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WPROWADZENIE 
 

Na mocy ustawy o systemie oświaty, zadaniem własnym powiatu ziemskiego jest 

prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów, szkół specjalnych, centrów kształcenia 

ustawicznego i praktycznego, poradni psychologiczno – pedagogicznych i innych placówek 

wychowania pozaszkolnego. Powiat Wodzisławski prowadzi szkoły ponadgimnazjalne dla 

młodzieŜy skupione w 9 zespołach, w których  od 1 września 2011r funkcjonuje 190 oddziałów  

i  uczęszcza ponad 6.000 uczniów. Szkoły dla dorosłych działają w strukturach Powiatowego 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i łącznie liczą 40 oddziałów z 832 słuchaczami. Dla dzieci  

o szczególnych potrzebach edukacyjnych funkcjonuje Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – 

Rewalidacyjnych, z oferty którego korzysta 280 uczniów. Pomocy w rozwiązywaniu problemów  

wychowawczych zarówno rodzicom jak i nauczycielom udziela poradnia psychologiczno – 

pedagogiczna, która takŜe pomaga dzieciom w rozwiązaniu ich problemów w nauce. 

Powiat Wodzisławski otoczył takŜe opieką i wsparciem nauczycieli w doskonaleniu swoich 

kompetencji powołując Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 

Funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych w bieŜącym roku szkolnym zostało przedstawione 

w I rozdziale opracowania. W charakterystyce poszczególnych szkół i placówek ujęte zostały 

informacje o liczbie uczniów, oddziałów, zatrudnionych nauczycieli (stan na 30 września br.),  

a takŜe prognozy opracowane przez dyrektorów szkół na 3 następne lata szkolne. W tym rozdziale 

została takŜe zawarta informacja o wydatkach oświatowych w minionym i bieŜącym roku.  

W rozdziale II przedstawione  zostały  informacje dotyczące pozyskanych środków finansowych  

ze źródeł zewnętrznych na realizację projektów edukacyjnych przez szkoły i pracowników 

Wydziału Oświaty.  

Kolejny III rozdział zawiera opis  wykonanych  w br. inwestycji i  remontów w szkołach  

i placówkach oświatowych.   

Powiat Wodzisławski jest organem dotującym działalność ognisk pracy pozaszkolnej oraz 

przekazuje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Ta informacja 

znajduje się w rozdziale IV.  

Rozdział V zawiera informacje o wynikach egzaminu maturalnego z uwzględnieniem typów szkół, 

a takŜe egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z uwzględnieniem danego zawodu.  

 

Naczelnik Wydziału Oświaty 

Edyta Glenc 
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1. Charakterystyka poszczególnych szkół i placówek oświatowych 
Powiatu Wodzisławskiego 

 
 

LICEA OGÓLNOKSZTAŁC ĄCE 
 
 
1) Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim 

 
Adres: ul. Szkolna 1, 44-300 Wodzisław Śląski 

Dyrektor: Anna Brachmańska – Uherek 
 
Szkoła rozpoczęła swoją działalność  

1 sierpnia 1948 roku jako pierwsza szkoła 
ponadpodstawowa na ziemi wodzisławskiej. Jej 
absolwenci zajmują wiele odpowiedzialnych 
stanowisk w róŜnych dziedzinach nauki, 
gospodarki jak i organach państwowych                     
i samorządowych. Szkoła dysponuje bogatą 
bazą dydaktyczną - 4 pracownie informatyczne, 
14 multimedialnych pracowni przedmiotowych, aula, biblioteka wraz z 8 stanowiskami 
multimedialnymi w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, umoŜliwiającymi uczniom 
korzystanie w czasie pozalekcyjnym z Internetu i multimedialnych programów edukacyjnych. 
W szkole funkcjonuje czterokanałowa szkolna telewizja dysponująca 1250 audycjami 
dydaktycznymi. Uczniowie w studiu TVS nabywają umiejętności obsługi sprzętu oraz mają 
moŜliwość reŜyserowania własnych programów Baza sportowa: sala gimnastyczna, siłownia, 
boisko do piłki noŜnej oraz boisko wielofunkcyjne (oddane do uŜytku w 2011 roku – zrealizowane 
w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”). 
Nauka w kaŜdym z oddziałów trwa 3 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Corocznie do 
egzaminu maturalnego przystępują wszyscy absolwenci (2011r. -284 absolwentów).  
Zdawalność egzaminów maturalnych: 
 

2006r.–100% 2007r.99,3% 2008r.-99,4% 2009r.–99,6% 2010r.99,7% 2011r.-100% 
 

W kaŜdym z oddziałów szkoła zapewnia naukę języka angielskiego, który jest realizowany  
w 18 grupach międzyoddziałowych na róŜnych poziomach zaawansowania. Zajęcia z języków: 
niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego, prowadzone są w grupach dla 
początkujących i zaawansowanych. Dla humanistów i przyrodników wprowadzono dodatkowe 
zajęcia edukacyjne - język łaciński. Mając na uwadze stałe podnoszenie jakości kształcenia  
nawiązano współpracę z  Instytutem Filologii Romańskiej i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. 
W roku szkolnym 2011/12, we współpracy z Jednostką Strzelecką 2023, wzbogacono ofertę 
edukacyjną o tzw. klasę mundurową przygotowującą uczniów do egzaminów sprawnościowych, 
których zaliczenie jest warunkiem podjęcia studiów przygotowujących do pracy w słuŜbach 
mundurowych. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie tej klasy będą uczestniczyć  w  zajęciach 
sportowych,  z  musztry wojskowej, terenoznawstwa, ratownictwa medycznego. 
W roku szkolnym 2010/11 uczniowie uczestniczyli w realizowanym przez Starostwo Powiatowe  
w Wodzisławiu Śląskim programie „Nowoczesny Europejczyk-Wykształcony Europejczyk”.                                                                                                                      
Szkoła oferuje zajęcia pozalekcyjne: kółko teatralne, recytatorskie,  wokalne, pasjonatów kultury, 
SKS, SKKT oraz koła przedmiotowe rozwijające zainteresowania i przygotowujące do olimpiad  
i konkursów. Największe sukcesy w minionym roku szkolnym: 1 laureatka i 4 finalistów zawodów 
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centralnych olimpiad przedmiotowych, zdobycie 2 indeksów wyŜszych uczelni przez uczniów II 
klas, II miejsce dziewcząt w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym. 
Szkoła przygotowuje uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i umiejętności 
poruszania się na rynku pracy. W ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości młodzieŜ 
uczestniczy w szkoleniach prowadzonych przez instytucje i firmy działające na terenie powiatu 
wodzisławskiego. Szkoła posiada certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”. 
Wymiany międzynarodowe ze szkołami partnerskimi oraz udział w konkursach i programach 
sprzyja propagowaniu idei integracji europejskiej. 
Szkoła uczy wraŜliwości na potrzeby innych ludzi. Od trzech lat w szkole działa szkolne koło 
wolontariatu funkcjonuje w oparciu o ustawę o działalności poŜytku publicznego i wolontariatu. 
MłodzieŜ uczestniczy w kampaniach społecznych oraz programach edukacyjnych: „Tu i teraz-
przełam przemoc”, „Wybierz śycie-Pierwszy Krok”, „Mam Haka na Raka”. Corocznie w szkole 
prowadzona jest na szeroką skalę akcja honorowego krwiodawstwa. 

W kalendarzu szkolnym corocznie znajdują się: Biesiada Śląska - impreza integrująca 
środowisko szkolne (dla uczniów, nauczycieli i rodziców), Dzień Sportu, Zawody Narciarskie  
o Puchar Dyrektora Szkoły, wycieczki i obozy naukowe, dyskoteki, audycje telewizji szkolnej. 

 
 

Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące 
Liceum 

Profilowane 
Klasa: Kl. I Kl. II Kl. III Kl. III 

Rozszerzenie edukacyjne: 

mat.fiz.j.ang. 
mat.fiz.inf. 

mat geog.j.ang 
geog.hist.j.ang/inf.wos.j.niem 

j.pol.hist.wos 
j.pol.j.ang.j.obcy 
biol.chem.j.ang. 
biol.geog.j.ang. 
biol.chem.j.ang. 

mat.fiz.chem. 
mat.fiz.inf. 

mat.geog.j.ang 
mat. j.ang.j.niem 

j.pol.hist.wos 
j.pol.j.ang.j.obcy 
biol. chem. fiz. 
biol.geog.j.ang. 
biol.chem.fiz. 

mat.fiz.chem. 
mat.fiz.inf. 

mat.geogr.j.ang 
mat.j.ang.j.niem 

j.pol.hist.wos 
j.pol.j.ang.j.obcy 

biol.chem.fiz. 
biol.geog. j.ang. 

 

socjalny 

Liczba 
oddziałów: 27 9 9 8 1 

Liczba uczniów: R
A

Z
E

M
 

835 296 260 249 30 

Nauczane języki: 
j.ang., j.niem., j.franc., 
j.włoski, j.hiszpański, 

j.rosyjski 

j.ang., j.niem., 
j.franc., 
j.włoski, 

j.hiszpański, 
j.rosyjski 

j.ang., j.niem., 
j.franc., j.włoski, 

j.hiszpański, 
j.rosyjski, j.łać. 

j.niem, j.ang. 

Ilo ść sal dydaktycznych: 27 

RAZEM staŜysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

w 
osobach 72 2 6 19 45 

Liczba 
nauczycieli 
wg stopnia 
awansu 
zawodowego: 

w 
etatach 61,77 1,40 5,09 14,04 41,24 

administracja obsługa Liczba pracowników 
niepedagogicznych  
w etatach 6 15 + 4 prac. sezonowych 
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Stan obecny Prognoza 

 2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

Liczba oddziałów kl. I 9 9 9* 8* 8* 
Liczba oddziałów 

ogółem 27 27 27 26 25 

Liczba uczniów 831 835 843 839 800 
Liczba nauczycieli 
pełnowymiarowych 56 53 53 52 50 

Liczba nauczycieli 
niepełnowymiarowych 19 19  

* planowana przez Wydział Oświaty liczba oddziałów do klas I z uwzględnieniem liczby absolwentów    
   gimnazjów. 
 
 
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. 

 
Adres: ul. Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śl. 

Dyrektor: Anna Białek 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Wodzisławiu Śl. to: 
• II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi  

i Integracyjnymi im. Ks. Prof.
 Józefa 
Tischnera; 

• Liceum Plastyczne;  
• Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące. 
Model edukacji realizowany w szkole zakłada 
wykształcenie absolwenta, który posiada 
umiejętność uczenia dla potrzeb wymagającej współczesności i przyszłości.  
W szkole funkcjonuje 25 pracowni i klasopracowni z dostępem do Internetu, a w tym: 
• 12 pracowni multimedialnych lub w pełni wyposaŜonych laboratoriów do ćwiczeń, pokazów  

i prezentacji, zapewniających bieŜące wykorzystywanie technik komputerowych, projektorów  
z nagłośnieniem surround; 

• biblioteka z czytelnią i centrum informacyjnym 
Szkoła dysponuje małą salą gimnastyczną i siłownią. 
W bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych znajdują się między innymi: 
• koła przedmiotowe ze wszystkich dziedzin nauki; 
• zespół instrumentalno-wokalny i chór Gospel; 
• koła recytatorski i dziennikarskie; 
• szkolny klub europejski; 
• filia Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”; 
• wieczory poetyckie i filmowe, debaty naukowe oraz spotkania z ludźmi nauki, kultury i polityki; 
• SKS, rajdy górskie piesze i rowerowe; 
• teatr anglojęzyczny i zajęcia z native Speaker’ami 
• koła plastyczne i fotograficzne. 
W ZSP stawia się na innowacyjność procesu dydaktyczno wychowawczego poprzez: 
• prowadzenie nauczania bilingwalnego (obecnie 6 klas dwujęzycznych, w których zajęcia  

z matematyki, wiedzy o społeczeństwie, geografii, przysposobienia obronnego, technologii 
informatycznej, wiedzy o kulturze i elementy historii powszechnej prowadzone są równieŜ  
w języku angielskim); 
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• ścisłą współpracę z uczelniami wyŜszymi, dzięki której pracują dwie klasy tzw. Akademickie 
pod patronatem naukowym AGH w Krakowie, realizujące programy autorskie z matematyki i 
fizyki oraz cztery klasy tzw. „europejskie” pod patronatem WyŜszej Szkoły Europejskiej w 
Krakowie realizujące program autorski z wiedzy o społeczeństwie; 

• tworzenie struktur i zasad sprzyjających idei włączania uczniów niepełnosprawnych w proces 
dydaktyczny (aktualnie dwie klasy integracyjne ) oraz uczniów zdrowych w proces wychowania 
w duchu tolerancji i aktywności dla innych; 

• realizację projektów i programów edukacyjnych typu : powiatowa Frankofonia i Italofonia,  
„Wyobraźnia waŜniejsza od wiedzy” (projekt zakładający promowanie nauki języków 
europejskich w oparciu o literaturę fantasy); 

• w latach 2009-2012 współpracę z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w ramach programu 
„Partnerzy w nauce” w całości finansowanego przez E.F.S. (przeprowadzane są programy 
badawcze, festiwale nauki, wykłady i stałe zajęcia z fizyki, informatyki i biologii). 
Tradycją szkoły są wymiany młodzieŜowe ze szkołą Kirchhellen-Bottrop a w br szkolnym 

rozpoczynamy stałą współpracę z liceum w Saint Gregoire im. Jana Pawła II we Francji, z którą 
współpracowaliśmy w ramach Comenius. 

PręŜną działalność wolontariacka, pod egidą  Samorządu uczniowskiego, daje uczniom 
moŜliwość niesienia pomocy potrzebującym i pracy na rzecz środowiska lokalnego. 

Stworzony w ZSP klimat  sprzyja efektywności kształcenia i wychowania, bo od lat skutkuje 
bardzo dobrymi wynikami z egzaminów maturalnych, sukcesami uczniów w konkursach 
przedmiotowych i artystycznych, z których wielu było takŜe finalistami lub laureatami olimpiad. 

Od pierwszego września 2011r. w strukturze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Wodzisławiu Śl. działa Liceum Plastyczne, w którym nauka trwa 4 lata i kończy się: 
• egzaminem dyplomowym – pomyślny wynik egzaminu oznacza zdobycie zawodu plastyk, 
• egzaminem dojrzałości- zdanie matury uprawnia do kontynuowania nauki na studiach wyŜszych. 

W ciągu 4 lat zajęcia odbywają się z przedmiotów ogólnokształcących w wymiarze niemal 
identycznym jak w liceum ogólnokształcącym oraz z przedmiotów ogólnoplastycznych takich jak: 
rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy fotografii i filmu, podstawy projektowania, historia sztuki  
i z wybranej specjalności artystycznej. 

W klasie drugiej uczniowie deklarują pisemnie wybór specjalności artystycznej z zakresu sztuki 
stosowanej, jak np. snycerstwo, techniki graficzne czy reklama wizualna.  
 

 

Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące 
Liceum 

Plastyczne 

Klasa: Kl. I Kl. II Kl. III Kl. I 

Rozszerzenie edukacyjne: 

mat.fiz.inf 
(dwujęzyczna –

akademicka) 
j. pol.hist. WOS 
(dwujęzyczna 
europejska) 
biol. Geog. 

(ekologiczna) 
j.pol.wos.historia 

( europejska) 
biol.–chem. 

j.pol.j.ang.hist( 
integracyjna 

mat.fiz.inf (dwujęzyczna –
akademicka) 
j. pol.hist.wos 

(dwujęzyczna europejska) 
biol.geog. (ekologiczna) 

j.pol.wos,historia ( 
europejska) 

oil.–chem. 

j.pol.j.ang.hist. 
 

mat.fiz.inf 
(dwujęzyczna ) 
j.pol.hist.wos 
(dwujęzyczna) 

biol.geog. 
(ekologiczna) 

j.pol.j.ang.historia 

oil.–chem. 

j.pol.j.ang.hist 
j.pol.j.ang.hist 
(integracyjna) 

Zawód plastyk 

Liczba 
oddziałów: 20 6 6 7 1 

Liczba 
uczniów: R

A
Z

E
M

 

539 165 173 175 26 

Nauczane języki: 
j.ang., j.franc., 

j.niem.,j.włoski, 
j.hiszpański 

j. ang.,j. franc., 
j.niem.,j.włoski,j.hiszpański 

j. ang.,j.franc., 
j.niem.,j.włoski, 

j.hiszpański 
j.ang.,j.niem.,j.włoski 



 11 

Ilo ść sal dydaktycznych: 22 

RAZEM staŜysta kontraktowy mianowany dyplomowany 
w 
osobach 62 5 11 18 28 

Liczba 
nauczycieli 
wg stopnia 
awansu 
zawodowego: 

w 
etatach 49,38 1,32 7,93 15,95 24,18 

administracja obsługa Liczba pracowników 
niepedagogicznych  
w etatach 5 9,25 

 
Stan obecny Prognoza 

 2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

Liczba oddziałów kl. I 6 7 7* 6* 6* 
Liczba oddziałów 

ogółem 20 20 20 20 19 

Liczba uczniów 548 539 590 609 608 
Liczba nauczycieli 
pełnowymiarowych  39 39 39 39 39 

Liczba nauczycieli 
niepełnowymiarowych 20 23  

* planowana przez Wydział Oświaty liczba oddziałów do klas I z uwzględnieniem liczby absolwentów    
   gimnazjów. 
 
 
3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rydułtowach 
 

Adres: ul. Skalna 1, 44-280 Rydułtowy 
Dyrektor: Piotr Skowronek 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w 

Rydułtowach jest szkołą, która dba 
o innowacyjność w procesie dydaktycznym.  
Szkoła posiada jedną z najnowocześniejszych sal 
multimedialnych, a poza tym: 
− przestronne pracownie przedmiotowe, 

wyposaŜone w sprzęt audiowizualny, 
− 2 pracownie informatyczne o najwyŜszych 

standardach technologicznych, 
− 2 tablice interaktywne, 
− 11 projektorów multimedialnych, 
− bibliotekę z czytelnią multimedialną z dostępem do Internetu, 
− salę do ćwiczeń gimnastycznych wyposaŜoną w przyrządy do ćwiczeń typu atlas, bieŜnię, 

rowerki Orbitrek. 
Szkoła wspomaga proces dydaktyczny w obszarach zagadnień techniki i nauk ścisłych oraz nauk 
humanistycznych poprzez stałą współpracę z uczelniami. W ramach IV Festiwalu Nauki podpisane 
zostało porozumienie z Centrum Kształcenia InŜynierów Politechniki Śląskiej. Od 2009 roku 
wspólnie z Uniwersytetem Śląskim szkoła realizuje projekt w zakresie matematyki, biologii i fizyki 
skierowany do uczniów gotowych rozwijać własny potencjał i umiejętności. Liceum 
w Rydułtowach ma równieŜ podpisaną umowę o współpracy z tą samą uczelnią w zakresie nauk 
humanistycznych. W ramach tej współpracy wykładowcy uniwersyteccy prowadzą zajęcia dla klas 
humanistycznych. Szkoła utrzymuje stały kontakt z Uniwersytetem Opolskim. Uczniowie klas 
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biologiczno-chemicznych mają moŜliwość korzystania z laboratorium i wykładów. W ramach 
współpracy z UO jedna z klas uczestniczy raz w roku w ćwiczeniach laboratoryjnych na Wydziale 
Chemii. Od lutego 2011 r.  szkoła podpisała umowę o współpracy z Państwową WyŜszą Szkołą 
Zawodową w Raciborzu. Corocznie organizowane są festiwale nauki, na które zapraszani są 
pracownicy naukowi UŚ, PŚl, UO z wykładami skierowanymi do naszych uczniów  
i gimnazjalistów.  
Szansę rozwoju umiejętności językowych daje współpraca zagraniczna. Do tej pory mieliśmy 
okazję współpracować  z Turcją, Włochami,  Niemcami oraz Słowacją, a w najbliŜszym czasie 
chcemy podjąć działania mające na celu ponowne nawiązanie współpracy z Turcją  w ramach 
dwustronnego, partnerskiego projektu Comeniusa.  Dodatkowo szkoła prowadzi wymiany 
partnerskie ze szkołami z Finlandii, Niemiec i Czech. Wspomniana wyŜej szkoła turecka jest takŜe 
naszym partnerem w projekcie e-twinning, który przeprowadzać będziemy w tym roku szkolnym. 
Będzie to juŜ drugi projekt e-twinning realizowany w naszej szkole.  
W najbliŜszym naborze do projektów Comeniusa chcemy równieŜ ubiegać się o Asystenturę 
Językową. Uczniowie mają równieŜ okazję na szlifowanie języka w kontaktach z rodzimymi 
uŜytkownikami języka angielskiego poprzez organizowane przez nauczycieli wyjazdy na warsztaty 
językowe zarówno zagraniczne (Londyn) jak i odbywające się w okolicznych miastach warsztaty 
Nauki Bez Granic.  
W zaleŜności od rozszerzeń edukacyjnych klas, od bieŜącego roku szkolnego realizowane są trzy 
innowacje programowe z języka angielskiego: język angielski w biznesie, nauczanie kultury krajów 
anglojęzycznych oraz edukacja dla ekorozwoju 
W ramach współpracy z organizacją studencką AIESEC Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
uczniowie mogą uczestniczyć w warsztatach językowych prowadzonych przez studentów z całego 
świata. W ubiegłym roku szkolnym byli to studenci z Japonii, Serbii, Włoch, Chin oraz Indii.  
Wspierana jest samodzielność, kreatywność uczniów w realizowaniu swych ambicji motywując ich 
do udziału konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych. W roku szkolnym 
2010/11 nasza uczennica zdobyła pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie zorganizowanym 
przez PODN w Wodzisławiu Śląskim, dotyczącym Prezydencji Polskiej w Radzie Unii 
Europejskiej, pierwsze miejsce w powiatowym konkursie historycznym dotyczącym Powstań 
Śląskich, trzecie miejsce w konkursie upamiętniającym Zbrodnie Katyńską. Szkoła nawiązała 
współpracę z IPN- em oraz w ramach działań na rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego opiekuje 
się pomnikiem powstańca śląskiego - Jana Dembczyka. Mamy równieŜ finalistów: Śląskiego 
Konkursu Matematycznego, Regionalnego Konkursu Matematycznego i Konkursu 
Informatycznego. Wśród sportowców są uczestnicy mistrzostw Polski i świata formacji tanecznych 
czy ogólnopolskich zawodów kickboxingu. 
W szkole działają kola zainteresowań tj.: teatralne, muzyczne, filmowe, sportowe oraz koła 
przedmiotowe: chemiczne, językowe, matematyczne i wiele innych. Działający w szkole od wielu 
lat zespół teatralno–muzyczny z powodzeniem uczestniczy w róŜnych turniejach  artystycznych , 
zdobywając nagrody i wyróŜnienia, np. w Laboratorium Młodego Aktora, Radlińskich Zderzeniach 
Teatralnych, Festiwalu Fantasy.  
W szkole organizowane są imprezy integracyjne takie jak: 
− wyjazdy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku (występy zespołu 

teatralno – muzycznego), 
− debaty dla gimnazjalistów i licealistów – debata oksfordzka, 
imprezy artystyczne: 
− akademie szkolne wg kalendarza wydarzeń: akademie dla nauczycieli, pracowników szkoły, 

rodziców; 
− akademie na poŜegnanie maturzystów; 
− pokaz talentów uczniowskich z okazji Święta Szkoły, 
− „Niezapominajka” – regionalny, cykliczny festiwal piosenki wpisany w Kalendarz Kulturalny 

Województwa Śląskiego. 
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W ramach wolontariatu szkoła współpracuje z Hospicjum Cordis w Mysłowicach, ze schroniskiem 
dla zwierząt w Rybniku, Domem Pomocy Społecznej w Gorzycach, Świetlicą Środowiskową 
"Kameleon" w Pszowie, Zespołem Świetlic Profilaktyczno - Wychowawczych w Wodzisławiu 
Śląskim, Prywatnym Przedszkolem "Pod nutką" w Rydułtowach, oddziałem dziecięcym Miejskiego 
Szpitala w Rydułtowach, Gimnazjum Specjalnym w Rybniku, Przedszkolem Nr 3 w Radlinie. 
Szkoła włącza się w akcje zbierania darów oraz środków finansowych dla osób potrzebujących 
(akcja szlachetna paczka). Dodatkowo organizowane są Dni Honorowego Krwiodawstwa, Dni 
Profilaktyki - współpraca z Prokuraturą Rejonową w Wodzisławiu Śląskim., ze StraŜą Miejską w 
Rydułtowach, Komendą Policji w Rydułtowach, Zespołem Medycznych Szkół Policealnych 
Województwa  Śląskiego w Rybniku, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wodzisławiu 
Śląskim; oraz Dni Promocji Zdrowia (bezpłatne badania, współpraca ze szpitalem w Rydułtowach,  
ze specjalistami z zakresu medycyny oraz PPP w Wodzisławiu Śląskim). 
We współpracy z Fundacją VIRIBUS UNITIS realizujemy projekt „Moja firma w mojej gminie”. 
W szkole realizowane są pierwsze etapy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz Olimpiady 
Przedsiębiorczości. 
Od listopada 1957 roku  w szkole działa spółdzielnia uczniowska. 
ZSP Nr 1 w Rydułtowach to szkoła z ponad 60-letnią tradycją. Od trzech lat Liceum 
Ogólnokształcące nosi imię Noblistów Polskich, co zobowiązuje do dbania o wysoki poziom 
nauczania. 
 

Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące 

Klasa: Kl. I Kl. II Kl. III 

Rozszerzenie edukacyjne: 
j.pol.,j.ang,,biol. 

mat.,inf. 
j.pol.,j.ang.hist. 

j.pol.j.ang.hist.wos 
mat.jnf. 

j.pol.j.ang.biol. 
j.pol.wos.wok 

 

mat.inf. 
biol.geog. 

j.pol, 
j.ang.wok 

j.pol.j.ang.hist.wos 
 

Liczba 
oddziałów: 11 3 4 4 

Liczba 
uczniów: R

A
Z

E
M

 

289 72 113 104 

Nauczane języki: 
j.ang., 
j.niem. 

j.francuski 

j.ang. 
j.niem. 

j.francuski 

j.ang. 
j.niem. 

j.francuski 

Ilo ść sal dydaktycznych 14 

RAZEM staŜysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

w 
osobach 41 1 4 12 24 

Liczba 
nauczycieli 
wg stopnia 
awansu 
zawodowego: 

w 
etatach 34,27 0,71 3,08 9,33 21,15 

administracja obsługa Liczba pracowników 
niepedagogicznych 

w etatach 5 9 

 
Stan obecny Prognoza  

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

Liczba oddziałów kl. I 4 3 3* 3* 3* 
Liczba oddziałów 

ogółem 
13 11 10 9 9 

Liczba uczniów 367 289 320 288 288 
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Liczba nauczycieli  
pełnowymiarowych 

 
29 

 
25 

 
18 

 
15 

 
15 

Liczba nauczycieli 
niepełnowymiarowych 12 16 

 

* planowana przez Wydział Oświaty liczba oddziałów do klas I z uwzględnieniem liczby absolwentów    
   gimnazjów. 

 
 

SZKOŁY ZAWODOWE 
 

 
4) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śl.  

 
Adres: ul. Szkolna 1, 44-300 Wodzisław Śl. 

Dyrektor: Roman Owczarczyk 
 

Wielość i atrakcyjność specjalności, jakie 
oferuje Zespół Szkół Ekonomicznych  
w Wodzisławiu Śląskim w znacznej mierze opiera 
się na elastyczności programu nauczania  
i doskonale wyposaŜonej bazie naukowo – 
dydaktycznej. Zajęcia praktyczne odbywają się  
w hotelach, restauracjach, biurach rachunkowych 
oraz małych i duŜych przedsiębiorstwach. 
Podnoszeniu kwalifikacji zawodowych słuŜy właściwy dobór pracodawców dla odbycia praktyk 
zawodowych, a wśród nich promy firmy Unity Line, a takŜe hotele o wysokich standardach. Zajęcia 
dydaktyczne prowadzone są przez profesjonalistów i prowadzone są zarówno z wykorzystaniem 
technik multimedialnych, jak i platformy e – learningowej. Absolwenci ZSE naleŜą do jednych z 
najbardziej poszukiwanych pracowników na europejskim rynku pracy. 

Zaplecze praktyczne stanowią m.in.: cztery nowoczesne pracownie informatyczne  
z dostępem do Internetu, Centrum Multimedialne, nowoczesne pracownie gastronomiczne  
i ekonomiczne, największa w powiecie sala gimnastyczna oraz siłownia. 
Szkoła w ramach Programu Leonardo da Vinci realizuje projekty: EurostaŜ – BliŜej Europy, 
Euro – Standard Usług, Praktyka czyni mistrza oraz w ramach Programu Interreg III projekt – 
Razem w Unii Europejskiej. 

W ramach projektów uczniowie nie tylko doskonalą język obcy, ale przede wszystkim 
poznają pracę w największych hotelach we Frankfurcie i w Binz. ZSE od kilku lat współpracuje  
z Obchodni Akademie z Ostrawy oraz ze szkołą hotelarsko – gastronomiczną w Kromerizu. 

Uczniowie ZSE mają niespotykaną moŜliwość uczestniczenia wraz ze swoimi 
nauczycielami w imprezach szkolnych łączących tradycję z doskonałą zabawą takich jak: Rajd 
Monte Ekonom, wyjazdy integracyjne, studniówki i bale absolwentów. 

W szkole aktywnie działają koła zainteresowań: Szkolna Akademia Filmowa, SKS, Teatr, 
koło fotograficzne, taneczne, dziennikarskie, multimedialne, wiedzy o krajach anglojęzycznych 
oraz Szkolny Klub Wolontariatu angaŜujący się w róŜne akcje charytatywne m.in. WOŚP czy Góra 
Grosza. 

Szkoła posiada całodobowy monitoring kamerowy oraz recepcję. Ekonomik przystąpił do 
programu SZKOŁA BEZ PRZEMOCY, realizując własny projekt STOP PRZEMOCY, w ramach 
którego uczniowie stworzyli własny KODEKS ZASAD PRZECIW PRZEMOCY.  
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Typy szkół: Technikum 
Zasadnicza 

Szkoła 
Zawodowa 

Technikum 
Uzupełniające 

Klasa: Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. I Kl. 
II Kl. I Kl. II Kl. III 

Zawód/profil: 
technik – ekonomista, hotelarstwa, Ŝywienia 

i gospodarstwa domowego, handlowiec, 
kelner, informatyk, obsługi turystycznej 

sprzedawca, 
kucharz małej 
gastronomii 

technik – Ŝywienia i 
gospodarstwa domowego, 

handlowiec,  
Liczba 
oddziałów: 36 7 7 7 8 2 2 1 1 1 

Liczba  
uczniów: R

A
Z

E
M

 

996 207 190 187 224 62 53 26 20 27 

Nauczane języki: 
j.ang. 
j.niem. 
j.włoski 

j.ang. 
j.niem. 
j.włoski 

j.ang. 
j.niem. 
j.włoski 

j.ang. 
j.niem. 
j.włoski 

j.ang. j.ang. j.ang. 
j.ros. 

j.niem 
j.ros. 

j.niem. 
j.ros. 

Ilo ść sal dydaktycznych 22 

RAZEM staŜysta kontraktowy mianowany dyplomowany 
w 
osobach 100 5 27 28 40 

Liczba 
nauczycieli wg 
stopnia 
awansu 
zawodowego: 

w 
etatach 90,15 4,31 22,02 25,58 38,24 

administracja obsługa Liczba pracowników 
niepedagogicznych  
w etatach 8 18 

 

Stan obecny Prognoza  

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

Liczba oddziałów kl. I 10 10 8* 7* 7* 
Liczba oddziałów 

ogółem 37 36 33 30 27 

Liczba uczniów 1070 996 910 820 730 
Liczba nauczycieli 
pełnowymiarowych 77 78 73 73 73 

Liczba nauczycieli 
niepełnowymiarowych 19 22  

* planowana przez Wydział Oświaty liczba oddziałów do klas I z uwzględnieniem liczby absolwentów    
   gimnazjów. 
 
 
5) Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. 

 
Adres: ul. Pszowska 92, 44-300 Wodzisław Śl.  

Dyrektor: Czesław Pieczka 
 

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu 
Śląskim jest szkołą o 50-letniej tradycji, która 
wykształciła 15 tysięcy absolwentów, ciesząca 
się wśród uczniów naszego regionu duŜą 
popularnością i zasłuŜonym prestiŜem. Od 
2000r. szkoła klasyfikowana jest wśród 100 
najlepszych szkół w Polsce, według rankingu 
„Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”.  
       Uczniowie ZST mogą poszerzać swoje 
zainteresowania dzięki szerokiej gamie kół zainteresowań, np.: budowlane, elektroniczne, 
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matematyczne, fizyczne, informatyczne recytatorskie, artystyczne, języka polskiego, działającego 
na terenie szkoły Klubu Europejskiego. W 50- letniej historii szkoły osiągnięcia naszych uczniów 
to   : 

� 85 laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 
� 2 laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 
� 10 laureatów Olimpiady „ Euroelektra” 
� 1 laureat Olimpiady Informatycznej 
� 1 finalista Olimpiady Innowacji Technicznej 
� 4 laureatów Olimpiady Wiedzy Technicznej 
� 1 laureat Olimpiady Języka Niemieckiego 
� 9 laureatów Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. 
� w współzawodnictwie druŜynowym w finale centralnym Olimpiady Wiedzy  

i Umiejętności Budowlanych aŜ 12 razy zdobyli 1 miejsce w Polsce 
� 3 – krotnie z rzędu zdobyli Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w Wojewódzkim 

Współzawodnictwie  Sportowym chłopców i 2 – krotnie III miejsce 
� 21 było stypendystami Ministra Edukacji Narodowej 
� 32 Prezesa Rady Ministrów 
� 10 Sejmiku województwa Śląskiego. 

W roku szkolnym 2010/2011:  
  w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych wśród uczniów ZST było: 
� 5 laureatów  
� 1 finalista  

w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej 
� 2 laureatów  
� 1 finalista  

w olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” 
� 2 laureatów 
� 1 finalista  

w Olimpiadzie Innowacji Technicznej 
� 1 finalista  

w Turnieju Budowlanym Złota Kielnia 
� 1 laureat  

w Wojewódzkim Współzawodnictwie sportowym o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty 
� III miejsce w kategorii chłopców  

Szkoła kładzie szczególny nacisk na naukę języków obcych – język angielski i niemiecki – 
której sprzyja podjęta współpraca z placówkami oświatowymi z róŜnych państw Europy: z Belgii, 
Czech, Francji, Niemiec, Słowacji, Włoch, Rumunii, Węgier, Norwegii, Litwy, w ramach programu 
Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry – Euroregion Silesia, Fundacji  Rozwoju Systemu 
Edukacji Sokrates – Comenius, Projekt Leonardo da Vinci w ramach programu „Uczenie się przez 
całe Ŝycie”. Od 2011 roku szkoła rozpoczęła współpracę z Politechniką Gliwicką – Centrum 
Kształcenia InŜynierów w Rybniku oraz Państwową WyŜszą Szkołą Zawodową w Raciborzu. 
           Szkoła posiada nowoczesne pracownie o pięknym wystroju i bogatym zapleczu 
dydaktycznym. Na terenie szkoły znajduje się Powiatowy MłodzieŜowy Ośrodek Sportu z boiskiem 
do piłki noŜnej i urządzeniami lekkoatletycznymi oraz dodatkowo szkoła dysponuje obiektami 
sportowymi takimi, jak: sala gimnastyczna, basen, sauna, siłownie, strzelnica.   
            Z inicjatywy uczniów na terenie szkoły działa klub ”VOLUNTATE” w ramach, którego 
młodzieŜ podejmuje prace w wolontariacie. Dodatkowo szkoła wyróŜnia się prowadzona na szeroką 
skalę Akcja Honorowego Krwiodawstwa, która nieprzerwanie trwa od 2001 roku. Przez 10 lat 
zebrano 2600 litrów krwi. 
 Z okazji 50-lecia placówki szkoła podjęła szereg działań przygotowując się do tego 
jubileuszu. Zorganizowano między innymi: koncert „Rodzice, absolwenci szkole”, paradę 
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pojazdów zabytkowych, akcję „Bezpieczna sobota”, kiermasze. W wymienionych działaniach 
brali udział uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. 
 

Typy szkół: Technikum 
Liceum 

Ogólnokształcące 

Zasadnicza 
Szkoła 

Zawodowa 

Technikum 
Uzupełniające 

 

Klasa: Kl. I Kl. 
II 

Kl. 
III 

Kl. 
IV 

Kl. I Kl. 
II 

Kl. III Kl. 
I 

Kl. 
II 

Kl. 
III 

Kl. I Kl.II 

Zawód/profil: 
technik -  budownictwa    
elektronik informatyk   

teleinforma-tyk 

klasa sporto-wa 
klasa sporto-wa  
klasa sportowa  

murarz monter instal 
urz. Sanit. 

Malarz  
tech. budownictwa 

Liczba 
oddziałów: 32 6 6 6 5 1 1 1 1 1 2 1 1 

Liczba 
uczniów: R

A
Z

E
M

 

859 167 163 160 134 24 29 35 33 33 37 28 16 

Nauczane języki: j. ang. 
j.niem. 

j. ang. 
j.niem 

j. ang. 
j.niem 

j. ang. 
j.niem 

j. ang. 
j.niem 

j. ang. 
j.niem 

j. ang. 
j.niem 

j. 
ang. 

 

j. ang. 
 

j. ang. 
 

j. ang. 
 

j.ang. 
 

Ilo ść sal dydaktycznych 21 

RAZEM staŜysta kontraktowy mianowany dyplomowany 
w 
osobach 81 0 8 37 36 

Liczba 
nauczycieli 
wg stopnia 
awansu 
zawodowego w 

etatach 73,12 0 6,71 33,20 33,21 

administracja obsługa Liczba pracowników 
niepedagogicznych  
w etatach 11,58 30,75 

 

Stan obecny Prognoza  

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

Liczba oddziałów kl. I 8 8 8* 7* 6* 
Liczba oddziałów 

ogółem 31 32 30 29 27 

Liczba uczniów 890 859 960 928 864 
Liczba nauczycieli 
pełnowymiarowych 64 63 57 55 51 

Liczba nauczycieli 
niepełnowymiarowych 17 18  

* planowana przez Wydział Oświaty liczba oddziałów do klas I z uwzględnieniem liczby absolwentów    
   gimnazjów. 
 
 
6) Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. 
 

Adres: ul. Gałczyńskiego 1, 44-300 Wodzisław Śl. 
Dyrektor: Danuta Mielańczyk 

 
Zespół Szkół Zawodowych  

w Wodzisławiu Śl. jest szkołą z tradycjami, 
czego dowodzi corocznie obchodzony Dzień 
Górnika, będący w swej formie wyrazem 
szacunku dla człowieka i zawodu. MłodzieŜ 
kończąca naszą szkołę w zawodach: technik 
elektryk, technik mechanik, technik 
górnictwa podziemnego zyskuje gwarancję 
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pracy na jednej z wybranych kopalni Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach. Od 2010r. 
gwarancja ta ulega wydłuŜeniu na czas studiów w trybie dziennym jako nagroda dla najlepszych 
uczniów. 

Bogato wyposaŜone sale lekcyjne, dostęp do sprzętu multimedialnego, estetyka szkoły 
pozytywnie wpływają na proces nauczania i atmosferę placówki. 

Oprócz tego Ŝycie środowiska uczniowskiego urozmaicone jest przez realizację dwóch 
projektów w ramach programu LLP: projekt Leonardo da Vinci oferował współpracę ze szkołą 
włoską i turecką oraz wspomoŜenie rozwoju zawodowego. Projekt LdV został wyróŜniony  
I miejscem w rywalizacji o najlepszą i najlepiej merytorycznie przygotowaną stronę www projektu. 
Z kolei w projekcie Comenius „J will be student” uczniowie współpracują z kolegami z : Hiszpanii, 
Czech, Węgier, Włoch i Turcji, wspólnie planując dalszą karierę uniwersytecką. 

W trosce o bezpieczeństwo i profilaktykę- szkoła kaŜdego roku przystępuje do projektu 
„Szkoła bez przemocy”. Szkoła legitymuje się równieŜ certyfikatem „Szkoły myślenia”. Dla dobra 
zdrowia własnego i najbliŜszych nasi uczniowie pogłębiają swoje wiadomości z zakresu medycyny 
i umiejętności z obszaru ratownictwa uczestnicząc w ogólnopolskim programie ”Masz haka na 
raka”.  

Celem podniesienia rangi dydaktycznej nie sposób nie wspomnieć o współpracy  
z Politechniką Śląską w Gliwicach i WyŜszą Szkołą Mechatroniki w Katowicach. ZaangaŜowanie 
w kształcenie zawodowe przyniosło w roku 2011 wyróŜnienie w postaci uzyskania tytułu Lidera 
Edukacji Zawodowej nadanego przez Ministra Edukacji Narodowej. 

Dla podtrzymania rywalizacji międzyszkolnej zespół organizuje konkursy powiatowe  
z tematu ekologii i wiedzy o regionie. Uczniowie szkoły wzięli takŜe udział w Międzynarodowym 
Konkursie Robotów. 

Zespół Szkół Zawodowych jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna bierze udział w Pikniku 
Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki mikołaja Kopernika. Ponadto uczestniczymy, 
chwaląc się wiedzą i umiejętnościami, w Dniach Nauki w Zabrzu. Systematycznie równieŜ 
prezentujemy nasze osiągnięcia na Festiwalu Mechatroniki w Katowicach. 

Nagrodą za cięŜką pracę  są  wyróŜnienia i indeksy. Uczniowie Zespołu po wygranej  
w konkursie „Z elektryką przez świat” zyskali indeks na wybranym przez siebie wydział 
Politechniki Śląskiej. 

Naszym doświadczeniem, osiągnięciami edukacyjnymi i sprawdzoną juŜ drogą do sukcesu 
szkolnego dzielimy się podczas organizowanego przez nas Tygodnia Kariery. 
Zespół Szkół Zawodowych rozwija się i mocno akcentuje swoje miejsce w edukacyjnej strefie 
Powiatu.  
 
Typy szkół: Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Klasa: Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. I Kl. II Kl. III 

Zawód/profil: technik górnictwa podziemnego, mechanik, 
elektryk, mechatronik, ochrony środowiska 

elektryk, 
ślusarz 

mechanik automatyki 
przemysłowej i urządzeń 

precyzyjnych 

Liczba 
oddziałów: 20 4 4 4 5 1 1 1 

Liczba 
uczniów: R

A
Z

E
M

 

570 130 121 117 118 32 22 30 

Nauczane języki: j. ang. 
j. niem. 

j. ang. 
j. niem 

j. ang. 
j. niem 

j. ang. 
j. niem 

j. ang. j. ang 
 

j. ang 
 

Ilo ść sal dydaktycznych 20 

RAZEM staŜysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

w 
osobach 49 0 12 14 23 

Liczba 
nauczycieli 
wg stopnia 
awansu 
zawodowego: 

w 
etatach 39,44 0 10,54 12,04 16,86 
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administracja obsługa Liczba pracowników 
niepedagogicznych  
w etatach 4 0 

 

Stan obecny Prognoza  

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

Liczba oddziałów kl. I 5 5 5* 5* 5* 
Liczba oddziałów 

ogółem 20 20 19 19 19 

Liczba uczniów 544 570 580 580 580 
Liczba nauczycieli 
pełnowymiarowych 27 31 31 31 31 

Liczba nauczycieli 
niepełnowymiarowych 26 18  

* planowana przez Wydział Oświaty liczba oddziałów do klas I z uwzględnieniem liczby absolwentów    
   gimnazjów. 
 
7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach 
 

Adres: ul. Obywatelska 30, 44-280 Rydułtowy 
Dyrektor: Jacek Stebel 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

w Rydułtowach, w którego skład wchodzą: 
Liceum Profilowane, Technikum, Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Policealna jest 
placówką nowoczesną i odpowiednio 
wyposaŜoną. Jej bogate zaplecze dydaktyczne 
umoŜliwia wprowadzanie nowych profili 
kształcenia ogólnozawodowego i zawodowego 
zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Dobry poziom kształcenia zapewnia wykwalifikowana 
kadra pedagogiczna realizująca nowoczesne programy nauczania. MłodzieŜ korzysta z dwóch 
pracowni komputerowych, sfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Uczniowie mają do swojej dyspozycji działające przy bibliotece multimedialne centrum informacji,  
w którym mogą się doskonalić w zakresie róŜnorodnych technik i programów komputerowych. 
W pracowni komputerowej umiejętności obsługi komputera oraz kas fiskalnych uczą się równieŜ 
sprzedawcy.  
Szkoła kształci uczniów Technikum w zawodach: technik handlowiec, technik ekonomista, technik 
Ŝywienia i gospodarstwa domowego oraz technik organizacji usług gastronomicznych, zaś w szkole 
zawodowej w zawodach: sprzedawca, cukiernik i kucharz małej gastronomii. 
Placówka posiada dwie nowoczesne pracownie kosmetyczne, w których słuchaczki Szkoły 
Policealnej zdobywają umiejętności w zakresie pielęgnacji twarzy i ciała pod okiem fachowców  
z dziedziny medycyny, fizykoterapii i kosmetologii. Pracownie są wyposaŜone  
w nowoczesne stanowiska kosmetyczne. Ponadto słuchaczki mają do dyspozycji aparaty do 
elektroterapii, aparaty do terapii ultradźwiękami oraz aparaty do nawilŜania skóry tzw. vapozony. 
Dla dziewcząt kształcących się w Szkole Policealnej w zawodzie technik masaŜysta zajęcia 
praktyczne i praktykę zawodową organizuje się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3  
w Rybniku. 
Od wielu lat szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Jaworznie przeprowadzającym egzamin we wszystkich nauczanych zawodach.  
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Uczęszczająca do szkoły młodzieŜ moŜe uczestniczyć w artystycznych i informatycznych zajęciach 
pozalekcyjnych oraz w kołach tematycznych przygotowujących do matury. Zainteresowanych 
zjednoczoną Europą zrzesza Szkolny Klub Europejski.  
Po trzech latach współpracy ze szkołami partnerskimi z Austrii, Słowacji i Czech w ramach 
projektu Sokrates Comenius - partnerska współpraca szkół placówka zrealizowała kolejny projekt 
tym ze szkołami z Niemiec, Czech i Słowacji w ramach programu Uczenie się przez całe Ŝycie - 
Comenius. W roku ubiegłym zakończyliśmy natomiast projekt pod nazwą;  „Polsko - czeska 
wyprawa kulinarna w świat” współpracując z czeską szkołą z Vitkova.  
Organizowane akcje Honorowego Krwiodawstwa i wolontariat młodzieŜy na rzecz osób 
niepełnosprawnych na stałe wpisały się w tradycję szkoły.  
Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą sportową a do dyspozycji młodzieŜy oraz mieszkańców jest 
kompleks boisk sportowych „Orlik” wraz zapleczem socjalnym. 
Perspektywiczny plan rozwoju placówki przewiduje poszerzenie oferty edukacyjnej Technikum  
o nowy zawód, którym jest technik logistyk. 
 

Typy szkół: Technikum 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa  
Szkoła 

Policealna 

Klasa: Kl. I Kl. II 
Kl. 
III 

Kl. IV Kl. I Kl. II Kl. III Kl. II 

Zawód/profil: 

technik handlowiec, 
ekonomista, Ŝyw. i  

gosp. dom,. 
org.usług gastr. 

technik handlowiec, 
ekonomista, Ŝyw. i  

gosp. dom 

cukiernik, kucharz 
małej gastronomii, 

sprzedawca 
cukiernik 

tech. 
masaŜysta; 
tech. usług 

kosmet. 

Liczba 
oddziałów: 14 2 2 2 2 2 2 1 1 

Liczba 
uczniów: R

A
Z

E
M

 

343 50 63 53 47 58 44 11 17 

Nauczane języki: j.ang. 
j.niem 

j.ang. 
j.niem. 
j.niem. 

j.ang. 
j.niem 

j.ang. 
j.niem. 

j.ang. 
j.niem. 

j.ang. 
j.niem. 

- - 

Ilo ść sal dydaktycznych 17 

RAZEM staŜysta kontraktowy mianowany dyplomowany 
w 
osobach 45 0 10 7 28 

Liczba 
nauczycieli wg 
stopnia awansu 
zawodowego: w 

etatach 37,94 0 8,23 6,28 23,43 

administracja obsługa Liczba pracowników 
niepedagogicz.  
w etatach 5 8,5 

 
Stan obecny Prognoza  

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

Liczba oddziałów kl. I 5 4 5* 5* 4* 
Liczba oddziałów 

ogółem 16 14 15 15 14 

Liczba uczniów 395 343 392 448 417 
Liczba nauczycieli 
pełnowymiarowych 35 32 32 32 32 

Liczba nauczycieli 
niepełnowymiarowych 11 13  

* planowana przez Wydział Oświaty liczba oddziałów do klas I z uwzględnieniem liczby absolwentów    
   gimnazjów. 
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8) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śl. w Radlinie  

 
Adres: ul. Orkana 23, 44-310 Radlin 

Dyrektor: Jarosław Rudol 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu 
Śląskiego w Radlinie jest szkołą z wieloletnią 
tradycją. W 2010 roku obchodziła 60 urodziny. 
Szkoła kształci w zawodach: górnik eksploatacji 
podziemnej,  mechanik – monter maszyn i urządzeń 
górniczych, elektryk o specjalności maszyny i 
urządzenia elektryczne górnictwa podziemnego dla 
których Kompania Węglowa S.A. gwarantuje 
ciekawą, dobrze płatną i cieszącą się olbrzymim zainteresowaniem społecznym pracę na dole 
kopalni. Uczniowie w trakcie nauki realizują zajęcia praktyczne, zarówno na powierzchni jak i pod 
ziemią na kopalni „ Marcel” oraz „ Rydułtowy – Anna”, co podnosi poziom fachowości  
i znajomości zawodu przyszłego górnika. Oprócz kierunków górniczych szkoła kształci 
mechaników pojazdów samochodowych oraz techników ekonomistów. 

Szkoła jest dobrze wyposaŜona, szczególnie w sprzęt komputerowy i łącza internetowe. Część 
sal posiada charakter pracowni multimedialnych. Uczniowie mają moŜliwość nauki języka 
angielskiego i niemieckiego. MłodzieŜ moŜe brać udział w zajęciach dodatkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem zajęć sportowych. Szkoła bardzo aktywnie działa na polu wolontariatu  
i honorowego krwiodawstwa. Otrzymała certyfikat „ Szkoły Promującej Zdrowie”. 

W szkole odbywa się bardzo wiele ciekawych imprez. MłodzieŜ uczestniczy w wielu 
konkursach i imprezach o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym. Reprezentacje szkoły zajmują 
czołowe miejsca i odnoszą liczne sukcesy w organizowanych zawodach sportowych - zwłaszcza  
w piłce siatkowej, lekkiej atletyce czy badmintonie. Szkoła współpracuje z licznymi lokalnymi 
instytucjami, np.: Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim, 
Forum Firm Miasta Radlin, Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych w Radlinie, MOSiR w Radlinie, 
MOK w Radlinie, Ochotniczą StraŜą PoŜarną w Radlinie. Szkoła intensywnie rozwija dwustronną 
współpracę z gimnazjum w Niemczech, w wyniku której corocznie odbywają się spotkania 
młodzieŜy, które są dofinansowywane przez  organizację międzynarodową: Polsko Niemiecką 
Współpracę MłodzieŜy. Szkoła takŜe po raz drugi bierze udział w projekcie Comenius w ramach 
którego odbywają się wizyty partnerskie zarówno uczniów jak i nauczycieli. 

Szkoła otrzymała złota odznakę za zasługi dla województwa śląskiego. 
 
 
Typy szkół: Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa  

Klasa: Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. I Kl. II Kl. III 

Zawód/profil: - - - 
technik 

ekonomis
ta 

górnik 
eksploatacji 
podziemnej, 

elektryk, 
mechanik – 

monter maszyn i 
urządzeń 

górnik eksploatacji podziemnej, 
elektryk, 

mechanik – monter maszyn i 
urządzeń, mechanik pojazdów 

samochodowych 

Liczba 
oddziałów: 13 0 0 0 1 4 4 4 

Liczba 
uczniów: 

 
366 0 0 0 20 128 139 79 

Nauczane języki: - - - j. ang. 
j. niem. 

j. ang. 
j. niem. 

j. ang. 
j. niem. 

- 

Ilo ść klas dydaktycznych  10 
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 bez stopnia staŜysta kontraktowy mianowany dyplomowany 
w 
osobach 38 3 0 5 13 17 

Liczba 
nauczycieli 
wg stopnia 
awansu 
zawodowego: 

w 
etatach 28,66 1,82 0 3,49 8,96 14,39 

administracja obsługa Liczba pracowników 
niepedagogicznych  
w etatach 4,5 8 

 

Stan obecny Prognoza  

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

Liczba oddziałów kl. I 4 4 4* 4* 4* 
Liczba oddziałów 

ogółem 
13 13 12 12 12 

Liczba uczniów 309 366 384 384 384 

Liczba nauczycieli 
pełnowymiarowych 

19 18 16 16 16 

Liczba nauczycieli 
niepełnowymiarowych 

19 20  

* planowana przez Wydział Oświaty liczba oddziałów do klas I z uwzględnieniem liczby absolwentów    
   gimnazjów. 

 
9) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie 

 
Adres: ul. Traugutta 32, 44-370 Pszów 

Dyrektor: Izabela Widera 
  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Pszowie, to szkoła, która łączy  
tradycję z nowoczesnością, regionalizm  
z europejskością. Szkoła posiada nowoczesną 
bazę dydaktyczną, w tym dwie pracownie 
komputerowe, czytelnię multimedialną  
z dostępem do Internetu oraz pracownię 
fryzjerską. Dysponuje salą gimnastyczną,  
a w ramach wychowania fizycznego korzysta 
bezpłatnie z lodowiska. Dobry poziom kształcenia zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 
Nauczyciele poświęcają uczniom wiele czasu takŜe podczas dodatkowych konsultacji. MłodzieŜ 
uczestniczy w konkursach i imprezach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim osiągając sukcesy 
szczególnie w branŜy fryzjerskiej. 

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych w kółkach: 
fotograficznym, dziennikarskim, informatycznym, sportowym i języka angielskiego. Tradycją 
szkoły są imprezy integrujące szkolne środowisko: przedstawienia teatralne, obozy, wycieczki oraz 
cieszące się duŜym zainteresowaniem Dni Promocji Zdrowia. Realizowane są autorskie projekty 
"Agresji-stop!", „W zdrowym ciele zdrowy duch” oraz programy profilaktyczne, w tym poprawy 
frekwencji. Nasza placówka włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Szkoła bez przemocy". Grupa 
wolontariuszy angaŜuje się w pracę Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin  
pn. „Radość Ŝycia" oraz świetlic środowiskowych. 
 Szkoła ma takŜe doświadczenia w udziale w takich programach jak Comenius, Socrates 
Arion, MłodzieŜ w działaniu oraz w orgaznizacji wymian z Ukrainą w ramach Fundacji Roberta 
Shumana. Wraz ze szkołami ponadgimnazjalnymi z Rydułtów od trzech lat współpracujemy  
z Gymnázium a Střední odborná škola  Orlová-Lutyně (Czechy). Obecnie realizujemy dwa projekty 
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współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: „Moja firma w mojej gminie” oraz 
„Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu” (innowacja pedagogiczna). 
 

Typ szkoły Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Profilowane 

Klasa: Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. I Kl. II Kl. III Kl. I Kl. 
II 

Kl. 
III 

Zawód/profil: 
technik usług 
fryzjerskich, 

pojazdów 
samoch. 

technik usług 
fryzjerskich, 

mechanik, pojazdów 
samoch. 

 

mechanik 
pojazdów 

samoch., fryzjer 
wielozawodowa 

mechanik 
pojazdów 
samoch. 

mechanik 
 

zarządzanie informacją, 
socjalny 

Liczba 
oddziałów: 19 1 1 2 2 3 4 3 1 1 1 

Liczba 
uczniów: R

A
Z

E
M

 

485 30 29 39 39 96 89 86 24 23 30 

Nauczane języki : j.ang. 
j.niem 

j.ang. 
j.niem 

j.ang. 
j.niem

. 

j.ang. 
j.niem. 

j.ang. 
j.niem. 

j.ang. 
j.niem 

j.ang. 
j.niem 

j.ang. 
j.niem. 

j.ang. 
j.niem 

j.ang. 
j.niem 

Ilo ść sal dydaktycznych 16 
RAZEM bez stopnia staŜysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

w 
osobach 42 1 0 8 8 25 

Liczba 
nauczycieli 
wg stopnia 
awansu  
zawodowego 

w 
etatach 38,57 1 0 6,47 6,99 24,11 

administracja obsługa Liczba pracowników  
niepedagogicznych 
 w etatach 5 10 

 

Stan obecny Prognoza  
 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

Liczba oddziałów kl. I 6 5 5* 4* 4* 
Liczba oddziałów 

ogółem 20 19 18 15 14 

Liczba uczniów 551 485 474 464 448 
Liczba nauczycieli 
pełnowymiarowych 34 34 34 33 32 

Liczba nauczycieli 
niepełnowymiarowych 15 8  

* planowana przez Wydział Oświaty liczba oddziałów do klas I z uwzględnieniem liczby absolwentów    
   gimnazjów. 
 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

10) Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. 
 

Adres: ul. Gałczyńskiego 1, 44-300 Wodzisław Śl. 
Dyrektor: BoŜena Rączka 

 
PCKU to placówka, która od 10 lat 

realizuje strategię rozwoju Powiatu 
Wodzisławskiego w obszarze edukacji: 
„Podniesienie poziomu wykształcenia oraz 
kwalifikacji zawodowych mieszkańców 
dostosowanych do zmian społeczno-
gospodarczych w powiecie. Edukacja osób z 
wieloletnim staŜem pracy oraz długotrwale 
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bezrobotnych w zakresie nowych technologii i potrzeb rynku pracy”. 
W sumie 2108 osób ukończyło szkoły róŜnych typów uzyskując lub podnosząc kwalifikacje w 16 
zawodach, oraz 666 ukończyło średnią szkołę ogólnokształcącą.  
Oferta kształcenia dostosowana jest do potrzeb osób dorosłych, czyli głównie pracujących i odbywa 
się w systemie wieczorowym, zaocznym i przez Internet. Zajęcia są prowadzone przez 
doświadczoną i stale podnoszącą swoje kwalifikacje kadrę pedagogiczną, stosującą róŜnorodne 
formy i metody kształcenia, wspomagane nowoczesnym wyposaŜeniem sal lekcyjnych i pracowni.  
Nad wysokim poziomem kształcenia, potwierdzanym wysokimi wynikami egzaminów 
zewnętrznych, czuwa system zarządzania jakością ISO 9001-2008 w zakresie „Ustawiczne 
kształcenie dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii w edukacji”. Zakres certyfikacji znajduje potwierdzenie w obecności PCKU 
w ogólnopolskiej bazie placówek, prowadzących kształcenie modułowe jak i przyznanym 
wyróŜnieniu w ogólnopolskim konkursie „Nowoczesna szkoła – zostań ambasadorem kształcenia 
na odległość”. 
Placówka realizuje wiele projektów jak m.in. EFS – „Pomysł na sukces”, „Do celu”, „Szkoła 
otwarta dla Dorosłych”, „Edukacja przez całe Ŝycie – jest w niej ukryty skarb”, „Building the 
common future”. Organizowane są Dni Regionalizmu, Dzień Sportu, Dzień Otwarty oraz 
studniówki, wigilijki, wycieczki i dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury. 
Przy PCKU funkcjonuje bogato wyposaŜone Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym 
odbywają się zajęcia praktyczne, z unikalną w skali kraju Sztolnią Górniczą. Corocznie 500 
uczniów szkół zawodowych Powiatu odbywa tam zajęcia praktyczne i specjalistyczne. 
Placówka oferuje liczne kursy i szkolenia m.in. komputerowe, tworzenia dokumentacji 
w programach typu CAD, programowania obrabiarek CNC, programowania i obsługi sterowników 
PLC, operatora wózków jezdnych z napędem silnikowym, obsługi kas fiskalnych, księgowości 
komputerowej, ekonomiczno – finansowe, inne wg zapotrzebowania.  
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Typy szkół: 
Technikum 

Uzupełniające 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
Szkoła Policealna Liceum Ogólnokształcące 

Uzupełniające 
Liceum 

Ogólnokształcące 
Klasa: Kl. I Kl. II Kl. III Kl. I Kl. II Kl. III Kl. I Kl. II Kl. I Kl. II Kl. III Kl. I Kl. II 

Zawód/profil 
technik handlowiec,  elektryk, 

mechanik,  górnictwa 
podziemnego 

górnik, eksploatacji podziemnej, 
mechanik automatyki przemysłowej i 
urządzeń precyzyjnych, sprzedawca 

technik administracji, elektryk, 
górnictwa podziemnego, 

informatyk, masaŜysta, mechanik, 
ochrony fizycznej osób i mienia, 
prac biurowych, rachunkowości 

- - - - - 

Liczba 
oddziałów: 40 3 2 2 1 2 1 10 7 2 2 2 3 3 

Liczba 
uczniów: R

A
Z

E
M

 

832 85 22 32 29 25 21 228 116 51 37 39 101 46 

Nauczane języki: j.niem. j.niem. - j.niem. j.niem. - - - j.ang. j.ang. j.ang. j.ang. j.ang. 

Ilość sal dydaktycznych 24 + 13 pracowni 

RAZEM staŜysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

w 
osobach 95 9 24 23 39 

Liczba 
nauczycieli 
wg stopnia 
awansu 
zawodowego w 

etatach 60,47 4,45 15,02 14,69 26,31 

administracja Obsługa Liczba pracowników 
niepedagogicznych  
w etatach 9 26,75 
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Stan obecny  

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

Liczba oddziałów kl. I 17 19 
Liczba oddziałów ogółem 38 40 

Liczba uczniów 508 832 
Liczba nauczycieli  
pełnowymiarowych 32 33 

Liczba nauczycieli  
niepełnowymiarowych 60 62 

1 nauczyciel (j. niemiecki) uzupełnia etat w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. w ilości  
4 godz/tydz. 
 

SZKOLNICTWO SPECJALNE 
 

11)  Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych  
w Wodzisławiu Śl. 

 
Adres: ul. Kopernika 71, 44-300 Wodzisław Śl. 

Dyrektor: Beata Rączka 
     

Zespół Placówek Szkolno 
- Wychowawczo - Rewalidacyjnych  
w Wodzisławiu Śl.  zajmuje się 
kształceniem specjalnym uczniów  
z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu lekkim, umiarkowanym, 
znacznym i głębokim, ze sprzęŜonymi 
niepełnosprawnościami oraz z autyzmem. 
Prowadzi równieŜ zajęcia wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości rozwojowe we wczesnym 
okresie ich Ŝycia (w wieku od 0  do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej). W chwili obecnej 
placówka obejmuje edukacją, wychowaniem i rehabilitacją 338 podopiecznych na róŜnych  
poziomach edukacyjnych w wieku od 0 do 25 roku Ŝycia, z tego 40 uczniów objętych jest 
zajęciami edukacyjnymi w formie nauczania indywidualnego. 
W skład Zespołu wchodzą następujące placówki: 
I. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy obejmujący następujące jednostki 

organizacyjne: 
1) Szkoła Podstawowa Specjalna  
2) Gimnazjum Specjalne  
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  
4) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy  
5) Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, 
6) Internat (obecnie ze względu na brak naboru działalność internatu jest zawieszona), 

II.  Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy dla uczniów z głębokim stopniem upośledzenia 
umysłowego, dla uczniów ze sprzęŜonymi niepełnosprawnościami  i z autyzmem. 

Wszyscy podopieczni Zespołu to osoby niepełnosprawne, z których: 106- to dzieci i młodzieŜ  
z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego, 123 - to dzieci i młodzieŜ z umiarkowanym  
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i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego, 55- to dzieci i młodzieŜ z głębokim stopniem 
upośledzenia umysłowego, 54 – to dzieci objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju. 

W Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. 
obecnie jest zatrudnionych 103 nauczycieli. Placówka zatrudnia :oligofrenopedagogów, 
surdopedagogów, tyflopedagogów,  logopedów, psychologa, doradcę zawodowego, terapeutę 
Integracji Sensorycznej, 
terapeutę w zakresie terapii metodą Tomatisa,  terapeutę w zakresie terapii metodą EEG 
Biofeedback, 
terapeutę w zakresie alternatywnej i wspomagającej komunikacji, nauczyciela z uprawnieniami 
do prowadzenia rehabilitacji ruchowej. 

Placówka organizuje róŜnorodne imprezy, przedsięwzięcia edukacyjno- wychowawcze  
i projekty szkolne ukierunkowane na rozwój ucznia, jego zainteresowania i potrzeby. Wiele  
z nich ma charakter tradycji szkolnej: 
1. Tydzień Obchodów Święta Szkoły (Dzień Patrona, Dzień dla Zdrowia, Dzień Sportu, Festyn 

Rodzinny, Dzień Wycieczki Szkolnej), 
2. Projekt Urodzin Uczniów, 
3. Koncert  Integracyjny ,,Dzieci- Dzieciom”, 
4. Organizacja Mityngu Pływackiego Olimpiady Specjalne Polska, 
5. Bal Przebierańców, Spotkania Wigilijne i inne. 
W placówce realizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne  
Placówka realizuje wiele projektów autorskich opracowanych przez nauczycieli ośrodka, a takŜe 
projekty o zasięgu ogólnopolskim (,,Ratujemy i Uczymy Ratować”, ,,Szkoła z Prawami 
Dziecka”, ,,Baw się i Ŝyj bezpiecznie”, ,,Zdrowy Uśmiech”, ,,Trzymaj Formę”, ,,JuŜ teraz zadbaj 
o zdrowie swego dziecka”, ,,Napełniamy Talerzyk”, ,,Szklanka Mleka”, ,,Owoce i Warzywa  
w Szkole” i inne). 
Placówka opracowała i wdroŜyła innowację pedagogiczną ,,Wychowanie seksualne młodzieŜy  
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym”, a takŜe innowację 
pedagogiczną realizowaną obecnie w II klasie dla uczniów z lekkim stopniem upośledzenia 
umysłowego i z autyzmem ,,Umiem uczyć się” oraz innowację pn. ,,Starsi i młodsi to jedna 
druŜyna”. 
JuŜ od dwóch lat  uczniowie najstarszych klas uczestniczą w bezprecedensowym projekcie 
autorskim  na skalę ogólnopolską -,,Mieszkanie treningowe” oraz ,,Kawiarnia Treningowa” 

W celu prezentacji środowisku lokalnemu wizerunku placówki i jej osiągnięć podejmowane 
są następujące działania: 
1. Organizacja Koncertu Charytatywnego ,,Czyń Dobro”- podczas koncertu licytowane są prace 

uczniów, na scenie prezentują swe moŜliwości uczniowie Zespołu, a dla wszystkich przyjaciół 
i darczyńców występują zaproszone gwiazdy polskiej estrady (Marek Torzewski, Alicja 
Majewska i Włodzimierz Korcz, Zbigniew Wodecki, artyści operowi scen śląskich, Stanisław 
Soyka). Dochód z koncertu przeznaczany jest na modernizację i doposaŜenie placówki. 

2. Organizowane są konferencje środowiskowe z udziałem wybitnych oligofrenopedagogów- 
autorytetów polskich (,,Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”; ,,Szkolnictwo Specjalne- 
oferta dla niepełnosprawnych”, ,,Pomoc dziecku z autyzmem”, ,,Galgenberg- nasze 
dziedzictwo kultury, historii i przyrody”, ,,Jak wspierać seksualność osób  
z niepełnosprawnością intelektualną” oraz ,,Jak mądrze wspierać rozwój małego dziecka”).  
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W obecnym roku szkolnym planowana jest konferencja podejmująca problem alternatywnej 
komunikacji.  

3. Placówkę odwiedzają liczne delegacje zagraniczne. 
4. W placówce działa amatorski teatr, w którym aktorami są dzieci i młodzieŜ o głębszym 

stopniu upośledzenia umysłowego ,,Teatr Ruchu- Mówimy Bez Słów”- spektakle zachwycają 
publiczność wodzisławską. 

Bazę dydaktyczną Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych  
w Wodzisławiu Śl. stanowią 94 pomieszczenia słuŜące do realizacji zadań dydaktyczno- 
wychowawczych (w tym duŜa i mała sala gimnastyczna, świetlica i biblioteka szkolna),  
8 pomieszczeń administracyjno- biurowych, 1 pomieszczenie pielęgniarki szkolnej, stołówka 
wraz z kuchnią i zapleczem kuchennym, 2 boiska szkolne, mieszkanie treningowe, kawiarnia 
treningowa, dwa place zabaw, letnia pracownia (na dziedzińcu szkoły). 
W placówce powstały następujące pracownie specjalistyczne: sala doświadczania świata,  
pracownia polisensoryczna, fikolandia, pracownia integracji sensorycznej, pracownia 
alternatywnej i wspomagającej komunikacji, pracownia rehabilitacji ruchowej, pracownia 
logopedyczna, pracownia terapii metodą Tomatisa i EEG Biofeedback, sala zabaw miękkich, 
pracownia komputerowa (12 stanowiskowa, 5 i 6 stanowiskowa), szkolne centrum 
multimedialne, pracownia językowa, pracownia gospodarstwa domowego, kuchnie warsztatowe 
(4), pracownia gastronomiczna, pracownie przedmiotowe (m. in. geograficzna, języka polskiego, 
fizyczna, nauczania zintegrowanego), pracownia multimedialna, pracownia zrównowaŜonego 
rozwoju,  pracownia ceramiczna,  pracownia techniczna,  pracownia poligraficzna,  pracownia 
rewalidacji indywidualnej, pracownia florystyczna, pokój klocków, mieszkanie treningowe, 
kawiarnia treningowa. 

Nauczyciele korzystają z pięciu tablic interaktywnych, sześćdziesięciu ośmiu  
komputerów stacjonarnych, jedenastu  laptopów, trzynastu rzutników multimedialnych. 
Zamontowano jedną pionową i jedną poziomą platformę dźwigową.  
Zakupiono 16- osobowy autobus szkolny. 
Świetlica szkolna funkcjonuje w czterech pomieszczeniach. 

Wysoką jakość pracy placówki potwierdzają zdobyte przez nią certyfikaty: 
1) Certyfikat ,,Śląskiej Szkoły Jakości” , 
2) Certyfikat I i II stopnia Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie, 
3) Zielony Certyfikat Placówki ZrównowaŜonego Rozwoju -pierwsza szkoła specjalna w Polsce, 

która zdobyła ten certyfikat  
4) Certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniowi  
5) Certyfikat Szkoły Bez Przemocy  
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Typy szkół: Szkoła 
Podstawowa Gimnazjum 

Zasadnicza 
Szkoła 

Zawodowa 

Szkoła 
Przysposabiająca 

do Pracy 

Ośrodek 
Rewalidacyjno-
Wychowawczy 

Zawody: - - 

kucharz małej 
gastronomi 

malarz - 
tapeciarz 

- - 

Liczba 
oddziałów: 39 11 10 2 7 9 

gr. ORW  - 
26 Liczba 

uczniów: R
A

Z
E

M
 

280 73 74 30 52 51 gr. 
pozaszkolne 

24 

Nauczane języki: j. ang. j. ang. j. ang.   

RAZEM staŜysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

w 
osobach 103 4 23 29 47 

Liczba 
nauczycieli 
wg stopnia  
awansu 
zawodowego w 

etatach 98,72 2,65 22,67 26,43 47,00 

administracja obsługa Liczba pracowników 
niepedagogicznych  
w etatach 10 42 

 

 2010/2011 2011/2012 

Liczba oddziałów kl. I 14 7 

Liczba oddziałów ogółem 39 39 

Liczba uczniów 249 280 

Liczba uczestników zajęć 40 51 
Liczba nauczycieli  
pełnowymiarowych 95 94 

Liczba nauczycieli 
niepełnowymiarowych 5 9 

 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 

 

12) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl.  
 

Adres: ul. Mendego 3, 44-300 Wodzisław Śl. 
Dyrektor: Teresa Jakubiak 

 
Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Wodzisławiu Śląskim 
została powołana do Ŝycia w dniu 15 
października 1968 r. Celem działania 
poradni jest udzielanie dzieciom  
i młodzieŜy pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, w tym pomocy 
logopedycznej, pomocy w wyborze 
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kierunku kształcenia i zawodu, a takŜe udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy związanej  
z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieŜy. 
Aktualnie w poradni pracują pedagodzy, psycholodzy, socjolog, logopedzi, surdopedagodzy, 
tyflopedagodzy, doradcy zawodowi. 
W poradni działają zespoły orzekające, które wydają:  
1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej oraz 

niedostosowanej społecznie lub zagroŜonej niedostosowaniem, wymagającej stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy,  

2) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieŜy 
upośledzonych w stopniu głębokim,  

3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemoŜliwia lub znacznie utrudnia 
uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole 
podstawowej,  

4) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieŜy, których stan zdrowia 
uniemoŜliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,  

5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia 
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.  

W ramach pomocy udzielanej dzieciom i młodzieŜy w Poradni prowadzone są: 
−        zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z dysleksją rozwojową, 
−        zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z problemami emocjonalnymi i ADHD, 
−        zajęcia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych, 
−        indywidualna terapia i psychoterapia w zaleŜności od potrzeb ucznia. 

Szczegółowe zadania statutowe realizowane są w zespołach pomocowych ds.:  
1.      wspomagania rozwoju małego dziecka i jego rodziny, 
2.      uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi, 
3.      orientacji i poradnictwa zawodowego, 
4.      opieki nad dzieckiem zdolnym, 
5.      bezpośredniej pomocy psychologicznej, 
6.  dzieci i młodzieŜy zagroŜonych niedostosowaniem społecznym. 
 
 

 
 
 2010/2011 2011/2012 

Liczba nauczycieli  
pełnowymiarowych 23 23 

Liczba nauczycieli 
niepełnowymiarowych 7 9 

 
 
 
 
 

RAZEM staŜysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

w osobach 32 1 5 8 18 

Liczba 
nauczycieli wg 
stopnia awansu 
zawodowego: 

w etatach 27,75 0,50 3,50 6,00 17,75 
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13) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. 
 

Adres: ul. 1 Maja 16A, 44-304 Wodzisław Śl. 
Dyrektor: GraŜyna Majchrowska 

 
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli funkcjonuje od 1 września 2001 
roku. Działalność Ośrodka reguluje Statut 
zatwierdzony przez Radę Powiatu 
Wodzisławskiego oraz porozumienia zawarte 
między Starostwem a gminami powiatu. 
Placówka słuŜy pomocą wszystkim 
nauczycielom pragnącym doskonalić swój 
warsztat metodyczny, prowadzi współpracę  
z instytucjami oświatowymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, bibliotekami 
pedagogicznymi i wydawnictwami.  
Główne zadania Ośrodka to: 

• organizacja i prowadzenie doradztwa metodycznego, 
• organizacja i prowadzenie doskonalenia zawodowego – konferencji i warsztatów 

metodycznych, szkoleń rad pedagogicznych, kursów dla nauczycieli, 
• propagowanie i wspieranie wymiany doświadczeń między nauczycielami i szkołami, 
• prowadzenie informacji pedagogicznej. 

           Placówka prowadzi działalność wydawniczą: Biuletyn Metodyczny – wydawany dwa razy 
w roku. Informator o kursach doskonalących – wydawany raz w roku oraz witrynę internetową 
Ośrodka gdzie zamieszczane są materiały edukacyjne dla nauczycieli i bieŜące informacje na 
temat działalności Ośrodka. W placówce zatrudnionych jest 10 pracowników etatowych  
(w tym 3 na stanowiskach pedagogicznych), funkcję doradców metodycznych pełni  
15 nauczycieli. Współpracownikami są równieŜ edukatorzy, pracownicy wyŜszych uczelni, 
pracownicy innych instytucji oświatowych. Konferencje, warsztaty metodyczne i kursy 
doskonalące organizowane są zgodnie z dokonywaną diagnozą potrzeb nauczycieli, priorytetami 
Polityki Oświatowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2009-2015 oraz priorytetami Śląskiego 
Kuratora Oświaty. Co roku Ośrodek pozyskuje granty Śląskiego Kuratora Oświaty na 
organizację i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli. 
   

 

 
 
 
 

 staŜysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

w 
osobach 0 0 0 3 

Liczba 
nauczycieli wg 
stopnia awansu 
zawodowego: w 

etatach 0 0 0 3 

administracja obsługa Liczba pracowników 
niepedagogicznych  
w etatach 3 3,5 
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2. Zbiorcze zestawienie ilości uczniów, oddziałów i nauczycieli  
w roku szkolnym 2011/2012. 

 

Nauczyciele 
Lp. Nazwa szkoły/placówki 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

liczba etaty 

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

835 27 72 61,77 

2 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Wodzisławiu Śląskim 
539 20 62 49,38 

7 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

w Rydułtowach                                  
289 11 41 34,27 

3 
Zespół Szkół Ekonomicznych 

w Wodzisławiu Śląskim   
996 36 100 90,15 

4 
Zespół Szkół Technicznych  

w Wodzisławiu Śląskim 
859 32 81 73,12 

5 
Zespół Szkół Zawodowych  

w Wodzisławiu Śląskim 
570 20 49 39,44 

8 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Rydułtowach 
343 14 45 37,94 

9 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Radlinie 
366 13 38 28,66 

10 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Pszowie 
485 19 42 38,57 

6 
Powiatowe Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim 
832 40 95 60,47 

11 
Specjalny Ośrodek Szkolno - 

Wychowawczy w Wodzisławiu Śląskim 
280 39 103 98,72 

12 
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna  

w Wodzisławiu Śląskim 
0 0 32 27,75 

13 
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim  
0 0 3 3 

RAZEM 6 394 271 763 643 
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3. Struktura wydatków oświatowych 
1) Struktura wydatków w 2010 roku w dziale oświata 
 

 

 

 

 

2) Struktura wydatków w 2011 roku w dziale oświata 
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Rozdział II 
Informacja o realizowanych 

projektach edukacyjnych przez Powiat 
Wodzisławski 
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1. Projekty realizowane przez szkoły i placówki. 
 
1) Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim 
 
1.Tytuł projektu: Polsko-Niemiecka Wymiana MłodzieŜy P-20753-10 
Okres realizacji: 20.09.2010 – 28.09.2010 
Wartość całego projektu wg umowy:   5.200,00 zł. 
MontaŜ finansowy  - dofinansowanie:  5.200,00 zł. (100 %) 
   - wkład własny: 0,00 zł. (0%) 
Źródło dofinansowania/program: „Polsko Niemiecka Współpraca MłodzieŜy” w Warszawie. 
Opis: Projekt to wymiana szkolna realizowana przez zagranicznych partnerów. W wymianie 
wzięło udział 26 osób (w tym: 2 opiekunów i 13 uczniów z Niemiec – z partnerskich szkół 
Ratsgymnasium i Riesenergymnasium w Gladbeck  oraz 2 opiekunów i 13 uczniów Zespołu 
Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.). Projekt był realizowany w Polsce. 
Głównym jego celem były warsztaty manualno-plastyczne pt. „PokaŜ mi swoją maskę, a powiem 
Ci kim jesteś”, na których uczniowie starali się wykonać odlew gipsowy twarzy swojego 
partnera. Środki z dofinansowania zostały przede wszystkim przeznaczone na zakup materiałów 
pomocniczych, pokrycia kosztów wycieczek do Krakowa, Ogrodzieńca, Zakopanego (równieŜ 
nocleg). W ramach projektu zorganizowane zostało ognisko oraz wieczorek poŜegnalny. 
 
2. Tytuł projektu: Polsko-Niemiecka Wymiana MłodzieŜy P-30098-11 
Okres realizacji:   04.04.2011r. – 12.04.2011r. 
Wartość całego projektu wg umowy: 2.431,00 zł. 
MontaŜ finansowy  - dofinansowanie:  2.431,00 zł. (100%) 
   - wkład własny: 0,00 zł. (0%) 
Opis: Przedmiotem projektu była międzynarodowa wymiana młodzieŜy. Jej realizację 
przewidziano wespół ze szkołami w Niemczech Ratsgymnasium i Riesenergymnasium  
w mieście Gladbeck. Uczniowie i opiekunowie zostali zakwaterowani u rodzin niemieckich. 
Główną ideą strony niemieckiej był aspekt regionalny i kulturowy Zagłębia Ruhry. Wymiana 
szkolna miała charakter integracyjny uczniów Szkół Partnerskich. Celem projektu jest utrwalanie 
istniejących więzi i kontaktów, poszerzenie wiedzy młodych ludzi o kraju partnera, 
zainteresowanie jego językiem, wyzbycie się wzajemnych uprzedzeń oraz kształtowanie postawy 
tolerancji dla odmienności kulturowej, narodowej i obyczajowej. Wymiana młodzieŜy ma nie 
tylko na celu zgłębianie kultury czy historii kraju partnerskiego, ale przede wszystkim prowadzić 
do wyszukania podobieństw i róŜnic Ŝycia codziennego poprzez wspólne rozmowy  
i przebywanie ze sobą. Otrzymane dofinansowane zostało przeznaczone na pokrycie części 
kosztów podróŜy (przelot samolotem).  W wymianie wzięło udział 26 osób (w tym: 2 z Polski  
i 2 z Niemiec oraz 13 uczniów z Niemiec – z partnerskich szkół Ratsgymnasium  
i Riesenergymnasium w Gladbeck – i 13 uczniów Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców 
Śląskich w Wodzisławiu Śl.)  
 
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim 
 
1.Tytuł projektu: „ Świadomość ekologiczna” 
Okres realizacji: 01.08.2009r. - 31.07.2011r. 
Wartość całego projektu wg umowy:   49.144,00 zł. 
MontaŜ finansowy  - dofinansowanie:  49.144,00 zł. (100 %) 
   - wkład własny: 0,00 ( %) 
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Kwota wydatków w roku szk. 2010/11:   28.804,64 zł. 
- dofinansowanie:   28.804,64 zł. 

   - wkład własny: 0,00 zł. 
Źródło dofinansowania/program: UE „Uczenie się przez całe Ŝycie”/program szczegółowy 
LLP Comenius. 
Opis: Główne cele projektu to promowanie inicjatyw nie naruszających równowagi ekologicznej 
oraz uświadomienie młodym ludziom jaki mają wpływ na stan środowiska naturalnego. Cele te 
zostały zrealizowane. Partnerami w projekcie były szkoły średnie z innych krajów europejskich: 
Francja (Ensemble Scolaire Immaculee Jean Paul II, St. Gregoire), Łotwa (Lejasciema 
Vidusskola), Włochy  (ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE  I.T.C. con sezione associata 
I.P.S.I.A. Tortoli), Bułgaria (Secondary school „Ivan Vazov”). W projekt zaangaŜowanych było  
w sumie 20 nauczycieli w tym 8 nauczycieli w wyjazdy zagraniczne oraz lokalnie uczestniczyło 
100 uczniów w tym 17 uczniów w wyjazdach zagranicznych. 
Działania przeprowadzone w roku szkolnym 2010/2011 to m.in.: 
1) Wizyta robocza w Bułgarii. Na miejscu: zwiedzanie elektrowni Marica East, wizyta  

w Regionalnym Inspektoracie Ochrony i Kontroli Zdrowia Publicznego, centrum ochrony 
ptaków, wykład na uniwersytecie; 

2) Wizyta robocza na Łotwie. Na miejscu: akcja sadzenia lasu, sadzenia drzew, warsztaty  
nt. wpływu dwutlenku węgla na środowisko, zwiedzanie ekologicznych gospodarstw rolnych, 
wspólna praca nad broszurą informującą o róŜnych sposobach pozyskiwania energii (źródła 
odnawialne); 

3) Przeprowadzono interaktywny quiz mierzący świadomość ekologiczną. 
W ramach dofinansowania zostały zakupione m.in. tablica interaktywna, urządzenie słuŜące do 
demonstracji metod pozyskiwania odnawialnych źródeł energii (pomoc dydaktyczna na lekcje 
fizyki), wydrukowano anglojęzyczne kalendarze na rok 2011 promujące świadomość 
ekologiczną oraz broszury na temat wpływu jaki mają młodzi ludzie na środowisko. 
 
2.Tytuł projektu: „program polsko - niemiecki w dni ach 21.09.2010 - 28.09.2010,  
oraz 29.05.2011 - 05.06.2011” 
Okres realizacji: 21.09.2010 - 28.09.2010 oraz 29.05.2011r.- 05.06.2011r. 
Wartość całego projektu wg umowy:   5.820,00 zł. 
MontaŜ finansowy  - dofinansowanie:  5.820,00 zł.(100 %) 
   - wkład własny: 0,00 (0 %) 
Kwota wydatków w roku szk. 2010/11:   4.070,00 zł. 

- dofinansowanie:   4.070,00 zł. 
   - wkład własny: 0,00 zł. 
Źródło dofinansowania/program: Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy w Warszawie 
Opis: Międzyszkolna wymiana uczniowska między II Liceum Ogólnokształcącym  
w Wodzisławiu Śląskim, a Vestisches Gymnasium z Bottrop Kirchhellen trwa juŜ 11lat. Polega 
ona na wymianie uczniów - niemieccy uczniowie przyjeŜdŜają  na tydzień do Polski a później 
następuje rewizyta polskich uczniów w Niemczech. Uczniowie zakwaterowani są zawsze  
u rodzin goszczących, mając tam równieŜ zapewnione wyŜywienie. Te 7-8 dni pobytu to wiele 
wspaniałych wycieczek, projektów i wspólnej zabawy. Program wymiany co roku minimalnie się 
zmienia, choć jego stale punkty pozostają bez zmiany. Głównym celem projektu była wzajemna 
integracja młodzieŜy szkół ponadgimnazjalnych, poznanie kultury i historii  obu krajów oraz  
ich walorów turystycznych. Głównym językiem wymiany jest język niemiecki, moŜliwe jest teŜ 
porozumiewanie się po angielsku. Działania przeprowadzone w roku szkolnym 2010/2011  
to m.in.: 
1) w Niemczech: wycieczka do parku Rozrywki - Movie Park, całodniowa wycieczka do Kolonii 

wraz ze zwiedzaniem z przewodnikiem Starego Miasta i katedry, Dzień Sportu – czyli 
wycieczka rowerowa i spływ kajakowy; 
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2) w Polsce: całodniowa wycieczka do Krakowa i zwiedzanie z przewodnikiem miasta, 
całodniowa wycieczka do Byłego Obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, Dzień 
Sportu (całodniowy pobyt w ośrodku sportowo - wypoczynkowym), liczne gry i zabawy, 
jeden dzień spędzony w szkole – uczestnictwo w lekcjach, wykładach. 

Liczba nauczycieli zaangaŜowanych w projekt: 2 
Liczba uczniów zaangaŜowanych w projekt: od 9 do  22 
 
3.Tytuł projektu: „Partnerzy w nauce”  
Okres realizacji: od 09.2009 do 06.2012r. 
Typ projektu partnerskiego – szkoła jest partnerem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  
i nie partycypuje w kosztach. 
Źródło dofinansowania/program: Europejski Fundusz Społeczny Priorytet III - Wysoka jakość 
systemu oświaty, Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja 
treści i metod kształcenia/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 
Opis: W roku szkolnym 2010/11 utworzono 3 grupy  pracujące wg. odmiennych, specyficznych 
ścieŜek, odpowiadających potrzebom uczniów, które mają na celu kształtowanie  umiejętności 
takich jak: matematyczne, naukowo-techniczne, informatyczne, przedsiębiorczości i inicjatywy. 
W projekt zaangaŜowano 7 nauczycieli oraz 38 uczniów. 
Systematycznie prowadzone były zajęcia wyrównawcze „wsparcie i pomoc”. Prowadzone były 
warsztaty aktywności własnej pt „Koła naukowe młodych”. Zorganizowano „Festiwali nauki”. 
Nauczyciele brali udział w warsztatach dydaktycznych: „Budowanie aktywności edukacyjnej 
ucznia”, „Narzędzia pedagogiczne w kształtowaniu środowiska edukacyjnego”, „Nowoczesna 
szkoła - aktywne społeczeństwo”. Prowadzone były stałe konsultacje e-learningowe dotyczące 
kształtowania kompetencji ucznia. Zorganizowano wycieczkę naukową do Łodzi, Nowego Sącza 
dla wszystkich uczestników projektu oraz obóz naukowy w Zawoi. 
Do realizacji zadań projektu  otrzymano sprzęt: tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem  
i zestawem do interaktywnej komunikacji z uczniami (PRS) z oprogramowaniem, projektor 
multimedialny oraz laptop z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 Professional,   
projektor multimedialny Sharp XR55X, urządzenie wielofunkcyjne Brother MCF, chłodziarkę 
Daewoo FR-063, STATYW Manfrotto 055XDB,  generator termiczny, materiały papiernicze  
i biurowe, drobny sprzęt dydaktyczny.  Wraz z aktualnie realizowaną 3 transzą dostawy Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. otrzyma narzędzia i sprzęt na kwotę  
ok. 50.000,00 zł. 
 
I. Porozumienie dotyczące patronatu naukowego nad klasą akademicką. 
Porozumienie  dotyczące patronatu naukowego nad klasą akademicką zostało zawarte  
z Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie w dniu 02.06.2010 na czas nieokreślony i  jest 
realizowane od 01.09.2011r. Szkoła nie partycypuje w kosztach. Uczelnia opłaca 90h zajęć 
pozalekcyjnych rocznie na kwotę 4.500,00 zł, przekazuje pomoce i podręczniki, publikacje 
naukowe oraz udostępnia nieodpłatnie laboratoria i sale wykładowe. Głównym celem 
porozumienia jest wspieranie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami ścisłymi w zakresie 
matematyki, fizyki i chemii, wizyty pracowników naukowych w szkole (wykłady, pokazy, 
prezentacje), wycieczki uczniów na uczelnię w celu odbycia zajęć typu ćwiczeniowego, 
laboratoryjnego, realizacja programów autorskich z matematyki i fizyki. 
 
II. Porozumienie dotyczące patronatu naukowego nad klasami europejskimi. 
Porozumienie dotyczące patronatu naukowego nad klasami europejskimi zostało zawarte  
z WyŜszą Szkoła Europejską w Krakowie w dniu 11.06.2010r.  na czas nieokreślony i jest 
realizowane od 01.09.2011r. Szkoła nie partycypuje w kosztach. Głównym celem porozumienia 
jest wspieranie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami humanistycznymi ze szczególnym 
uwzględnieniem treści europejskich, realizacja programu autorskiego z WOS-u (równieŜ  
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w wersji dwujęzycznej), wizyty pracowników naukowych na czele z rektorem dr. J. Gowinem 
oraz członkami honorowej kapituły uczelni (J.Olbrycht), którzy zajmują się problematyką 
europejską: wykłady debaty, prezentacje. 
 
III. Porozumienie o współpracy i partnerstwie. 
Porozumienie zawarte z Państwową WyŜszą Szkołą  Zawodową w Raciborzu w lutym 2010r. na 
czas nieokreślony. Szkoła nie partycypuje w kosztach. Głównym celem porozumienia jest 
roztoczenie opieki naukowej nad najzdolniejszymi uczniami II LO i Liceum Plastycznego, 
odbywanie praktyk studenckich w II LO, udział pracowników i studentów PWSZ w projektach 
naukowych i przedsięwzięciach naukowych realizowanych przez II LO, moŜliwość 
nieodpłatnego korzystania z pracowni i laboratoriów. 
 
3) Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim 
 
1.Tytuł projektu: „Uczenie się przez całe Ŝycie” w ramach programu Leonardo da Vinci   
Okres realizacji: 01.08.2009r. – 31.07.2011r. 
Wartość całego projektu wg umowy:   96.792,00 zł. 
MontaŜ finansowy  - dofinansowanie:  96.792,00 zł. (100 %) 
   - wkład własny: 0,00 zł. (0,00%) 
Kwota wydatków w roku szk. 2010/11:   49.744,43 zł. 

- dofinansowanie:   49.744,43 zł. (100%) 
   - wkład własny: 0,00 zł. (0,00%) 
W 2011 w projekcie roku zostały zaangaŜowane środki własne Powiatu Wodzisławskiego                
w wysokości 19.500,00 zł. Środki te nie są wkładem własnym a jedynie zostały zapoŜyczone  
i zostaną zrefundowane po rozliczeniu projektu. 
Źródło dofinansowania/program: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja 
Programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej  
43/ program Leonardo da Vinci. 
Opis: Projekt był realizowany przy współudziale szkół partnerskich z Polski (PCKU Wodzisław 
Śl.), Włoch i Turcji. Program był przeznaczony dla uczniów w wieku 16-19 lat. Skupiał się on na 
budowaniu współpracy między zespołami nauczycieli i uczniów z krajów partnerskich, której 
celem było podwyŜszenie praktycznych umiejętności zawodowych uczestników projektu. 
ZałoŜone cele zostały zrealizowane. W ramach projektu utworzono stronę internetową programu, 
która zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na najciekawszą stronę projektów 
partnerskich Leonardo da Vinci. Ponadto zbudowano model suwnicy zakończonej 
automatycznym ramieniem (produkt ZSZ Wodzisław Śl.) oraz 2 inne urządzenia mechatroniczne 
(tureckie i włoskie) zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej projekt. Projekt 
zaprojektowany przez naszą szkołę zajął drugie miejsce w międzynarodowym turnieju Robotic 
Tournament w Rybniku w kategorii Free Style. 34 uczniów uczestniczyło w zajęciach 
mechatronicznych oraz w dodatkowych zajęciach z technicznego języka angielskiego. W trakcie 
projektu odbyło się 25 mobilności, w których udział wzięło dziewięcioro uczniów i siedmioro 
nauczycieli. Były to wyjazdy do Włoch i Turcji. W ubiegłym roku szkolnym odbyły się  
2 wyjazdy, do Turcji i do Włoch. Zorganizowano ponadto 1 wizytę grupy włoskiej w Polsce, 
która wzięła udział w obchodach Dnia Górnika oraz współorganizowano konferencję 
podsumowującą realizację projektu. Ze środków projektu zakupiono części do suwnicy, 
prezenter logitech, przenośny dysk twardy, tablicę interaktywną i drukarkę. 
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2.Tytuł projektu: „Uczy ć lepiej, kształcić wyŜej, wychowywać efektywniej – promocja 
europejskiego kształcenia wyŜszego” w ramach  programu Comenius 
Okres realizacji: 01.08.2010r. – 31.07.2012r. 
Wartość całego projektu wg umowy:    77.367,00 zł. 
MontaŜ finansowy  - dofinansowanie:   77.367,00 zł. (100 %) 
   - wkład własny:  0,00 zł. (0,00%) 
Kwota wydatków w roku szk. 2010/11:    24.152,77 zł. 

- dofinansowanie:    24.152,77 zł. (100%) 
   - wkład własny: 0,00 zł. (0,00%) 
W 2012 roku zostaną zaangaŜowane środki własne Powiatu w wysokości 15.800,00 zł. Środki te 
nie są wkładem własnym, a jedynie zostaną zapoŜyczone i zrefundowane po rozliczeniu projektu. 
Źródło dofinansowania/program: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja 
Programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43/ 
program Comenius. 
Opis: Projekt jest realizowany przy współudziale partnerów - szkół z Hiszpanii, Węgier,  Czech, 
Włoch i Turcji. Uczniowie i nauczyciele szkoły biorą udział w spotkaniach roboczych 
organizowanych przez wszystkich partnerów projektu, poznają ośrodki uniwersyteckie  
w Europie, systemy kształcenia, moŜliwości kształcenia za granicą. Działania te mają na celu 
poprawę jakości edukacji młodzieŜy poprzez umocnienie współpracy europejskiej, ułatwienie 
dostępu do kształcenia w Europie, promowanie świadomości wymiaru europejskiego  
w procesach edukacyjnych. Realizacja projektu ma motywować uczniów do kształcenia 
wyŜszego, w tym kształcenia wyŜszego za granicą. W ubiegłym roku szkolnym, na przełomie 
września i października, Zespół Szkół  Zawodowych gościł partnerów projektu. Uczniowie szkół 
z Hiszpanii, Węgier,  Czech, Włoch i Turcji byli goszczeni przez rodziny uczniów szkoły.   
W ramach projektu odwiedzili Politechnikę Śląską w Gliwicach. Uczestniczyli w inauguracji 
roku akademickiego na Politechnice Śląskiej, zwiedzili teŜ Oświęcim. W styczniu, marcu i maju 
przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych byli we Włoszech, na Węgrzech i w Hiszpanii.  
W wyjazdach uczestniczyło dwoje nauczycieli i pięcioro uczniów. 
 
4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rydułtowach 
 
1.Tytuł projektu: „Energia odnawialna w kontek ście regionalnym – radzenie sobie ze 
zmniejszającymi się zasobami energii” w ramach programu Comenius. 
Okres realizacji: 01.08.2009r. – 31.07.2011r. 
Wartość całego projektu wg umowy:   96.270,72 zł. 
MontaŜ finansowy  - dofinansowanie:  96.270,72 zł. (100%) 
   - wkład własny: 0,00 zł. (0%) 
Kwota wydatków w roku szk. 2010/11: kwota wydatkowana ze środków Powiatu 
Wodzisławskiego: 18.407,64 zł. (plan 19.200,00 zł.), zostanie zrefundowana przez Agencję 
Narodową po rozliczeniu projektu.  
Źródło dofinansowania/program: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja 
Programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43/ 
program Comenius 
Opis: W międzynarodowym partnerskim projekcie współpracy szkół, oprócz Liceum  
im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, brały udział cztery szkoły: z Niemiec, Włoch, Słowacji  
i Turcji. Tematem współpracy były źródła energii odnawialnej w kontekście regionalnym czyli 
próba odpowiedzi na pytanie, czy w regionach, w których znajdują się szkoły partnerskie istnieje 
moŜliwość wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz jak poszczególne regiony radzą 
sobie ze zmniejszającymi się zasobami źródeł nieodnawialnych. Jest to obecnie jeden z szerzej 
omawianych tematów na arenie międzynarodowej, gdyŜ ekologia i ochrona środowiska są 
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najwaŜniejszymi zagadnieniami podejmowanymi w obliczu wzrastającego zanieczyszczenia  
i próby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W ciągu dwóch lat współpracy ponad 
trzydziestoosobowa grupa uczniów i nauczycieli szkoły odwiedziła wszystkich partnerów 
projektu. WaŜną częścią  wizyt było zwiedzanie miejsc, w których tworzona jest energia ze 
źródeł odnawialnych. MłodzieŜ z róŜnych krajów miała moŜliwość zobaczyć biogazownię,  
w której energia tworzona jest z kukurydzy, wejść do środka wiatraka, poznać mechanizm 
działania domów pasywnych (tzw. passive houses), które do ogrzewania wykorzystują jedynie te 
surowce jakie daje natura czy zobaczyć od środka elektrownię wodną. Współpraca dała takŜe 
wymierne efekty w sferze polepszania umiejętności językowych uczniów oraz motywacji do 
poznawania obcych kultur i obyczajów, zwalczając tym samym przejawy nietolerancji  
i ksenofobii. 
 
5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach 
 
1.Tytuł projektu: „Polsko-czeska wyprawa kulinarna w świat”  
Okres realizacji: 26.11.2009r. – 22.09.2010r. 
Wartość całego projektu wg umowy:   40 224,14 zł. 
MontaŜ finansowy  - dofinansowanie:  38 212,94 zł (95 %) 
   - wkład własny: 2 011,20 zł. (5 %) 
Kwota wydatków w roku szk. 2010/11:    13 946,07 zł. 

- dofinansowanie:   13 440,02 zł. 
   - wkład własny: 506,05 zł. 
Źródło dofinansowania/program: Euroregion Silesia Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej 
Odry/ Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita 
Polska 2007-2013. 
Opis: Projekt obejmował cztery główne działania, których celem było nawiązanie znajomości  
i przyjaźni pomiędzy uczniami z Czech i Polski poprzez wspólne rozwijanie zdolności  
i umiejętności kulinarnych: 
Działanie I – Wyprawa na Nowy Ląd – przygotowywanie potraw kuchni amerykańskiej  
i organizacja Halloween.  
Działanie II – Wariacje z karmelem i czekoladą – nauka wykonywania ozdób cukierniczych  
z karmelu, czekolady i marcepanu.  
Działanie III – Wyprawa  w krainę tradycyjnych potraw polskich – przygotowywanie potraw 
polskich. 
PowyŜsze działania zrealizowano w roku szkolnym 2009/2010, natomiast na rok szkolny 
2010/2011 przypadło zrealizowanie: 
Działania IV – Śródziemnomorska wyprawa do Włoch i Grecji –  przygotowywanie potraw 
kuchni greckiej i włoskiej, nauka stosowania róŜnych form obsługi konsumentów. 
 
6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śl. w Radlinie 
 
1.Tytuł projektu: „Wspólnie cieszymy się Europą”  
Okres realizacji: 23.05.2011 – 28.05.2011 
Wartość całego projektu wg umowy:  13.470,00 zł. 
MontaŜ finansowy  - dofinansowanie:   13.470,00 zł. (100%) 
   - wkład własny:     0,00 zł. (0%) 
Źródło dofinansowania/program: „Polsko Niemiecka Współpraca MłodzieŜy” w Warszawie 
Opis: Projekt to wymiana szkolna realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. Sejmu Śl. w Radlinie oraz partnera w Niemczech - Bismark Gymnasium w Genthin. Polega 
na kształtowaniu wraŜliwości interkulturowej  oraz  rozwoju poczucia wspólnoty europejskiej 
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poprzez poznawanie tradycji, kultury i zwyczajów innego narodu. Celem projektu jest 
wzbudzenie postaw przyjaźni między młodzieŜą Polską i Niemiecką oraz zwiększenie motywacji 
do nauki języków obcych, rozwijanie empatii i tolerancji poprzez odkrywanie podobieństw  
i akceptacje odmienności. 
Dla osiągnięcia zaplanowanych celów zostały przeprowadzone lekcje poglądowe z historii, 
zajęcia warsztatowe w grupach mieszanych, zajęcia rekreacyjno sportowe, projekcje filmów.  
W projekcie uczestniczyły 63 osoby. 
 
2.Tytuł projektu: „Od Ŝywianie, sport i zdrowie” Partnerski  Projekt Comenius 
Okres realizacji: 01.08.2010 – 31.07.2012 
Wartość całego projektu wg umowy:  76.194,00 zł. 
MontaŜ finansowy  - dofinansowanie:  60.955,20 zł. (80%) 
   - wkład własny:    15.238,80 zł. (20%) 
Kwota wydatków w roku szk. 2010/11:   42.761,74 zł. 
- dofinansowanie:  42.761,74 (100%) 
   - wkład własny:  0,00 zł. (0%) 
Źródło dofinansowania/program: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja 
Programu - Uczenie się przez całe Ŝycie z siedziba w Warszawie/ Program Comenius. 
Opis: Głównym celem projektu jest aktywne zaangaŜowanie uczniów, które będzie związane  
z kształceniem umiejętności językowych i informatycznych. W tym  celu przeprowadzono wśród  
uczniów ewaluację ankietową i wywiady. Uczniowie sporządzają projekty poświęcone tematyce 
walki z otyłością. Działania dokumentowane są poprzez tworzenie poradników kulinarnych, 
broszur i informacji zamieszczanych w Internecie. W szkole zorganizowano światowy dzień 
zdrowego odŜywiania i międzynarodowy dzień tolerancji. W ramach projektu zostały 
zorganizowane wyjazdy  z udziałem nauczycieli i uczniów naszej szkoły do krajów partnerskich 
– Bułgarii, Portugalii, Grecji. Pozostały do zrealizowania wyjazdy do Włoch i Turcji. 
 
 
7) Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych  

w Wodzisławiu Śląskim 
 
1.Tytuł projektu: Napełniamy talerzyk  
Okres realizacji:  Rok szkolny 2010/2011  
Wartość całego projektu wg umowy:   17.474,17 zł. 
MontaŜ finansowy  - dofinansowanie:  17.474,17 zł. (100 %) 
   - wkład własny:  0,00 zł. (0 %) 
Źródło dofinansowania/program:   Śląski Bank śywności  
Opis:  Dostarczanie Ŝywności dla najuboŜszej ludności Unii Europejskiej w formie posiłku lub 
paczki Ŝywnościowej. Projektem zostało objętych 150 uczniów. 
 
2.Tytuł projektu: Szklanka mleka 
Okres realizacji: Rok szkolny 2010/2011. 
Wartość całego projektu wg umowy:    2.740,50 zł. 
MontaŜ finansowy  - dofinansowanie:  2.740,50  zł. (100 %) 
   - wkład własny:  0,00  zł. (0 %) 
Źródło dofinansowania/program: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
Opis:  Bezpłatne dostarczanie mleka i przetworów mlecznych zgodnie z „Mechanizmem 
udzielania dopłat do spoŜycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych”. 
Projekt jest objęty patronatem Agencji Rynku Rolnego. Projektem zostało objętych 90 uczniów. 
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3.Tytuł projektu: Owoce w szkole 
Okres realizacji: Rok szkolny 2010/2011 
Wartość całego projektu wg umowy:   1.755,75 zł. 
MontaŜ finansowy  - dofinansowanie:  1.755,75  zł. (100 %) 
   - wkład własny:  0,00 zł. (0 %) 
Źródło dofinansowania/program:   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Opis: Bezpłatne dostawy świeŜych owoców i warzyw dla uczniów klas I – III szkoły 
podstawowej. Projektem zostało objętych 30 uczniów.        
 
4.Tytuł projektu: Dbam o zwierzęta, szanuję rośliny. Ekologia - moje hobby 
Okres realizacji:   01.04.2011r. - 31.05.2011r. 
Wartość całego projektu wg umowy:    2.500,00 zł. 
MontaŜ finansowy  - dofinansowanie:  2.500,00  zł. (100 %) 
   - wkład własny:  0,00  zł. (0 %) 
Źródło dofinansowania/program: Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego 
w Wodzisławiu Śl. 
Opis:  Projekt  „Dbam o zwierzęta, szanuję rośliny. Ekologia - moje hobby” ma na celu 
podnoszenie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii poprzez zabawę, wywołującą 
przyjemne  przeŜycia i dającą zadowolenie oraz poprzez aktywność konstrukcyjną uczniów. 
Projekt zakłada kształtowanie właściwego stosunku uczniów do świata ptaków i innych zwierząt 
oraz udział uczniów w warsztatach technicznych.  Projektem zostało objętych 250 uczniów, 
100 nauczycieli i rodzice uczniów.  
 
5.Tytuł projektu: Przyrodnicza ścieŜka poznawcza Galgenberg 
Okres realizacji:   25.04.2011r.  do nadal 
Wartość całego projektu wg umowy:   3.000,00 zł.  
MontaŜ finansowy  - dofinansowanie:  3.000,00 zł. (100 %) 
   - wkład własny:  0,00 zł. (0 %) 
Źródło dofinansowania/program: Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego 
w Wodzisławiu Śl. 
Opis:  Celem projektu jest powstanie ścieŜki przyrodniczej Galgenberg, która pozwoli dostrzec 
związki między środowiskiem naturalnym a działalnością człowieka; budowanie emocjonalnej 
więzi z przyrodą oraz stymulacja wszechstronnego rozwoju uczniów. Projektem zostało objętych 
54 uczniów. 
 
6.Tytuł projektu: Fundusz Prewencyjny PZU śycie  
Okres realizacji:   27.05.2011r.- 30.09.2011r.  
Wartość całego projektu wg umowy:    8.000,00 zł. 
MontaŜ finansowy  - dofinansowanie:  7.956,00 zł. (100 %) 
   - wkład własny: 0,00 zł. (0 %) 
Źródło dofinansowania/program:  PZU śycie S.A. 
Opis: Dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU z przeznaczeniem na zakup oraz montaŜ 
wykładziny podłogowej o podwyŜszonym standardzie w zakresie antypoślizgowości, 
ścieralności i palności. WyposaŜenie trzech sal lekcyjnych w nową wykładzinę.     
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8) Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim 
 
1.Tytuł projektu: „ Uczenie się przez całe Ŝycie” w ramach programu Leonardo da Vinci 
Okres realizacji:  01.07.2009r  - 3107.2011r. 
Wartość całego projektu wg umowy:   
MontaŜ finansowy  - dofinansowanie:  73.046,88 zł. (100%) 
   - wkład własny:           0,00 zł. (0 %) 
Kwota wydatków w roku szk. 2010/11:    33.376,49 zł. 

- dofinansowanie:  33.376,49 zł. (100 %) 
   - wkład własny:   0,00 zł. (0 %) 
W 2011 roku zostały zaangaŜowane środki Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 14.400,00 zł. 
Środki te zostały zapoŜyczone i zostaną zrefundowane po rozliczeniu projektu. 
Źródło dofinansowania/program: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa  
Agencja Programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” z siedzibą w Warszawie  
przy ul. Mokotowskiej 43/ programu Leonardo da Vinci. 
Opis: Projekt był realizowany przy współudziale szkół partnerskich z Włoch i Turcji. 
Koordynatorem projektu był Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. KaŜdy z partnerów 
miał określone zadania. Zadaniem PCKU była organizacja szkolenia w języku angielskim 
zakończonym certyfikatem dla uczestników (uczniów, słuchaczy i nauczycieli) z zakresu obsługi 
programu Solid Edg. Ponadto słuchacze i nauczyciele podczas wizyt zagranicznych słuŜyli 
pomocą w pracach na poszczególnych etapach budowy produktów końcowych. PCKU było teŜ 
głównym organizatorem konferencji podsumowującej projekt z udziałem koordynatora oraz 
wszystkich partnerów a takŜe zaproszonych gości: przedstawicieli Kuratorium, Agencji 
Narodowej, dyrektorów innych szkół zawodowych. PCKU zajęło się teŜ upowszechnianiem  
i promocją programu Leonardo w społeczności lokalnej za pośrednictwem lokalnych mediów.     
 
9) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wodzisław Śląski 
 
1.Tytuł projektu: Granty Śląskiego Kuratorium Oświaty – Doskonalenie Nauczycieli  
w Województwie Śląskim 
Okres realizacji:  IX – XI 2010r.  
Wartość całego projektu wg umowy:   
MontaŜ finansowy  - dofinansowanie:  10.227,08 zł. (100%) 

  - wkład własny:    0,00 zł. (0,0%) 
Źródło dofinansowania/program: Kuratorium Oświaty Katowice program: Doskonalenie 
Nauczycieli w Województwie Śląskim w 2010r. 
  
Opis:  W ramach  projektu Granty Śląskiego Kuratorium Oświaty – Doskonalenie Nauczycieli  
w Województwie Śląskim,  Powiatowy Ośrodek Doskonalenie Nauczycieli w Wodzisławiu 
Śląskim przeprowadził sześć  szkoleń w dwóch tematach: „Preorientacja, doradztwo zawodowe, 
a potrzeby rynku pracy”, w którym uczestniczyło 50 nauczycieli w dwóch grupach oraz 
„Wspieranie i motywowanie uczniów do nauki w procesie efektywnego uczenia się”,  
przeprowadzono  w czterech grupach po 20 nauczycieli.  Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 
130 nauczycieli z miast: Rybnika, śor, Jastrzębia Zdroju; powiatów: mikołowskiego, 
raciborskiego, rybnickiego i wodzisławskiego. 
W ramach środków przyznanych na realizację szkolenia PODN zakupił materiały biurowe na 
potrzeby placówki. 
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2. Projekty realizowane przez Wydział Oświaty. 
 

1.Tytuł projektu: „Nauka drog ą do sukcesu na Śląsku”  
Okres realizacji:  rok szkolny 2008/09, 2009/10, 2010/11. 
Wartość całego projektu :    222 152,07 zł. 
MontaŜ finansowy  - dofinansowanie:  222 152,07 zł. (100 %) 
   - wkład własny: 0,00 (0 %) 
Kwota wydatków w roku szk. 2010/11:    60 870,31 zł. 

- dofinansowanie:   60 870,31 zł. 
   - wkład własny: 0,00 zł. 
Źródło dofinansowania/program: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego / Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.3 
Opis Projekt zakładał objęcie wsparciem stypendialnym uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, 
przyrodniczych i technicznych. Szczegółowe kryteria przyznawania wsparcia określał Regulamin 
przyznawania stypendiów, który co roku był zamieszczany na stronach Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Koncepcja niniejszego projektu systemowego 
polegała na dofinansowaniu środkami programu operacyjnego zadań realizowanych przez organy 
administracji publicznej i jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych.  
Projekt prowadzony był na mocy Porozumienia nr 31/FS/2009 z dnia 25.02.2009r. o partnerskiej 
współpracy Powiatu Wodzisławskiego z Zarządem Województwa Śl. w ramach Poddziałania 
9.1.3 “Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aby zapewnić wsparcie takŜe dla uczniów 
szkół gimnazjalnych, Powiat zawarł 9 porozumień o partnerskiej współpracy z gminami z terenu 
powiatu wodzisławskiego. 
Projekt został zakończony po zakończeniu roku szkolnego 2010/11. W sumie w projekcie 
uczestniczyło 54 uczniów z terenu powiatu wodzisławskiego (w tym w r. szk. 2010/11  
- 17 uczniów). Wysokość stypendium uzaleŜniona była od uzyskanej średniej z przedmiotów 
kierunkowych i wynosiła 250zł (20 – 45 pkt.) lub 350 zł za śr. 46 – 60 pkt. W projekcie 
wynagradzany był równieŜ opiekun/nauczyciel, który pomagał swojemu uczniowi spełnić 
warunek średniej ocen oraz załoŜenia wykazane w Indywidualnym Planie Rozwoju 
Edukacyjnego Ucznia (IPREU) na rok szkolny 2010/1011. Opiekun otrzymywał 75 zł.  
za sporządzone w semestrze sprawozdanie z realizacji IPREU. 
Kolejna edycja programu stypendialnego realizowana jest przez Wydział Europejskiego 
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach i przewiduje wsparcie dla 
uczniów z terenu całego województwa śląskiego. 
 
2.Tytuł projektu: „Nowoczesny Europejczyk – Wykształcony Europejczyk"  
Okres realizacji:  03.08.2010r. – 31.08.2011r. 
Wartość całego projektu wg umowy:   274 415,00 zł. 
MontaŜ finansowy  - dofinansowanie:  274 415,00 (100 %) 
   - wkład własny: 0,00 (0 %) 
Źródło dofinansowania/program: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego / Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 
Opis: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt przewidywał zajęcia pozalekcyjne oraz wyrównawcze z matematyki, 
języka angielskiego, geografii, biologii, fizyki, przedsiębiorczości, informatyki, a takŜe 
doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną (dyŜury doradcy zawodowego), które 
przeprowadzone były w: I LO przy Zespole Szkół im.14 Pułku Powstańców Śląskich  
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w Wodzisławiu Śl., II LO przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl., III LO 
przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl., LO w Rydułtowach przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rydułtowach. 
Zajęcia wyrównawcze skierowane zostały do 300 uczniów, a pozalekcyjne do 855 uczniów. 
W całym projekcie przeprowadzono 3808 godzin zajęciowych dla 1155 uczniów,  
w utworzonych 77 grupach zajęciowych. Głównym celem projektu było stworzenie programów 
rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowanych 
na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach 
edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. 
 
3.Tytuł projektu: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu  
"Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz  
z zapleczem sanitarno-szatniowym) przy Zespole Szkół im 14 Pułku Powstańców Śląskich  
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Szkolna 1” 
Okres realizacji: 25.05.2010r. - 31.06.2011r. 
Wartość całego projektu:     992 551,31  zł.   
MontaŜ finansowy  - dofinansowanie:  684 000,00 zł. (68,92 %) 
   - wkład własny: 308 551,31  ( 31,08%) 
Źródło dofinansowania/program: Dotacje celowe: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego / „Moje Boisko Orlik 2012” 
Opis: Program „Moje Boisko – Orlik 2012” jest programem rządowym, który zakłada budowę 
ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem 
socjalnym, w kaŜdej gminie/powiecie na terenie całego kraju. ZałoŜeniem Programu jest 
udostępnienie dzieciom i młodzieŜy nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego 
uprawiania sportu.  Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z budŜetu państwa, budŜetu 
Województwa Śląskiego oraz budŜetu  Powiatu Wodzisławskiego. W skład wybudowanego 
kompleksu sportowego przy ZS im 14 Pułku Powstańców Śląskich wchodzą: 
- boisko piłkarskie o pow. 1860 m2, 
- boisko wielofunkcyjne o pow. 613,11 m2, 
oraz zaplecze sanitarno-szatniowe umieszczone w budynku szkoły. 
 
4.Tytuł projektu: „Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Zespole Placówek 
Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląski”  
Okres realizacji:   
Wartość całego projektu wg umowy:   423 949,96 zł. 
MontaŜ finansowy  - dofinansowanie:  189 879,48 zł. (44,79 %) 
   - wkład własny: 234 070,48 zł. (55,21 %) 
Źródło dofinansowania/program: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    
Opis: Głównym celem planowanej „Modernizacji(…)” było przywrócenie standardu, jaki jest 
wymagany dla pomieszczeń tego typu z punktu widzenia obecnych przepisów prawnych. 
Ponadto pomieszczenia, które  były podstawą modernizacji nie spełniały wymogów, jakie stawia 
się pomieszczeniom przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Nadzór budowlany nakazał 
Powiatowi Wodzisławskiemu usunięcie nieprawidłowości w budynku internatu Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego ze względu na nieodpowiedni stan techniczny pomieszczeń 
sanitariatów.  
W ramach przewidywanego przedmiotu dofinansowania wnioskiem ze środków PFRON 
realizowane były remonty modernizacyjne łazienek znajdujących się w dwóch pionach  
na 3 kondygnacjach, czyli 6 pomieszczeń łazienkowych higieniczno-sanitarnych. Roboty 
budowlano-remontowe związane były z demontaŜem istniejącej armatury pod wykonanie kabin 
prysznicowych, muszli klozetowych oraz stolarki drzwiowej zarówno wewnątrz pomieszczeń jak 
i wejściowe drzwi do łazienek. Wymiana stolarki okiennej we wszystkich pomieszczeniach.  
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W ramach dofinansowania została równieŜ odnowiona instalacja elektryczna oraz wodno -
kanalizacyjna, ściany pomieszczeń zostały pomalowane farbami akrylowymi.  
 
5.Tytuł projektu: „Indywidualnie, lecz dla dobra wspólnego” 
Okres realizacji: rok szkolny 2011/12 
Wartość całego projektu wg umowy:   30 000,00 zł. 
MontaŜ finansowy  - dofinansowanie:  30 000,00 zł.  (100 %) 
   - wkład własny: 0,00 ( 0,00%) 
Środki zostały pozyskane w roku szk. 2010/11:   realizacja w szkole nastąpi niebawem. 
Źródło dofinansowania/program: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego / Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. 
Opis: W roku szkolnym 2011/12 przewiduje się przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla 24 
uczniów Specjalnej Szkoły Podstawowej, Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – 
Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. Zakładana jest  organizacja zajęć logopedycznych  
dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, specjalistycznych zajęć terapeutycznych - zajęcia 
usprawniające manualnie – ceramika oraz specjalistycznych zajęć terapeutycznych alternatywnej 
komunikacji. 
Dzięki pozyskanym środkom finansowym, grupy beneficjentów będą miały moŜliwość 
skorzystania z dodatkowych form zajęć dydaktycznych. W projekcie zostanie przeprowadzonych 
480 godzin dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz w ramach zajęć usprawniających 
manualnie zakupiona zostanie glina oraz farby do malowania ceramiki. Planowane  
jest powstanie 15 grup zajęciowych które rozpoczną prace w drugiej połowie listopada br. 
Działania te mają na celu poprawę jakości edukacji, usprawnienia manualnego oraz rozwijanie 
kompetencji społecznych poprzez udział w atrakcyjnych dla dzieci niepełnosprawnych  
i upośledzonych  zajęciach aktywności twórczej. 
 
6.Tytuł projektu: „Mam zawód mam prac ę w regionie” 
Okres realizacji: 01.04.2011r. – 31.08.2013r. 
Wartość całego projektu wg umowy:   2 886 932,26 zł. 
MontaŜ finansowy  - dofinansowanie:  2 483 050,44 (86,01 %) 
   - wkład własny: 403 881,82 zł. (13,99 %) 
Środki zostały pozyskane w roku szk. 2010/11. Projekt w szkołach niebawem się rozpocznie. 
Źródło dofinansowania/program: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego / Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. 
Opis: Uczniowie siedmiu zespołów szkolnych: Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu 
Śląskim, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim, Zespół 
Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach, Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo – 
Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. - będą uczestniczyć w  dodatkowych zajęciach 
dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych słuŜących wyrównywaniu dysproporcji 
edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Uczniowie będą mieć moŜliwość skorzystania 
z dodatkowego doradztwa indywidualnego, staŜy, praktyk, kursów certyfikowanych. Dodatkowo 
zostaną doposaŜone 4 pracownie kształcenia zawodowego Powiatu Wodzisławskiego o wartości 
ok. 60 tyś kaŜda. W projekcie będzie uczestniczyć w roku szkolnym 2011/12 – 340 uczniów 
a w kolejnym roku szkolnym 2012/13 – 183 uczniów.  
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1. Informacja o inwestycjach i remontach prowadzonych w szkołach  
i placówkach Powiatu Wodzisławskiego. 

 
 
Wydział Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim zrealizował 
w 2011 r. następujące remonty i inwestycje w jednostkach oświatowych podlegających 
Powiatowi Wodzisławskiemu: 

1. W Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim wykonano 
termomodernizację placówki- docieplenie przegród zewnętrznych oraz usunięto awarię 
komina na łączną kwotę 1 063 061,00 zł z czego 311 294,00 zł to środki budŜetu powiatu na 
realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a 734 817,00 zł to 
poŜyczka WFOŚiGW w Katowicach. 

 
2. W Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim 

wykonano remont pomieszczeń sanitarno-higienicznych na kwotę 408 907,18 zł z czego 
190 646,00 zł to środki pochodzące z PFRON. 

 
3. W Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Wodzisławiu Śląskim wykonano 

kapitalny remont Sali gimnastycznej wraz z robotami elektrycznymi w jej obrębie 
(nagłośnienie i tablica wyników) na kwotę 357 284,00 zł. 

 
4. W Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim dokończono 

budowę kompleksu boisk sportowych „Moje boisko- ORLIK 2012 (boisko piłkarskie oraz 
boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym)”, a takŜe wyremontowano 
nawierzchnię drogową na terenie placówki- dziedziniec pomiędzy Zespołem Szkół im. 14 
Pułku Powstańców Śląskich a Zespołem Szkół Ekonomicznych im. O. Langego. Łączna 
kwota wyniosła 284 164,00 zł. 

 
5. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim usunięto awarię instalacji 

wodnej, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach wykonano dzięki 
współpracy z Kopalnią Rydułtowy remont klas ,korytarzy i Sali gimnastycznej, wykonano 
równieŜ projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kanalizacji deszczowej. W Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach wykonano roboty naprawcze związane  
z instalacją elektryczną oraz prace konserwatorskie i porządkowe- wycinka zieleni. 

 
Łączny koszt zakończonych remontów i inwestycji wyniósł 2 135 686,18 zł. 

Ponadto w trzech placówkach w trakcie realizacji pozostają następujące remonty  
i inwestycje: 

1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim zaplanowano następujący 
zakres prac: remont nawierzchni- wyrównanie terenu kostką brukową likwidację barier 
architektonicznych, wymianę stolarki drzwiowej oraz projekt remontu sanitariatów i instalacji 
wodnej i przeciw poŜarowej na łączną kwotę 187 013,00 zł. 
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2. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach rozpoczęto w wrześniu  

br. remont- przebudowę ogrodzenia terenu szkoły na kwotę 115 493,00 zł. 
 

3. W Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim 
zaplanowano wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych i remont wejścia głównego na 
kwotę 55 350,00zł. 

 
Z początkiem 2012r planowane jest ogłoszenie przetargu na ostatni etap  termomodernizacji 
Powiatowego  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. Prace budowlane 
dotyczyć będą instalacji centralnego ogrzewania wraz z budową wymiennikowi i likwidacją 
starej kotłowni oraz zabudowę wentylacji mechanicznej na sali gimnastycznej. Planowany koszt 
zadania wynosi 1 317 682,00 zł, z czego 390 831,00 zł to środki pochodzące z budŜetu powiatu 
na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 105 333,00 zł to dotacja 
WFOŚiGW, natomiast 751 045,00 zł to poŜyczka WFOŚiGW w Katowicach. 

 
Łączna kwota realizowanych remontów i inwestycji wynosi 1 620 188,00 zł. 
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Rozdział IV 
 

Funkcjonowanie  
szkół niepublicznych i placówek 

dotowanych przez Powiat 
Wodzisławski  
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1. Informacja o szkołach i placówkach niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez Powiat 
Wodzisławski 

 
1) Wykaz szkół niepublicznych otrzymujących dotację w roku 2011. 
 

Nazwa szkoły niepublicznej Niepubliczna Policealna Szkoła „NOTUS” 
Kierunki kształcenia technik ekonomista, technik administracji, technik 

informatyk, technik obsługi turystycznej, technik 
hotelarstwa, technik ochrony fizycznej osób i 
mienia, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, 
technik informacji naukowej, technik logistyk, 
asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka 
środowiskowa, opiekun w domu pomocy 
społecznej, technik górnictwa podziemnego, 
technik mechanik, technik budownictwa, technik 
cyfrowych procesów graficznych. 

Siedziba ul. Tysiąclecia 25 
44-300 Wodzisław Śl. 

Organ prowadzący Joanna Zdziebło 

1. 

Wysokość przekazanej dotacji  
w okresie od I – IX.2011 24.165,00 zł 

 
Nazwa szkoły niepublicznej Niepubliczne Technikum dla Dorosłych 

„NOTUS” 
Kierunki kształcenia technik górnictwa podziemnego 
Siedziba ul. Tysiąclecia 25 

44-300 Wodzisław Śl. 
Organ prowadzący Joanna Zdziebło 

2. 
 

Wysokość przekazanej dotacji  
w okresie od I – IX.2011 8.965,80 zł 

 
Nazwa szkoły niepublicznej Prywatne Uzupełniające Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radlinie 
Kierunki kształcenia - 
Siedziba ul. Orkana 23 

44-310 Radlin 
Organ prowadzący Ewa Spas 

3. 
 

Wysokość przekazanej dotacji  
w okresie od I – IX.2011 25.935,00 zł 

 
Nazwa szkoły niepublicznej Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki 

i Internetu dla Dorosłych w Wodzisławiu Śl. 
Kierunki kształcenia technik informatyk 
Siedziba ul. Szkolna 1 

44-300 Wodzisław Śl. 
Organ prowadzący Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.  

w Poznaniu 

4. 
 

Wysokość przekazanej dotacji  
w okresie od I – IX.2011 14.175,00 zł 
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Nazwa szkoły niepublicznej Niepubliczna Policealna Szkoła dla 

Dorosłych Szkoła Europejska 
„EUROCOLLEGE” w Wodzisławiu Śl. 

Kierunki kształcenia technik ekonomista, technik administracji, 
technik spedytor, technik bezpieczeństwa  
i higieny pracy, opiekun medyczny, technik 
masaŜysta, asystentka stomatologiczna, 
technik rachunkowości, technik prac 
biurowych, technik ochrony środowiska, 
technik usług kosmetycznych, technik 
budownictwa, technik informatyk 

Siedziba ul. Szkolna 1 
44-300 Wodzisław Śl. 

Organ prowadzący Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w 
Poznaniu 

5. 
 

Wysokość przekazanej dotacji  
w okresie od I – IX.2011 252.720,00 zł 

 
Nazwa szkoły niepublicznej Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja 
Kierunki kształcenia technik farmaceuta 
Siedziba ul. Szkolna 1 

44-300 Wodzisław Śl. 
Organ prowadzący Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w 

Poznaniu 

6. 
 

Wysokość przekazanej dotacji  
w okresie od I – IX.2011 43.816,84 zł 

 
Nazwa szkoły niepublicznej Niepubliczna Szkoła Policealna dla 

Dorosłych Centrum Kształcenia PRYMUS 
w Radlinie 

Kierunki kształcenia technik górnictwa podziemnego,  
technik handlowiec, technik informatyk, 
technik mechanik 

Siedziba ul. Orkana 6 
44-310 Radlin 

Organ prowadzący Centrum kształcenia PRYMUS sp. z o. o.  
w Cieszynie 

7. 
 

Wysokość przekazanej dotacji  
w okresie od I – IX.2011 171.180,00 zł 

 
Nazwa szkoły niepublicznej Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych „Twoja-Szkoła” 
Kierunki kształcenia - 
Siedziba ul. 26 Marca 66 

44-300 Wodzisław Śl. 
Organ prowadzący Angelika Cysewska – Kubala 

8. 
 

Wysokość przekazanej dotacji  
w okresie od I – IX.2011 55.084,00 zł 
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Nazwa szkoły niepublicznej Prywatne Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja-
Szkoła” 

Kierunki kształcenia - 
Siedziba ul. 26 Marca 66 

44-300 Wodzisław Śl. 
Organ prowadzący Angelika Cysewska - Kubala 

9. 
 

Wysokość przekazanej dotacji  
w okresie od I – IX.2011 126.255,00 zł 

 
 
2) Wysokości dotacji przekazanych szkołom niepublicznym w latach 2008 – 2010. 
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2. Informacja o działalności Ognisk Pracy Pozaszkolnej dotowanych 
przez Powiat Wodzisławski przekazana przez dyrektorów tych 
ognisk. 

 
 

1) Wykaz OPP dotowanych przez Powiat Wodzisławski. 
 

Nazwa placówki  Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wodzisławiu Śl. 
Adres O. XXX - lecia 41. 

44-300 Wodzisław Śl. 
Dyrektor  Natalia Sternik - Poparda 

1. 
 

Wysokość przekazanej dotacji  
w okresie od I – IX.2011 222.321,00 zł 

 
Ilość dzieci/ przedział wiekowy 
W roku szkolnym 2010/2011 w zajęciach 16 kół uczestniczyło 279 wychowanków (stan na dzień 
20.06.2010r.). Podobne koła działają w roku szk. 2011/2012 (w bieŜący roku trwa jeszcze nabór  do 
kół) 

 
Rodzaj prowadzonych zajęć 

Lp. Nazwa koła Krótki opis zaj ęć 

1 

Akademia Przedszkolaka  
-  koło taneczno- muzyczne 

Zajęcia koła organizowane  są dla   dzieci w wieku 
przedszkolnym (4-6 lat). Głównym celem zajęć jest 
umuzykalnianie, rozwijanie wraŜliwości muzycznej, 
percepcji i ekspresji twórczej. W ramach działalności 
koła wychowankowie poznają  popularne zabawy 
dziecięce, elementy tańca towarzyskiego i disco, 
śląskie tańce ludowe, a takŜe  poznają stroje,  zwyczaje 
i obrzędy naszego regionu. 

2 
Akademia Przedszkolaka- koło 
plastyczne 

Zajęcia koła organizowane  są dla   dzieci w wieku 
przedszkolnym (4-6 lat). Dzieci poznają róŜne  środki 
wyrazu plastycznego oraz techniki plastyczne. 

3 

Akademia Przedszkolaka – 
koło teatralne 

Zajęcia koła organizowane  są dla   dzieci w wieku 
przedszkolnym (5-6 lat), które na zajęciach mają 
moŜliwość zapoznać się utworami literatury dziecięcej, 
kształtować umiejętności poprawnego i swobodnego 
posługiwania się językiem polskim. Wychowankowie 
pod pieką nauczyciela przygotowują  krótkie programy 
artystyczne związane z róŜnymi okolicznościami  
i świętami. 

4 
Koło taneczne I  - BREAK 
DANCE i  HIP HOP 

Na zajęciach, wychowankowie zapoznają się   
z elementami tańca oraz układami choreograficznymi  
break dance i  hip hop. 

Liczba wychowanków 
Liczba kół 

OGÓLEM PRZEDSZ. SZK. PODST. GIMN. SZK. ŚRED. SZK. WYśSZE 

16 279 48 167 37 27 - 
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5 

Koło taneczne II  - TANIEC 
NOWOCZESNY 

Wychowankowie (grupa starsza – uczniowie 
gimnazjum i szkół średnich oraz grupa młodsza  - 
uczniowie klas młodszych szkoły podstawowej) 
zapoznają się  z elementami tańców nowoczesnych: 
tańca towarzyskiego, break dance i  hip hop, 
dyskotekowego czy tańców uŜytkowych.  Tworzą 
układy taneczne prezentowane na występach w czasie 
przeglądów i imprez środowiskowych. 

6 

Koło instrumentalno – 
wokalne grupa młodsza 

W zajęciach uczestniczą uczniowie szkoły 
podstawowej rozwijając swoje umiejętności wokalne 
poznając przeboje głównie polskiej piosenki oraz 
współpracują z kołem „Estrada Dziecięca” 
przygotowując wspólne przedstawienia. 

7 

Koło instrumentalno – 
wokalne 

Dzieci uczą się gry w zespole na metalofonach 
(cymbałkach) - z akompaniamentem instrumentów 
perkusyjnych oraz pianina. Nauka  róŜnych 
popularnych melodii odbywa się głównie ze słuchu. 
Wychowankowie koła takŜe biorą udział w imprezach 
dla środowiska lokalnego oraz w konkursach  
i przeglądach szkolnych zespołów artystycznych. 

8 

Koło wokalne MłodzieŜ z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 
rozwija swoje umiejętności wokalne poznając przeboje 
głównie polskiej piosenki.  Nabór poprzedzony jest 
przesłuchaniem i weryfikacją zainteresowanego 
zapisaniem się do koła. 

9 
Koło instrumentalne  Wychowankowie zapoznają się z budową zewnętrzną 

keyboardu oraz  techniką gry z nut i z pamięci na tym 
instrumencie. 

10 

Koło rzemiosła artystycznego i 
papieroplastyki 

Wychowankowie zapoznają się z róŜnymi technikami 
plastycznymi takimi jak: origami płaskie z kół, 
kwadratów lub trójkątów, papieroplastyka, kirigami, 
filcowanie na sucho i mokro, mozaika, kolaŜ, 
ceramika, haft krzyŜykowy i wstąŜeczkowy. Biorą 
udział w wielu konkursach plastycznych o róŜnym 
zasięgu. Organizowane są wystawy najciekawszych  
prac plastycznych powstających na zajęciach min.  
w XIII Filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Wodzisławiu Śląskim  na oś XXX- lecia. 

11 

Koło dekoratorskie Uczestnicy zajęć wykonują roŜne formy dekoracyjne  
i  uŜytkowe (dekoracje i kartki świąteczne oraz 
okolicznościowe) w poznanych technikach  
plastycznych  np. technice  pergamano, kolaŜu, 
asamblaŜu, technice serwetkowej, decoupage,  
scrapbooking, itd. 

12 

Koło  ekspresji twórczej  – SP 
16 Zawada 

Wychowankowie zapoznają się z róŜnymi technikami  
i wykonują prace plastyczne w róŜnych technikach  
rysunku i malarskich, biorą udział w konkursach, 
wykonują formy uŜytkowe i dekoracyjne na potrzeby 
własne i placówki. 

13 Koło rysunku i malarstwa Podobnie jak w pozostałych  kołach plastycznych 
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podstawowe zadania tego koła  to budzenie wyobraźni, 
inwencji plastycznej, poznawanie róŜnych środków 
wyrazu plastycznego oraz procesu twórczego  
w róŜnych technikach plastycznych, ale głównie 
rysunku i malarstwa. 

14 
Koło graficzne Wychowankowie wykonują głównie prace w  prostych 

technikach  graficznych takich jak  linoryt  
i monotypia. 

15 

Koło gitarowe  Koło skupia dzieci i młodzieŜ ze szkół podstawowych, 
gimnazjum  oraz szkół średnich. Na zajęcia mogą 
uczęszczać zarówno ci, którzy mieli juŜ styczność  
z instrumentem jak i osoby, których przygoda  
z instrumentem dopiero się zaczyna. Zespoły 
wyłonione z pośród wychowanków koła mogą 
sprawdzić swoje umiejętności  w róŜnego rodzaju 
przeglądach i konkursach. 

16 

„Estrada Dziecięca” Celem tego koła jest przede wszystkim zaspakajanie 
potrzeby twórczej aktywności, zapoznawanie 
wychowanków z wartościowymi utworami literackimi, 
kształtowanie umiejętności poprawnego i swobodnego 
posługiwania się językiem ojczystym.   
Wychowankowie kół biorą udział w  imprezach 
organizowanych dla rodziców, okolicznych szkół, 
przedszkoli i placówek opieki społecznej oraz  
w konkursach i przeglądach szkolnych zespołów 
artystycznych.  
Koło współpracuje z kołem instrumentalno-wokalnym 
i  łączy ze sobą elementy śpiewu, muzyki, tańca oraz 
poezji. W większości uczęszczają na nie dzieci z klas 
młodszych  szkoły podstawowej. 

 
Liczba nauczycieli z wykazaniem stopień awansu oraz kwalifikacje 

W placówce obecnie  zatrudnionych jest wraz z dyrektorem 6  nauczycieli – instruktorów.  
Z czego tylko 2 nauczycieli zatrudnionych jest na pełnym etacie, a pozostali realizują od 4 do11 
godzin tygodniowo. 
 

Lp. stanowisko wykształcenie Status zawodowy 

1 
Dyrektor, nauczyciel - koła 
plastyczne 

WyŜsze pedagog. mgr, Dyplomowany 

2 Nauczyciel- koła taneczne WyŜsze pedagog. mgr, Dyplomowany 
3 Nauczyciel - koła muzyczne WyŜsze pedagog. mgr, Dyplomowany 
4 Nauczyciel - koła plastyczne WyŜsze pedagog. mgr, Kontraktowy 
5 Nauczyciel - koła muzyczne WyŜsze pedagog. mgr, Dyplomowany 
6 Nauczyciel - koła teatralne  WyŜsze pedagog. mgr, Kontraktowy 

 
Materiał przygotowany przez Dyrektora – Panią Natalię Sternik - Poparda 
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Nazwa placówki  Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie 
Adres ul. Rogozina 55 

44-210 Radlin 
Dyrektor  Piotr Cybułka 

2. 
 

Wysokość przekazanej dotacji  
w okresie od I – IX.2011 101.099,00 zł 

 
Ilość dzieci/ przedział wiekowy 

 
Rodzaj prowadzonych zajęć 

Lp. Nazwa koła/zespołu Krótki opis zaj ęć 

1 Zespół wokalno-instrumentalny W pracach zespołu biorą udział dziewczęta i chłopcy       
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie.             
W ubiegłym roku  byli wykonawcami części artystycznej 
jubileuszu szkoły. 

2 Estrada Dziecięca      Zespół o bogatych tradycjach, działa przy Szkole 
Podstawowej Nr 4 w Radlinie-Obszarach. WaŜnym 
elementem wychowawczym jest  kultywowanie śląskich 
tradycji. 

3 Zespół piosenki dziecięcej Celem zespołu jest  poznanie typowych piosenek 
dziecięcych i ludowych, rozwijających wyobraźnię               
i ułatwiających poznanie otaczającego świata, 
rozbudzających wraŜliwość na piękno śpiewu i muzyki. 

4 Koło instrumentów 
klawiszowych 

PrzybliŜenie podstaw gry na keyboardach, połączonych   
z zespołowymi próbami muzykowania. Podstawę 
repertuarową tworzą łatwe utwory muzyki klasycznej       
i popularnej. 

5 Zespół wokalno-instrumentalny 
„Wesołe nutki” - grupa młodsza 

Zespół skupia dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3           
w Radlinie-GłoŜynach. Zajęcia obejmują naukę gry na 
keyboardach oraz śpiewu piosenek popularnych i 
patriotycznych.                             

6 Zespół wokalno-instrumentalny 
„Wesołe nutki” - grupa starsza 

Uświetnia szkolne akademie, spotkania z rodzicami oraz 
kiermasze świąteczne. 

7 Koło gitarowe – grupa młodsza Zajęciom przyświeca hasło: „Gdy młody człowiek trzyma 
w reku gitarę, nie schyli się po kamień”. Podstawą nauki 
gry na gitarze jest nowatorska metoda, polegająca na 
jednoczesnym czytaniu nut, śpiewaniu i graniu prostych 
piosenek ludowych i dziecięcych. 

8 Koło gitarowe – grupa starsza Jak łatwo nauczyć się akordów, by móc akompaniować 
sobie na gitarze? Jak, i co śpiewać, by uatrakcyjnić 
spotkanie towarzyskie, ognisko, wziąć udział 
w festiwalu czy przeglądzie piosenki? Zajęcia są 

Liczba wychowanków Liczba kół 
OGÓLEM PRZEDSZ. SZK. PODST. GIMN. SZK. ŚRED. SZK. WYśSZE 

16 213 - 180 21 12 - 
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odpowiedzią na pytania jakie stawiają sobie wraŜliwi 
i ambitni młodzi ludzie. 

9 Zespół wokalno-instrumentalny 
„Do jutra” 

Repertuar zespołu stanowią piosenki harcerskie, 
turystyczne, Ŝeglarskie i popularne. Grupa była 
wielokrotnym laureatem Festiwalu Piosenki Turystycznej 
w Rybniku. 

10 Koło plastyczne – grupa młodsza PrzybliŜenie dzieciom róŜnorodnych technik 
plastycznych, które moŜna zastosować w tworzeniu prac 
o róŜnorodnej tematyce. 

11 Koło plastyczne – grupa starsza Obrazy otaczającego nas świata, przetworzone na język 
plastyki owocują ciekawymi pracami, które są wysyłane 
na liczne konkursy w kraju i za granicą. 

12 Koło plastyczne – grupa 
integracyjna „Radlińska 
Przystań” 

Zajęcia są spotkaniami towarzyskimi młodych ludzi        
o róŜnym poziomie niepełnosprawności. Łączy ich pasja 
wspólnego tworzenia. Ich prace biorą udział 
w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach  
plastycznych. Są receptą na normalność i obcowanie 
ze sztuką. 

13 Koło małych form teatralnych Łączenie słowa z gestem, i towarzyszące im emocje 
tworzą teatr. RóŜnorodne jego formy od inscenizacji 
wierszy, po widowiska boŜonarodzeniowe są 
uwieńczeniem wielogodzinnych ćwiczeń i prób. 

14 Koło małych form teatralnych – 
grupa integracyjna 

Matka uczestnika zajęć na jednej z wielu edycji  
Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób 
Niepełnosprawnych w Rydułtowach, powiedziała, 
Ŝe - „to wielkie szczęście oglądać swoje dziecko na 
scenie”,  a z jej oczu spłynęły łzy... 

15 Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca 
„Radlinioki” - taniec 

Podejmujemy próbę reaktywowania zespołu z bogatą 
historią. W 2000 roku, Patrycja Weideman  otrzymała 
tytuł „MłodzieŜowego Ślązaka Roku”. 

16 Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca 
„Radlinioki” - muzyka 

Śląskie tańce ludowe i towarzyszące im piosenki, tworzą 
podwaliny regionalnej toŜsamości. Kształtują człowieka 
świadomego swoich kulturowych korzeni.   

 
Liczba nauczycieli z wykazaniem stopień awansu oraz kwalifikacje 

 nauczyciele staŜysta  kontraktowy mianowany dyplomowany 

Razem liczba 
nauczycieli 

9 0 1 3 4 

Razem etaty 2,73 0 0,28 1,44 1,01 

 
Wszyscy nauczyciele posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie 
pedagogiczne. 

 
Materiał przygotowany przez Dyrektora – Pana Piotra Cybułkę 
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Nazwa placówki  Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
w Rydułtowach 

Państwowe Ognisko Plastyczne 
im. Ludwika  Konarzewskiego 
Seniora 

Adres ul. A. Mickiewicza 33, 44-280 Rydułtowy 
Dyrektor  BoŜena Wójcicka Franciszek Nieć 

3. 
 

Wysokość 
przekazanej 
dotacji  
w okresie  
od I – IX.2011 

179.165,00 zł 

 
a) Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach  
 
Ilość dzieci/ przedział wiekowy 

 

Podział na grupy 

Lp. Grupa Liczba uczniów 

1 Klub „Bielik” 33 
2 Klub „ Orlik” 47 
3 Klub „Alkatraz” 55 

 

Rodzaj prowadzonych zajęć 

Lp. Nazwa koła Krótki opis zaj ęć 

1 Klub taneczny 
(Sempre, Sempre D, Sempre 2) 

zespoły tańca towarzyskiego z podziałem na 
kategorie wiekowe. 

2 
Zespoły taneczne  

(Klarnetki, Olimpki, Klarnetki 
mini, Klarnetki mini nowe) 

zespoły tańca dyskotekowo - rewiowego                     
z podziałem na kategorie wiekowe. 

3 Kółko teatralne 
zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 
wychowanków w zakresie teatru i gry aktorskiej 

4 
Małe formy teatralne 

w j. angielskim 
 

nauka języka angielskiego poprzez  konwersację                 
i odgrywanie scenek tematycznych w trzech 
kategoriach wiekowych. 

5 

Zespoły muzyczne 
(zespół instrumentalno-wokalny 

¾, zespół wokalny, zespół 
keybordowy, zespół gitarowy) 

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 
wychowanków w zakresie gry na instrumentach                   
i  wokalu. 

6 Zajęcia z komputerem 
(gry i zabawy z komputerem, 

zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne 
wychowanków i ich sprawności umysłowe  

Liczba wychowanków Liczba kół 
OGÓLEM PRZEDSZ. SZK. PODST. GIMN. SZK. ŚRED. SZK. WYśSZE 

26 495 31 257 150 57 ---- 
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twórcze gry edukacyjne, młodzi 
poszukiwacze) 

i uzdolnienia  - trzy kategorie wiekowe. 

 
7 
 

Koła szachowe 
(nauka debiutów i strategii, 

nauka taktyki i gra turniejowa) 

na zajęciach prowadzona jest nauka gry  
w szachy. Wychowankowie biorą udział w 
turniejach lokalnych a takŜe w mistrzowskich 
(Mistrzostwa Śląska, Mistrzostwa Polski). 

8 
 

Koła plastyczne 
 

zajęcia  rozwijające twórczość dziecka                             
i inspirujące  do samorozwoju –  trzy  kategorie 
wiekowe. 

 
9 

Klub „Bielik” 
Klub „Orlik” 

Klub „Alkatraz” 

zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze poszerzone  
o profilaktykę  uzaleŜnień i promocję zdrowego 
stylu Ŝycia. 

 
Liczba nauczycieli z wykazaniem stopień awansu oraz kwalifikacje 

Lp. stanowisko wykształcenie Status zawodowy 

1 dyrektor mgr p.p 
nauczyciel 

dyplomowany 

2 nauczyciel  - instruktor  (2 osoby) mgr p.p 
nauczyciel 

dyplomowany 

3 nauczyciel – wychowawca świetlicy mgr p.p 
nauczyciel 

dyplomowany 

4 nauczyciel  - instruktor  (2 osoby) mgr p.p 
nauczyciel 
mianowany 

5 
nauczyciel – instruktor, 

wychowawca świetlicy  (3 osoby)  
mgr p.p 

nauczyciel 
kontraktowy 

6 nauczyciel - instruktor mgr p.p 
nauczyciel 

kontraktowy 
7 nauczyciel - instruktor mgr p.p nauczyciel staŜysta 

W sumie OPP zatrudnia 11 pedagogów 
 

Materiał przygotowany przez Dyrektora – Panią BoŜenę Wójcicką 
 
 

 
 
 
b) Państwowe Ognisko Plastyczne im. Ludwika Konarzewskiego Seniora 
 
 
Ilość dzieci/ przedział wiekowy 

Dodatkowo 3 wolnych słuchaczy którzy juŜ pracują 

 

Liczba wychowanków Liczba kół 
OGÓLEM PRZEDSZ. SZK. PODST. GIMN. SZK. ŚRED. SZK. WYśSZE 

6 149 32 58 21 30 5 
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Podział na grupy 

Lp. Grupa Liczba uczniów 

1 Dzieci malarstwo 20 
2 Dzieci malarstwo 20 
3 Dzieci rzeźba 49 
4 Rok I 25 
5 Rok II 20 
6 Rok III 15        

 

Rodzaj prowadzonych zajęć 

Lp. Nazwa koła Krótki opis zaj ęć 

1 Malarstwo dzieci 

Zapoznanie się z podstawowymi technikami 
plastycznymi. Zajęcia mają na celu rozwinięcie 
wyobraźni twórczej, sprawności manualnej dzieci. 
Oprócz prac plastycznych wykonywanych na 
zajęciach, dzieci biorą udział w licznych 
konkursach plastycznych w kraju i zagranicą. Tryb 
zajęć ze względu na szeroki przedział wiekowy 
dostosowany jest do moŜliwości i sprawności 
dziecka. 

2 
Ćwiczenia rysunkowo – 
przestrzenne i kompozycja 

ROK I, II i III - Zajęcia te są bazą do rozpoczęcia 
nauki rysunku akademickiego. Uczniowie poznają 
zasady tworzenia kompozycji rysunku 
przestrzennego, rysunku brył, draperii aby                     
w kolejnych ćwiczeniach przejść do rysowania 
martwych natur, a takŜe postaci. W czasie zajęć 
poznają techniki rysunkowe, a takŜe historię 
rysunku. Biorą udział w konkursach plastycznych  
w kraju i zagranicą. Zajęcia te są dostosowane do 
wymogów na egzaminach wstępnych na uczelnie 
artystyczne. Pomagamy uczniom w solidnym 
przygotowaniu na egzaminy wstępne, łącznie                 
z przygotowaniem teczki. 

3 Historia sztuki 

ROK I i II – zajęcia są prowadzone w formie 
wykładu przybliŜające młodzieŜy zagadnienia  
i pojęcia podstawowe z tej dziedziny na przestrzeni 
wieków. Na zajęciach wykorzystywane są materiały 
biblioteczne Ogniska, sprzęt multimedialny i dostęp 
do Internetu. Uczniowie śledzą teŜ wydarzenia 
współczesnej kultury na świecie, w Europie, Polsce 
i regionie w miarę moŜliwości zwiedzają wystawy, 
odwiedzają muzea, galerie czynnie uczestnicząc  
w Ŝyciu kulturalnym miasta regionu. Przedmiot 
prowadzony jest w specjalnej pracowni 
przystosowanej do przedmiotu. Proces nauczania 
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trwa prze dwa lata na roku I i II i kończy się oceną 
za kaŜdy rok.   

4 Rysunek i ćwiczenia kolorystyczne 

ROK I – zajęcia te są prowadzone w sposób, który 
moŜliwie najlepiej rozwinie umiejętności malarskie 
i rysunkowe młodzieŜy. Podstawą jest zapoznanie 
się z technikami malarskimi, historią koloru, jego 
specyfiki. Uczniowie mając bazę w postaci rysunku 
malują głównie martwe natury, co doskonale 
przekłada się na zdobywanie techniki, a takŜe na 
przygotowanie do egzaminów na studia artystyczne. 
Zajęcia te dostosowuję do indywidualnych cech, 
umiejętności uczestnika, tak aby jak najlepiej 
wydobyć jego talent i poprowadzić go do 
zamierzonego celu. 
ROK II i III – Sposobów malowania obrazów jest 
prawie tyle, ilu malarzy, dlatego teŜ staramy się 
poznać wiele technik malarskich takich jak: obrazy 
olejne, akwarele, tempery, pastel, kolaŜ.  
Rysunek prowadzimy w technikach: węgiel, 
sangwina i kredy, ołówek i tusz. 
Tematyka naszych prac jest zróŜnicowana, często 
przedstawiająca ale i abstrakcyjna, są to: postać  
z natury, portret, martwe natury, czy prace powstałe 
w plenerze lub z wyobraźni. 

5 Projektowanie graficzne 

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje 
kształcenie umiejętności świadomego wyboru 
środków i metod projektowania dostosowanego do 
współczesnych potrzeb komunikacji wizualnej. 
Celem przedmiotu jest przygotowanie uczniów jako 
projektantów podejmujących i realizujących 
wyzwania grafiki komercyjnej, ale równieŜ 
tworzących kreatywne dzieła ze sfery kultury 
wysokiej. Uczniowie w kaŜdym semestrze 
rozwiązują zadania, według stopnia trudności  
i rozległości poruszanej problematyki. Struktura 
materiału dydaktycznego równomiernie rozwija  
w uczniach zdolność tworzenia przekazu, 
artykułowanego słowem i obrazem, równocześnie  
w warstwie znaczeniowej (treść, sens) i wizualnej 
(forma, kompozycja). 

6 Rzeźba i ceramika dzieci 

Warsztaty rzeźbiarskie w grupie dziecięcej 
rozpoczynamy od rysunku – szkicu  technika 
dowolna: ołówek, węgiel, kreda, flamaster itp. 
Dzieci modelują w glinie prace – wolno stojące 
(rzeźby pełne), płaskorzeźby, naczynia ceramiczne. 
Większość tych prac zostaje wypalona (biskwit).  
Na zajęciach uczestnicy poznają technikę 
szkliwienia rzeźb czy naczyń ceramicznych. Ze 
względu na techniki rzeźbiarskie, dzieci na 
zajęciach tych rzeźbią teŜ prace przez odejmowanie, 
odłupywanie, rycie w płytach gipsowych. Tematyka 
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jest róŜnorodna: portret, postać, sceny z Ŝycia czy 
bajek, naczynia codziennego uŜytki itp.    

7 Rzeźba młodzieŜ ROK I, II i III 

Rysunek stanowi szkic do rzeźby, kaŜde zajęcia 
zaczynamy od tej dziedziny sztuki plastycznej, 
zbogacając naszą wyobraźnię i kreskę. 
Technika rysunku dowolna: ołówek, kresa, węgiel, 
tusz, flamaster itp. 
Na warsztatach rzeźbiarskich pobudzamy  
u uczniów zdolność reagowania na kształt 
przestrzenny i układ form w przestrzeni. 
Ze względu na formę rzeźbimy prace  - wolno 
stojące (rzeźby pełne), kompozycyjne i oglądane ze 
wszystkich stron i reliefy (płaskorzeźby), oglądane 
z jednej strony. Ze względu na technikę – rzeźbimy 
nasze prace przez odejmowanie, a więc 
odłupywanie, rycie w drewnie, częściej zaś przez 
modelowanie, a więc lepienie z gliny, wosku itp.  
Część naszych prac jest konstruowana, montujemy 
(instalacje) z gotowych elementów i róŜnych 
materiałów. Tematyka naszych prac jest 
róŜnorodna: przedstawiająca portret, postać itp., 
abstrakcyjna. 

8 Emalia artystyczna 

Poznanie unikatowej techniki emalii artystycznej, 
sposobu wykonywania – malowanie na 
specyficznym materiale – blachy stalowe, 
wypalanie. Na zajęciach uczymy się historii tej 
coraz mniej popularnej techniki, oraz 
współpracujemy z osobami, które się nią zajmują  
w celu wymiany doświadczeń. 

9 Grafika artystyczne 

Przedmiot prowadzony jest z pełni przystosowanej 
do tego pracowni trzy prasy drukarskie specjalna 
farba wentylacyjna. Proces nauczania trwa prze II  
i III rok i kończy się klasyfikacją. MłodzieŜ poprzez 
praktykę i ćwiczenia poznaje podstawowe techniki 
plastyczne monotypia, linoryt i wklęsłoryt. Śledzi 
poprzez media nowe tendencje, uczestniczy  
w wernisaŜach związanych z grafiką. Czynnie 
bierze udział w konkursach Międzynarodowych, 
Ogólnopolskich, Wojewódzkich, regionalnych 
gdzie odnosi regularnie sukcesy.   

 

 

Liczba nauczycieli z wykazaniem stopień awansu oraz kwalifikacje 

Lp. stanowisko wykształcenie Status zawodowy 

1 dyrektor dr p.p 
nauczyciel 
mianowany 
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2 nauczyciel mgr p.p 
nauczyciel 

kontraktowy 

3 nauczyciel mgr p.p. 
nauczyciel 

kontraktowy 
 

Materiał przygotowany przez Dyrektora – Pana Franciszka Nieć 
 

 
 
2) Wysokości dotacji przekazanych OPP w latach 2008 - 2010. 
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Rozdział V 
 

Informacja o wynikach egzaminu 
maturalnego oraz o wynikach 
potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe w roku szkolnym 2010/2011 
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1. Wyniki egzaminu maturalnego  
 
1) Ostateczne wyniki egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010/2011 

 

Typ szkoły Nazwa zespołu 
Liczba 

zdających 
Zdało Zdawalność 

Liceum Ogólnokształcące 
Zespół Szkół im. 14 Pułku Powst. 
Śląskich w Wodzisławiu Śląskim  284 284 100,00 

Liceum Ogólnokształcące 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Wodzisławiu Śląskim 178 176 98,88 

Liceum Ogólnokształcące 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 
1 w Rydułtowach  140 133 95,00 

Liceum Ogólnokształcące 
Zespół Szkół Technicznych  
w Wodzisławiu Śląskim 31 25 80,65 

Liceum Profilowane 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Pszowie 

14 11 78,57 

Liceum Profilowane 
Zespół Szkół Technicznych  
w Wodzisławiu Śląskim 54 33 61,11 

Liceum Profilowane 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 
2 w Rydułtowach 9 5 55,56 

Technikum 
Zespół Szkół Technicznych  
w Wodzisławiu Śląskim 128 124 96,88 

Technikum 
Zespół Szkół Zawodowych  
w Wodzisławiu Śląskim 

64 57 89,06 

Technikum 
Zespół Szkół Ekonomicznych  
w Wodzisławiu Śl. 214 188 87,85 

Technikum 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Radlinie 15 13 86,67 

Technikum 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Pszowie 23 14 60,87 

Technikum 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 
2 w Rydułtowach 

29 17 58,62 

Technikum Uzupełniające 
Powiatowe Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim 32 12 37,50 

Technikum Uzupełniające 
Zespół Szkół Ekonomicznych  
w Wodzisławiu Śl. 

17 6 35,29 

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

Powiatowe Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim 22 14 63,64 

Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące dla 

Dorosłych 

Powiatowe Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim 32 17 53,13 

RAZEM 1277 1124 88,02 
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2) Zestawienie procentowe wyników egzaminu maturalnego z uwzględnieniem 
typów szkół 
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2. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
 
1) Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

w roku szkolnym 2010/2011 
 

Typ szkoły Nazwa zespołu Liczba 
zdających 

Liczba tych, 
którzy zdali 

% tych, 
którzy zdali 

Zespół Szkół Zawodowych  
w Wodzisławiu Śl. 

87 61 70,11 

Zespół Szkół Ekonomicznych  
w Wodzisławiu Śl. 

217 169 77,88 

Zespół Szkół Technicznych  
w Wodzisławiu Śl. 128 95 74,22 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalna Nr 
2 w Rydułtowach 49 32 65,31 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Pszowie 

41 22 53,66 

Technikum 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Radlinie 16 2 12,50 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalna Nr 
2 w Rydułtowach 37 35 94,59 

Zespół Szkół Ekonomicznych  
w Wodzisławiu Śl. 

43 38 88,37 

Zespół Szkół Zawodowych  
w Wodzisławiu Śl. 

26 13 50,00 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Radlinie 69 58 84,06 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia 
Ustawicznego  
w Wodzisławiu Śląskim 

10 4 40,00 

Powiatowe Centrum Kształcenia 
Ustawicznego  
w Wodzisławiu Śląskim 

39 20 51,28 Technikum 
Uzupełniające 

 Zespół Szkół Ekonomicznych  
w Wodzisławiu Śl. 

22 17 77,27 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalna  
Nr 2 w Rydułtowach 9 8 88,89 

Szkoła Policealna 
 Powiatowe Centrum Kształcenia 

Ustawicznego  
w Wodzisławiu Śląskim 

106 83 78,30 

RAZEM 899 657 73,08 
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2) Zestawienie procentowe wyników egzaminu zawodowego z uwzględnieniem 
typów szkół. 
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3) Informacja o wynikach z egzaminu zawodowego potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe z uwzględnieniem typu szkoły i zawodu 

 
 

Informacja o wynikach z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  
w poszczególnych zawodach w Zespole Szkół Ekonomicznych  

im. Oskara Lanego w Wodzisławiu Śl. 
 

Typ szkoły Zawód 
Liczba 

zdających Liczba zdanych %  zdających 

technik ekonomista 84 69 82,14 

technik hotelarstwa 30 22 73,33 

technik handlowiec 28 19 67,86 

technik Ŝywienia i 
gospodarstwa domowego 

25 24 96,00 

technik informatyk 25 17 68,00 

Technikum Nr 2 

kelner 25 18 72,00 

technik Ŝywienia i 
gospodarstwa domowego 

14 10 71,43 Technikum 
Uzupełniające 

technik handlowiec 8 7 87,50 

kucharz małej gastronomii 20 15 75,00 Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 1 sprzedawca 23 23 100,00 

 
Informacja o wynikach z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  
w poszczególnych zawodach w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. 

 

Typ szkoły Zawód 
Liczba 

zdających 
Liczba zdanych % zdających 

technik budownictwa 63 48 76,19 
technik elektronik  29 21 72,41 

Technikum Nr 3 im. rtm. 
Witolda Pileckiego  

technik informatyk  36 26 72,22 

 
Informacja o wynikach z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  
w poszczególnych zawodach w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. 

  

Typ szkoły Zawód 
Liczba 

zdających 
Liczba zdanych % zdających 

technik elektryk 20 7 35,00 

technik mechatronik 20 13 65,00 

technik mechanik 22 16 72,73 
Technikum Nr 1 

technik górnictwa 
podziemnego 

25 25 100,00 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Nr 3 

mechanik 
automatyki 

przemysłowej i 
urządzeń 

precyzyjnych 

26 13 50,00 
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Informacja o wynikach z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  
w poszczególnych zawodach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Rydułtowach 
 

Typ szkoły Zawód 
Liczba 

zdających 
Liczba zdanych % zdających 

technik handlowiec 24 12 50,00 

Technikum technik Ŝywienia i 
gospodarstwa 
domowego 

25 20 80,00 

kucharz Małej 
gastronomii 

14 13 92,86 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

sprzedawca 23 22 95,65 

Szkoła Policealna   
technik usług 

kosmetycznych 
9 8 88,89 

 
 

Informacja o wynikach z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  
w poszczególnych zawodach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie 

 

Typ szkoły Zawód 
Liczba 

zdających Liczba zdanych % zdających 

technik usług 
fryzjerskich 

23 11 47,83 
Technikum 

technik mechanik 18 11 61,11 

 
 

Informacja o wynikach z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  
w poszczególnych zawodach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego 

w Radlinie 
 

Typ szkoły Zawód 
Liczba 

zdających 
Liczba zdanych % zdających 

Technikum technik ekonomista 16 2 12,50 

górnik eksploatacji 
podziemnej 

46 38 82,61 

elektryk 10 7 70,00 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

mechanik 
samochodowy 

13 13 100,00 
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Informacja o wynikach z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  
w poszczególnych zawodach w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Wodzisławiu Śl. 
 

Typ szkoły Zawód 
Liczba 

zdających 
Liczba zdanych %  zdających 

technik elektryk 10 1 10,00% 

technik górnictwa 
podziemnego 

4 4 100,00% 

technik  mechanik 16 9 56,25% 

Technikum Uzupełniające 
 dla Dorosłych 

technik handlowiec 9 6 66,67% 

technik BHP 17 14 82,35% 

technik administracji 15 10 66,67% 
technik architektury 

krajobrazu 
5 3 60,00% 

technik 
rachunkowości 

18 12 66,67% 

technik informatyk 10 4 40,00% 

Szkoła Policealna  
dla Dorosłych 

technik górnictwa 
podziemnego 

41 40 97,56% 

sprzedawca 3 2 66,67% 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
dla Dorosłych 

mechanik automatyki 
przemysłowej i 

urządzeń 
precyzyjnych 

7 2 28,57% 
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PODSUMOWANIE 
 
 

Informacje obrazujące funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych oraz prognozy liczby 

oddziałów w  tych szkołach potwierdzają tezę, Ŝe w następnych latach spadek liczby uczniów 

wpłynie zasadniczo na zatrudnienie nauczycieli. Ta tendencja jest juŜ odczuwalna. W bieŜącym 

roku szkolnym liczba nauczycieli zmniejszyła się o 7 osób w stosunku do poprzedniego (w tym 

czterech nauczycieli skorzystało z uprawnień emerytalnych). Na podkreślenie zasługuje 

właściwie prowadzona polityka kadrowa przez dyrektorów szkół  w latach minionych.  

Na szczególne uznanie zasługują dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych za realizację 

edukacyjnych projektów ukierunkowanych na rozwój zainteresowań, predyspozycji, kompetencji 

zawodowych uczniów oraz za organizację procesu dydaktycznego i właściwy nadzór, dzięki 

czemu uczniowie szkół powiatu wodzisławskiego osiągają bardzo wysoki procent zdawalności 

na egzaminie maturalnym. NaleŜy takŜe zauwaŜyć bardzo dobre przygotowanie uczniów do 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zarówno w technikach (np. technik 

górnictwa podziemnego w ZSZ w Wodzisławiu Śl. – 100,00 %), jak i zasadniczych szkołach 

zawodowych (np.  mechanik samochodowy w ZSZ w Radlinie – 100%).    

 
 
 


