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WPROWADZENIE 
 

Niniejsze sprawozdanie jest informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych, w tym 

o  efektach kształcenia oraz działań organu prowadzącego w roku szkolnym 2020/2021. 

Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji wynika z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), który stanowi, iż 

organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, 

przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu 

maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły 

nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych 

typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, 

a także o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub 

właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy 

do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.  

Celem opracowania jest prezentacja danych wynikających z realizacji zadań oświatowych 

Powiatu Wodzisławskiego w roku szkolnym 2020/2021, tj. w okresie od 1 września 2020 r. do 31 

sierpnia 2021 r.  

Sprawozdanie przygotowane zostało na podstawie informacji zebranych ze szkół i placówek 

(stan na dzień 13 września 2021 r.), arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych w roku 

szkolnym 2020/2021 w porównaniu z aktualnym rokiem szkolnym, analizy wyników egzaminów 

zewnętrznych (sesja 2021) sporządzonych na podstawie danych przekazanych szkołom przez 

Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie.  

Jednocześnie w sprawozdaniu przedstawiono informacje na temat organizacji zajęć 

edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego 

z uwzględnieniem wykorzystania metod, a także technik kształcenia na odległość w szkołach 

i placówkach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych 

w  związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. 

 

 

 Naczelnik Wydziału Oświaty Członek Zarządu Powiatu 

 Katarzyna Zöllner – Solowska Kornelia Newy 
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1 Działalność szkół i placówek oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Wodzisławski 

1.1 Zestawienie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Wodzisławski w roku szkolnym 2020/2021 

Powiat Wodzisławski jest organem prowadzącym dla sześciu zespołów szkół dla młodzieży, 

w  tym jednej kształcącej również osoby dorosłe w formach szkolnych tj. liceum ogólnokształcące 

dla dorosłych, szkoła policealna, branżowa szkoła II stopnia i na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych, dwóch liceów ogólnokształcących oraz jedną szkołę zawodową. Powiat 

Wodzisławski prowadzi także jedną placówkę dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną a także placówkę doskonalenia nauczycieli.  

Szkoły ponadpodstawowe funkcjonują w czterech gminach miejskich na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego:  

1) w Wodzisławiu Śląskim:  

 I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich,  

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych,  

 Zespół Szkół Ekonomicznych,  

 Zespół Szkół Technicznych,  

 Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,  

 Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych,  

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,  

 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,  

2) w Rydułtowach:  

 Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich,  

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych, 

3) w Radlinie:  

 Branżowa Szkoła I stopnia, 

4) w Pszowie:  

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych. 
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1.2 Charakterystyka poszczególnych szkół i placówek oświatowych 

Powiatu Wodzisławskiego w latach szkolnych 2020/2021 – 

2021/2022 

1.2.1 Licea ogólnokształcące 

 I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 

w  Wodzisławiu Śląskim  

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

Dyrektor: Janina Rurek 

1.2.1.1.1 Informacja o ilości oddziałów i uczniów  

Typ szkoły Liczba 

oddziałów 

2020/2021 

Liczba 

oddziałów 

2021/2022 

Liczba 

uczniów 

2020/2021 

Liczba 

uczniów 

2021/2022 

Średnia 

uczniów 

na oddział 

2020/2021 

Średnia 

uczniów 

na oddział 

2021/2022 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

im. 14 Pułku 

Powstańców 

Śląskich  

27 26 825 802 30,55 30,85 

1.2.1.1.2 Informacja o nauczycielach 

Wyszczególnienie 2020/2021 2021/2022 

Liczba nauczycieli 

w etatach 

55,31 55,30 

1.2.1.1.3 Pracownicy administracji i obsługi 

Wyszczególnienie administracja 

2020/2021 

administracja 

2021/2022 

obsługa 

2020/2021 

obsługa 

2021/2022 

Liczba pracowników 

niepedagogicznych 

w etatach 

8 8 14 13 
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 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim 

Adres: ul. Wyszyńskiego 39, 44-300 Wodzisław Śląski 

Dyrektor: Wojciech Komorek 

1.2.1.2.1 Informacja o ilości oddziałów i uczniów  

Typ szkoły Liczba 

oddziałów 

2020/2021 

Liczba 

oddziałów 

2021/2022 

Liczba 

uczniów 

2020/2021 

Liczba 

uczniów 

2021/2022 

Średnia 

uczniów 

na oddział 

2020/2021 

Średnia 

uczniów 

na oddział 

2021/2022 

II Liceum 

Ogólnokształcące 

z Oddziałami 

Dwujęzycznymi 

i Integracyjnymi 

im. Ks. prof. Józefa 

Tischnera  

17 17 488 487 28,71 28,65 

Liceum Sztuk 

Plastycznych 

5 5 125 126 25,00 25,2 

Ogólnokształcąca 

Szkoła Sztuk 

Pięknych  

2 1 29 18 14,50 18,00 

Razem 24 23 642 631 26,75 27,43 

1.2.1.2.2 Informacja o nauczycielach 

Wyszczególnienie 2020/2021 2021/2022 

Liczba nauczycieli 

w etatach 

62,36 63,09 

1.2.1.2.3 Pracownicy administracji i obsługi 

Wyszczególnienie administracja 

2020/2021 

administracja 

2021/2022 

obsługa 

2020/2021 

obsługa 

2021/2022 

Liczba pracowników 

niepedagogicznych 

w etatach 

7,5 6,75 7,75 9,5 
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 Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach  

Adres: ul. Skalna 1, 44-280 Rydułtowy 

Dyrektor: Piotr Skowronek 

1.2.1.3.1 Informacja o ilości oddziałów i uczniów  

Typ szkoły Liczba 

oddziałów 

2020/2021 

Liczba 

oddziałów 

2021/2022 

Liczba 

uczniów 

2020/2021 

Liczba 

uczniów 

2021/2022 

Średnia 

uczniów 

na oddział 

2020/2021 

Średnia 

uczniów 

na oddział 

2021/2022 

Liceum 

Ogólnokształcące 

im. Noblistów 

Polskich 

8 7 243 218 30,37 31,14 

1.2.1.3.2 Informacja o nauczycielach 

Wyszczególnienie 2020/2021 2021/2022 

Liczba nauczycieli 

w etatach 

21,95 20,12 

1.2.1.3.3 Pracownicy administracji i obsługi 

Wyszczególnienie administracja 

2020/2021 

administracja 

2021/2022 

obsługa 

2020/2021 

obsługa 

2021/2022 

Liczba pracowników 

niepedagogicznych 

w petatach 

5 5 5 6 
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1.2.2 Szkoły zawodowe 

 Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim 

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

Dyrektor: Maria Lach 

1.2.2.1.1 Informacja o ilości oddziałów i uczniów 

Typ szkoły Liczba 

oddziałów 

2020/2021 

Liczba 

oddziałów 

2021/2022 

Liczba 

uczniów 

2020/2021 

Liczba 

uczniów 

2021/2022 

Średnia 

uczniów 

na oddział 

2020/2021 

Średnia 

uczniów 

na oddział 

2021/2022 

Technikum nr 2 

im. Komisji 

Edukacji 

Narodowej 

27 27 798 786 29,55 29,11 

Branżowa Szkoła 

I stopnia nr 1 

im. Komisji 

Edukacji 

Narodowej  

4 4 116 117 29,00 29,25 

Razem 31 31 914 903 29,48 29,13 

Kwalifikacyjne 

Kursy Zawodowe 

1 - 28 - 28,00 - 

Ogółem 32 31 942 903 29,44 29,13 

 

Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej 

Zawód Liczba uczniów 

2020/2021 

Liczba uczniów 

2021/2022 

Technik ekonomista 195 177 

Technik hotelarstwa 110 96 

Technik handlowiec 68 55 

Technik informatyk 85 93 

Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

162 149 

Technik organizacji turystyki 115 119 

Technik reklamy 52 79 

Technik rachunkowości 11 18 
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Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 

Zawód Liczba uczniów 

2020/2021 

Liczba uczniów 

2021/2022 

Sprzedawca 37 33 

Kucharz 31 40 

Cukiernik 48 44 

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

Kwalifikacja Liczba uczniów 

2020/2021 

Liczba uczniów 

2021/2022 

EKA.05 – Prowadzenie spraw 

kadrowo – płacowych i gospodarki 

finansowej jednostek 

organizacyjnych 

28 - 

1.2.2.1.2 Informacja o nauczycielach 

Wyszczególnienie 2020/2021 2021/2022 

Liczba nauczycieli 

w etatach 

71,07 66,78 

1.2.2.1.3 Pracownicy administracji i obsługi 

Wyszczególnienie administracja 

2020/2021 

administracja 

2021/2022 

obsługa 

2020/2021 

obsługa 

2021/2022 

Liczba pracowników 

niepedagogicznych 

w etatach 

7,5 7,5 11,5 11,5 
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 Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim 

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

Dyrektor: Czesław Pieczka 
 

1.2.2.2.1 Informacja o ilości oddziałów i uczniów  

Typ szkoły Liczba 

oddziałów 

2020/2021 

Liczba 

oddziałów 

2021/2022 

Liczba 

uczniów 

2020/2021 

Liczba 

uczniów 

2021/2022 

Średnia 

uczniów 

na oddział 

2020/2021 

Średnia 

uczniów 

na oddział 

2021/2022 

Technikum nr 3 

im. rtm. Witolda 

Pileckiego  

24 23 675 656 28,13 28,52 

III Liceum 

Ogólnokształcące 

z Oddziałami 

Sportowymi im. rtm. 

Witolda Pileckiego  

4 5 119 135 29,75 27 

Branżowa Szkoła 

I stopnia nr 2 im. 

rtm. Witolda 

Pileckiego 

2 2 27 39 13,5 19,5 

Razem 30 30 821 830 27,37 27,67 

 

Technikum nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego 

Zawód Liczba uczniów 

2020/2021 

Liczba uczniów 

2021/2022 

Technik budownictwa 197 168 

Technik informatyk 304 266 

Technik elektronik 40 46 

Technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej 

71 84 

Technik programista 63 92 

 
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego 

Zawód Liczba uczniów 

2020/2021 

Liczba uczniów 

2021/2022 

Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych 

w budownictwie 

27 39 
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1.2.2.2.2 Informacja o nauczycielach 

Wyszczególnienie 2020/2021 2021/2022 

Liczba nauczycieli 

w etatach 

66,75 64,77 

1.2.2.2.3 Pracownicy administracji i obsługi 

Wyszczególnienie administracja 

2020/2021 

administracja 

2021/2022 

obsługa 

2020/2021 

obsługa 

2021/2022 

Liczba pracowników 

niepedagogicznych 

w etatach 

10,58 9,33 17,25 16,25 

 Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Wodzisławiu Śląskim  

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

Dyrektor: Danuta Mielańczyk 

1.2.2.3.1 Informacja o ilości oddziałów i uczniów 

Typ szkoły Liczba 

oddziałów 

2020/2021 

Liczba 

oddziałów 

2021/2022 

Liczba 

uczniów 

2020/2021 

Liczba 

uczniów 

2021/2022 

Średnia 

uczniów 

na oddział 

2020/2021 

Średnia 

uczniów 

na oddział 

2021/2022 

Technikum nr 1 

im. Piastów 

Śląskich 

24 23 674 666 28,08 28,96 

Branżowa Szkoła 

I stopnia nr 3 im. 

Piastów Śląskich 

8 8 236 228 29,50 28,50 

Razem 32 31 910 894 28,44 28,84 

Liceum 

Ogólnokształcące 

dla Dorosłych 

2 2 58 38 29,00 19,00 

Branżowa Szkoła 

II stopnia 

1 2 23 31 23,00 15,50 

Kwalifikacyjne 

Kursy Zawodowe 

8 9 189 198 23,63 22,00 

Ogółem 43 44 1180 1161 27,44 26,39 
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Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich 

Zawód Liczba uczniów 

2020/2021 

Liczba uczniów 

2021/2022 

Technik górnictwa podziemnego 31 20 

Technik mechanik 91 92 

Technik elektryk 113 112 

Technik mechatronik 173 156 

Technik analityk 102 101 

Technik chłodnictwa i klimatyzacji 84 95 

Technik automatyk 62 62 

Technik spawalnictwa 18 28 

 
 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Piastów Śląskich 

Zawód Liczba uczniów 

2020/2021 

Liczba uczniów 

2021/2022 

Stolarz 30 36 

Operator obrabiarek skrawających 122 108 

Ślusarz 9 - 

Elektryk 75 84 

 

Branżowa Szkoła II stopnia 

Zawód Liczba uczniów 

2020/2021 

Liczba uczniów 

2021/2022 

Technik mechanik 23 31 

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

Kwalifikacja  Liczba uczniów 

2020/2021 

Liczba uczniów 

2021/2022 

EKA.01 - Obsługa klienta 

w  jednostkach administracji 

0 28 

EKA.01 – Obsługa klienta 

w  jednostkach administracji 

24 - 

EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-

płacowych i  gospodarki finansowej 

jednostek organizacyjnych 

28 28 

EKA.07 – Prowadzenie rachunkowości 27 30 

ELE.02 – Montaż, uruchomienie i 

konserwacja instalacji, maszyn i 

urządzeń elektrycznych  

28 27 

INF.03 – Tworzenie i  administrowanie 

stronami i aplikacjami internetowymi 

oraz bazami danych 

26 - 

INF.04 – Projektowanie, 

programowanie i testowanie aplikacji 

- 24 
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Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

Kwalifikacja  Liczba uczniów 

2020/2021 

Liczba uczniów 

2021/2022 

MEC.03 - Montaż i obsługa maszyn i 

urządzeń  

28 27 

MEC.05 - Użytkowanie obrabiarek 

skrawających  

25 27 

MEC.09 – Organizacja i  nadzorowanie 

procesów produkcji maszyn i  urządzeń 

3 7 

1.2.2.3.2 Informacja o nauczycielach 

Wyszczególnienie 2020/2021 2021/2022 

Liczba nauczycieli 

w etatach 

91,19 85,52 

1.2.2.3.3 Pracownicy administracji i obsługi 

Wyszczególnienie administracja 

2020/2021 

administracja 

2021/2022 

obsługa 

2020/2021 

obsługa 

2021/2022 

Liczba pracowników 

niepedagogicznych 

w etatach 

11,20 13,20 22,50 22,00 
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 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach 

Adres: ul. Obywatelska 30, 44-280 Rydułtowy 

Dyrektor: Beata Pirogowicz od 01.09.2021 roku, Jacek Stebel do 31.08.2021 roku 

1.2.2.4.1 Informacja o ilości oddziałów i uczniów  

Typ szkoły Liczba 

oddziałów 

2020/2021 

Liczba 

oddziałów 

2021/2022 

Liczba 

uczniów 

2020/2021 

Liczba 

uczniów 

2021/2022 

Średnia 

uczniów 

na oddział 

2020/2021 

Średnia 

uczniów 

na oddział 

2021/2022 

Technikum  11 11 311 311 28,27 28,27 

Branżowa Szkoła 

I stopnia  

4 4 74 84 18,50 21,00 

Razem 15 15 385 395 25,67 26,33 

 

Technikum 

Zawód Liczba uczniów 

2020/2021 

Liczba uczniów 

2021/2022 

Technik logistyk 161 163 

Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

54 45 

Technik fotografii i multimediów  96 103 

 

Branżowa Szkoła I stopnia 

Zawód Liczba uczniów 

2020/2021 

Liczba uczniów 

2021/2022 

Wielozawodowa 74 84 

1.2.2.4.2 Informacja o nauczycielach 

Wyszczególnienie 2020/2021 2021/2022 

Liczba nauczycieli 

w etatach 

34,92 33,44 

1.2.2.4.3 Pracownicy administracji i obsługi 

Wyszczególnienie administracja 

2020/2021 

administracja 

2021/2022 

obsługa 

2020/2021 

obsługa 

2021/2022 

Liczba pracowników 

niepedagogicznych 

w etatach 

5 5 7 6 
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 Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie  

Adres: ul. Orkana 23, 44-310 Radlin 

Dyrektor: Jarosław Rudol 

1.2.2.5.1 Informacja o ilości oddziałów i uczniów  

Typ szkoły Liczba 

oddziałów 

2020/2021 

Liczba 

oddziałów 

2021/2022 

Liczba 

uczniów 

2020/2021 

Liczba 

uczniów 

2021/2022 

Średnia 

uczniów 

na oddział 

2020/2021 

Średnia 

uczniów 

na oddział 

2021/2022 

Branżowa Szkoła 

I stopnia  

7 7 204 191 29,14 27,29 

 

Branżowa Szkoła I stopnia 

Zawód Liczba uczniów 

2020/2021 

Liczba uczniów 

2021/2022 

Mechanik monter maszyn i urządzeń 59 47 

Ślusarz 43 34 

Wielozawodowa 102 110 

1.2.2.5.2 Informacja o nauczycielach 

Wyszczególnienie 2020/2021 2021/2022 

Liczba nauczycieli 

w etatach 

15,13 13,63 

 

1.2.2.5.3 Pracownicy administracji i obsługi 

Wyszczególnienie administracja 

2020/2021 

administracja 

2021/2022 

obsługa 

2020/2021 

obsługa 

2021/2022 

Liczba pracowników 

niepedagogicznych 

w etatach 

5 5 6,4 6,3 
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 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie 

Adres: ul. Traugutta 32, 44-370 Pszów 

Dyrektor: Izabela Widera 

1.2.2.6.1 Informacja o ilości oddziałów i uczniów  

Typ szkoły Liczba 

oddziałów 

2020/2021 

Liczba 

oddziałów 

2021/2022 

Liczba 

uczniów 

2020/2021 

Liczba 

uczniów 

2021/2022 

Średnia 

uczniów 

na oddział 

2020/2021 

Średnia 

uczniów 

na oddział 

2021/2022 

Technikum  2 3 53 77 26,5 25,67 

Branżowa Szkoła 

I stopnia  

11 11 269 294 24,45 26,73 

Razem 13 14 322 371 24,77 26,50 

 

Technikum 

Zawód Liczba uczniów 

2020/2021 

Liczba uczniów 

2021/2022 

Technik pojazdów samochodowych 11 19 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  42 58 

 

Branżowa Szkoła I stopnia 

Zawód Liczba uczniów 

2020/2021 

Liczba uczniów 

2021/2022 

Mechanik pojazdów samochodowych 90 96 

Fryzjer 85 84 

Wielozawodowa 94 114 

1.2.2.6.2 Informacja o nauczycielach 

Wyszczególnienie 2020/2021 2021/2022 

Liczba nauczycieli 

w etatach 

22,03 23,66 

1.2.2.6.3 Pracownicy administracji i obsługi 

Wyszczególnienie administracja 

2020/2021 

administracja 

2021/2022 

obsługa 

2020/2021 

obsługa 

2021/2022 

Liczba pracowników 

niepedagogicznych 

w etatach 

5 5 8 8 
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1.2.3 Szkolnictwo specjalne 

 Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu 

Śląskim 

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

Dyrektor: Józef Pierzga od 01.09.2021 roku, Andrzej Skiba do 31.08.2021 roku 

1.2.3.1.1 Informacja o ilości oddziałów i uczniów  

Typ szkoły Liczba 

oddziałów 

2020/2021 

Liczba 

oddziałów 

2021/2022 

Liczba 

uczniów 

2020/2021 

Liczba 

uczniów 

2021/2022 

Średnia 

uczniów 

na oddział 

2020/2021 

Średnia 

uczniów 

na oddział 

2021/2022 

Szkoła 

Podstawowa 

Specjalna 

35 39 147 148 4,20 3,79 

Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca 

do Pracy 

12 12 50 52 4,17 4,33 

Indywidualne 

zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze 

0 0 2 3 0 0 

Ośrodek 

Rewalidacyjno - 

Wychowawczy 

8 7 27 24 3,38 3,43 

Wczesne 

wspomaganie 

0 0 25 18 0 0 

Razem 55 58 251 245 4,56 4,22 

1.2.3.1.2 Informacja o nauczycielach 

Wyszczególnienie 2020/2021 2021/2022 

Liczba nauczycieli 

w etatach 

93,86 99,56 

1.2.3.1.3 Pracownicy administracji i obsługi 

Wyszczególnienie administracja 

2020/2021 

administracja 

2021/2022 

obsługa 

2020/2021 

obsługa 

2021/2022 

Liczba pracowników 

niepedagogicznych 

w etatach 

9,13 8,13 55,50 60 
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1.2.4 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wodzisławiu Śląskim  

Adres: ul. Mendego 3, 44-300 Wodzisław Śląski 

Dyrektor: Teresa Jakubiak 

1.2.4.1.1 Informacja o liczbie uczniów realizujących wczesne wspomaganie 

Typ szkoły Liczba uczniów 

2020/2021 

Liczba uczniów 

2021/2022 

Wczesne 

wspomaganie 

44 58 

1.2.4.1.2 Informacja o nauczycielach 

Wyszczególnienie 2020/2021 2021/2022 

Liczba nauczycieli 

w etatach 

29,75 30,50 

1.2.4.1.3 Pracownicy administracji i obsługi 

Wyszczególnienie administracja 

2020/2021 

administracja 

2021/2022 

obsługa 

2020/2021 

obsługa 

2021/2022 

Liczba pracowników 

niepedagogicznych 

w etatach 

6 6 2 2 

1.2.5 Ośrodek doskonalenia nauczycieli 

 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim 

Adres: Oś. 1 Maja 16A, 44-304 Wodzisław Śląski 

Dyrektor: Iwona Miler 

1.2.5.1.1 Informacja o nauczycielach 

Wyszczególnienie 2020/2021 2021/2022 

Liczba nauczycieli 

w etatach 

6,25 6,25 
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1.2.5.1.2 Pracownicy administracji i obsługi 

Wyszczególnienie administracja 

2020/2021 

administracja 

2021/2022 

obsługa 

2020/2021 

obsługa 

2021/2022 

Liczba pracowników 

niepedagogicznych 

w etatach 

4,5 4,5 2,25 2,25 

1.3 Informacja o ilości uczniów, oddziałów i nauczycieli 

1.3.1 Zestawienie zbiorcze o ilości uczniów, oddziałów i nauczycieli w roku 

szkolnym 2020/2021 - 2021/2022 

Z powyższej tabeli wynika, iż w obecnym roku szkolnym liczba uczniów w szkołach i  placówkach 

zmalała o 68 uczniów, natomiast liczba oddziałów wzrosła o 1. Wzrost liczby oddziałów 

spowodowany jest wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli określającego liczbę 

uczniów w oddziałach szkoły specjalnej. Zajęcia w szkole specjalnej prowadzone są w  

oddziałach łączonych. 

Nazwa szkoły / placówki 

2020/2021 2021/2022 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddzia-

łów 

Liczba nauczycieli 
Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddzia-

łów 

Liczba nauczycieli 

w 

osobach 

w 

etatach 

w 

osobach 

w 

etatach 

I LO im. 14 Pułku 

Powst. Śl. 

w Wodzisławiu Śląskim 

825 27 59 55,31 802 26 61 55,30 

ZSP w Wodzisławiu 

Śląskim  
642 24 73 62,36 631 23 73 63,09 

LO im. Noblistów 

Polskich 

w Rydułtowach 

243 8 30 21,95 218 7 28 20,12 

ZSE w Wodzisławiu 

Śląskim 
942 32 83 71,07 903 31 76 66,78 

ZST w Wodzisławiu 

Śląskim 
821 30 74 66,75 830 30 72 64,77 

PCKZiU w Wodzisławiu 

Śląskim 
1180 43 117 91,19 1161 44 111 85,52 

ZSP w Rydułtowach 385 15 42 34,92 395 15 40 33,44 

BS I stopnia w Radlinie 204 7 22 15,13 191 7 19 13,63 

ZSP w Pszowie 322 13 29 22,03 371 14 34 23,66 

RAZEM 5564 199 529 440,71 5502 197 514 426,31 

ZPSWR w Wodzisławiu 

Śląskim 
251 55 95 93,86 245 58 101 99,56 

PPP w Wodzisławiu 

Śląskim 
- - 33 29,75 - - 33 30,5 

PODN w Wodzisławiu 

Śląskim 
- -  14 6,25     14 6,25 

OGÓŁEM 5815 254 671 570,57 5747 255 662 562,62 
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1.3.2 Wykaz uczniów w klasach I w roku szkolnym 2021/2022 ze względu na 

miejsce zamieszkania 

I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim – 

Liczba uczniów w klasie I – 223 w tym: 

Liczba uczniów z terenu Powiatu 

Wodzisławskiego według gmin 

Liczba uczniów spoza terenu Powiatu 

Wodzisławskiego według gmin 

Pszów – 15 Świerklany – 9 

Radlin – 20 Rybnik – 4 

Rydułtowy - 15 Jastrzębie Zdrój - 1  

Wodzisław Śląski – 64 Krzyżanowice - 2 

Mszana – 8 Kornica - 1 

Marklowice - 7 Kornowac - 1 

Lubomia – 9    

Godów – 11   

Gorzyce - 56  

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim - Liczba uczniów w klasie I - 150 

Liczba uczniów z terenu Powiatu 

Wodzisławskiego według gmin 

Liczba uczniów spoza terenu Powiatu 

Wodzisławskiego według gmin 

Pszów – 11 Świerklany – 4 

Radlin – 13 Gaszowice – 2 

Rydułtowy-  17 Jastrzębie Zdrój - 3 

Wodzisław Śląski – 40 Rybnik – 10 

Mszana – 7 Katowice – 1 

Marklowice – 9 Kornowac - 1 

Lubomia – 5   

Godów – 9    

Gorzyce - 18   

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim - Liczba uczniów w klasie I - 217 

Liczba uczniów z terenu Powiatu 

Wodzisławskiego według gmin 

Liczba uczniów spoza terenu Powiatu 

Wodzisławskiego według gmin 

Wodzisław Śląski – 66 Rybnik – 3 

 Godów - 17   Świerklany - 2 

Marklowice - 5 Krzyżanowice - 2 

Radlin - 23 Kornowac - 1 

Mszana - 6    

Gorzyce - 67   

Lubomia – 9   

Rydułtowy – 5   

Pszów - 11   
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Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim - Liczba uczniów w klasie I - 226 

Liczba uczniów z terenu Powiatu 

Wodzisławskiego według gmin 

Liczba uczniów spoza terenu Powiatu 

Wodzisławskiego według gmin 

Radlin – 14 Jastrzębie Zdrój - 4 

Rydułtowy - 20 Świerklany - 6 

Wodzisław Śląski - 81 Gaszowice - 1 

Godów - 18 Rybnik - 7 

Gorzyce - 30 Kornowac - 1 

Marklowice - 9    

Lubomia - 4    

Mszana - 12    

Pszów - 19    

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim -  

Liczba uczniów w klasie I - 175 

Liczba uczniów z terenu Powiatu 

Wodzisławskiego według gmin 

Liczba uczniów spoza terenu Powiatu 

Wodzisławskiego według gmin 

Wodzisław Śląski - 60 Jastrzębie Zdrój – 3 

Radlin - 13 Krzyżanowice - 1 

Rydułtowy - 7 Świerklany - 9 

Marklowice - 13   

Mszana - 9   

Gorzyce – 34    

Godów - 24   

Lubomia – 2   

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach -  Liczba uczniów w klasie I 

- 36 

Liczba uczniów z terenu Powiatu 

Wodzisławskiego według gmin 

Liczba uczniów spoza terenu Powiatu 

Wodzisławskiego według gmin 

Rydułtowy – 11 Rybnik – 5  

Pszów – 11 Gaszowice – 3  

Wodzisław Śląski – 2    

Radlin – 3   

Gorzyce - 1   

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach - Liczba uczniów w klasie I - 90 

Liczba uczniów z terenu Powiatu 

Wodzisławskiego według gmin 

Liczba uczniów spoza terenu Powiatu 

Wodzisławskiego według gmin 

Rydułtowy - 32 Rybnik - 13 

Wodzisław Śląski – 11  Gaszowice – 3  

Radlin – 7  Lyski – 2  
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Pszów – 10  Jejkowice – 3  

Gorzyce – 2  Kornowac – 5  

Marklowice - 1   

Mszana - 1     

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie - Liczba uczniów w klasie I - 119 

Liczba uczniów z terenu Powiatu 

Wodzisławskiego według gmin 

Liczba uczniów spoza terenu Powiatu 

Wodzisławskiego według gmin 

Godów – 4  Racibórz – 1  

Gorzyce – 11  Rybnik – 1  

Lubomia – 2  Gaszowice – 2  

Mszana - 2 Kornowac – 2  

Pszów – 27    

Radlin - 11    

Rydułtowy – 20     

Wodzisław Śląski - 36    

Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie - Liczba uczniów w klasie I - 35 

Liczba uczniów z terenu Powiatu 

Wodzisławskiego według gmin 

Liczba uczniów spoza terenu Powiatu 

Wodzisławskiego według gmin 

Radlin – 16  Rybnik – 6  

Rydułtowy – 2    

Gorzyce – 1    

Wodzisław Śląski – 7     

Pszów – 3     

W bieżącym roku szkolnym do klas pierwszych uczęszcza 1271 uczniów, spośród których 1146 

uczniów jest mieszkańcami gmin Powiatu Wodzisławskiego co stanowi 90,17%. Spoza Powiatu 

Wodzisławskiego do klas pierwszych uczęszcza 125 uczniów czyli 9,83%. 
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1.3.3 Informacja o nauczycielach według stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021  

Wyszczególnienie 

Liczba nauczycieli w etatach 

bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Ogółem 

Stopień naukowy doktora lub doktora 

habilitowanego, dyplom ukończenia studiów 

magisterskich i przygotowanie pedagogiczne 

Pełnozatrudnieni 0 1 40 46 380 467 

Niepełnozatrudnieni 0,15 2,94 15,11 12,26 57,46 87,92 

Dyplom ukończenia studiów magisterskich bez 

przygotowania pedagogicznego, dyplom 

ukończenia wyższych studiów zawodowych 

i  przygotowanie pedagogiczne 

Pełnozatrudnieni 0 2 1 1 2 6 

Niepełnozatrudnieni 0,49 0 0,78 1 4,93 7,2 

Dyplom ukończenia wyższych studiów 

zawodowych bez przygotowania 

pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium 

nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium 

języków obcych  

Pełnozatrudnieni 0 1 0 0 0 1 

Niepełnozatrudnieni 0 0 0 0 0 0 

Pozostałe kwalifikacje 
Pełnozatrudnieni 0 0 0 0 0 0 

Niepełnozatrudnieni 0 0 1,45 0 0 1,45 

RAZEM PEŁNOZATRUDNIENI 0 4 41 47 382 474 

RAZEM NIEPEŁNOZATRUDNIENI 0,64 2,94 17,34 13,26 62,39 96,57 

OGÓŁEM 0,64 6,94 58,34 60,26 444,39 570,57 
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1.3.4 Informacja o nauczycielach według stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022  

Wyszczególnienie 

Liczba nauczycieli w etatach 

bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Ogółem 

Stopień naukowy doktora lub doktora 

habilitowanego, dyplom ukończenia studiów 

magisterskich i przygotowanie pedagogiczne 

Pełnozatrudnieni 0 7 40 38 371 456 

Niepełnozatrudnieni 0,17 0,77 13,11 7,89 60,61 82,55 

Dyplom ukończenia studiów magisterskich bez 

przygotowania pedagogicznego, dyplom 

ukończenia wyższych studiów zawodowych 

i  przygotowanie pedagogiczne 

Pełnozatrudnieni 0 0 3 7 2 12 

Niepełnozatrudnieni 0 1,25 0,25 4,95 0 6,45 

Dyplom ukończenia wyższych studiów 

zawodowych bez przygotowania 

pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium 

nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium 

języków obcych  

Pełnozatrudnieni 0 0 0 1 0 1 

Niepełnozatrudnieni 0 0,51 0,38 0,42 0 1,31 

Pozostałe kwalifikacje 
Pełnozatrudnieni 0 1 0 0 0 1 

Niepełnozatrudnieni 0 1,41 0,9 0 0 2,31 

RAZEM PEŁNOZATRUDNIENI 0 8 43 46 373 470 

RAZEM NIEPEŁNOZATRUDNIENI 0,17 3,94 14,64 13,26 60,61 92,62 

OGÓŁEM 0,17 11,94 57,64 59,26 433,61 562,62 
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W roku szkolnym 2021/2022 zmalał odsetek nauczycieli dyplomowanych o 2,43% w  stosunku do 

roku szkolnego 2020/2021. W minionym roku szkolnym nauczyciele dyplomowani stanowili 

77,89% wszystkich nauczycieli, zaś w obecnym roku szkolnym 77,07%. Najmniej liczną grupę 

stanowią nauczyciele bez stopnia i nauczyciele stażyści – obie grupy kształtują się w roku 

szkolnym 2021/2022 na poziomie 2,15%, zaś 1,33% w roku szkolnym 2020/2021. Wykształcenie 

wyższe magisterskie wraz z przygotowaniem pedagogicznym w roku szkolnym 2020/2021 

posiadało 97,26%, zaś w roku szkolnym 2021/2022 – 95,72% spośród wszystkich nauczycieli 

zatrudnionych w powiatowych szkołach i placówkach oświatowych. 

Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na podwyższenie jakości edukacji jest ciągłe 

doskonalenie kadry nauczycielskiej. Rokrocznie Zarząd Powiatu ustala plan dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, maksymalną kwotę dofinansowania 

opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz formy i specjalności objęte 

dofinansowaniem w danym roku. Wysokość tych środków reguluje ustawa Karta Nauczyciela.  
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1.4 Informacja o wynikach egzaminu maturalnego i o wynikach 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 

szkolnym 2020/2021 

1.4.1 Egzamin maturalny  

 Informacja o liczbie absolwentów szkół średnich i liczbie uczniów 

przystępujących do matury w szkołach dla młodzieży 

Nazwa szkoły Typ szkoły Liczba 

absolwentów 

Liczba osób, 

które 

przystąpiły 

I Liceum Ogólnokształcące im. 

14 Pułku Powstańców Śląskich  

w Wodzisławiu Śl. 

Liceum Ogólnokształcące 237 237 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych  

w Wodzisławiu Śl. 

Liceum Ogólnokształcące 113 110 

Liceum Sztuk 

Plastycznych 

16 16 

Ogólnokształcąca Szkoła 

Sztuk Pięknych 

11 11 

Liceum Ogólnokształcące im. 

Noblistów Polskich 

w  Rydułtowach 

Liceum Ogólnokształcące 56 56 

Zespół Szkół Ekonomicznych 

w Wodzisławiu Śl. 

Technikum 151 136 

Zespół Szkół Technicznych 

w Wodzisławiu Śl. 

Technikum 151 147 

Liceum Ogólnokształcące 30 28 

Powiatowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 

w Wodzisławiu Śl. 

Technikum 119 117 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

w Rydułtowach 

Technikum 52 45 

Razem  936 903 

 Informacja o liczbie absolwentów szkół dla dorosłych i liczbie słuchaczy 

przystępujących do matury w szkołach dla dorosłych 

Nazwa szkoły Typ szkoły Liczba 

absolwentów 

Liczba słuchaczy 

przystępujących 

do matury 

Powiatowe Centrum 

Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego 

w Wodzisławiu Śl. 

Liceum 

Ogólnokształcące  

dla Dorosłych 

22 17 

Razem  22 17 
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 Ostateczne wyniki egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 - 

szkoły młodzieżowe i dla dorosłych 

Typ szkoły Nazwa szkoły Liczba 

zdających 

Zdało Zdawalność 

Liceum 

Ogólnokształcące 

I Liceum Ogólnokształcące im. 14 

Pułku Powst. Śląskich 

w  Wodzisławiu Śląskim  

237 233 98,31% 

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

w  Wodzisławiu Śląskim 

110 104 94,55% 

Liceum 

Ogólnokształcące 

Zespół Szkół Technicznych 

w Wodzisławiu Śląskim 

28 23 82,14% 

Liceum 

Ogólnokształcące 

Liceum Ogólnokształcące im. 

Noblistów Polskich w Rydułtowach 

56 39 69,64% 

Liceum Sztuk 

Plastycznych 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  

w Wodzisławiu Śląskim 

16 14 87,50% 

Ogólnokształcąca 

Szkoła Sztuk 

Pięknych 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  

w Wodzisławiu Śląskim 

11 11 100,00% 

Technikum 
Zespół Szkół Technicznych 

w Wodzisławiu Śląskim 

147 137 93,20% 

Technikum 

Powiatowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 

w  Wodzisławiu Śląskim 

117 88 75,21% 

Technikum 
Zespół Szkół Ekonomicznych 

w Wodzisławiu Śląskim 

136 102 75,00% 

Technikum 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

w Rydułtowach 

45 27 60,00% 

Liceum 

Ogólnokształcące 

dla Dorosłych 

Powiatowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 

w  Wodzisławiu Śląskim 

17 3 17,65% 

RAZEM 920 781 84,89% 
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 Zestawienie procentowe wyników egzaminu maturalnego 

z  uwzględnieniem typów szkół w roku szkolnym 2020/2021 

 

 Wyniki egzaminu maturalnego w latach 2017 - 2021 

rok % zdawalności 

w powiecie w województwie w kraju 

2018 88,86% 86,00% 86,00% 

2019 89,01% 87,00% 87,50% 

2020 87,45% 80,70% 81,80% 

2021 84,89% 81,40% 83,00% 

 

Powyższa tabelka najlepiej obrazuje, iż wyniki egzaminu maturalnego w szkołach prowadzonych 

przez Powiat Wodzisławski są wyższe niż średnia w kraju i w województwie. 
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1.4.2 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 

szkolnym 2020/2021 

 Informacja o liczbie absolwentów, którzy otrzymali tytuł zawodowy 

Nazwa zespołu Typ szkoły Zawód Liczba absolwentów, 

którzy otrzymali 

tytuł zawodowy 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

w  Wodzisławiu Śl. 

Liceum Sztuk 

Plastycznych 

Plastyk 16 

Ogólnokształcąca 

Szkoła Sztuk Pięknych 

11 

Ogółem 27 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

w  Wodzisławiu Śl. 

Technikum nr 2 im. 

Komisji Edukacji 

Narodowej 

Technik handlowiec 14 

Technik ekonomista 33 

Technik informatyk 6 

Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

27 

Technik hotelarstwa 30 

Technik obsługi 

turystycznej 

20 

Branżowa Szkoła I 

stopnia nr 1 im. Komisji 

Edukacji Narodowej 

Sprzedawca 7 

Cukiernik 2 

Ogółem 139 

Zespół Szkół 

Technicznych 

w  Wodzisławiu Śl. 

Technikum nr 3 im. 

rtm. Witolda Pileckiego 

Technik budownictwa 39 

Technik urządzeń i 

systemów energetyki 

odnawialnej 

10 

Technik informatyk  40 

Technik elektronik  1 

Ogółem 90 

Powiatowe Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego 

i  Ustawicznego 

w  Wodzisławiu Śl. 

Technikum nr 1 im. 

Piastów Śląskich 

Technik mechatronik 21 

Technik mechanik 6 

Technik analityk 22 

Technik elektryk 12 

Technik automatyk 9 

Technik górnictwa 

podziemnego 

11 

Branżowa Szkoła I 

stopnia nr 3 im. 

Piastów Śląskich 

Operator obrabiarek 

skrawających 

18 

Elektryk 4 

Ślusarz 7 

Ogółem 110 
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Nazwa zespołu Typ szkoły Zawód Liczba absolwentów, 

którzy otrzymali 

tytuł zawodowy 

Zespół Szkół  

Ponadpodstawowych 

w  Rydułtowach 

Technikum Technik fotografii i 

multimediów 

11 

Technik logistyk 26 

Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

3 

Branżowa Szkoła I 

stopnia 

Sprzedawca 2 

Kucharz 1 

Ślusarz 2 

Ogółem 45 

Branżowa Szkoła I 

stopnia w Radlinie 

Branżowa Szkoła I 

stopnia 

Mechanik - monter 

maszyn i urządzeń 

8 

Ślusarz 10 

Ogółem 18 

Zespół Szkół  

Ponadpodstawowych 

w  Pszowie 

Technikum Technik pojazdów 

samochodowych 

2 

Technik cyfrowych 

procesów graficznych 

1 

Ogółem 3 

Razem 432 

 Zestawienie liczby uczniów, którzy otrzymali tytuł zawodowy po zdaniu 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z uwzględnieniem 

typów szkół w roku szkolnym 2020/2021 
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 Informacja o wynikach egzaminu zawodowego potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie z uwzględnieniem typu szkoły, zawodu oraz 

kwalifikacji 

1.4.2.3.1 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śl. 

Typ szkoły Zawód Kwalifikacja Liczba 

zdających 

Liczba 

zdanych 

% 

zdających 

Liceum Sztuk 

Plastycznych 

Plastyk Techniki druku 

artystycznego 

6 6 100,00 

Projektowanie 

graficzne 

10 10 100,00 

Ogólnokształcąca 

Szkoła Sztuk 

Pięknych  

Plastyk Techniki druku 

artystycznego 

4 4 100,00 

Projektowanie 

graficzne 

7 7 100,00 

Ogółem 
 

27 27 100,00 

1.4.2.3.2 Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. 

Typ szkoły Zawód Kwalifikacja Liczba 

zdających 

Liczba 

zdanych 

% 

zdających 

Technikum nr 2 im. 

Komisji Edukacji 

Narodowej 

Technik handlowiec AU.25 15 11 73,33 

HAN.01 14 14 100,00 

Technik ekonomista AU.36 35 34 97,14 

EKA.04 35 31 88,57 

Technik informatyk EE.08 28 23 82,14 

EE.09 7 6 85,71 

Technik żywienia i 

usług 

gastronomicznych 

TG.07 35 32 91,43 

TG.16 35 25 71,43 

Technik hotelarstwa HGT.03 17 14 82,35 

TG.13 32 32 100,00 

Technik obsługi 

turystycznej/Technik 

organizacji turystyki 

HGT.07 29 28 96,55 

TG.15 26 22 84,62 

Branżowa Szkoła 

I stopnia nr 3 

im. Komisji 

Edukacji 

Narodowej 

Sprzedawca AU.20 10 7 70,00 

Cukiernik TG.04 2 2 100,00 

Ogółem 
 

320 281 87,81 

Kwalifikacyjne 

kursy zawodowe 

Prowadzenie spraw 

kadrowo – płacowych 

i gospodarki 

finansowej jednostek 

organizacyjnych 

EKA.05 18 15 83,33 

Ogółem 
 

18 15 83,33 

Razem 
 

338 296 87,57 
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1.4.2.3.3 Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. 

Typ szkoły Zawód Kwalifikacja Liczba 

zdających 

Liczba 

zdanych 

% 

zdających 

Technikum nr 3 im. 

rtm. Witolda 

Pileckiego  

Technik budownictwa BD.29 29 28 96,55 

BD.30 50 41 82,00 

Technik urządzeń 

i  systemów 

energetyki 

odnawialnej 

BD.17 6 6 100,00 

BD.18 16 10 62,50 

Technik elektronik  EE.03 12 12 100,00 

EE.22 8 1 12,50 

Technik informatyk  EE.08 66 60 90,91 

EE.09 62 45 72,58 

Ogółem 
 

249 203 81,53 

1.4.2.3.4 Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu 

Śl. 

Typ szkoły Zawód Kwalifikacja Liczba 

zdających 

Liczba 

zdanych 

% 

zdających 

Technikum nr 1 

im. Piastów 

Śląskich 

Technik analityk AU.59 17 15 88,24 

AU.60 23 22 95,65 

Technik mechatronik EE.02  33 29 87,88 

EE.21 44 21 47,73 

Technik elektryk EE.05 15 9 60,00 

EE.26 13 12 92,31 

Technik chłodnictwa 

i  klimatyzacji 

EE.15 25 22 88,00 

Technik mechanik MG.20 23 21 91,30 

MG.44 15 6 40,00 

Technik automatyk EE.17 16 16 100,00 

EE.18 13 9 69,23 

Technik górnictwa 

podziemnego 

MG.11 7 7 100,00 

MG.39 11 11 100,00 

Branżowa Szkoła 

I stopnia nr 3  im. 

Piastów Śląskich 

Operator obrabiarek 

skrawających 

MG.19 24 18 75,00 

Elektryk EE.05 8 4 50,00 

Ślusarz MG.20 8 7 87,50 

Ogółem   295 229 77,63 
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Typ szkoły Zawód Kwalifikacja Liczba 

zdających 

Liczba 

zdanych 

% 

zdających 

Kwalifikacyjne 

kursy zawodowe 

Obsługa klienta w 

jednostkach 

administracji   

EKA.01 14 10 71,43 

Prowadzenie spraw 

kadrowo – płacowych 

i gospodarki 

finansowej jednostek 

organizacyjnych 

EKA.05 11 10 90,91 

Prowadzenie 

rachunkowości 

EKA.07 9 8 88,89 

Montaż, 

uruchamianie 

i  konserwacja 

instalacji, maszyn 

i  urządzeń 

elektrycznych 

ELE.02 9 9 100,00 

Tworzenie i 

administrowanie 

stronami i aplikacjami 

internetowymi oraz 

bazami danych 

INF.03 5 4 80,00 

Montaż i obsługa 

maszyn i urządzeń 

MEC.03 11 11 100,00 

Użytkowanie 

obrabiarek 

skrawających 

MEC.05 6 5 83,33 

Ogółem   65 57 87,69 

Razem   360 286 79,44 

1.4.2.3.5 Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie 

Typ szkoły Zawód Kwalifikacja Liczba 

zdających 

Liczba 

zdanych 

% 

zdających 

Branżowa Szkoła 

I stopnia 

Ślusarz MG.20 11 11 100,00 

Mechanik monter 

maszyn i urządzeń 

MG.17 12 8 66,67 

Operator obrabiarek 

skrawających 

MG.19 2 0 0,00 

Ogółem   25 19 76,00 
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1.4.2.3.6 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach 

Typ szkoły Zawód Kwalifikacja Liczba 

zdających 

Liczba 

zdanych 

% 

zdających 

Technikum Technik fotografii i 

multimediów 

AU.23 12 11 91,67 

AU.28 15 11 73,33 

Technik logistyk AU.22 34 24 70,59 

AU.32 31 27 87,10 

Technik żywienia 

i  usług 

gastronomicznych 

TG.07 11 4 36,36 

TG.16 5 3 60,00 

Branżowa Szkoła 

I stopnia 

Sprzedawca AU.20 2 2 100,00 

Kucharz   TG.07 2 1 50,00 

Ślusarz MG.20 5 2 40,00 

Elektromechanik 

pojazdów 

samochodowych 

MG.12 1 1 100,00 

Ogółem   118 86 72,88 

1.4.2.3.7 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie 

Typ szkoły Zawód Kwalifikacja Liczba 

zdających 

Liczba 

zdanych 

% 

zdających 

Branżowa Szkoła 

I stopnia 

Fryzjer AU.21 1 1 100,00 

Wędliniarz TG.05 1 1 100,00 

Cukiernik TG.04 2 2 100,00 

Mechanik pojazdów 

samochodowych 

MG.18 4 4 100,00 

Operator obrabiarek 

skrawających 

MG.19 2 0 0,00 

Ogółem   10 8 80,00 
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1.5 Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra 

w  szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 

Szkoła/Placówka Forma nadzoru Termin Zakres Wnioski / Wyniki 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

w Wodzisławiu 

Śląskim 

Kontrola planowana 26 luty 2021r. 1. Zgodność z przepisami prawa 

funkcjonowania monitoringu 

wizyjnego w szkołach. 

Brak uwag 

Zespół Szkół 

Technicznych w 

Wodzisławiu Śląskim 

Planowana kontrola w 

Technikum nr 3 

im.rtm.W.Pileckiego 

29 styczeń 

2021r. 

1. Zgodność z przepisami prawa 

funkcjonowania monitoringu 

wizyjnego w szkołach 

Brak uwag 

Powiatowe Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego i 

Ustawicznego w 

Wodzisławiu Śląskim 

Kontrola  12 stycznia 

2021r. 

1. Obserwacja – części pisemnej 

przebiegu egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie 

Brak uwag 

Kontrola  24 sierpnia 

2021r. 

1. Obserwacja – części pisemnej 

przebiegu egzaminu maturalnego 

(matematyka poziom podstawowy) 

Brak uwag 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

w Pszowie  

Monitorowanie Wrzesień 2020r. 1. Pomoc i wsparcie dla szkół w 

ramach walki z COVID – 19 

Brak uwag 

Listopada 2020r. 1. Ankieta dotycząca realizacji 

zdalnego nauczania 

2. Realizowanie dodatkowych zajęć z 

języka polskiego dla 

cudzoziemców 

Brak uwag 

Styczeń 2021r. 1. Ankieta dotycząca funkcjonowania 

szkół 

2. Monitorowanie sposobu organizacji 

pracy szkół i realizacji zadań przez 

dyrektora 

Brak uwag 
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Luty 2021r. 1. Monitorowanie organizacji zajęć 

edukacyjnych oraz wsparcia dla 

uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnym 

Brak uwag 

 

Maj 2021r. 1. Frekwencja uczniów szkół 

ponadpodstawowych 
Brak uwag 

Zespół Placówek 

Szkolno – 

Wychowawczo  - 

Rewalidacyjnych w 

Wodzisławiu Śląskim 

Kontrola doraźna 2 – 4 marca 

2021r. 

1. Organizacja kształcenia dziecka 

niepełnosprawnego i zapewnienie 

uczniom bezpieczeństwa 

psychicznego i fizycznego w 

czasie pobytu w szkole oraz 

prowadzenie wolontariatu w szkole 

zgodnie ze statutem 

1. Pisemnie powiadomić rodzica o terminie 

spotkania zespołu i możliwości 

uczestniczenia w tym spotkaniu. 

2. Sprawować nadzór pedagogiczny nad 

przestrzeganiem praw dziecka i praw ucznia 

oraz upowszechniać wiedzę o tych 

prawach. 

3. Sprawować nadzór pedagogiczny nad 

przestrzeganiem statutu szkoły w zakresie 

wydawania opinii przez radę pedagogiczną 

w szczególności w sprawach podjęcia 

działalności stowarzyszeń, wolontariuszy 

oraz innych organizacji, których celem 

statutowym jest działalność dydaktyczna, 

wychowawcza, opiekuńcza. 

4. Powiadomić organ właściwy do 

dokonywania zmian w statucie szkoły o 

konieczności dostosowania przepisów 

statutu do aktualnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

5. Przygotować plan zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, który uwzględni 

równomierne obciążenie uczniów zajęciami 

w poszczególnych dniach tygodnia. 

Kontrola doraźna 29 marca 2021r. 1. Kontrola organizacji i realizacji 

zajęć rewalidacyjnych 

1. Organizować zajęcia rewalidacyjne zgodnie 

z §10 ust. 3 i 4 rozporządzenia MEN z dnia 

28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli 
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Kontrola doraźna 12 maja 2021r. 1. Kontrola realizacji zaleceń. 

Organizacja kształcenia dziecka 

niepełnosprawnego i zapewnienie 

uczniom bezpieczeństwa 

psychicznego i fizycznego w 

czasie pobytu w szkole oraz 

prowadzenie wolontariatu w szkole 

zgodnie ze statutem. 

1. W planie nadzoru pedagogicznego na rok 

szkolny 2020/2021 określić w jakim terminie 

będą przeprowadzane kontrole nad 

przestrzeganiem praw dziecka i praw 

ucznia. 

2. Sprawować i dokumentować sprawowany 

nadzór pedagogiczny nad przestrzeganiem 

przez nauczycieli praw dziecka i praw 

ucznia. 

Kontrola doraźna 21 maja 2021r. 1. Nadzór dyrektora nad pracą 

nauczycieli, w tym nad 

przestrzeganiem przez nich praw 

dziecka oraz rozpatrywanie przez 

dyrektora skarg i wniosków 

rodziców uczniów 

1. Wzmóc nadzór pedagogiczny nad pracą 

nauczycieli, pedagoga i psychologa, w 

zakresie przestrzegania przez nich 

przepisów prawa dotyczących działalności 

wychowawczej i opiekuńczej. 

2. Realizować zaplanowane działania 

wynikające z planu nadzoru 

pedagogicznego w szczególności w 

zakresie zaplanowanych kontroli. 

3. Systematycznie realizować zaplanowane 

obserwacje nauczycieli w szczególności w 

stosunku do nauczycieli, do których pracy 

rodzice i opiekunowie zgłaszają uwagi. 

4. Pełnić skuteczny nadzór nad realizacją 

obowiązku szkolnego uczniów. 

Kontrola doraźna 21 czerwca 

2021r. 

1. Realizacja zaleceń wydanych po 

kontroli dotyczącej oceny 

organizacji kształcenia dziecka 

niepełnosprawnego i zapewnienie 

uczniom bezpieczeństwa 

psychicznego i fizycznego w 

czasie pobytu w szkole oraz 

prowadzenie wolontariatu w szkole 

zgodnie ze statutem 

Brak uwag 
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1.6 Informacja o projektach edukacyjnych realizowanych przez szkoły i 

placówki oświatowe w roku szkolnym 2020/2021 

1.6.1 Projekty aplikowane przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego 

w Wodzisławiu Śląskim a realizowane w szkołach 

 „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” 

Okres realizacji: 01.09.2018 r. - 31.12.2021 r. 

Wartość projektu: 1.870.646,76 zł.  

Wkład własny: 93.532,34 zł - wkład niepieniężny. 

Dofinansowanie: 1.777.114,42 zł.  

Miejsce realizacji: Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim: Technikum nr 2 im. 

Komisji Edukacji Narodowej i Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej; 

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim: Technikum nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego 

i Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego; Powiatowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim: Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich 

i Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Piastów Śląskich; Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

w  Pszowie: Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia oraz Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie.  

Cel realizacji: poprawa jakości edukacji szkolnictwa zawodowego, poprawa zdawalności 

egzaminów zawodowych i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół zawodowych. 

  „SłuchaMY - rozumieMY - działaMY” 

Okres realizacji: 01.08.2019 r. - 30.06.2021 r. 

Wartość projektu: 300.000,00 zł. 

Wkład własny: 30.000,00 zł - wkład niepieniężny. 

Dofinansowanie: 270.000,00 zł.  

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-

Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.  

Cel realizacji: wzrost dostępu 75 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-

Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) do 

wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego poprzez zapewnienie wsparcia służącego 

indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, realizowane przez 

organizację 1900 godz. zajęć uzupełniających ofertę placówki, jako wsparcie dla uczniów 

i uczennic ze specjalnymi potrzebami; przygotowanie 32 nauczycieli do jeszcze skuteczniejszego 

prowadzenia procesu indywidualizacji i podnoszenia kompetencji społecznych uczniów. 

  „Zdalna szkoła – zakup laptopów oraz mobilnego dostępu do internetu” 

Okres realizacji: 08.04.2020 r. – 08.10.2020 r. 

Wartość projektu: 99.899,60 zł,  

Wkład własny: 0,00 zł 

Dofinansowanie: 99.899,60 zł 

Szkoły, którym przekazano zakupiony w ramach projektu sprzęt: 

 I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, 

laptop 4 szt.;  

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim,  laptop  3 szt.; 
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 Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, laptop 4 szt.; 

 Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, laptop 3 szt.; 

 Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, 

laptop 4 szt.; 

 Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, 

laptop 3 szt., router wraz z 12 m-c dostępem do Internetu  3 szt.; 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie, laptop 2 szt.;  

 Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie, laptop 1 szt.; 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach, laptop 3 szt., router wraz z 12 m-c 

dostępem do Internetu  3 szt. 

 Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, laptop 3 szt., router 

wraz z 12 m-c dostępem do Internetu  1 szt.; 

Cel realizacji: umożliwienie jednostkom oświatowym prowadzenia lekcji w trybie zdalnym 

polegające na doposażeniu w sprzęt komputerowy oraz mobilny Internet. 

 „Aktywna tablica – edycja 2020” 

Okres realizacji finansowej: 26.11.2020 r. - 31.12.2020 r. 

Okres realizacji rzeczowej: 26.11.2020 r. - 30.06.2021 r. 

Wartość projektu: 125.720,77 zł.  

Wkład własny: 27.813,57 zł. 

Dofinansowanie: 97.907,20 zł.  

Szkoły, które zostały doposażone w laptopy: 

 Technikum Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wodzisławiu Śląskim (ZSE) - 5 szt.; 

 Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wodzisławiu Śląskim 

(ZSE) - 5 szt.; 

 Technikum w Rydułtowach (ZSP Ryd) - 6 szt.;  

 Technikum Nr 3 im. rtm. W. Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim (ZST) - 5 szt.; 

 Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim (PCKZiU) - 6 szt.;  

 Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach - 5 szt.; 

 I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim - 6 

szt. 

Cel realizacji: zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci 

nowoczesnych pomocy dydaktycznych (w edycji 2020 możliwość zakupu tylko laptopów i sprzętu 

komputerowego z możliwością przekazu wizji i fonii). Pośrednim celem było upowszechnianie 

innowacji pedagogicznych w szkołach przez wprowadzenie nowatorskich rozwiązań 

programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy. 

 „Adaptacja kadry pedagogicznej do wymagań edukacji zdalnej” 

Okres realizacji: 01.03.2021 r. – 31.10.2021 r. 

Okres realizacji finansowej: 01.03.2021 r. – 30.11.2021 r. 

Status projektu: w trakcie realizacji. 

Wartość projektu: 67.125,00 zł. 

Wkład własny: 0,00 zł. 

Dofinansowanie:  67.125,00 zł. 

Miejsce realizacji: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. 



 41 

Typ projektu: projekt grantowy w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś 

Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji - Wysoka 

jakość systemu oświaty.  

Cel projektu: podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego przez kadrę placówek 

doskonalenia nauczycieli. 

Opis przedmiotu realizacji: w ramach konkursu Powiat Wodzisławski złożył wniosek 

o dofinansowanie projektu grantowego pn. „Adaptacja kadry pedagogicznej do wymagań 

edukacji zdalnej”. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim został 

realizatorem projektu grantowego wspierającego jakość nauczania zdalnego, którego celem jest 

podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego przez kadrę (14 pracowników PODN) 

placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych 160 nauczycielom prowadzącym 

zdalną edukację w przedszkolach i szkołach. W okresie od marca 2021 r. do października 2021 r. 

placówka zorganizuje szkolenia podnoszące jakość nauczania zdalnego dla kadry PODN 

w Wodzisławiu Śląskim oraz dla nauczycieli szkół i przedszkoli, podejmie działania związane 

z udzielaniem wsparcia merytorycznego dla nauczycieli, zakupi sprzęt komputerowy, niezbędny 

do realizacji wsparcia dla szkół i przedszkoli oraz opracuje pakiety materiałów wspomagających 

edukację zdalną. 

 „Śląskie. Zawodowcy” 

Okres realizacji: 01.09.2019 r. - 31.03.2022 r. 

Status projektu: w trakcie realizacji. 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, 

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty 

kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, 

Poddziałanie 11.2.3 – Wsparcie szkodnictwa zawodowego. Dofinansowanie z  Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Wartość projektu: niematerialna – szkolenia, kursy, doradztwo edukacyjno-zawodowe, staże, 

praktyki dla uczniów. 

Miejsce realizacji: Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim: Technikum nr 2 im. 

Komisji Edukacji Narodowej i Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej; 

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim: Technikum nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego i 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego; Powiatowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim: Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich 

i Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Piastów Śląskich; Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie; 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach: Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia; 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie: Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia. 

Partnerzy: dnia 08.01.2019 r. zostało zwarte porozumienie pomiędzy: Województwem Śląskim - 

Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną 

SA, Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej 

Przedsiębiorczości w Katowicach. 

Cel realizacji: dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do rosnących potrzeb 

gospodarki w regionie.  

Krótki opis przedmiotu realizacji: w dniu 08.01.2019 r. w Katowicach podpisano porozumienie 

o wspólnym przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu przez Europejski Fundusz 

Społeczny UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Koszt 

programu szacuje się na 20 mln zł. Przewidywane są w nim staże, praktyki i szkolenia 

zawodowe. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie m.in. Katowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej i izby branżowej, żeby wdrożyć młodych ludzi do tego, by wchodząc na rynek 

pracy mieli dobre kompetencje, dobre kwalifikacje, nie musieli się zbyt długo przyuczać, pozostali 

w regionie i tutaj pracowali i rozwijali się. Z projektu skorzystać mogą: uczniowie szkół i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe, młodociani pracownicy, szkoły i placówki prowadzące 

kształcenie zawodowe, nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek 
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prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, jednostki 

samorządu terytorialnego oraz inne organy prowadzące szkoły zawodowe. 

Działania planowane w ramach projektu:  

 organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek prowadzących 

kształcenie zawodowe (techników oraz szkół branżowych) w ramach 

porozumień/współpracy pomiędzy partnerami oraz szkołami/organami prowadzącymi, 

 organizacja dodatkowych kursów, szkoleń, zajęć dla uczniów, 

 organizacja kursów i staży dla nauczycieli zawodu, 

 organizacja szkoleń dla dyrektorów szkół/nauczycieli/managerów zawodu/doradców 

zawodowych mających na celu pobudzanie i rozwijanie inicjatywności oraz kompetencji 

w zakresie nawiązywania i rozwijania współpracy szkół lub placówek prowadzących 

kształcenie zawodowe z otoczeniem przedsiębiorców, 

 zbudowanie sieci współpracy (partnerstw lokalnych pracodawców oraz szkół 

zawodowych), 

 przeprowadzenie działań świadomościowych skierowanych do mieszkańców z terenu 

województwa śląskiego mających na celu promocję kształcenia zawodowego, 

 powołanie Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej – diagnoza i doradztwo dla szkół przy 

zastosowaniu Foresight. 

 „Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną” 

Okres realizacji: 18.11.2020 r. – 31.12.2020 r. 

Status: zakończone. 

Wartość wsparcia: 287.500,00 zł. 

Wkład własny: 0,00 zł. 

Dofinansowanie:  287.500,00 zł. 

Typ: rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną. 

Cel wsparcia: zakup sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zajęć. 

Opis przedmiotu realizacji: Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak 

i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do 

zakupu sprzętu, w tym m.in.: komputerów przenośnych, kamer internetowych, słuchawek (lub 

zestawu słuchawkowego), dodatkowego mikrofonu, smartfona, tabletów, ładowarek sieciowych, 

głośników, pamięci zewnętrznej, oprogramowania, czy kosztów poniesionych z tytułu mobilnego 

Internetu, które ułatwiło prowadzenie kształcenia na odległość.  

1.6.2 Projekty realizowane przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone 

przez Powiat Wodzisławski 

 I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 

w  Wodzisławiu Śląskim 

1.6.2.1.1 „Kompetentny nauczyciel w europejskiej szkole” 

Okres realizacji: 05.11.2018 r. - 04.11.2020 r. 

Status projektu: zakończony. 

Program: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, projekt 

„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. 
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Wartość projektu: 99.098,67 zł. 

Kwota dofinansowania: 99.098,67 zł. 

Wkład własny: 0,00 zł. 

Typ projektu: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

Państwa partnerskie: Malta, Hiszpania, Wielka Brytania, Francja, Portugalia, Islandia, Cypr. 

Partnerzy: (Organizatorzy szkoleń): ETI, Malta, English Matters, Jaen, Hiszpania, Amber 

Initiatives, Plymouth, Wielka Brytania, International House London, Londyn, Wielka Brytania, 

Chain Foundation, Reykjavik , Islandia, IfeL Institut, Porto-Maia, Portugalia, Francophonia, Nicea, 

Francja, Stand Out Edu, Nikozja, Cypr. 

Terminy wyjazdów: 

 11-15.11.2019 r. Cypr, kurs metodyczny dla nauczycieli wychowania fizycznego w szkole 

StandoutEdu, 

 11-15.02.2019 r. Malta, kurs metodyczny dla nauczyciela języka angielskiego w szkole 

ETI, 

 10-16.02.2019 r. Hiszpania, kurs metodyczny dla nauczyciela języka hiszpańskiego 

w szkole English Matters, 

 30.03-07.04.2019 r. Wielka Brytania, kurs metodyczny dla nauczycieli matematyki 

w szkole Amber Initiatives, 

 16-21.06.2019 r. Islandia, kurs metodyczno-kulturowy dla nauczyciela języka 

angielskiego w szkole Chain Foundation, 

 12-23.08.2019 r. Wielka Brytania, kurs metodyczny dla nauczyciela języka angielskiego 

w szkole International House London, 

 28.07-02.08.2019 r. Portugalia, kurs dla koordynatora wymian międzynarodowych 

w szkole IfeL Institut, Porto-Maia, 

 12-16.08.2019 r. Francja, kurs metodyczny dla nauczyciela języka francuskiego w szkole 

Francophonia. 

Cel realizacji: podniesienie kompetencji językowych oraz przedmiotowych charakterystycznych 

dla specjalności poszczególnych nauczycieli.  

Krótki opis przedmiotu realizacji: nauczyciele I LO w Wodzisławiu Śląskim brali udział w ośmiu 

wyjazdach szkoleniowych na Maltę, Cypr, do Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Portugalii 

oraz Islandii. Wyjazdy zostały zaplanowane na okres ferii zimowych oraz wakacji letnich.  

Uczestnicy kursów mieli okazję zdobywać nowe umiejętności, wymieniać się doświadczeniami 

z  nauczycielami z innych krajów oraz podnosić kwalifikacje w środowisku międzynarodowym. 

1.6.2.1.2 “Let’s study local and regional subjects at school” 

Okres realizacji: 01.09.2018 r. - 28.02.2021 r. 

Status projektu: zakończony. 

Program: Erasmus+, Akcja 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk”, „Partnerstwa 

strategiczne - współpraca szkół”, Sektor „Edukacja szkolna”. 

Wartość projektu: 144.689,26 zł. 

Kwota dofinansowania: 144.689,26 zł. 

Wkład własny: 0,00 zł 

Typ projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów. 

Państwa partnerskie: Hiszpania, Włochy, Portugalia, Chorwacja. 

Partnerzy: Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, Caminho da Fé, n.º 1. São Martinho, 

9004-525 Funchal, Portugalia – koordynator projektu, Istituto Tecnico Commerciale e 

Tecnologico "Fossati- Da Passano", Via Bragarina 32/A, 19126 La Spezia, Włochy – partner 
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projektu, Gimnazija Fran Galovic Koprivnica, dr. Željka Selingera 3a, 48000 Koprivnica, 

Chorwacja – partner projekt, IES LA OLIVA, Plan Parcial Puerto Escondido s/n, 35600 La Oliva, 

Hiszpania – partner projektu. 

Terminy wyjazdów: 

 21-25.01.2019 r. - wyjazd uczniów i nauczycieli do Hiszpanii, 

 29.04-03.05.2019 r. - wyjazd uczniów i nauczycieli do Chorwacji, 

 07-11.10.2019 r. - wizyta uczniów i nauczycieli w Polsce, 

 10-14.02.2020 r. - wyjazd uczniów i nauczycieli do Włoch, 

 15-19.02.2021 r. - mobilność online, której gospodarzem była Portugalia. 

Cel realizacji: promocja treści lokalnych i regionalnych w szkole. 

Krótki opis przedmiotu realizacji: projekt był skierowany do 16 uczniów i 5 nauczycieli I Liceum 

Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, którzy brali 

udział w wyjazdach na wymiany uczniowskie do Portugalii, Hiszpanii, Włoch oraz Chorwacji. 

Podczas spotkania w Hiszpanii uczestnicy poznali dziedzictwo kulturowe Fuerteventury, ponadto 

wizyta poświęcona była sposobom nauczania o kulturze poszczególnych regionów. Spotkanie 

w Chorwacji miało na celu zapoznanie uczestników z historią i kulturą regionu Podravina 

w kontekście historii i kultury Europy. Spotkanie w Polsce było poświęcone zastosowaniu 

narzędzi TIK w nauczaniu historii i kultury. Uczestnicy poznali historię, geografię i kulturę Śląska. 

Odbył się finał Międzynarodowego Konkursu Filmowego organizowanego w ramach projektu.  

We Włoszech uczestnicy poznali historię i kulturę regionu La Spezia oraz wzięli udział w 

konkursie fotograficznym Heritage Photo Competition. Spotkanie w Portugalii odbyło się zdalnie. 

Podsumowano cały projekt i przedstawiono produkty projektu. 

1.6.2.1.3 „Odkryj Europę – nasze wspólne dziedzictwo historyczne” 

Okres realizacji: 01.09.2020 r. – 31.12.2021 r. 

Status projektu: w fazie realizacji. 

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów. 

Wartość projektu: 66.961,00 zł. 

Kwota dofinansowania: 66.961,00 zł. 

Wkład własny: 0,00 zł. 

Typ projektu: ponadnarodowa mobilność uczniów. 

Państwa partnerskie: Portugalia. 

Partnerzy: Escola Basica e Secundaria Gonçalves Zarco, Funchal, Portugal. 

Terminy wyjazdów: 25.09.2021 r. – 03.10.2021 r. Portugalia. 

Cel realizacji: rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów podczas ich mobilności do szkoły 

partnerskiej (kompetencje obywatelskie, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje 

cyfrowe). 

Krótki opis przedmiotu realizacji: głównym tematem projektu I Liceum Ogólnokształcącego im. 

14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim i Escola Basica e Secundaria Gonçalves 

Zarco w Funchal jest odkrywanie wspólnego dziedzictwa historycznego związanego z osobą 

Józefa Piłsudskiego. Projekt obejmuje wiele zadań, takich jak tworzenie materiałów 

dydaktycznych i promocyjnych przedstawiających osobę Józefa Piłsudskiego, integrację 

kulturową i językową młodzieży obu szkół oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych. Kulminacją 

tych przedsięwzięć był tygodniowy pobyt na Maderze, podczas którego dziesięcioosobowa grupa 

młodzieży wykonywała zadania oparte na realizacji podstawy programowej dla szkoły 

ponadpodstawowej z historii i języka angielskiego. 
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1.6.2.1.4 „Fit4Thought” 

Okres realizacji: 02.11.2020 r. – 01.11.2022 r. (planowane wydłużenie o 12 miesięcy). 

Status projektu: w trakcie realizacji. 

Program: Erasmus+, Akcja 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk”, „Partnerstwa 

strategiczne - współpraca szkół”, Sektor „Edukacja szkolna”. 

Wartość projektu: 117.058,30 zł. 

Kwota dofinansowania: 117.058,3420 zł. 

Wkład własny: 0,00 zł. 

Typ projektu: Partnerstwa strategiczne współpracy szkół. 

Państwa partnerskie: Hiszpania, Włochy, Turcja, Portugalia, Chorwacja. 

Partnerzy: Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, Caminho da Fé, n.º 1. São Martinho, 

9004-525 Funchal, Portugalia, Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico "Fossati- Da 

Passano", Via Bragarina 32/A, 19126 La Spezia, Włochy, Gimnazija Fran Galovic Koprivnica, dr. 

Željka Selingera 3a, 48000 Koprivnica, Chorwacja, IES LA OLIVA, Plan Parcial Puerto Escondido 

s/n, 35600 La Oliva, Hiszpania, Hasköy Ortaokulu, Istambuł, Turcja. 

Terminy wyjazdów: 

22-26.11.2021 r. - wizyta uczniów i nauczycieli w Polsce, 

luty 2022 r. - mobilność uczniów i nauczycieli do Hiszpanii, 

kwiecień 2022 r. - mobilność uczniów i nauczycieli do Chorwacji, 

październik 2022 r. - mobilność uczniów i nauczycieli do Portugalii, 

kwiecień 2023 r. - mobilność uczniów i nauczycieli do Turcji, 

październik 2023 r. - mobilność uczniów i nauczycieli do Włoch. 

Cel realizacji: celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych takich jak 

nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się oraz rozwijanie kompetencji 

cyfrowych. Nacisk zostanie położony na lepsze zdobywanie wiedzy i motywację do nauki. Część 

tego projektu będzie poświęcona metodą pracy z osobami z trudnościami w nauce (dysleksja, 

dyskalkulia, dysgrafia). Ponadto do celów projektu należy przeprowadzenie działań mających za 

zadanie ochronę zdrowia psychicznego, walkę z depresją, podniesienie niskiej samooceny 

uczniów, budowanie grupy wsparcia wśród uczniów oraz poprawa komunikacji pomiędzy 

uczniem, rodzicem i nauczycielem. Trzecim celem naszego projektu jest troska o zdrowie 

fizyczne uczniów, które wpływa znacznie na ich sukces w szkole. 

Krótki opis przedmiotu realizacji: projekt jest skierowany do 26 uczniów i 5 nauczycieli 

I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, którzy 

wezmą udział w wyjazdach na wymiany uczniowskie do Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Chorwacji 

oraz Turcji. Pierwszy rok realizacji projektu skupiał się na spotkaniach online oraz działaniach 

lokalnych. W drugim roku trwania projektu, w listopadzie 2021 r. odbędzie się spotkanie 

w Polsce, które poświęcone będzie propagowaniu aktywności fizycznej. Spotkanie w Hiszpanii 

poświęcone będzie kształtowaniu relacji w szkole oraz dialogu na linii uczeń-nauczyciel-rodzic. 

Podczas wyjazdu do Chorwacji skupiać będziemy się na dobrze zbilansowanej diecie, z kolei 

spotkanie w Portugalii poświęcone będzie trosce o zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli. 

Spotkanie w Turcji poświęcone będzie zastosowaniu narzędzi TIK oraz bezpieczeństwie w sieci, 

natomiast mobilność we Włoszech skupiać się będzie na opracowaniu metod pracy z osobami 

z trudnościami w nauce. 
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1.6.2.1.5 „Lokalny Animator Sportu” 

Okres realizacji: 01.03.2020 r. - 30.11.2020 r. 

(12.03-03.05.2020 r. - zawieszenie zajęć na obiektach Orlik z powodu zagrożenia 

epidemicznego. Wznowienie zajęć od 11.05.2020 r.). 

Cel realizacji: upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez 

umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych 

ze środków Ministerstwa Sportu, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu. Zajęcia  

realizowane były przez lokalnych animatorów sportu w oparciu o infrastrukturę, powstałą 

w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012” oraz pozostałą bazę lokalnej 

infrastruktury sportowej. W ramach projektu współfinansowane były wynagrodzenia dla dwóch 

pracujących na obiekcie animatorów. Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

dofinansowane było 1.200,00 zł brutto przez 9 miesięcy tj. 600,00 zł brutto miesięcznie 

na jednego animatora. 

1.6.2.1.6 Ogólnopolska Sieć Edukacyjna „OSE” 

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, 

bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we 

współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej. Operatorem OSE jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowego 

Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie. Dedykowana sieć połączy wszystkie szkoły 

w Polsce, zapewniając dostęp do szybkiego Internetu, usługi i treści edukacyjne oraz 

bezpieczeństwo w sieci. Umowa została zawarta w dniu 05.07.2019 r. Szkoła została 

wyposażona w CPE, Punkt Dostępowy WiFi oraz Switch. Placówka otrzymała przez 10 lat od 

zawarcia umowy bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu o symetrycznej 

przepustowości 100 Mb/s z dostępem do usług bezpieczeństwa. 

Cel projektu: umożliwienie szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego Internetu, 

podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, umożliwienie wspomagania procesu 

kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w Internecie, wyrównanie szans 

edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach 

słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach. 

1.6.2.1.7 Programy stypendialne wyższych uczelni zagranicznych 

1.6.2.1.7.1 Stanford Pre-Collegiate Summer Institutes sesja Artificial Intelligence (Sztuczna 

Inteligencja) 

Letni program edukacyjny, który zapewnia uczniom utalentowanym naukowo intensywną naukę 

w ramach jednego kursu. Daje możliwość doświadczenia sposobu nauczania na Uniwersytecie 

Stanforda, który plasuje się na drugim miejscu w ogólnym rankingu wszystkich uniwersytetów na 

świecie. Ilość uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie: 2. 

1.6.2.1.7.2 Cambridge Scholars (Wielka Brytania) 

Program ukierunkowany na przygotowanie uzdolnionych uczniów szkół średnich do podjęcia 

studiów w renomowanych uczelniach zagranicznych. Ilość uczniów zakwalifikowanych do udziału 

w projekcie: 1. 

1.6.2.1.7.3 Yale Young Global Scholars (USA) 

Projekt przeznaczony dla wybitnej młodzieży z całego świata. Co roku gromadzi 200 uczniów 

z ponad 110 krajów. Zajęcia są ukierunkowane na kształtowanie umiejętności podejmowania 
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autonomicznych decyzji, przewodzenia grupie i uczenia się strategicznego myślenia. Uczniowie 

uczestniczą w wykładach profesorów Uniwersytetu Yale. Ilość uczniów zakwalifikowanych do 

udziału w projekcie: 2. 

1.6.2.1.7.4 FLEX (Future Leaders Exchange Program). Norwell High School, Indiana. 

Program zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992 r. Jest całorocznym, 

w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA, programem wymiany uczniów szkół 

średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny i realizują naukę 

w amerykańskiej szkole. Program FLEX oferuje uczniom możliwość poznania kultury 

i mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy programu są również „ambasadorami swoich 

krajów”. Ilość uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie: 2. 

1.6.2.1.7.5 Civic Education Workshop (Washington) 

Program finansowanym przez Departament Stanu USA oraz Biuro Edukacji i Spraw Kulturalnych 

(ECA). Uczestnicy mają okazję poznać federalny system rządów poprzez dyskusje seminaryjne, 

briefingi oraz spotkania na Kapitolu. Ilość uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie: 1. 

1.6.2.1.7.6 Business Opportunities Summer Session (Smeal College of Business  

w Pennsylvania State University) 

Program dla uczniów szkół średnich zainteresowanych podjęciem edukacji biznesowej 

na uczelni. Daje możliwość  wzięcia udziału w kursach przygotowujących do college'u 

i zapoznania z zagadnieniami z zakresu podstaw biznesu prowadzonych przez wydział Penn 

State. Pennsylvania State University należy do Ivy League - Ligi Bluszczowej czyli do 

stowarzyszenia ośmiu elitarnych uniwersytetów amerykańskich znajdujących się w północno-

wschodniej części USA. Ilość uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie: 1. 

1.6.2.1.7.7 Mentoring Programme w New York Akademy of Sciences 

New York Academy of Sciences jest jedną z najstarszych organizacji naukowych. Celem 

programu jest przygotowanie kolejnej generacji innowatorów poprzez trzy kluczowe obszary 

programowe: mentoring, wyzwania innowacyjne oraz gotowość do kariery i college'u. Ilość 

uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie: 1. 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim 

1.6.2.2.1 „Entrepreneurship and language matters in life. Developing resourcefulness 

among students; learning how to set up a business”  

Okres realizacji: 01.09.2018 r. - 28.02.2021 r. 

Status projektu: zakończony. 

Program: Program Erasmus Plus. 

Wartość projektu: 145.561,56 zł. 

Kwota dofinansowania: 144.378,00 zł. 

Wkład własny: 1.183,56 zł. 

Typ projektu: mobilności zagraniczne uczniów w celu poznania i doskonalenia 

przedsiębiorczości oraz komunikacji biznesowej. 

Państwa partnerskie: Hiszpania, Włochy, Grecja, Łotwa. 

Terminy wyjazdów:  

13.01.2019 r. - 19.01.2019 r. – Hiszpania, 
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31.03.2019 r. - 16.04.2019 r. – Włochy, 

03.06.2019 r. - 05.06.2019 r. (nauczyciele) – Grecja, 

06.10.2019 r. - 12.10.2019 r. – Łotwa, 

listopad 2020 r. - Grecja – ze względu na ograniczenia epidemiologiczne wyjazd został odwołany. 

Cel realizacji: projekt miał na celu rozwijanie w uczniach dwóch głównych kompetencji: podstaw 

przedsiębiorczości oraz komunikacji w językach obcych. 

Krótki opis przedmiotu realizacji: uczniowie w ramach projektu poznali formalne wymogi oraz 

zasady otwierania firm, w tym na rynku lokalnym oraz zagranicznym. Uczniowie tworzyli 

innowacyjny produkt, do którego utworzyli opakowanie, reklamowali go, a także podejmowali 

próbę jego sprzedaży. Ponadto uczestnicy projektu nabyli umiejętności niezbędne do 

funkcjonowania na rynku pracy. Spotkanie państw partnerskich odbyło się w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim w lutym 2020 r. 

1.6.2.2.2 Ogólnopolska sieć edukacyjna „OSE” 

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, 

bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we 

współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej. Operatorem OSE jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowego 

Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie. Dedykowana sieć połączy wszystkie szkoły 

w Polsce, zapewniając dostęp do szybkiego Internetu, usługi i treści edukacyjne oraz 

bezpieczeństwo w sieci. Umowa została zawarta 18.06.2019 r. Szkoła wyposażona została 

w CPE, Punkt Dostępowy WiFi oraz Switch, przez 10 lat od zawarcia umowy bezpłatny dostęp do 

szerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s, z dostępem do usług 

bezpieczeństwa. 

Cel projektu: umożliwienie szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego Internetu, 

podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, umożliwienie wspomagania procesu 

kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w Internecie, wyrównanie szans 

edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach 

słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach. 

1.6.2.2.3 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 r. na czas nieokreślony i jest 

realizowane od 01.09.2011 r. Szkoła nie partycypuje w kosztach. 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 oraz 

realizacja programów autorskich z matematyki i fizyki. 

1.6.2.2.4 Porozumienie dotyczące patronatu naukowego nad klasami europejskimi 

Porozumienie dotyczące patronatu naukowego nad klasami europejskimi zostało zawarte z 

Wyższą Szkoła Europejską w Krakowie w dniu 11.06.2010 r. na czas nieokreślony i jest 

realizowane od 01.09.2011 r. Szkoła nie partycypuje w kosztach. Głównym celem porozumienia 

jest wspieranie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami humanistycznymi ze szczególnym 

uwzględnieniem treści europejskich, 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. 
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1.6.2.2.5 Porozumienie o współpracy i partnerstwie 

Porozumienie zawarte 4.08.2015 r. ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, 

którego celem jest organizowanie przedsięwzięć skierowanych do uczniów Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim w celu popularyzacji nauk ścisłych. Uczniowie ZSP 

w Wodzisławiu Śląskim mogą przystępować do konkursów organizowanych przez Śląski Urząd 

Medyczny w Katowicach. 

1.6.2.2.6 Porozumienie w sprawie poszerzenia współpracy dydaktyczno-naukowej 

pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a ZSP w Wodzisławiu Śląskim  

Zawarte 12.06.2018 r. (Wydział Artystyczny, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział 

Filologiczny, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Nauk Społecznych). Porozumienie 

zawarto na okres 3 lat. 

1.6.2.2.7 Porozumienie o współpracy z Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki 

Śląskiej  

Zawarte w dniu 06.06.2018 r. Celem współpracy jest organizacja wykładów i warsztatów dla 

uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu Śląskim zorganizowanych na terenie 

partnerskiej uczelni oraz w ramach zajęć w szkole.  

1.6.2.2.8 Porozumienie o współpracy z Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim 

Zawarte w dniu 13.02.2019 r. Celem współpracy jest stworzenie uczniom Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim możliwości poszerzenia wiedzy zdobytej w czasie 

zajęć w szkole oraz zaznajomienie się z funkcjonowaniem Sądu. 

1.6.2.2.9 Fundacja Rodziny Staraków, Program "WENA" 

Okres realizacji: 09.11.2020 r. - 10.03.2021 r. 

Status projektu: zakończony. 

Program: W domu wszystko dobrze - budowanie więzi w rodzinie, plakat społeczny. 

Wartość projektu: 11.844,00 zł. 

Kwota dofinansowania: 11.844,00 zł. 

Wkład własny: 0,00 zł. 

Typ projektu: rezultatem pracy nad projektem było wytworzenie się dyskusji wśród uczniów 

o potrzebie komunikacji w rodzinie, ograniczeniach i zakłóceniach w komunikacji.  

Cel realizacji: projekt miał na celu zwrócenie uwagi na prawidłowe zasady komunikacji 

w rodzinie, zwiększenie wiedzy dotyczącej metod porozumiewania się członków rodziny, 

zapobieganie marginalizacji i społecznemu wykluczeniu osób z rodzin dysfunkcyjnych.  

Krótki opis przedmiotu realizacji: projekt pomagał w przygotowaniu dzieci do życia w grupie 

i społeczeństwie, uczył rozwiązywania konfliktów, dzielenia się odpowiedzialnością za realizację 

planów, wymiany zdań, poglądów czy sugestii. Uczniowie tworzyli serię plakatów społecznych 

o tematyce braku prawidłowych form komunikacji w rodzinie. Tworzenie plakatów społecznych 

polegało na rozwijaniu umiejętności syntetycznego, metaforycznego myślenia. W inspirujący 

i efektywny sposób wpłynęło na poszukiwania pomysłów w zakresie tradycyjnych technik 

artystycznych z wykorzystaniem obróbki cyfrowej. Strategicznym celem projektu było 

wychowanie pokolenia świadomie komunikującego się i dostrzegającego potrzeby i ograniczenia 
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innych osób, z naciskiem na relacje wewnątrz rodziny. Efektem zrealizowanego projektu była 

umiejętność dostrzegania błędów w komunikacji interpersonalnej i nazwanie problemów. 

Uczniowie za pomocą wypowiedzi artystycznych stworzyli serię plakatów, które opowiadały o 

prawidłowych relacjach w rodzinie i sposobach komunikowania się. Plakaty cyklicznie były 

pokazywane w przestrzeni szkolnej oraz na stronie szkoły i profilu mediów społecznościowych 

(Facebook).  

 Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach 

1.6.2.3.1 „ Maths is all around” (Matematyka jest wszędzie) 

Okres realizacji: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r. Aneks wydłużający projekt do 31.08.2022 r. 

Status projektu: w trakcie realizacji. 

Program: Erasmus+, Akcja 2.”, „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół”, Sektor „Edukacja 

szkolna”. 

Wartość projektu: 130.314,22 zł. 

Kwota dofinansowania: 130.314,22 zł. 

Wkład własny: 0,00 zł. 

Typ projektu: Partnerstwa strategiczne współpracy szkół. 

Państwa partnerskie: Bułgaria, Grecja, Rumunia. 

Partnerzy: Chastna Profilirana Gimnazia  chuzhdoezikovo obuchenie - Chelopech, Bułgaria, 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Suczawa, Rumunia, 3rd Lyceum of Veria, Grecja. 

Terminy wyjazdów: 18-22 listopad 2019 r. (Rumunia) – spotkanie odbyło się, marzec 2020 r. 

(Polska) – spotkanie odwołane w związku z pandemią, spotkania w Bułgarii i Grecji - w związku 

z pandemią terminy tych spotkań nie zostały na razie ustalone (istnieje możliwość że spotkania 

nie odbędą się). 

Cel realizacji: rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów, budowanie motywacji do nauki 

matematyki, rozwijanie kompetencji językowych oraz interpersonalnych uczniów oraz ich 

świadomości kulturowej jako obywateli Europy. 

Krótki opis przedmiotu realizacji: w ramach projektu zostały zorganizowane maratony 

matematyczne, spotkania z wykładowcami UŚ w ramach Dnia Liczby PI, lekcje MATEMATYKA 

INACZEJ, warsztaty dla uczniów z zakresu umiejętności uczenia się i zapamiętywania, Dni 

Matematyki, konkursy i turnieje szkolne, szkolenie dla nauczycieli matematyki z zakresu 

nowoczesnych metod nauczania, stworzone zostały materiały ICT z zakresu matematyki i innych 

przedmiotów ścisłych. Z  trzech spotkań projektowych zaplanowanych w każdym z krajów 

partnerskich odbyło się jedno (listopad 2019 r., Rumunia). Jeżeli pozostałe spotkania będą 

możliwe do realizacji w roku szkolnym 2021/2022, będą to pięciodniowe spotkania, a udział 

w nich wezmą uczniowie i ich opiekunowie - nauczyciele. Wyżej opisane działania są skierowane 

do całej społeczności uczniowskiej w Licem Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w 

Rydułtowach, w spotkaniu w Rumunii uczestniczyło 6 uczniów oraz 2 opiekunów, a w przyszłych 

mobilnościach weźmie udział ok. 12 uczniów i 4 nauczycieli (2 mobilności x 6 uczniów i  

2 nauczycieli). Najbliższe działania to wycieczka uczniów zaangażowanych w projekt 

„W poszukiwaniu matematyki” do Wrocławia, spotkania z preorientacji zawodowej, kolejne lekcje 

z cyklu „Matematyka inaczej”, spotkania online z partnerami, Dni Erasmusa 2021.   

1.6.2.3.2 „App instead of the book” (Apka zamiast podręcznika)  

Okres realizacji: 31.08.2020 r. - 28.02.2021 r. Aneks wydłużający do 31.12.2021 r. 

Status projektu: w początkowej fazie realizacji. 

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów. 
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Wartość projektu: 48.086,86 zł. 

Kwota dofinansowania: 48.086,86 zł. 

Wkład własny: 0,00 zł. 

Typ projektu: ponadnarodowa mobilność uczniów. 

Państwa partnerskie: Bułgaria. 

Partnerzy: Chastna Profilirana Gimnazia  chuzhdoezikovo obuchenie – Chelopech, Bułgaria. 

Terminy wyjazdów: w związku z pandemią i decyzją szkoły partnerskiej w Bułgarii spotkanie nie 

odbędzie się - projekt zostanie zamknięty po rozwiązaniu umowy o finansowanie do końca roku 

2021. 

Cel realizacji: rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów podczas mobilności uczniów do 

szkoły partnerskiej (praca w międzynarodowej grupie, budowanie relacji społecznych, 

doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, a także 

rozwijanie kompetencji językowych). 

Krótki opis przedmiotu realizacji: głównym elementem inicjatywy szkoły miał być zagraniczny 

wyjazd grupy uczniów wraz z opiekunami do Bułgarii, trwający 7 dni, dotyczący realizacji 

dowolnych zagadnień projektowych wpisujących się w podstawę programową. Szkoła 

przygotowywała wyjazd 10 osobowej grupy uczniów pod opieką 2 nauczycieli do szkoły 

bułgarskiej gdzie podczas 5 dni roboczych (+ 2 na podróż) uczniowie uczestniczyć mieli przez 6 

godzin dziennie w zajęciach szkolnych oraz pozaszkolnych. Pozostały czas mieli spędzać 

zgodnie z planem szkoły goszczącej np. z rodzinami goszczącymi lub na wycieczkach. Niestety 

z powodu pandemii cel ten nie został zrealizowany, spotkanie się nie odbyło, uczniowie jedynie 

brali udział w kursie językowo-kulturowym przygotowującym do wyjazdu. 

1.6.2.3.3 Ogólnopolska Sieć Edukacyjna „OSE” 

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, 

bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji 

we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej. Operatorem OSE jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowego 

Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie. Dedykowana sieć połączy wszystkie szkoły 

w Polsce, zapewniając dostęp do szybkiego Internetu, usługi i treści edukacyjne 

oraz bezpieczeństwo w sieci. Umowa została zawarta 15.07.2020 r. Szkoła wyposażona została 

w CPE, Punkt Dostępowy WiFi oraz Switch, przez 10 lat od zawarcia umowy bezpłatny dostęp do 

szerokopasmowego Internetu o  symetrycznej przepustowości 100 Mb/s, z dostępem do usług 

bezpieczeństwa. 

Cel projektu: umożliwienie szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego Internetu, 

podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, umożliwienie wspomagania procesu 

kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w Internecie, wyrównanie szans 

edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach 

słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.  

 Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim 

1.6.2.4.1 „Kształcenie kompetencji kluczowych w dobie pokolenia Z” 

Okres realizacji: 01.12.2019 r. - 30.11.2020 r. Aneks wydłużający do 30.11.2021 r. 

Status projektu: w trakcie realizacji. 

Program: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Wartość projektu: 137.855,00 zł. 
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Kwota dofinansowania: 137.855,00 zł. 

Wkład własny: 0,00 zł. 

Typ projektu: warsztaty dla młodzieży w zagranicznych szkołach. 

Państwa partnerskie: Słowenia, Szwecja. 

Partner: Malmo Fria Laroverk, Šolski center Velenje. 

Terminy wyjazdów:  

wizyty przygotowawcze: 

1. Solski Center Velenje, Słowenia w dniach 17-19.06.2021 r.,  

2. Fria Laroverk Malmo, Szwecja w dniach 22-24.08.2021 r., 

Dalsze mobilności nieustalone z uwagi na pandemię – w toku ustaleń. 

Cel realizacji: rozwijanie kompetencji kluczowych: nauka języków obcych, rozwijanie 

umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, 

przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. 

Opis przedmiotu realizacji: w ramach projektu dwie grupy zawodowe - informatycy i ekonomiści 

wyjadą na wspólne warsztaty do Szwecji i na Słowenię do szkół o tych samych profilach. 

Informatycy pracować będą z drukarką 3D, ekonomiści nad procesem zakładania firmy w Polsce 

i Szwecji. Podczas wyjazdów uczniowie będą realizować program mobilności razem 

z rówieśnikami ze szkoły przyjmującej, brać udział w zajęciach formalnych i pozaformalnych, 

podczas których opracowywane będą między innymi międzynarodowe materiały tematyczne, 

służące do powstania końcowych efektów inicjatywy w postaci broszur, prezentacji, ulotek 

lub innych form edukacyjnych pozwalających wzmocnić realizację głównego celu projektu. 

Uczestnikami projektu jest 24 uczniów oraz 4 nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych 

w Wodzisławiu Śląskim. W ramach ww. projektu odbyły się dwie wizyty przygotowawcze  

koordynatorów w szkołach na Słowacji i w Szwecji, gdzie młodzież weźmie udział w warsztatach. 

Mobilność w Słowenii - warsztaty dla informatyków, które miały odbyć się w dniach 17-

23.10.2021 r. zostały odwołane przez szkołę w Słowenii ze względu na sytuację 

epidemiologiczną w Słowenii. Nie ma możliwości ustalenia nowego terminu, ponieważ projekt 

kończy się 30 listopada 2021 r. Planowana mobilność w Szwecji - warsztaty dla ekonomistów - 

odbędzie się w dniach 16 - 23.10.2021 r. jeżeli sytuacja pandemiczna pozwoli. 

1.6.2.4.2  „Nowoczesny nauczyciel Ekonomika” 

Okres realizacji: 01.09.2019 r. - 30.06.2021 r.  Aneks wydłużający do 31.12.2021 r.  

Status projektu: w trakcie realizacji. 

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - w ramach projektu „Międzynarodowa 

mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia” realizowanego 

na zasadach programu Erasmus Plus Sektor „Kształcenie i Szkolenia Zawodowe”. 

Wartość projektu: 176.215,26 zł. 

Kwota dofinansowania: 176.215,26 zł. 

Wkład własny: 0,00 zł. 

Typ projektu: warsztaty językowe i metodyczne dla nauczycieli. 

Państwa partnerskie: Irlandia, Finlandia. 

Partner: English Matters. 

Terminy wyjazdów:  

 23-29.02.2020 r. - Irlandia,  

 24-30.10.2021 r. - Irlandia, 

 03-09.10.2021 r. - Finlandia. 
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Cel realizacji: poprawa umiejętności językowych kadry, poznanie metod pracy motywujących 

uczniów do nauki, położenie akcentu na świadomość i poznanie europejskiego systemu edukacji, 

zwiększenie aktywności szkoły w programach unijnych. 

Opis przedmiotu realizacji: w ramach projektu nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych 

w Wodzisławiu Śląskim odbyli/odbędą zagraniczne wyjazdy szkoleniowe w celu zapoznania się 

z kulturą kraju, gdzie odbywa się szkolenie (Irlandia, Finlandia), rozwoju kompetencji językowych, 

wzbogacenia słownictwa, polepszenia komunikacji oraz wymowy, zdobycia doświadczenia 

poprzez wymianę dobrych praktyk, poznania systemu edukacji w Finlandii poprzez wizyty 

w szkołach, ośrodkach i instytucjach związanych z edukacją, nawiązania współpracy 

zagranicznej. Uczestnikami projektu będzie 19 nauczycieli, którzy odbędą: 

 szkolenia w zakresie języka angielskiego w Irlandii – Dublin, które pozwoliły/pozwolą 

doskonalić warsztat pracy oraz język angielski, umożliwiły/umożliwią korzystanie również 

z materiałów źródłowych, stron anglojęzycznych, nowoczesnych aplikacji, 

 wizyty edukacyjne w szkołach/instytucjach oraz udział w seminariach szkoleniowych 

w Finlandii, które pozwolą poznać system edukacji kraju skandynawskiego postrzegany 

jako wzorcowy, doskonalić warsztat pracy nauczycieli poprzez udział w  seminariach 

i warsztatach oraz wymianę doświadczeń i analizę przykładów dobrych praktyk. 

1.6.2.4.3  „Ekonomik kształci kompetencje zawodowe na Wyspach” 

Okres realizacji: 01.12.2019 r. - 30.11.2021 r. Aneks wydłużający do 31.05.2022 r. 

Status projektu: w trakcie realizacji. 

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - w ramach projektu „Międzynarodowa 

mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 

realizowanego na zasadach programu Erasmus Plus Sektor „Kształcenie i  Szkolenia 

Zawodowe”. 

Wartość projektu: 407.200,00 zł. 

Kwota dofinansowania: 407.200,00 zł. 

Wkład własny: 0,00 zł. 

Typ projektu: staże zagraniczne. 

Państwa partnerskie: Irlandia, Portugalia. 

Partner: EduPlus European Centre for Education and Skills Development,Lda - Portugalia, Your 

International Training – Irlandia. 

Terminy wyjazdów: 

 Portugalia: Madera 04.10. - 26.10.2021 r.,  

 Irlandia: Sligo 23.01. - 12.02.2022 r.,  

 Irlandia: Galway 20.03. - 09.04.2022 r. 

Cel realizacji: umożliwienie realizacji za granicą wysokiej jakości praktyk handlowych, rozwój 

i certyfikacja kompetencji zawodowych oraz językowych, zwiększenie mobilności, a także 

ułatwienie uczestnikom projektu wejścia na krajowy i międzynarodowy rynek pracy. 

Opis przedmiotu realizacji: w ramach projektu uczniowie Ekonomika odbędą trzytygodniowe 

staże zagraniczne w europejskich restauracjach, hotelach, biurach, placówkach handlowych. 

Uczestnicy stażu sprawdzą się w nowych dla nich okolicznościach, zarówno zawodowych, jak 

i życiowych. Ponadto uzyskają certyfikaty - Europass Mobilność, certyfikaty organizacji 

przyjmującej i wysyłającej. Szkoła umocni współpracę w zakresie realizacji staży zagranicznych 

z organizacją w Portugalii oraz nawiąże współpracę z instytucją z Irlandii. Uczestnikami projektu 

są uczniowie klas technikum ekonomicznego, technikum organizacji turystyki, technikum 

hotelarskiego, handlowego, w sumie 36 uczniów oraz 6 nauczycieli/opiekunów. 
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1.6.2.4.4 „Kitchen Our Kingdom Cooking Our Passion” 

Okres realizacji: 01.09.2019 r. - 31.08.2021 r. Aneks wydłużający do 31.08.2022 r. 

Status projektu: w trakcie realizacji. 

Program: Erasmus Plus, Sektor „Edukacja szkolna”, Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne” - 

Współpraca szkół. 

Wartość projektu: 176.000,00 zł.  

Kwota dofinansowania: 176.000,00 zł. 

Wkład własny: 0,00 zł. 

Typ projektu: warsztaty dla uczniów ZSE oraz uczniów szkół partnerskich a także nauczycieli 

przedmiotów gastronomicznych. 

Państwa partnerskie: Turcja, Rumunia, Słowenia, Włochy, Francja. 

Partnerzy: Serife Baci Mesleki - Turcja, Colegiul de Industrie Alimentara "Elena Doamna" Food 

Industry College - Rumunia, School Centre Velenje - Słowenia, Institute IPSSA N. Bergese – 

Włochy, Catering School Lycée Professionnel Hotelier La Closerie – Francja.   

Terminy wyjazdów:  

Zrealizowano: 

- Mobilność w Polsce – ZSE – wizyta partnerów w ZSE, listopad 2019 r., 

- Mobilność w Polsce – wizyta nauczycieli i uczniów w ZSE, grudzień 2019 r., 

- Mobilność w Turcji – wizyta nauczycieli w Kayseri, luty 2020 r., 

- Webinarium gastronomiczne w szkole w Rumunii w połączeniu z wszystkimi partnerami on-line 

(październik 2020 r.). 

Zaplanowano kolejne wizyty po wydłużeniu projektu: 

- Mobilność C8 – w Turcji – wizyta nauczycieli i uczniów w Kayseri, w planowaniu, 

- Mobilność C4 i C10  – w Rumunii – wizyta nauczycieli i uczniów w Galati, w planowaniu, 

- Mobilność C5 i C11  – w Słowenii – wizyta nauczycieli i uczniów w Valenje, 16 - 23.01. 2022r., 

- Mobilność C3 i C9  – we Włoszech – wizyta nauczycieli i uczniów w Genua, 27.02. - 

6.03.2022r., 

- Mobilność C6 i C12  – we Francji – wizyta nauczycieli i uczniów w Bretanii, 27.03. - 3.04.2022r., 

- podsumowanie projektu – wizyta koordynatorów w ZSE, 6 - 8.06.2022r. 

Cel realizacji: doskonalenie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim. 

Opis przedmiotu realizacji: Projekt zakłada współpracę szkół średnich kształcących młodzież 

na kierunkach gastronomicznych w zakresie poznania technik kulinarnych, obsługi kelnerskiej, 

cateringu i innych działań związanych z pracą w gastronomii charakterystycznych dla danego 

kraju, regionu i kultury. Uczestnikami będą uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w 

Wodzisławiu Śląskim kształcący się na kierunkach gastronomicznych i opiekunowie, łącznie 10 

uczniów oraz15 nauczycieli. 

1.6.2.4.5 Ogólnopolska sieć edukacyjna „OSE” 

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, 

bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji 

we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej. Operatorem OSE jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowego 

Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie. Dedykowana sieć połączy wszystkie szkoły 

w Polsce, zapewniając dostęp do szybkiego Internetu, usługi i treści edukacyjne oraz 

bezpieczeństwo w sieci. Umowa została zawarta 03.07.2019 r. Szkoła wyposażona została 
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w CPE, Punkt Dostępowy WiFi oraz Switch, przez 10 lat od zawarcia umowy bezpłatny dostęp do 

szerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s, z dostępem do usług 

bezpieczeństwa. 

Cel projektu: umożliwienie szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego Internetu, 

podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, umożliwienie wspomagania procesu 

kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w Internecie, wyrównanie szans 

edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach 

słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.  

1.6.2.4.6 Umowy patronackie nowe oraz zawarte uprzednio i obowiązujące w roku 

szkolnym 2021/2022 

1.6.2.4.6.1 KLASY II (technik ekonomista, technik organizacji turystyki, technik handlowiec) 

Umowy patronackie zawarte w roku szkolnym 2020/2021 w celu podejmowania wspólnych 

działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w zawodzie technik ekonomista. Współpraca 

w ramach działań patronackich obejmuje organizację praktycznej nauki zawodu dla klas objętych 

patronatem, prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów, organizację wycieczek 

przedmiotowych, motywowanie uczniów do poszerzania kompetencji, wspólne działania 

promujące wiedzę z zakresu danej branży. 

Pracodawcy:  Warido Accounting Sp. z o.o., Exim S.A. 

1.6.2.4.6.2 KLASY III (technik informatyk, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, 

technik handlowiec, technik ekonomista, technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik reklamy) 

Umowy patronackie zawarte 2019/2020 w celu podejmowania wspólnych działań na rzecz 

rozwoju kształcenia zawodowego w zawodzie technik ekonomista. Współpraca w ramach działań 

patronackich obejmuje organizację praktycznej nauki zawodu dla klas objętych patronatem, 

prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów, organizację wycieczek przedmiotowych, 

motywowanie uczniów do poszerzania kompetencji, wspólne działania promujące wiedzę 

z zakresu danej branży. 

Pracodawcy: Neptun sp. jawna Michał Panic, Hotel Amadeus Angelika Macionczyk, Dolina 

Leśnicy Ski&Spa Resort Łukasz Wojtas, Dear Arkadiusz Demel Wakacje.pl, Forte s.c. Małgorzata 

Bzdek, Gościniec Wodzisławski, Biuro rachunkowe Helena Siębor, POL EKO Aparatura sp. j., 

Efekt s.c. Marcin Władarz.  

1.6.2.4.6.3 KLASY IV (technik informatyk, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, 

technik handlowiec, technik ekonomista, technik żywienia i usług 

gastronomicznych) 

Umowy patronackie zawarte w roku szkolnym 2018/2019 w celu podejmowania wspólnych 

działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w zawodzie technik ekonomista. Współpraca 

w  ramach  działań patronackich obejmuje organizację praktycznej nauki zawodu dla klas 

objętych patronatem, prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów, organizację wycieczek 

przedmiotowych, motywowanie uczniów do poszerzania kompetencji, wspólne działania 

promujące wiedzę z zakresu danej branży. 

Pracodawcy: POL-EKO Aparatura sp.j., Hotel Zamek Chałupki, Alltour biuro podróży, Inventini 

sp. z o.o., Graczyk s.c., Kancelaria Podatkowa  Delta Monika Graczyk-Żokowska, Restauracja 

Wiejska Chata, FH Ol - Serw Olga Serwotka. 
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 Zespół Szkół Technicznych w  Wodzisławiu Śląskim 

1.6.2.5.1 Platforma cyfrowa wspierająca zdalną realizację ćwiczeń laboratoryjnych 

w  elektrotechnice, mechatronice i automatyce 

Okres realizacji: 01.03.2021 r. - 28.02.2023 r. 

Status projektu: w trakcie realizacji. 

Program: Erasmus + Akcja 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk”, KA226 - 

Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej. 

Wartość projektu: 104.500,00 zł [22.683,00 euro]. 

Kwota dofinansowania: 104.500,00 zł [22.683,00 euro]. 

Wkład własny: 0,00 zł. 

Typ projektu: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk i partnerstwa 

strategiczne dla edukacji szkolnej. 

Państwa partnerskie: Estonia, Niemcy, Litwa, Węgry. 

Partnerzy: Zielonogórski, Technische Hochschule Mittelhessen, Vilniaus Gedimino Technikos 

Universitetas, Universitatea Politehnica Timisoara, Zespól Szkól Technicznych w Wodzisławiu 

Śl., - jedyny nieakademicki partner projektu. 

Terminy wyjazdów: 

wizyta studyjna na Uniwersytecie Technicznym w Wilnie [Vilniaus Gedimino Technikos 

Universitetas] - w planowaniu, 

wizyta studyjna na Technische Hochschule Mittelhessen – THM w Gießen - w planowaniu 

III.2022r. - wizyta studyjna Universitatea Politehnica Timisoara Ruminia,  

V / VI. 2022r - działania edukacyjne dla 6 uczniów na Uniwersytecie Technicznym w Tallinie, 

w czasie realizacji projektu cykliczne działania edukacyjne dla uczniów ZST na Politechnice 

Śląskiej.  

Cele projektu:  opracowanie platform i interfejsów do realizacji zajęć laboratoryjnych kluczowych 

przedmiotów dla kierunków kształcenia: elektrotechnika, elektronika oraz mechatronika; 

opracowanie i rozbudowywanie platform edukacyjnych w sposób uniwersalny; wykorzystanie 

istniejących laboratoriów przedmiotowych będących  w posiadaniu partnerów projektu; wdrożenie 

do realizacji ćwiczeń zdalnych w technologii Virtual Realisty; zachęcanie partnerów 

nieakademickich do korzystania z wyników, w szczególności partnerskich szkół średnich; 

wykorzystanie rezultatów bezpośrednich projektu na poprawę komunikacji między partnerami; 

wymuszenie częstszych kontaktów, a tym samym powstanie nowych; partnerstw i inicjatyw; 

wyrównywanie szans edukacyjnych, w szczególności osób o ograniczonej mobilności. 

zabezpieczenie beneficjentów projektu (bezpośrednich i pośrednich) przed skutkami zjawisk 

społecznych takimi jak COVID-19, które uniemożliwiają kształcenie w sposób stacjonarny. 

Opis przedmiotu realizacji: koordynatorem głównym oraz wnioskodawcą jest Politechnika 

Śląska w Gliwicach. Projekt skierowany jest do kadry i studentów studiujących na uczelniach 

partnerskich jak również uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu 

Śląskim. Planowane są mobilności uczniów i nauczycieli na Uniwersytet Techniczny w Tallinie i 

Politechnikę Śląską w Gliwicach. Głównym rezultatem projektu będzie opracowanie narzędzi 

(interfejsów, aplikacji) umożliwiających realizację wybranych kluczowych dla danego kierunku 

zajęć laboratoryjnych w formie zdalnej, ale emulowanej w taki sposób, aby odzwierciedlała 

w możliwie największym stopniu zajęcia realizowane w laboratorium oraz zapewniała 

odpowiednią interakcję ze strony studenta, ucznia (możliwość wpływania na przebieg i wyniki 

ćwiczenia laboratoryjnego). Efektem długofalowym realizacji projektu będzie sieć wirtualnych 

laboratoriów dydaktycznych z zakresu elektrotechniki, elektroniki i mechatroniki. Poza 

powyższymi rezultatami zostaną uzyskane liczne rezultaty uzupełniające, równie istotne z punktu 
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widzenia realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ i jego priorytetów miedzy innymi: 

wypracowanie otwartości na współpracę międzynarodową, znalezienie lub usprawnienie 

mechanizmów wzmacniających te cechy kształcenia, które wpłyną na zwiększenie liczby osób 

podejmujących kształcenie wyższe na kierunkach o dużej chłonności rynkowej, przy 

jednoczesnym zwiększeniu jakości ich przygotowania początkowego i wypracowaniu cech 

osobowych dających młodemu człowiekowi elastyczność w społeczeństwie międzynarodowym. 

Poprzez ogólny dostęp do bezpośrednich rezultatów projektu możliwe będzie wyrównywanie 

szans edukacyjnych, w szczególności osób o ograniczonej mobilności, które będą mogły 

uczestniczyć w zajęciach bez swojej fizycznej obecności. 

1.6.2.5.2 Praktycznie weryfikujemy swoje kwalifikacje. Uczniowie Zespołu Szkół 

Technicznych w Wodzisławiu Śląskim na stażach zawodowych 

Okres realizacji: 01.06.2020 r. - 31.12.2021 r. 

Status projektu: w trakcie realizacji. 

Program: Erasmus + Akcja 1. „Mobilność edukacyjna”. 

Wartość projektu: 534.631,00 zł [116.240,00 euro]. 

Kwota dofinansowania: 534.631,00 zł [116.240,00 euro]. 

Wkład własny: 0,00 zł. 

Typ projektu: Staże zawodowe i udział w konkursach dla uczniów oraz job shadowing, kursy i 

praktyki dla kadry.  

Państwa partnerskie: Irlandia Północna (UK). 

Partnerzy: North West Academy of English w Londonderry, Irlandia Północna (UK). 

Terminy wyjazdów: 

I grupa stażystów – 29 września – 28 października 2021, 20 uczniów + 2 opiekunów, 

II grupa stażystów – 10 listopada – 9 grudnia 2021, 20 uczniów + 2 opiekunów, 

Wizyta monitorująca Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych – w przygotowaniu. 

Cel realizacji: podniesienie zdawalności egzaminów zawodowych do 100% w zawodzie technik 

informatyk wśród wyjeżdżających na staż zawodowy do Wielkiej Brytanii - wyjeżdżający stanowią 

15 % całej populacji uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk; podjęcie pracy w 

zawodzie po zakończeniu szkoły przez wszystkich uczestników stażu zawodowego w Wielkiej 

Brytanii. Szczegółowymi celami projektu jest poznanie pracy na danym stanowisku i 

ukształtowanie niezbędnych kompetencji, podniesienie kompetencji językowych z zakresu 

słownictwa branżowego, zwiększenie kreatywności designerskiej, dostosowanie form i treści 

pracy szkoły do europejskich standardów edukacyjnych i wspieranie wszechstronnego rozwoju 

uczniów poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych; wprowadzanie 

innowacyjnych elementów edukacyjnych, wykraczających poza program nauczania i tworzenie w 

ten sposób bazy konkurencyjnych pracowników, posiadających kompetencje, zdobyte w czasie 

kształcenia w technikum i oczekiwane na rynku pracy przez pracodawców i klientów; gruntowanie 

europejskiego wymiaru działań Zespołu Szkół Technicznych na polu edukacji i wychowania, 

promocja wartości europejskich w środowisku lokalnym i międzynarodowym.  

Opis przedmiotu realizacji: umiędzynarodowienie kształcenia zawodowego poprzez współpracę 

z Wielką Brytanią, sięganie do doświadczeń zagranicznych instytucji, projekt stanowi kolejny etap 

poszukiwań i realizowania ambitnych celów na arenie europejskiej, których celem ma być 

głębokie wsparcie uczniów w rozwijaniu kariery zawodowej w zawodzie technik informatyk, ale 

także dalsze budowanie placówki, otwartej na nowoczesną myśl informatyczną oraz innowacyjne 

rozwiązania w dziedzinie projektowania i zarządzania witrynami www. Przedmiotem projektu jest 

dostosowanie treści i formy kształcenia do europejskich standardów edukacyjnych. Podniesienie 

kompetencji kluczowych takich jak kompetencje językowe, kompetencje z zakresu wysoko 

rozwiniętej informatyki i teleinformatyki, kompetencje społeczne i kulturowe; wprowadzenie 
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skutecznych metod kształcenia języka angielskiego zawodowego ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa branżowego; dostosowanie kształcenia 

zawodowego do potrzeb kompetencyjnych, obecnych na rynku pracy krajów Unii Europejskiej, 

w tym do oczekiwań polskich pracodawców z lokalnego, regionalnego i krajowego rynku pracy; 

kształtowanie wśród uczniów potrzeby współpracy europejskiej jako bardzo istotnej wartości 

współczesnego społeczeństwa, narażonego na rozbicia i antagonizmy. 

1.6.2.5.3 Ogólnopolska sieć edukacyjna „OSE” 

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, 

bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji 

we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej. Operatorem OSE jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa  Państwowego 

Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie. Dedykowana sieć połączy wszystkie szkoły 

w Polsce, zapewniając dostęp do szybkiego Internetu, usługi i treści edukacyjne 

oraz bezpieczeństwo w sieci. Umowa została zawarta 25.06.2019 r. Szkoła wyposażona została 

w CPE, Punkt Dostępowy WiFi oraz Switch, przez 10 lat od zawarcia umowy bezpłatny dostęp do 

szerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s, z dostępem do usług 

bezpieczeństwa. 

Cel projektu: umożliwienie szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego Internetu, 

podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, umożliwienie wspomagania procesu 

kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w Internecie, wyrównanie szans 

edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach 

słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.  

 

 Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Wodzisławiu Śląskim  

1.6.2.6.1 „Praktyka w Europie – atutem na Śląsku” 

Okres realizacji: 01.09.2018 r. - 31.01.2021 r. 

Status projektu: zakończony. 

Program: Erasmus Plus, Sektor „Kształcenie i szkolenia zawodowe”, Akcja 1 „Mobilność 

edukacyjna” - Mobilność uczniów i kadry. 

Wartość projektu: 547.443,00 zł. 

Kwota dofinansowania: 547.443,00 zł. 

Wkład własny: 0,00 zł. 

Typ projektu: mobilność edukacyjna, wyjazdy uczniów na praktyki zagraniczne. 

Państwa partnerskie: Portugalia, Irlandia 

Partner: Braga Mob oraz Your International Training. 

Terminy wyjazdów: 

- uczniowie: 

marzec 2019 r. - 15 uczniów Irlandia, 

kwiecień 2019 r. - 15 uczniów Portugalia, 

luty/marzec 2020 r. - 15 uczniów Irlandia, 

marzec/kwiecień 2020 r. - 15 uczniów Portugalia –- praktyki nie odbyły się z powodu 

koronawirusa,  

- nauczyciele (job shadowing): 
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marzec 2019 r. - 6 osób – Irlandia, 

marzec 2019 r. - 2 osoby - Portugalia. 

Cel realizacji: podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli. 

Opis przedmiotu realizacji: uczniowie wyjeżdżali na praktyki zawodowe do zagranicznych 

partnerów, co miało na celu zdobycie doświadczenia na europejskim rynku pracy, doskonalenie 

umiejętności zawodowych i językowych. Dzięki uczestnictwu w zagranicznych praktykach, 

uczniowie PCKZiU sprawdzili swoje umiejętności i kompetencje zawodowe, a dodatkowo, 

praktyki umożliwiły zdobycie nowych kompetencji, jak również stworzyły okazję do 

wykorzystywania języka obcego w praktyce, zarówno tego codziennego, jak i słownictwa 

specjalistycznego. Dodatkowym atutem praktyk był fakt, że odbywały się one w bardzo 

atrakcyjnych miejscach, dzięki czemu uczniowie po pracy korzystali z uroków natury i kultury. 

Uczniowie poza kompetencjami zawodowymi nabywali kompetencji społecznych, umiejętności 

interpersonalnych, usamodzielniali się i realizowali w obcym kulturowo środowisku. W ciągu 

okresu trwania projektu wyjechało 45 uczniów i 12 nauczycieli. 8 nauczycieli wzięło udział w job 

shadowing. 

1.6.2.6.2 „Nowe doświadczenia – morze możliwości” 

Okres realizacji: 01.10.2020 r. 30.09.2022 r. 

Status projektu: w trakcie realizacji. 

Program: Erasmus Plus, Sektor „Kształcenie i szkolenia zawodowe”, Akcja 1 - „Mobilność 

edukacyjna” - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. 

Wartość projektu: 515.000,00 zł. 

Kwota dofinansowania: 515.000,00 zł. 

Wkład własny: 0,00 zł. 

Typ projektu: mobilność edukacyjna, wyjazdy uczniów na praktyki zagraniczne. 

Państwa partnerskie: Portugalia, Szwecja. 

Partner: Braga Mob oraz EU MOBILITY SVERGIE. 

Terminy wyjazdów: 

Portugalia - 23.08.2021 r. – 03.09.2021 r. – 12 uczniów,  

Szwecja - 23.08.2021 r. – 03.09.2021 r. – 8 uczniów, 

Portugalia – 04.10. – 15.10.2021 r. – 10 uczniów  

Szwecja 18.10. – 29.10.2021 r. - 16 uczniów  

Portugalia 15.11. – 26.11.2021 r. – 11 uczniów  

Portugalia – 33 uczniów w planowaniu, 

Szwecja – 24 uczniów w planowaniu. 

Cel realizacji: podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów. 

Opis przedmiotu realizacji: uczniowie będą odbywać staże w firmach zagranicznych                       

w Portugalii i Szwecji. Uczestnicy praktyk będą mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami 

stosowanymi w przemyśle oraz doskonalić znajomość języka obcego. Uczniowie poza 

kompetencjami zawodowymi będą nabywali kompetencje społeczne, umiejętności 

interpersonalne, będą się usamodzielniali i realizowali w obcym kulturowo środowisku. W czasie 

realizacji projektu na praktyki zagraniczne wyjedzie 57 uczniów Powiatowego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim . Czas trwania wyjazdów na 

praktyki to okres dwóch tygodni. W pierwotnym planie praktyki miały się odbywać w Portugalii, 

Szwecji i Irlandii, jednakże z powodu koronawirusa dokonano zmian i uczniowie, którzy mieli 

lecieć do Irlandii polecą do Szwecji. Z powodu pandemii uległy pierwotne terminy mobilności, 

jednakże dzięki elastyczności placówek przyjmujących uczniów na staże, wszystkie 
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wprowadzone zmiany zostały zaakceptowane, co pozwala osiągnąć pierwotnie zamierzone cele 

projektowe.  

1.6.2.6.3 Ogólnopolska sieć edukacyjna „OSE” 

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, 

bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji 

we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej. Operatorem OSE jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa  Państwowego 

Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie. Dedykowana sieć połączy wszystkie szkoły 

w Polsce, zapewniając dostęp do szybkiego Internetu, usługi i treści edukacyjne 

oraz bezpieczeństwo w sieci. Umowa została zawarta 13.06.2019 r. Szkoła wyposażona została 

w CPE, Punkt Dostępowy WiFi oraz Switch, przez 10 lat od zawarcia umowy bezpłatny dostęp do 

szerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s, z dostępem do usług 

bezpieczeństwa. 

Cel projektu: umożliwienie szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego Internetu, 

podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, umożliwienie wspomagania procesu 

kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w Internecie, wyrównanie szans 

edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach 

słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.  

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach 

1.6.2.7.1 „III edycja Programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” 

Okres realizacji: 01.09.2019 r. - 31.08.2021 r. 

Status projektu: zakończony. 

Program: Program Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe współfinasowany przez 

Ministerstwo Obrony Narodowej. 

Wartość projektu: 24.033,30 zł. 

Kwota dofinansowania: 18.401,60 zł. 

Wkład własny: 5.631,70 zł. 

Typ projektu: III edycja Programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. 

Partnerzy: 6 Batalion Powietrznodesantowy w Gliwicach. 

Cel realizacji: wspieranie systemu odbudowy rezerw osobowych sił zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej, kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży. 

1.6.2.7.2 „IV edycja Programu  Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” 

Okres realizacji: 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. 

Status projektu: w trakcie realizacji. 

Program: Program Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe współfinasowany przez 

Ministerstwo Obrony Narodowej. 

Wartość projektu: niepoliczalna. 

Kwota dofinansowania: niepoliczalna. 

Wkład własny: 0,00 zł. 

Typ projektu: IV edycja Programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. 

Partnerzy: 6 Batalion Powietrznodesantowy w Gliwicach. 
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Cel realizacji: wspieranie systemu odbudowy rezerw osobowych sił zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej, kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży. 

Opis przedmiotu realizacji: W ramach IV edycji Certyfikowanych Wojskowych Klas 

Mundurowych zrezygnowano z zakupu indywidualnych pakietów umundurowania dla uczniów 

klas objętych programem nauczania edukacja wojskowa (przekazano im mundury będące na 

stanie szkoły zakupione w ramach II edycji CWKM). Ze względu na trwającą pandemię 

koronawirusa i brak możliwości organizacji szkoleń na terenie Jednostki Wojskowej w Gliwicach 

szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych żołnierzy odbywały się na terenie szkoły (co nie 

generowało kosztów transportu do Jednostki Wojskowej w Gliwicach). Obóz wojskowy odbędzie 

się w terminie 04.10.2021 r. - 08.10.2021 r. - na podstawie informacji otrzymanych z MON - jest 

bezpłatny. 

1.6.2.7.3 „Lokalny Animator Sportu” 

Okres realizacji: 01.03.2020 r. do 30.11.2020 r. 

Status projektu: zakończony. 

Program: „Lokalny Animator Sportu”. 

Wartość projektu: 52.190,64 zł. 

Kwota dofinansowania: 10.800,00 zł. 

Wkład własny: 41.390,64 zł. 

Partnerzy: Instytut Sportu. 

Cel realizacji: obsługa i prowadzenie zajęć na terenie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 

znajdujących się w Rydułtowach przy ul. Obywatelskiej 30. 

1.6.2.7.4 Ogólnopolska sieć edukacyjna „OSE” 

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, 

bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji 

we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej. Operatorem OSE jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa  Państwowego 

Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie. Dedykowana sieć połączy wszystkie szkoły 

w Polsce, zapewniając dostęp do szybkiego Internetu, usługi i treści edukacyjne 

oraz bezpieczeństwo w sieci. Umowa została zawarta 18.06.2019 r. Szkoła wyposażona została 

w CPE, Punkt Dostępowy WiFi oraz Switch, przez 10 lat od zawarcia umowy bezpłatny dostęp do 

szerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s, z dostępem do usług 

bezpieczeństwa. 

Cel projektu: umożliwienie szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego Internetu, 

podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, umożliwienie wspomagania procesu 

kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w Internecie, wyrównanie szans 

edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach 

słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.  

1.6.2.7.5 Porozumienie o współpracy z Hotelem Amadeus 

Porozumienie zawarte na czas nieokreślony. Głównym celem porozumienia jest wzbogacenie 

oferty edukacyjnej placówki o aspekty teoretyczne i praktyczne z dziedziny hotelarstwa i 

gastronomii. W ramach współpracy uczniowie biorą udział w stażach, praktykach, ćwiczeniach i 

wycieczkach przedmiotowych. Ponadto uczniowie mają możliwość zobaczenia jak wygląda praca 

w warunkach rzeczywistych z uwzględnieniem nowoczesnego wyposażenia. Ponadto uczniowie 

poznają zasady obsługi klienta z uwzględnieniem sytuacji nietypowych występujących w 
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zakładach. Absolwenci dzięki współpracy z Hotelem są wyposażeni w wiedzę praktyczną  

dziedziny hotelarstwa i marketingu. Poznają również tajniki zdobywania klienta w hotelach. 

1.6.2.7.6 Porozumienie o współpracy z Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców 

w Wodzisławiu Śl. 

Porozumienie zawarte na czas nieokreślony z Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców 

w Wodzisławiu Śl. – w zakresie integracji środowiska rzemieślniczego i młodzieży szkolnej, 

prowadzenia działalności promującej kształcenie zawodowe, pomoc w wyborze ścieżki 

zawodowej młodzieży oraz organizacja kursów zawodowych dla uczniów szkół branżowych. 

1.6.2.7.7 Porozumienie o współpracy z Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im.  M. 

Skłodowskiej Curie w Gliwicach 

Porozumienie zawarte w zakresie integracji środowiska rzemieślniczego i młodzieży szkolnej, 

prowadzenia działalności promującej kształcenie zawodowe, pomoc w wyborze ścieżki 

zawodowej młodzieży oraz organizacja kursów zawodowych dla uczniów szkół branżowych. 

1.6.2.7.8 Porozumienie o współpracy z WKU w Rybniku 

Porozumienie zawarte na czas nieokreślony mające na względzie współpracę na rzecz 

obronności państwa, wychowania patriotycznego młodzieży oraz integracji środowiska 

żołnierskiego i młodzieży szkół ponadpodstawowych w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych 

RP. 

1.6.2.7.9 Porozumienie o współpracy z Jednostką Strzelecką 2023 im. 14 

Pułku  Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. 

Porozumienie zawarte na czas nieokreślony mające na uwadze potrzebę wspólnych działań na 

rzecz obronności państwa, wychowania patriotycznego, edukacji obywatelskiej i proobronnej 

młodzieży szkolnej, zmierzających do poszerzenia wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu 

wojskowości. 

1.6.2.7.10 Porozumienie o współpracy z 22. Karpackim Batalionem Piechoty Górskiej 

Porozumienie zawarte na czas nieokreślony z 22. Karpackim Batalionem Piechoty Górskiej w 

sprawie skrócenia służby przygotowawczej dla absolwentów klas mundurowych. 

1.6.2.7.11 Porozumienie o współpracy z Radiem 90 Sp. z o.o. 

Porozumienie zawarte na okres od 16.06.2019 r. do 30.09.2019 r. w zakresie promocji III 

Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Rydułtowy 2019. 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie 

1.6.2.8.1 „Paszport do europejskiego sukcesu zawodowego” 

Okres realizacji: 01.12.2019 r. - 30.11.2021 r. Aneks przedłużający do 31.08.2022 r. 

Status projektu: w trakcie realizacji. 
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Program: Erasmus Plus, Sektor „Kształcenie i szkolenia zawodowe”, Akcja 1 „Mobilność 

edukacyjna” - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego 

Wartość projektu: 641.707,41 zł. 

Kwota dofinansowania: 641.707,41 zł. 

Wkład własny: 0,00 zł. 

Typ projektu: staże zagraniczne. 

Państwa partnerskie: Hiszpania. 

Partnerzy: EUROMIND PROJECTS SL. 

Terminy mobilności:  

04.01. - 18.01.2020 r. - 20 uczniów oraz 2 opiekunów - Sewilla, 

5.06. - 19.06.2021 r.-  18 uczniów oraz 2 opiekunów - Malaga, 

4.09. - 18.09.2021 r. - 20 uczniów oraz 2 opiekunów – Sewilla, 

planowany wyjazd - kwiecień 2022 r. 20 uczniów oraz 2 nauczycieli – Sewilla.  

Cel realizacji: umożliwienie uczniom zdobycia cennej praktyki zawodowej i poszerzenie ich 

horyzontów pod względem kulturowym, społecznym, jak również językowym. W ramach projektu 

planowane są mobilności uczniów w celu odbycia kursów i staży zawodowych. 

Krótki opis przedmiotu realizacji: podczas wyjazdów uczniowie będą mogli wzmocnić swoje 

kompetencje zawodowe i kluczowe, poznać nowe technologie oraz poznać tradycje innego kraju. 

Wszyscy uczniowie wezmą także udział w warsztatach z kształcenia międzykulturowego, 

językowego oraz z przedsiębiorczości. Projekt skierowany jest do 78  uczniów ZSP w Pszowie. 

W wyjazdach weźmie udział 8 nauczycieli, którzy będą opiekunami młodzieży. W ramach 

projektu cztery grupy uczniów Technikum (technik pojazdów samochodowych, technik grafiki i 

poligrafii cyfrowej) i Szkoły Branżowej (mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz, 

elektromechanik,  fryzjer) odbywają praktyki zawodowe oraz biorą udział w kursach zawodowych. 

w  Sewilli i Maladze. 

1.6.2.8.2 Ogólnopolska Sieć Edukacyjna „OSE” 

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, 

bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we 

współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej. Operatorem OSE jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa  Państwowego 

Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie. Dedykowana sieć połączy wszystkie szkoły w 

Polsce, zapewniając dostęp do szybkiego Internetu, usługi i treści edukacyjne oraz 

bezpieczeństwo w sieci. Umowa została zawarta 01.07.2019 r. Szkoła wyposażona została w 

CPE, Punkt Dostępowy WiFi oraz Switch, przez 10 lat od zawarcia umowy bezpłatny dostęp do 

szerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s, z dostępem do usług 

bezpieczeństwa. 

Cel projektu: umożliwienie szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego Internetu, 

podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, umożliwienie wspomagania procesu 

kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w Internecie, wyrównanie szans 

edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach 

słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach. 

1.6.2.8.3 Umowa o współpracy dydaktyczno-naukowej z Uniwersytetem Śląskim 

w Katowicach 

Umowa zawarta 9.03.2021 r. na okres 3 lat, jej przedmiotem jest nawiązanie współpracy 

dydaktyczno-naukowej z Wydziałem Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Umowa przewiduje 

prowadzone wybranych zajęć edukacyjnych przez nauczycieli akademickich, udział uczniów 
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w wykładach, seminariach i warsztatach na Uniwersytecie, wspieranie nauczycieli w podnoszeniu 

kwalifikacji zawodowych, promocję kierunków kształcenia szkoły i Uniwersytetu. 

1.6.2.8.4 Umowa o wolontariat 

Umowa o wolontariat zawarta z Publicznym Przedszkolem nr 2 w Pszowie w dniu 9.11.2018 r. na 

czas nieokreślony. Umowa w zakresie pomocy uczniów i nauczycieli ZSP w Pszowie na rzecz PP 

nr 2 w Pszowie obejmuje m.in. zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia z dziećmi takie jak 

czytanie, pomoc w organizacji nauki jazdy na łyżwach, zajęcia taneczne, pomoc przy 

przygotowaniu występów, festynów. 

1.6.2.8.5 Porozumienie z Śląską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy 

w Katowicach 

Porozumienie zawarte na czas nieokreślony w sprawie współdziałania w zakresie kształcenia 

i wychowania młodzieży z jednostką organizacyjną OHP 12-20 Hufcem Pracy w Rybniku. 

Obejmuje między innymi podejmowanie przedsięwzięć służących podnoszeniu poziomu 

kształcenia młodzieży, inicjowania przedsięwzięć zachęcających do uzyskania kwalifikacji 

zawodowych. 

1.6.2.8.6 Listy intencyjne o współpracy z pracodawcami 

Celem zawarcia współpracy z poszczególnymi pracodawcami jest chęć kreowania nowoczesnego 

wizerunku szkolnictwa zawodowego. Współpraca polega na wspólnym podejmowaniu inicjatyw 

z zakresu działalności edukacyjnej, doradczej, promocyjnej, organizowaniu staży i praktyk 

zawodowych, propagowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych w systemie kształcenia 

zawodowego, realizacji projektów edukacyjnych. Podpisano listy intencyjne o stałej współpracy 

z następującymi pracodawcami: 

 „Klinika Dobrego Mechanika” Michał Żaliński Wodzisław Śląski ul. Młodzieżowa 106, 

 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Aleksander Harnasz Radlin ul. Kwiatowa 12, 

 Bosch Serwis „Sanecznik” Rydułtowy ul. Raciborska 496, 

 Autoryzowany Serwis Mitsubishi Motors „Wierzgoń” Rybnik ul. Raciborska 252, 

 Mechanika Pojazdowa Michał Tront Wodzisław Śląski ul. Działkowców 30, 

 Peugeot Uliarczyk Sp. z o.o. Rybnik ul. Żwirowa 2a, 

 Studio Reklamy „EFEKT” S.C. Wodzisław Śląski ul. Marklowicka 23, 

 Agencja Reklamowa ArtGroup Sp. z o.o. Rydułtowy ul. Radoszowska 26A, 

 Ren-Car Sp. z o.o. Rybnik ul. Gliwicka 190, 

 „Auto Mix” Krystian Klapuch Skrzyszów ul Dębowa 14B, 

 Zakład Fryzjerski S.C. Czesław Fułat Maria Fułat Wodzisław Śl. ul Ks. Konstancji 14, 

 P.P.H.U. Pawełek Syrynia ul. Raciborska 4, 

 Pracownia Plastyki Użytkowej Krzysztof Sztuła Rydułtowy ul. Raciborska 539A, 

 Wimar Serwis Izabela Łaski Wodzisław Śląski ul. Młodzieżowa 285, 

 Mechanika Pojazdowa Andrzej Ryszka Radlin ul. Narutowicza 177, 

 Studio Reklamy „PRYMUS” Wodzisław Śląski ul Radlińska 53, 

 Salon Fryzjerski „BARBARA” Pszów ul. Żużlowa 30, 

 Naprawa Pojazdów Samochodowych Roman Jański Lubomia ul. Asnyka 53, 

 PHU Auto-Men Mariusz Mentel Radlin ul. Rymera 102, 

 Mechanika Samochodowa Jan Śpiewak Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 72B, 

 AUTO SERVICE Handel i Wypożyczalnia Jerzy Maciejek Pszów ul. Traugutta 43, 

 Studia Reklamy „Prymus II” Marcin Antończyk Wodzisław Śląski ul. Radlińska 53. 
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 Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w  Wodzisławiu 

Śląskim 

1.6.2.9.1 „Program dla szkół” 

Okres realizacji: 01.09.2020 r. - 31.08.2021 r. 

Status projektu: realizowany w każdym roku szkolnym. 

Program: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa „Program dla szkół”. 

Wartość projektu: 10.484,55 zł. 

Kwota dofinansowania: 10.484,55 zł. 

Wkład własny: 0,00 zł. 

Typ projektu: rzeczowy. 

Cel realizacji: kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie 

spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie. 

Krótki opis przedmiotu realizacji: Dzieciom uczestniczącym w programie przekazywano co 

najmniej 3-4 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego 

spożycia) oraz produkty mleczne. Każde dziecko uczestniczące w programie w dniu szkolnym w 

danym okresie udostępniania mogło otrzymać bezpłatnie porcję produktu owocowego albo 

warzywnego lub mlecznego. 

1.6.2.9.2 II edycja Programu „Rehabilitacja 25 plus” 

Okres realizacji: 02.09.2020 r. - 31.08.2021 r. 

Status projektu: zakończony.  

Program: pilotażowy program wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu całego kraju. 

Wartość projektu: 705.185,73 zł. 

Kwota dofinansowania: 705.185,73 zł. 

Wkład własny: 0,00 zł. 

Cel realizacji: Celem pilotażu było zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań 

zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania 

samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich 

aktywności zawodowej. 

Krótki opis przedmiotu realizacji: w programie uczestniczyło 28 absolwentów Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy oraz Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego. Udział w 

programie pozwolił osobom niepełnosprawnym otrzymać wsparcie w utrzymaniu samodzielności i 

niezależności społecznej i aktywności zawodowej. Uczestnicy ponadto korzystali z transportu, 

cateringu, bogatej oferty terapii, wycieczek, itp. W ramach świadczonego beneficjentom 

programu wsparcia zapewnione zostały, w szczególności: usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, 

udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i  wspierających ruchowo; udział w 

zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań; pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu 

aktywności oraz samodzielności życiowej oraz trzymaniu nabytych wcześniej umiejętności; 

pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w  rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych 

oraz bieżących spraw życia codziennego; działania aktywizujące zawodowo w przypadku 

absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. 

1.6.2.9.3 III edycja Programu „Rehabilitacja 25 plus” 

Okres realizacji: 08.09.2021 r. - 31.08.2022 r. 
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Status projektu: w trakcie realizacji. 

Program: pilotażowy program wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu całego kraju. 

Wartość projektu: 900.000,00 zł. 

Kwota dofinansowania: 900.000,00 zł. 

Wkład własny: 0,00 zł  

Cel realizacji: celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań 

zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania 

samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich 

aktywności zawodowej. 

Krótki opis przedmiotu realizacji: programie uczestniczyć będzie 30 absolwentów Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy oraz Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego. Udział 

w  programie pozwoli osobom niepełnosprawnym otrzymać wsparcie w utrzymaniu 

samodzielności i niezależności społecznej i aktywności zawodowej. Uczestnicy ponadto 

korzystać będą z transportu, cateringu, bogatej oferty terapii, wycieczek, itp. W ramach 

świadczonego beneficjentom programu wsparcia zapewnione zostaną, w szczególności: usługi 

opiekuńcze i pielęgnacyjne, udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych 

i  wspierających ruchowo; udział w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań; pomoc 

w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz trzymaniu nabytych 

wcześniej umiejętności; pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu 

trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego; działania aktywizujące 

zawodowo w przypadku absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. 

1.6.2.9.4 Ogólnopolska sieć edukacyjna „OSE” 

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, 

bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we 

współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej. Operatorem OSE jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa  Państwowego 

Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie. Dedykowana sieć połączy wszystkie szkoły w 

Polsce, zapewniając dostęp do szybkiego Internetu, usługi i treści edukacyjne oraz 

bezpieczeństwo w sieci. Umowa została zawarta 08.07.2019 r., Szkoła wyposażona została w 

CPE, Punkt Dostępowy WiFi oraz Switch, przez 10 lat od zawarcia umowy bezpłatny dostęp do 

szerokopasmowego Internetu o  symetrycznej przepustowości 100 Mb/s, z dostępem do usług 

bezpieczeństwa. 

Cel projektu: umożliwienie szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego Internetu, 

podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, umożliwienie wspomagania procesu 

kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w Internecie, wyrównanie szans 

edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach 

słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach. 

1.6.2.9.5 Porozumienie o współpracy 

Porozumienie o współpracy zawarte 19.08.2016 r. z Cechem Rzemieślników i Innych 

Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. – w zakresie integracji środowiska rzemieślniczego 

i  młodzieży szkolnej, prowadzenia działalności promującej kształcenie zawodowe, 

pomoc w wyborze ścieżki zawodowej młodzieży. 

1.6.2.9.6 Porozumienie o współpracy 

Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych zawarte 8 września 2016 r. 

z  Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. w zakresie 
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wsparcia i pomocy pracownikom i uczniom Zespołu Placówek Szkolno -  Wychowawczo - 

Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim w obsłudze drukarki 3D i modelowaniu 3D, konserwacji 

urządzeń 3D, organizacji warsztatów i szkolenia prowadzonego przez uczniów i nauczycieli 

Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. 

1.6.2.9.7 Porozumienie o współpracy 

Porozumienie zawarte 6 września 2018 r. z Centrum Ogrodniczym LIMBA w Żorach - dotyczy 

współpracy w zakresie zdobywania dodatkowych umiejętności i wiadomości przez uczniów 

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w ramach warsztatów na terenie Centrum 

Ogrodniczego LIMBA w Żorach. 

1.6.2.9.8 Porozumienie o współpracy 

Porozumienie zawarte 27.02.2017 r. z Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki 

Śląskiej o współpracy w zakresie organizowania w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-

Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl.  praktyk zawodowych dla studentów kierunku Pedagogika 

oraz w zakresie podejmowania działań które wiążą się z udzielaniem wsparcia dzieciom i 

młodzieży, czy tez implikują wdrożenie nowych, efektywnych rozwiązań w pracy dydaktycznej, 

terapeutycznej czy rewalidacyjnej.  

1.6.2.9.9 Olimpiady Specjalne Polska  

Udział uczniów w Olimpiadach Specjalnych – programie akredytowanym przez międzynarodowy 

ruch Special Olympics Inc., którego główną działalnością jest organizowanie treningów i 

zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przez sport  uczniowie 

rozwijają się zarówno fizycznie, społecznie, uczą się nowych umiejętności, przełamują własne 

bariery, stają się bardziej odważni, otwarci i pewni siebie. 

 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim 

1.6.2.10.1 „Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) poprzez wdrożenie 

rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie regionalnym i 

lokalnym” 

Okres realizacji 29.09.2020 r. – 30.06.2022 r. 

Status projektu: w trakcie realizacji. 

Krótki opis przedmiotu realizacji: projekt realizowany  jest na podstawie porozumienia  
zawartego pomiędzy Instytutem Badań Edukacyjnych Warszawa, Regionalnym Ośrodkiem 
Doskonalenia Nauczycieli WOM Katowice, Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno - Edukacyjny 
"Metis", Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaworznie, Województwem Śląskim - Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Katowicach, Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie.  
W ramach współpracy zainicjowanej we wrześniu 2020 r. organizowane są spotkania i szkolenia 
online służące doskonaleniu warsztatu pracy członków porozumienia. Do grudnia odbyły się 
również dwa webinaria dla nauczycieli doradców zawodowych: „Zintegrowany System 
Kwalifikacji. Narzędzia pracy doradcy zawodowego” oraz „Budowanie własnej skuteczności 
w oparciu o model NASA”. Równolegle trwają prace nad przygotowaniem scenariuszy zajęć, 
które będzie można wykorzystać na zajęciach z doradztwa zawodowego i lekcjach 
wychowawczych. Zespół pracuje również nad przygotowaniem cyklu warsztatów o tematyce 
zawodoznawczej. 
Udział w partnerstwie nie pociąga za sobą zobowiązań finansowych.  
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 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wodzisławiu Śląskim 

1.6.2.11.1 „Za życiem” 

Okres realizacji: 07.12.2017 r. - 31.12.2021 r. 

Status projektu: w trakcie realizacji. 

Program: realizacja zadań wiodącego ośrodka rehabilitacyjno-opiekuńczego. 

Wartość projektu: 911.640,00 zł. 

Kwota dofinansowania: 911.640,00 zł. 

Wkład własny: 0,00 zł. 

Typ projektu: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z  programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”. 

Cel realizacji: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. 

Krótki opis przedmiotu realizacji: projekt realizowany jest na podstawie porozumienia 

zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Wodzisławskim w dniu 

07.12.2017 r. w Warszawie. Projekt przewiduje realizacje zadań z zakresu administracji rządowej 

tj. Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy przy Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Wodzisławiu Śl. realizuje zadania wynikające z rządowego programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego 

wspomagania rozwoju. Do zadań ośrodka należy udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom 

z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do 

podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. W poradni 

przyjmowane są dzieci za zgłoszeniem rodziców, którzy kierowani są przez: lekarzy rodzinnych 

oraz specjalistów: okulistów, otolaryngologów, laryngologów, neurologów dziecięcych, 

rehabilitantów, psychiatrów itp., ośrodki takie jak: MOPS, PCPR, żłobki, przedszkola i inne 

placówki działające na rzecz dziecka rodziny. Diagnozę przeprowadzają w Poradni specjaliści: 

psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant. Celem diagnozy jest wykluczenie bądź określenie 

zagrożenia rodzajem niepełnosprawności. W ramach prowadzonej diagnozy udzielana jest 

rodzicom informacja dotycząca: sytuacji rozwojowej dziecka, właściwych dla dziecka form 

kompleksowej pomocy, przekazywane są również rodzicom informacje dotyczące jednostek 

udzielających specjalistycznej pomocy. Rodzicom udzielane są porady – ze szczególnym 

uwzględnieniem wsparcia psychologicznego ukierunkowanego na radzenie sobie przez rodzinę z 

sytuacją kryzysową spowodowaną informacją o zagrożeniu niepełnosprawności dziecka.  
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1.6.3 Zestawienie pozyskanych środków finansowych z projektów 

edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021 

Nazwa szkoły / placówki 

Wartość 

projektu 

w złotych 

Wkład własny 

w złotych 

Dofinansowanie 

w złotych 

Wydział Oświaty 2 750 892,13 151 345,91 2 599 546,22 

I Liceum Ogólnokształcące 

im. 14 Pułku Powstańców 

Śląskich w Wodzisławiu Śląskim 

427 807,23 0,00 427 807,23 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

w Wodzisławiu Śląskim 

157 405,56 1 183,56 156 222,00 

Liceum Ogólnokształcące 

im. Noblistów Polskich 

w Rydułtowach 

178 401,08 0,00 178 401,08 

Zespół Szkół Ekonomicznych 

w Wodzisławiu Śląskim 
897 270,26 0,00 897 270,26 

Zespół Szkół Technicznych 

w Wodzisławiu Śląskim 
639 131,00 0,00 639 131,00 

Powiatowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 

w Wodzisławiu Śląskim  

1 062 443,00 0,00 1 062 443,00 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

w  Rydułtowach 

76 223,94 47 022,34 29 201,60 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w Pszowie 
641 707,41 0,00 641 707,41 

Zespół Placówek Szkolno-

Wychowawczo-Rewalidacyjnych 

w Wodzisławiu Śląskim 

1 615 670,28 0,00 1 615 670,28 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Wodzisławiu 

Śląskim 

911 640,00 0,00 911 640,00 

Razem 9 358 591,89 199 551,81 9 159 040,08 

 

199 551,81; 
2%

9 159 040,08; 
98%

Wkład własny w złotych Dofinansowanie w złotych
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1.7 Plan finansowy wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie 

i  854 - Edukacja i opieka wychowawcza  

1.7.1 Budżet Oświaty w latach 2019-2021 

Wyszczególnienie 2019r. 2020r.  plan finansowy na rok 

2021 z uwzględnieniem 

zmian do dnia 

31.08.2021r. 

WYSOKOŚĆ SUBWENCJI 59 045 761,00 69 242 279,00 71 087 815 

Wydatki szkoły/placówki w tym: 58 233 162,35 67 013 370,80 64 952 774,00 

wynagrodzenia 50 412 445,05 59 052 780,65 55 881 516,00 

wydatki pozapłacowe 7 820 717,30 7 960 590,15 9 071 258,00 

Ogniska Pracy Pozaszkolnej 551 114,00 564 000,00 571 322,00 

Szkoły niepubliczne 4 683 386,65 6 318 082,45 7 944 427,00 

RAZEM 63 467 663,00 73 895 453,25 73 468 523,00 

inwestycje /środki powiatu/ 876 145,88 1 340 347,57 3 032 690,00 

RAZEM z INWESTYCJAMI  64 343 808,88 75 235 800,82 76 501 213,00 

Środki zewnętrzne /dotacje, 

programy, porozumienia/ 

3 003 926,55 4 617 279,16 4 686 257,95 

OGÓŁEM 67 347 735,43 79 853 079,98 81 187 470,95 

1.7.2 Wydatki oświatowe w roku 2019 

 

wynagrodzenia
50 412 445,05

78,35%

wydatki 
pozapłacowe
7 820 717,30

12,15%
inwestycje
876 145,88

1,36%

Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej

551 114,00
0,86%

Szkoły 
niepubliczne
4 683 386,65

7,28%
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1.7.3 Wydatki oświatowe w roku 2020 

 

1.7.4 Plany finansowe w roku 2021 

 

 

* Wynagrodzenia – wynagrodzenie brutto wraz z kosztami pracodawcy bez Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych 

* Szkoły niepubliczne – szkoły niepubliczne oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe  

* Wydatki pozapłacowe – wydatki związane z utrzymaniem szkoły wraz z Zakładowym 

Funduszem Świadczeń Socjalnych (np. energia wywóz nieczystości, delegacje, drobne remonty i 

konserwacje, zakup materiałów i wyposażenia itp.). 

wynagrodzenia
59 052 780,65

78,49%

wydatki 
pozapłacowe
7 960 590,15

10,58%
inwestycje

1 340 347,57
1,78%

Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej

564 000,00
0,75%

Szkoły niepubliczne
6 318 082,45

8,40%

wynagrodzenia
55 881 516,00

73,05%

wydatki 
pozapłacowe
9 071 258,00

11,86%

inwestycje
3 032 690,00

3,96%

Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej

571 322,00
0,75%

Szkoły 
niepubliczne
7 944 427,00

10,38%
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2 Informacja o szkołach i placówkach dotowanych przez Powiat 

Wodzisławski 

2.1 Informacja o szkołach i placówkach niepublicznych dotowanych 

przez Powiat Wodzisławski 

2.1.1 Wykaz szkół i placówek niepublicznych otrzymujących dotację w roku 

2021 

Lp. Nazwa szkoły niepublicznej Adres szkoły/placówki 

1 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych „Twoja Szkoła” w Wodzisławiu 
Śląskim 

ul. 26 Marca 66 

44-300 Wodzisław Śląski 

2 Prywatna Szkoła Policealna „Twoja Szkoła” 
w Wodzisławiu Śląskim 

ul. 26 Marca 66 

44-300 Wodzisław Śląski 

3 Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w 
Wodzisławiu Śląskim 

ul. Radlińska 25 

44-286 Wodzisław Śląski 

4 Szkoła Policealna Edukacji Innowacyjnej 
w Wodzisławiu Śląskim 

Os. 1 Maja 23b 

44-304 Wodzisław Śląski 

5 Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej 
w Wodzisławiu Śląskim 

Os. 1 Maja 23b 

44-304 Wodzisław Śląski 

6 Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja 
w Wodzisławiu Śląskim 

ul. Kubsza 6 

44-300 Wodzisław Śląski 

7 Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja 
w Wodzisławiu Śląskim 

ul. Kubsza 6 

44-300 Wodzisław Śląski 

8 Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla 
Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim 

ul. Kubsza 6 

44-300 Wodzisław Śląski 

9 Technikum TEB Edukacja w Wodzisławiu 
Śląskim 

ul. Kubsza 6 

44-300 Wodzisław Śląski 

10 Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 
w Wodzisławiu Śląskim 

ul. Kard. Wyszyńskiego 20 

44-300 Wodzisław Śląski 

11 Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-
Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z autyzmem 
w Wodzisławiu Śląskim 

Os. 1 Maja 23b 

44-304 Wodzisław Śląski 

12 Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia 
Psychologiczno- Pedagogiczna "BURSZTYNEK" 

ul. Rynek 1 

44-300 Wodzisław Śląski 

13 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna "Okno na świat" 

ul. Przemysława 13 

44-307 Wodzisław Śląski 
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2.1.2 Wysokości dotacji przekazanych szkołom niepublicznym w latach 2019 

– 2021 

 

  

4 683 386,65 zł
(w tym 18 951,91 zł

na kwalifikacyjne kursy zawodowe 
oraz 20 383,88 zł za uzyskanie 

dyplomu  potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe)

6 318 082,45 zł
(w tym 78 965,90 zł na kwalifikacyjne 

kursy zawodowe, 63 224,60 zł za 
uzyskanie dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie, uzyskanie 
świadectwa dojrzałości, dyplomu 

zawodowego oraz 11 456,99 zł - 500+ 
dla nauczycieli)

4 800 775,41 zł
(w tym 75 283,07 zł za uzyskanie 

dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie, uzyskanie 
świadectwa dojrzałości, dyplomu 

zawodowego)

1 000 000 zł

2 000 000 zł

3 000 000 zł

4 000 000 zł

5 000 000 zł

6 000 000 zł

7 000 000 zł

2019 r. 2020 r. do VIII 2021 r.
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2.1.3 Wyniki nadzoru publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych 

Szkoła/Placówka Rodzaj kontroli Termin 

przeprowadzenia 

kontroli 

Przedmiot zakresu kontroli Wyniki czynności kontrolnych 

Niepubliczna 

Specjalistyczna Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna 

„Bursztynek” 

kontrola kompleksowa, 

planowana 

10.03.2020 r. - 

10.06.2021 r. 

 

prawidłowość pobrania i 

wykorzystania dotacji 

przyznanej z budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w 2019 r. 

stwierdzono nieprawidłowości/ 

postępowanie administracyjne w 

toku 

Szkoła Policealna 

Edukacji Innowacyjnej w 

Wodzisławiu Śląskim 

kontrola kompleksowa, 

planowana 

21.07.2020 r. – 

12.02.2021 r. 

prawidłowość pobrania i 

wykorzystania dotacji 

przyznanej z budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w 2019 r. 

stwierdzono nieprawidłowości/ 

nastąpił zwrot dotacji  

Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące 

Stowarzyszenia Rodzin 

Katolickich 

kontrola w zakresie 

realizacji zadań związanych 

z organizacją kształcenia 

specjalnego w siedzibie 

szkoły, planowana 

16.02.2021 r. – 

09.07.2021 r. 

 

prawidłowość pobrania i 

wykorzystania dotacji 

przyznanej z budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w 2019 r. 

stwierdzono nieprawidłowości/ 

nastąpił zwrot dotacji 

Technikum TEB Edukacja 

w Wodzisławiu Śląskim 

kontrola w zakresie 

realizacji zadań związanych 

z organizacją kształcenia 

specjalnego w siedzibie 

szkoły, planowana 

12.04.2021 r. – 

28.06.2021 r. 

prawidłowość pobrania i 

wykorzystania dotacji 

przyznanej z budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w 2019 r. 

stwierdzono nieprawidłowości/ 

przekazano odwołanie od decyzji 

do SKO 

Niepubliczna Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna „Okno na 

Świat” 

kontrola kompleksowa, 

planowana 

Kontrola w toku prawidłowość pobrania i 

wykorzystania dotacji 

przyznanej z budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w 2020 r. 
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Szkoła/Placówka Rodzaj kontroli Termin 

przeprowadzenia 

kontroli 

Przedmiot zakresu kontroli Wyniki czynności kontrolnych 

Zespół Szkół 

Technicznych w 

Wodzisławiu Śląskim 

Przegląd problemowy, 

planowany 

Przegląd w toku Badanie funkcjonowania 

Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych w 

jednostce w oparciu o regulamin 

ZFŚS i obowiązujące przepisy 
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2.2 Informacja o działalności Ognisk Pracy Pozaszkolnej dotowanych 

przez Powiat Wodzisławski przekazana przez dyrektorów tych 

ognisk 

2.2.1 Wykaz OPP dotowanych przez Powiat Wodzisławski 

 Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim 

Adres: os.  XXX-lecia 41, 44-200 Wodzisław Śląski 

Dyrektor: Emilia Kopiec 

Rodzaj prowadzonych zajęć: 

 Akademia Przedszkolaka – zajęcia ruchowe 

 Akademia Przedszkolaka – zajęcia plastyczne 

 Rysunek i malarstwo 

 Rękodzieło 

 Koło gitarowe 

 Koło kulinarne 

 Koło stolarskie 

 Mechatronika 

 Koło krawieckie  

 Koło fizyczno – chemiczna 

 Koło ceramiczne 

 Chór 

 Orkiestra 

 Świetlica (zajęcia muzyczno-teatralne) 

 Kółko fotograficzne 

Wysokość dotacji z powiatu: 

 w roku 2019: 218 770,00 zł 

 w roku 2020: 213 192,00 zł 

 w roku 2021: 213 766,00 zł 

 Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie 

Adres: ul. Mjr Rogozina 55, 44-310 Radlin 

Dyrektor: Elżbieta Kin 

Rodzaj prowadzonych zajęć: 

 Koło gitarowe  

 Koło keybordowe  

 Koło wokalne  

 Koło woklano – instrumentalne 

 Koło plastyczne  

 Koło ceramiczne  

 Szkło  

 Taniec nowoczesny  
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 Perkusja 

 Gimnastyka dla smyka przedszkole 

Wysokość dotacji z powiatu: 

 w roku 2019: 91 176,00 zł 

 w roku 2020: 92 992,00 zł 

 w roku 2021: 95 388,00 zł 

 Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach 

Adres: ul. A. Mickiewicza 33, 44-280 Rydułtowy 

Dyrektor: Bożena Wójcicka 

Rodzaj prowadzonych zajęć: 

 Klub Taneczny „Sempre” – Taniec Towarzyski 

 Zajęcia Taneczne „Rydance” 

 Zespół Taneczny „Klarnetki Mini Nowe” 

 Zespół Taneczny „Klarnetki Mini” 

 Zespół Taneczny „Klarnetki” 

 Gry i Zabawy w Języku Angielskim 

 Czarny Teatr w Języku Angielskim 

 Kółko Szachowe  

 Kółko Komputerowe  

 Zespół Wokalny 

 Zespół Instrumentalny – Gitary 

 Zespół Instrumentalny  

 Zespół Instrumentalno –Wokalny – „Flame” 

 Zespół Instrumentalno – Wokalny – „Problem” 

 Kółko Plastyczne 

 Kółko Muzyczne 

 Kółko Teatralne 

 Kółko Gier Planszowych 

 Mali Mistrzowie 

 Rękodzieło 

 Klub „Orlik” – Zajęcia Opiekuńczo - Wychowawcze 

 Klub „Bielik” – Zajęcia Opiekuńczo - Wychowawcze 

Wysokość dotacji z powiatu: 

 w roku 2019: 130 945,00 zł 

 w roku 2020: 145 016,00 zł 

 w roku 2021: 147 904,00 zł 
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 Państwowe Ognisko Plastyczne im. Ludwika Konarzewskiego Seniora  

w Rydułtowach 

Adres: ul. A. Mickiewicza 33, 44-280 Rydułtowy 

Dyrektor: Franciszek Nieć 

Rodzaj prowadzonych zajęć: 

 Malarstwo dzieci 

 Wiedza o sztuce 

 Rysunek i malarstwo 

 Rzeźba i ceramika dzieci 

 Rzeźba młodzież ROK I, II  

 Emalia artystyczna 

 Grafika artystyczne 

Wysokość dotacji z powiatu: 

 w roku 2019: 110 223,00 zł 

 w roku 2020: 112 800,00 zł 

 w roku 2021: 114 264,00 zł 

 

2.2.2 Wysokości dotacji dla OPP w latach 2019 - 2021 roku 

 

 

551 114,00 zł

564 000,00 zł
571 322,00 zł

400 000,00 zł

445 000,00 zł

490 000,00 zł

535 000,00 zł

580 000,00 zł

2019 r. 2020 r. 2021 r.
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3 Organizacja zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia 

ustawicznego z uwzględnieniem wykorzystania metod, a także technik kształcenia na odległość 

w szkole/placówce w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

3.1 Informacja na temat realizacji przez uczniów i nauczycieli kształcenia na odległość w szkole/placówce w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Nazwa Zespołu Ogólna 

liczba 

uczniów 

Ogólna 

liczba 

nauczycieli 

Liczba 

uczniów 

realizujących 

kształcenie 

Liczba 

nauczycieli 

realizujących 

kształcenie 

Metoda 

(forma) 

kształcenia 

na odległość 

Krótki opis wskazanej metody (formy) 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

im. 14 Pułku 

Powstańców 

w Wodzisławiu 

Śląskim 

817 61 816 59 Platforma: 

Zoom, 

Moodle, 

Teams, 

Classroom 

 prowadzenie lekcji zdalnych w czasie rzeczywistym 

zgodnie z planem zajęć,  

 weryfikacja wiedzy z wykorzystaniem technik kształcenia 

na odległość,  

 konsultacje indywidualne,  

 wskazywanie adresów internetowych i platform 

edukacyjnych z polecanymi materiałami dydaktycznymi 

Dziennik 

elektroniczny 

 przesyłanie bieżących informacji dotyczących 

organizacji procesu kształcenia, 

 przesyłanie materiałów dydaktycznych oraz wskazówek 

opracowanych przez nauczyciela do samodzielnej pracy 

ucznia,   

 weryfikacja wiedzy 
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Nazwa Zespołu Ogólna 

liczba 

uczniów 

Ogólna 

liczba 

nauczycieli 

Liczba 

uczniów 

realizujących 

kształcenie 

Liczba 

nauczycieli 

realizujących 

kształcenie 

Metoda 

(forma) 

kształcenia 

na odległość 

Krótki opis wskazanej metody (formy) 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych  

w Wodzisławiu 

Śląskim 

639 75 639 75 Google 

Classroom 

 Platforma edukacyjna pozwoliła w pełni prowadzić zajęć 

podczas kształcenia na odległość.  

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

w Wodzisławiu 

Śląskim 

895 82 871 77 Dziennik 

elektroniczny 

 monitorowanie postępów ucznia w nauce, 

 kontakt z rodzicem, uczniem, 

 przesyłanie plików z treściami  za pomocą dysku  One 

drive. 

Skype  prowadzenie rozmów głosowych oraz obserwację 

rozmówcy poprzez kamerę internetową 

Messenger  wysyłanie wiadomości, zdjęć, filmów, 

 połączenia głosowe oraz wideo rozmowy 

Whats App  komunikator internetowy, 

 tworzenie czatów grupowych,  

 możliwość prowadzenia rozmów grupowych 

Teams  usługa internetowa oparta na chmurze, zawierająca 

zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej 

Dysk google  aplikacja internetowa dzięki, której członkowie twojego 

zespołu mogą efektywnie współpracować w czasie 

rzeczywistym, 

 przechowywanie plików  na serwerze 

Edukator  nowoczesny Portal edukacyjny, który pozwala gromadzić 

i porządkować cyfrowe materiały, pozwala tworzyć 

własne treści. komunikować się z innymi, 

 prowadzenie lekcji z klasą za pomocą tablicy 

multimedialnej 



 81 

Nazwa Zespołu Ogólna 

liczba 

uczniów 

Ogólna 

liczba 

nauczycieli 

Liczba 

uczniów 

realizujących 

kształcenie 

Liczba 

nauczycieli 

realizujących 

kształcenie 

Metoda 

(forma) 

kształcenia 

na odległość 

Krótki opis wskazanej metody (formy) 

Zespół Szkół 

Technicznych 

w Wodzisławiu 

Śląskim 

815 72 815 71 Microsoft 

Teams na 

platformie 

Microsoft 365 

 lekcje online;  

 telekonferencje z rodzicami, lekcje online  

 wideo rozmowy 

Dziennik 

elektroniczny 

z aplikacją 

onedrive 

 kontakt z uczniami, rodzicami, przesyłanie materiałów w 

formie elektronicznej 

Zoom  - 

Discord 

 telekonferencje z rodzicami, lekcje online 

 wideo rozmowy 

Powiatowe Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego 

i Ustawicznego 

w Wodzisławiu 

Śląskim 

1173 117 1173 117 Microsoft 

Office 365, 

Office 365 

Teams 

Platforma 

Edukacyjna 

PCKZiU - 

KNO 

 Office 365 to zbiór aplikacji i usług dostępnych 

z  serwerów Microsoft, 

 zajęcia przygotowane w formie kursów e-learningowych, 

 aplikacja internetowa służąca do zarządzania materiałami 

dydaktycznymi i użytkownikami systemu ułatwiająca 

komunikację i umożliwiająca zdalną pracę grupie  

Liceum 

Ogólnokształcące 

im. Noblistów 

Polskich 

w Rydułtowach  

242 30 242 27 Dziennik 

elektroniczny, 

aplikacja 

Teams Office 

365 

 umieszczane przez nauczycieli na platformie źródła i 

materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczeń 

może korzystać , 

 równomierne obciążenie ucznia w poszczególnych dniach 

tygodnia,  

 łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów 

ekranowych i bez ich użycia,  

 potwierdzanie uczestnictwa ucznia na zajęciach 

następuje poprzez wpis w dzienniku elektronicznym, 
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Nazwa Zespołu Ogólna 

liczba 

uczniów 

Ogólna 

liczba 

nauczycieli 

Liczba 

uczniów 

realizujących 

kształcenie 

Liczba 

nauczycieli 

realizujących 

kształcenie 

Metoda 

(forma) 

kształcenia 

na odległość 

Krótki opis wskazanej metody (formy) 

 monitorowanie postępów ucznia oraz weryfikacja jego  

wiedzy i umiejętności oraz informowanie ucznia i jego 

rodziców o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskanych przez niego ocenach odbywa się poprzez 

dziennik elektroniczny oraz kontakty telefoniczne 

wychowawcy klasy do której uczeń należy na zasadach 

określonych w statucie 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

w Rydułtowach 

386 43 386 41 Google 

Classroom 

 przekazywanie materiałów edukacyjnych, notatek, 

prezentacji, 

 przeprowadzanie testów i kartkówek za pomocą 

formularzy 

Dziennik 

elektroniczny  

 codzienny kontakt z uczniami, 

 przekazywanie materiałów 

Messenger  bieżące komunikowanie się z uczniami w sytuacji 

problemów technicznych występujących po jego stronie 

Poczta 

elektroniczna 

 wysyłanie i odbieranie materiałów w formie plików 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych  

w Pszowie 

309 30 309 30 Dziennik 

elektroniczny 

 przekazywanie materiałów, 

MS Teams  przekazywanie materiałów, 

 konsultacje, 

 lekcje online 
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Nazwa Zespołu Ogólna 

liczba 

uczniów 

Ogólna 

liczba 

nauczycieli 

Liczba 

uczniów 

realizujących 

kształcenie 

Liczba 

nauczycieli 

realizujących 

kształcenie 

Metoda 

(forma) 

kształcenia 

na odległość 

Krótki opis wskazanej metody (formy) 

Branżowa Szkoła 

I stopnia w Radlinie 

194 22 194 22 G-Suite Office 

365 

 Platforma G Suite pozwoliła stworzyć wirtualne lekcje 

w  ramach, których uczniowie mieli dostęp do 

materiałów publikowanych przez nauczycieli - 

CLASSROOM, videokonferencji – MEET, 

 uczniowie wykonują zadania umieszczone na platformie 

co jest podstawą do wpisów frekwencji w dzienniku, 

 szkoła ma również podgląd z jakich urządzeń uczniowie 

logują się do platformy, część uczniów do współpracy 

z  platformą wykorzystywała urządzenia mobilne 

Zespół Placówek 

Szkolno-

Wychowawczo-

Rewalidacyjnych 

w Wodzisławiu 

Śląskim 

227 95 225 95 Skype, 

Messenger, 

Whats App, e-

mail klasowy, 

e-mail 

indywidualny 

ucznia, 

platforma 

 przekazywanie kart pracy, zestawów ćwiczeń oraz 

filmów instruktażowych, 

 prowadzenie zajęć online, 

 wypożyczenie sprzętu szkolnego (komputerów)  
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3.2 Informacja na temat uczniów i nauczycieli nierealizujących kształcenia na odległość w szkole/placówce w  okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Nazwa Zespołu Liczba uczniów 

nierealizujących 

kształcenia 

Przyczyna nierealizowania kształcenia przez ucznia Liczba 

nauczycieli 

nierealizujących 

kształcenia 

Przyczyna 

nierealizowania 

kształcenia przez 

nauczyciela 

I Liceum Ogólnokształcące 

im. 14 Pułku Powstańców 

w Wodzisławiu Śląskim 

1  niespełnienie obowiązku nauki 2  urlop dla poratowania 

zdrowia, 

 urlop macierzyński 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

w Wodzisławiu Śląskim 

0 - 0 -  

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

w Wodzisławiu Śląskim 

24  uczeń pełnoletni, który odebrał dokumenty, 

 skreślenie z listy uczniów, 

 umieszczenie w ośrodku  

5  urlop dla poratowania 

zdrowia, 

 urlop wypoczynkowy, 

 urlop uzupełniający, 

 długotrwałe zwolnienie 

lekarskie 

Zespół Szkół 

Technicznych 

w Wodzisławiu Śląskim 

0 - 1  urlop macierzyński 

Powiatowe Centrum 

Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego 

w Wodzisławiu Śląskim 

0 - 0 - 
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Nazwa Zespołu Liczba uczniów 

nierealizujących 

kształcenia 

Przyczyna nierealizowania kształcenia przez ucznia Liczba 

nauczycieli 

nierealizujących 

kształcenia 

Przyczyna 

nierealizowania 

kształcenia przez 

nauczyciela 

Liceum Ogólnokształcące 

im. Noblistów Polskich 

w Rydułtowach  

0 - 3  urlop dla poratowania 

zdrowia, 

 urlop macierzyński 

 długotrwałe L4 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

w Rydułtowach 

0 - 2  urlop dla poratowania 

zdrowia 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

w Pszowie 

0 - 0 - 

Branżowa Szkoła I stopnia 

w Radlinie 

0 - 0 - 

Zespół Placówek Szkolno-

Wychowawczo-

Rewalidacyjnych 

w Wodzisławiu Śląskim 

2  brak kontaktu z rodziną, uczniem - nie realizowanie 

obowiązku szkolnego 

0 - 
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3.3 Informacja na temat konsultacji indywidualnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół 

i  placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Nazwa Zespołu Liczba uczniów 

korzystających 

z konsultacji 

indywidualnych 

stacjonarnych 

Liczba nauczycieli 

udzielających konsultacji 

indywidualnych 

stacjonarnych 

I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców w Wodzisławiu Śląskim 223 15 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim 370 12 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim 275 11 

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim 321 12 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim 20 5 

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach  0 0 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach 89 5 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie 0 0 

Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie 20 4 

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim Uczniowie nie wyrazili 

chęci korzystania z 

konsultacji 

0 
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3.4 Realizacja zadań przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Liczba 

nauczycieli 

korzystających z 

zadań Ośrodka 

Liczba 

konsultantów/ 

doradców 

metodycznych 

realizujących 

zadania Ośrodka 

Metoda (forma) realizacji zadania na odległość 

(np. platforma, dziennik elektroniczny, Skype, 

Messenger, WhatsApp, itp.) lub stacjonarnie 

Krótki opis wskazanej metody (formy) 

4941 14 Moodle, ZOOM-u, MS Teams, Szkolenia 

stacjonarne, konsultacje na odległość 

We wrześniu oferta szkoleń e-learningowych 

obejmowała 31 tematów. W ciągu roku szkolnego 

pojawiły się kolejne tematy. Autorami oraz 

prowadzącymi szkolenia są konsultanci PODN. 

3.5 Realizacja zadań przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wodzisławiu Śląskim w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i  zwalczaniem COVID-19 

Liczba 

dzieci/młodzieży 

realizujących 

zadania 

Liczba nauczycieli 

realizujących zadania 

Poradni 

Metoda (forma) realizacji zadania na 

odległość (np. platforma, dziennik 

elektroniczny, Skype, Messenger, 

WhatsApp, itp.) lub stacjonarnie 

Krótki opis wskazanej metody (formy) 

2085 33 stacjonarnie Zadania odbywały się stacjonarnie z zachowaniem 

procedur bezpieczeństwa 
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PODSUMOWANIE 
Niniejsze sprawozdanie jest podsumowaniem realizacji zadań oświatowych w szkołach 

i  placówkach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski w roku szkolnym 2020/2021 w  zakresie 

dydaktyki, opieki i wychowania w kontekście statystyki związanej z ilością uczniów i  nauczycieli. 

Należy podkreślić, iż wszystkie szkoły powiatowe rzetelnie i z pełną odpowiedzialnością za 

przyszłość młodego człowieka realizują nadrzędny i główny cel edukacji, którym jest 

przygotowanie młodych ludzi  do dorosłego życia w społeczeństwie, do wejścia na rynek pracy 

lub kontynuowania nauki na studiach wyższych. Rolą organu prowadzącego jest stworzenie 

warunków ku temu, aby szkoły mogły realizować swoją wizję służącą rozwojowi młodego 

pokolenia. Baza oświatowa jest w dobrym stanie, zapewnione są bezpieczne i  higieniczne 

warunki pracy i nauki. Wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt potrzebny do realizacji zadań 

oświatowych jest ciągle uzupełniany i unowocześniany, zaś realizacja projektów edukacyjnych 

przez powiatowe szkoły ponadpodstawowe i placówki oświatowe to dowód wielkiego 

zaangażowania dyrekcji i nauczycieli w podnoszenie jakości pracy jednostek. Wysoka jakość 

procesu dydaktycznego niewątpliwie ma wpływ na ostateczny wynik nauczania, którym jest 

procent zdawalności egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie. 

W okresie pandemii wszystkie szkoły ponadpodstawowe realizowały nauczanie zdalne, jednak 

należy podkreślić, że ta forma nauki mała zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty. Zaletą 

zdalnej edukacji w obecnie panującej sytuacji było przede wszystkim zapewnienie uczniom 

bezpiecznych warunków nauki. Pozostając w domu uczeń zmniejszał ryzyko zakażenia, które 

przy nauczaniu tradycyjnym było zdecydowanie większe. Do zalet należy również sposób 

nauczania, bowiem elektroniczne narzędzia i multimedia dają wiele możliwości przeprowadzenia 

ciekawych zajęć dydaktycznych. Nowoczesne formy prezentowania wiedzy, takie jak prezentacje, 

filmy czy gry edukacyjne są dla ucznia atrakcyjne oraz pozwalają na efektywne przyswojenie 

materiału. Nie sposób jednak nie wymienić także negatywnych skutków nauczania zdalnego. Do 

wad należy zaliczyć  przede wszystkim izolację,  która poprzez brak bezpośredniego kontaktu 

ucznia z nauczycielami i  rówieśnikami skutkowało poczuciem odosobnienia oraz wycofania 

społecznego. Dodatkowo trzeba podkreślić to, że nie każdy uczeń ma na tyle samodyscypliny, 

aby systematycznie przygotowywać się do zajęć i terminowo wywiązywać z poleceń nauczyciela, 

gdy ten nie ma nad nim bezpośredniej kontroli. Dużą przeszkodą był również brak możliwości 

realizacji zajęć praktycznych, które wymagają pracy w pracowniach specjalistycznych oraz 

korzystania z konkretnych urządzeń i narzędzi. 

Podsumowując przedstawione sprawozdanie, po zapoznaniu się z materiałem można wyciągnąć 

wnioski na temat tego, jak oświata Powiatu Wodzisławskiego poradziła sobie ze swoimi 

zadaniami w roku szkolnym 2020/2021, zarówno w „normalnej”, jak i „wyjątkowej” sytuacji.  
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