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Przewodnicząca
Rady Miasta Katowice

Dotyczy: pisma nr BRM.0012.4.11.2016.KJ-K z dnia 17.10.2016r. pkt 3 i 4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice przygotowana dla Komisji Edukacji Rady Miasta
Katowice dotycząca zespołów szkolno - przedszkolnych w mieście Katowice - pkt 3 porządku
obrad Komisji i współpracy placówek oświatowych z organizacjami pozarządowymi oraz
organizacjami pożytku publicznego - pkt 4 porządku obrad Komisji.

I.

Zespoły Szkolno – Przedszkolne w mieście Katowice

Na terenie miasta Katowice funkcjonują 4 zespoły szkolno- przedszkolne.

1)

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Katowicach przy ul. Sportowej 29 –
dzielnica Dąb, w skład, którego wchodzi :
-

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Miarki, w której uczy się 223 uczniów w 12
oddziałach,
Miejskie Przedszkole nr 24 im. Karolinki i Karlika, w którym są 3 oddziały do których
uczęszcza 69 dzieci.

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Miarki w ZSP nr 1 to:
 placówka bezpieczna i zamykana – ZSP nr 1 posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny
- (30 kamer);
 szkoła jednozmianowa;
 średnio 19 uczniów w klasie;
 wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna;
 zajęcia obowiązkowe: od 800 do 1430;
 świetlica szkolna od 630 do 1700;
 UKS Lider Katowice – klub biathlonowy;
 Zespół wokalno-taneczny FRAJDA;
 Środowiskowy Program Profilaktyczny „Szkoła przyjazna dzieciom”;
 akcja „Lato i zima w mieście” (2 tygodnie zimą i 1 tydzień);
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w szkole wydawana jest gazetka „Express”;
gazetka przedszkolna, pt.: „Nowinki u Karlika i Karolinki”, która zawiera ciekawostki z
życia przedszkolaka, zdrowe przepisy kulinarne oraz rożne zabawy dla najmłodszych;
Strona internetowa SP18: zsp1katowice.pl;
SP18 na facebooku - https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-SzkolnoPrzedszkolny-nr-1-760907927268613/;
Strona internetowa MP24 - http://zsp1katowice.wix.com/mp24;
Klub działający przy SP18 od 1998 roku UKS Lider Katowice - http://lider-katowice.pl/;
Biblioteka szkolna SP18 - http://bibliotekazsp1kato.wix.com/stronaglowna;
zajęcia pozalekcyjne statutowe (zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające
zainteresowania, chór Frajda, ZKK, logopedia, nauka pływania, gimnastyka korekcyjna);
zajęcia pozalekcyjne płatne (aikido, język angielski, taniec, szachy, olimpijski przedszkolak)
Szkoła cyklicznie organizuje dzielnicowy konkurs „Bieg patrolowy” dla SP 17, 19, 58, 66,
22, który odbył się 23 maja 2016 roku - IX edycja. Chociaż jest to przedsięwzięcie
dzielnicowe, warto podkreślić, że formuła konkursu jest bardzo atrakcyjna i od 9 lat
akceptowana zarówno przez uczestników, jak i Wydział Sportu i Turystyki UM Katowice,
który od początku wspiera „Bieg Patrolowy”.
Na podkreślenie zasługuje również konkurs „Szkoła Moich marzeń”, który jest
organizowany dla okolicznych przedszkoli. Konkurs cieszy się dużą popularnością i
corocznie jest podsumowywany na terenie szkoły (przedstawienie artystyczne, zwiedzanie
szkoły).

Miejskie Przedszkole nr 24 im. Karolinki i Karlika to placówka przyjazna dziecku i rodzinie.
W przedszkolu pracuje 6 nauczycieli wychowania przedszkolnego i 4 specjalistów (logopeda,
psycholog, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej i nauczyciel rytmiki). Wszyscy nauczyciele
ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje doskonalą i rozwijają posiadane umiejętności,
współdziałają z wychowankami w rozwijaniu przez nich własnych zainteresowań i możliwości
intelektualnych, a także z rodzicami w ujednolicaniu oddziaływań wychowawczych. Wszyscy
pracownicy przedszkola to ludzie, którzy kochają dzieci i potrafią nawiązać z przedszkolakami bliski,
serdeczny, oparty na wzajemnym zaufaniu kontakt. Swoją pracę traktują jako powołanie, którym
jest możliwość bycia uczestnikiem procesu twórczego rozwoju osobowości naszych
wychowanków.
Baza Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1










obiekty sportowe: sala gimnastyczna, boisko do piłki ręcznej i siatkówki o nowej
nawierzchni syntetycznej, teren wokół boisk wyłożony kostką – mnóstwo miejsca do
zabaw ruchowych;
gabinet logopedyczny (profesjonalnie wyposażony dzięki projektom unijnym);
pracownia komputerowa (24 stanowiska);
sprzęt multimedialny w każdej sali lekcyjnej;
szafki szkolne zamykane na klucz – dla każdego ucznia;
„Miejsce zabaw” w świetlicy szkolnej;
zaplecze przedszkolne;
kuchnia, jadalnia.

Certyfikaty świadczące o jakości pracy placówki:
 Certyfikat „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka” – 2015/2016;
 Certyfikat „Akademia zdrowego uśmiechu” – 2015/2016;
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Certyfikat „Lepsza Szkoła” – edycja 2014/2015, 2015/2016;
Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki w roku szkolnym 2014/2015 za udział w III
edycji ogólnopolskiej kampanii WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA zorganizowanej przez
UNICEF;
Tytuł honorowy SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU – szkoła promuje idee proekologiczne
i wiedzę na temat rozwoju Miasta Katowice;
Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki w roku szkolnym 2013/2014 za udział
w ogólnopolskim projekcie edukacyjno-społecznym „Gwiazdka dla Afryki”;
„Certyfikat Środowiskowych Programów Profilaktycznych” – 2014;
Certyfikat „Zdrowy początek” – 2014;
Certyfikat „Dodaj język polski do ulubionych” – 2014;
Certyfikat poświadczający, że placówka uczestniczy w projekcie, którego celem jest
szerzenie świadomości ekologicznej wśród dzieci – 2014;
Certyfikat „Kreatywny Przedszkolak”;
Certyfikat „Bezpieczne przedszkole – Priorytet zdrowie oraz aktywność najmłodszych”;
„Szkoła Odkrywców Talentów”.

Współpraca
























Urząd Miasta Katowice Wydział Sportu i Turystyki – stała współpraca w organizacji
konkursu międzyszkolnego - Bieg Patrolowy.
Urząd Miasta Katowice Wydział Kształtowania Środowiska – „Sposób na domowe
odpady”; „Pomysł na bajkę ekologiczną”.
Urząd Miasta Katowice Wydział Funduszy Europejskich – pomoc przy pisaniu wniosków.
Urząd Miasta Katowice – „Program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów
czwartych klas szkół podstawowych miasta Katowice”
Urząd Miasta Katowice – Program profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta Katowice” –
program jest finansowany w całości przez miasto.
Nasza szkoła jest członkiem Klubu Szkół UNICEF – inicjatywy promującej wśród uczniów
idee pomocy humanitarnej oraz praw dziecka.
Towarzystwo Miłośników Dębu – pomoc w opiece nad pomnikiem przy ulicy Dębowej.
Parafia pw. Św. męczenników Jana i Pawła w Katowicach Dębie – występ „Frajdy” na
Festynie Rodzinnym, pomoc nauczycieli przy organizacji konkurencji sportowych.
Muzeum Historii Katowic
- stałe ciekawe spotkania dla nauczycieli oraz zajęcia warsztatowe dla uczniów.
Młodzieżowy Dom Kultury Gliwicka 214 – miejskie konkursy.
Młodzieżowy Dom Kultury „Tysiąclecie” – koncerty umuzykalniające.
Miejski Dom Kultury filia „Dąb” – konkurs przedstawień jasełkowych – I miejsce dla MP24.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – akcje profilaktyczne i konkursy.
Gimnazjum nr 9 – cykliczny udział w „Mistrzostwach Wełnowca w lekkiej atletyce”.
Szkoła Podstawowa nr 17 w Katowicach – cykliczny udział w „Sportowej wiośnie z 17-tką”.
Miejskie Przedszkole nr 27 – ekologiczna rewia mody – cyklicznie.
Miejskie Przedszkole nr 73 – konkursy.
Miejskie Przedszkole nr 47 - konkursy.
Silesia - koncerty dla przedszkolaków.
Teatr Ateneum – cykliczne spektakle dla przedszkolaków.
UKS Lider Katowice - bardzo dobre wyniki promują szkołę i Miasto Katowice.
Powiatowy Urząd Pracy – na razie brak praktykantów, ale przyjmujemy chętnych.
MOPS nr 5 – stały kontakt na zespołach interdyscyplinarnych, współpraca układa się bardzo
dobrze.
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Świetlica Caritas – obecnie 20 uczniów ZSP1 uczęszcza do placówki, cyklicznie organizujemy
akcję dla dzieci „I Ty zostań św. Mikołajem” – V edycja w grudniu 2015;
 Hospicjum „Cordis” – dzieci przedszkolne przygotowują cyklicznie upominki dla
podopiecznych hospicjum.
 „Przyjazna Szkoła” – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach stał się partnerem
Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”, co umożliwia przekazanie 1% podatku na wsparcie
działań naszej szkoły.
 Firma STENA – stały udział w konkursie ekologicznym „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy
lasy”.
 Bractwo rycerskie – cykliczne „lekcje historii na żywo”.
 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – cykliczne uczestnictwo w zajęciach na basenie
w ramach akcji „Lato i zima w mieście”.
 ChCK w Chorzowie – warsztaty filmowe.
 Uniwersytet Śląski – „Badacz przyrody”.
 Stadion Śląski – edukacja zdrowotna.
 Fundacja „Źródło” – warsztaty przyrodnicze.
 Szkoła nauki pływania.
Akcje













„Mleko w szkole”;
„Jarzyny i owoce w szkole”;
Projekt „Chrońmy dzieci”;
„Anioły ze szkoły” – Szkolne Koła Towarzystwa Obrony Zwierząt RP – akcja pod
patronatem MEN;
„Środowiskowy Program Profilaktyczny”;
„Miejski Program Profilaktyczny”;
„Lekki tornister”;
„Ratujemy i uczymy ratować”;
Program „Dzieciństwo bez próchnicy”;
Program Akademia „Aquafresh”
„Czyste powietrze wokół nas”;
„Moje miasto bez elektrośmieci”.

2)

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Katowicach przy ul. Sobańskiego 86
– dzielnica Piotrowice w skład, którego wchodzi :
-

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino, w której uczy się 367
uczniów w 16 oddziałach,
Miejskie Przedszkole nr 43, w którym są 3 oddziały do których uczęszcza 69 dzieci.

Baza Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Katowicach:







obiekty sportowe: sala gimnastyczna, sala do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej, mała
sala do zajęć gimnastycznych i ruchowych, boisko do piłki nożnej z nawierzchnią
syntetyczną, boisko do koszykówki, plac zabaw „Radosna Szkoła”, siłownia na wolnym
powietrzu;
plac zabaw dla dzieci przedszkolnych;
pracownia komputerowa ( 12 stanowisk);
sprzęt multimedialny w każdej sali ( szkoła posiada 5 tablic interaktywnych);
zamykane szafki szkolne dla każdego ucznia
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 zaplecze przedszkolne
 kuchnia, jadalnia
 gabinet medyczny
 biblioteka ( doposażona w ramach programu „Książki naszych marzeń”)
 świetlica szkolna ( 3 pomieszczenia, w tym „Miejsce zabaw”)
Obowiązujące certyfikaty świadczące o jakości pracy placówki:











"Szkoła Odkrywców Talentów" - ORE Warszawa;
Szkoła aktywna w projekcie e- Twining;
,,Europejska Odznaka Jakości";
„ Szkoła aktywna ";
„Szkoła bez przemocy";
"Szkoła aktywna " w Miejskim Programie Profilaktycznym;
"Szkoła w ruchu";
"Przedszkole w ruchu";
" Bezpieczna i przyjazna świetlica szkolna";
"Szkoła Przyjazna Rodzinie"
 "Certyfikat Happy For Kids"
Współpraca z zagranicą:
 Dotychczas szkoła uczestniczyła w 2 projektach Comeniusa. Których była koordynatorem:
2008 – 2010 – „Tworzenie szkół dla zróżnicowanego rozwoju”
2010 – 2012 – „Poznajemy nasze kultury”
 Obecnie realizowany jest program europejski POWER - Mobilność kadry edukacji szkolnej
"Nauczyciel XXI wieku" lata 2016 - 2017.
 Obecni realizowany jest projekt Erasmus+ - „Efektywne metody w uczeniu się” lata 2016 2018
 Nawiązanie dodatkowych kontaktów w ramach działalności Klubu Europejskiego
"Eurofani" ze szkołami w Czechach, Turcji i Hiszpanii i Chinami.
 Obecnie szkoła została wpisana na listę szkół oczekujących na otrzymanie nadania statusu
"Szkoły stowarzyszonej w UNESCO"
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 realizowane są uzupełniające programy autorskie, które
zostały wpisane w rejestr programów nauczania zespołu:
 MP 43 – „Program adaptacyjny dla dzieci 3-4-letnich „Będę przedszkolakiem”
 SP 32 – „Śląsk znamy i kochamy”
Akcje
Miejskie Przedszkole nr 43
 Radosny Uśmiech-Radosna Przyszłość
 WOŚP
 Cała Polska czyta dzieciom
 Akademia Zdrowego Przedszkolaka
 Mamo, Tato wolę wodę
 Moje miasto bez elektrośmieci
 Dzieciństwo bez próchnicy
Szkoła Podstawowa nr 32
 Mleko w szkole
 Jarzyny i owoce w szkole
 Szkoła Odkrywców Talentów
 Zachowaj trzeźwy umysł
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Bezpieczne dziecko- przyjaciel Sznupka
Środowiskowy Program Profilaktyczny "Razem się bawimy, razem wypoczywamy"
Szkoła ciekawa i bezpieczna nie tylko na lekcjach
Cała Polska czyta dzieciom
Narodowe czytanie
Moje miasto bez elektrośmieci
Florek w małej strażnicy
"Pierwszaki na start"
WOŚP
Recykling, czyli powrót do natury

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:















Współpraca z Policją -Dzień Otwarty Szkoły Policji , pogadanki dla rodziców i uczniów o
zagrożeniach, „Bezpieczna droga do i ze szkoły”;
Straż Miejska - pogadanki o zagrożeniach;
MDK "Południe" - udział uczniów w warsztatach regionalnych ( kl. I - VI ) oraz
comiesięcznych zajęciach muzycznych (kl. I - III);
Fundacja Silesia - udział dzieci przedszkolnych w koncertach muzycznych;
SM "Silesia" - udział w imprezach z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja;
MBP filia 9 i 10 - wspólne realizowanie akcji "Cała Polska czyta dzieciom"; konkursy
recytatorskie, literackie ;
całoroczna zbiórka plastikowych nakrętek na zakup wózków inwalidzkich dla chorych
dzieci;
zbiórka pokarmu i sprzętu na rzecz schroniska dla zwierząt;
MOPS, Sąd Rodzinny, Kuratorzy Sądowi, PPP,
ZHP - działalność drużyny zuchowej i harcerskiej zrzeszonych w VIII Szczepie Harcerskim;
organizacja spotkań rodzinnych w klasach i przedszkolu z okazji Dnia Matki
i
Ojca, Dnia Babci i Dziadka, spotkania opłatkowe
spotkania z ciekawymi ludźmi: J. Silski, A. Barciś, M. Szołtysek, K. Zychla; Fundacja Happy
Kids - zbiórka odzieży dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka; 23.05.2016r. przygotowanie przedstawienia dla mieszkańców dzielnicy - "Niesamowite przygody
Czerwonego Kapturka";
9.03.2016r. - Dzień Otwarty Szkoły

Promocja placówki;









od 2004r. szkoła przynależy do Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte
Cassino;
od 01.01.2008r. placówka jest objęta patronatem dot. opieki medyczno-pielęgniarskiej
przez TOMMED w Katowicach;
nauczyciele klas I-III działają w Polskim Stowarzyszeniu Animatorów Freineta;
wydawanie gazetki szkolnej "Czas na dzwonek" przez uczniów ZSP nr 2;
ukazywanie się artykułów w prasie dotyczące pozytywnej działalności szkoły - Biuletyn
Regionalny "Edukacja Regionalna" - prezentacja działalności szkolnego kółka regionalnego
SP 32;
Biuletyn Karpatczyków - prezentacja szkoły w ramach współpracy szkół im. Monte
Cassino;
prasa lokalna - "Silesia", "Południe", Magazyn Kulturalny "Primo Print" - artykuły
o wydarzeniach i imprezach, które odbyły się w szkole;
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 strona internetowa szkoły - informacje z życia szkoły i osiągnięcia uczniów
Na sprawdzianie klas VI, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 32 uzyskują wysokie wyniki, które są
wyższe od średniej krajowej, wojewódzkiej i miejskiej. Szkoła posiada również laureatów
wojewódzkiego konkursu interdyscyplinarnego.
Uczniowie i dzieci ZSP nr 2 biorą udział w różnorodnych konkursach przedmiotowych, w których
zajmują wysokie lokaty. Są to konkursy ogólnopolskie, wojewódzkie i miejskie.

3)

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Katowicach przy ul. Grzegorzka 4 –
dzielnica Dąbrówka Mała w skład, którego wchodzi :
-

Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Lompy, w której
uczy się 335 uczniów w 18 oddziałach ( w tym w 10 oddziałach ogólnodostępnych, 7
integracyjnych i 1 z nauczaniem włączającym ),

-

Miejskie Przedszkole nr 58, w którym są 4 oddziały ogólnodostępne oraz 1
integracyjny do których uczęszcza 115 dzieci.

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3 od 17 lat funkcjonują oddziały integracyjne. Obecnie
uczy się w nich w sumie 37 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Wśród
nich są także dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym. W celu zapewnienia wszystkim
uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych odpowiednich warunków nauczania oraz pomocy
psychologiczno – pedagogicznej, szkoła zatrudnia specjalistów: oligofrenopedagogów, logopedów,
psychologów, socjoterapeutów, rehabilitanta oraz terapeutę SI I (Integracji Sensorycznej).
Ponadto wielu nauczycieli przedmiotów ukończyło dodatkowe studia podyplomowe z zakresu
pedagogiki specjalnej.
Uczniowie mają możliwość korzystania z nowocześnie wyposażonych sal terapeutycznych m.in. sali
do terapii integracji sensorycznej, sali doświadczania świata, sali do rewalidacji oraz gabinetów
logopedycznego i psychologicznego. Ponadto, w trosce o komfort sensoryczny dzieci
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub niedosłuchem, powstały w kilku punktach budynku szkoły
tzw. miejsca wyciszenia, gdzie znacznie ograniczony został dopływ uciążliwych bodźców.
Uczniowie ZSP nr 3 są wdrażani do wspólnych działań i akceptowania odmienności podczas
codziennych kontaktów na lekcjach i poza nimi. Nauczyciele wspomagający organizację procesu
nauczania przynajmniej raz w tygodniu przeprowadzają zajęcia integrujące zespół klasowy, ze
szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym
i pozostałymi uczniami. Każdego roku organizowany jest konkurs plastyczny „Ty i ja malujemy
razem”, który jest okazją do wspólnej zabawy grup składających się z uczniów różnych klas –
integracyjnych i ogólnodostępnych.
W ramach szeroko pojętej integracji ZSP nr 3 jest gospodarzem Międzyszkolnego Festynu
Integracyjnego. Poprzez atrakcyjny sposób spędzenia czasu pragniemy umożliwić dzieciom
naturalny kontakt z inaczej funkcjonującymi kolegami i koleżankami bez zbędnego dystansu czy
„wyuczonych manier”. W festynie biorą udział uczniowie szkół katowickich i z ościennych miast.
Staramy się także uczestniczyć w inicjatywach innych instytucji - od 5 lat ZSP nr 3 bierze udział
w akcji „Miejska Dżungla”, związanej z ideą włączania osób niepełnosprawnych w różnorodne
działania i aktywności lokalne. Jednym z takich przedsięwzięć jest organizowany przez gimnazjum
nr 23 w Katowicach rajd górski, w którym co roku biorą udział nasi uczniowie, także ci
z orzeczeniami.
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Zajęcia dodatkowe
Zarówno na terenie przedszkola jak i szkoły posiadamy bardzo bogatą ofertę zajęć
dodatkowych, spełniających oczekiwania i potrzeby uczniów i ich rodziców, których harmonogram
dostępny jest na tablicy informacyjnej i stronie internetowej. Podczas tych zajęć dzieci poszerzają
swoje zainteresowania, doskonalą umiejętności oraz mają okazję do wyrównania swych szans
edukacyjnych.
W każdym miesiącu w naszej placówce organizowana jest impreza zgodna z kalendarzem roku
szkolnego, łącząca społeczność przedszkolną i szkolną oraz rodziców i społeczność lokalną.
Projekty i akcje
Realizując założenia programu wychowawczego i profilaktycznego przedszkola i szkoły
placówka aktywnie włącza uczniów w liczne projekty i akcje:
 Bezpieczne dziecko - przyjaciel Sznupka;
 Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń plus;
 Zbiórka zużytych baterii REBA
 WF z klasą; Kocham ręczną; MultiSport; Kibicuję Fair Play;
 Fizyka i chemia w piaskownicy;
 Przyjazna dłoń;
 "Przyrodnicze Katowice"
 Florek w małej strażnicy;
 Akcje: Góra Grosza, Żołędzie dla zwierząt;
 Polska Akcja Humanitarna - "Niosę pomoc";
 "Adoptuj szkołę w Afryce";
 "Opatrunek na ratunek";
 Program Wychowawczo - Edukacyjny "Nasza rycerskość na co dzień";
 "Mali wolontariusze z dużym sercem";
 "Dzieciństwo bez próchnicy";
 "Wkręć się w pomaganie";
 "Pięć porcji warzyw, owoców lub soków";
 "Akademia zdrowego przedszkolaka";
 "Mamo, tato wolę wodę;
 "Kubusiowi przyjaciele natury";
 "Autochodzik formuła A";
 "Tacy sami" - projekt autorski;
 "Czyste powietrze wokół nas";
 "112 - niezły numer";
 "Bezpieczny przedszkolak - projekt autorski".
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Celem zwiększenia atrakcyjności proponowanych zajęć przedszkole i szkoła współpracują ze
środowiskiem lokalnym:
 Miejski Dom Kultury (zajęcia, warsztaty, konkursy);
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Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 20 (zajęcia biblioteczne, spotkania w ramach
programu "Przyjazna dłoń";
Pałac Młodzieży w Katowicach (zajęcia, warsztaty);
Policja - akcja "Sznupek";
Straż Pożarna (pokaz sprzętu);
Straż Miejska (spotkanie z uczniami);
Parafia pw. Św. Antoniego;
Biblioteka Śląska;
Muzeum Historii Katowic;
Miejskie Przedszkola nr 38 i 60;
Gimnazjum nr 11; ZSP nr 4 w Katowicach; Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu;
SMS, MOS, AZS, AWF;
Śląska Federacja Sportu;
Związek Piłki Ręcznej;
Poczta Polska - Dąbrówka Mała (zajęcia dla przedszkolaków);
Centrum Matki i Dziecka w Katowicach (akcja "Adopcja serca");
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (zajęcia edukacyjne);
Miejskie Schronisko dla Zwierząt;
Drukarnia „Kolumb” (bezpłatny druk gazetki szkolnej);
Firma „Torex” z Katowic;
Hurtownia „LUKA”;
Piekarnia "KŁOS";
Prowadzenie grupy wsparcie dla rodziców dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych;
Śląskie Hospicjum dla Dzieci - akcja "POLA NADZIEI";
Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach;
Pracownia Edukacji Żywej z Mikołowa;
ODE "Źródła" z Łodzi (Organizacja Działań Ekologicznych);
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" z Katowic;
REBA S.A.;
Placówka 25+;
Komenda Miejska Policji w Zabrzu;
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach;
Producent opakowań jednorazowych "Huhtamaki Food Service Poland";
Muzeum Śląskie w Katowicach.

Promocja placówki
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3:
 Prowadzi gazetkę szkolną "Kolorowa Trójka" gdzie zamieszcza publikacje dot. spraw
zespołowych;
 Prowadzi stronę internetową ukazującą najważniejsze wydarzenia z życia zespołu oraz
osiągnięcia uczniów;
 Przygotowuje foldery o zespole, ulotki dla rodziców dzieci sześcioletnich;
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Przygotowuje ulotki, plakaty reklamujące grupy wsparcia dla rodziców uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych;
Publikuje artykuły w lokalnej gazecie "Roździeń";
Publikuje artykuły w miesięczniku parafialnym "Posłaniec Św. Antoniego" dotyczące min.
akcji "Okulary dla Afryki" oraz konkursu "Najpiękniejszy różaniec”;
Prowadzi blog na stronie internetowej "WF z klasą";
Prowadzi konto na Facebooku "Sp 47 Katowice osiągnięcia sportowe";
Prezentuje wywiady z uczniami klas I (z okazji obchodów Dnia Dziecka) w TV kablowej
TELPOL oraz na kanale YOU TUBE i na Facebooku;
Zamieszcza sprawozdania na stronie Akademii Zdrowego Przedszkolaka;
Publikuje informacje o działaniach w ramach Ogólnopolskiego Konkursu, pt. "Bezpieczna
Szkoła - Bezpieczny Uczeń" na stronie internetowej Studium Prawa Europejskiego w
Warszawie.

4)

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Katowicach przy ul. Wróblewskiego
42 – dzielnica Bogucice w skład, którego wchodzi :
-

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Św. Barbary, w której uczy się 326 uczniów w 16
oddziałach;
Miejskie Przedszkole nr 70, w którym są 2 oddziały ogólnodostępne, do których
uczęszcza 50 dzieci.

Baza Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4


obiekty sportowe: sala gimnastyczna, boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, nożnej,
siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego o nowej nawierzchni syntetycznej, tunel do
baseballa, tor do gry w bule;
 tereny rekreacyjne: plac zabaw „Radosna Szkoła”, nowy plac zabaw dla przedszkolaków z
nawierzchnią poliuretanową, tereny zielone wokół szkoły;
 gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej z nowym wyposażeniem
zakupionym w 2015r.;
 2 pracownie komputerowe (15 stanowisk i 11 stanowisk), jedna tablica multimedialna;
 pracownia plastyczna,
 pracownia muzyczna z profesjonalnym sprzętem muzycznym;
 pracownia do nauki języka angielskiego z tablicą multimedialną;
 2 sale lekcyjne wyposażone w tablice multimedialne;
 2 sale lekcyjne wyposażone w podłogi interaktywne,
 salka terapeutyczna do prowadzenia indywidualnych zajęć z dziećmi;
 świetlica szkolna składa się z 3 pomieszczeń: sala główna, pomieszczenie do zabaw i gier
ruchowych i pomieszczenie telewizyjne;
 biblioteka z czytelnią;
 kuchnia, jadalnia;
 pomieszczenia do zajęć w ramach programu profilaktyki środowiskowej „Klub Arka”;
 różnorodne pomoce dydaktyczne zakupione dzięki funduszom unijnym;
Realizowane programy:



„Bezpieczne dziecko, przyjaciel Sznupka”,
„Zachowaj trzeźwy umysł”,
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 „Błyskotliwy pierwszak, czyli bezpieczna droga do szkoły”,
 „Badacz Przyrody” – kl. I – III i IV,
 „Florek w małej strażnicy”,
 „Klub Bezpiecznego Puchatka”,
 „Z bajką bezpieczniej” – kl. I,
 „Po drodze nam z lego” – kl. II,
 „Nie pal przy mnie, proszę”,
 „Odpowiedzialność nieletnich wobec prawa” – kl. VI,
 „Przyrodnicze Katowice – Przyroda mojej dzielnicy” – kl. I – III,
 Program Profilaktyki Środowiskowej Klub „Arka”,
 ł) „Nie piję, nie palę, nie biorę”,
 „Wiem co jem”,
 „Komputer mój przyjaciel”,
 „Nie dla czadu”,
 „Dekalog zdrowego człowieka”,
 „Metody skutecznego uczenia się”,

Współpraca z:
































Policją (Wydział ds. nieletnich, dzielnicowy),
Strażą Miejską,
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 5 i Specjalistyczną Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną,
Miejską Biblioteką przy ul. Wajdy, ul. Markiefki, ul. Słowiańskiej i na Osiedlu Kukuczki,
Domem Kultury Bogucice – Zawodzie,
Centrum Administracyjnym „Wspieranie w Rozwoju”,
Związkiem Wędkarskim,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Świetlicą Socjoterapeutyczną „Gniazdo”,
Projektorem – wolontariat studencki,
Fundacją Pomocy Dzieciom „Ulica”,
Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła” - warsztaty, wycieczki, zajęcia ekologiczne,
udział w projekcie „Lekcje w naturze”,
ł) Stowarzyszeniem „Z Nauką w Przyszłości” - udział w Festiwalach Doświadczeń
i konkursach fizyczno-chemicznych,
Stowarzyszeniem Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży – udział w festiwalach
folklorystycznych,
Stowarzyszeniem Animatorów Pedagogiki C. Freineta – warsztaty dla nauczycieli,
konferencje, seminaria, korespondencja międzyszkolna dla dzieci, konkursy,
Pracownią Edukacji Żywej – cykliczne warsztaty, konkursy, seminaria dla nauczycieli,
konferencje metodyczne,
Baseballowym Klubem Sportowym „ Rawa Katowice”,
Stowarzyszeniem Folklorystycznym Silesianie – lekcje folkloru, Ogólnopolski Konkurs
Tańca Trojak, warsztaty, seminaria dla nauczycieli,
Stowarzyszeniem Muzyczno – Kulturalnym Górnicza Orkiestra Dęta Katowice – warsztaty
dla uczniów, oprawa muzyczna imprez, festynów w szkole,
Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Katowice, ul. Milowicka 1b,
Procter & Gamble – dział profilaktyki i edukacji – zajęcia edukacyjne dla dziewcząt
10. Realizacja innowacji metodycznej z języka polskiego w klasie IV „Czytanie
jako prowokacja do twórczego myślenia i rozwijania kreatywności”.
11

Udział w akcjach i projektach:









Ogólnopolski Projekt – Wielka Liga Czytelników,
Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom – Czytająca Szkoła,
Akcja Narodowe Czytanie – Quo Vadis – H. Sienkiewicza,
Akcja „Sprzątanie świata”,
Święto „Jabłka i Marchewki”,
Dzień Ziemi,
Akcja „Szklanka mleka”,
Akcja „Owoce i warzywa w szkole”,

Działania podejmowane na rzecz dzieci i z dziećmi:














Wzmacnianie działań podnoszących stan czytelnictwa (udział i organizacja konkursów),
Spotkania z literaturą dla dzieci, wspólne czytanie,
Różnorodne zajęcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci,
Festyn Rodzinny,
Koncert Wiosenny,
Święto Patronki Szkoły – Świętej Barbary,
Zapewnienie dzieciom opieki w świetlicy szkolnej od godz. 7.00 do 17.00,
prowadzenie Chóru szkolnego i nauki gry na instrumentach,
prowadzenie Zespołu wokalno – tanecznego „Trzynastka”,
wycieczki, rajdy, obozy wędrowne,
wyjścia do kina, na koncerty, wystawy, do Centrum Scenografii, TV i Radia,
zabawy, bale, dyskoteki,
zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

Dodatkowe zajęcia realizowane w przedszkolu:
 język angielski,
 gimnastyka korekcyjna,
 zajęcia z logopedą,
 zajęcia z psychologiem i pedagogiem,
 zajęcia ruchowe z dziećmi –„Gry i zabawy ruchowe”,
 „Karlik i Karolinka” – autorski program z zakresu edukacji regionalnej,
 zajęcia ruchowo – muzyczne,
 zajęcia rozwijające małą motorykę dziecka „Tańcowała igła z nitką”,
 zajęcia rytmiczno – muzyczne z elementami tańców śląskich,
Współpraca z:










Miejską Biblioteką Publiczną Filia 33
Domem Kultury Bogucice – Zawodzie (konkursy, wystawy, seanse filmowe, teatralne,
koncerty muzyczne,
Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną (programy „Czyste powietrze wokół nas”, „Klub
zdrowego przedszkolaka”),
bogucickimi przedszkolami (udział w konkursach, prezentacjach Barbórkowych,
korowodach, organizacja konkursu o tematyce „Literatura w twórczości plastycznej
dziecka”),
Rodzicami ( przygotowywanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Mamy i Taty,
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II.

jasełka, wigilia, Mikołaj, Andrzejki, bal karnawałowy, festyn).

Współpraca placówek oświatowych z organizacjami pozarządowymi oraz
organizacjami pożytku publicznego.

Współpraca szkół i placówek oświatowych z organizacjami pozarządowymi oraz
organizacjami pożytku publicznego oparta jest o aktualne przepisy prawa tj. art. 39 ust.1 pkt. 9
oraz art. 56 ust. 1 – ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.).
Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej stwarza warunki do działania w szkole lub placówce:
wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których
celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Ustawodawca daje również
możliwość włączenia w działalność szkoły organizacji pozarządowych. W szkole i placówce mogą
działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w
szczególności organizacje harcerskie.
Organizacje pozarządowe to znakomity pomysł na współpracę w zakresie szeroko rozumianej
edukacji. Są rozwiązaniem dla podjęcia działań (i finansowania ich) dla szkoły, nauczycieli, uczniów,
a także dla organizowania edukacji pozaformalnej.
Korzyści ze współpracy z organizacjami pozarządowymi dla uczniów to:










budowanie aktywnej postawy życiowej - nie czekamy biernie na zmianę, sami jej dokonujemy;
integracja między- i wewnątrzpokoleniowa - współpraca z ludźmi w różnym wieku, z różnych
środowisk;
możliwość sprawdzenia się w funkcjonowaniu w nowej grupie;
praktyczna realizacja zadań, przejście od teorii do czynu;
rozwijanie zainteresowań;
możliwość bycia wolontariuszem − satysfakcja z pomocy innym, możliwość zdobycia
dodatkowych punktów na świadectwie, przy czym nie chodzi o wyrachowaną kalkulację, ale o
docenienie pracy na rzecz innych (w krajach zachodnich wolontariat jest poważnie traktowany
w działalności edukacyjno-wychowawczej); wspomniana punktacja może być formą nagrody,
ale nigdy nie powinna być główną motywacją działania, a rolą opiekunów wolontariatu lub
zainteresowanych organizacji pozarządowych powinno być także podkreślanie czystych
intencji i dobrych motywacji;
uwrażliwienie na potrzeby innych;
duma, radość z wykonanego zadania, z pomagania innym.

Szczegółowe informacje dotyczące form współpracy placówek oświatowych z organizacjami
pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego zawarte są w załączniku do niniejszej
informacji.
Ponadto placówki oświatowe uczestniczą w projektach realizowanych przez organizacje
pozarządowe w ramach konkursów o powierzenie zadań publicznych w obszarze edukacja,
oświata wychowanie ogłoszonych zgodnie z Programem Współpracy Miasta Katowice
z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r., przyjętym uchwałą Rady Miasta Katowice nr
XVII/309/15 z dnia 29 października 2015 r., tj:
1. ,,Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności,
wolności i prawa do odrębności dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych”
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Zwycięski projekt:
,,Różnice to nie granice” - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej ,,Mocni
Razem” .Kwota przyznanej dotacji - 9 486,40 zł.
Celem projektu jest zwiększenie wiedzy młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych na temat praw człowieka. W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 29
spotkań z 30 osobową grupą młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w 3 blokach
tematycznych:
1. Tropiciele Hejtów – 4 akcje zamalowywania nienawistnych napisów.
2. Młodzieżowa Żywa Biblioteka - spotkania z osobami zagrożonymi wykluczeniem ze
względu na pochodzenie, wyznanie czy orientacje seksualną oraz z działaczami społecznymi
walczącymi z dyskryminacją.
3. Filmowy klub dyskusyjny ,,Nieobojętne filmy”- prezentacja filmów pokazywanych podczas
Festiwalu Watch Dogs i moderowane dyskusje po seansach.
Cały projekt zakończy spotkanie podsumowujące cykl. Efektem końcowym będzie również film pn.
,,Różnice to nie granice”.Projekt rozpoczął się 8 czerwca i będzie realizowany do 31 grudnia 2016r.
2. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zorganizowanych akcji
społecznych promujących czytelnictwo oraz szachy wśród społeczności przedszkolnej, szkół
podstawowych i gimnazjów”
Zwycięskie projekty:
1) ,,Czytanie wrażeniowe – książka nie tylko od święta” Parafia Ewangelicko-Augsburska.
Kwota przyznanej dotacji 15 357, 50 zł.
Działania promujące czytelnictwo wśród przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych są
prowadzone w oparciu model czytania wrażeniowego, realizowanego podczas 2 cykli zajęć:
czytanie dzieciom i czytanie z elementami biblioterapii. Poza tym w ramach projektu są
organizowane: wizyty w wydawnictwie, księgarni, antykwariacie, bibliotece, warsztaty dla
rodziców, spektakl japońskiego teatru książki – Kamishibai, warsztaty z bajania, spotkania
autorskie, konkursy czytelnicze.
Działania promujące czytelnictwo wśród uczniów szkół gimnazjalnych są prowadzone pod hasłem
,,Książka od święta”, w oparciu o kalendarz świąt, okolicznościowych dni i tygodni
proklamowanych przez ONZ. Dzięki temu, że większość dni w roku to różnego rodzaju święta i dni
okolicznościowe, przewrotne hasło ,,Książka od święta” nabierze zupełnie nowego znaczenia.
Spośród ogromnej liczby świąt, wybrane zostały te, które pozwalają zwrócić uwagę uczniów na
ważne kwestie i problemy społeczne, zachęcają ich do zaangażowanie się w życie społeczne,
kulturalne, edukacyjne, poszerzają wiedze na temat historii naszego kraju. W ramach projektu,
poza cyklem spotkań pod hasłem ,,książka od święta”, są organizowane spotkania autorskie,
konkursy czytelnicze, wizyty w muzeum, uczestniczenie w targach książki, czy nocy bibliotek.
Projekt jest realizowany od 10 czerwca i zakończy się 31 grudnia 2016 r.
2) ,,Wielka Liga – W Ogrodach Myśli i Słowa” – - Stowarzyszenie Wielka Liga Czytelników
wysokość dotacji - 33 500, 00 zł.
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To projekt, którego głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
prowadzenie zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo wśród społeczności
przedszkolnej, szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Zadanie to będzie realizowane poprzez projekt: Katowicka Wielka Liga Czytelników oraz stronę
internetową.
I. Katowicka Wielka Liga Czytelników – projekt bazujący na istniejącym i sprawdzonym
konkursie czytelniczym o zasięgu ogólnopolskim.
Ze względu na adresatów projekt ten będzie realizowany w trzech wariantach:
 Wielka Liga Czytelników – Rodzinne Czytanie – adresowane dla dzieci przedszkolnych i ich
rodzin;
 Wielka Liga Czytelników – Przygoda z Książką - adresowana dla dzieci ze szkół
podstawowych i ich rodzin;
 Wielka Liga Czytelników – Aktywna Młodzież – adresowana do uczniów szkół gimnazjalnych
(będzie to wersja pilotażowa dla 4-5 gimnazjów).
Cechy charakterystyczne Wielkiej Ligi Czytelników:
- edycja kilkumiesięczna (od października do czerwca);
- czytanie książek i wypełnianie kart pracy w domu;
- zdobywanie sprawności czytelniczych;
- nagradzanie aktywnych czytelników;
- uroczysty finał – Wielka Zabawa Rodzinna;
Dodatkowe elementy towarzyszące projektowi - stała współpraca ze szkołami i bibliotekami
zarejestrowanymi w projekcie:
- przekazanie materiałów potrzebnych do realizacji konkursu (np. elektroniczne wersje
formularzy pytań i odpowiedzi, tabele, projekty naklejek, konto koordynatora na stronie
projektu itp.)
- publikowanie wyników konkursu na stronie internetowej projektu;
- przekazanie materiałów promujących czytelnictwo – plakaty, ulotki, prezentacja
multimedialna;
- promowanie imprez i konkursów czytelniczych organizowanych przez zarejestrowane
przedszkola i szkoły;
- możliwość przedstawienia przez Stowarzyszenie, projektu Wielkiej Ligi Czytelników
społeczności przedszkolnej/szkolnej – radzie pedagogicznej, rodzicom, uczniom;
- koordynacja współpracy przedszkoli i szkół między sobą oraz z innymi instytucjami kulturalnooświatowych w zakresie czytelnictwa (np. informowanie szkół o zajęciach i imprezach
czytelniczych organizowanych na terenie Katowic);
- uroczyste rozpoczęcie sezonu czytelniczego.
II. Strona internetowa Wielka Liga.
Ważnym elementem projektu „Wielka Liga – w Ogrodach Myśli i Słowa” jest strona internetowa
zawierająca następujące informacje:
- opis programu;
- bieżące działania wykonywane w ramach projektu;
- regulaminy konkursów: Wielkiej Ligi Czytelników
- wyniki konkursów;
- aktualne wydarzenia czytelnicze i szachowe mające miejsce w Katowicach;
- relacje z imprez czytelniczych przesłane przez przedszkola i szkoły zarejestrowane w projekcie;
- informacje o instytucjach kulturalno-oświatowych działających na rzecz czytelnictwa
w Katowicach;
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Ponadto, na stronie tej utworzone zostały konta przedszkoli i szkół zawierające:
- materiały konkursowe (np. formularze, szablony);
- materiały dydaktyczne (np. scenariusze zajęć);
- formularze zgłoszeniowe do udziału w poszczególnych komponentach programu;
- formularze umożliwiające prowadzenie punktacji;
- elektroniczne wersje plakatów i materiałów promocyjnych;
- prezentacje multimedialne promujące czytelnictwo i grę w szachy;
Współpraca:
Przy realizacji projektu organizacja współpracuje z instytucjami kulturalno-oświatowymi,
należą do nich m.in.:
- przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne;
- doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych w Katowicach;
- Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego;
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach;
- Biblioteka Śląska w Katowicach;
- Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach;
- Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Katowicach;
- wydawnictwa, m.in. Publicat, Akapit Press, Żakowskie;
- domy kultury;
- stowarzyszenia i fundacje promujące czytelnictwo np. Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich; Fundacja ABCXXI „Cała Polska Czyta Dzieciom”
3) ,,W poszukiwaniu szachowego króla” - UKS 21Podlesie. Wysokość dotacji – 27 930, 00 zł.
Zadnie publiczne promuje grę w szachy, która pozytywnie wpływa na rozwój młodych ludzi.
Odbywa się to przez prowadzenie lekcji szachowych, czytanie historii szachowych, bajek, baśni i
wierszyków, organizację turniejów. W ramach projektu zostaną przeszkoleni katowiccy
nauczyciele, szkoły i przedszkola dostaną sprzęt potrzebny do realizacji zajęć, dzieci będą miały
możliwość uczestniczenia w zajęciach w klubie, w zawodach, konkursach i turniejach . Mieszkańcy
Katowic będą mieli okazję na spotkania z szachami podczas festynów środowiskowych. Liczba
adresatów przedsięwzięcia to ok. 550 osób.
,,Szachowy strzał w 11” Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży KORCZAK - Wysokość dotacji
- 3 175, 00 zł., to turniej szachowy zorganizowany dla ok. 80 uczniów przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów z dzielnicy Szopienice . Termin turnieju to 11 listopada, zlokalizowany
jest w budynku przy ul. 11 Listopada o godzinie 11.11 stąd nazwa. Dodatkowymi atrakcjami dla
osób towarzyszących, będą logiczne zabawy oraz występ rapera.

Z poważaniem

Do wiadomości:
- Sz. P. Janusz Waląg - Sekretarz Miasta Katowice
- Sz. P. Magdalena Wieczorek - Przewodnicząca Komisji Edukacji
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