
 1 

 

SPIS TREŚCI: 

 
Wprowadzenie……………………………………………………………………………………str. 3 

 

Rozdział I 
 

1. Charakterystyka szkół i placówek oświatowych Powiatu Wodzisławskiego w roku szkolnym 

2008/2009…………………………………………………………………………………………str. 5 

1)   Szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Wodzisławski…………………………………str. 5 

2) Informacja na temat kierunków kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Wodzisławski………………………………………………………………………str. 8 

3) Liczba uczniów i oddziałów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Wodzisławski…………………………………………………………………………………….str. 11 

4) Liczba pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Wodzisławski……………………………………………………..str. 12 

5) Szkoły i placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dotowane przez Powiat 

Wodzisławski…………………………………………………………………………………….str. 13 

6) Ogniska Pracy Pozaszkolnej dotowane przez Powiat Wodzisławski…………………………str. 14 
 

2. Analiza sytuacji w szkołach i placówkach oświatowych w latach 2005 – 2008 na podstawie 

sprawozdania SIO………………………………………………………………………………str. 15 

1) Analiza stanu liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych typach szkół w latach 2005/2006 – 

2008/2009………………………………………………………………………………………..str. 15 

2) Analiza zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych w latach 2005/2006 –  

2008/2009………………………………………………………………………………………..str. 18 
 

3. Informacja o bazie szkół i placówek oświatowych. ……………..…………………………str. 21 

1) Mienie szkół i placówek oświatowych………………………………………………………..str. 21 

2) Baza dydaktyczna……………………………………………………………………………..str. 22 

3) Planowana rozbudowa bazy dydaktycznej i sportowej szkół i placówek Powiatu Wodzisławskiego  

w latach 2009-2015………………………………………………………………………………str. 24 
 

4.  Analiza zarządzania oświatą w latach 2005 – 2007 

1) Procentowy udział wydatków płacowych i pozapłacowych w otrzymanej subwencji  

w latach 2005 – 2007…………………………………………………………………………….str. 26 

2) Wydatki bieŜące szkół i placówek oświatowych w latach 2005 – 2007……………………...str. 26 

3) Wydatki inwestycyjne i remontowe ponoszone w szkołach i placówkach oświatowych  

w latach 2005 – 2007…………………………………………………………………………….str. 27 



 2 

4) Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w poszczególnych typach szkół w latach 2005 – 2007….str. 27 

5) Efekt ekonomiczny przeprowadzanej termomodernizacji szkół i placówek oświatowych…..str. 28 
 

5.  Pozyskane środki finansowe na rzecz funkcjonowania oświaty.  

1) Środki zewnętrzne pozyskane przez Wydział Oświaty w latach 2004-2008………………....str. 29 

2) Środki zewnętrzne pozyskane przez szkoły i placówki oświatowe w roku 2007r do  

sierpnia 2008r……………………………………………………………………………………str. 29 
 

6. Demografia. ……………………………………………………………………………….. str. 34 

 

Rozdział II 

Sprawozdanie z realizacji Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego w latach  

2004 – 2008……………………………………………………………………………………...str. 41 

 

Rozdział III 

Informacja o pracy Zespołu ds. opracowania Polityki Oświatowej Powiatu Wodzisławskiego  

na lata 2009 – 2015………………………………………………………………………………str. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 
 
Wprowadzenie  
 
 

              Powiat Wodzisławski wielką wagę przywiązuje do zadań zmierzających do podniesienia 

poziomu edukacji w naszym regionie. Zostały one zawarte w podstawowym dokumencie 

określającym kierunki rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 

2008 – 2015, w którym to edukacja stanowi drugi po gospodarce obszar strategiczny, traktowany 

jako kierunek rokujący największe szanse rozwoju. W oparciu o ten dokument istnieje potrzeba 

precyzyjnego określenia celów stojących przed powiatową oświatą w najbliŜszych latach.  

Aby to uczynić naleŜało zdiagnozować stan oświaty, rozpoznać oczekiwania lokalnych środowisk 

oświatowych, przeanalizować realizację kierunków rozwoju polityki oświatowej w latach  

2004 – 2008 przyjęte przez Radę Powiatu Wodzisławskiego na mocy uchwały Nr XVII/284/2004 

dnia 21 października 2004r. a następnie określić priorytety rozwoju polityki oświatowej, wyznaczyć 

kierunki działania i sposoby ich realizacji na przyszłość.  

Wiele zadań strategicznych zostało juŜ zrealizowanych. Wystarczy wspomnieć m.in. o takich jak:  

1) stworzenie moŜliwości zdobycia wykształcenia wyŜszego dla młodzieŜy, która nie ma 

warunków studiowania poza Wodzisławiem poprzez funkcjonowanie Zamiejscowego 

Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Wydziału 

Zamiejscowego WSHE w Łodzi, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych pod opieką  

Uniwersytetu Opolskiego, 

2) Wzrost liczby i róŜnorodności zajęć pozalekcyjnych w szkołach, 

3) Organizacja Powiatowych Targów Edukacyjnych i Targów Pracy, 

4) Rozwijanie pozaszkolnych form doskonalenia zawodowego w PCKU, 

5) Realizacja programów stypendialnych w ramach programu wyrównywania szans 

edukacyjnych młodzieŜy, 

6) Reaktywowanie kierunków górniczych na poziomie ponadgimnazjalnym i wyŜszym.  

 

Przed powiatową oświatą postawionych jest jeszcze wiele celów strategicznych związanych głównie 

z podnoszeniem jakości usług edukacyjnych, wzrostem kompetencji kadr oświatowych, 

podniesieniem poziomu bazy dydaktycznej, korelacji kierunków kształcenia z zapotrzebowaniem 

rynku pracy, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŜy, uczestnictwem w programach 

edukacyjnych.  

 

Niniejsze opracowanie stanowi rezultat prac związanych z analizą sytuacji w szkołach  

i placówkach oświatowych nie tylko w bieŜącym roku szkolnym, ale takŜe w okresie,  

kiedy realizowane były kierunki rozwoju oświaty w latach 2004 – 2008. Zawiera informacje  
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o bazie szkół i placówek oświatowych, finansowaniu zadań oświatowych, analizę demograficzną  

w Powiecie Wodzisławskim w latach 2009 -2015, a takŜe informację o działaniach Zespołu  

ds. opracowania Polityki Oświatowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2009 – 2015, którego 

rezultaty zostały zawarte w załączniku do uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

określenia kierunków polityki oświatowej Powiatu Wodzisławskiego w latach 2009 – 2015.  
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ROZDZIAŁ I 
 

1. Charakterystyka szkół i placówek oświatowych Powiatu Wodzisławskiego  
w roku szkolnym 2008/2009. 

 
1) Szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Wodzisławski. 

 

Zespół Szkół im. 14 Pułku  
Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. 
(ZS) 
ul. Szkolna 1 
       
Dyrektor: Anna Brachmańska - Uherek 
 

 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Wodzisławiu Śl. 
ul. Wyszyńskiego 41 
(ZSP) 
 
Dyrektor: Anna Białek 
 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych  
w Wodzisławiu Śl. im. Oskara Langego 
ul. Szkolna 1 
(ZSE) 
 
Dyrektor: Roman Owczarczyk 
 

 

Zespół Szkół Technicznych  
w Wodzisławiu Śl. 
ul. Pszowska 92 
(ZST) 
 
Dyrektor: Czesław Pieczka 
 

 

Zespół Szkół Zawodowych  

w Wodzisławiu Śl. 
ul. Gałczyńskiego 1 
(ZSZ) 
Dyrektor: Danuta Mielańczyk 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Radlinie im. Sejmu Śl. 
ul. Orkana 23 
(ZSP Radlin) 
 
Dyrektor: Jarosław Rudol 
 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Pszowie 
ul. Traugutta 32 
(ZSP Pszów) 
 
Dyrektor: GraŜyna Szweda 
 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Rydułtowach 
ul. Skalna 1 
(ZSP 1 Rydułtowy) 
 
Dyrektor: Renata Gryt 
 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Rydułtowach 
ul. Obywatelska 30 
(ZSP 2 Rydułtowy) 

Dyrektor: Alina Kosowska - Hendzel 

 

 

 

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH: 

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego  
w Wodzisławiu Śl. 
ul. Gałczyńskiego 1 
(PCKU) 
 
Dyrektor: Jan Kopczyński 
 

 

 

 

 



 7 

 

KSZTAŁCENIE SPECJALNE: 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
w Wodzisławiu Śl. 
im. dr med. Alojzego Pawelca 
ul. Kopernika 71 
(SOSW) 
 
Dyrektor: Beata Rączka 
 

 

PLACÓWKI: 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  
w Wodzisławiu Śl.  
ul. Mendego 3 
(PPP) 
 
Dyrektor: Teresa Jakubiak 
 

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  
w Wodzisławiu Śl. 
ul. 1 Maja 16A 
(PODN) 
 
Dyrektor: GraŜyna Majchrowska 
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2)  Informacja na temat kierunków kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Wodzisławski. 

 
 

Lp. Nazwa zespołu Nazwa szkoły Zawód/ rozszerzenie edukacyjne 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – szkoły młodzie Ŝowe 

1 
Zespół Szkół 

Ekonomicznych im. Oskara 
Langego w Wodzisławiu Śl. 

Technikum Nr 2 

technik hotelarstwa 

technik handlowiec 
technik  Ŝywienia i  gospodarstwa 

domowego 
technik ekonomista- specjalizacja   

przedsiębiorczość 
technik ekonomista-specjalizacja 

finanse i  rachunkowość 
kelner 

technik informatyk 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Nr 1 

sprzedawca 

kucharz małej gastronomii 

Technikum Uzupełniające 
technik handlowiec 

technik Ŝywienia i gospodarstwa 
domowego 

Szkoła Policealna Nr 1 
technik informatyk 

technik obsługi   turystycznej 

2 Zespół Szkół Technicznych 
w Wodzisławiu Śl. 

Technikum Nr 3 

technik elektronik 

technik informatyk 

technik budownictwa 

III Liceum Profilowane socjalny 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Nr 2 

stolarz 

murarz 

malarz - tapeciarz 
monter instalacji 

i urządzeń sanitarnych 

3 Zespół Szkół Zawodowych 
w Wodzisławiu Śl. 

Technikum 
 Nr 1 

technik górnictwa podziemnego 

technik mechatronik 
technik elektryk 

(spec. eksploatacja maszyn 
i urządzeń elektrycznych górnictwa 

podziemnego) 
technik mechanik 

(spec. maszyny i urządzenia górnicze) 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Nr 3 
mechanik automatyki przemysłowej i 

urządzeń precyzyjnych 

4 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Rydułtowach 

II Liceum Profilowane 
ekonomiczno - administracyjny 

zarządzanie informacją 

Technikum  

technik handlowiec 
technik Ŝywienia i gospodarstwa 

domowego 
kucharz 

technik ekonomista 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

sprzedawca 

kucharz małej gastronomii 

piekarz 

cukiernik 

Szkoła Policealna technik usług kosmetycznych 
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5 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. 

Sejmu Śląskiego  
w Radlinie 

Technikum technik ekonomista 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  

górnik eksploatacji podziemnej 

mechanik pojazdów samochodowych 

operator obrabiarek skrawających 

elektryk 

Szkoła Policealna 
technik informatyk 

technik administracji 

6 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 
 w Pszowie 

Liceum Profilowane 
zarządzanie informacją 

socjalny 

Technikum 

technik mechanik 

technik usług fryzjerskich 

technik technologii odzieŜy 

technik pojazdów samochodowych 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

wielozawodowa 

fryzjer 

lakiernik 

blacharz 

mechanik pojazdów samochodowych 

Technikum Uzupełniające 
technik usług fryzjerskich 

technik mechanik (specjalizacja: obsługa  
i naprawa pojazdów samochodowych) 

KSZTAŁCENIE OGÓLNOKSZTAŁC ĄCE – szkoły młodzieŜowe 

7 
Zespół Szkół im. 14 Pułku 

Powstańców Śląskich  
w Wodzisławiu Śl. 

I Liceum Ogólnokształcące 
im. 14 Pułku Powst. Śl. 

 

matematyka, fizyka 

matematyka, informatyka 

geografia, języki obce 

j. polski, historia 

biologia, chemia, fizyka 

matematyka, języki obce 

I Liceum Profilowane zarządzanie informacją 

8 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych  
w Wodzisławiu Śl. 

II Liceum Ogólnokształcące 
im. ks. prof. Józefa Tischnera  

biologia/chemia 

geogr./ j.ang./ j.niem 
(turystyczna) 
j.pol./ j.ang, 

drugi j.fran. lub hiszp. 
j.pol./ hist./ j.ang. 

drugi j.włos. lub hiszp. 
mat./ fiz./ inf. 
(dwujęzyczna) 

j.pol./ hist./ j.ang. 
(dwujęzyczna) 

9 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 
 Nr 1 w Rydułtowach 

Liceum  
Ogólnokształcące 

im. Noblistów Polskich  

matem/inform./geogr. 

matem./inform./fizyka 

Biologia/chemia/fizyka 

j.polski/biol./j.obce 
j.polski/historia/j.obce 
j.polski/WOS/WOK 

10 Zespół Szkół Technicznych 
w Wodzisławiu Śl. 

III Liceum Ogólnokształcące klasa sportowa 
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KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH 

11 
Powiatowe Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w 
Wodzisławiu Śl. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  
dla Dorosłych 

sprzedawca 
mechanik automatyki przemysłowej 

 i urządzeń precyzyjnych 
elektryk 

Technikum Uzupełniające Nr 1 
dla Dorosłych  

technik mechanik (wieczorowe) 

technik elektryk (wieczorowe) 
technik handlowiec  

(wieczorowe, zaoczne) 
technik górnictwa podziemnego  

(wieczorowe) 
Liceum  

Ogólnokształcące  
dla Dorosłych 

na podbudowie gimnazjum /SP/ 
(wieczorowe, zaoczne) 

Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące  

dla Dorosłych 

na podbudowie ZSZ (wieczorowe, 
zaoczne) 

Szkoła Policealna  
dla Dorosłych  

(system wieczorowy) 

technik mechanik  
(maszyny i urządzenia górnicze) 
technik górnictwa podziemnego   

technik elektryk (maszyny i urządzenia 
elektryczne w górnictwie) 

technik ochrony fizycznej osób i 
mienia 

Szkoła Policealna  
dla Dorosłych  

(system zaoczny) 

technik spedytor 

technik informatyk  
technik informatyk (dla absolwentów 
LP o profilu zarządzanie informacją ) 

technik administracji  
technik administracji  

(dla absolwentów LP o profilu 
ekonomiczno administracyjnym) 

technik rachunkowości  

technik BHP  

technik prac biurowych 

technik górnictwa podziemnego   

12 Zespół Szkół Technicznych 
w Wodzisławiu Śl. 

Technikum Uzupełniające Nr 2  
dla Dorosłych  

technik technologii drewna 

technik budownictwa 

technik mechanik 

KSZTAŁCENIE SPECJALNE 

13 

Specjalny Ośrodek Szkolno 
–Wychowawczy im. dr med. 

Alojzego Pawelca w 
Wodzisławiu Śl. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Specjalna 

cukiernik 

rzeźnik-wędliniarz 

ogrodnik 

malarz-tapeciarz 
Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy 
(dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu 
umiarkowanym i znacznym) 

przysposobienie do pracy  
w gospodarstwie domowym 

Gimnazjum Specjalne  
Zespoły Edukacyjno – 

Terapeutyczne 
poziom gimnazjum 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna  
Zespoły Edukacyjno – 

Terapeutyczne 
szkoła podstawowa 
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3) Liczba uczniów, oddziałów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Wodzisławski. 

 

Lp. Nazwa Zespołu 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 

1 Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców  
Śląskich w Wodzisławiu Śl. 

27 867 

2 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Wodzisławiu Śl. 20 560 

3 
Zespół Szkół Ekonomicznych  

w Wodzisławiu  Śl. 39 1156 

4 
Zespół Szkół Technicznych  

w Wodzisławiu Śl. 39 1224 

5 
Zespół Szkół Zawodowych  

w Wodzisławiu Śl. 19 538 

6 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 1 w Rydułtowach 16 507 

7 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 2 w Rydułtowach 

19 474 

8 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Radlinie  

15 394 

9 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Pszowie 

22 619 

Razem 216 6339 

10 Powiatowe Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. 

41 1047 

11 
Specjalny Ośrodek Szkolno –

Wychowawczy im. dr med. Alojzego 
Pawelca w Wodzisławiu Śl. 

37 340 

12 
Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl. 0 0 

13 
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. 0 0 

Razem 79 1387 
Razem 295 7726 

 
Jak wynika z powyŜszej tabeli, w szkołach młodzieŜowych średnio oddział liczy 29,3 

uczniów, zaś w szkołach dla dorosłych - 26 uczniów .  
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4) Liczba pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Wodzisławski. 

 

Lp Nazwa Zespołu 

Liczba nauczycieli  
w osobach 

Liczba pracowników 
administracji i obsługi  

w osobach 
Pełnozatrudnio-

nych 
Niepełno-

zatrudnionych 
Pełnozatrudnio-

nych 
Niepełno-

zatrudnionych 

1 
Zespół Szkół im. 14 Pułku 

Powstańców Śląskich  
w Wodzisławiu Śl. 

60 13 5 2 

2 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych  
w Wodzisławiu Śl. 

41 18 12 2 

3 
Zespół Szkół 

Ekonomicznych w 
Wodzisławiu Śl. 

84 18 17 8 

4 
Zespół Szkół Technicznych  

w Wodzisławiu Śl. 75 15 34 5 

5 
Zespół Szkół Zawodowych  

w Wodzisławiu Śl. 29 25 3 1 

6 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Rydułtowach 

34 13 12 2 

7 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Rydułtowach 

38 12 13 3 

8 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych  
w Radlinie  

25 23 11 4 

9 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych  
w Pszowie 

36 8 13 2 

Razem 422 145 120 29 

10 
Powiatowe Centrum 

Kształcenia Ustawicznego  
w Wodzisławiu Śl. 

32 47 31 4 

11 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno –Wychowawczy 

im. dr med. Alojzego 
Pawelca  

w Wodzisławiu Śl. 

93 7 40 3 

12 
Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna  
w Wodzisławiu Śl. 

23 5 5 3 

13 
Powiatowy Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli  
w Wodzisławiu Śl. 

2 1 6 1 

Razem 150 60 82 11 

Razem 572 205 202 40 

Razem 777 242 
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5) Szkoły i placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dotowane przez Powiat 
Wodzisławski. 
 

 

Lp. Nazwa szkoły/ placówki 
niepublicznej 

Siedziba Ilość 
uczniów 

1 
Niepubliczna Policealna Szkoła 

„NOTUS” 
ul. Tysiąclecia 25 

44-300 Wodzisław Śl. 
24 

2 
Niepubliczne Technikum dla 

Dorosłych „NOTUS” 
ul. Tysiąclecia 25 

44-300 Wodzisław Śl. 
24 

3 
Prywatne Technikum Uzupełniające 

dla Dorosłych 

Kształcenie Ustawiczne dla Dorosłych 
„GWARANT” 

ul. Makuszyńskiego 10/5, 44-310 Radlin 
0 

4 
Prywatne Uzupełniające Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w 
Radlinie 

Kształcenie Ustawiczne dla Dorosłych 
„GWARANT” 

ul. Makuszyńskiego 10/5, 44-310 Radlin 
32 

5 
Niepubliczna Policealna Szkoła 

Informatyki i Internetu dla Dorosłych  
w Wodzisławiu Śl. 

Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.  
w Poznaniu 

38 

6 

Niepubliczna Policealna Szkoła dla 
Dorosłych Szkoła Europejska 

„EUROCOLLEGE” w Wodzisławiu 
Śl. 

Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.  
w Poznaniu 

162 

7 
Niepubliczna Szkoła Policealna 

Europejska Szkoła Integracji 
ul. Szkolna 1 

44-300 Wodzisław Śl. 
0 
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Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - stanowią 1% 

subwencji. Kwota dotacji określana jest na podstawie art. 90 Ustawy o systemie oświaty  

w wysokości nie niŜszej niŜ 50% ustalonych w budŜecie odpowiednio danej gminy lub powiatu 

wydatków bieŜących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju  

w przeliczeniu na jednego ucznia, 
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6) Ogniska Pracy Pozaszkolnej dotowane przez Powiat Wodzisławski.  
 

Lp. Nazwa placówki Adres Dyrektor 

1 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej  

w Wodzisławiu Śl. 
O. XXX - lecia 41. 

44-300 Wodzisław Śl. 
Natalia Sternik - 

Poparda 

2 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej  

w Radlinie 
ul. Rogozina 55 
44-210 Radlin 

Piotr Cybułka 

3 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej  

w Rydułtowach 
ul. Adama Mickiewicza 33 

44-280 Rydułtowy 
BoŜena Wójcicka 

4 
Państwowe Ognisko Plastyczne  
im. Ludwika Konarzewskiego 

Seniora 

ul. Adama Mickiewicza 
44-280 Rydułtowy 

Franciszek Nieć 
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Dotacje - OPP -  stanowią 1,5 % subwencji,

 
 

Dotacje OPP – stanowią 1,5 % subwencji. Wysokość dotacji określana jest na 

podstawie: 

- Porozumienia z dnia 3.08.2004r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wodzisławski Miastu 

Radlin prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie   

 - Porozumienia z dnia 30.07.2004r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wodzisławski Miastu 

Wodzisław Śl. prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wodzisławiu Śl.    

 - Porozumienia z dnia 06.04.2005 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wodzisławski Miastu 

Rydułtowy prowadzenia Państwowego Ogniska Plastycznego a takŜe Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej w Rydułtowach    
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2. Analiza sytuacji w szkołach i placówkach oświatowych w latach 2005 – 2008  

na podstawie sprawozdania SIO. 

 

1) Analiza stanu liczby uczniów i oddziałów w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu 
Wodzisławskiego w latach 2004/2005 – 2008/2009  
 

a) Liczba oddziałów i uczniów w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 
2004/2005 - 2008/2009. 

 

Lp. 
Nazwa szkoły/ 

placówki 

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 

l. o. l. u.  l. o. l. u.  l. o. l. u.  l. o.  l. u. l. o.  l. u. 

1 
ZS 

 w Wodz. Śl.                                
35 1080 33 1030 32 972 29 924 27 867 

2 
ZSP  

w Wodz. Śl. 
24 746 24 751 22 663 20 579 20 560 

3 
ZSE  

w Wodz. Śl. 
41 1315 41 1258 42 1288 41 1237 39 1156 

4 
ZST  

w Wodz. Śl. 
47 1469 43 1319 40 1273 40 1297 39 1224 

5 
ZSZ  

w Wodz. Śl. 
15 429 18 545 19 562 20 585 19 538 

6 
ZSP 1  

w Rydułtowach           
20 613 21 649 20 641 18 579 16 507 

7 
ZSP 2  

w Rydułtowach 
24 695 23 648 24 631 22 576 19 474 

8 
ZSP  

w Radlinie 
18 509 18 480 17 443 16 421 15 394 

9 
ZSP  

w Pszowie 
30 867 29 844 26 774 23 662 22 619 

RAZEM 254 7723 250 7524 242 7247 229 6860 216 6339 

1 
PCKU 

w Wodz. Śl.              
39 1154 42 1139 42 1108 38 957 41 1047 

2 
SOSW 

w Wodz. Śl.                                
39 410 40 405 31 339 34 351 37 340 

3 
PPP 

w Wodz. Śl.                                
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
PODN 

 w Wodz. Śl.                    
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 78 1564 82 1544 73 1447 72 1308 79 1387 
 332 9287 332 9068 315 8694 301 8168 295 7726 

 
   LEGENDA:  l. o.  – liczba oddziałów,     l. u.  –  liczba uczniów 
 

Jak wynika z powyŜszej tabeli, liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych 

młodzieŜowych maleje. W roku szk. 2008/09 jest o 1384 uczniów mniej tj. o 38 oddziałów 

mniej w stosunku do roku szk. 2004/2005. 

W szkołach dla dorosłych moŜna zaobserwować niewielkie zmiany ilościowe słuchaczy  

w poszczególnych latach szkolnych. Zmniejszył się przelicznik słuchacza na 1 oddział z 29 

słuchaczy w roku szk. 2004/05 do 26 słuchaczy w br. szk.  
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Typ szkoły 05/06 05/06 06/07 06/07 07/08 07/08 08/09 08/09 

Liceum 
Ogólnokształcące 

2359 32% 2212 31% 2138 32% 1988 32% 

Liceum Profilowane 1476 20% 1231 17% 984 15% 640 10% 

Technikum 1974 27% 2210 31% 2392 36% 2436 39% 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

1194 16% 1166 16% 1002 15% 1056 17% 

Szkoła Policealna 200 3% 188 3% 92 1% 45 1% 

Technikum 
Uzupełniające dla 

młodzieŜy 
122 2% 90 1% 83 1% 70 1% 

Razem 7325 100% 7097 100% 6691 100% 6235 100% 

 
  Procentowy udział uczniów w poszczególnych typach szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 

2005/2006 - 2008/2009 
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Ogólnokształcące

Liceum Profilowane

Technikum

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa

Szkoła Policealna

Technikum
Uzupełniające dla
młodzieŜy

 
 

PowyŜsze dane wskazują, iŜ zainteresowanie uczniów kształceniem w liceach 

ogólnokształcących jest na stałym poziomie.  Natomiast moŜna zaobserwować znaczny spadek 

zainteresowania liceami profilowanymi, zaś wzrost zainteresowania kształceniem w technikach. 

Nabór do szkół zasadniczych zawodowych jest na podobnym poziomie. Maleje zainteresowanie 

szkołami młodzieŜowymi tzw. dziennymi na poziomie technikum uzupełniającego i szkoły 

policealnej. 
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Ogólnokształcące dla
Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych

Technikum dla Dorosłych

Technikum Uzupełniające dla
Dorosłych

Szkoła Policealan dla
Dorosłych

Typ szkoły 05/06 05/06 06/07 06/07 07/08 07/08 08/09 08/09 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa dla 

Dorosłych 
95 7,10% 132 10,49% 76 6,75% 69 5,99% 

Uzupełniające 
Liceum 

Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

152 11,36% 157 12,48% 145 12,88% 188 16,33% 

Liceum 
Ogólnokształcące 

dla Dorosłych 
201 15,02% 168 13,35% 161 14,30% 129 11,21% 

Technikum dla 
Dorosłych 

63 4,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Technikum 
Uzupełniające dla 

Dorosłych 
386 28,85% 359 28,54% 388 34,46% 315 27,37% 

Szkoła Policealna 
dla Dorosłych 

441 32,96% 442 35,14% 356 31,62% 450 39,10% 

Razem 1338 100,00% 1258 100,00% 1126 100,00% 1151 100,00% 

 
Procentowy udział uczniów w poszczególnych typach szkół i placówek dla dorosłych w roku 

szkolnym 2005/2006 - 2008/2009 
 

 
PowyŜsze zestawienie wskazuje iŜ chętnych do Zasadniczej Szkoły Zawodowej  

dla Dorosłych ubywa, większym zainteresowaniem cieszą się Uzupełniające Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych a takŜe Szkoła 

Policealna dla Dorosłych. 

Natomiast w Technikum dla Dorosłych od 3 lat nie został uruchomiony oddział, ze względu na 

brak chętnych.
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2) Analiza zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu 
Wodzisławskiego w latach 2004/2005 – 2008/2009. 
 

 
Stan zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym  

2004/2005 - 2008/2009. 
 

Lp. Nazwa szkoły 
/placówki 

Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach 

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 

PZ NPZ PZ NPZ PZ NPZ PZ NPZ PZ NPZ 

1 ZS w Wodz. Śl.                                 67 19 60 30 64 23 63 17 60 13 

2 ZSPw Wodz. Śl. 41 20 40 19 45 11 45 15 41 17 

3 ZSE w Wodz. Śl. 77 14 78 15 80 24 78 24 77 18 

4 ZST w Wodz. Śl. 72 20 73 22 73 14 63 17 72 15 

5 ZSZ w Wodz. Śl. 24 21 27 30 30 29 30 27 24 23 

6 ZSP 1 w Ryd.            38 12 39 9 39 8 38 10 34 12 

7 ZSP 2 w Ryd. 32 17 36 18 38 15 39 17 37 11 

8 ZSP w Radlinie 30 15 30 14 30 15 30 18 25 23 

9 ZSP w Pszowie 39 12 41 13 41 6 39 6 35 6 

RAZEM 420 150 424 170 440 145 425 151 405 138 

1 PCKU w Wodz. Śl.                                35 50 33 52 32 58 33 52 27 40 

2 SOSW w Wodz. Śl.                                85 14 90 15 93 10 94 8 93 7 

3 PPP w Wodz. Śl.                                22 5 22 6 23 5 22 7 23 5 

4 PODN w Wodz. Śl.                                1 0 2 0 2 0 2 0 2 1 

RAZEM 143 69 147 73 150 73 151 67 145 53 

RAZEM 563 219 571 243 590 218 576 218 550 191 

RAZEM 782 814 808 794 741 

 
LEGENDA:   PZ – pełnozatrudnieni    NPZ – niepełnozatrudnieni 
 

PowyŜsza tabela obrazuje niewielki spadek zatrudnienia nauczycieli w pełnym wymiarze 

godzin w szkołach i placówkach, mimo tendencji malejącej w ilości uczniów a to oznacza,  

iŜ spada liczba godzin ponadwymiarowych.  

Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w br. szk. zmalała zaledwie  

o 13 nauczycieli w stosunku do roku szk. 2004/05, kiedy funkcjonowało 38 oddziałów więcej.   
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Stan zatrudnienia nauczycieli w etatach w szkołach i placówkach oświatowych  
według stopnia awansu zawodowego i poziomu wykształcenia . 

 
 

    
ROK 2005 ROK 2006 

Wyszczególnienie 

Liczba naucz.   
wg stop. awansu zawod.  

Liczba naucz.  
wg stop. awansu zawod. 

  s
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(1

-4
) 

Poziom kwalifikacji  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Stopień naukowy doktora lub 
doktora habilitowanego,  tytuł 
zawodowy magistra z przyg. 
pedag. 

PZ 18 94 318 109 539 16 99 307 142 564 

NPZ 12,45 22,39 64,61 11,34 110,79 5,33 22,67 50,09 12,65 90,74 

Tytuł zawodowy magistra bez 
przyg. pedag., tytuł zawodowy 
licencjata (inŜyniera) z przyg. 
ped. 

PZ 8 14 7 1 30 8 13 4 1 26 

NPZ 2,04 0,44 5,94 0 8,42 3,31 3,54 1,79 0 8,64 

Tytuł zawodowy licencjata 
(inŜyniera)  bez przyg. pedag., 
dyplom ukończenia kolegium 
nauczycielskiego, 
nauczycielskiego kolegium 
języków obcych  

PZ 2 1 2 0 5 2 1 2 0 5 

NPZ 0 0 0,06 0 0,06 0,89 0 1,36 0 2,25 

Pozostałe kwalifikacje 
PZ 5 2 3 0 10 1 2 1 0 4 

NPZ 0,96 0,22 0 0 1,18 0 0 0 0 0 

RAZEM PEŁNOZATRUDNIENI   33 111 330 110 584 27 115 314 143 599 

RAZEM  NIEPEŁNOZATRUDNIENI 15,45 23,05 70,61 11,34 120,45 9,53 26,21 53,24 12,65 101,63 

OGÓŁEM     48,45 134,05 400,61 121,3 704,45 36,53 141,21 367,24 155,7 700,63 

 
LEGENDA:   PZ – pełnozatrudnieni 

   NPZ - niepełnozatrudnieni 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 20 

 

    
ROK 2007 ROK 2008 

Wyszczególnienie 

Liczba naucz.  wg stop. awansu 
zawod. 

Liczba naucz.  wg stop. awansu 
zawod. 
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Poziom kwalifikacji  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Stopień naukowy doktora 
lub doktora 
habilitowanego,  tytuł 
zawodowy magistra z 
przyg. pedag. 

PZ 19 124 244 190 577 4 139 192 223 558 

NPZ 5,26 24,99 37,65 22,05 89,95 3,76 21,3 40,2 21,51 86,77 

Tytuł zawodowy magistra 
bez przyg. pedag., tytuł 
zawodowy licencjata 
(inŜyniera) z przyg. ped. 

PZ 1 12 2 1 16 4 9 2 1 16 

NPZ 2,43 2,65 2,28 0 7,36 1,77 2,55 0,58 0 4,9 

Tytuł zawodowy licencjata 
(inŜyniera)  bez przyg. 
pedag., dyplom ukończenia 
kolegium 
nauczycielskiego, 
nauczycielskiego kolegium 
języków obcych  

PZ 1 1 1 0 3 1 1   0 2 

NPZ 0,55 0,77 1,32 0 2,64 0,84 0 0 0 0,84 

Pozostałe kwalifikacje 
PZ 0 2 1 0 3 0 2 2 0 4 

NPZ 0 0 0 0 0 0 0 1,68 0 1,68 

RAZEM PEŁNOZATRUDNIENI             21 139 248 191 599 9 139 248 191 580 

RAZEM  
NIEPEŁNOZATRUDNIENI 

8,24 28,41 41,25 22,05 99,95 6,37 28,41 41,25 22,05 94,19 

OGÓŁEM     29,24 167,41 289,25 213,05 698,95 15,37 174,85 238,46 245,51 674,19 

 
LEGENDA:  PZ – pełnozatrudnieni 

   NPZ - niepełnozatrudnieni 
 
 

PowyŜsza tabela obrazuje wzrost etatów nauczycieli o najwyŜszym poziomie wykształcenia  

(dr, mgr z pp) i najwyŜszym stopniu awansu zawodowego (nauczyciel dyplomowany). W bieŜącym 

roku szkolnym w szkołach i placówkach nauczycieli dyplomowanych z I poziomu kwalifikacji 

pełnozatrudnionych jest 223, podczas gdy w roku szkolnym 2005/06 było 109. Maleje liczba etatów 

nauczycielskich z niŜszym poziomem kwalifikacji, co potwierdza tezę, iŜ kadra pedagogiczna  

w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wodzisławskiego posiada najwyŜsze kwalifikacje.  
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3. Informacja o bazie szkół i placówek oświatowych. 
 

1) Mienie szkół i placówek oświatowych. 
 

Lp. Nazwa zespołu 
Rok 

powstania 
budynku 

Powierzchnia budynku 
wraz z salą gimn., aulą i 

inne m2 

Wartość mienia 
ogółem 

1 
Zespół Szkół im. 14 Pulu 
Powstańców Śląskich w 

Wodzisławiu Śl. 
1932r 5060,00 7 947 789,82 zł 

2 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych  
w Wodzisławiu Śl. 

1972r 4555,00 2 847 052,53 zł 

3 
Zespół Szkół 

Ekonomicznych  
w Wodzisławiu Śl. 

1970r 3603,95 2 602 836,76 zł 

4 
Zespół Szkół Technicznych 

 w Wodzisławiu Śl. 
1975r 11217,30 12 264 006,50 zł 

5 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Rydułtowach 

1937r 2893,83 1 398 250,87 zł 

6 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Rydułtowach 

1959r 2055,00 542 683,88 zł 

7 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych  
w Radlinie 

1950r 1655,00 299 835,69 zł 

8 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych  
w Pszowie 

1950r 3090,20 757 756,84 zł 

9 
Powiatowe Centrum 

Kształcenia Ustawicznego  
w Wodzisławiu Śl. 

1972r 2275,50 3 235 196,74 zł 

10 
Specjalny Ośrodek Szkolno 

- Wychowawczy  
w Wodzisławiu Śl. 

1982r 3288,00 6 808 331,73 zł 

11 
Powiatowy Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 
w Wodzisławiu Śl. 

1960r 1118,34 909 518,00 zł 

12 
Poradnia Psychologiczno 

Pedagogiczna w 
Wodzisławiu Śl. 

19 60 926,26 609 814,23 zł 

Wartość mienia  40 223 073,59 
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2) Baza dydaktyczna. 

 

Lp. Nazwa szkoły  
Ilo ść sal 

lekcyjnych/pracowni 
ogółem 

W tym 
pracownie 

ogółem 

Ilo ść 
pracowni  

Rodzaj pracowni 

1. 

Zespół Szkół im. 14 
Pułku Powstańców 

Śląskich w 
Wodzisławiu Śl.  

32 6 

3 informatyczna 
1 multimedialna 

1 
biblioteczne centrum informacji 

multimedialnej 

1 chemiczna 

2. 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 
w Wodzisławiu Śl. 

24 16 

1 
multimedialna pracownia - 

interdyscyplinarna 

2 multimedialna pracownia polonistyczna 

1 multimedialna pracownia geograficzna 

1 multimedialna pracownia fizyczna 

1 
multimedialna pracownia biologiczna 

wraz z laboratorium do biologii i 
chemii 

1 
multimedialna pracownia języka 

angielskiego 

1 biblioteka i centrum multimedialne 
2 pracownia informatyczna 
1 pracownia historyczna 
2 pracownia matematyczna 
1 pracownia języka niemieckiego 
1 pracownia języka francuskiego 

1 siłownia 

3. 
Zespół Szkół 

Ekonomicznych w 
Wodzisławiu Śl. 

42 4 
3 pracownia internetowa, multimedialna 

1 pracownia gastronomiczna 

4. 
Zespół Szkół 

Technicznych w 
Wodzisławiu Śl. 

32 8 

2 pracownia multimedialna 
5 pracownia komputerowa 

1 pracownia chemiczna 

5. 
Zespół Szkół 

Zawodowych w 
Wodzisławiu Śl. 

Sale lekcyjne PCKU 2 

1 
pracownia komputerowa, 

multimedialna 

1 pracownia multimedialna 

6. 

Powiatowe Centrum 
Kształcenia 

Ustawicznego w 
Wodzisławiu Śl. 

36 4 

1 pracownia automatyki i robotyki 

1 pracownia techniki biurowej 

2 pracownia  komputerowa 

7. 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Rydułtowach 

22 3 
1 pracownia multimedialna 

2 pracownia komputerowa 

8. 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Rydułtowach 

21 6 

2 pracownia komputerowa 
2 multimedialne centrum informacji 
1 pracownia kosmetyczna 

1 pracownia technologii Ŝywienia 



 23 

9. 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
im. Sejmu Śląskiego 

w Radlinie 

12 4 

3 pracownia informatyczna 

1 centrum multimedialne 

10. 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 
w Pszowie 

14 3 
2 

pracownia informatyczna, 
multimedialna 

1 pracownia fryzjerska 

11. 

Specjalny Ośrodek - 
Szkolno 

Wychowawczy w 
Wodzisławiu Śl. 

67 26 

3 
pracownia komputerowa z dostępem do 

Internetu 

1 centrum multimedialne 
2 pracownia multimedialna 
1 pracownia gastronomiczna 

1 
pracownia do nauki zawodu malarz - 

tapeciarz 

1 pracownia językowa 

1 
pracownia ceramiczna z piecem 

ceramicznym 

1 pracownia poligraficzna 
1 pracownia techniczna 
1 sala zabaw FIKOLANDIA 

1 pracownia gospodarstwa domowego 

1 pracownia krawiecka 
1 pracownia rehabilitacji ruchowej 

1 pracownia kształcenia zintegrowanego 

1 
pracownia do diagnozy i terapii metodą 

Tomatisa i EEG Biofeedback 

1 pracownia logopedyczna 
1 sala doświadczania świata 
1 pracownia integracji sensorycznej 
1 pracownia rozwoju komunikacji 
1 sala bajkoterapii 
1 "Zielona klasa" 

2 pracownia plastyczna 

12. 

Powiatowy Ośrodek 
Doskonalenia 
Nauczycieli w 

Wodzisławiu Śl. 

6 1 1 pracownia multimedialna 
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3) Planowana rozbudowa bazy dydaktycznej szkół i placówek Powiatu Wodzisławskiego  
w latach 2009-2015. 
 

Lp. Nazwa szkoły  Tytuł inwestycji Ilo ść Zakres inwestycji 
Źródło 

finansowania; 
lata realizacji 

1. 

Zespół Szkół im. 14 
Pułku Powstańców 

Śląskich w 
Wodzisławiu Śl.  

Budowa 
wielofunkcyjnej 
bazy sportowej 

1 

boisko wielofunkcyjne o wym. 
50m x 30m RPO 

Województwa 
Śląskiego, budŜet 

Powiatu;  

boisko o wym. 44m x 24m 

bieŜnia o dł. 60m 

bieŜnia do skoku w dal 40m 

2. 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 
w Wodzisławiu Śl. 

Budowa sali 
gimnastycznej 

1 
Sala gimnastyczna z zapleczem 

sanitarno-szatniowym 

RPO 
Województwa 

Śląskiego; M S i T 

3. 
Zespół Szkół 

Ekonomicznych w 
Wodzisławiu Śl. 

Modernizacja 
 i stworzenie 

pracowni w ramach 
projektu  

t. "Pracownie 
zawodowe XXI 

wieku" 

3 

pracownia hotelarska 

RPO 
Województwa 
Śląskiego, budŜet 

Powiatu;  

pracownia gastronomiczna 

pracownia obsługi klienta 

4. 
Zespół Szkół 

Technicznych w 
Wodzisławiu Śl. 

Modernizacja  
i stworzenie 

pracowni w ramach 
projektu  

pt. "Pracownie 
zawodowe XXI 

wieku" 

3 

pracownia elektryczna 

RPO 
Województwa 
Śląskiego, budŜet 

Powiatu; 

pracownia projektowania 

pracownia kosztorysowania 

5. 
Zespół Szkół 

Zawodowych w 
Wodzisławiu Śl. 

Modernizacja  
i stworzenie 

pracowni w ramach 
projektu  

pt. "Pracownie 
zawodowe XXI 

wieku" 

3 

pracownia elektryczna 

RPO 
Województwa 
Śląskiego, budŜet 

Powiatu,  

pracownia mechaniczna 

pracownia technologii odzieŜy 

6. 

Powiatowe Centrum 
Kształcenia 

Ustawicznego w 
Wodzisławiu Śl. 

Rozbudowa             
i modernizacja 
pracowni do 

praktycznej nauki 
zawodu  

8 

pracownia energoelektroniki 

RPO 
Województwa 
Śląskiego, budŜet 

Powiatu;  

pracownia elektroenergetyki 

pracownia techniczna 

pracownia usługowa 

pracownia usług kosmetycznych 

spawalnia 

hala zawodów budowlanych 

hala obrabiarek 

Rozbudowa  
i modernizacja 

boiska 
1 

boisko do gry w piłkę noŜną o 
wym. 62x30m, boisko 

wielofunkcyjne,  
 zaplecze sanitarno-szatniowe 

Moje boisko - 
"Orlik 2012" 
(MSiT, Urząd 
Wojewódzki, 

budŜet Powiatu);  
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7. 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Rydułtowach 

Rozbudowa             
i modernizacja 

obiektów 
sportowych  

1 

modernizacja obiektów 
sportowych wraz z przebudową 

kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej 

RPO 
Województwa 
Śląskiego, budŜet 

Powiatu;  

8. 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Rydułtowach 

Modernizacja  
i stworzenie 

pracowni w ramach 
projektu  

pt. "Pracownie 
zawodowe XXI 

wieku" 

2 

pracownia obsługi klienta 
RPO, 

Województwa 
Śląskiego, budŜet 

Powiatu;  pracownia gastronomiczna 

Rozbudowa  
i modernizacja 

boiska 
1 

boisko do gry w piłkę noŜną 
62x30m, - boisko 
wielofunkcyjne,  

- zaplecze sanitarno-szatniowe 

Moje boisko - 
"Orlik 2012" 
(MSiT, Urząd 
Wojewódzki, 

budŜet Powiatu);  

9. 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
im. Sejmu Śląskiego 

w Radlinie 

Modernizacja  
i stworzenie 

pracowni w ramach 
projektu  

pt. "Pracownie 
zawodowe XXI 

wieku" 

2 

pracownia mechaniczno-
górnicza RPO, 

Województwa 
Śląskiego, budŜet 

Powiatu;  pracownia elektryczna 

10. 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 
w Pszowie 

Modernizacja 
 i stworzenie 

pracowni w ramach 
projektu  

pt. "Pracownie 
zawodowe XXI 

wieku" 

2 

pracownia elektroniki i  
elektrotechniki samochodowej RPO 

Województwa 
Śląskiego, budŜet 

Powiatu; pracownia technologii  odzieŜy 

11. 

Specjalny Ośrodek - 
Szkolno 

Wychowawczy  
w Wodzisławiu Śl. 

Rozbudowa 
 i modernizacja 

boiska 
1 

boisko do gry w piłkę noŜną 
62x30m, boisko 
wielofunkcyjne,              

zaplecze sanitarno-szatniowe 

Moje boisko - 
"Orlik 2012" 
(MSiT, Urząd 
Wojewódzki, 

budŜet Powiatu);  
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4.  Analiza zarządzania oświatą w latach 2005 – 2007. 
 
1) Procentowy udział wydatków płacowych i pozapłacowych w otrzymanej subwencji. 
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2) Wydatki bieŜące szkół i placówek oświatowych. 
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Z powyŜszej analizy wynika, iŜ co roku rosną wydatki placowe, na co niewątpliwie ma 

wpływ wzrost liczby nauczycieli dyplomowanych. Maleją wydatki pozapłacowe,  

mimo wzrostu cen za opał, energię, usługi. Spadek wydatków pozapłacowych związany  

jest z oszczędnościami wynikającymi z poczynionych remontów i inwestycji 

termomodernizacyjnych.  
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3) Wydatki inwestycyjne i remontowe ponoszone w szkołach i placówkach oświatowych.  

 

3 997 799,41 zł

7 102 914,59 zł

5 004 021,45 zł
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4) Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w poszczególnych typach szkół. 
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5) Efekt ekonomiczny przeprowadzanej termomodernizacji szkół i placówek oświatowych. 
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Dzięki kompleksowej termomodernizacji SOSW, ZST, ZS im. 14 Pułku Powstańców Śl., 

ZSE oraz zastosowaniu alternatywnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych na ZST 

oraz pomp ciepła na ZS im. 14 Pułku Powstańców Śl., zostały osiągnięte załoŜone efekty: 

- ekonomiczne – znaczne obniŜenie kosztów zakupu i zuŜycia paliwa, pomimo wzrostu cen  

i zuŜycia energii elektrycznej, 

- ekologiczne – redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery, 

- jakościowe – poprawa komforty nauki i pracy w sezonie grzewczym, 

- estetyczne – poprawa wizerunku szkół i placówek oświatowych. 

 

Analiza ekonomiczna wyraźnie pokazuje, iŜ polityka Powiatu Wodzisławskiego przyjęta kilka lat 

temu, skierowana na inwestowanie w budynki oświatowe, aby zmniejszyć koszty utrzymania 

szkół była właściwa i daje konkretne efekty ekonomiczne, ekologiczne, jakościowe i estetyczne.   
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5.  Pozyskane środki finansowe na rzecz funkcjonowania oświaty. 
 

1) Środki zewnętrzne pozyskane przez Wydział Oświaty w latach 2004-2008.  
 

Wyrównywanie szans edukacyjnych – wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieŜy 

wiejskiej – program stypendialny dla uczniów z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wypłata stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w formie refundacji za 

przedstawione faktury, rachunki bądź inne dokumenty księgowe o równowaŜnej wartości, na 

cele edukacyjne. W ramach projektu dokonano zakupu wyposaŜenia biura, mebli, sprzętu 

biurowego oraz materiałów biurowych. 

 Wypłacono 702 uczniów w tym 331 uczniów z dochodem do 316,00 zł na członka  

w rodzinie oraz 371 uczniów z dochodem powyŜej 316,01 zł do 504,00 zł w zaleŜności od 

dochodu rodziny na członka w rodzinie. Wysokość przyznanego stypendium zaleŜała od roku 

przyznania oraz od dochodu i tak w roku szkolnym 2004/2005 przy dochodzie do 316,00 zł 

stypendium wynosiło 200,00 zł a powyŜej 316,01 zł – 170,00zł. W roku szkolnym 2005/2006 

przy dochodzie do 316,00 zł stypendium wynosiło 170,00 zł a powyŜej 316,01 zł – 120,00zł, 

natomiast w roku szkolnym 2006/2007 przy dochodzie do 316,00 zł stypendium wynosiło 

200,00 zł a powyŜej 316,01 zł – 150,00 zł. Stypendia były wypłacane przez okres 10 miesięcy. 

Program realizowany w latach 2004-2007. Ogólna wartość projektu wyniosła 817.180,02 zł. 

"Wyrównywanie szans edukacyjnych – wspieranie rozwo ju edukacyjnego  
młodzie Ŝy wiejskiej”. 

lata 
liczba osób 

otrzymuj ących 
stypendium 

liczba osób 
otrzymuj ących 
stypendium z 

dochodem  
do 316,00 zł 

kwota 
przyznanego 
stypendium  

(zł/m-c) 

liczba osób 
otrzymuj ących 
stypendium z 

dochodem 
powy Ŝej 316,00 zł.  

kwota 
przyznanego 
stypendium  

(zł/m-c) 

2004/2005 336 157 200,00 179 170,00 

2005/2006 187 92 170,00 82 120,00 

2006/2007 179 95 200,00 97 150,00 

RAZEM 702 344  358  
 

"Wyrównanie szans edukacyjnych - wspieranie rozwoju  edukacyjnego studentów”. 

lata 
liczba osób 

otrzymuj ących 
stypendium 

liczba osób 
otrzymuj ących 
stypendium z 

dochodem  
do 316,00 zł 

kwota 
przyznanego 
stypendium  

(zł/m-c) 

liczba osób 
otrzymuj ących 
stypendium z 

dochodem 
powy Ŝej 316,00 zł.  

kwota 
przyznanego 
stypendium  

(zł/m-c) 

2004/2005 260 237 150,00 23 150,00 

2005/2006 144 85 150,00 59 150,00 

2006/2007 213 104 170,00 109 170,00 

RAZEM 617 426  191  
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Wyrównanie szans edukacyjnych - wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów” 

program stypendialny dla studentów z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wypłata stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Wodzisławskiego. 

Wypłacono 617 studentów w tym 426 studentów z dochodem do 316,00 zł na członka  

w rodzinie oraz 191 studentów z dochodem powyŜej 316,01 zł do 504,00 zł w zaleŜności od 

dochodu na członka w rodzinie. W roku szkolnym 2004/2005 stypendium wynosiło 150,00 zł, 

roku szkolnym 2005/2006 stypendium wynosiło 150,00 zł, natomiast w roku szkolnym 

2006/2007 - 170,00 zł. Program realizowany w latach 2004-2007. Ogólna wartość projektu 

wyniosła 679.569,36 zł. 
 

Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Wodzisławiu Śl. przy  

ul. Pszowskiej.  

Przedmiotem zadania była rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego przy Zespole 

Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92 obejmująca: modernizację 

boiska sportowego z bieŜnią, polegającą na wymianie istniejącej nawierzchni trawiastej boiska 

sportowego o wymiarach 52m. x 92m., pokrycie boiska nawierzchnią sztuczną, 

przeprowadzenie odwodnienia terenu, wymianę nawierzchni bieŜni 4 - torowej na nawierzchnię 

syntetyczną wraz z odwodnieniami, nowoczesną podbudową, budowa rzutni do pchnięcia kulą, 

przebudowa istniejących trybun dla widzów, budowa wewnętrznej linii zasilającej oraz 

oświetlenie terenu kompleksu sportowego, w tym główne oświetlenie zewnętrzne boiska, 

oświetlenie trybun i dojść dla pieszych, załoŜenie piłkochwytów, budowa drogi poŜarowej na 

dziedziniec szkoły, budowa parkingów dla korzystających z obiektu, budowa budynku 

administracyjno - gospodarczego, będącego takŜe zapleczem boiska sportowego tzn.: 

pomieszczenia techniczne, pomieszczenia dla terenów, sędziów, zaplecze higieniczno - 

sanitarne, szatnie, natryski, WC, magazyny na sprzęt sportowy. Budynek ten przystosowany jest 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. Środki pozyskano w 2007 roku od Wojewody Śląskiego  

w wysokości 1.589.114,55 zł oraz z Ministerstwa Sportu - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 

w wysokości 700.000,00 zł. Łączna kwota dofinansowania wynosi 2.289.114,55 zł 
 

PFRON „Edukacja -program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieŜy 

niepełno sprawnych”- obszar A, B, C, D, 

W okresie realizacji programu PFRON Powiat Wodzisławskie zrealizował 7 umów na 

dofinansowanie zakupów w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Wodzisławiu Śl. 

sprzętu, doposaŜenia pracowni oraz wyposaŜenia sal lekcyjnych, sprzętów komputerowych oraz 

specjalistycznych urządzeń do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. W ramach programu 

zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych oraz na terenie Placówki SOSW 

zamontowano windę wewnętrzną na potrzeby osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 
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doposaŜono pracownie: poligraficzną, gastronomiczną, krawiecką i zawodu malarz – tapeciarz, 

matematyczną, języka polskiego, rewalidacji indywidualnej, kształcenia zintegrowanego. 

Program realizowany w latach od 2005 do 2008. Ogólna wartość projektu wyniosła 

918.210,59 zł 
 

"Zero tolerancji dla przemocy w szkole" - Punkt konsultacyjny - program dotyczył 

poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach. Celem zadania było zwiększenie 

dostępności do specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej, umoŜliwienie 

szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz edukacyjnych dzieci, 

wspieranie rodziców i nauczycieli w podnoszeniu kompetencji wychowawczych i przebudowie 

nieprawidłowych relacji rodzic - dziecko, pomoc rodzicom w eliminowaniu sytuacji, w których 

brak wsparcia skutkuje generowaniem i kumulacją trudności wychowawczych. Środki 

pozyskano z Kuratorium Oświaty w 2007 roku w wysokości 5.515,00 zł 
 

"Wszechstronny rozwój" - Powiat Wodzisławski realizował projekt pod nazwą 

„Wszechstronny Rozwój”, który jest objęty Rządowym programem wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego  

i organizacji pozarządowych”. Program ten prowadzony był we wszystkich szkołach 

ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Wodzisławiu Śl. Program był realizowany w 10 szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Wodzisławski. Zajęcia sportowe: łącznie uczestniczyło 1858 

uczniów. Zajęcia artystyczne – 3 dziedziny: teatralna, plastyczna, dziennikarska. Łącznie 

uczestniczyło 639 uczniów. Zajęcia aktywizujące - 2265 uczniów. Program dofinansowany był 

ze środków pozyskanych z Kuratorium Oświaty. Łączna kwota pozyskanych środków wynosi 

1.054.500,00 zł. 
 

„Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”  Powiat Wodzisławski złoŜył wnioski  

o dofinansowanie zakupu instalacji do monitoringu wizyjnego tj. systemu standardowego  

- 1 kamera wewnętrzna, 1 kamera zewnętrzna, monitor, urządzenie rejestrujące 

i okablowanie, oraz 6 dodatkowych kamer, w zaleŜności od potrzeb - w szkołach  

i placówkach Powiatu Wodzisławskiego w roku 2007 i 2008. W roku 2007 dofinansowanie  

z Kuratorium Oświaty otrzymało 6 szkół: ZSP Pszów, ZSE Wodz. Śl., ZSZ Wodz. Śl., SOSW 

Wodz. Śl., ZST Wodz. Śl., ZS im. 14 pułku Powst. Śl. w Wodz. Śl. na kwotę 85.334,30 zł.  

A w 2008 roku dofinansowanie z Kuratorium Oświaty otrzymały 4 szkoły: ZSP Radlin, ZSP Nr 

2 Rydułtowy, ZSP Nr1 Rydułtowy, ZSP Wodz. Śl. na kwotę 56.056,00 zł. Łączna kwota 

pozyskanych środków wynosi 141.390,30 zł. 
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Zakup i montaŜ zewnętrznej platformy d źwigowej oraz przystosowanie sanitariatu 

dla osób niepełnosprawnych. Zadanie jest realizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wyszyńskiego w celu zapewnienia dostępu osobom 

niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich do edukacji na poziomie szkoły 

ponadgimnazjalnej. Środki pozyskano w 2008 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w Katowicach w wysokości 60.000,00 zł. 
 

Reasumując: na program stypendialny dla uczniów i studentów przeznaczono kwotę 

1.496 749,00 zł, zaś na poprawę bazy i infrastruktury o światowej a takŜe w zasoby ludzkie 

zainwestowano kwotę 4. 468. 729 zł.  

 
 

2) Środki zewnętrzne pozyskane przez szkoły i placówki oświatowe od stycznia 2007r – 
czerwica 2008r 

 
 

Pracownie komputerowe dla szkół - Zespoły Szkół otrzymały pracownie komputerowe 

oraz centra multimedialne. Pracownie to: komputery wraz z oprogramowaniem, komputer 

przenośny wraz z torbą i myszą optyczną, skanery, drukarki laserowe czarno-białe, 

wideoprojektory, przełącznik sieciowy, krosownica, szafka na przełącznik i krosownicę. Projekt 

jest zakończony, pracownie komputerowe dobrze funkcjonuje. Środki pozyskano  

w 2007 roku z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Ministerstwa Edukacji Narodowej  

w wysokości 647.979,18 zł 
 

Programy realizowane przez szkoły w ramach programów: Socrates Comenius, 

Leonardo da Vinci. Międzynarodowe seminarium kontaktowe dla 13 organizacji europejskich. 

Celem było nawiązanie kontaktów z innymi organizacjami zagranicznymi  

i zaplanowanie kolejnych działań. Turystyka regionu i integracja Europejska. Zrealizowano 

wizytę studyjną nauczycieli i uczniów w Hiszpanii oraz wymianę nauczycieli we Francji, 

zrealizowano szkolenia językowe dla nauczycieli. Środki pozyskane z Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji. W 2007 roku pozyskano kwotę 59.126,60 zł, a w 2008 roku kwotę 3.403,01 

zł. Łącznie pozyskano kwotę 62.529,61 zł. 
 

Mi ędzy szkolna wymiana młodzieŜy polsko-niemieckiej, integracja młodzieŜy, 

zapoznanie się z kulturą i historią regionu, zwiedzanie miast, udział w konkursach  

i grach sportowych, międzynarodowe seminaria kontaktowe dla 13 organizacji europejskich, 

nawiązanie kontaktów z innymi organizacjami zagranicznymi zaplanowanie kolejnych działań. 

Środki pozyskane z Polsko Niemieckiej Współpracy MłodzieŜy. W 2007 roku pozyskano kwotę 

18.035,00 zł, a w 2008 roku kwotę 14.119,00 zł. Łącznie pozyskano kwotę 32.154,00 zł. 
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Program Edukacja - program w dostępie do nauki dzieci i młodzieŜy 

niepełnosprawnych; doposaŜenie kilku pracowni i świetlic ośrodka w sprzęt i wyposaŜenie m.in. 

pracowni do nauki zawodu, pracowni językowej. Środki pozyskano w 2007 roku  

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach w wysokości 

214.940,37 zł. 
 

Wymiana młodzieŜy polsko- ukraińskiej w celu zapoznania się z kulturą, językiem oraz 

zwyczajami obojga narodów. Środki pozyskano w 2007 roku z Narodowego Centrum Kultury  

w wysokości 34.217,56 zł. 
 

The Eagle Enhlish Eye In Pszów- zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne w celu 

ułatwienia młodzieŜy nauki języka angielskiego (programy komputerowe, sprzęt audio - 

wizualny, słowniki, ksiąŜki i filmy w j ęzyku angielskim). Środki pozyskano w 2007 roku  

z Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA" w wysokości 9.700,00 zł. 
 

Wymiana młodzieŜy polsko-ukraińskiej - wizyta młodzieŜy ukraińskiej w Polsce  

oraz młodzieŜy z naszej szkoły na Ukrainie miała na celu wymianę doświadczeń  

w zakresie działania kół europejskich oraz szerzenie idei obywatelstwa europejskiego.  

Środki pozyskano w 2007 roku z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w wysokości  

11.064,00 zł 
 

Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Dostawa i integracja 130 zestawów, zawierających komputery oraz 

specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie dodatkowe, przeznaczonych do pracy w placówkach 

specjalnych z uczniem z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnością sprzęŜoną w tym  

z zaburzoną komunikacją werbalną. Środki pozyskano w 2007 roku z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w wysokości 145.684,03 zł. 
 

„Doskonalenia nauczycieli w województwie w 2007 roku"  temat szkolenia: Dziecko  

z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w szkole masowej. Środki pozyskano  

z Kuratorium Oświaty w 2007 roku w wysokości 5.661,82 zł. 

 

W 2007 roku szkoły i placówki oświatowe pozyskały kwotę 1.000.724,53 zł.,  

a w 2008 roku 163.206,04 zł. Łącznie w latach 2007 – 2008 pozyskano środki zewnętrzne 

na kwotę 1.163.930,57 zł. 
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6. Demografia. 
 
 

Aby właściwie planować funkcjonowanie szkół bardzo waŜnym wynikiem jest analiza 

sytuacji demograficznej. W szkołach ponadgimnazjalnych od kilku lat obserwujemy tendencje 

spadkowe ilości uczniów, co oznacza, iŜ niŜ demograficzny wszedł do szkół 

ponadgimnazjalnych i corocznie będzie się pogłębiał. 

 
 

Prognoza dot. liczby absolwentów gimnazjów na podstawie danych z gmin Powiatu 
Wodzisławskiego o ilości urodzeń w poszczególnych latach. 

 
 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
Wodzisław Śl. 658 581 571 533 518 486 467 453 

Rydułtowy 256 238 256 233 244 216 222 249 

Pszów 186 157 163 168 154 137 148 142 

Radlin 239 204 182 181 209 163 166 190 

Marklowice 78 59 71 79 56 55 66 63 

Godów 165 157 151 129 159 141 121 138 

Gorzyce 220 242 232 234 234 206 184 196 

Mszana 98 105 78 99 73 79 77 71 

Lubomia 112 88 78 89 89 85 66 79 
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Gmina Mszana

0

20

40

60

80

100

120

Mszana 98 105 78 99 73 79 77 71

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Gmina Lubomia

0

20

40

60

80

100

120

Lubomia 112 88 78 89 89 85 66 79

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

Absolwenci gimnazjów z terenu Powiatu Wodzisławskiego

2300 2283 2269

2064 2012

1831 1782 1745 1736

1568 1517 1581
1493

1411

72 72 71

65
63

44
474947

49
54555657

0

500

1000

1500

2000

2500

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

A
bs

ol
w

en
ci

 g
im

na
zj

ów

0

10

20

30

40

50

60

70

80

O
dd

zi
ał

y

Absolwenci gimnazjów oddziały

Prognozy dot. ilości uczniów w miastach i gminach Powiatu Wodzisławskiego 
w latach 2008 - 2018
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Analiza sytuacji demograficznej w Powiecie Wodzisławskim wyraźnie wskazuje na 

znaczny spadek liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach we wszystkich 

gminach Powiatu Wodzisławskiego, co oznacza iŜ nabór do szkól ponadgimnazjalnych  
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w następnych latach szkolnych będzie malał, co w konsekwencji spowoduje znaczny spadek 

liczby oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych. Prognozowana liczba oddziałów klasy I 

przedstawia poniŜsza tabela.   

 
 

 
Planowana liczba oddziałów klas I od roku szk. 2009/2010  

do roku szkol.  2017/2018 

Nazwa Zespołu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Zespół Szkół im. 14 
Pułku Powstańców Śl. 

w Wodzisławiu Śl 
9 8 8 8 8 7 8 7 6 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych  
w Wodzisławiu Śl. 

7 7 7 6 5 5 5 4 4 

Zespół Szkół 
Ekonomicznych  

im. Oskara Langego w 
Wodzisławiu Śl. 

9 9 9 9 8 8 8 8 8 

Zespół Szkół 
Technicznych  

w Wodzisławiu Śl. 
9 9 9 9 8 8 8 8 7 

Zespół Szkół 
Zawodowych  

w Wodzisławiu Śl. 
5 5 5 5 4 3 4 4 3 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 
 w Rydułtowach 

5 5 4 4 4 4 4 4 4 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

Nr 2  
w Rydułtowach 

5 5 5 5 4 4 4 4 4 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych  

w Radlinie 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych  

w Pszowie 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 

Razem  58 57 55 54 49 47 49 47 44 

 
  

Szacuje się, iŜ 2014/2015 liczba utworzonych oddziałów kl. I będzie mniejsza  

o 25 oddziałów w stosunku do roku 2004/2005 i o 17 oddziałów mniej niŜ w bieŜącym  

roku szkolnym. 
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Absolwenci gimnazjów z terenu Powiatu Wodzisławskiego
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Absolwenci gimnazjów oddziały

ROZDZIAŁ II 
 
 

Sprawozdanie z realizacji Polityki Oświatowej Powiatu Wodzisławskiego  
w latach 2004 – 2008. 

 
 

Polityka Oświatowa Powiatu Wodzisławskiego na lata 2004 – 2008 została przyjęta 

Uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVII/284/2004 w dniu 21 października 2004 r. 

 

Działanie 1. Monitorowanie rozkładu ilości oddziałów w poszczególnych szkołach 
 i placówkach w latach 2004 – 2008. 

 
 
Prognozy dotyczące ilości absolwentów gimnazjów a co za tym idzie ilość utworzonych klas 

pierwszych ponadgimnazjalnych potwierdziły się w rzeczywistości, natomiast, ze względu na 

mniejszą ilość oddziałów w technikach uzupełniających, brak naboru do Uzupełniającego 

Liceum Ogólnokształcącego takŜe niewielkie zainteresowanie szkołami policealnymi 

spowodowało, iŜ w rzeczywistości w szkołach ponadgimnazjalnych funkcjonowało mniej 

oddziałów niŜ prognozy wskazywały.  

 

 
 

LATA 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
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PLANOWANE UTWORZONE

Planowanie i monitorowanie ilości oddziałów w poszczególnych szkołach pozwoliło na 
racjonalne wykorzystanie budynków szkolnych a takŜe przemyślaną politykę kadrową.    
 

 
 
 
 
Działanie 2. Niwelowanie słabych stron funkcjonowania szkół prowadzonych przez Powiat 

Wodzisławski, wskazanych w raportach zewnętrznego mierzeni, jakości pracy 
szkół przeprowadzonego przez wizytatorów Kuratorium Oświaty.  

 
W celu zniwelowania słabych stron funkcjonowania szkół opracowano oraz wdroŜono 

programy naprawcze:  

- dokonano zmian w statutach szkół,  

- doprecyzowano Wewnątrzszkolny System Oceniania, 

- wprowadzono obowiązek informowania uczniów o sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych, 

- wzmocniono funkcję pedagoga szkolnego, 

- skorygowano szkolne programy wychowawcze i profilaktyczne, 

- połoŜono nacisk na potrzebę rozpoznania przyczyn trudności edukacyjnych, 

- wprowadzono zajęcia przygotowujące do matury, 

- wprowadzono zmiany w sposobie prowadzenia dokumentacji pedagogicznej, 

- zobowiązano wychowawców do informowania uczniów o sposobach oceniania zachowania,  

- monitorowanie pracy szkoły poprzez ankietowanie uczniów, nauczycieli i rodziców, 

PLANOWANE 72 72 71 65 63 

UTWORZONE 74 74 68 63 64 
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- wspieranie nauczycieli w dąŜeniu do podnoszenia kwalifikacji zgodnych z potrzebami 

szkoły i ich indywidualnymi potrzebami poprzez dofinansowanie studiów podyplomowych, 

magisterskich i uzupełniających oraz organizowanie szkoleń rady pedagogicznej, 

kierowanie na kursy, 

- motywowanie nauczycieli do ubiegania się o wyŜszy stopień awansu zawodowego, 

- zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych.  

 
W efekcie szkoły ponadgimnazjalne osiągały wysokie wyniki nauczania, co potwierdzają 
wyniki z egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego.  
 

EGZAMIN ZAWODOWY 

   Rok szkolny 2005/2006 Rok szkolny 2006/2007 Rok szkolny 2007/2008 

Lp Nazwa 
zespołu 

Typ 
szkoły 

Przystą-
piło 

Ilość 
osób, 
które 
zdały 

% osób, 
które 
zdały 

Przystą-
piło 

Ilość 
osób, 
które 
zdały 

% osób, 
które 
zdały 

Przystą-
piło 

Ilość 
osób, 
które 
zdały 

% osób, 
które 
zdały 

1 
ZSE w 

Wodz. Śl. 

ZSZ 53 48 90,60% 45 40 88,90% 48 43 89,60% 

T 148 105 70,90% 172 89 51,70% 204 67 32,80% 

SP - - - 20 12 60,00% 15 6 40,00% 

TU - - - 26 8 30,80% 26 4 15,40% 

2 
ZST w 

Wodz. Śl. 

T 130 100 77,00% 176 145 82,40% 115 71 61,70% 

TU - - - 9 4 44,40% 43 12 27,90% 

3 
ZSZ w 

Wodz. Śl. 

ZSZ 28 21 75,00% 28 19 67,90% 59 36 61,00% 

T 37 30 81,00% 50 32 64,00% 132 89 67,40% 

4 
ZSP 2 
w Ryd. 

T - - - 16 13 81,30% 44 23 52,30% 

SP - - - 24 20 83,30% 27 27 
100,00

% 

ZSZ 61 48 79,00% 68 65 95,60% 66 51 77,30% 

5 
ZSP 

w Radlinie 
SP 14 14 100,00% 20 10 50,00% 13 11 84,60% 

6 
ZSP w  

Pszowie 

TU 17 17 100,00% - - - - - - 

T 16 14 88,00% 22 7 31,80% 17 14 82,40% 

ZSZ 1 0 0,00% - - - - - - 

7 
PCKU w 
Wodz. Śl. 

SP 13 13 100,00% 19 11 57,90% 64 46 71,90% 

ZSZ - - - 89 53 59,60% 23 18 78,30% 

RAZEM: 518 410 79,20% 784 528 67,30% 914 528 57,80% 
 
LEGENDA: ZSZ – Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
  T – Technikum 
  SP – Szkoła Policealna 
  TU – Technikum Uzupełniające 
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EGZAMIN MATURALNY 

Nazwa zespołu Rok szkolny 
Ilość osób 

przystępujących 
do matury 

Ilość osób, które 
zdały 

Ilośc osób, 
które nie zdały 

% osób, które 
zdały 

ZS  
w Wodz. Śl. 

2004/2005 363 359 4 98,90% 
2005/2006 335 327 8 97,61% 
2006/2007 315 312 3 99,05% 
2007/2008 326 324 2 99,39% 

ZSP 
w Wodz. Śl. 

2004/2005 169 161 5 95,27% 
2005/2006 251 247 4 98,41% 
2006/2007 242 242 0 100,00% 
2007/2008 189 188 1 99,50% 

ZSE 
w Wodz. Śl. 

2004/2005 78 64 14 82,05% 
2005/2006 211 166 45 78,67% 
2006/2007 247 220 27 89,07% 
2007/2008 267 238 29 89,14% 

ZST 
w Wodz. Śl. 

2004/2005 154 114 40 74,03% 
2005/2006 235 187 48 79,57% 
2006/2007 223 200 23 89,69% 
2007/2008 238 205 33 86,13% 

ZSZ 
w Wodz. Śl. 

2005/2006 49 43 6 87,76% 
2006/2007 54 52 2 96,30% 
2007/2008 127 119 7 93,70% 

ZSP 1 w 
Rydułtowach 

2004/2005 194 178 16 91,75% 
2005/2006 211 185 26 87,68% 
2006/2007 206 203 3 98,54% 
2007/2008 214 205 9 95,79% 

ZSP 2 w 
Rydułtowach 

2004/2005 61 46 15 75,41% 
2005/2006 58 55 3 94,83% 
2006/2007 57 43 14 75,44% 
2007/2008 79 54 25 68,35% 

ZSP w 
Radlinie 

2004/2005 100 81 19 81,00% 
2005/2006 148 92 56 62,16% 
2006/2007 109 89 20 81,65% 
2007/2008 83 42 41 50,60% 

ZSP w Pszowie 

2004/2005 71 47 24 66,20% 
2005/2006 106 70 36 66,04% 
2006/2007 77 65 12 84,42% 
2007/2008 47 39 8 82,98% 

PCKU 
w Wodz. Śl. 

2005/2006 26 10 16 38,46% 
2006/2007 30 21 9 70,00% 
2007/2008 40 24 16 60,00% 
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Działanie 3. DoposaŜenie pracowni informatycznych, stała modernizacja sprzętu 
komputerowego.  

 
Udział szkół w rządowym programie współfinansowanym wraz z EFS „Pracownie 

komputerowe dla szkół”, pomoc budŜetu Powiatu Wodzisławskiego oraz Rady Rodziców, 
owocuje tym iŜ, pracownie w szkołach Powiatu Wodzisławskiego na bieŜąco doposaŜone są 
w nowy sprzęt informatyczny i multimedialny oraz oprogramowanie. 
 
Lp. Szkoła/Placówka Realizacja 
1 

ZS im. 14 Pułku 
Powstańców Śl.  

w Wodzisławiu Śl. 

2005 – 1 pracownia komputerowa (IBM) 
2006 -  1 pracownia Internetowe Centrum Informacji 
Multimedialnej (ICIM), powstała sieć obejmująca wszystkie 
pomieszczenia budynku, 
2007 – 2 pracownie komputerowe (Macintosh) 
BieŜące doposaŜenie stanowisk pracy dla pracowników 
administracji. 

2 ZSP  
w Wodzisławiu Śl. 

BieŜące doposaŜenie stanowisk pracy dla pracowników 
administracji. 

3 

ZSE  
w Wodzisławiu Śl. 

2005 – pracownia komputerowa dla Technikum: 15 stanowisk 
roboczych, 4 stanowiska multimedialne, serwer, laptop, rzutnik 
multimedialny 
2007 -  pracownia komputerowa dla II Liceum Profilowanego: 
15 stanowisk roboczych, 4 stanowiska multimedialne, serwer, 
laptop, rzutnik multimedialny 
2008 – pracownia dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej: serwer, 
laptop, wideoprojektor, skaner (2szt), drukarki (2szt), 15 
stanowisk roboczych, 4 stanowiska multimedialne 
2008 – pracownia dla Szkoły Policealnej: serwer, laptop, 
wideoprojektor, skaner (2szt), drukarki (2szt), 15 stanowisk 
roboczych, 4 stanowiska multimedialne 

4 
ZST 

w Wodzisławiu Śl. 

2004-2007 – doposaŜenie pracowni w komputery  typu IBM  
i Macintosh, 
WyposaŜenie pracowni w ekrany i uchwyty pod urządzenia 
audiowizualne. 

5 

ZSZ  
w Wodzisławiu Śl. 

Zakupiono specjalistyczne oprogramowanie: do edycji grafiki 
komputerowej, multimedialne, zwiększające bezpieczeństwo 
 i funkcjonalność pracowni, pomocne w nauce przedmiotów 
zawodowych (komputerowo wspomagane projektowanie  
i wytwarzanie) 

6 

PCKU  
w Wodzisławiu Śl. 

2004/2005 – utworzenie serwerowni w ramach prac 
dyplomowych, która stała się trzonem sieci komputerowej  
w szkole, zakup projektora multimedialnego, 3 pracownie 
komputerowe, powstała sieć obejmująca wszystkie 
pomieszczenia budynku, 
2006/2007 – zakup oprogramowania komputerowego: 
wspomagającego nauczanie w skomputeryzowanej klasie, do 
edycji grafiki, 10 licencji systemu operacyjnego Windows Vista 
, pakietu biurowego Microsoft Office; zakup aparatu i kamery 
cyfrowej, 
2007/2008 – zakup oprogramowania komputerowego: 32 
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licencje programu do filtrowania zawartości stron 
internetowych, programy wspomagające nauczanie matematyki 
i fizyki, oprogramowania do projektowania grafiki; zakup 3 
projektorów multimedialnych, zakup 3 odtwarzaczy DVD, 
zakup 3 tablic interaktywnych. 

7.  

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Rydułtowach 

2005 – pracownia komputerowa: 15 stanowisk roboczych,  
4 stanowiska multimedialne, serwer, laptop, rzutnik 
multimedialny 
 2008 – pracownia komputerowa: 15 stanowisk roboczych,  
4 stanowiska multimedialne, serwer, laptop, rzutnik 
multimedialny 

8  

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Rydułtowach 

2005 – pracownia komputerowa: 15 stanowisk roboczych,  
4 stanowiska multimedialne, serwer, laptop, rzutnik 
multimedialny 
 2007 – pracownia komputerowa: 15 stanowisk roboczych,  
4 stanowiska multimedialne, serwer, laptop, rzutnik 
multimedialny 
 2004 – 2008 – zakup nowego oprogramowania, rzutników, 
bieŜąca modernizacja sprzętu komputerowego 

9.  

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

w Pszowie 

2005 – pracownia komputerowa: 15 stanowisk roboczych,  
4 stanowiska multimedialne, serwer, laptop, rzutnik 
multimedialny 
2008 – pracownia komputerowa: 15 stanowisk roboczych,  
4 stanowiska multimedialne, serwer, laptop, rzutnik 
multimedialny 

10 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 
w Radlinie 

2 pracownie komputerowe, 2 centra multimedialne wraz  
z oprogramowaniem, laptopy, drukarki laserowe, skanery,  
3 projektory multimedialne, bieŜąca modernizacja sprzętu 
komputerowego, sieć obejmująca większość pomieszczeń 
budynku 

11.  Specjalny Ośrodek 
Szkolno – 

Wychowawczy  
w Wodzisławiu Sl. 

2005 – 12 stanowiskowa pracownia, 4 stanowiskowe centra 
multimedialne 
2006 – 5 stanowiskowa pracownia dla wychowanków internatu, 
5 tablic interaktywnych  
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Działanie 4 i 5. Zwiększenie ilości stanowisk komputerowych w pracowniach 
informatycznych. 
Zapewnienie kaŜdej szkole, co najmniej jednej pracowni 
multimedialnej. 
 
 

Lp. Nazwa szkoły  
W tym 

pracownie 
ogółem 

Ilo ść 
pracowni   

Rodzaj pracowni 

1. 
Zespół Szkół im. 14 Pułku 

Powstańców Śląskich  
w Wodzisławiu Śl.  

5 

3 informatyczna 
1 multimedialna 

1 biblioteczne centrum informacji multimedialnej 

2. 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych  
w Wodzisławiu Śl. 

10 

1 multimedialna pracownia - interdyscyplinarna 

2 mutimedialna pracownia polonistyczna 

1 mutimedialna pracownia geograficzna 

1 multimedialna pracownia fizyczna 

1 
multimedialna pracownia biologiczna wraz z 

laboratorium do biologii i chemii 

1 multimedialna pracownia języka angielskiego 

1 biblioteka i centrum multimedialne 
2 pracownia informatyczna 

3. 
Zespół Szkół 

Ekonomicznych im. Oskara 
Langego w Wodzisławiu Śl. 

3 
1 pracownia multimedialna 

2 pracownia internetowa 

4. 
Zespół Szkół Technicznych 

w Wodzisławiu Śl. 
7 

2 pracownia multimedialna 
5 pracownia komputerowa 

5. 
Zespół Szkół Zawodowych 

w Wodzisławiu Śl. 
2 

1 pracownia komputerowa 

1 pracownia multimedialna 

6. 
Powiatowe Centrum 

Kształcenia Ustawicznego  
w Wodzisławiu Śl. 

2 
1 pracownia komputerowa 

1 pracownia multimedialna 

7. 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Rydułtowach 

3 
1 pracownia multimedialna 

2 pracownia komputerowa 

8. 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Rydułtowach 

4 
2 pracownia komputerowa 

2 multimedialne centrum informacji 

9. 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. 
Sejmu Śląskiego w Radlinie 

4 
3 pracownia informatyczna 

1 centrum multimedialne 

10. 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych  
w Pszowie 

2 
1 pracownia informatyczna 

1 pracownia multimedialna 

11. 

Specjalny Ośrodek - 
Szkolno Wychowawczy  

im. dr med. Alojzego 
Pawelca w Wodzisławiu Śl. 

6 

3 pracownia komputerowa z dostępem do Internetu 

1 centrum multimedialne 

2 pracownia multimedialna 
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Działanie 6. Zwiększenie oferty nauczania języków obcych w szkołach przez organizowanie 
warsztatów językowych i zajęć poza lekcyjnych. 

 
Lp. szkoła/placówka rodzaje zajęć 

1 

ZS im. 14 Pułku 
Powstańców Śl. 
w Wodzisławiu 

ŚL. 

Realizowano zadania językowe w czasie wyjazdów do: 
– 2006r. – Petersburg 
– 2007r. – Krym 

2007/08 – 2 kółka z j. obcych, dodatkowe zajęcia prowadzą 
nieodpłatnie nauczyciele: w klasach pierwszych- wyrównawcze, 
klasach trzecich przygotowujące do matury i konkursów, 1 uczeń 
realizował indywidualny tok z j. angielskiego 

2 
ZSP  

w Wodzisław Śl. 

Szkoła prowadzi 6 klas dwujęzycznych (po 2 w kaŜdym cyklu 
nauczania). 
W ramach programu „klasy frankofońskie na Śląsku, prowadzone 
są klasy francuskojęzyczne z programem „DELF” – zwiększenie  
o 1 godzinę tygodniowo języka francuskiego w w/w oddziałach  
z budŜetu organu prowadzącego. 
Język niemiecki jest realizowany w wersji poszerzonej  
o 1 godzinę tygodniowo (równieŜ z budŜetu organu 
prowadzącego), obecnie 2 klasy realizują w/w program, 
przygotowując się do egzaminu „Fit In deutch” w Instytucie 
Goethego w Krakowie. 
Z funduszu Rady Rodziców szkoła prowadzi zajęcie  
(1x w tygodniu) z native speakerem mające charakter otwarty dla 
wszystkich chętnych – zajęcia nadobowiązkowe. 
W ramach obchodów Dnia Języków Obcych, Frankofonii oraz  
w miarę moŜliwości prowadzone są prelekcje, prezentacje  
i wykłady w językach: angielski, francuski i niemiecki. 

3 
ZSE Wodzisław 

Śl. 

- organizacja kółek językowych dla uczniów 
- seminaria językowe i konkursy z zakresem języków obcych 
- organizacja Dnia Języków Obcych  
- szkoła prowadzi nauczanie języków: angielskiego, niemieckiego, 
francuskiego, włoskiego, rosyjskiego   

4 
ZST 

w Wodzisławiu Śl. 
- Kółko języka niemieckiego, 
- Kółko języka angielskiego. 

5 
ZSZ 

w Wodzisławiu Śl. 
W ramach wolontariatu organizowane były od roku 2004 zajęcia  
z języka niemieckiego i języka angielskiego 

6 
ZSP nr 1 

w Rydułtowach 

W szkole systematycznie organizowane są bezpłatne zajęcia 
pozalekcyjne m.in. z języków obcych, którym celem jest 
przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego jak i praca  
z uczniem słabszym. 
Prowadzenie zajęć w grupach międzyoddziałowych o róŜnym 
stopniu zaawansowania, kontynuacja indywidualnego toku nauki  
z języków obcych. 
Wprowadzenie innowacji pedagogicznej w klasach z językiem 
obcym rozszerzonym. 
Udział młodzieŜy w Dniach Języków Obcych, konkursach 
przedmiotowych. 

7 
ZSP nr 2 

w Rydułtowach 
KaŜdego roku w szkole były organizowane warsztaty językowe  
z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego dla uczniów 



 49 

klas maturalnych, co pozytywnie wpłynęło na wyniki maturalne z 
tych przedmiotów 

8 ZSP w Pszowie Nauczyciele prowadzili kółka językowe, takŜe nieodpłatnie. 

9 ZSP w Radlinie 

W szkole uczy się języka angielskiego w najszerszym zakresie,  
a takŜe języka niemieckiego i języka francuskiego z postępującą 
tendencją malejącą, która wynika z słabego zainteresowania 
uczniów szczególnie językiem francuskim. Zajęcia pozalekcyjne 
były i są prowadzone jako dodatkowe przygotowujące do 
egzaminu maturalnego. Poza tym celem poszerzenia umiejętności 
językowych uczniów organizowane są „Dni języków obcych” i 
inne wewnątrzszkolne imprezy o charakterze edukacyjno – 
językowym. Przyznawanie dodatkowych godzin nauczania 
języków obcych (rozszerzenie) przez Dyrektora szkoły. 

10 
SOSW 

w Wodzisławiu Śl. 

Nauczanie języków obcych w placówce odbywa się zgodnie  
z obowiązującymi ramowymi planami nauczania.  
Nauka języka angielskiego odbywa się w pracowni językowej,  
w skład której wchodzi: 
- 8 stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem, 
- stanowisko nauczyciela, 
- jednostka centralna systemu, 
- ekran i rzutnik multimedialny, 
- sprzęt audio (mikrofony, sprzęt nagłaśniający i nagrywający). 
Pracownie zakupiono w ramach programu PFRON ,,Edukacja”- 
koszt: 30090, 79 zł. 

 
 
Działanie 7. UmoŜliwienie uczniom wykorzystania w praktyce języków obcych,  

w szczególności poprzez współpracę z partnerami zagranicznymi oraz 
aktywnym korzystaniem z obcojęzycznych stron internetowych. 

 
 
Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. 
 
Szkoła współpracuje z: 

– Niemcy (coroczna wymiana z partnerskimi szkołami z Gladbeck), 

– W. Brytania (co drugi rok wymiana z partnerską szkołą z Londynu), 

– Ukraina 2007, 

– Hiszpania 2008 

 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. 
 
Szkoła współpracuje z Obchodny Akademie w Ostrawie i Hotelowa Kola a SluŜeb                      

w KromieriŜu. 

Uczniowie uczestniczyli takŜe w praktykach zawodowych w Niemczech. 
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Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.: 
 
Szkoła współpracowała z zagranicą w ramach:  

- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Programu Socrates – Comenius – Warszawa  

nt. „Szkoły europejskie a problemy młodego pokolenia” w latach 2004-2005, 2005-2006, 

- Stowarzyszenia Gmin Dorzeczy Górnej Odry, Euroregion Silesia – Racibórz, 

- Wspólnego Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Przygranicznej 

PHARE nt. „Współpracujemy bez granic” – 2004; Współpracujemy bez granic II” – 2005 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR); Program Inicjatywy 

Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy – Polska, Fundusz Mikroprojektów nt. „Lubimy 

być razem” – 2005/2006, 

- Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego nt.: - „Jesteśmy dumni ze swoich 

narodowości lecz uświadamiamy sobie, Ŝe jesteśmy częścią jednego wielkiego świata” – 

2003/2004, 

- „Powrót do korzeni, Wyszehrad wczoraj i dziś” 2005/2006 

- Wymiana młodzieŜy Wodzisław Śl. – Gladbeck (Niemcy) – 2005; 2007-2008 

 
Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl.: 
 

Szkoła przystąpiła do trzyletniego programu Sokrates Comenius 1 współpracując ze 

szkołami: Francji, Republiki Czeskiej, Hiszpanii i Włoch – 2004, 

W ramach tego projektu uczniowie z nauczycielami uczestniczyli w trzech wizytach 

roboczych: w Hiszpanii, Francji i Cechach. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie: 
 
 Szkoła uczestniczyła w programie międzynarodowym Sokrates – Comennius. Uczenie się 

przez całe Ŝycie (wyjazd kilku uczniów), uczestnictwo placówki w programie e-twinning. 

Współpraca dwustronna ze szkołą w Niemczech w ramach PNWM – odbyły się i są 

planowane dalsze spotkania integracyjno – edukacyjne naszych uczniów z uczniami  

z Niemiec. Udział w tychŜe programach wiąŜe się z przeglądaniem stron www uczestników 

projektów oraz wymiany informacji w oparciu o pocztę internetową. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach: 
 
Szkoła uczestniczyła w programie Socrates-Cominius, którego celem była wymiana 

kulturowa, promocja regionów, rozwijanie świadomości europejskiej oraz wykorzystanie  



 51 

w praktyce języków obcych podczas wyjazdów do Portugalii, na Węgry, do Czech. 

Kontynuowanie współpracy z Gimnazjum w Orłowej poprzez organizację konkursów 

przedmiotowych, informatycznych, artystycznych i sportowych. Wizyty przygotowujące 

realizację projektu językowego z Finlandią. Wyjazd uczniów do Niemiec w ramach projektu 

Twins 2010 - 2004-2007. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach 
 
Uczniowie wykorzystywali w praktyce języki obce poprzez udział w programach Sokrates 

Comenius. Szkoła brała udział w projekcie promującym zdrowy styl Ŝycia wśród młodzieŜy, 

współpracując z partnerami z Austrii, Słowacji i Czech, gdzie językiem roboczym był język 

niemiecki. MłodzieŜ posługiwała się językiem niemieckim podczas spotkań z młodzieŜą  

z tych krajów, ale takŜe poprzez pocztę internetową, posługując się językiem równieŜ 

językiem angielskim - 2004 – 2007. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie: 
 
Szkoła prowadziła wymianę międzynarodową: trzykrotnie w ramach realizacji projektu  

z Programu MłodzieŜ (młodzieŜ z Francji, Włoch, Hiszpanii i Węgier) oraz wymiana  

z młodzieŜą z Ukrainy (dwa razy). 

 
Działanie 8. Modernizacja sal gimnastycznych oraz unowocześnienie sprzętu sportowego. 
 
 
Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl.: 
 
W ramach rządowego programu „Wszechstronny Rozwój” zakupiono sprzęt sportowy do 

realizacji zajęć z unihokeja, siatkówki, koszykówki oraz stroje sportowe. Rada Rodziców 

zakupiła sprzęt sportowy do realizacji zajęć z Nornic Walking. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie: 
 

Wymieniono kosze do piłki koszykowej (jeden podnoszony, wymalowano salę 

gimnastyczną). 

 
Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.: 
 
Zmodernizowano obiekty szkolne w tym wymieniono okna w sali gimnastycznej, 

zamontowano wentylację na sali gimnastycznej i basenie, wymieniono zniszczony parkiet na 

sali gimnastycznej oraz rozbudowano i zmodernizowano kompleks sportowy 
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Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wodzisławiu Śl.: 
 
Stworzono salę rehabilitacji ruchowej, wyposaŜoną w kabinę UGUL, drabinki ścienne, piłki 

rehabilitacyjne, trampolina, rotery do ćwiczeń, plac zabaw (huśtawki, ławki, drewniany plac 

zabaw, piaskownica) oraz sali zabaw ruchowych ,,Fikolandia” 

 Dodatkowo doposaŜono salę gimnastyczną oraz małe salki gimnastyczne w sprzęt sportowy 

(rowery, łyŜworolki, piłki, skrzynie, łyŜwy, materace, atlas i inne), 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach: 
 
Na scenie sali gimnastycznej wykonano nowe oświetlenie wraz z modernizacją instalacji 

elektrycznej, nagłośnienia oraz zamontowano automatyczne kurtyny. Systematyczne 

kupowano takŜe sprzęt sportowy: 3 stoły do tenisa stołowego, piłki, a takŜe zamontowano 

kraty ochronne zewnętrzne i wewnętrzne na oknach sali gimnastycznej. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach: 
 
DoposaŜono salę gimnastyczną w nowoczesny sprzęt sportowy (cztery stoły do tenisa 

stołowego, sprzęt do unihokeja, materace gimnastyczne i piłki) a takŜe zmodernizowano 

oświetlenie sali. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie: 
 
Na bieŜąco poddawano bieŜącym remontom salę gimnastyczna takim jak malowanie ścian 

czy parkietu. Likwidowano na bieŜąco uszkodzenia i ubytki elewacji oraz całkowicie 

wymieniono oświetlenie na nowoczesne.  

Posiadany sprzęt sportowy jest uzupełniany systematycznie, dokonuje się takŜe zakupów np. 

stołów do ping – ponga, siatek do piłki siatkowej itp.  

Dzięki programowi „Wszechstronny rozwój” zakupiono wiele dodatkowych pomocy 

dydaktycznych do nauczania przedmiotu jak i do urozmaicenia i poszerzenia rodzajów zajęć 

pozalekcyjnych w obszarze – sport. 

 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.: 
 
Rozbudowano i zmodernizowano zaplecze przy sali gimnastycznej (szatnie, natryski), 

przebudowano i zmodernizowano siłownię szkolną, doposaŜono w sprzęt sportowy salę 
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gimnastyczną oraz wykonano zabezpieczenia na oknach w sali gimnastycznej oraz na 

grzejnikach.  

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. 
 
Zakupiono sprzęt sportowy ze środków własnych, drobny sprzęt sportowy z środków 

jednostki budŜetowej, drobny sprzętu sportowy w ramach programu „Wszechstronny 

rozwój”. Dodatkowo wymalowano salę gimnastyczną, a w ramach prac 

termomodernizacyjnych wykonano instalację  wentylacji mechanicznej na sali gimnastycznej 

oraz nową instalację c.o. 

 
Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. 
 
Wykonano roboty remontowe i malarskie w budynkach ZS, doposaŜono szkołę w sprzęt  

w ramach projektu „Wszechstronny rozwój” oraz przeniesiono siłownię do większego 

pomieszczenia. 

 
Działanie 9. Wspomaganie procesu kształcenia zawodowego młodzieŜy przez uczestniczenie 

szkół w projektach międzynarodowych (np. projekt Leonardo) ). 
 
 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.: 
 

Szkoła realizowała projekty w ramach programu Leonardo da Vinci: 

- EurostaŜ – BliŜej Europy 

- Euro – standard Usług 

oraz w ramach Programu Interreg III A Czechy – Polska Fundusz Mikroprojektów  

w Euroregionie Silesia: 

- Projekt „Razem w Unii Europejskiej”  

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie 
 
Szkoła stopniowo wchodzi w segment nauczania na poziomie zawodowym głównie w 

zakresie zasadniczej szkoły zawodowej, dlatego nie podjęto do chwili obecnej działań 

związanych z przystąpieniem placówki do projektów międzynarodowych dotyczących 

szkolnictwa zawodowego. 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach 
 
Proces kształcenia zawodowego wspomagano poprzez udział młodzieŜy w zajęciach 

fakultatywnych – uczestnictwo w wykładach z podstaw ekonomii i przedsiębiorczości  

w ramach programu „Wszechstronny rozwój”. 

W ramach projektu Sokrates Comennius (2004 - 2007), realizując zadanie „Fast food contra 

witaminy”, nawiązano współpracę młodzieŜy kształcącej się w zawodach kucharz małej 

gastronomii i technik Ŝywienia, ze szkoła w Krems (Austria). 

W ramach współpracy ze szkołami przygranicznymi szkoła pomagała w organizacji finału 

konkursu Miss Reneta 2005, gdzie słuchaczki szkoły policealnej w zawodzie technik usług 

kosmetycznych przygotowywały pokaz pielęgnacji i makijaŜu. 

Nawiązano takŜe współpracę (w zawodzie technik Ŝywienia) z czeską szkoła (Vitkov), 

przystępując do realizacji projektu pod nazwą „Kuchnia czeska na polskim stole” w ramach 

programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” Leonardo da Vinci. Odbyła się wizyta 

przygotowawcza. Opracowano wniosek, który umoŜliwia odbycie staŜu zagranicznego przez 

grupę uczniów kształcących się w zawodach gastronomicznych. 

W roku 2008 przystąpiono do dwóch projektów w ramach programu „Uczenie się przez całe 

Ŝycie” (dofinansowego przez FRSE). Są to: 

- dwustronny Partnerski Projekt „Comeniusa” pod nazwa „Śladem legend Braszowic i Śląska 

w erze komputerów” realizowany we współpracy ze szkoła rumuńską, którego pomysłodawcą 

i koordynatorem jest szkoła polska. Odbyła się wizyta przygotowawcza w Rumunii 

(Braszów) w styczniu 2008 roku z udziałem naszych nauczycieli przedmiotów zawodowych: 

język roboczy- angielski,  

- wielostronny Partnerski Projekt „Sprawny od stóp do głów” realizowany we współpracy ze 

szkołami: czeską, niemiecką, słowacką i rumuńską, którego pomysłodawcą i koordynatorem 

równieŜ jest szkoła polska: język roboczy- niemiecki 

 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wodzisławiu Śl. 
 
Placówka była partnerem w projekcie ,,Organizacja kształcenia zawodowego dla uczniów 

niepełnosprawnych umysłowo” realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci 

,,Uczenie się przez całe Ŝycie”. W ramach projektu sześciu nauczycieli szkoły zawodowej  

i przysposabiającej do pracy wzięło udział w wyjeździe do Niemiec (marzec, maj 2008 r.). 
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Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. 
 
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ochrony środowiska uczestniczyli w projekcie 

ekologicznym pt.: „RóŜnice, które nas łączą” realizowanego w ramach programu Sokrates 

Comenius 1. 

 
 

Działanie 10. Wymiana doświadczeń w zakresie technik nauczania i uczenia się 
przedmiotów zawodowych w szkołach – partnerach zagranicznych. 

 
 
 

Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. 
 
Nauczyciele uczestniczyli w kursach organizowanych w ramach projektu Sokrates Comenius  

dotyczących kursu komputerowego Comp@ctive w Palma de Mallorca oraz kursu „Cross 

Courent Europie Literature” na Cyprze 

 
Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. 
 
W ramach programów współpracy z zagranicą Euroregion Silesia organizowano wspólne 

lekcje uczniów z Polski i Czech, wycieczki turystyczno – krajoznawcze oraz konkursy 

wiadomości i umiejętności technicznych w ramach programu Grupy Wyszehradzkiej – 

„Powrót do korzeni, Wyszehrad wczoraj i dziś”. 

 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wodzisławiu Śl. 
 
Nauczyciele brali udział w seminariach i wizytach studyjnych w zakresie: 

-  organizacja szkolnictwa specjalnego w Danii i Szwecji (październik 2005 r.), 

- organizacja kształcenia specjalnego uczniów upośledzonych umysłowo w Holandii 

(październik 2006 r.), 

- szkolnictwo specjalne w Finlandii (październik 2007 r.), 

- wizyta studyjna w Szwecji ,,Nauczanie dzieci z autyzmem”- kwiecień 2008 r. 

Placówka gościła równieŜ u siebie delegacje nauczycieli ze Szwecji (grudzień 2007r., luty 

2008 r.) oraz 10 osobową grupę nauczycieli z róŜnych krajów Unii Europejskiej w ramach 

projektu ,,Szkoła Promująca Zdrowie”. 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach 
 
W trakcie realizacji projektu Sokrates Comenius wielokrotnie wymieniano doświadczenia  

w zakresie technik nauczania i uczenia się przedmiotów zawodowych. Nauczyciele  

i uczniowie brali udział w zajęciach otwartych z przedmiotów zawodowych w szkołach  

o podobnym profilu kształcenia w Austrii (Krems), Słowacji (śylina) i Czechach (Hawirzów). 

Zapraszano takŜe szkoły partnerskie na zajęcia w naszej szkole. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie 
 
Jednym z bardzo waŜnych elementów programów partnerskich było poznawanie organizacji 

szkolnictwa w danym państwie takŜe w obszarze szkolnictwa zawodowego. Odbyto spotkania 

robocze z nauczycielami danych szkół, zwiedzano pracownie do nauczania przedmiotów 

zawodowych oraz obserwacje lekcji umoŜliwiły zapoznanie się ze stosownymi technikami 

nauczania i uzyskiwanymi efektami edukacyjnymi czy organizacją zajęć praktycznych.  

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie 
 
Szkoła brała udział w programach Sokrates – Arion. 
 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. 
 
Współpracowano z Obchodny Akademie w Ostrawie i Hotelova Śkola a SluŜeb w KromieriŜu  

 w ramach, której brano udział w seminariach dla nauczycieli, w wyjazdach studyjnych, 

wymieniono doświadczenia 

 
 
Działanie 11. Uczestniczenie szkół w konkursach, wystawach i targach – w tym 

zagranicznych. 
 

 
Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. 
 
MłodzieŜ brała udział: 

a.) w konkursach: 

• Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury, 

• Ogólnopolskim Turnieju Młodych Fizyków, 

• Ogólnopolskim Konkursie na Pracę „Chemia a Ekologia”, 

• Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym im. prof. Antoniego Swinarskiego, 
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• Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, 

• Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Alfik”, 

• Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Oxford Matematyka Plus, 

• Wojewódzkim DruŜynowym Turnieju z Fizyki o Puchar Dyrektora Pałacu MłodzieŜy  

w Katowicach, 

• Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej, 

• Konkursach recytatorskich, 

• Konkursach z języka angielskiego, 

• Konkursach językowych o indeks NKJO w Jastrzębiu 

Osiągnięcia: 

2006/2007: 

• złoty medal na Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS 2007  

w St. Petersburgu w kategorii „Model Naukowy” – fizyka, 

• laureatki Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej - I i V miejsce w kraju , 

• finalista XIX Olimpiady Filozoficznej, 

• laureatka XI Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę z Literatury, 

• I miejsce w XXIX Wojewódzkim DruŜynowym Turnieju z Fizyki o Puchar Dyrektora, 

Pałacu MłodzieŜy w Katowicach w kategorii „Zabawka fizyczna”, 

• laureatka II Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Oxford Matematyka Plus, 

• 7 miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Kangur 2007”, 

2007/2008 

• brązowy medal na Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS 2008 na 

Ukrainie, 

• laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej – I miejsce w kraju, 

• finalista Olimpiady Fizycznej, 

• laureat XIX Ogólnopolskiego Turnieju Młodych Fizyków – II miejsce 

• laureat XLIV Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego 

Swinarskiego, 

• VII miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym, 

• laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, 

b.) w  wystawach: 

• prac wykonanych w pracowni artystycznej Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób 

z Zaburzeniami Psychicznymi – 2007 

 c.) targach: 
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• Powiatowych Targach Edukacyjnych, 

• Targach Edukacyjnych w Katowicach, 

• Targach Pracy-2008 

 

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. 
 
 W ramach współpracy z zagranicą zorganizowano konkursy wiadomości i umiejętności 

technicznych w ramach programu Grupy Wyszehradzkiej – „Powrót do korzenia, Wyszehrad 

wczoraj i dziś” w Karvinie (Czechy), 

Szkoła przeprowadziła warsztaty grup twórczych pt. „Wspólnie tworzymy i prezentujemy 

przedstawienie” mających na celu wykonanie próby generalnej oraz dwukrotne 

przedstawienia spektaklu prezentującego dorobek artystyczny szkół. Warsztaty odbyły się  

w Wodzisławiu Śl. i Karwinie (Czechy) – projekt „Współpracujemy bez granic II), 

Zorganizowano spotkania młodzieŜy w plenerze „Twórcza rekreacja”, w ramach, których 

zwiedzano okolicę oraz brano udział w plenerze malarskim i fotograficznym.  

Organizowano warsztaty artystyczne w kompleksie klasztorno – parkowym w Rudach 

Raciborskich.  

W ramach programu „Lubimy być razem” zorganizowano spotkania uczniów grup twórczych 

celem stworzenia wspólnego spektaklu prezentującego dorobek artystyczny młodzieŜy  

a ramach programu Socrates Comenius uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne, 

które prezentowali na seminarium w Budapeszcie w marcu 2004 

Szkołą zorganizowała takŜe Międzynarodową Licealiadę Szkół oraz zorganizowano 

Warsztaty z przedsiębiorczości prowadzone w języku angielskim przez studentów  

z zagranicznych uczelni (Nigeria, Rumunia, Brazylia, Malezja). 

 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wodzisławiu Śl. 
 
Placówka brała udział w: 

• reprezentacja Polski na Europejskim Konkursie w Koszykówce w Turcji (maj 2008 r.) 

- dwóch uczniów i nauczyciel, 

• -reprezentacja Polski na Olimpiadzie ABI w Szwecji (kwiecień 2008 r.) - jedna 

uczennica i nauczyciel, 

• -reprezentacja regionu śląskiego na ogólnopolskich mityngach w ramach Olimpiad 

Specjalnych, 

• reprezentacja powiatu na konkursach przedmiotowych i artystycznych uczniów szkół 

specjalnych. 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach: 
 
Szkoła brała udział w : 

• coroczny udział w Targach Edukacyjnych, których organizatorem jest PPP  

w Wodzisławiu Śl. W 2008r., 

• udział w Targach Pracy organizowanych przez ZSP Radlin, 

• udział w targach edukacyjnych, dniach otwartych, konkursach i wykładach 

organizowanych przez wyŜsze uczelnie w Katowicach, Krakowie, Opolu, Rybniku, 

Zabrzu i Gliwicach, 

• szkoła współorganizuje konkursy międzynarodowe w ramach współpracy ze szkołą w 

Orłowej i szkołami partnerskimi programu Sokrates, 

• udział młodzieŜy w debatach organizowanych przez Dom Współpracy Polsko-

Niemieckiej w Gliwicach, 

• w 2005r. szkoła z sukcesem zakończyła realizację projektu Szkoła z Klasą, 

• co roku młodzieŜ bierze udział w koncertach charytatywnych organizowanych przez 

Radę Młodych Powiatu Wodzisławskiego. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach 
 
MłodzieŜ brała udział w licznych konkursach, olimpiadach i turniejach, takich jak:  

• Wojewódzki Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz,  

• Ogólnopolski konkurs Cukierniczy „Plejada Słodkich Pomysłów”,  

• Międzyszkolny Konkurs Cukierniczy i Kelnerski w Rybniku, 

• szkolny konkurs cukierniczy „Wypieki świąteczne”, 

• szkolny konkurs kelnerski „Świąteczny stół pięknie nakryty”, 

• konkurs „Biznes Junior”, 

• konkurs „Grillowanie na polanie” (Rybnik), 

• konkurs „Młodzi na rynku pracy”, 

• szkolny konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie technik handlowiec, 

• konkurs „Sprawny w zawodzie sprzedawca” (eliminacje wojewódzkie w Cieszynie), 

• konkurs „Moje finanse z klasy do klasy”, 

• międzyszkolny konkurs internetowy, 

• Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o śywieniu” (eliminacje okręgowe- Bielsko – Biała), 

• konkurs „Igraszki kulinarne z ziemniakiem w roli głównej”, 

• „Wojewódzki Konkurs MakijaŜu”, 
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• Konkurs Ekologiczny; 

• konkurs szybkiego pisania na klawiaturze, 

• Międzyszkolny Konkurs Gwarowy, 

• Powiatowy Konkurs Ortograficzny, 

• Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, 

• Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Śląsku  

MłodzieŜ odnosiła liczne sukcesy ma terenie powiatu i województwa np.  

• coroczne zakwalifikowanie do finałów Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 

(czołowe miejsca w eliminacjach powiatowych- Ewa Sałaciak I miejsce, Radosław 

Capanda I miejsce), 

• II miejsce w ogólnopolskim finale Konkursu Sztuki Cukierniczej „Plejada Słodkich 

Pomysłów” (Gdańsk 2007), 

• VII miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Młody Sprawny Sprzedawca” (2007), 

• I miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Bowlingu, 

• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Wodzisławskiego we Floorbalu, a takŜe liczne 

wyróŜnienia w konkursach i turniejach zawodowych.  

W wyniku eliminacji prac konkursowych uczennica Agnieszka Gryt została Posłanką XII 

Sesji Sejmu Dzieci i MłodzieŜy 2006 w Warszawie. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie 
 
MłodzieŜ uczestniczyła w: 

• cyklicznych powiatowych targach edukacyjnych zarówno dla gimnazjalistów, jak i dla 

absolwentów szkoły ponadgimnazjalnej (szkoła policealna), 

• organizacji targów edukacyjnych dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zarówno 

średnich jak i zawodowych, 

• wystawach osiągnięć uczniów w ramach programu „Wszechstronny rozwój” oraz 

wystawach  reklamujących szkołę w ramach imprez organizowanych przez miasto 

Radlin. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie 
 
MłodzieŜ wzięła udział w Ogólnopolskim Turnieju Przetwórstwa Mięsa (dwa razy pierwsze 

miejsca) 
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Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. 
 
MłodzieŜ uczestniczyła w: 

• Szkolny Konkurs Geograficzny „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, 

• Międzynarodowa Olimpiada z Języka Angielskiego – I etap, 

• Konkurs „PokaŜ nam język” – etap wojewódzki, 

• Dyktando z Języka Angielskiego – etap powiatowy, 

• Olimpiada Teologii Katolickiej – VI m., XV m., XXII m., 

• XVII Konkurs Prezentacji w Gwarze Śląskiej – I m., 

• IX Mi ędzynarodowy Konkurs Matematyczny „Euklides” – finalista zawodów 

centralnych  

• Powiatowy Konkurs Matematyczny – I m., III m., IV m.,  

• Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic” VIII Powiatowy 

Konkurs Ortograficzny – III m., 

• Konkurs „Wielcy Wodzisławianie – ludzie tej ziemi” – wyróŜnienie,  

• Konkurs Piosenki Europejskiej współorganizowany przez Aliance Francaise,  

• I Mi ędzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr”,  

• Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie – etap okręgowy,  

• Olimpiada Wiedzy o śywieniu – etap okręgowy,  

• Wojewódzki konkurs dla szkół gastronomiczno – usługowych organizowany pod 

patronatem ambasad państw skandynawskich „Nordyckie Kulinaria” – I m., 

• IX Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych – VII m. i VIII m., 

• Olimpiada Smaku 2008 – półfinały II m. , VII m. , 

• Międzynarodowy Konkurs Młodych Profesjonalistów „Gastro Junior” – NOWACO 

CUP Brno – III m., 

• Międzynarodowy Konkurs Gastronomiczny „RETIGO CUP 2008” – Prerov – III m.,  

• X miejsce Ogólnopolski Konkurs Hotelarski – XIV i XVI m.,  

• Festiwal Kuchni Śląskiej „Śląskie Smaki 2008” – kategoria profesjonaliści – I m. 

Konkurs na „Potrawy Wielkanocne”, 

• Konkurs na „Stół Wielkanocny”, 

• XIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo – MenedŜerskich – 

finalista zawodów centralnych,  

• Ogólnopolski Konkurs „Biznes – Twój Plan” – wyróŜnienie Wojewódzki Konkurs  

z Rachunkowości „Superbuchalter” – I m., 
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• Ogólnopolski Konkurs z Rachunkowości – finały, 

• Międzyszkolny Konkurs z Rachunkowości „Sprawny Księgowy” – II m.,  

• Ogólnopolski Konkurs „Moje Finanse – z klasy do kasy” – III m. , 

• Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym, 

• Rejonowe Zawody w Tenisie Stołowym Chłopców – I m. , 

• Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym Chłopców – I m. , 

• Wojewódzkie Zawody w Tenisie Stołowym Chłopców – IV m, 

• Powiatowe Zawody w Pływaniu Dziewcząt i Chłopców – V m., 

• Licealiada Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego Chłopców,  

• Licealiada Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego i Rybnickiego                     

w Pływaniu , 

• Turniej w Piłce NoŜnej Halowej o Puchar Burmistrza Miasta Rydułtów – II m., 

• Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego w Wieloboju 

ŁyŜwiarskim Chłopców – III m. , 

• Powiatowy Turniej Unihoka Dziewcząt – II m. , 

• „Grand Prix Miasta Rydułtowy” w biegach przełajowych szkół ponadgimnazjalnych – 

I m.  

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. 
 
MłodzieŜ brała udział w: 
 

• Targach edukacyjnych – 2006r., 2007r., 2008r. 

• Targach organizowanych przez uczelnie wyŜsze - wyjazdy. 

 
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. 
 
Placówka uczestniczyła: 

• Targi edukacyjne organizowane przez PCKU: 

o 2005; 2006; 2007 – Wodzisław Śląski. 

• Targi edukacyjne: 

o 2006; 2007; 2008 – Jastrzębie Zdrój, 

o 2008 – Radlin. 

• Targi pracy: 

o 2006 – Wodzisław Śląski 

o 2008 – Radlin 
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• Targi edukacyjne i pracy: 

o 2007 – śory. 

 
 
Działanie 12. Modernizacja pracowni przedmiotów zawodowych, wprowadzenie 

nowoczesnych urządzeń i technik pracy. 
 
 
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. 
 
Przeprowadzono liczne remonty mające na celu zmodernizowanie pracowni:  

2004/2005   - modernizacja warsztatu elektrycznego w sztolni – przystosowanie warsztatu do 

prowadzenia zajęć w zawodzie technik elektryk o specjalność maszyny  

i urządzenia elektryczne w górnictwie, 

– doposaŜenie pracowni pomiarów warsztatowych w sprzęt pomiarowy 

umoŜliwiający realizację zajęć z przedmiotu pracownia techniczna; 

– uruchomienie pracowni technik biurowych, 

– uruchomienie platformy edukacyjnej Modle – wykorzystanie do wspomagania 

kształcenia 

2005/2006 - wdroŜenie kształcenia modułowego w zawodzie technik administracji (w 

kolejnych latach zawody – technik prac biurowych, technik informatyk, 

technik rachunkowości, technik spedytor, mechanik automatyki przemysłowej 

i urządzeń precyzyjnych), 

– remont i modernizacja pracowni instalacji elektrycznych W18, przystosowanie 

stanowisk szkoleniowych do wymogów przepisów ochrony 

przeciwporaŜeniowej, 

– zakup tokarki konwencjonalnej do warsztatu obróbki mechanicznej, 

– remont i przygotowanie sali 13 dla potrzeb pracowni komputerowej, 

2006/2007  - oddanie do uŜytku pracowni automatyki i robotyki wyposaŜonej w stanowiska 

komputerowe, zestaw robotów mobilnych oraz stanowiska do montaŜu 

układów pneumatycznych; 

– oddanie do uŜytku warsztatu obróbki ręcznej w pomieszczeniu pozyskanym w 

wyniku pomniejszenia powierzchni stolarni, 

– modernizacja wyposaŜenia pracowni CNC, 
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2007/2008  - doposaŜenie górniczych wyrobisk ćwiczebnych (sztolni) w sprzęt i narzędzia 

niezbędne do organizowania egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej, 

– wyposaŜenie 3 pracowni przedmiotowych w tablice interaktywne, 

-  zakup pracowni nauczania języków obcych (18 stanowiskowa). 

 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. 
 
W 2006r. zaadoptowano salę lekcyjną na pracownię gastronomiczną., zakupiono 4 piece 

elektryczne, szafki i zlewozmywaki utworzono dodatkową pracownię gastronomiczną dla 

grupy uczniów. 

W grudniu 2006r. zakupiono nowy sprzęt gastronomiczny ze stali nierdzewnej do pracowni 

gastronomicznej (8 kuchni gazowo-elektrycznych, chłodziarkę, 8 stanowisk roboczych, 

zlewozmywaki, szafki). Pracownia została specjalnie wyremontowana i zmodernizowana. 

Wymieniono posadzkę, oświetlenie, doprowadzono nową instalację wodną i kanalizacyjną. 

W 2007r. przeprowadzono remont zaplecza gastronomicznego w celu poprawienia warunków 

pracy nauczycieli. a w 2008r. przystąpiono do projektu Infrastruktura placówek oświaty - 

nowoczesne pracownie. w ramach, którego zmodernizowano salę nr 16 z przeznaczeniem na 

pracownie przedmiotów ekonomicznych.   

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie 
 
Szkoła dysponuje pracowniami do nauki przedmiotów zawodowych wyposaŜonymi  

w róŜnym stopniu. Pracownia do nauczania przedmiotów w zakresie ekonomiczno – 

usługowym wymaga doposaŜenia. To samo dotyczy pracowni mechaniczno – górniczej  

i elektrycznej, które wymagają unowocześnienia i doposaŜenia. Celem zmiany tej sytuacji 

szkoła złoŜyła wniosek za pośrednictwem Starostwa Powiatowego do Projektu „Nowoczesne 

pracownie – podstawa efektywnego nauczania przedmiotów zawodowych” działanie  

8.2 RPO. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach 
 
DoposaŜono pracownię technologii Ŝywienia i towaroznawstwa. Szkoła jest ośrodkiem 

egzaminacyjnym OKE w Jaworznie. Pracownie zostały wyposaŜone w nowoczesne 

urządzenia, takie jak: kasy fiskalne, wagi elektroniczne, sprzęt komputerowy  

i oprogramowanie. Zakupiono nowe meble oraz organizowano pracownię kosmetyczną 

wyposaŜoną w nowoczesny sprzęt do nauki zawodu dla słuchaczek szkoły policealnej. 
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Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wodzisławiu Śl. 
 
Stworzono i wyposaŜono następujące pracownie słuŜące do realizacji przedmiotów 

zawodowych oraz przygotowujących uczniów o głębszym stopniu upośledzenia do pracy: 

• pracownia krawiecka (maszyny do szycia- 2szt., hafciarka, stanowisko do prasowania),  

• pracownia techniczna, 

• pracownia poligraficzna (kserokopiarka, laminator, bindownica, komputer, drukarka, 

gilotyna), 

• pracownia malarska (akcesoria malarskie, rzutnik multimedialny, komputer, ekran), 

• pracownia gastronomiczna (szafa chłodnicza, stoły robocze, zlew kuchenny, kuchnia 

elektryczna, piec konwekcyjny, mikrofalówka, toster, sokowirówka i inne) 

 
Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. 
 
W 2008r. w ramach realizowanego przez MEN projektu „WyposaŜenie centrów kształcenia 

ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego oraz wybranych szkół zawodowych  

w stanowiska do egzaminów zawodowych” wyposaŜono szkołę w sprzęt do egzaminowania 

w zawodzie technik telekomunikacji, a w 2006r. przeprowadzono modernizację pracowni 

chemicznej.             

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie 
 
Utworzono pracownię fryzjerską na potrzeby kształcenia na kierunku fryzjer w ZSZ. 
 
Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. 
 
Szkoła korzysta z nowoczesnych i specjalistycznych pracowni, których administratorem jest 

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

 
 
Działanie 13. Nawiązanie współpracy z wiodącymi w danej dziedzinie/branŜy 

przedsiębiorcami, w tym zwłaszcza z firmami nowatorskimi, pionierskimi. 
 

 
Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. 
 
Od 2004 r. szkoła współpracuje z Kompanią Węglową S.A w Katowicach, która dotyczy 

gwarancji pracy i organizacji praktyk zawodowych oraz „Barosz Gwimet”, 

„Elektroakustyka”, Elektrociepłownia „Marcel”, „Haberkorn”, „Inter sernice”, „Izol – plast”, 

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., „Kreon”, „Kombinat Koksochemiczny Zabrze – 
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Koksownia Radlin”, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Ośrodek Pomiarów i Automatyki, 

„PAS”, „RIG – Office”, „ Becker Warkopp „ – Świerklany, Powiatowa Stacja Sanitarno –  

Epidemiologiczna, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, „Tenneco”, „Toora”, Uząd 

Gminy Mszana, Urząd Miast Rydułtowy, Urząd Miasta Wodzisławia Śl., Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie 

 
Szkoła współpracuje z firmą „Gwimet”. 
 
Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. 
 
Szkoła współpracuje z firmami z branŜy budowlanej. 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wodzisławiu Śl. 
 
Placówka współpracuje z pracodawcami, u których uczniowie szkoły zawodowej realizują 

zajęcia praktyczne. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach 

 
Szkoła nawiązała współpracę z firmami cukierniczymi i gastronomicznymi. Organizowano 

pokazy dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych, prezentując wyroby  

z zastosowaniem najnowszych technologii. Szkoła współpracuje z kosmetycznymi firmami 

„Bielenda” i „Clarina” oraz cukierniczymi „Credit”, „Zelandia” i „Martin Baun”. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie 

 
Szkoła prowadzi współpracę ze środowiskiem przedsiębiorców (firm lub instytucji zarówno 

państwowych jak i prywatnych) głównie w zakresie odbywania przez uczniów zajęć 

praktycznych czy praktyki zawodowej (szkoła policealna). Są to duŜe przedsiębiorstwa typu 

KWK Marcel czy instytucje np. Banki lub inne urzędy państwowe czy samorządowe. 

Sama współpraca rozumiejąc przez to wymianę poglądów, organizowanie wspólnych 

przedsięwzięć, rozpatrywanie róŜnych wniosków czy rozwiązywanie powstałych problemów 

dotyczy przede wszystkim Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu 

Śląskim oraz Forum Firm Miasta Radlin. 
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Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. 
 

Szkoła współpracuje z następującymi instytucjami : 

• Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śl.,  

• PZU  S.A, PZU śycie,  

• PSS Społem,  

• Bank Spółdzielczy,  

• Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej,  

• Fundacja Szkolna Ekonomik,  

• Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śl.,  

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Wodzisławiu Śl.  

• Hotel „Amadeus” 

 
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. 

 
W roku szkolnym 2005/2006 placówka nawiązała współpracę z firmą VATENFALL – 

pozyskanie robotów mobilnych oraz pomocy w stworzeniu koncepcji pracowni automatyki  

i robotyki. 

 
 
Działanie 14. Wzbogacenie oferty kształcenia dorosłych w szkołach dla dorosłych w tym,  

w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu śl. 
 i wzbogacenie oferty kursów i szkoleń. 

 
 
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. 

 
W 2004r. w Zasadniczej Szkole Zawodowej uruchomiono zawody: mechanik automatyki 

przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, sprzedawca, elektryk, 

Szkoła Policealna kształci w kierunkach: 

• asystent osoby niepełnosprawnej – brak chętnych, 

• opiekunka środowiskowa – brak chętnych, 

• opiekun w domu pomocy społecznej – brak chętnych, 

• pracownik socjalny, 

• technik mechanik, 

• technik elektryk, 

• technik ekonomista – brak chętnych, 

• technik prac biurowych, 
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• technik górnictwa podziemnego, 

• technik rachunkowości, 

• technik spedytor – brak chętnych. 

Oferta kursowa obejmuje: 

• podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, 

• kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, 

• szkolenie podstawowe obsługi kas fiskalnych, 

• komputerowe wspomaganie wytwarzania w programie Edg CAM, 

• arkusz kalkulacyjny Excel (97, 2000 i XP) – podstawy obsługi, 

• arkusz kalkulacyjny Excel – dla zaawansowanych, 

• podstawy obsługi komputera, 

• podstawy obsługi i programowania przekaźników automatycznych EASY 400/600 

• sprzedawca – magazynier, 

• kurs BHP dla kadry kierowniczej – e-learning, 

• multimedia i grafika komputerowa, 

• kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, 

• kurs komputerowy doskonalący „Rachunkowość komputerowa”, 

• uŜytkowanie sieci Internet i projektowanie stron WWW, 

• podstawy uŜytkowania systemu operacyjnego Linux. 

 
Działanie 15. Prowadzenie prac termomodernizacyjnych. 
 
 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.: 

 
W 2006r. przeprowadzono termomodernizację obiektów ZSE w ramach której wymieniono 

wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania, węzła cieplnego c.o. i c.w.u., docieplono 

ściany zewnętrzne i stropodachy, 

W roku 2007 wykonano nową instalację hydrantową w budynku sali gimnastycznej, oraz 

izolację piwnic i drenaŜu z odprowadzeniem wody w celu osuszenia piwnic budynki szkoły. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. 

 
W latach 2005 - 2007r przeprowadzono pełną modernizację całego obiektu, poprzedzona 

wymianą okien.  
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Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. 
 

W roku 2005 wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. 

W 2006 roku docieplono ściany zewnętrzne, dach i stropodachy, wymieniono instalację 

odgromową i przebudowano kotłownię niskotemperaturową c.o i z.w.u. z kotłami węglowymi 

i pompami ciepła, budowę instalacji dolnego źródła ciepła, wymianę i przebudowę 

wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonano system zarządzania energią. 

 
Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. 

 
Wykonano modernizację źródła ciepła: 

• montaŜ kotłów retortowych węglowych, 

• montaŜ kolektorów słonecznych, 

• montaŜ automatyki, 

• montaŜ wyposaŜenia technologicznego kotłowni, 

• montaŜ węzła cieplnego zaplecza basenu, 

• montaŜ wyposaŜenia technologicznego kotłowni, 

• modernizacja składu paliwa. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach 

 
W roku 2005 docieplono stropodach nad salą gimnastyczną. 

Rok później docieplono ściany łącznika przy realizacji adaptacji przedszkola na potrzeby 

szkoły a w 2007 docieplono salę gimnastyczną z zastosowaniem systemu bezspoinowego 

metodą lekką mokrą. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach 

 
Wykonano nową elewację budynku, wymieniono pokrycie dachu na budynku głównym i sali 

gimnastycznej oraz wymieniono kompleksowo stolarkę okienną i drzwi wejściowe, co 

znacznie poprawiło utrzymanie ciepła w budynku. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie 

 
Od 2000 roku (sukcesywnie) w budynku szkoły i na sali gimnastycznej dokonano wymiany 

wszystkich okien na okna z tworzyw sztucznych (stopniowo od 2000 roku). W 2005 roku cała 

elewacja zewnętrzna budynku została wymalowana.  

 
 



 70 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie 
 

Wykonano remont elewacji wraz z częściowym ociepleniem ścian szczytowych oraz 

wymieniono wszystkie okna. 

 
Działanie 16. Prowadzenie prac mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie 

bhp i przeciwpoŜarowego, z uwzględnieniem bram wjazdowych, dróg 
wewnętrznych, dróg poŜarowych, systemów alarmowych, posadzek, schodów i 
poręczy. 

 
 
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.: 

 
W roku 2006 przeprowadzono modernizację i uzupełniono oznakowania znakami drogowymi 

dróg poŜarowych, załoŜenie monitoringu na terenie szkoły i terenie wokół szkoły 

W roku następnym załoŜono na poręcze klatki schodowej zabezpieczeń uniemoŜliwiających 

zjeŜdŜanie po nich oraz zwiększono wysokość poręczy na II piętrze. 

W 2008 roku wypełniono i wymieniono gaśnice, koców p.poŜ., oznaczenia ewakuacyjne oraz 

zaopatrzono archiwum w worki ewakuacyjne. 

 
Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl.: 
 
W roku 2004 wykonano część dróg dojazdowych z kostki brukowej do budynków ZS. 

Dwa lata później wykonano instalację wczesnego wykrywania poŜaru, antywłamaniowej  

w ramach przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz przyłączy energetycznych. 

Dodatkowo wymieniono instalację odgromową w ramach Termomodernizacji. 

W 2007 roku wykonano monitoring wizyjny budynków ZS a w roku następnym częściowe 

wykonanie miejsc parkingowych z kostki brukowej przy ZS. 

W roku szkolnym 2006/2007 wykonano roboty remontowe i malarskie budynków ZS. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. 

 
W 2006 roku wykonano instalację systemu alarmowego a w 2008 montaŜ nowych schodów 

antypoślizgowych i poręczy wejścia głównego szkoły. 

Sukcesywnie w latach 2004-2008 wymiano posadzki PCV i ceramiczne w salach lekcyjnych  

i korytarzach. 
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Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. 
 

Przeprowadzono modernizację i uzupełnienie oznakowania znakami drogowymi dróg 

poŜarowych, załoŜono monitoring na terenie szkoły i terenie wokół szkoły oraz wykonano 

zabezpieczenia przed zjeŜdŜaniem po nich. 

W 2007 roku wymieniono bramę wjazdową na plac szkolny oraz uzupełniono i wymieniono 

gaśnice, wykonano i oznaczono w części budynku sali gimnastycznej nową instalację 

hydrantową. 

W roku 2008 poszerzono drogę na dziedzińcu szkoły i utwardzono parking przy budynku 

szkoły. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie 
 
Nadzór nad placówką w zakresie BHP prowadzi specjalistyczna firma „Partner”, której 

wyznaczony dla szkoły pracownik na bieŜąco kontroluje stan obiektu w zakresie BHP. 

Natomiast bezpieczeństwo p – poŜ  jest pod nadzorem specjalistycznej firmy „Fire – system”, 

której przedstawiciel dokonuje cyklicznej budynku, sprzętu p – poŜ, dróg poŜarowych itp. 

Szkoła posiada takŜe aktualny zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami plan ochrony 

przeciwpoŜarowej sporządzony przez uprawnionego oficera straŜy poŜarnej. Placówka 

dysponuje równieŜ aktualnym planem OC obiektu sporządzonym i aktualizowanym przez 

specjalizującą się w tym zakresie firmę „Mikado”. Przeprowadza się takŜe dla pracowników 

szkolenia w zakresie p – poŜ. czy OC oraz alarmy p – poŜ. dla uczniów i pracowników. 

Szkoła nie przeprowadzała Ŝadnych konkretnych robót w w/wym zakresie, poniewaŜ zarówno 

budynek jak i jego otoczenie spełnia normy wymagane przepisami w tym obszarze.Na uwagę 

zasługuje zamontowanie poręczy na schodach - główne wejście do szkoły oraz kompletna 

wymiana oświetlenia zewnętrznego na budynku szkoły. Szkoła posiada system alarmowy 

foniczny juŜ od kilku lat. 

W 2005 roku zamontowano monitoring wizyjny zewnętrzny (kamery czarno – białe),  

a w roku 2008 pozytywnie został rozpatrzony wniosek szkoły w sprawie otrzymania 

profesjonalnego zestawu kamer kolorowych wraz z nowoczesnym urządzeniem 

nagrywającym. Budynek znajduje się pod opieką fimry ochroniarskiej „Comistal”. 

Dodatkowo szkoła jest pilnowana przez dozorców 24 godziny na dobę. 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach 
 

Szkoła została wyposaŜona w system alarmowy oraz monitoring. Zainstalowano 7 kamer 

zewnętrznych i jedną wewnątrz budynku. Aktualnie trwają prace związane z wymianą 

ogrodzenia szkoły od strony ulicy Obywatelskiej, co równieŜ wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach: 
 
Wykonano: 

• wymianę instalacji wodnej doprowadzającej wodę do hydrantów przeciwpoŜarowych, 

• wymianę całej instalacji elektrycznej przy realizacji adaptacji pomieszczeń przedszkola 

na potrzeby szkoły, 

• wymianę opraw elektrycznych i lamp jarzeniowych, 

• przełoŜenie trylinki betonowej wraz z wykonaniem właściwego podłoŜa  

i korytowaniem na drodze dojazdowej do aneksu biblioteczno-multimedialnego (byłe 

przedszkole), 

• utwardzenie powierzchni gruntu za pomocą tłucznia kamiennego, 

• modernizacja istniejącego systemu alarmowego do monitorowania pomieszczeń 

szkolnych m.in. w budynku po przedszkolu przy realizacji adaptacji. 

• montaŜ zewnętrznych aluminiowych rolet antywłamaniowych na oknach i drzwiach 

pomieszczeń parterowych w aneksie biblioteczno-multimedialnym (byłe przedszkole) 

• montaŜ krat zewnętrznych w oknach pomieszczeń piwnicznych aneksu biblioteczno-

multimedialnego. 

• instalacji nagłośnieniowej w całej szkole – radiowęzeł. 

 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wodzisławiu Śl: 
 
Wykonano: 

• szczegółowe oznakowanie tablic energii elektrycznej, dopływu gazu i ujęcia wody, 

• systematyczne (raz w roku) sprawdzanie podręcznego sprzętu gaśniczego, 

modernizacja hydrantów, 

• drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób wyraźny i trwały (strzałki). Plany 

ewakuacyjne umieszczone są w miejscach zapewniających łatwy do nich dostęp, 

• ogrodzony cały teren szkoły, 

• właściwe oświetlenie placówki i terenu wokół szkoły, 
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• nawierzchnie dróg, przejść i boisk są równe, szlaki komunikacyjne wychodzące poza 

teren szkoły są zabezpieczone przed bezpośrednim wyjściem na jezdnię, 

• otwory kanalizacyjne, studzienki trwale są zabezpieczone pokrywami i zasuwami, 

• nabywane wyposaŜenie posiada wymagane atesty lub certyfikaty, 

• pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osób nieupowaŜnionych są 

zabezpieczone i odpowiednio oznakowane, 

• schody są wyposaŜone w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym 

zsuwaniem się po nich, 

• pomieszczenia wyposaŜone są w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy  

i instrukcje o zasadach tej pomocy, 

• przy maszynach i innych urządzeniach technicznych wywieszone są w widocznych 

miejscach instrukcje bezpiecznej obsługi, 

• w pracowniach wywieszone są regulaminy określające zasady BHP, 

• bramki, kosz do gry na boisku szkolnym zamocowane na stałe, 

• w salach do uprawiania ćwiczeń fizycznych i placach zabaw umieszczone są tablice 

informacyjne określające zasady bezpiecznego uŜytkowania, 

• system alarmowy sprawdzany jest przez firmę Comistal, 

• zamontowano sprzęt do monitoringu wizyjnego, 

• wymieniono posadzki sal lekcyjnych na wykładziny antypoślizgowe, 

• odnowiono sale lekcyjne (malowanie ścian, wymiana stolarki drzwiowej, obudowa 

kaloryferów), 

• wymieniono posadzki korytarzy, 

• zamontowano platformę dźwigową pionową i poziomą likwidujące bariery 

architektoniczne i ułatwiające komunikację dzieci poruszających się na wózkach 

inwalidzkich 

 
Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.: 
 

Wykonano: 

• ogrodzenie wokół obiektów szkolnych, 

• monitoring w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów 

prowadzących w zabezpieczeniu bezpiecznych warunków nauki i wychowania i opieki 

w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie: 
 

Wykonano: 

• remont drogi wewnętrznej,  

• montaŜ monitoringu, 

• nowe ogrodzenie wokół szkoły (jedna brama wyjazdowa, trzy furtki) 

 
 
Działanie 17. Wprowadzenie rozwiązań i urządzeń zmniejszających zuŜycie wody, energii 

elektrycznej, cieplnej i gazu. 
 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie 

 
Wprowadzono stały monitoring zuŜycia wody, energii i ciepła. 
 
Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. 
 
Zmodernizowano źródło ciepła: 

• montaŜ kotłów retortowych węglowych, 

• montaŜ kolektorów słonecznych, 

• montaŜ automatyki, 

• montaŜ wyposaŜenia technologicznego kotłowni,  

• montaŜ węzła cieplnego zaplecza basenu,  

• montaŜ wyposaŜenia technologicznego kotłowni, 

• modernizacja składu paliwa. 

 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wodzisławiu Śl. 

 
Przeprowadzono: 

• stopniową wymianę świetlówek na energooszczędne, 

• oświetlenie w godzinach nocnych Ŝarówkami energooszczędnymi, 

• w okresie letnim wyłączne korzystanie z układu solarnego do ogrzewania wody, 

• zainstalowanie licznika ciepła wraz ze stacją pomiarową do transmisji danych 

sfinansowane przez Fundację na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii  

w Katowicach, 

• kuchnie i pracownie słuŜące procesowy dydaktycznemu wyposaŜono w piece 

elektryczne energooszczędne z płytami ceramicznymi oraz zmywarki ze zmniejszonym 

zuŜyciem wody. 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach: 
 

Przeprowadzono: 

• wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku po przedszkolu przy realizacji 

adaptacji pomieszczeń przedszkola na potrzeby szkoły; 

• modernizację centralnego ogrzewania polegająca na: likwidacji starego węzła 

cieplnego i uruchomieniu nowoczesnego węzła cieplnego oraz wymianie zaworów 

grzejnikowych na termostatyczne. 

• systematyczną modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw 

oświetleniowych na nowoczesne i bardziej oszczędne. 

• monitorowanie zuŜycia wody poprzez kilkukrotne w ciągu kaŜdego tygodnia 

spisywanie stanu zuŜycia wody, prowadzenie rejestru, analizowanie, wyciąganie 

wniosków. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie: 
 
Przeprowadzono: 

• dokonano zmiany umowy w zakresie zmniejszenia mocy zamówionej, co 

spowodowało zmniejszenie rachunków 

• dokonano remontu nie najnowszych wymienników ciepła. W sezonie grzewczym 

wyznaczone osoby, które ręcznie ustawiają poziom zasilania budynku w zaleŜności od 

panującej pogody. Instalacja centralnego ogrzewania liczy kilkadziesiąt lat. Gaz nie 

dotyczy 

• energia elektryczna: wymiana części oświetlenia na mniej energochłonne, licznik 

dwutaryfowy, likwidacja zbędnego licznika 

• woda - zuŜycie jest niewielkie jak na wielkość obiektu. 

 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.: 

 
Przeprowadzono likwidację starej kotłowni. Szkoła została podłączona do nowoczesnego 

węzła cieplnego, co dało oszczędności w zuŜyciu energii cieplnej. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. 
 
Przeprowadzono  

• modernizację oświetlenia w salach lekcyjnych, 
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• modernizację węzła cieplnego i termomodernizacja całego obiektu- co pozwoliło na 

zmniejszenie zamówionej mocy cieplnej. 

 
Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl.: 
 
W 2004r. przeprowadzono przebudowę istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację 

sanitarną i deszczową. a w 2006r. przebudowano kotłownię niskotemperaturową c.o. i z.w.u. 

z kotłami węglowymi i pompami ciepła, wykonano budowę instalacji dolnego źródła ciepła, 

wymieniono i przebudowano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania oraz wykonano 

system zarządzania energią. – w ramach Termomodernizacji, 

W roku 2006 przeprowadzono remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i przeciwpoŜarowej, 

oraz przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz przyłączy energetycznych. 

 
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.  

Przeprowadzono: 

• w 2005r.  - remont komina kotłowni, 

• w 2006r. - wymiana stolarki okiennej. 

 
 

Działanie 18. Modernizacja węzłów sanitarnych oraz instalacji wodno – kanalizacyjnych. 
 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie 
 
Przeprowadzono częściową modernizację instalacji wodno – kanalizacyjnej 
 
Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. 
 
Przeprowadzono pierwszy etap modernizacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wodzisławiu Śl.: 
 
Przeprowadzono: 

• częściowa wymiana instalacji wodnej, 

• częściowa wymiana rur kanalizacyjnych, 

• wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z aranŜacją pomieszczeń higieniczno- 

sanitarnych na parterze, I i II piętrze budynku głównego (remont obejmował takŜe 

roboty elektryczne, wykonanie instalacji CO, wentylację), 

• naprawa układu solarnego, 

• remont jednego z pionów wodno- kanalizacyjnego na terenie internatu 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach 

 
Systematycznie wymieniano instalację wodną z rur stalowych na instalację z rur PCV.  

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach 
 
W trakcie remontu. 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie: 

 
W ramach instalacji wod – kan – wykonano częściową wymianę instalacji. Szkoła jest 

przygotowana pod kątem dokumentacyjnym do podjęcia robót związanych z przyłączeniem 

obiektu do kanalizacji ogólnodostępnej i likwidacji zbiornika na nieczystości płynne. 

W ramach węzłów sanitarnych – prowadzone są doraźne remonty i naprawy. 

 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.: 

 
W 2005r. zostały przebudowane i zmodernizowane szatnie z węzłami sanitarnymi wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą przy sali gimnastycznej, 

W roku 2006 wykonano instalacje ciepłej wody i cyrkulacji- doprowadzono ciepłą wodę na 

piętra w budynku szkoły. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.: 

 
UdroŜniono starą i częściowo wykonano nową instalację wodno-kanalizacyjną - obok obiektu 

na placu wewnętrznym. 

 
Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl.: 

 
W roku 2004 przebudowano istniejącą kanalizację ogólnospławną na kanalizację sanitarną  

i deszczową. 

W 2006 roku wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i przeciwpoŜarowej. 

 
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. 

 
W roku 2004 przeprowadzono remont sanitariatów CKP a w 2005 budowę kanalizacji 

sanitarnej. 
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Działanie 19. Poszerzenie oferty szkoleń i kursów dla nauczycieli w powiatowym ośrodku 
doskonalenia nauczycieli w Wodzisławiu śl. 

 
 
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. 

 
• Poszerzono ofertę kursów doskonalących z 82 w roku 2004 do 103 w roku 2008 

(szczegółowe tematy w Informatorze o kursach doskonalących); 

• Co roku PODN organizował dodatkowo szkolenia o tematyce na bieŜąco 

sygnalizowanej przez dyrektorów szkół; 

• Co roku PODN pozyskiwał granty Śląskiego Kuratora Oświaty na realizację szkoleń 

wskazanych przez KO; 

• Poszerzono ofertę szkoleń dla nauczycieli języków obcych poprzez podpisanie  

w roku 2006 z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie umowy  

o prowadzenie programów Cofran (j. francuski), Insett (j. angielski) i Delfort  

(j. niemiecki) na terenie całego Województwa Śląskiego; 

• Doradcy metodyczni organizowali warsztaty i konferencje przedmiotowe  

o tematyce wskazanej przez nauczycieli, proponowanej przez doradców oraz 

wynikającej z bieŜących zmian w prawie oświatowym. 

 
Działanie 20. Wyjście z ofertą szkoleń i kursów dla nauczycieli do innych organów 

prowadzących (gmin i powiatów) w celu objęcia ich opieką powiatowego 
ośrodka doskonalenia nauczycieli w Wodzisławiu Śl. 

 
 
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. 

 
Nauczyciele spoza powiatu Wodzisławskiego uczestniczyli w kursach doskonalących  

w ramach grantów Śląskiego Kuratora Oświaty oraz programów Cofran, Insett i Delfort 
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ROZDZIAŁ III 
 
 

Informacja o pracach Zespołu ds. opracowania Polityki Oświatowej 
Powiatu Wodzisławskiego na lata 2009 – 2015 

 
 

I. 27 luty 2008r – Zarząd Powiatu Wodzisławskiego podjął decyzję o powołaniu  

 Zespołu ds. opracowania Polityki Oświatowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2009 - 

2015 w składzie: 

• Edyta Glenc – Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu 

Śl.  

• Jolanta Tomaszewska – Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Powiatu Wodzisławskiego  

• Bronisław Kostaniuk – Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania 

Bezrobociu Rady Powiatu Wodzisławskiego  

• Angelika Krzywodajć – kierownik Ref. ds. Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń 

Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. 

• Janina Ptaszyńska – Starszy Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku  

• Katarzyna Zollner – Solowska – Dyrektor Cechu Rzemieślników i Innych 

Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl.  

• GraŜyna Sobala – aktywny członek Cechu, Członek Komisji Egzaminacyjnej przy 

Izbie Rzemieślniczej 

• Adriana Spandel - WSHE Wodzisław Śl.  

• Ewa Spas - Kształcenie Niepubliczne dla Dorosłych Radlin 

• Aureliusz Myrcik  - Kształcenie Niepubliczne dla Dorosłych Wodzisław 

• Andrzej Piesiur – Przewodniczący NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  

• Maria Tkocz – Prezes ZO ZNP Wodzisław Śl.  

• Marian O ślizło - Prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl.  

• Tomasz Brzoza – Prezes Forum Firm Miasta Radlin  

• Dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat  
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II. 3 marzec 2008 rok odbyło się inauguracyjne posiedzenie zespołu,  podczas którego 

omówiono następujące zagadnienia: 

1. Przedstawiono opracowaną w roku 2004 prognozę oddziałów klas pierwszych                    

w szkołach ponadgimnazjalnych w latach 2004 -2012; 

2. Przeanalizowano prognozowaną liczbę oddziałów w poszczególnych szkołach                    

w latach 2004 – 2008 w stosunku do realnie funkcjonujących oddziałów; 

3. Omówiono realizację przyjętych działań w polityce oświatowej w latach 2004 – 2008; 

4. Wyznaczono nowe zadania na okres 2009 – 2015 dla: 

1) Organu prowadzącego 

• rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego, 

• monitorowanie lokalnego rynku pracy i tworzenie systemu edukacyjnego 

zaspokajającego to zapotrzebowanie, 

• zapewnienie wysokiej jakości bazy dydaktycznej szkół ponadgimnazjalnych, 

• modernizacja przyszkolnej bazy sportowej, 

• sięganie po środki zewnętrzne na realizacje tych celów, 

• tworzenie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów,  

• zagospodarowanie czasu wolnego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, 

• tworzenie warunków do rozwijania uzdolnień i zainteresowań, 

• motywowanie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych do efektywnego i 

kreatywnego zarządzania jednostkami oświatowymi, 

• wspieranie doradztwa metodycznego nauczycieli w celu zapewnienia 

wysokokwalifikowanej kadry pedagogicznej. 

2) Organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

• pomoc i wspieranie kadry kierowniczej i kadry pedagogicznej w codziennej pracy 

dydaktyczno wychowawczej; 

• organizowanie szkoleń dla dyrektorów w zakresie nowych przepisów prawa 

oświatowego; 

• wspomaganie kształcenia zawodowego. 

3) Zadania dla szkół  

• wysoka jakość szkolenia ogólnego i zawodowego – utrzymanie na wysokim poziomie 

wyników z egzaminów maturalnych oraz z przygotowania zawodowego; 

• ciągłe doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

• współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli; 
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• zdobywanie certyfikatów z róŜnych dziedzin potwierdzających aktywność  

i wysoką jakość pracy szkół; 

• właściwe relacje pomiędzy wewnętrznymi organami szkoły (dyrektorem, radą 

pedagogiczną, samorządem uczniowskim i radą rodziców); 

• wzmocnienie pomocy psychologicznej dla uczniów i rodziców; 

• tworzenie przez poszczególne szkoły i placówki planu rozwoju szkoły spójne z 

powiatowym planem rozwoju oświaty. 

4) Zadania dla pracodawców  

• bardzo dobre przygotowanie ucznia do wykonywania zawodu; 

• zatrudnianie absolwentów; 

• utrzymywanie ścisłego kontaktu ze szkołą; 

• monitorowanie zapotrzebowania na określone zawody; 

• tworzenie perspektywicznych planów lokalnego rynku pracy; 

• uczestniczenie w tworzeniu właściwej bazy dydaktycznej do teoretycznego nauczania 

przedmiotów zawodowych; 

• realizacja podstaw programowych i przestrzeganie przepisów bhp 

 

III. 10 marca 2008 roku miało miejsce spotkanie Zespołu z Radami Rodziców szkół 

ponadgimnazjalnych.  

Szkoła jako miejsce pobytu dziecka została pozytywnie oceniona przez rodziców w ankiecie: 

• pozytywne relacje pomiędzy uczniem a nauczycielem, 

•   nauczyciele pomagają dzieciom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, potrzebnych do 

dalszego Ŝycia i zdobycia odpowiedniego zawodu, 

•   nauczyciele bardzo ciepło odnoszą się do uczniów, rozumieją ich potrzeby i starają 

się w miarę moŜliwości pomagać im w zdobywaniu potrzebnych wiadomości  

i umiejętności, 

• w szkole nauczyciel jest dla ucznia, 

• uczniowie mogą liczyć na pomoc i zrozumienie w kwestii nauki i wychowania, porad 

w problemach osobistych,  

• dzieci bardzo dobrze rozumieją się z wychowawcami, często na ich widok wyraŜają 

radość, 

• kontakt miedzy uczniem a nauczycielem jest pozytywny, 

• relacje pomiędzy uczniem (ich dzieckiem a nauczycielem, podkreślając właściwe 

traktowanie uczniów, nauczyciel jest dla ucznia), 
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TAK
85%

 NIE
15%

• pozytywnie ocenili relacje pomiędzy nauczycielem a rodzicem (podkreślili coraz 

niŜszą frekwencję rodziców na spotkaniach klasowych, sami rodzice negatywnie 

ocenili zainteresowanie rodziców problemami szkolnymi swoich dzieci), 

• wysunięto postulat aby wykorzystać Internet do kontaktu z rodzicem oraz za pomocą 

sms. 

 

IV. 28 marca 2008 roku - Spotkanie zespołu z Radami Pedagogicznymi szkół a takŜe                   

z samorządami uczniowskimi. 
 

Wyniki ankiet wśród uczniów: 
 

Gdybyś miał jeszcze raz wybrać szkołę czy powtórnie wybrał(a)byś tę samą? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli tak czy wybrał(a)byś tę samą specjalność? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TAK
92%

NIE WIEM
4%

 NIE
4%
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Wymień mocne i słabe strony szkoły, do której uczęszczasz? 

Wśród najczęściej wymienianych przez ankietowanych uczniów mocnych stron szkół,  

pojawiły się: 

•  wysoki poziom nauczania (działa mobilizująco), 

•  wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska 

•  bardzo dobre przygotowanie do zawodu 

•  ciekawe kierunki kształcenia 

•  urozmaicony rozkład tematów na róŜnych zajęciach 

•  bogata oferta edukacyjna 

•  dobra współpraca uczniów z nauczycielami 

•  dostęp do internetu  

•  nowoczesne pracownie (komputerowe, multimedialne, itd.) 

•  oferta zajęć pozalekcyjnych 

•  imprezy szkolne 

• moŜliwość nauki języków obcych 

• dostępność materiałów maturalnych 

• estetyczny wygląd budynku szkoły 

• gwarancja pracy  

• ciągły rozwój szkoły 

• nowoczesna baza dydaktyczna 

• wymiana międzynarodowa młodzieŜy szkolnej 

• bardzo dobre przygotowanie do matury 

Według ankietowanych uczniów, do słabych stron naleŜą: 

• zbyt mały nacisk na przedmioty zawodowe 

• brak miejsca na sklepik szkolny, kawiarenkę 

• sanitariaty (nie najlepszy stan techniczny) 

• mała ilość pracowni  

• sala gimnastyczna, brak zaplecza sportowego 

• zły stan techniczny boisk szkolnych 

• ograniczona moŜliwość kształcenia zawodowego dla dziewcząt 

• zbyt wczesne rozpoczęcia zajęć 

• zły dojazd  

• zbyt mała ilość zajęć pozalekcyjnych 

• brak wiedzy na temat innych religii 
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• brak lekcji wychowawczych 

• brak pedagoga i psychologa 

• mała ilość godzin języka obcego 

• brak klas Ŝeńskich  na kierunkach kształcących w zawodach technicznych 

• zły rozkład zajęć lekcyjnych w ciągu dnia 

 

Jeśli mógłbyś/mogłabyś coś zmienić w funkcjonowaniu swojej szkoły to, co byś wskazał/a? 

• poprawa kontaktów nauczyciel - uczeń  

• zwiększenie wyposaŜenia pracowni (komputerowych, zawodowych itp)  

• lepszy i wygodniejszy dostęp do ksera  

• zapewnienie uczniom większej swobody  

• zwiększenie ilości godzin pozalekcyjnych (głównie matematycznych, fizycznych, 

ekonomicznych i językowych)  

• powiększenie szatni dla uczniów 

• stworzenie sklepiku szkolnego  

• zwiększenie ilości sal lekcyjnych 

• zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzania doświadczeń (chemia, fizyka itd.) 

• moŜliwość dłuŜszych praktyk 

• rozbudowa zaplecza sportowego 

• zwiększona ilość godzin zajęć praktycznych 

• zmiana prowadzenia praktyk zawodowych na okres wiosenno - letni 

• dodatkowe kursy związane z zawodem 

• wprowadzenie wynagrodzenia za wykonywane praktyki 

• utworzenie nowych kierunków kształcenia dla dziewcząt 

• większy nacisk na przedmioty maturalne 

• kierunki zawodowe z zagwarantowanym miejscem pracy 

• zwiększenie ilości godzin głównie na przedmioty związane z profilem 

 

 

 

 

 

 

 



 85 

65%

29%

6%

podjąć studia podjąć pracę nie wiem

Czego Twoim zdaniem powinna uczyć współczesna szkoła? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie masz plany po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalne?
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Dodatkowe uwagi wypisane przez uczniów. 
 

• pisanie matury z matematyki nie powinno być obowiązkowe 

• podobnie jak w latach ubiegłych powinna być moŜliwość pisania nowej i starej matury  

w tym samym roku 

• szkoły wieczorowe lub zaoczne (dla dorosłych) mają mniej przywilejów w porównaniu do szkół 

dziennych. Mniejsze szanse w rozwijaniu wiedzy  

• uczniowie szkół wieczorowych mają ograniczone moŜliwości uczestnictwa w róŜnego rodzaju 

konkursach wiedzy 

 

Wyniki ankiet wśród nauczycieli: 

Jak Pan/Pani ocenia zaangaŜowanie uczniów w proces zdobywania wiedzy i umiejętności? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie Pan/Pani zdaniem umiejętności potrzebne w dorosłym Ŝyciu zawodowym? 

Wśród najczęściej wymienianych przez ankietowanych umiejętności pojawiły się: 

•  analizowanie problemów  

•  wyciąganie wniosków 

•  umiejętność logicznego myślenia 

•  systematyczność 

•  umiejętności techniczne i manualne 

•  kultura osobista 

•  umiejętności zawodowe 

•  bezpieczeństwo w ruchu drogowym i BHP 

•  umiejętność komunikacji międzyludzkiej 

13%

43%

41%

3%

złe zadawalające dobre bardzo dobre
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•  zdolność uczenia się 

•  umiejętność poruszania się na rynku pracy 

•  kreowanie własnej postawy, autoprezentacja 

• reagowanie na potrzeby społeczności 

•  świadomość polityczna 

•  współdziałanie w grupie 

•  odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych 

•  umiejętne dbanie o własne ciało 

•  samodzielne podejmowanie określonych decyzji i świadomość ich konsekwencji 

•  adaptacja do zmieniających się warunków zewnętrznych 

•  posługiwanie się językami obcymi 

•  umiejętności informatyczne 

•  zdobywanie wiedzy o planowaniu rodziny  

•  moŜliwość samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie 

•  umiejętności bycia asertywnym 

 

Jakie metody pracy Pan/Pani najchętniej stosuje w procesie dydaktycznym? 

Według ankietowanych, najchętniej stosuje się: 

•  metody aktywizujące 

•  języki obce- metoda komunikacyjna, metoda projektu, uŜycie dramy 

•  korzystanie ze zdobytych wiadomości  

•  duŜy nacisk na przygotowanie zawodowe 

•  przygotowanie do samodzielnego Ŝycia 

•  "burza mózgu„ 

•  metody podające 

•  pogadanka 

•  praca w grupach 

•  metoda problemowe i poglądowe 

•  wykorzystywanie prezentacji multimedialnych, filmów dydaktycznych 

•  dyskusje 

 

Czy istniejąca baza dydaktyczna w szkole jest Pana/Pani zdaniem wystarczająca? 

Ankietowani w kwestii w/w pytania wysunęli następujące propozycje: 

• rozbudowa bazy sportowo – rekreacyjnej 
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• zorganizowanie i wyposaŜenie sal terapeutycznych 

• niezbędne pomoce naukowe (foliogramy, słowniki) 

• brak rzutników multimedialnych 

•  upowszechnienie dostępu do ksera 

•  nauczyciel powinien mieć swój komputer (laptop) 

•  dostosowanie oświetlenia 

•  wymiana stolików i krzeseł 

•  komputer z dostępem do Internetu w kaŜdej sali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorytety działania szkoły na najbliŜsze lata: 

• poszerzenie oferty zawodowej 

• dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego 

• zacieśnienie współpracy ze szkołami partnerskimi  

• kontynuowanie praktyk zawodowych w ramach projektu Leonardo da Vinci 

• zwiększenie ilości godzin zajęć pozalekcyjnych 

• kształcenie kultury fizycznej 

• znajomość języków obcych 

• współpraca z pracodawcami w zakresie praktyk uczniowskich 

• kształcenie na odległość (słuchacze mają moŜliwość uczenia się w domu- materiały  

w postaci elektronicznej) 

• stworzenie nowych pracowni przedmiotów zawodowych: obsługi klienta,  administracyjno  - 

ekonomicznej 

• powstanie pracowni technologicznej i pracowni chemii kosmetycznej 

• remont ogrodzenia szkoły  

• działania w zakresie promocji szkoły wśród gimnazjalistów 

27%

64%

9%

TAK

NIE

NIE MAM ZDANIA
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• dobre przygotowanie do matury 

• organizowanie większej ilości kółek przedmiotowych  

• podnoszenie wyników nauczania 

• zmniejszyć liczbę uczniów w klasie (maksymalnie 28 uczniów) 

• zaostrzenie rekrutacji (wprowadzenie egzaminów wstępnych) 

• matura międzynarodowa 

• rozbudowa bazy sportowej 

• uwzględnienie potrzeb rynku 

• doskonalenie komunikacji interpersonalnej 

• ułatwienie dostępu do materiałów dydaktycznych 

• profilaktyka zaburzeń rozwojowych (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) 

• ścisła współpraca ze szkołami 

• zapobieganie trudnością w nauce 

• umiejętność radzenia sobie ze stresem, emocjami 

• poszerzenie oferty z zakresu diagnozy 

• dąŜenie do poprawy sytuacji uczniów z róŜnymi rodzajami niepełnosprawności 

• eliminowanie barier z dostępem do edukacji (dzieci z autyzmem, przewlekle chorzy) 

 

Co zmieniłby/zmieniłaby Pani w funkcjonowaniu i organizowaniu pracy szkoły, w której Pan(i) pracuje? 

• stosunki interpersonalne 

• zmniejszenie liczebności w klasach 

• zwiększenie liczby oddziałów 

• większe zastosowanie praktyk 

• dofinansowanie kółek zainteresowań (większa liczba) 

• doposaŜenie pracowni 

• bliŜszy kontakt uczeń - nauczyciel 

• racjonalny plan zajęć 

• zwiększenie ilości godzin przedmiotów zdawanych na maturze 

• umoŜliwienie dyrektorowi samodzielnych decyzji 

• większe zróŜnicowanie kierunków 

• poszerzenie oferty dla rodziców (pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych 

• prowadzenie niektórych zajęć przez nauczycieli akademickich specjalnie zaangaŜowanych 

• zmiana organizacji harmonogramu praktyk uczniowskich- w klasach maturalnych brak praktyk 
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56%33%

11%

tak nie trudno powiedzieć

22%

56%

• monitoring absolwentów szkoły 

 

V. 27 maj 2008 rok - Spotkanie Zespołu z Pracodawcami. 

Na spotkanie z pracodawcami z terenu Powiatu Wodzisławskiego – Zostało wystosowanych 107 

zaproszeń do prezesów/dyrektorów firm działających na terenie Powiatu Wodzisławskiego, u 

których uczniowie szkół ponadgimnazjalnych odbywają praktyki zawodowe w następujących 

branŜach: kopalnie, usługi samochodowe (naprawa, sprzedaŜ), branŜa turystyczno - hotelarska, 

branŜa wędliniarsko – mięsna, branŜa handlowa, elektryczno – instalacyjna, remontowo – 

budowlana, fryzjerska, gastronomiczna, krawiecka, stolarska, ubezpieczeniowa, bankowa, 

fotograficzna, produkcyjno – usługowa, inne np.; urzędy  

i instytucje. Podczas spotkania pracodawcy zostali zapoznani z kierunkami kształcenia 

zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych, omówione zostały problemy z praktyczną nauka 

zawodu, przeanalizowane zostały wyniki  egzaminów z przygotowania zawodowego, omówione 

zostały sukcesy uczniów w konkursach zawodowych szczebla centralnego, przeanalizowano 

kwestię tzw. zawodów przyszłości, pracodawcy określili oczekiwania kompetencji i umiejętności, 

jakie powinien posiadać absolwent szkół zawodowych,  aby podjąć i dobrze wykonywać pracę 

zawodową.  

Opinia pracodawców: 

 

Czy Pana(i) zdaniem wiedza teoretyczna absolwenta (pracownika) jest wysoka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uwaŜa Pan(i), Ŝe absolwenci są dobrze przygotowani do wykonywania zawodu? 
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67%

22%

11%

tak nie trudno powiedzieć

45%

11%

44%

tak nie trudno powiedzieć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy Pana(i), zdaniem absolwenci potrafią posługiwać się technicznym wyposaŜeniem 

 miejsca pracy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy Pana(i), zdaniem szkoła dobrze przygotowuje młodzieŜ do dorosłego Ŝycia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy według Pana(i), szkoła właściwie pomaga uczniom w planowaniu ich przyszłego zawodu? 

 

33%

45%
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Jakie Pan(i) zdaniem umiejętności i cechy powinien posiadać absolwent szkoły ponadgimnazjalnej? 

• sumienność 

• dokładność 

• zdolność logicznego myślenia 

• umiejętność nawiązywania kontaktów 

• wiedza informatyczna 

• wiedza biurowa 

• zdyscyplinowanie 

• umiejętność pracy w grupie 

• chęć podnoszenia kwalifikacji 

• samodzielność 

• pracowitość 

• obowiązkowość 

• odpowiedzialność 

• umiejętności praktyczne 

 

Jakie Pan(i) widzi korzyści albo zagroŜenia dla swojej firmy po wstąpieniu Polski do UE? 

KORZYŚCI       

• moŜliwość pozyskiwania środków unijnych     

• łatwiejszy dostęp do nowych technologii     

• wzrost konkurencyjności na rynku  

 

ZAGROśENIA  

• emigracja wyszkolonego i wykwalifikowanego pracownika    

• ujednolicenie przepisów nie zawsze zgodnych z wewnętrznymi uwarunkowaniami kulturowymi i 

przyjętymi normami prawnymi    
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VI. 27 czerwca 2008 roku - Spotkanie zespołu z wizytatorami sprawującymi nadzór pedagogiczny 

nad szkołami i placówkami Powiatu Wodzisławskiego oraz dyrektorami szkół i placówek 

oświatowych. 
 

Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami oświatowymi 

prowadzonymi przez Powiat Wodzisławski: 

Na uwagę zasługuje:  

• zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która stale doskonali swoje umiejętności,  

• zapewnienie dobrej bazy dydaktycznej,  

• dostosowanie kierunków kształcenia do zainteresowań i potrzeb środowiska lokalnego,  

• dobre wyniki uzyskane podczas egzaminów zewnętrznych, 

• systematyczna współpraca szkól i placówek z instytucjami,  

• podejmowanie działań na rzecz promocji szkół i placówek w środowisku lokalnym.  

W celu poprawy efektywności działań podejmowanych przez szkoły i placówki zwrócono uwagę na:  

• respektowanie prawa oświatowego przez wszystkie podmioty szkoły,  

• wzmocnienie nadzoru dyrektorów szkół mad realizacją przez nauczycieli podstawy programowej 

z poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

• dokonywanie ewaluacji programów wychowawczych i profilaktycznych w celu poprawy ich 

skuteczności, 

• szersze włączenie się pedagogów, psychologów w realizację zadań statutowych szkół 

i poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

• wykorzystanie przez szkoły analizy wyników egzaminów zewnętrznych do opracowania  

i wdroŜenia programów  na rzecz poprawy efektów kształcenia, 

• wzbogacenie oferty dla uczniów uzdolnionych i uczniów o specyficznych trudnościach, 

• dalsze doposaŜenie bazy dydaktycznej zapewniającej realizację kształcenia zawodowego oraz 

zadań statutowych poradni psychologiczno – pedagogicznej,  

• doposaŜenie bazy sportowej szkół,  

• pozyskiwanie i wykorzystanie sprzętu  specjalistycznego z EFS w celu objęcia zajęciami 

specjalistycznymi uczniów szkół ogólnodostępnych i integracyjnych. 
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VI. 4 lipca 2008 roku – konferencja z dyrektorami szkół i placówek oświatowych 
 

Propozycje działań polityki oświatowej na lata 2009 – 2015: 

• Stałe podnoszenie jakości kształcenia we wszystkich typach szkół i placówek,  

• Profesjonalne zarządzanie placówkami oświatowymi, 

• Wysokie kwalifikacje  kadry nauczycielskiej, 

•  Prowadzenie racjonalnej polityki doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

• Stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

• Tworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska  wychowawczego w szkołach  

i placówkach oświatowych,  

•  Unowocześnienie edukacji dla rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem oferty szkolnictwa 

zawodowego poprzez budowanie związków z pracodawcami, a takŜe wzmocnienie roli 

kształcenia ustawicznego,  

• WyposaŜenie absolwenta w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w zmieniającej się 

rzeczywistości,  

• Przeciwdziałanie wszelakiemu wykluczeniu społecznemu, 

• Tworzenie programów i warunków do wyrównywania szans edukacyjnych,  

• Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej w nauczaniu,  

• Rozwijanie współpracy ze społecznymi partnerami edukacji, 

• Aktywizowanie środowiska lokalnego  i rodziców na rzecz współpracy z edukacja.  

• Wzbogacanie bazy materialnej szkół (w tym tworzenie klasopracowni  w celu podniesienia 

efektywności kształcenia), 

• Wzbogacanie bazy sportowej w celu rozwijania kultury fizycznej uczniów  

i wychowanków,  

•  Aktywizowanie środowisk oświatowych w działalność kulturalną, sportową., 

• Wzmacnianie idei demokracji i integracji europejskiej, poprzez uczestnictwo  

w programach edukacyjnych związanych z wymiana międzynarodową, 

 

Na podstawie w/w propozycji zostały wypracowane przez Zespół ds. (…) priorytety polityki 

oświatowej na lata 2009 – 2015 ujęte w odrębnym dokumencie, stanowiącym załącznik do 

projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia kierunków polityki o światowej Powiatu 

Wodzisławskiego na lata 2009- 2015.   

 


