami a publicznymi
i niepublicznymi uczelniami wyższymi oraz
potencjalnymi pracodawcami na rzecz uczniów
szczególnie uzdolnionych.
II.3.3.Znajomość języków obcych szansą na II.3.3.1.Promowanie
sukces.

nowatorskich

rozwiązań

w zakresie nauki języków obcych, na każdym
poziomie edukacji, w tym zwłaszcza programów
autorskich

i

innowacji

pedagogicznych

wdrażanych w procesie edukacji językowej.
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II.3.3.2.Utworzenie na Platformie Zarządzania
Oświatą banku formatek do zajęć języków obcych.
II.3.3.3.Opracowanie

i

wdrożenie

zasad

otwierania oddziałów dwujęzycznych i oddziałów
z

międzynarodową

maturą

w

szkołach

samorządowych.
II.3.3.4.Wsparcie ze strony UMK w zakresie
nawiązania przez przedszkola/ szkoły współpracy
międzynarodowej.
II.3.4.Oferta kształcenia sportowego zaspokaja II.3.4.1.Organizowanie oddziałów sportowych
potrzeby uczniów.

zgodnie

z

brzmieniem

zarządzenia

PMK

w sprawie tworzenia oddziałów sportowych.
II.3.4.2.Bieżąca

diagnoza

potrzeb

dzieci

i młodzieży w zakresie szkolenia sportowego.
II.3.4.3.Utworzenie

banku

dobrych

praktyk

nauczycieli wychowania fizycznego na Platformie
Zarządzania Oświatą, w strefie dla nauczycieli.
II.3.4.4.Promocja przykładów dobrych praktyk
w zakresie aktywnego trybu życia, poprzez
Platformę Zarządzania Oświatą w strefie dla
uczniów/ rodziców.
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II.3.4.5.Utworzenie

stypendium

„Sportowy

Prymus”.
II.3.4.6.Wspólpraca szkół i placówek pracy
pozaszkolnej z rodzicami, klubami sportowymi
i Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki w Katowicach w zakresie szkolenia
sportowego.
II.3.5.Miejski Konkurs „Indeks/ pierwsza praca II. 3.5.1.Powołanie kapituły Miejskiego Konkursu
dla bystrzaka”.

„Indeks/ pierwsza praca dla bystrzaka”.
II.3.5.2.Wspólpraca

kapituły

Konkursu

z Zespołem Obserwatorów Rynku Pracy.
II.3.5.3.Ogłoszenie Konkursu, w tym również na
Platformie Zarządzania Oświatą w strefie dla
ucznia/

rodzica,

przeprowadzenie

i rozstrzygnięcie.

III. Sprawne i skuteczne zarządzanie oświatą samorządową gwarancją stałego jej rozwoju. Doskonalenie zawodowe nauczycieli elementem
zarządzania oświatą.
III.1.Doskonalenie
uwzględnia

zawodowe

politykę

nauczycieli III.1.1.Diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia III.1.1.1.Współpraca

oświatową

miasta zawodowego nauczycieli w placówkach.

przedszkoli/

szkół

i placówek pracy pozaszkolnej z poradniami
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Katowice,

kierunki

indywidualne

rozwoju

potrzeby

szkoły

psychologiczno – pedagogicznymi, z publicznymi

oraz

i

pracowników

niepublicznymi

placówkami

doskonalenia

nauczycieli oraz z Biblioteką Pedagogiczną

pedagogicznych.

w zakresie diagnozy potrzeb. Rola szkolnych
organizatorów rozwoju edukacji.
III.1.1.2.Opracowanie

koncepcji

rozwoju

placówki i Rocznych Planów Wspomagania we
wszystkich jednostkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Prezydent Miasta
Katowice.
III.1.1.3.Opracowanie

i

umieszczenie

na

Platformie Zarządzania Oświatą, w strefie dla
nauczycieli,

narzędzi

do

diagnozy

potrzeb

w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
III.1.2.Doskonalenie
wpływa

na

stałe

zawodowe

nauczycieli III.1.2.1.Określenie

podnoszenie

priorytetów

Prezydenta

jakości Miasta Katowice w zakresie dofinansowania

i efektywności pracy z dziećmi i młodzieżą.

doskonalenia zawodowego, na podstawie analizy
arkuszy organizacji szkół oraz potrzeb zgłaszanych
przez dyrektorów, w odniesieniu do studiów
podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych.
III.1.2.2.Opracowanie jednolitych zasad ewaluacji
doskonalenia zawodowego nauczycieli.
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III.1.2.3.Promocja na Platformie Zarządzania
Oświatą,

w

strefie

dla

nauczycieli,

rekomendowanych ofert z zakresu doskonalenia,
przykładów dobrych praktyk w zakresie Rocznych
Planów Wspomagania oraz wykorzystania wiedzy
w praktyce.
III.1.2.4.Utworzenie na Platformie Zarządzania
Oświatą sieci wsparcia, w tym dla dyrektorów.
III.1.2.5.Opracowanie i wdrożenie procedury
w

zakresie

organizacji

i

funkcjonowania

doradztwa metodycznego w mieście Katowice.
III.2.Kompleksowe
wykorzystanie
informatycznych.

zarządzanie

narzędzi

i

oświatą, III.2.1.Platforma Zarządzania Oświatą.
technologii

III.2.1.1.Utworzenie w ramach Centrum Usług
Wspólnych

Platformy

Zarządzania

Oświatą

z Portalem Oświatowym Miasta Katowice – strefa
dla niezalogowanych oraz strefa dla zalogowanych
uczniów i rodziców - rekrutacja.
III.2.1.2.Utworzenie na Platformie sieci wsparcia
dla nauczycieli – strefa dla zalogowanych
nauczycieli.
III.2.1.3.Zarządzannie

oświatą

–

strefa

dla

zalogowanych dyrektorów i organu prowadzącego.
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III.2.1.4.Uruchomienie na Platformie, w strefie dla
niezalogowanych banku ofert pracy oraz wykazu
nauczycieli poszukujących pracy.
III.2.2.Organizacja obsługi finansowo – księgowej III.2.2.1.Ewaluacja jakości i skuteczności obsługi
jednostek oświatowych.

finansowo – księgowej jednostek oświatowych
miasta Katowice.
III.2.2.2.Wdrożenie zmodyfikowanego systemu
obsługi

finansowo

–

księgowej

jednostek

oświatowych.

IV. Sieć katowickich jednostek oświatowych zaspokaja edukacyjne potrzeby dzieci i młodzieży, gwarantuje wszechstronny i ukierunkowany rozwój
młodego pokolenia. Finansowanie oświaty wpływa na stały wzrost jakości usług świadczonych przez Miasto w zakresie edukacji i wychowania.
Realizacja IV obszaru Polityki Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022 jest, jak opisano powyżej, nieodzownym elementem dokumentu. Od
efektywności wydatkowania środków na edukację samorządową uzależniona jest zarówno jej jakość, jak i wizja rozwoju. Przyjmuje się następujące zasady
postępowania podczas reorganizacji sieci przedszkoli/ szkół samorządowych, w tym łączenia lub likwidacji.
Opis postępowania
IV.1.Opracowanie
reorganizacji.

Cel podjętych działań
wykazu

przedszkoli/

szkół

przeznaczonych

do IV.1.1.Opracowanie

wykazu

przedszkoli/

szkół

objętych

procesem

reorganizacji, z uwzględnieniem danych demograficznych UMK oraz
wieloletnich prognoz demograficznych GUS w Katowicach.
IV.1.2.Objęcie procesem łączenia/ likwidacji przedszkoli/ szkół jeśli:
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oferta

edukacyjna

połączonych

przedszkoli/

szkół

zapewni

wszechstronny rozwój ucznia, na najwyższym poziomie,


placówki tego samego typu znajdują się w bliskiej odległości,
a połączenie szkół dla których określa się obwód nie spowoduje
konieczności dowożenia ucznia do szkoły,



budynek, w którym będą funkcjonować połączone przedszkola/
szkoły jest w dobrym stanie technicznym, a jego zaplecze, w tym
sportowe oraz wyposażenie i powierzchnia użytkowa są optymalne
dla realizacji zadań dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych
i gwarantują możliwość rozwoju szkoły.

IV.2.Czynności przygotowawcze.

IV.2.1.Spotkania przedstawicieli WE UMK z dyrektorami reorganizowanych
placówek, z nauczycielami, pracownikami samorządowymi zatrudnionymi
przez

szkołę/

placówkę,

z

rodzicami

i

uczniami(dot.

szkół

ponadgimnazjalnych) oraz z mieszkańcami dzielnicy.
IV.2.2.PMK w procesie łączenia/likwidacji przedszkoli/szkół dokonuje
analizy

arkuszy

organizacji

wszystkich

jednostek

oświatowych,

prowadzonych przez samorząd miasta Katowice, w zakresie zapewnienia
możliwości dalszego zatrudnienia pracowników likwidowanych/ łączonych
szkół.
IV.2.3.W przypadku łączenia przedszkoli/ szkół status szkół i kompetencje rad
pedagogicznych po ich połączeniu są równe, bez względu na to w jakim
obiekcie będzie funkcjonować połączone przedszkole/ szkoła/ zespół szkół.
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IV.3.Zorganizowanie wspólnego zebrania rad pedagogicznych łączonych IV.3.1.Celem wspólnego zebrania rad pedagogicznych łączonych placówek
przedszkoli/ szkół.

jest:


wypracowanie propozycji oferty edukacyjnej przedszkola/ szkoły po
połączeniu,



wstępne określenie misji i wizji nowej jednostki oświatowej,



wstępny podział zadań i czynności.

IV.3.2.Zakłada się możliwość włączenia mediatora, w przypadku trudności
w uzyskaniu porozumienia pomiędzy członkami rad pedagogicznych.
IV.4.Organizacja połączonych przedszkoli/ szkół.

IV.4.1.Wspólne opracowywanie i uzgadnianie przez dyrektorów łączonych
przedszkoli/ szkół i organ prowadzący projektu arkusza organizacji na kolejny
rok szkolny.

Uzgadnianie liczby oddziałów i etatów pedagogicznych

i niepedagogicznych.
IV.4.2.Przypomnienie obowiązków dyrektora szkoły po zakończeniu procesu
łączenia, zwłaszcza w zakresie niezwłocznego dostosowania przepisów prawa
wewnątrzszkolnego nowej jednostki.
IV.5.Przeznaczenie środków finansowych na budowę wysokiej jakości usług IV.5.1.Środki finansowe pozyskane w wyniku reorganizacji sieci katowickiej
edukacyjnych przedszkoli/ szkół i placówek dla których organem oświaty są przeznaczone na realizację zadań gwarantujących rozwój
prowadzącym jest miasto Katowice.

placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
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IV.5.2.Środki

pozyskane

przez

miasto

Katowice

poprzez

udostępnienie/wynajem budynku po zlikwidowanej/ połączonej szkole
innemu podmiotowi, w wysokości co najmniej 20% opłat za wynajem, zostaną
przeznaczone na samorządowe cele oświatowe, w zakresie realizacji zadań
bezpośrednio z uczniem i na rzecz ucznia.

Karty kontrolne realizacji procesów– ewaluacja

I. Oferta edukacyjna miasta Katowice odpowiedzią na potrzeby mieszkańców – od przedszkolaka do pracownika/ świadomego
obywatela
Kryterium
Wskaźnik
Wsparcie w procesie realizacji
Termin realizacji
I.1.1.1.Powołanie Zespołu
I.1.1.1. Skład Zespołu. Spotkania I.1.1.1.Resortowy
I.1.1.1.Począwszy od
Obserwatorów Rynku Pracy.
Zespołu co najmniej 2 razy w
Wiceprezydent, PUP, Izba
1 września 2016r.
Cykliczne spotkania Zespołu
roku kalendarzowym. Wnioski
Rzemieślnicza Małej i Średniej
przekazywane szkołom 2 razy w
Przedsiębiorczości,
roku i publikowane na stronie
przedstawiciele wyższych uczelni
WE UMK/ Platformie
oraz pracodawców. Koordynator
Zarządzania Oświatą.
– dyrektor Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej
nr 2
I.1.1.2.Diagnoza popytu na
I.1.1.2.Diagnoza przekazywana 2 I.1.1.2.PUP
I.1.1.2.Poczawszy od
kwalifikacje przekazywana
razy w oku kalendarzowym
1 września 2016r.
szkołom i PPP.

121

Polityka Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022

I.1.2.1. i I.1.2.6. Liczba narzędzi
diagnostycznych i formatek zajęć
dla wychowawców w zakresie
preorientacji zawodowej/
edukacji o zawodach.

I.1.2.1.i I.1.2.6.Wzrost liczby
przekazanych i opublikowanych
narzędzi diagnostycznych i
konspektów zajęć. Liczba
modyfikacji.

I.1.2.1.i I.1.2.6.Doradcy
metodyczni dla nauczycieli:
wychowania przedszkolnego,
nauczania początkowego,
psychologów i pedagogów oraz
wychowawców świetlic;
dyrektorzy PPP.

I.1.2.1.i I.1.2.6.Począwszy od
września 2016r.

I.1.2.2.Konspekty i scenariusze/
formatki zebrań z rodzicami
poświęconych doradztwu
zawodowemu/ edukacji o
zawodach.
I.1.2.3.Liczba zajęć
prowadzonych dla uczniów i
rodziców w szkołach przez
pracowników PPP.

I.1.2.2.Wskaźnik jw.

I.1.2.2Wsparcie jw.

I.1.2.2.Monitoring począwszy od
stycznia 2016r.

I.1.2.3.Nawiązanie współpracy w
zakresie doradztwa zawodowego
pomiędzy PPP a szkołą. Ilość
godzin zajęć dla uczniów i
rodziców.

I.1.2.3.PPP, dyrektorzy szkół

I.1.2.3.Monitoring począwszy od
1 września 2016r.

I.1.2.4.Dyrektorzy szkół
wszystkich typów.

I.1.2.4.Poczawszy od
września 2016r., monitoring
bieżący.

I.1.2.4.Godziny do dyspozycji
I.1.2.4.Liczba godzin.
wychowawcy w klasach VI SP, II
G, II i III SPon. przeznaczone na
zajęcia z zakresu doradztwa
zawodowego/ preorientacji
zawodowej.
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I.1.2.5.Innowacje i programy
autorskie w zakresie doradztwa
zawodowego/ edukacji o
zawodach.

I.1.2.5.Liczba innowacji
pedagogicznych,
zarejestrowanych w KO w
Katowicach oraz programów
autorskich wg szkolnego zestawu
programów.

I.1.2.5.Dyrektorzy i nauczyciele
przedszkoli i szkół.

I.1.2.5.Począwszy od września
2016r., monitoring bieżący.

I.1.3.1.Zajęcia realizowane we
wszystkich typach szkół,
kształtujące umiejętności
przydatne na rynku pracy.

I.1.3.1.Liczba zrealizowanych
zajęć, w tym
interdyscyplinarnych w szkole w
ciągu roku.

I.1.3.1.Nauczyciele przedmiotów
ogólnokształcących i
zawodowych w szkołach.

I.1.3.1.Poczawszy od
1 września 2016r., monitoring
bieżący.

I.1.3.2.Dyrektorzy i nauczyciele
szkół oraz PPP.

I.1.3.2.Począwszy od
1 września 2017r.

I.1.3.3.Doradca metodyczny dla
nauczycieli informatyki koordynator, dyrektorzy i
nauczyciele szkół i poradni,
przedstawiciel PUP.

I.1.3.3.Poczawszy od
września 2018r.

I.1.3.2.Liczba szkół
wprowadzających nowe,
aktywizujące metody pracy
z uczniem – metoda tutoringu,
aktywne programowanie.
I.1.3.3.Powołanie sieci wsparcia
dla nauczycieli w zakresie
doradztwa zawodowego/ edukacji
o zawodach/ przedsiębiorczości.

I.1.3.2.Liczba oddziałów/
uczniów objętych wsparciem.

I.1.3.3.Liczba nauczycieli
zalogowanych w sieci. Liczba
udostępnionych konspektów
zajęć.
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I.1.3.4.Narzedzia diagnostyczne
do badania losów absolwentów.

I.1.3.4.Liczba absolwentów
objętych badaniem.

I.1.3.4.Doradca metodyczny
nauczycieli psychologów i
pedagogów, dyrektorzy PPP i
SPon.

I.1.3.4.Udostępnie narzędzi
diagnostycznych
1 września 2016r. Pierwsze
badanie losów absolwentów szkół
w roku szkolnym 2016/17.
I.1.2.1.1.Piewrsze posiedzenie
Komitetu październik 2016r.
Pierwszy Katowicki Festiwal
Nauki – październik 2017r.

I.2.1.1.Komitet ds.
I.2.1.1.Skład Komitetu,
„Katowickiego Festiwalu Nauki”. określenie zadań i kompetencji.

I.2.1.1.Resortowy
Wiceprezydent, dyrektorzy G i
SPon., PPP, przedstawiciele PUP,
uczelni wyższych, pracodawców.

I.2.1.2.Miekjski Konkurs na
najlepszy spot reklamowy
promujący katowickie
szkolnictwo zawodowe.

I.2.1.2.Opracowanie regulaminu
Konkursu, ogłoszenie
i rozstrzygnięcie.

I.2.1.2.Pałac Młodzieży im.
prof. A. Kamińskiego.

I.2.1.2.Ogłoszenie I edycji
Konkursu styczeń 2017r.
Rozstrzygnięcie Konkursu w
czerwcu 2017r., wręczenie
nagród podczas I Katowickiego
Festiwalu Nauki.

I.2.1.3.Informacje opublikowane
w mediach. Patronat medialny.

I.2.1.3.Liczba informacji.

I.2.1.3.Biuro Prasowe UMK.

I.2.1.3.Począwszy od września października 2017r.

I.3.1.1.Jednolite zasady
postępowania w celu określenia
zadań remontowo –
inwestycyjnych w placówkach
oświatowych, prowadzonych

I.3.1.1.Opracowanie i wdrożenie
procedur postępowania. Liczba
zadań remontowo –
inwestycyjnych, realizowanych z
funduszy UE i z programów
MEN.

I.3.1.1.Specjaliści z zakresu
nadzoru budowlanego. WFE
UMK, dyrektorzy jednostek
oświatowych.

I.3.1.1.Wdrożenie procedury od
sierpnia 2017r. Pozyskiwanie
środków pozabudżetowych na
bieżąco.
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przez PMK. Pozyskiwanie
środków pozabudżetowych.
I.3.1.2.Szkolenia z zakresu bhp
oraz przestrzegania
wewnętrznych procedur
bezpieczeństwa.

I.3.1.2.Liczba nauczycieli/
pracowników samorządowych w
jednostkach oświatowych
objętych szkoleniem, tytuł
szkolenia.

I.3.1.2.Dyrektorzy jednostek
oświatowych.

I.3.1.2.Na bieżąco, w każdym
roku szkolnym.

I.3.1.3.Miejska baza procedur
dot. bezpieczeństwa.

I.3.1.3.Utworzenie bazy. Liczba
zamieszczonych procedur, liczba
i częstotliwość dokonywanych
modyfikacji.

I.3.1.3.Dyrektorzy jednostek
oświatowych, koordynator
pracownik WE UMK.

I.3.1.2.Począwszy od
1 września 2016r.

I.3.2.1.Lista certyfikatów.

I.3.2.1.Utworzenie
i opublikowanie listy
certyfikatów.

I.3.2.1.Dyrektorzy jednostek
oświatowych, ROME Metis,
RODN „WOM” w Katowicach,
PSEE.

I.3.2.1.Październik 2016r.,
aktualizacja do końca
października każdego roku
szkolnego.

I.3.2.2.Zmniejszająca się liczba
uczniów, którzy nie uczestniczą
w lekcjach wychowania
fizycznego. Opracowanie
narzędzi diagnostycznych.

I.3.2.2.Analiza przebiegu procesu
wychowania fizycznego
w szkołach.

I.3.2.2.Doradca metodyczny
nauczycieli wychowania
fizycznego - koordynator,
nauczyciele wychowania
fizycznego.

I.3.2.2.Począwszy od 1 września
2017r.

125

Polityka Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022

I.3.2.3.Miejski bank dobrych
praktyk w zakresie promowania
zdrowego stylu życia.

I.3.2.3.Utworzenie banku
dobrych praktyk. Liczba
publikacji i liczba ich
modyfikacji.

I.3.2.3.Doradcy metodyczni
wychowania fizycznego,
wychowania przedszkolnego i
edukacji wczesnoszkolnej.
Moderator – doradca metodyczny
nauczycieli informatyki.

I.3.2.3.Począwszy od
1 września 2016r.

I.3.2.4.Zawarte porozumienia
dot. wzajemnej współpracy.

I.3.2.4.Liczba zawartych
porozumień na rok szkolny/
wieloletnich.

I.3.2.4.Dyrektorzy szkół,
moderator doradca metodyczny
nauczycieli wychowania
fizycznego.

I.3.3.1.Począwszy od
1 września 2016r., do końca
października każdego roku
szkolnego.

I.3.3.1.Bank miejskich
programów profilaktycznych,
realizowanych w placówkach
oświatowych.
I.3.3.2.Bank ogólnopolskich/
regionalnych programów
profilaktycznych realizowanych
w miejskich placówkach
oświatowych.

I.3.3.1.Utworzenie i aktualizacja
banku.

I.3.3.1.Doradca metodyczny
nauczycieli psychologów i
pedagogów, WZK UMK, WPS
UMK, PSP, KMP, SM MK.
I.3.3.2.Doradca metodyczny
nauczycieli psychologów
i pedagogów, ROME Metis,
RODN „WOM”KMP, Urząd
Wojewódzki.

I.3.2.4.Począwszy od
1 września 2016r.

I.3.3.3.Powołanie dzielnicowych
zespołów ds. profilaktyki.

I.3.3.3.Liczba powołanych
zespołów dzielnicowych.

I.3.3.2.Utworzenie i aktualizacja
banku.

I.3.3.2. Jak w I.3.3.1.

I.3.3.3.WE UMK – moderowanie, I.3.3.3.Począwszy od
WZK UMK, WPS UMK, KMP
1 września 2017r.
w Katowicach, doradca
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metodyczny ds. nauczycieli
psychologów i pedagogów,
dyrektorzy jednostek
oświatowych.
I.3.3.4.Opracowanie narzędzi
diagnostycznych, szkolenia dla
nauczycieli.

I.3.3.4.Opublkiwanie narzędzi
diagnostycznych. Liczba szkoleń
odbytych przez nauczycieli/
liczba uczestników szkolenia.

I.3.3.4.Dyrektorzy i nauczyciele
przedszkoli i wszystkich typów
szkół, dyrektorzy PPP.

I.3.3.4.Roczne plany
wspomagania począwszy od
września 2016r.

I.3.3.5.Programy autorskie
realizowane w szkołach.

I.3.3.5.Liczba programów
autorskich. Liczba szkół.

I.3.3.5.Dyrektorzy/ nauczyciele
wszystkich typów szkół.

I.3.3.5.Poczawszy od września
2016r.

I.3.3.6.Bank formatek.

I.3.3.6.Utworzenie banku
formatek. Liczba udostępnionych
konspektów, liczba ich
modyfikacji.

I.3.3.6.Doradca metodyczny dla
nauczycieli psychologów
i pedagogów - koordynator,
dyrektorzy przedszkoli/ szkół,
nauczyciele.

I.3.3.6. jak w I.3.3.5.

I.3.3.7.Programy informacyjne
dla rodziców.

I.3.3.7.Liczba i miejsce zajęć dla
rodziców, liczba uczestników,
sposób promocji.
I.3.3.8.Liczba i miejsce
prowadzenia zajęć, liczba
uczestników.

I.3.3.7.Dyrektorzy PPP.

I.3.3.7.Wdrożenie od
października 2016r.

I.3.3.8.Dyrektorzy szkół, MDK,
PM, MOS, NGO, doradca

I.3.3.8.Publikacja oferty styczeń
2017r. Ewaluacja na zakończenie
każdego roku szkolnego.

I.3.3.8.Wykaz zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych
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o charakterze profilaktycznym z
wykorzystaniem bazy sportowej.

metodyczny nauczycieli
wychowania fizycznego.

I.4.1.1.Powołanie Kapituły.

I.4.1.1.Określenie składu
Kapituły.

I.4.1.1.Prezydent Miasta
Katowice.

I.4.1.1.Inauguracja prac kapituły
– listopad 2016r.

I.4.1.2.Regulamin i zasady
przyznawania Certyfikatu.

I.4.1.2.Opublikowanie
regulaminu i zasad przyznawania
Certyfikatu.

I.4.1.2.Kapituła Certyfikatu.

I.4.1.2.Styczeń 2017r. Wręczenie
Certyfikatów - doroczna gala
Katowickiego Festiwalu Nauki.

II.Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wyznacznikiem postępu.

II.1.1.1.Oferta PPP

II.1.1.1.Opublikowanie i
przekazanie w formie
elektronicznej oferty PPP, w tym
SPR i SPPP.

II.1.1.1.Dyrektorzy PPP, SPR,
SPPP.

II.1.1.1.Czerwiec 2016r.

II.1.1.2.Oferta zajęć i warsztatów
dla nauczycieli.

II.1.1.2.Liczba zajęć/ warsztatów
przeprowadzonych w szkołach
oraz ich tematyka.

II.1.1.2.Nauczyciele zatrudnienie
w PPP.

II.1.1.2.Poczawszy od
września 2016r.
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II.1.1.3.Rozponane potrzeby
rozwojowe.

II.1.1.3.Liczba wydanych opinii i
orzeczeń. Liczba diagnoz
dokonywanych w miejscu innym
niż PPP.

II.1.1.3.Pracownicy pedagogiczni II.1.1.3.Od roku szkolnego
PPP.
2016/17.

II.1.1.4.Obserwacja jakości i
częstotliwości współpracy.

II.1.1.4.Wnioski przedstawiane
przez dyrektora PPP na
posiedzeniu RP. Wprowadzenie
ewentualnych działań korygująco
– naprawczych.

II.1.1.4.Dyrektorzy PPP oraz
szkół i placówek.

II.1.1.4.Podsumowanie każdego
roku szkolnego.

II.1.1.5.Kompendium dla
przedszkoli/ szkół „Jak rozpoznać
dziecko szczególnie uzdolnione,
utalentowane?”. Ewaluacja i
modyfikacja materiałów.
II.1.1.6.Opracowanie
i udostepnienie narzędzi
diagnostycznych.

II.1.1.5.Udostępnienie
Kompendium samorządowym
przedszkolom/ szkołom.

II.1.1.5.Dyrektorzy PPP.

II.1.1.5.Poczawszy od
września 2016r. Aktualizacja
w każdym roku szkolnym do
końca października.

II.1.1.6.Utworzenie i aktualizacja
banku narzędzi diagnostycznych.
Liczba dzieci poddanych
diagnozie z wykorzystaniem
opracowanych narzędzi.

II.1.1.6.Dyrektorzy PPP, doradca
metodyczny dla nauczycieli
psychologów i pedagogów,
pedagodzy/ psycholodzy
przedszkoli/ szkół.

II.1.1.6.Począwszy od sierpnia
2016r.

II.1.1.7.Badania przesiewowe
i programy profilaktyczne.

II.1.1.7.Liczba i rodzaj badań
przesiewowych wykonywanych
w szkołach/ przedszkolach.
Sposób wykorzystania wyników.

II.1.1.7.Dyrektorzy i nauczyciele
przedszkoli/ szkół przy
współpracy z PPP.

II.1.1.7.Poczawszy od stycznia
2016r.
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Rodzaj i liczba programów
profilaktycznych. Przebieg
ewaluacji wewnętrznej –
monitoring.
II.1.2.1.Pracownicy PPP
przestrzegają procedur
wynikających z zarządzenia PMK
w sprawie kształcenia specjalnego

II.1.2.1.Rodzice dzieci
diagnozowanych w PPP
posiadają pełną wiedze nt.
organizacji kształcenia
specjalnego w mieście Katowice.

II.1.2.1.Dyrektorzy i pracownicy
pedagogiczni PPP.

II.1.2.2.Pracownicy pedagogiczni
PPP uczestniczą w posiedzeniach
zespołów ds. pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.

II.1.2.2.Liczba posiedzeń
zespołów z udziałem
pracowników PPP. Sprawozdanie
roczne na zakończenie każdego
roku szkolnego.

II.12.2.Dyrektorzy PPP,
nauczyciele – wychowawcy
oddziałów przedszkolnych/
szkolnych.

II.1.2.3.Terenowe dyżury
pracowników pedagogicznych
PPP.

II.1.2.3..Liczba dyżurów
pracowników PPP w
przedszkolach/ szkołach. Analiza
frekwencji rodziców.

II.1.2.3.Dyrektorzy przedszkoli/
szkół, dyrektorzy PPP,
nauczyciele PPP.

II.1.2.1.Na bieżąco. Wspólna
konferencja dyrektorów PPP,
ZSS, szkół z oddziałami
integracyjnymi i specjalnych
w październiku każdego roku
szkolnego. Posiedzenia
w zespołach ds. organizacji
kształcenia specjalnego –
kwiecień każdego roku
szkolnego.

II.1.2.2.Na bieżąco.

II.1.2.3.Na bieżąco.
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Sprawozdanie na zakończenie
roku szkolnego.
II.1.2.4.Opinie i orzeczenia
wydane przez PPP.

II.1.2.4.Liczba i termin
wydanych opinii i orzeczeń.

II.1.2.4.Dyrektorzy PPP.

II.2.1.1.Wsparcie dla rodziców
prowadzone na terenie
przedszkola/ szkoły przez
pracowników pedagogicznych
PPP.

II.2.1.1.Liczba i forma wsparcia
prowadzonego na terenie
przedszkola/ szkoły.

II.2.1.1.Dyrektorzy i nauczyciele
PPP, dyrektorzy przedszkoli/
szkół.

II.2.1.2.Pogłebione treningi dla
rodziców.
II.2.1.3. E - learningowe porady
dla rodziców.

II.2.1.2.Liczba i miejsce
realizacji treningów.
II.2.1.3.Opublikowanie w wersji
elektronicznej Poradnika dla
rodzica oraz jego aktualizacja.

II.2.1.1.Dyrektorzy, nauczyciele
PPP, szczególnie SPR.
II.2.1.4.Dyrektorzy PPP oraz
doradca metodyczny nauczycieli
psychologów i pedagogów.
Koordynator dyrektor PPP nr1.

II.2.2.1.Opracowanie procedur
wsparcia przedszkoli/ szkół oraz
narzędzi diagnostycznych w
zakresie badania potrzeb.
II.2.2.2.Opracowanie i
przekazanie przedszkolom/
szkołom rocznych kierunków

II.2.2.1.Dyrektorzy przedszkoli/
szkół zostali zapoznani z
procedurą wsparcia i narzędziami
diagnostycznymi.
II.2.2.2.Jak w II.2.2.1.

II.2.2.1.Dyrektorzy PPP, w tym
również SPR i SPPP.

II.1.2.4.Na bieżąco.

II.2.2.2.Dyrektorzy PPP, przy
wsparciu ROME Metis i RODN
„WOM” w Katowicach oraz

II.2.1.1.Poczawszy od stycznia
2016r.

II.2.1.2.Poczawszy od września
2016r.
II.2.1.4.Począwszy od września
2017r.

II.2.2.1.Do końca czerwca 2016r.

II.2.2.2.Na rok szkolny 2016/17,
do końca czerwca 2016r.
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wspomagania oferowanych przez
PPP.

niepublicznych placówek
doskonalenia nauczycieli.

II.2.2.3.Porozumienia zawarte
pomiędzy PPP a przedszkolami/
szkołami.

II.2.2.3.Liczba zawartych
porozumień.

II.2.2.3.Dyrektorzy PPP oraz
przedszkoli/ szkół.

II.2.2.3.Do dnia 15 września
każdego roku szkolnego.

II.2.2.4.Udział pracowników
pedagogicznych PPP w procesie
wspomagania szkół.

II.2.2.4.Liczba, formy i rodzaje
zajęć z zakresu wspomagania.

II.2.2.4.Dyrektorzy PPP.

II.2.2.4.Analiza wg stanu na
dzień 31 sierpnia każdego roku
szkolnego, z tym, że w roku
szkolnym 2015/16 analiza będzie
dotyczyła drugiego półrocza.
II.3.1.1.Poczawszy od września
2016r.

II.3.1.1.Opracowanie i wdrożenie II.3.1.1.Udostępnienie
procesu diagnozy uzdolnień dzieci i aktualizacja narzędzi
i młodzieży.
diagnostycznych.
II.3.1.2.Doskonalenie zawodowe
nauczycieli w aspekcie pracy z
dzieckiem zdolnym/
utalentowanym na wszystkich
etapach edukacyjnych.
II.3.2.1.Zasady współpracy
pomiędzy szkołą/ placówką pracy
pozaszkolnej a PPP w aspekcie

II.3.1.2.Liczba uczestników i
forma doskonalenia
zawodowego.

II.3.2.1.Liczba zawartych
porozumień.

II.3.1.1.Dyrektorzy PPP,
przedszkoli, szkół, placówek
pracy pozaszkolnej. Koordynator
dyrektor PPP nr 5.
II.3.1.2.Dyrektorzy wszystkich
jednostek oświatowych miasta
Katowice, ROME Metis, RODN
„WOM” w Katowicach,
niepubliczne PDN.
II.3.2.1.Dyrektorzy wszystkich
jednostek oświatowych miasta
Katowice.

II.3.1.2.Realziacja rocznych
planów wspomagania.

II.3.2.1.Do końca września
każdego roku szkolnego.

132

Polityka Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022

pracy z dzieckiem szczególnie
uzdolnionym/ utalentowanym.
II.3.2.2.Programy autorskie
i innowacje pedagogiczne.

II.3.2.2.Liczba zarejestrowanych
innowacji i programów
autorskich.

II.3.2.2.Dyrektorzy i nauczyciele
szkół i przedszkoli.

II.3.2.2.Poczawszy od września
2016r.

II.3.2.3.Materiały i formatki zajęć
z uczniem zdolnym.

II.3.2.3.Udostepnienie
materiałów i formatek zajęć w
formie elektronicznej.

II.3.2.3.Nauczyciele przedszkoli/
szkół samorządowych.
Koordynator dyrektor PPP nr 5.

II.3.2.3.Poczawszy od
września 2017r.

II.3.2.4.Prezentacja talentów.

II.3.2.4.Określenie i podanie do
wiadomości zasad prezentacji
talentów podczas Katowickiego
Festiwalu Nauki.

II.3.2.4.Komitet organizacyjny
Katowickiego Festiwalu Nauki.

II.3.2.4.Do końca zajęć w roku
szkolnym 2016/17 i dalej
cyklicznie w każdym roku.

II.3.2.5.Dyrektorzy wszystkich
jednostek oświatowych miasta
Katowice. Koordynator dyrektor
PPP nr 3 oraz pracownik WE
UMK, NGO.

II.3.2.5.Do końca listopada
2016r. na stronie UMK,
w każdym kolejnym roku
szkolnym do końca października i
od roku 2018/19 na PZO.

II.3.2.6.WE UMK

II.3.2.6.Do końca sierpnia 2016r.

II.3.2.5.Oferta edukacyjna miasta II.3.2.5.Opublikowanie oferty
Katowice dla uczniów szczególnie i jej aktualizacja w każdym roku
uzdolnionych/ utalentowanych.
szkolnym.

II.3.2.6.Motywowanie nauczycieli
do pracy z dzieckiem o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych, w tym szczególnie
uzdolnionym/ utalentowanym.

II.3.2.6.Opracowanie i wdrożenie
nowych regulacji w zakresie
nagradzania i premiowania
pracowników pedagogicznych,
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zatrudnionych w szkołach
samorządowych.

II.3.2.7.Procedura współpracy
pomiędzy szkołami a uczelniami
wyższymi/ pracodawcami w
zakresie kształcenia uczniów
szczególnie uzdolnionych.

II.3.2.7.Opublikowanie zasad
współpracy. Liczba zawartych
umów pomiędzy szkołami a
pracodawcami/ uczelniami
wyższymi w sprawie kształcenia
uczniów szczególnie
uzdolnionych.
II.3.3.1.Zamieszczenie na stronie
internetowej UMK/ Platformie
Zarządzania Oświatą przykładów
nowatorskich metod w zakresie
edukacji językowej.

II.3.2.7.Dyrektorzy
II.3.2.7.Wdrożenie od
ogólnokształcących i
1 września 2017r.
zawodowych szkół
ponadgimnazjalnych, członkowie
Zespołu Obserwatorów Rynku
Pracy.
II.3.3.1.Dyrektorzy przedszkoli/
szkół wszystkich typów, WE
UMK.

II.3.3.1.Począwszy od
1 września 2016r.

II.3.3.2.Bank konspektów zajęć
z języka obcego.

II.3.3.2.Utworzenie i bieżąca
aktualizacja banku konspektów.

II.3.3.2.Nauczyciele języków
obcych. Koordynowanie doradca
metodyczny nauczycieli języków
obcych.

II.3.3.2.Poczawszy od
października 2016r.

II.3.3.3.Opracowanie i wdrożenie
zasad otwieranie oddziałów
dwujęzycznych i oddziałów

II.3.3.3.Tworzenie oddziałów
dwujęzycznych
i z międzynarodową maturą wg
przyjętych zasad.

II.3.3.3.Przedstawiciele
dyrektorów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, doradca
metodyczny nauczycieli języków

II.3.3.3. Proces przygotowawczy
od roku szkolnym 2016/17,
wdrożenie od 1 września 2017r.

II.3.3.1.Opracowanie zasad
promocji.
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z międzynarodową maturą
w szkołach ponadgimnazjalnych.

II.3.3.3.4.Nawiązanie
i kontynuacja współpracy
międzynarodowej przez
przedszkola/ szkoły wszystkich
typów.

obcych, RODN „WOM” w
Katowicach.
II.3.3.4.Liczba programów
i projektów edukacyjnych
realizowanych
przez samorządowe przedszkola/
szkoły w partnerstwie
międzynarodowym.

II.3.4.1.Ewaluacja
II.3.4.1.Wszystkie oddziały
obowiązującego zarządzenia PMK sportowe w szkołach
w tworzenia klas sportowych.
samorządowych otwierane są
zgodnie z obowiązującym
zarządzeniem PMK w sprawie
tworzenia oddziałów sportowych/
sms.
II.3.4.2.Opracowanie i wdrożenie II.3.4.2.Narzędzia diagnozujące
narzędzi diagnostycznych.
potrzeby uczniów w zakresie
kształcenia sportowego są
opracowane i wdrożone. Liczba
i rodzaj otwieranych oddziałów
sportowych zaspokaja potrzeby
uczniów.

II.3.3.4.WFE UMK, dyrektorzy
przedszkoli/ szkół/ placówek
pracy pozaszkolnej.

II.3.3.4.Na bieżąco. Monitoring
począwszy od 1 września 2016r.

II.3.4.1.Resortowy
Wiceprezydent, WSiT UMK,
doradca metodyczny nauczycieli
wychowania fizycznego.

II.3.4.1.Na bieżąco. Monitoring
od 1 września 2016r.

II.3.4.2.Nauczyciele wychowania
fizycznego, MOS,
przedstawiciele UKS oraz AWF
im. J. Kukuczki w Katowicach.
Koordynowanie doradca
metodyczny nauczycieli
wychowania fizycznego.

II.3.4.2.Począwszy od roku
szkolnego 2016/17.
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II.3.4.3. Bank formatek zajęć
wychowania fizycznego.

II.3.4.3. Utworzenie i bieżąca
aktualizacja banku formatek.

II.3.4.3. Nauczyciele
wychowania fizycznego.
Koordynowanie doradca
metodyczny nauczycieli
wychowania fizycznego.

II.3.4.3. Począwszy od
października 2016r.

II.3.4.4.Spoty reklamowe
zamieszczone na stronie UMK/
Platformie Zarządzania Oświatą.

II.3.4.4.Liczba spotów
reklamowych i liczba ich
aktualizacji.

II.3.4.4.Poczawszy od listopada
2016r.

II.3.4.5.Opracowanie regulaminu
i przyznanie stypendium
„Sportowy Prymus”.

II.3.4.5.Przyjęcie regulaminu.
Liczba złożonych wniosków
i liczba przyznanych stypendiów.

II.3.4.4.WI UMK, WSiT UMK,
dyrektorzy przedszkoli/ szkół,
UKS. Koordynowanie doradca
metodyczny nauczycieli
wychowania fizycznego.
II.3.4.5.Resortowy
Wiceprezydent, WSiT UMK,
WE UMK, MRM,, MOS,
doradca metodyczny nauczycieli
wychowania fizycznego.

II.3.4.6.Nawiązanie współpracy
pomiędzy przedszkolami/
szkołami i placówkami pracy
pozaszkolnej a AWF im.
J. Kukuczki w Katowicach.

II.3.4.6.Liczba i rodzaj zawartych II.3.4.6.Dyrektorzy przedszkoli/
porozumień współpracy.
szkół/ placówek pracy
pozaszkolnej AWF
im. J. Kukuczki w Katowicach.

II.3.4.6.Na bieżąco, monitoring
począwszy od 1 września 2016r.

II.3.5.1.Powołanie Kapituły
Konkursu.

II.3.5.1.Określenie składu
Kapituły i zainicjowanie obrad.

II.3.5.1.Październik 2016r.

II.3.5.1.Resortowy
Wiceprezydent, WE UMK,

II.3.4.5.Opracowanie regulaminu
- rok szkolny 2016/17.
Przyznanie stypendiów
począwszy od roku szkolnego
2017/18.
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przedstawiciele uczelni
wyższych, pracodawców, PUP.

II.3.5.2.Nawiązanie współpracy
członków Kapituły z Zespołem
Obserwatorów Rynku Pracy.

II.3.5.2.Opracowanie i wdrożenie
regulaminu konkursu.

II.3.5.2.Przewodniczący
Kapituły, Przewodniczący
Zespołu Obserwatorów.

II.3.5.2.Listopad 2016r.

II.3.5.3.Ogłoszenie i
rozstrzygnięcie konkursu.

II.3.5.3.Wszyscy uczniowie
samorządowych szkół
ponadgimnazjalnych zostali
zapoznani z zasadami konkursu.
Konkurs został ogłoszony i
rozstrzygnięty.

II.3.5.3.Resortowy
Wiceprezydent, Kapituła
konkursu.

II.3.5.3.Poczawszy od roku
szkolnego 2017/18 – finał VI
2018r.

III. Sprawne i skuteczne zarządzanie oświatą samorządową gwarancją stałego jej rozwoju. Doskonalenie zawodowe nauczycieli elementem
zarządzania oświatą

III.1.1.1.Nawiązanie współpracy.

III.1.1.1.Liczba zawartych
porozumień pomiędzy
przedszkolem/ szkołą a PPP lub
placówką doskonalenia
nauczycieli.

III.1.1.1.Dyrektorzy przedszkoli/
szkół, PPP, placówki
doskonalenia nauczycieli.

III.1.1.1.Monitoring począwszy
od października 2016r.
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III.1.1.2.Przedszkola/ szkoły/
placówki pracy pozaszkolnej
opracowały RPW.

III.1.1.2.Wszystkie samorządowe
placówki oświatowe opracowały
RPW.

III.1.1.2.Dyrektorzy placówek
oświatowych.

III.1.1.2.Monitoring jak powyżej,
wdrożenie w okresie 3 lat
szkolnych, począwszy od roku
2016/17.

III.1.1.3.Opracowanie narzędzi
diagnostycznych.

III.1.1.3.Narzędzia diagnostyczne III.1.1.3.Dyrektor PPP nr 5 są udostępnione na stronie UMK/ koordynator, Placówki
Platformie Zarządzania Oświatą. doskonalenia nauczycieli.

III.1.1.3.Poczawszy od czerwca
2016r.

III.1.2.1.Priorytety PMK w
zakresie dofinansowania
doskonalenia zawodowego
nauczycieli - studia podyplomowe
i kursy kwalifikacyjne do
nauczania drugiego przedmiotu/
rodzaju zajęć, na dany rok
kalendarzowy zostały
opublikowane.

III.1.2.1.Wszyscy nauczyciele
szkół samorządowych zostali
zapoznani z priorytetami PMK.

III.1.2.1.Resortowy
Wiceprezydent, WE UMK,
dyrektorzy placówek
oświatowych.

III.1.2.1.Począwszy od
sierpnia 2016r.

III.1.2.2.Opracowanie i wdrożenie
zasad ewaluacji doskonalenia
zawodowego nauczycieli.

III.1.2.2.Dyrektorzy wszystkich
jednostek oświatowych zostali
zapoznani z zasadami ewaluacji
doskonalenia zawodowego
nauczycieli.

III.1.2.2.Dyrektor PPP nr 5, WE
UMK.

III.1.2.2.Począwszy od roku
szkolnego 2016/17.
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III.1.2.3.Promocja przykładów
dobrych praktyk w zakresie
doskonalenia zawodowego
nauczycieli, w tym opinii
dotyczących szkoleń.

III.1.2.3.Przykłady dobrych
praktyk i opinie są zamieszczane
na stronie internetowej UMK/
Platformie Zarządzania Oświatą
i na bieżąco aktualizowane.

III.1.2.3.Doradcy metodyczni,
dyrektorzy placówek
oświatowych.

III.1.2.3.Poczawszy od roku
szkolnego 2017/18.

III.1.2.4.Sieć wsparcia dla

III.1.2.4.Sieci wsparcia
funkcjonują i są moderowane na
bieżąco.

III.1.2.4.Doradcy metodyczni,
placówki doskonalenia
nauczycieli, PPP, WE UMK.

III.1.2.4.Poczawszy od roku
szkolnego 2016/17.

III.1.2.5.PMK określił zasady
funkcjonowania doradztwa
metodycznego w mieście Katowice.

III.1.2.5.Wdrożenie zasad
funkcjonowania doradztwa
metodycznego.

III.1.2.5.Resortowy
Wiceprezydent, WE UMK,
doradcy metodyczni.

III.1.2.5.Wdrożenie zasad
organizacji doradztwa
metodycznego począwszy od
roku szkolnego 2017/18.

III.2.1.1.Platforma Zarządzania
Oświatą.

III.2.1.1.Przygotowanie
i wdrożenie Platformy
Zarządzania Oświatą.

III.2.1.1.WE UMK, WI UMK,
dyrektorzy jednostek
oświatowych.

III.2.1.1.Na bieżąco. Wdrożenie
począwszy od roku szkolnego
2018/19.

III.2.1.2.Sieci wsparcia dla
nauczycieli na Platformie
Zarządzania Oświatą.

III.2.1.2.Uruchomienie stref dla
III.2.1.2.WI UMK, WE UMK,
zalogowanych i niezalogowanych koordynatorzy.

nauczycieli, w tym dyrektorów szkół
samorządowych.

III.2.1.2.Poczawszy od
września 2018r.
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na PZO. Przeniesienie zasobów
informatycznych na PZO.
III.2.1.3.Usprawnienie procesu
zarządzania oświatą.

III.2.1.4.Bank ofert pracy i wykazu
nauczycieli poszukujących pracy.

III.2.2.1.Ocena jakości i skuteczności
funkcjonowania dotychczasowego
modelu obsługi finansowo –
księgowej jednostek oświatowych
miasta Katowice.
III.2.2.2.Opracowano i wdrożono
zmodyfikowany system obsługi
finansowo – księgowej jednostek
oświatowych.

III.2.1.3.WE UMK, dyrektorzy
samorządowych jednostek
oświatowych.

III.2.1.3.Ewaluacja począwszy od
września 2018r.

III.2.1.4.Dyrektorzy wszystkich
samorządowych placówek
oświatowych, WE UMK.

III.2.1.4.Poczawszy od
30 maja 2016r. na stronie UMK.

III.2.2.1.Przedstawienie PMK
wniosków z ewaluacji.

III.2.2.1.Resortowy
Wiceprezydent, Naczelnik WE
UMK.

III.2.2.1.Do końca
listopada 2015r.

III.2.2.2.Zmodyfikowany system
obsługi finansowo – księgowej

III.2.2.2.Resortowy
Wiceprezydent, Naczelnik WE
UMK.

III.2.2.2.Poczawszy od roku
szkolnego 2016/17.

III.2.1.3.Zarządzanie
samorządowymi jednostkami
oświatowymi jest sprawne
i efektywne.
III.2.1.4.Opracowano i wdrożono
zasady uzupełniania banku ofert i
wykazu nauczycieli
poszukujących pracy.
Umieszczenie banku na stronie
UMK/ Platformie Zarządzania
Oświatą.
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jednostek oświatowych został
wprowadzony.

IV.Sieć katowickich jednostek oświatowych zaspokaja edukacyjne potrzeby dzieci i młodzieży, gwarantuje wszechstronny i ukierunkowany rozwój
młodego pokolenia. Finansowanie oświaty wpływa na stały wzrost jakości usług świadczonych przez Miasto w zakresie edukacji i wychowania.
Realizacja obszaru – począwszy od przyjęcia dokumentu Polityka Edukacji
Kryterium
Wskaźniki
Wsparcie w procesie realizacji

IV.1.Wykaz
przedszkoli/
szkół przewidzianych do
procesu łączenia/ likwidacji
uwzględnia cel strategiczny
Polityki Edukacji Miasta
Katowice Katowiczanin 2022.

IV.1.1.Dane demograficzne UMK oraz wieloletnia prognoza IV.1.1.Wydział Spraw Obywatelskich
demograficzna GUS w Katowicach wskazują na konieczność UMK, WE UMK
podjęcia procesu reorganizacji sieci, w tym w zakresie łączenia/
likwidacji. Liczba dzieci urodzonych i zameldowanych na pobyt
stały lub czasowy spada w dzielnicy (dotyczy szkół dla których
ustala się obwód) oraz w mieście (dotyczy przedszkoli/ szkół dla
których nie ustala się obwodu).
IV.1.2.
IV.1.2.
dyrektorzy/
nauczyciele
 opracowano i zapoznano uczniów/ rodziców z ofertą łączonych/ likwidowanych przedszkoli/
edukacyjną przedszkola/ szkoły po przeprowadzeniu szkół, WE UMK
procesu łączenia. Oferta zapewnia ukierunkowany,
indywidualny rozwój ucznia,
 uwzględniono w procesie łączenia/ likwidacji odległości
pomiędzy łączonymi przedszkolami/ szkołami,
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przeprowadzono wnikliwą ocenę stanu technicznego
budynku, który będzie siedzibą przedszkola/ szkoły po
zakończeniu procesu łączenia,
 zaplecze budynku, który będzie siedzibą połączonych szkół,
w tym sportowe, jego wyposażenia oraz liczba wszystkich
pomieszczeń do nauki, jest odpowiednia i wystarczająca w
stosunku do prognozowanej liczby oddziałów w
IV.2.1.Resortowy Wiceprezydent, WE
perspektywie wieloletniej.
UMK, dyrektorzy szkół, oświatowe
IV.2.1.Liczba spotkań i konsultacji przeprowadzonych przez związki zawodowe, działające na terenie
resortowego Wiceprezydenta i pracowników WE. UMK, miasta Katowice.
IV.2.Czynności podjęte przez społecznością lokalną – akcja informacyjna, dotycząca przyczyn i
WE UMK wpływają na skutków procesu likwidacji/ łączenia.
IV.2.2.
WE
UMK,
resortowy
optymalizację
procesu
Wiceprezydent
łączenia/ likwidacji.
IV.2.2.PMK dokonał wnikliwej analizy arkuszy organizacji
jednostek oświatowych, prowadzonych przez samorząd miasta
Katowice i umożliwił pracownikom pedagogicznym i
niepedagogicznym likwidowanych/ łączonych przedszkoli/ szkół
IV.2.2.Resortowy Wiceprezydent, WE
kontynuację zatrudnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
UMK
IV.2.2.Liczba przeanalizowanych projektów arkuszy organizacji.
IV.2.3.WE UMK, dyrektorzy łączonych/
likwidowanych przedszkoli/ szkół.
IV.2.3.Notakti sporządzone podczas spotkań z dyrektorami i radami
pedagogicznymi łączonych/ likwidowanych przedszkoli/ szkół.
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IV.3.Wspólne zebranie rad
pedagogicznych.
IV.3.1. Liczba
pedagogicznych.
posiedzeń.

IV.4.Sporządzony
arkusza organizacji.

IV.3.1.Dyrektorzy
łączonych/
zorganizowanych wspólnych zebrań rad likwidowanych przedszkoli/ szkół, WE
Notatki służbowe sporządzone podczas UMK

IV.3.2.Resortowy Wiceprezydent, WE
IV.3.2.Zapewnienie obecności mediatora, w razie zaistnienia takiej UMK
potrzeby.
projekt
IV.4.1.Dyrektorzy
łączonych/
IV.4.1.Opracowany przez dyrektorów łączonych przedszkoli/ szkół likwidowanych przedszkoli/ szkół
projekt arkusza organizacji.
IV.4.2.jak w pkt IV.4.1. oraz WE UMK,
IV.4.2.Notatki ze spotkań przedstawiciela WE UMK z dyrektorami oświatowe
związki
zawodowe,
łączonych przedszkoli/ szkół.
działających na terenie miasta Katowice.

IV.5.Środki
finansowe IV.5.1.Realizacja celów Polityki Edukacji Miasta Katowice IV.5.1.Członkowie Komitetu sterującego
pozyskane w wyniku procesu Katowiczanin 2022.
łączenia przedszkoli/ szkół.
IV.5.2.Dane UMK.
IV.5.2.Wydział Budżetu UMK oraz WE
UMK.
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Przegląd źródeł finansowania dla realizacji celów szczegółowych
Cel szczegółowy

Źródło finansowania

I.1.1.

Budżet miasta, środki własne instytucji współorganizujących

I.1.2.

Budżet

miasta,

środki

pomocowe,

środki

własne

instytucji

środki

pomocowe,

środki

własne

instytucji

współorganizujących
I.1.3.

Budżet

miasta,

współorganizujących
I.2.1.

Budżet miasta, środki własne instytucji współorganizujących

I.3.1.

Budżet miasta, środki pomocowe

I.3.2.

Budżet

miasta,

środki

pomocowe,

środki

własne

instytucji

współorganizujących, w tym zwłaszcza PSSE oraz AWF im. J. Kukuczki
I.3.3.

Budżet

miasta,

środki

pomocowe,

środki

własne

instytucji

współorganizujących, w tym zwłaszcza KMP w Katowicach, KWP
w Katowicach, ROME Metis
I.4.1.

Budżet miasta, środki własne instytucji współorganizujących

II.1.1

Budżet miasta, środki pomocowe

II.1.2.

Budżet miasta

II.2.1.

Budżet miasta, środki pomocowe

II.2.2.

Budżet miasta

II.3.1.

Budżet miasta, środki pomocowe
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II.3.2.

Budżet

miasta,

środki

pomocowe,

środki

własne

instytucji

współorganizujących, w tym wyższych uczelni i pracodawców
II.3.3.

Budżet miasta, środki pomocowe

II.3.4.

Budżet

miasta,

środki

pomocowe,

środki

własne

instytucji

współorganizujących, w tym zwłaszcza klubów sportowych i AWF im.
J. Kukuczki
II.3.5.

Budżet miasta, środki własne instytucji współorganizujących, w tym
zwłaszcza wyższych uczelni, pracodawców

III.1.1

Budżet

miasta,

środki

pomocowe,

środki

własne

instytucji

współorganizujących, w tym zwłaszcza placówek doskonalenia nauczycieli
III.1.2.

Budżet miasta, środki pomocowe

III.2.1.

Budżet miasta, środki pomocowe

III.2.2.

Budżet miasta

IV.1.

Budżet miasta, środki pomocowe

IV.2.

Budżet miasta

IV.3.

Budżet miasta, środki pomocowe

IV.4.

Budżet miasta
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Podsumowanie
1. Wizja Polityki Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022, określona w czterech obszarach, wskazuje kierunki rozwoju samorządowej oświaty
na lata 2015 – 2022.
2. Realizacja celów operacyjnych i szczegółowych, w odniesieniu do wskaźników i kryteriów opisanych w kartach kontrolnych daje szansę na stałe
podnoszenie jakości usług edukacyjnych w placówkach samorządowych.
3. Nieodzownym czynnikiem sukcesu samorządowej oświaty jest racjonalizacja i właściwe ukierunkowanie wydatków oświatowych, tak by głównym
beneficjentem był uczeń a efektywność ekonomiczna przekładała się bezpośrednio na jakość edukacji.
4. Jakościowy cel strategiczny jest możliwy do osiągnięcia dzięki zmianie sieci placówek samorządowych, tak by Miasto w sposób rzeczywisty kreowało
jakość edukacji.
5. Powiązanie szkół, wszystkich typów z uczelniami wyższymi i biznesem oraz ścisła ich współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi daje
szerokie możliwości w zakresie indywidualizacji procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego w stosunku do wychowanka/ ucznia.
6. Polityka edukacji jest procesem ciągłym i systemowym a poszczególne obszary ściśle są ze sobą powiązane.
7. Ewaluacja procesu przebiegać będzie w oparciu o opracowane karty kontrolne. Co najmniej dwa razy w każdym roku szkolnym, tj. w lutym i w ostatnim
tygodniu sierpnia, Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Edukacji zwoła zebranie Komitetu sterującego w celu dokonania analizy i oceny stopnia
realizacji Polityki Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022.
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Wykaz użytych skrótów/ wyjaśnienie terminów, w kolejności występowania
Skrót/ termin

Rozwinięcie

Placówka

Przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna. Termin „placówka” stosuje się
zamiennie z terminem: placówka samorządowa/ placówka oświatowa.

KSRR

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego

SRKL

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

SRKS

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

SRWS

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

ZOJO

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

MDK

Młodzieżowy Dom Kultury

PM

Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

MOS

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

JST

jednostka samorządu terytorialnego

PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

G

gimnazja

SP

szkoły podstawowe

MP

miejskie przedszkola

SPon

szkoły ponadgimnazjalne

ZSZ

zasadnicza szkoła zawodowa

LO

liceum ogólnokształcące
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T

technikum

TU

technikum uzupełniające

LP

liceum profilowane

ULO

uzupełniające liceum ogólnokształcące

N

nauczyciele

A

administracja

O

obsługa

PPP

poradnia psychologiczno-pedagogiczna

UMK

Urząd Miasta Katowice

PMK

Prezydent Miasta Katowice

WFE

Wydział Funduszy Europejskich UMK

UE
MEN
bhp
ROME Metis
RODN „WOM”

Unia Europejska
Ministerstwo Edukacji Narodowej
bezpieczeństwo i higiena pracy
Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

PSSE

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

WZK

Wydział Zarządzania Kryzysowego UMK

WPS

Wydział Polityki Społecznej UMK

PSP

Powiatowa Straż Pożarna w Katowicach

KMP

Komenda Miejska Policji w Katowicach
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SM MK

Straż Miejska w Katowicach

WE

Wydział Edukacji UMK

NGO

organizacje pozarządowe

PDN

placówka doskonalenia nauczycieli

PZO

platforma zarządzania oświatą

WSiT

Wydział Sportu i Turystyki UMK

UKS

uczniowski klub sportowy

AWF

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

SMS

szkoła mistrzostwa sportowego

WI

Wydział Informatyki UMK

RPW

roczny plan wspomagania
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Przypisy
Sylwia Jarosz – Żukowska, Łukasz Żukowski; Prawo do nauki i jego gwarancje, s. 638; zasoby internetowe.

1

Średni wynik sprawdzianu po klasie VI w kolejnych latach wynosił: 2011/12 – w kraju – 22,66, w województwie śląskim – 22,56; 2012/13 – w
kraju – 23,9, w województwie śląskim – 23,55; 2013/14 – w kraju – 25,7, w województwie śląskim – 25,44. Należy podkreślić, że średni wynik
sprawdzianu nie może być interpretowany jako jedyny wyznacznik pracy szkoły. Wynik egzaminu zewnętrznego, a takim jest sprawdzian na
zakończenie drugiego etapu edukacyjnego musi być zawsze komunikowany w odniesieniu do ogólnego kontekstu, w szczególności zaś do
charakterystyki środowiska, w jakim funkcjonuje szkoła. O jakości pracy placówki świadczy indywidualizacja procesu dydaktyczno –
wychowawczego, organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym praca z uczniem szczególnie uzdolnionym, oferta zajęć
dodatkowych, realizacja innowacji pedagogicznych i programów autorskich, analiza wyników ewaluacji i diagnozy i wykorzystanie ich w procesie
planowania pracy szkoły, świadoma i celowa organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli.
3
Źródło Instytut Badań Edukacyjnych
4
Źródło – Pabs WE UMK
5
Źródło – dane w zasobach szkół
2

SIO stan na dzień 30.09.2015 r.
Źródło Pabs, arkusz organizacji na rok szkolny 2015/16, stan na dzień 30.03.2015r. – WE UMK

6
7

Źródło – uchwały Rady Miasta: nr XXIX/653/12 z dnia 28 listopada 2012r.; XLII/983/13 z dnia 27 listopada 2013r.; LVI/1322/14 z dnia
29 października 2014r. w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny
(2011/12, 2012/13, 2013/14), w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów”.
9
Źródło WE i WK UMK
10
Źródło WE UMK, stan na dzień 31.08.2015r.
11
Źródło uchwały RMK; op. cit.
12
Źródło uchwały RMK; op. cit.
13
Źródło uchwały RMK; op. cit.
14
Źródło Wydział Budżetu UMK
15
Źródło WE UMK
8
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Źródło WE UMK
Źródło WE UMK
18
Źródło WE UMK
19
Źródło WE UMK
20
Źródło WE UMK
21
Źródło Wydział Spraw Obywatelskich UMK
22
Materiał opracowany przez Gabinet Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
23
Materiał opracowany przez Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Szkoleń; Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.
16
17
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