INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok
szkolny 2015/2016
 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez miasto Katowice.
Liczba placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice w stosunku do roku
szkolnego 2014/2015 nie zmieniła się.
W stosunku do ubiegłego roku szkolnego wzrosła liczba zatrudnionych nauczycieli o 68 - w
roku szkolnym 2014/2015 było zatrudnionych 4462 nauczycieli, a w roku szkolnym
2015/2016 - 4530 nauczycieli.
Średnioroczna liczba etatów wzrosła o 65,2, w tym o 81,5 nauczycieli dyplomowanych i 47,2
nauczycieli stażystów, natomiast średnioroczne etaty nauczycieli mianowanych zmniejszyły
się o 52,5, a nauczycieli kontraktowych o 11 etatów.

 Przedszkola.
Liczba przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi w stosunku do roku
szkolnego 2014/2015 nie zmieniła się.
W przedszkolach ogólnodostępnych zmniejszyła się liczba utworzonych oddziałów o 23.
Uczęszczało do nich o 962 wychowanków mniej niż w roku ubiegłym.
Średnia liczebność oddziałów w przedszkolach nie uległa zmianie.

 Szkoły podstawowe.Organizacja kształcenia.
Liczba szkół podstawowych, w tym z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi w stosunku do
roku szkolnego 2014/2015 nie zmieniła się.
W szkołach podstawowych utworzonych zostało o 139 oddziałów ogólnodostępnych więcej
niż w roku szkolnym 2014/2015.
Liczba uczniów zwiększyła się o 2442.
Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych nie uległa zmianie.
3.2.
Oddziały terapeutyczne.
Wzrosła liczba oddziałów terapeutycznych o 1 oddział utworzony w Szkole Podstawowej
Nr 42. Liczba uczniów w klasach terapeutycznych wzrosła o 15.
3.3.
Oddziały sportowe.
Liczba klas sportowych II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) utworzonych w szkołach
podstawowych zwiększyła się o 2 oddziały, a liczba uczniów o 48.
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W roku szkolnym 2015/2016 utworzono 1 dodatkowy oddział w Szkole Podstawowej Nr 15
(pływanie), 1 oddział w Szkole Podstawowej Nr 33 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7
(pływanie) oraz 1 oddział w Szkole Podstawowej Nr 29 ( siatkówka/ pływanie).
Natomiast nie utworzono klasy sportowej w Szkole Podstawowej Nr 58 z Oddziałami
Integracyjnymi.

 Gimnazja.Organizacja kształcenia.
Liczba gimnazjów w stosunku do roku szkolnego 2014/2015 nie zmieniła się.
W gimnazjach ogólnodostępnych obwodowych, utworzony został 1 oddział więcej w
porównaniu z rokiem poprzednim.
Liczba uczniów zwiększyła się o 91.
Średnia liczebność oddziałów wynosiła 25 uczniów i nie zmieniła się.
4.2.
Oddziały sportowe.
Liczba klas sportowych utworzonych w gimnazjach zwiększyła się o 2 oddziały, a liczba
uczniów o 70.
W roku szkolnym 2015/2016 utworzono 1 oddział dodatkowy w Gimnazjum Nr 2 (pływanie),
1 oddział w Gimnazjum Nr 16 (piłka nożna) oraz 1 oddział w Gimnazjum Nr 19 (koszykówka/
piłka siatkowa).
Natomiast w Gimnazjum Nr 35 liczba klas sportowych zmniejszyła się o 1.
4.3.

Oddziały dwujęzyczne.

W Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi utworzono dodatkowy 1 oddział z językiem
wykładowym hiszpańskim. Liczba uczniów zwiększyła się o 30.


Szkoły ponadgimnazjalne.Organizacja kształcenia.

Zlikwidowano 15 szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład zespołów szkół:
 w Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich - Zasadniczą Szkołę Zawodową
dla Dorosłych Nr 17,
 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka - Technikum Uzupełniające Nr
1 i Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 18 dla Dorosłych ,
 w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa - Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 19
dla Dorosłych,
 w Zespole Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza - Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 21 dla
Dorosłych,
 Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 - Technikum Uzupełniające Nr 13
dla Dorosłych,
 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego Technikum Uzupełniające Nr 14 dla Dorosłych,
 w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej - Technikum
Uzupełniające Nr 10 dla Dorosłych,
 w Zespole Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego - Technikum Uzupełniające
Nr 16 dla Dorosłych,
 w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka - II Liceum Profilowane, Technikum
Uzupełniające Nr 4, Technikum Uzupełniające Specjalne Nr 5 dla Niesłyszących i Słabo
Słyszących i Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 20 dla Dorosłych,
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 w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych - Technikum Uzupełniające Nr 11 dla
Dorosłych,
 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących - V Liceum
Profilowane Specjalne dla Niesłyszących i Słabo Słyszących,
Liczba oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych w porównaniu z poprzednim rokiem
szkolnym zmniejszyła się o 15 oddziałów i 455 uczniów i słuchaczy, w tym:
 w liceach ogólnokształcących o 4 oddziały i 191 uczniów,
 w technikach o 3 oddziały i 126 uczniów,
 w zasadniczych szkołach zawodowych o 4 oddziały i 83 uczniów,
 w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym i znacznym o 1 oddział i 10 uczniów,
 w technikach uzupełniających dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych o 3
oddziały i 50 uczniów.
W szkole policealnej natomiast zwiększyła się liczba uczniów o 5.
W liceach ogólnokształcących w roku szkolnym 2014/2015 kształciło się 51,7% wszystkich
uczniów i słuchaczy, a w roku szkolnym 2015/2016 wskaźnik ten wyniósł 52,2%, jak wynika z
powyższych danych nastąpił wzrost liczby uczniów w liceach ogólnokształcących o 0,5 %,
natomiast w szkołach zawodowych wskaźnik ten zmniejszył się o 0,5 %.
W szkołach zawodowych wzrosła z 5 do 8 liczba prowadzonych kursów kwalifikacyjnych,
w których uczestniczyło łącznie 164 słuchaczy tj . o 86 więcej niż w poprzednim roku
szkolnym. Kursy w nowych kwalifikacjach rozpoczęto w Zespole Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących Nr 2 :
- 1 kurs w kwalifikacji E.7 - „Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych”,
- 1 kurs w kwalifikacji E.8 – „Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych”,
- 1 kurs w kwalifikacji A.65 – „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”
5.1.
Oddziały sportowe.
Liczba klas sportowych utworzonych w szkołach ponadgimnazjalnych zwiększyła się o 1
oddział, a liczba uczniów o 27.
W roku szkolnym 2015/2016 utworzono o 1 oddział więcej niż w roku poprzednim w XVI
Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w
dyscyplinach piłka nożna oraz pływanie.
5.2.

Oddziały dwujęzyczne.

W VIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi z językiem wykładowym
niemieckim utworzono o 1 oddział więcej niż w roku poprzednim. Liczba uczniów zwiększyła
się o 24.

6. Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.Egzamin maturalny.
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W roku szkolnym 2015/2016 do egzaminu maturalnego przystąpiło 2293 uczniów i
słuchaczy, tegorocznych absolwentów publicznych oraz niepublicznych szkół
ponadgimnazjalnych w Katowicach, mniej niż w roku poprzednim o 46.
Odsetek sukcesów w szkołach katowickich w analizowanym okresie był wyższy niż średnia w
województwie śląskim,
w roku szkolnym 2014/2015 :
- egzamin maturalny przeprowadzony według nowej formuły egzaminu zdało w naszym
mieście 84,30% obecnych na wszystkich wymaganych egzaminach, a w województwie
śląskim – 82,69%,
 egzamin maturalny przeprowadzony według starej formuły egzaminu zdało w naszym
mieście 73,17% obecnych na wszystkich wymaganych egzaminach, a w województwie
śląskim – 72,58%.
w roku szkolnym 2015/2016:
- egzamin maturalny zdało w naszym mieście 87,2% obecnych na wszystkich wymaganych
egzaminach, a w województwie śląskim – 83%, w tym w liceach ogólnokształcących 93%
(średnia w województwie śląskim – 88%), a w technikach 75,3% (średnia w województwie
śląskim – 76%).
6.2

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie.

W sesji letniej w roku szkolnym 2014/2015 trwającej od 25 maja do 6 lipca 2015 r. do
obu części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowa formuła) w
Katowicach przystąpiło 1811 uczniów zasadniczych szkół zawodowych, techników, słuchaczy
szkół policealnych. Zdało egzamin 1301 osób, tj. 71,8%. Średnia zdawalność w województwie
śląskim wyniosła 73,55%.
Natomiast w sesji letniej w roku szkolnym 2015/2016 trwającej od 30 maja do 4 lipca 2016 r.
do części pisemnej przystąpiło 1347 uczniów, a do części praktycznej 1326 uczniów
katowickich szkół. Część pisemną zdało 87,9% przystępujących (średnia w województwie
śląskim 88,49%), natomiast część praktyczną 82,4% (średnia w województwie śląskim
85,17%). Do obu części egzaminu przystąpiło 1296 uczniów, z czego egzamin zdało 75,6%
(średnia wojewódzka 77,98%).
6.3 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
Wyniki uczniów (słuchaczy) rozwiązujących standardowy zestaw egzaminacyjny
w części humanistycznej w mieście Katowice:
Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka polskiego w mieście Katowice w roku szkolnym
2014/2015:

Liczba uczniów

Wynik najczęstszy
(modalna) (%)

Wynik środkowy
(mediana) (%)

Wynik średni
(średnia arytmetyczna) (%)

2066

69

63

62,56

Średnie wyniki egzaminu z języka polskiego.
Kraj

Województwo śląskie

Katowice

62,00%

61,88%

62,56%

Wyniki uczniów (słuchaczy) z historii i wos w mieście Katowice.
4

Liczba uczniów

Wynik najczęstszy
(modalna) (%)

Wynik środkowy
(mediana) (%)

Wynik średni
(średnia arytmetyczna) (%)

2067

66

66

64,35

Średnie wyniki egzaminu z historii i wos.
Kraj (%)
Województwo śląskie (%)
64,00%

Katowice (%)

63,52%

64,35%

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

Wynik najczęstszy
(modalna) (%)

Wynik środkowy
(mediana) (%)

Wynik średni
(średnia arytmetyczna) (%)

2067

28

45

48

Średnie wyniki egzaminu z matematyki.
Kraj (%)

Województwo śląskie (%)

Katowice (%)

48,00%

47,25%

48,00%

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

Wynik najczęstszy
(modalna) (%)

Wynik środkowy
(mediana) (%)

Wynik średni
(średnia arytmetyczna) (%)

2067

50

50

49,88

Średnie wyniki egzaminu z przedmiotów przyrodniczych.

Kraj (%)

Województwo śląskie (%)

Katowice (%)

50,00%

49,45%

49,88%

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

Wynik najczęstszy
(modalna) (%)

Wynik środkowy
(mediana) (%)

Wynik średni
(średnia arytmetyczna) (%)

1835

100

75

69,48

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

Województwo śląskie (%)

Katowice (%)

67,00%

67,62%

69,48%

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

Wynik najczęstszy
(modalna) (%)

Wynik środkowy
(mediana) (%)

Wynik średni
(średnia arytmetyczna) (%)

1824

13

48

49,31

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

Województwo śląskie (%)

Katowice (%)

48,00%

47,84%

49,31%

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

Wynik najczęstszy
(modalna)

Wynik środkowy
(mediana)

Wynik średni
(średnia arytmetyczna)

114

43

50

53,78

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

Województwo śląskie (%)

Katowice (%)

57,00%

57,94%

53,78%

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

Wynik najczęstszy
(modalna) (%)

Wynik środkowy
(mediana) (%)

Wynik średni
(średnia arytmetyczna) (%)

8

13

69

64,25

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

Województwo śląskie (%)

Katowice (%)

41,00%

49,41%

64,25%

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

Wynik najczęstszy
(modalna) (%)

Wynik środkowy
(mediana) (%)

Wynik średni
(średnia arytmetyczna) (%)

70

100

98

95,27

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

Województwo śląskie (%)

Katowice (%)

74,50%

72,60%

95,27%

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

Wynik najczęstszy
(modalna) (%)

Wynik środkowy
(mediana) (%)

Wynik średni
(średnia arytmetyczna) (%)

7

33

43

49

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

Województwo śląskie (%)

Katowice (%)

50,00%

57,83%

49,00%

Natomiast w roku szkolnym 2015/2016 do egzaminu gimnazjalnego:
- z języka polskiego przystąpiło 1915 uczniów i słuchaczy katowickich szkół. Uzyskali oni
średni wynik 70,15% punktu, przy czym średnia dla województwa wyniosła 68,71% punktu.
- z historii i wiedzy o społeczeństwie przystąpiło 1916 uczniów i słuchaczy katowickich
gimnazjów. Uzyskali oni średni wynik 56,96% punktu, a średnia dla województwa wyniosła
55,92% punktu.
- z matematyki przystąpiło 1918 uczniów i słuchaczy katowickich szkół. Uzyskali oni średni
wynik 48,93% punktu, przy czym średnia dla województwa wyniosła 47,78% punktu.
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych przystąpiło 1917 uczniów i słuchaczy katowickich
gimnazjów. Uzyskali oni średni wynik 51.37% punktu, a średnia dla województwa wyniosła
50,76% punktu.
- z języka angielskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 1726 uczniów i słuchaczy
katowickich szkół, którzy uzyskali średni wynik 68,54% punktu (średnia dla województwa
wyniosła 65,33% punktu). Natomiast do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym
przystąpiło 1722 uczniów i słuchaczy, którzy uzyskali średni wynik 48,7% (średnia dla
województwa wyniosła 45,22% punktu).
- z języka niemieckiego na poziomie podstawowym przystąpiło 92 uczniów (słuchaczy)
katowickich szkół, którzy uzyskali średni wynik 52% punktu (średnia dla województwa
wyniosła 57,93% punktu). Natomiast do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym
przystąpiło 6 uczniów (słuchaczy), którzy uzyskali średni wynik 62,17% (średnia dla
województwa wyniosła 59,32% punktu).
- z języka francuskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 63 uczniów (słuchaczy)
katowickich szkół, którzy uzyskali średni wynik 96,57% punktu (średnia dla województwa
wyniosła 75,88% punktu). Natomiast do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym
przystąpiło 61 uczniów (słuchaczy), którzy uzyskali średni wynik 92,03% (średnia dla
województwa wyniosła 88,04% punktu).
- z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 5 uczniów (słuchaczy)
katowickich szkół, którzy uzyskali średni wynik 51,2% punktu (średnia dla województwa
wyniosła 56,66% punktu). Do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym nie
przystępował żaden uczeń (słuchacz).
- z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 29 uczniów (słuchaczy)
katowickich szkół, którzy uzyskali średni wynik 86,28% punktu (najwyższy w województwie
śląskim, przy czym średnia dla województwa wyniosła 75,08% punktu. Do egzaminu z tego
języka na poziomie rozszerzonym nie przystępował żaden uczeń (słuchacz).
6.4 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
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Średnie wyniki procentowe sprawdzianu w klasie szóstej szkół podstawowych
prowadzonych przez miasto Katowice w roku szkolnym 2015/2016 były wyższe, niż w
poprzednim roku szkolnym w stosunku do wyników w województwie śląskim i kraju.
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