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Wstęp
Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z art.11
ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:
„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:
1) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, 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;
2) 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. ”

Gmina Miasta Jaworzna jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe na podstawie art.10
ustawy Prawo oświatowe jest zobowiązana do realizacji zadań oświatowych w szczególności
związanych z:
1) zapewnieniem warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki;
2) zapewnieniem warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
3) wykonywaniem remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
4) zapewnieniem obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie,
wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z póź. zm.) i obsługi
organizacyjnej szkoły lub placówki;
5) wyposażeniem szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania
egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
6) wykonywaniem czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły
lub placówki.
Również z art. 11 ust. 2 ww. ustawy wynika, że zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym
kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, jest zadaniem oświatowym gmin w przedszkolach oraz
w innych formach wychowania przedszkolnego, a także w szkołach i placówkach.
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Sieć szkół i placówek oświatowych
Gmina Miasta Jaworzna w roku szkolnym 2020/2021, realizując zadania gminy i powiatu, prowadziła
64 różnego typu przedszkola i szkoły umiejscowione w 46 jednostkach organizacyjnych, dodatkowo
3 szkoły specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz 3 placówki oświatowe
(Centrum Kształcenia Zawodowego, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Młodzieżowy Dom
Kultury). zapewniając jednocześnie stosowanie specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży
objętych kształceniem specjalnym.

Tabela 1.
Jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Miasta Jaworzna w roku szkolnym 2020/2021
Źródło: System Informacji Oświatowej (SIO), stan na 30 września 2020 r.

L.p.

Jednostki

Liczba jednostek

1.

Przedszkola samodzielne

2.

Zespoły szkolno-przedszkolne

3.

Szkoły podstawowe samodzielne

4.

Zespoły szkół

4

5.

Licea ogólnokształcące samodzielne

2

6.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

1

7.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

1

8.

Centrum Kształcenia Zawodowego

1

9.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

1

10.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

1

11.

Młodzieżowy Dom Kultury

1

RAZEM:

17
3
18

50

W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach ponadpodstawowych uczniowie ostatnich klas wygaszonych
gimnazjów kontynuowali naukę w szkołach ponadpodstawowych w klasach drugich trzyletnich liceów
ogólnokształcących i czteroletnich techników.

1. Przedszkola publiczne.
W przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wychowaniem
przedszkolnym z populacji dzieci w wieku 3 - 6 lat w roku szkolnym 2020/2021 objętych zostało 2 708
dzieci. Tym samym Gmina Miasta Jaworzna wypełniła ustawowy obowiązek wynikający z art. 32 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Ponadto, również na mocy przepisów ustawy Prawo
oświatowe objęła wychowaniem przedszkolnym 22 dzieci, które ukończyły 2,5 roku.
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Tabela 2.
Dzieci objęte rocznym przygotowaniem i wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2020/2021
Źródło: System Informacji Oświatowej, stan 30 września 2020 r.

Liczba dzieci
6 – letnie
741

5 - letnie

4 - letnie

3 - letnie

2,5 - letnie

695

649

601

22

RAZEM – 2 708

Wszystkie publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych,
prowadzone przez Gminę Miasta Jaworzna zapewniły bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w czasie 5 godzin dziennie, zaś za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć pobierana była opłata w wysokości 1,00 zł za każdą
rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z Uchwałą nr IX/112/2019
Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Tabela 3.
Organizacja miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
Źródło: System Informacji Oświatowej, stan na 30 września 2020 r.

Liczba
Liczba dzieci
oddziałów
Średnia
L. p.
Liczba oddziałów
objętych
przedszkolnych
liczebność
Przedszkola
w przedszkolach
wychowaniem
w szkołach
oddziału
przedszkolnym
podstawowych
1. Przedszkole Miejskie nr 1 (ŚRÓDMIEŚCIE)
4
99
24,75
Przedszkole Miejskie nr 2 (OSIEDLE
STAŁE)

4

3. Przedszkole Miejskie nr 3
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
(SZCZAKOWA)

4

4. Przedszkole Miejskie nr 4 (CIĘŻKOWICE)

7

5. Przedszkole Miejskie nr 5 (PODWALE)

2.

96

24,00

92

23,00

-

158

22,57

6

-

141

23,50

6. Przedszkole Miejskie nr 6
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
(DŁUGOSZYN)

2

-

50

25

Przedszkole Miejskie nr 7 (OSIEDLE
STAŁE)

8

-

199

24,88

7

-

138

19,71

4

-

99

24,75

7.

8. Przedszkole Miejskie nr 9 (PODWALE)
9.

Przedszkole Miejskie nr 10
(ŚRÓDMIEŚCIE)

-
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10. Przedszkole Miejskie nr 12 Integracyjne
(PODŁĘŻE)

5

-

95

19,00

5

-

112

22,40

Przedszkole Miejskie nr 15 (AZOT)

5

-

125

25,00

Przedszkole Miejskie nr 17 (SZCZAKOWA)

6

-

128

21,33

Przedszkole Miejskie nr 18 (BYCZYNA)

7

-

170

24,29

Przedszkole Miejskie nr 19 (JELEŃ)

6

-

127

21,17

16. Przedszkole Miejskie nr 22
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
(ŚRÓDMIEŚCIE)

5

-

124

24,80

Przedszkole Miejskie nr 24
z Oddziałami Integracyjnymi
i Specjalnymi (ŁUBOWIEC)

8

-

118

14,75

Przedszkole Miejskie nr 25
(NIEDZIELISKA)

5

-

125

25,00

Przedszkole Miejskie nr 26 (PODŁĘŻE)

5

-

102

20,40

Przedszkole Miejskie nr 27 im. Majki
Jeżowskiej (PODŁĘŻE)

6

-

142

23,67

-

3

57

19,00

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Henryka Sienkiewicza (GÓRA PIASKU)

-

2

38

19,00

Szkoła Podstawowa nr 14
im. Majora Henryka Sucharskiego (BORY)

-

2

50

25,00

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Polskich
Noblistów (OSIEDLE STAŁE)

-

5

87

17,40

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja
Kopernika (JEZIORKI)

-

2

36

18,00

109

14
2708

22,02

11. Przedszkole Miejskie nr 14
z Oddziałami Integracyjnymi (OSIEDLE
STAŁE)
12.

13.
14.

15.

17.

18.

19.
20.

21. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Marii SkłodowskiejCurie (PODŁĘŻE)
22.

23.

24.

25.

RAZEM

123
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Czas pracy przedszkoli miejskich przedstawiał się następująco: od godz. 6.00 do 16.00 pracowały
4 przedszkola (PM 1, PM 2, PM 3 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3, PM 4) i oddziały
przedszkolne w 3 szkołach podstawowych (nr 9, nr 14 i nr 17), od godz. 6.00 do 16.30 - 11 przedszkoli
(PM 5, PM 7, PM 9, PM 10, PM 12, PM 15, PM 17, PM 18, PM 26, PM 27 i PM 22 w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 1), od godz. 6.30 do 15.30 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 19,
od 6.30 do 16.00 – 1 przedszkole (PM 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2) i oddziały
przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 7, od godz. 6.30 do 17.30 – 1 przedszkole (PM 24), od godz.
6.30 do 17.00 – 1 przedszkole (PM 25), od godz. 6.00 do 18.00 - 2 przedszkola (PM 14 i PM 19
w dzielnicy Jeleń, które prowadziło oddział popołudniowy rozpoczynający pracę od godz. 13.00).
W roku szkolnym 2020/2021 dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta utworzonych zostało
dodatkowo 5 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 17 dla 87 dzieci.
Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym na terenie gminy zapewnioną miały pomoc psychologicznopedagogiczną oraz pomoc logopedyczną, zaś dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych otoczone
były specjalistyczną opieką w 4 oddziałach specjalnych (25 dzieci) mieszczących się w Przedszkolu
Miejskim nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, 8 oddziałach integracyjnych (41 dzieci)
mieszczących się w Przedszkolu Miejskim nr 12 Integracyjnym, Przedszkolu Miejskim nr 14
z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkolu Miejskim nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi,
a także w ogólnodostępnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
(85 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego). Ponadto w dwóch przedszkolach
miejskich realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju (WWR), którym objętych było 73 dzieci
(wg stanu na 30 czerwca 2021 r.) -

w Przedszkolu Miejskim nr 12 Integracyjnym 29 dzieci

i w Przedszkolu Miejskim nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 44 dzieci.

Poniższa tabela przedstawia liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym
2020/2021 r. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na różnego
rodzaju niepełnosprawności.
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Tabela 4.
Liczba dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach miejskich i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych w całym roku szkolnym 2020/2021
Źródło: System Informacji Oświatowej, stan na 30 czerwca 2021 r.

Przedszkole Miejskie nr 12

sprzężone

niepełnosprawności

Aspergera

Autyzm w tym Zespół

ruchowa w tym afazja

niepełnosprawność

lekkim

intelektualna w stopniu

niepełnosprawność

niesłyszący

słabowidzący

Nazwa przedszkola

słabosłyszący

Rodzaj niepełnosprawności

OGÓŁEM

-

-

-

-

17

4

6

27

1

1

-

-

17

-

-

19

1

-

-

-

24

7

6

38

-

5

-

1

40

3

6

55

2

6

-

1

98

14

18

139

Integracyjne
Przedszkole Miejskie nr 14
z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole Miejskie nr 24
z Oddziałami Integracyjnymi
i Specjalnymi
Pozostałe przedszkola
z oddziałami
ogólnodostępnymi
OGÓŁEM

Należy podkreślić, że w Systemie Informacji Oświatowej na 30 września 2020 r. przedszkola i szkoły,
w których funkcjonowały oddziały przedszkolne wykazały 126 dzieci z orzeczeniami o potrzebie
kształcenia specjalnego. Natomiast na dzień 30 czerwca 2021 r. liczba dzieci posiadających orzeczenia
wzrosła do 151.
Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach
oraz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzili nauczyciele: logopedzi,
neurologopedzi, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, terapeuci pedagogiczni oraz nauczyciele zatrudnieni
na stanowiskach psychologów. Łączna liczba etatów przeliczeniowych na tych stanowiskach wyniosła
– 24,23. Ponadto dzieci przedszkolne wymagające pomocy i wsparcia zapewnioną miały opiekę i pomoc
specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Do przedszkoli uczęszczało 7 cudzoziemców. Były to dzieci z Ukrainy. Dzieci te otoczone były pomocą
psychologiczno-pedagogiczną, w ramach której organizowane były między innymi zajęcia korekcyjnokompensacyjne.
W przedszkolach, w których funkcjonowały oddziały ogólnodostępne, specjalne oraz integracyjne,
zajęcia prowadzone były w specjalistycznych gabinetach logopedycznych i psychologicznych.
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W Przedszkolu Miejskim Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi zajęcia odbywały
się w bardzo dobrze wyposażonej sali do integracji sensorycznej (SI) oraz sali doświadczania świata,
która również funkcjonowała w Przedszkolu Miejskim Nr 12 Integracyjnym.
2. Szkoły podstawowe.
Celem zapewnienia realizacji obowiązku szkolnego Gmina Miasta Jaworzna w roku szkolnym
2020/2021 była organem prowadzącym dla 22 ośmioletnich publicznych szkół podstawowych
samodzielnych i w zespołach oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II. Uwzględniając zapisy art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, sieć publicznych szkół podstawowych w Jaworznie została
ustalona w sposób umożliwiający spełnianie każdemu dziecku obowiązku szkolnego.
Tabela 5.
Uczniowie, którzy w wyniku rekrutacji rozpoczęli naukę w klasach pierwszych
Źródło: System Informacji Oświatowej, stan 30 września 2020 r.

Liczba oddziałów
L.p.

Liczba uczniów

Szkoła
ogółem

w tym

ogółem

w tym
w oddziałach
integracyjnych

integracyjnych
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
1. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
(ŚRÓDMIEŚCIE)

2

-

40

-

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
2. i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orła Białego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących (PODŁĘŻE)

1

-

25

-

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
3. im. Jana Kochanowskiego (NIEDZIELISKA)

1

1

19

19

4.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza
(STARA HUTA)

2

-

40

-

5.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Komisji Edukacji
Narodowej (OSIEDLE STAŁE)

1

-

25

-

6.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Stefana Żeromskiego
(PODWALE)

2

-

47

-

7.

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Skłodowskiej-Curie (PODŁĘŻE)

3

2

63

39

8.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Korczaka
(DĄBROWA NARODOWA)

2

-

53

-

9.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza
(GÓRA PIASKU)

1

-

10

-

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego
10. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
(SZCZAKOWA)

2

-

41

-

11. Szkoła Podstawowa nr 11 (PIECZYSKA)

1

-

14

-

Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkolno12. Przedszkolnym nr 2 (DŁUGOSZYN)

1

-

21

-

13. Szkoła Podstawowa nr 13 (PAŃSKA GÓRA)

2

-

39

-

9
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Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka
14. Sucharskiego (BORY)

2

-

29

-

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Brzechwy
15. (PSZCZELNIK)

2

-

48

-

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja
16. (PODWALE)

2

-

46

-

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Polskich Noblistów
17. (OSIEDLE STAŁE)

2

-

44

-

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Tadeusza Kościuszki
18. (CIĘŻKOWICE)

2

-

44

-

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika
19. (JEZIORKI)

1

-

12

-

20. Szkoła Podstawowa nr 20 (BYCZYNA)

2

-

39

-

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Kazimierza Wielkiego
21. (JELEŃ)

1

-

22

-

22. Szkoła Podstawowa nr 22 im. Józefa Bema (JELEŃ)

2

-

33

-

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 w Specjalnym
23. Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II
(SZCZAKOWA)

1

-

5

-

38

3

759

58

RAZEM

W

powyższej

tabeli

w

poszczególnych

szkołach

podstawowych

uwzględniono

uczniów

rozpoczynających naukę z obwodu i spoza obwodu.

Tabela 6.
Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w publicznych szkołach podstawowych
Źródło: System Informacji Oświatowej, stan 30 września 2020 r.

Liczba oddziałów
L.p.

Szkoła

KLASY

Liczba uczniów

ogółem

w tym
integracyjnych

ogółem

w tym
w oddziałach
integracyjnych

I-VIII

26

-

517

-

I-IV, VI-VIII

14

5

277

79

13

8

221

131

1.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 1 (ŚRÓDMIEŚCIE)

2.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi i Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Orła Białego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
(PODŁĘŻE)

3.

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana
Kochanowskiego (NIEDZIELISKA)

4.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama
Mickiewicza (STARA HUTA)

I-VI

9

-

166

-

5.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Komisji
Edukacji Narodowej (OSIEDLE STAŁE)

I-VIII

16

-

379

-

I-VIII

10
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6.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Stefana
Żeromskiego (PODWALE)

7.

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Marii SkłodowskiejCurie (PODŁĘŻE)

8.
9.

I-VIII

18

-

390

-

I-VIII

33

15

677

259

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza
Korczaka (DĄBROWA NARODOWA)

I-VIII

19

-

409

-

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka
Sienkiewicza (GÓRA PIASKU)

I-IV, VI-VIII

7

-

130

-

I-VIII

17

-

333

-

Szkoła Podstawowa nr 11
11. (PIECZYSKA)

I-III, VI, VII

5

-

93

-

Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole
12. Szkolno- Przedszkolnym
nr 2 (DŁUGOSZYN)

I-IV, VI, VII

7

-

131

-

I-II, IV-V,
VII-VIII

13

-

287

-

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora
14. Henryka Sucharskiego (BORY)

I-VIII

15

-

268

-

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana
15. Brzechwy (PSZCZELNIK)

I-VIII

17

-

365

-

Szkoła Podstawowa nr 16 im.
16. Konstytucji 3 Maja (PODWALE)

I-VIII

22

-

486

-

I-IV ,VI-VII

11

-

247

-

Szkoła Podstawowa nr 18 im.
18. Tadeusza Kościuszki (CIĘŻKOWICE)

I-VIII

17

-

361

-

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja
19. Kopernika (JEZIORKI)

I-VIII

8

-

132

-

20. Szkoła Podstawowa nr 20 (BYCZYNA)

I-IV, VI-VIII

15

-

294

-

Szkoła Podstawowa nr 21 im.
21. Kazimierza Wielkiego (JELEŃ)

I-IV, VI-VII

6

-

137

-

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Józefa
22. Bema (JELEŃ)

I-VIII

14

-

233

-

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23
w Specjalnym Ośrodku Szkolno23. Wychowawczym im. Jana Pawła II
(SZCZAKOWA)

I-VIII
(łączone)

9

-

43

-

331

28

6576

469

Szkoła Podstawowa nr 10 im Wojska
10. Polskiego w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 3 (SZCZKOWA)

Szkoła Podstawowa nr 13
13. (PAŃSKA GÓRA)

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Polskich
17. Noblistów (OSIEDLE STAŁE)

RAZEM

W roku szkolnym 2020/2021 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna
uczęszczali nadal uczniowie z dziewięciu roczników (klasy VI i VII – sześciolatki i siedmiolatki). Liczba
uczniów w poszczególnych klasach przedstawiała się następująco:
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Tabela 7.

Liczebność klas w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
Źródło: System Informacji Oświatowej, stan 30 września 2020 r.

Klasy I-VIII szkół podstawowych
RAZEM
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

754

856

812

788

282

1175

1098

768

6533

Powyższa tabela ilustruje zróżnicowanie liczby uczniów w klasach V, VI i VII, co jest wynikiem zmian
wprowadzonych w systemie oświaty związanych z wiekiem dzieci rozpoczynających realizację
obowiązku szkolnego. Obniżenie tego wieku do lat sześciu spowodowało konieczność utworzenia
w latach 2014 i 2015 oddziałów dla dzieci urodzonych odpowiednio:
1) w 2007 r. i w pierwszej połowie 2008 roku,
2) w drugiej połowie 2008 r. i w 2009 r.
W wyniku takich rozwiązań nastąpiło skumulowanie w tych latach 1,5 rocznika w klasie I. Z kolei,
w związku z przywróceniem w roku 2016 rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez siedmiolatki
liczba potencjalnych pierwszoklasistów drastycznie spadła, ze względu na to, że niektórzy z nich
rozpoczęli już rok wcześniej naukę w klasie I, jako sześciolatki. W efekcie tych zmian, w roku szkolnym
2020/2021 w klasach VII funkcjonowało 50 oddziałów - 1098 uczniów, w klasach VI - 56 oddziałów 1175 uczniów, zaś w klasach V, które funkcjonowały tylko w 14 szkołach podstawowych (SP 1, SP 3,
SP 4, SP 5, SP 6, SP 7, SP 8, SP 10, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 22) - 17 oddziałów - 282
uczniów.
W roku szkolnym 2020/2021 nie utworzono w klasach I oddziału integracyjnego w Szkole Podstawowej
nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i 1 oddziału ogólnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół
Ogólnokształcących. Natomiast ze względu na liczbę dzieci w obwodzie utworzono dodatkowo po 1
oddziale klasy I ogólnej w Szkole Podstawowej nr 14 (Bory) i Szkole Podstawowej nr 15 (Pszczelnik).

W Szkole Podstawowej nr 20 w Jaworznie w roku szkolnym 2020/2021 kształcenie uczniów odbywało
się dla wszystkich oddziałów klasowych w jednym budynku, przy ul. Sportowej 1. Dla wszystkich
uczniów zorganizowany został przez TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie przy udziale gminy dowóz
do budynku przy ul. Sportowej 1.
W Klubie “NIKO” przy ul. Na Stoku 14 nadal funkcjonowała świetlica szkolna od godz. 7.00 do godz.
7.30 dla uczniów oczekujących na dowóz do budynku przy ul. Sportowej 1.

W roku szkolnym 2020/2021 w miejskim systemie oświaty funkcjonowały oddziały sportowe.
W wymienionych poniżej szkołach podstawowych prowadzone były oddziały sportowe w następujących
sportach:

12
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1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej - szkolenie ukierunkowane: piłka
siatkowa chłopców i dziewcząt – 1 oddział sportowy: kl. VI – 24 uczniów.
2. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Stefana Żeromskiego – szkolenie ukierunkowane: wspinaczka
sportowa i judo chłopców i dziewcząt - 2 oddziały sportowe: kl. VI – 26 uczniów, kl. VII – 24
uczniów.
3. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie-Skłodowskiej – szkolenie
ukierunkowane: piłka koszykowa chłopców łączona z piłką siatkową dziewcząt - 3 oddziały
sportowe: kl. VI – 21 uczniów, kl. VII – 28 uczniów; kl. VIII – 25 uczniów.
4. Szkoła Podstawowa nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – szkolenie
ukierunkowane: piłka nożna chłopców łączona z piłką siatkową dziewcząt - 1 oddział
sportowy: kl. VI – 19 uczniów.
5. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Brzechwy – szkolenie ukierunkowane: piłka nożna
chłopców i lekkoatletyka chłopców i dziewcząt - 2 oddziały sportowe: kl. IV – 25 uczniów,
kl. VI – 25 uczniów.
6. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja – szkolenie ukierunkowane: piłka siatkowa
chłopców i dziewcząt - 5 oddziałów sportowych: kl. IV – 24 uczniów, kl. V – 21 uczniów, kl. VI
– 23 uczniów, kl. VII – 24 uczniów, kl. VIII – 24 uczniów.
7. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Polskich Noblistów – szkolenie ukierunkowane pływanie
chłopcy i dziewczęta - 1 oddział sportowy: kl. VI – 27 uczniów.
W szkołach ponadpodstawowych nie prowadzono klas sportowych.

3. Szkoły ponadpodstawowe.
Kształcenie w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczął tylko rocznik
absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych. Jako ostatni rocznik absolwenci gimnazjów
kontynuowali naukę w klasie drugiej.
Celem zapewnienia realizacji obowiązku nauki Miasto Jaworzno jako miasto na prawach powiatu w roku
szkolnym 2020/2021 r. było organem prowadzącym dla 2 szkół ponadpodstawowych samodzielnych
(I LO, II LO), 4 zespołów szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół
Ponadpodstawowych nr 2, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3, Zespół Szkół Ponadpodstawowych
nr 4) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Poniższa

tabela

przedstawia

dane

dotyczące

liczby

uczniów

i

liczby

oddziałów

szkół

ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021 z uwzględnieniem podwójnego rocznika uczniów
rozpoczynających naukę w klasach I.
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Tabela 8.
Uczniowie realizujący obowiązek nauki w publicznych szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021
Źródło: System Informacji Oświatowej, stan 30 września 2020 r.
Liczba oddziałów
L.p.

Szkoła

Liczba uczniów

ogółem

w tym
klas I

ogółem

w tym
klas I

1.

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza
Kościuszki

10

2

320

61

2.

II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza

8

1

244

32

3.

Zespół Szkół
III Liceum Ogólnokształcące
Ogólnokształcących im. Orła Białego

12

2

275

52

IV Liceum Ogólnokształcące

1

0

18

0

Technikum nr 2

21

4

570

122

3

1

83

37

0

0

0

0

Szkoła Policealna nr 2
dla Dorosłych

0

0

0

0

Technikum nr 1

11

2

227

56

Branżowa Szkoła I stopnia
nr 1

6

2

164

61

0

0

0

0

Szkoła Policealna nr 1
dla Dorosłych

0

0

0

0

Technikum nr 4

16

4

395

103

0

0

0

0

0

0

0

0

12

2

323

57

9

2

219

65

Technikum Energetyczne

10

2

255

61

Branżowa Szkoła I stopnia
nr 5

0

0

0

0

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

0

0

0

0

Szkoła Policealna nr 3
dla Dorosłych

0

0

0

0

119

24

3093

707

4.

5.

6.

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych Branżowa Szkoła I stopnia
nr 2
Szkoła Podstawowa
dla Dorosłych*

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
nr 3 im. Jana Pawła II I Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych Branżowa Szkoła I stopnia
nr 4 im. Królowej
nr 4
Jadwigi
Szkoła Policealna nr 5

7.

Technikum nr 5
Centrum Kształcenia
Zawodowego
Technikum nr 6 im. Jana III
i Ustawicznego
Sobieskiego,

OGÓŁEM
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* Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - uczniowie Środowiskowego Ochotniczego Hufca Pracy, którzy
nie ukończyli szkoły podstawowej.

Dla wszystkich chętnych absolwentów oddziałów ośmioletnich szkół podstawowych zabezpieczone
zostały miejsca w klasach I szkół ponadpodstawowych różnych typów w zawodach ujętych w poniższej
tabeli.

Tabela 9.
Kierunki kształcenia uruchomione w klasach pierwszych w technikach w roku szkolnym 2020/2021
dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych
Źródło: Arkusze organizacji szkół stan 1 września 2020 r.

Szkoła

Zawód

Liczba uczniów kl. I

Technikum nr 2 w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie

Technik informatyk

42

Technik logistyk

80

Technikum nr 1 w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana
Pawła II w Jaworznie

Technik usług fryzjerskich

23

Technik pojazdów samochodowych

33

Technik żywienia i usług
gastronomicznych

30

Technik hotelarstwa

29

Technik ekonomista

23

Technik organizacji turystyki

20

Technik informatyk

27

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

30

Technik logistyk

19

Technik fotografii i multimediów

14

Technik reklamy

14

Technik elektryk

18

Technik mechatronik

30

Technik programista

31

Technikum nr 4 w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej
Jadwigi w Jaworznie

Technikum nr 5 w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Jaworznie

Technikum nr 6 im. króla Jana III
Sobieskiego w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Jaworznie

Technikum Energetyczne w Centrum
Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jaworznie

OGÓŁEM

463

Nadmienić należy, że w roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2
funkcjonowały nadal oddziały mundurowe: w IV LO - 1 odział klasy III (18 uczniów), w Technikum nr 2
- 11 oddziałów (270 uczniów). Oddziały prowadzone były w ramach programu Ministerstwa Obrony
Narodowej - Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.
W Branżowych Szkołach I stopnia w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie kształcili się: w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych nr 2 w oddziałach wielozawodowych, zaś w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
nr 3 w oddziałach wielozawodowych i oddziale w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych/fryzjer.
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4. Pozostałe placówki oświatowe.
Gmina Miasta Jaworzna w roku szkolnym 2020/2021, realizując zadania powiatu oprócz szkół
ponadpodstawowych prowadziła również Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Grażyny Bacewicz
oraz 4 placówki oświatowe, w tym między innymi:

1) Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ)
Centrum Kształcenia Zawodowego jest placówką umożliwiającą uczniom jaworznickich szkół
kształcenie w zakresie praktycznej nauki zawodu. W roku szkolnym 2020/2021 prowadziła kształcenie
praktyczne dla 291 uczniów. Poniższa tabela prezentuje liczbę uczniów kształconych w poszczególnych
zawodach w szkołach ponadpodstawowych naszego miasta.

Tabela 10.
Liczba uczniów i uczennic kształconych w poszczególnych zawodach w roku szkolnym 2020/2021
Źródło: Raport z działalności CKZ za okres od września 2020 r. do sierpnia 2021 r.

Szkoła macierzysta

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 3 im. Jana Pawła II

Centrum Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego

Zawód

Liczba

Mechanik pojazdów samochodowych kl. I

27

Mechanik pojazdów samochodowych kl. II po SP

10

Mechanik pojazdów samochodowych kl. II po gimnazjum

12

Mechanik pojazdów samochodowych kl. III
Technik pojazdów samochodowych kl. II

16
19

Technik pojazdów samochodowych kl. III

19

Monter zabudowy i robót wykończeniowych kl. I

13

Monter zabudowy i robót wykończeniowych kl. II

7

Ślusarz kl. II
Technik elektryk kl. II

4
9

Technik elektryk kl. IV

3

Technik usług fryzjerskich kl. I

24

Technik usług fryzjerskich kl. II po SP

12

Technik usług fryzjerskich kl. II po gimnazjum

11

Technik usług fryzjerskich kl. III

12

Technik mechanik kl. II

12

Technik mechanik kl. III

7

Technik mechatronik kl. II po gimnazjum

30

Technik mechatronik kl. II po SP

14

Technik automatyk kl. II po SP

12

Technik automatyk kl. II po gimnazjum

18

RAZEM

291
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Najważniejsze zadania zrealizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w roku szkolnym
2020/2021:

•

współorganizowanie wspólnie z Jaworznickim Forum Doradztwa Zawodowego pakietu
inicjatyw konsultacyjno - zawodoznawczych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
2020, odbywającego się pod hasłem „DoradzMY – zawodowo, WbieraMY odlotowo”;

•

organizowanie studyjnych wizyt zawodoznawczych u jaworznickich pracodawców w ramach
działań realizowanych dla Jaworznickiego Maratonu Przedsiębiorczości 2020;

Centrum Kształcenia Zawodowego wzorem lat ubiegłych pełniło również zadania ośrodka
egzaminacyjnego, w którym odbywały się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach.
W zimowej sesji nie obyły się egzaminy, a w letniej sesji egzaminacyjnej K 204 Centrum Kształcenia
Zawodowego przeprowadziło część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
w kwalifikacjach jak poniżej:
Tabela 11.
Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach - sesja letnia ( wrzesień 2020 – sierpień
2021 r.)
Zawód

Kwalifikacja

Technik pojazdów
samochodowych

Nazwa kwalifikacji

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów
samochodowych

Technik mechanik

MG.19

Użytkowanie obrabiarek skrawających

Technik usług
fryzjerskich

AU.21

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Mechanik pojazdów
samochodowych

Tabela 12.
Średnie wyniki części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach w sesji zimowej i letniej
Sesja

Średni wynik egzaminu [% punktów możliwych do uzyskania]

K 204 - lato 2021 r.

98,05%

W roku szkolnym 2020/2021 w Centrum Kształcenia Zawodowego ze względu na pandemię wydłużono
okres realizacji projektu o nazwie „Zawód = praca - zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego
w Jaworznie", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
do 31.08.2022 r. W projekcie zgodnie z założeniami zrealizowano wcześniej zadania, tj:

•
•
•

modernizacja pracowni obróbki konwencjonalnej;
modernizacja wyposażenia pracowni programowania i obsługi obrabiarek CNC;
przystosowanie obiektu CKZ do potrzeb osób niepełnosprawnych;
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•

budowa nowej hali mechaniki i elektromechaniki pojazdowej.

Wartość tego projektu wyniosła 3 061 131,48 zł, zaś wartość dofinansowania 2 556 163,76 zł.

W ramach realizacji projektu w części EFS od 19.10.2020 r. zorganizowano i zakończono tylko 1 kurs
dla uczniów i nauczycieli. Z powodu wprowadzenia obostrzeń COVID 19 pozostałe kursy i szkolenia dla
uczniów i nauczycieli będą sukcesywnie realizowane zgodnie z zalecenia Ministra Edukacji i Nauki.
Wartość projektu wynosi 2 313 077,80 zł, zaś wartość dofinansowania 2 171 906,12 zł.

2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW)
W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Miasta Jaworzna na mocy art. 2 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe była organem prowadzącym dla Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Jana Pawła II, w którym funkcjonowały:
Tabela 13.
Struktura organizacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II
Źródło: System Informacji Oświatowej, stan 30 września 2020 r.

w tym
Typy jednostek

Szkoła

w tym

Liczba

uczniów

Liczba

oddziałów

uczniów

klas I

oddziałów

klas I

43

5

9

3

34

10
8

3

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23

Specjalny Ośrodek

Szkoła Specjalna Przyspasabiająca

Szkolno-

do Pracy

Wychowawczy im.
Jana Pawła II

Branżowa Szkoła Specjalna
I Stopnia nr 7
Uczniowie korzystający
z całodobowego pobytu w Ośrodku

OGÓŁEM

11

2

2

2

31

5 grup

88 w tym 17 w klasie I

19 w tym 8 klas I

Tym samym Gmina Miasta Jaworzna zapewniła dodatkowo kształcenie dla dzieci i młodzieży
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wyżej wymienionym ośrodku.
Zajęcia dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu głębokim organizowane były w formie zespołów rewalidacyjno-wychowawczych
w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Jaworznie przy ul. Ks. Jana Sulińskiego 41.
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3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (PPP)
Poradnia obejmowała swoją opieką dzieci i młodzież od urodzenia do ukończenia 25 roku życia, ich
rodziców/opiekunów prawnych, a także nauczycieli kształcących dzieci/uczniów w przedszkolach
i szkołach wszystkich typów. Działaniami objęte były dzieci mieszkające w Jaworznie nie uczęszczające
jeszcze do szkoły oraz dzieci i młodzież uczęszczająca do placówek edukacyjnych znajdujących się
na terenie Miasta Jaworzna, nawet jeśli ich miejsce zamieszkania znajdowało się poza terenem
naszego miasta.
Poradnia, w roku szkolnym 2020/2021 zrealizowała między innymi następujące zadania: diagnozowanie
dzieci i młodzieży z jednoczesnym wydaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, bądź
nauczania indywidualnego, opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub opinii dotyczącej
dostosowania warunków kształcenia, a także o konieczności objęcia uczniów pomocą psychologiczno
-pedagogiczną. Poniższa tabela obrazuje liczbę wydanych przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Jaworznie w roku szkolnym 2020/2021 orzeczeń i opinii w zestawieniu z liczbą
wydanych orzeczeń i opinii na przestrzeni 5 minionych lat.

Tabela 14.
Zestawienie orzeczeń i opinii wydanych w ciągu ostatnich 5 lat
Źródło: Informacja dyrektora poradni

ORZECZENIA
2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Nauczanie indywidualne

213

91

83

70

65

Kształcenie specjalne

172

188

277

210

270

4

2

6

2

9

2

4

0

1

1

O braku potrzeby nauczania
indywidualnego

4

0

0

1

0

O braku potrzeby kształcenia
specjalnego

0

0

1

0

0

395

285

367

284

345

Zajęcia rewalidacyjnowychowawcze
(dla dzieci z głęboką
niepełnosprawnością
intelektualną)
Roczne indywidualne
przygotowanie przedszkolne

RAZEM

OPINIE
Opinia psychologicznopedagogiczna

475

504

570

467

453

Informacja po przeprowadzonej
diagnozie

138

128

163

147

230

613

632

733

614

683

RAZEM
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OPINIE
Zindywidualizowana ścieżka
kształcenia

-

6

32

26

21

O wczesnym wspomaganiu
rozwoju (WWR)

68

99

114

89

113

RAZEM

68

105

146

115

134

OGÓŁEM

1 076

1 022

1 246

1 013

1 162

Nadmienić należy, że z roku na rok coraz większa liczba uczniów posiadających orzeczenia podejmuje
naukę w oddziałach ogólnodostępnych. Ma to ścisły związek z wprowadzaniem do szkół i przedszkoli
modelu edukacji włączającej, której założeniem jest przygotowanie szkół masowych w taki sposób,
by były w stanie każdemu uczniowi zapewnić optymalne środowisko do nauki poprzez między innymi
zniesienie

wszelkich

barier

mentalnych,

psychologicznych,

edukacyjnych,

technicznych,

organizacyjnych i architektonicznych, które uniemożliwiają bądź utrudniają uczniom ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi funkcjonowanie w przedszkolu czy szkole.
Przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie, w roku 2020/2021 nadal funkcjonował
Wiodący Ośrodek Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczy (WOKRO) w ramach realizacji
rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, którego celem była
kompleksowa pomoc dzieciom w wieku od 0 do momentu pójścia do szkoły ze szczególnym wsparciem
dzieci do 3 roku życia. W roku szkolnym 2020/2021 w ramach WOKRO kompleksową pomocą objętych
było 52 dzieci, W WOKRO zatrudnionych było 13 specjalistów: pedagogów, psychologów,
fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej (SI) i terapeutów ręki. Zajęcia
prowadzone były nie tylko na terenie Poradni, ale również w 6 innych jednostkach.

4) Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków (MDK)
Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką oświatowo-wychowawczą w systemie placówek wychowania
pozaszkolnego działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Placówka organizuje w czasie wolnym od nauki stałe zajęcia edukacyjne, wychowawcze, w zakresie
działalności artystycznej, rekreacyjnej, sportowej i naukowej oraz okolicznościowe i cykliczne imprezy
kulturalne dla dzieci i młodzieży.
Podstawową jednostką organizacyjną jest stała forma zajęć (grupa, zespół) ujęta w stałym tygodniowym
rozkładzie zajęć, dla stałej grupy wychowanków.
W roku szkolnym 2020/2021 w placówce zatrudnionych było 28 nauczycieli, w tym 12 nauczycieli
w pełnym wymiarze i 16 w niepełnym wymiarze czasu pracy.
W Młodzieżowym Domu Kultury działało 51 kół, w tym naukowych, artystycznych i sportowych,
w których swoje zainteresowania i talenty rozwijało 1074 uczniów. W minionym roku szkolnym zajęcia
odbywały się zarówno w trybie stacjonarnym jak hybrydowym i zdalnym.
Z uwagi na obowiązujący stan epidemiczny i lockdown, imprezy kulturalne w sali teatralnej odbyły
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się dopiero w miesiącu maju i czerwcu. Były to następujące spektakle teatralne przygotowane przez
uczestników zajęć teatralnych z MDK: ,,Mamma Mia”, ,,Grzebień zielony” oraz ,,W poszukiwaniu
Kopciuszka”. Na kilkakrotnie wystawiane spektakle zapraszano dzieci i młodzież z jaworznickich szkół
i przedszkoli.
W roku szkolnym 2020/2021, pomimo przerw w działalności spowodowanej pandemią COVID-19,
Młodzieżowy Dom Kultury odwiedziło około 3 tys. widzów: przedszkolaków, uczniów, młodzieży oraz
dorosłych mieszkańców Jaworzna, a także mieszkańców z różnych okolic i miejscowości sąsiadujących
z naszym miastem.

5) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz (PSM)
Szkoła kształci dzieci w dwóch cyklach w zakresie gry na instrumentach. Cykl 4 letni, do którego
przyjmowani są uczniowie od 9 do 16 roku życia, oraz cykl 6 letni, do którego przyjmowane są dzieci
od 6 do 9 roku życia. Szkoła pracuje w godzinach popołudniowych. Nie kształci w zakresie przedmiotów
ogólnokształcących. Uczniowie szkoły są równocześnie uczniami szkół podstawowych. W roku
szkolnym 2020/2021 do szkoły uczęszczało 218 uczniów (stan na 30.09.2020). Kadra pedagogiczna
liczyła 35 nauczycieli (stan na 30.09.2020).
W szkole działały następujące sekcje:
•

Sekcja fortepianu,

•

Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych,

•

Sekcja instrumentów dętych, akordeonu i perkusji.

Ze względu na ograniczenia wynikające z trwającej pandemii Covid – 19 nie odbyły się zaplanowane
w rocznym planie pracy popisy, przesłuchania oraz koncerty środowiskowe, ale uczniowie brali udział
w konkursach instrumentalnych on-line o zasięgu krajowym i międzynarodowym, na których odnosili
liczne sukcesy promując szkołę oraz miasto Jaworzno. W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie PSM I
w Jaworznie zdobyli:
•

VI Ogólnopolski Konkurs Miniatura Wiolonczelowa: I miejsce – 26-27 września 2020r.

•

V Ogólnopolski konkurs pianistyczny Kolorowe nutki: I miejsce i wyróżnienie – listopad 2020 r.

•

XV Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów: II miejsce i III miejsce – listopad 2020 r.

•

XXIII Wielkopolski Konkurs Uczniów Klas Instrumentów Dętych: wyróżnienie - listopad 2020 r.

•

IV Ogólnopolski Konkurs Uczniów Klas Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I stopnia: dwa
III miejsca i wyróżnienie I stopnia - kwiecień 2021 r.

•

XXVII Śląski Konkurs Instrumentów Dętych „Drewno dla najmłodszych”: wyróżnienie - kwiecień
2021 r.

•

IV Międzynarodowy Konkurs Daina miestui: II miejsce - marzec 2021 r.

•

II Ogólnopolski Jasnogórski Konkurs Skrzypcowy: wyróżnienie w II grupie, 24-26 marca 2021r.

•

I Ogólnopolski Festiwal Obojowy im. Emiliana Pardusa: III miejsce i wyróżnienie I stopnia –
15 - 16 maja 2021 r.

•

IX Międzynarodowy Konkurs im. J. Garści: III miejsce - 10-14 maja 2021 r.
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•

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny i Kameralny im. Marii Szymanowskiej i Karola
Kurpińskiego: wyróżnienie I stopnia - 17-20 maja 2021 r.

•

X Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny: wyróżnienie - 23-24 maja 2021 r.

•

III Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Jak Wieniawski: wyróżnienie - maj 2021 r.

•

II Ogólnopolski Konkurs Obojowy im. Bohdana Łukaszewicza: III miejsce oraz wyróżnienie
II stopnia - 28-30 maja 2021 r.

•

II Ogólnopolski Konkurs Skrzypiec i Altówki Antoniego Cofalika: wyróżnienie I stopnia –
4 -6 czerwca 2021 r.

•

XVI Ogólnopolski Konkurs Zakręcone Fleciki : wyróżnienie II stopnia - czerwiec 2021 r.

•

I Ogólnopolski Konkurs Co młodym w duszy gra: I miejsce, II miejsce i dwa III miejsca - 8-10
czerwca 2021 r.

•

XXIV Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Smyczkowych im. Bohdana Warchala, Talents
of Europe: IV miejsce - 25 czerwca 2021 r.

•

Ogólnopolski Internetowy Konkurs Pianistyczny: III miejsce - czerwiec 2021 r.

•

II International On-line Instrumental Performance Competition: I miejsce - Toronto 2021 r.

Poza udziałem w konkursach, pomimo utrudnień związanych ze zdalną nauką, uczniowie angażowali
się w promocję szkoły na terenie jaworznickich szkół i przedszkoli nagrywając audycje umuzykalniające,
fletową bajkę muzyczną „Zaczarowany flet Luny” oraz organizując Dzień otwarty – on-line.

II. Przedszkola i szkoły niepubliczne
Wg stanu na dzień 30 września 2020 r. w Jaworznie funkcjonowały niżej wymienione placówki
niepubliczne prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne:
1) Akademia Realizacji Dźwięku w Jaworznie Szkoła Policealna;
2) II Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów 100 Bajek;
3) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Jaworznie;
4) Niepubliczne Przedszkole "Alladyn";
5)

Niepubliczne Przedszkole "Genesis";

6)

Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści";

7)

Niepubliczne Przedszkole "Malutkie Misie";

8)

Niepubliczne Przedszkole "Pod Arkadami";

9)

Niepubliczne Przedszkole "Różowe Okulary",

10) Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Przedszkolaki" z oddziałami specjalnymi;
11) Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Domek";
12) Niepubliczne Przedszkole Wielospecjalistyczne "Mali Zdobywcy";
13) Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Jaworznie;
14) Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK" w Jaworznie ;
15) Uniwersytecka Katolicka Szkoła Podstawowa;
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16) Szkoła Policealna Medyczna „ŻAK” w Jaworznie;
17) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Terapii Miofunkcjonalnej
KLINIKA JĘZYKA;
18) Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej;
19) Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Szkoła Domowa” (dotowana od 1 stycznia 2021 r.).

Gmina Miasta Jaworzna od września 2019 r. do sierpnia 2020 r. dotowała ogółem:

•
•
•
•
•
•
•

Niepublicznych Przedszkoli - 10,
Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - 1,
Policealne Szkoły Medyczne - 2,
Szkołę Podstawową - 2,
Liceum Ogólnokształcące - 1,
Szkoły Policealne – 2,
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy – 1.

III. Proces kształcenia
Bardzo ważnym zadaniem oświatowym gminy jest zadanie związane z obowiązkiem:
1) inspirowania i realizacji zadań dla wsparcia procesu dydaktycznego i szkolnych programów
wychowawczych;
2)

wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej;

3)

realizacji zadań wspierających uczniów w nauce.

W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Miasta Jaworzna zgodnie z kolejnymi decyzjami Ministra Edukacji
i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego zrealizowała wszystkie zadania w zakresie
czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z koniecznością
zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Do szkół i placówek wprowadzone zostało zdalne
nauczanie pozwalające realizować treści podstawy programowej na wszystkich etapach kształcenia.
Pomimo wielu trudności spowodowanej pandemią COVID-19, we wszystkich szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych bez przeszkód przebiegła organizacja egzaminów ósmoklasisty, egzaminów
maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach, a także proces rekrutacji
do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wybuch pandemii wiosną 2020 roku wymusił na dyrektorach podjęcie decyzji o zastosowaniu
e-narzędzi do nauki zdalnej. Duża liczba stosowanych rozwiązań w tym zakresie oraz łączenie różnych
aplikacji i platform w jednej placówce były często powodem nieporozumień i chaosu informacyjnego,
który dotykał nie tylko uczniów, ale także rodziców i nauczycieli. Gmina postanowiła zatem wprowadzić
jednolite środowisko informatyczne Office 365 Education, dzięki któremu wszyscy we wszystkich
szkołach na terenie miasta mogli już od września 2020 roku pracować na tych samych narzędziach,
w ramach jednego systemu, pozwalającego na prowadzenie zdalnej nauki w sposób zintegrowany
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i efektywny.
W ramach wprowadzenia jednolitego środowiska informatycznego Office 365 pracownicy szkół
otrzymali szerokie wsparcie w postaci m. in.:
•

zapewnienia nauczycielom możliwości zdobywania kompetencji cyfrowych poprzez szkolenia,

•

wnioskowania o środki na zapewnienie zakupu sprzętu i oprogramowania,

•

zapewnienia warunków do kształcenia zdalnego,

•

zapewnienia wsparcia informatycznego w zakresie obsługi narzędzi wspomagających
kształcenie na odległość.

Natomiast uczniowie i ich rodziny otrzymały nw. formy wsparcia:
•

wsparcie sprzętowe,

•

dostęp do narzędzi cyfrowych platformy Office 365 Education, w tym Microsoft Teams,

•

możliwość korzystania z cyfrowych kanałów informacyjnych,

•

możliwość budowania i gromadzenia indywidualnych zasobów w osobistym archiwum,

•

tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia,

•

wsparcie informacyjne w zakresie bezpieczeństwa w sieci.

Efektami podjętych ww. działań było:
•

wzmocnienie umiejętności korzystania z cyfrowych zasobów edukacyjnych przez uczniów
i nauczycieli,

•

zwiększenie komfortu nauki oraz personalizacja kształcenia,

•

aktywizacja uczniów – rozwój kreatywności, innowacyjności, myślenia interdyscyplinarnego
i kompetencji w zakresie pracy projektowej,

•

nabycie przez nauczycieli umiejętności przekazywania wiedzy w oparciu o różnorodne
technologie.

Okres pandemii był dla szkół ogromnym wyzwaniem, ale jednocześnie impulsem do polepszenia jakości
edukacji oraz szansą na znaczący postęp w zakresie korzystania z e-narzędzi. Pozwoliło
to na budowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów oraz rozwój ich kreatywności,
innowacyjności i umiejętności pracy projektowej.

1.

Wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Gmina Miasta Jaworzna dla dzieci i uczniów z różnymi niepełnosprawnościami wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zapewniła kształcenie specjalne, które
organizowane było w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w oddziałach ogólnodostępnych
oraz integracyjnych i w oddziałach specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
a także w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie.
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Tabela 15.
Liczba uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych bez SOSW
Źródło: System Informacji Oświatowej, stan na 30 czerwca 2021 r.

Szkoły

RAZEM

społecznym

niedostosowaniem

niedostosowanie

społeczne/zagrożony

sprzężone

niepełnosprawności

Aspergera

Autyzm w tym Zespół

w tym afazja

niepełnosprawność ruchowa

umiarkowanym lub znacznym

niepełnosprawność

intelektualna w stopniu

intelektualna w stopniu lekkim

niepełnosprawność

słabosłyszący

Szkoły

niesłyszący

słabowidzący

Rodzaj niepełnosprawności

21

1

18

15

3

103

115

32

1

309

4

-

13

4

-

16

27

2

-

66

25

1

31

19

3

119

142

34

1

375

podstawowe
Szkoły
ponadpodstawowe
RAZEM

Gmina Miasta Jaworzna wypełniając ustawowy obowiązek związany z zabezpieczeniem dostępności
edukacji

dla

uczniów

niepełnosprawnych,

zapewniła

różne

formy

kształcenia

uczniów

z niepełnosprawnościami zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia
specjalnego.
Poniższa tabela przedstawia liczbę uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
objętych różnymi formami kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych, specjalnych
i ogólnodostępnych.

Tabela 16.
Liczba uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych w oddziałach integracyjnych i ogólnych
Źródło: System Informacji Oświatowej, stan na 30 czerwca 2021 r.

Liczba uczniów w oddziałach
integracyjnych

Liczba uczniów
w oddziałach
ogólnodostępnych

22

4

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego

35

3

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie

70

3

Jednostka
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Orła Białego
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III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących

12

5

Szkoły podstawowe ogólnodostępne

-

159

Szkoły ponadpodstawowe

-

51

139

225

OGÓŁEM

W minionym roku szkolnym zgodnie z wymogami prawa oświatowego, w szkołach zatrudnieni byli
nauczyciele specjaliści do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych,

rozwijających

kompetencje

emocjonalno-społeczne

(tyflopedagodzy,

oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, neurologopedzi, logopedzi, terapeuci pedagogiczni), a także
nauczyciele na stanowiskach: psycholog, pedagog, doradca zawodowy i nauczyciel współorganizujący
proces kształcenia uczniów z różnymi niepełnosprawnościami.
Zapis art. 39 ust. 4 oraz art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zobowiązuje
gminę do zapewnienia uczniom i dzieciom niepełnosprawnym, które objęte są kształceniem specjalnym
bezpłatnego

transportu

ponadpodstawowej

i

oraz

opieki

w

przedszkola

czasie

przewozu

zapewniających

do

najbliższej

wszystkie

formy

szkoły

podstawowej,

kształcenia

zawarte

w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną. W roku szkolnym 2020/2021 dla 122 uczniów z różnymi niepełnosprawnościami, gmina
zapewniła bezpłatny transport.
Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym odbywał się do następujących szkół i placówek
na terenie Miasta Jaworzna:

•
•
•
•
•

Szkoły Podstawowej nr 3, 5 i 7,
Przedszkola Miejskiego nr 9, 12, 24,14,
Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4,
Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021 odbywał się również do szkół
znajdujących się poza Jaworznem tj. do Katowic, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Krakowa.

2. Kształcenie obcokrajowców i uczniów obywateli polskich powracających z zagranicy
Zgodnie z art. 165 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe osoby niebędące
obywatelami polskimi podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki w publicznych
szkołach podstawowych, na warunkach dotyczących obywateli polskich. Osoby niebędące obywatelami
polskimi, podlegające obowiązkowi nauki, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach
ponadpodstawowych na warunkach dotyczących obywateli polskich do ukończenia 18 roku życia lub
ukończenia szkoły ponadpodstawowej, zaś zadaniem oświatowym gminy i powiatu jest zapewnienie
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tym osobom dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego.
W jaworznickich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w całym roku szkolnym 2020/2021
z nauki i opieki korzystało 15 cudzoziemców, w tym 14 z Ukrainy, 1 z Chin. Nauką i opieką objętych
zostało również 17 dzieci obywateli polskich, które powróciły z zagranicy, w tym z Anglii - 6 uczniów,
Niemiec - 3 uczniów, Australii - 3 uczniów, Włoch - 2 uczniów, Holandii – 1 uczeń i Belgii - 2 uczniów.
Tabela 17.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 1

1

-

1

-

2

4

-

-

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama
Mickiewicza

-

-

2

8

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Komisji
Edukacji Narodowej

5

23

2

10

-

-

-

1

3

-

-

-

-

1

-

2

2

-

-

1

2

-

-

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi i Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Orła Białego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Marii SkłodowskiejCurie
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka
Sienkiewicza
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska
Polskiego w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 3

1

indywidualnie

programowych realizowanych

na uzupełnienie różnic

wyrównawczych pozwalających

z języka polskiego i zajęć

Liczba godzin zajęć dodatkowych

obcokrajowcami

Liczba uczniów będących

lub w grupie

realizowanych indywidualnie

wyrównawczych pozwalających na

uzupełnienie różnic programowych

z języka polskiego i zajęć

Liczba godzin zajęć dodatkowych

powracających z zagranicy

Szkoła

Liczba uczniów obywateli polskich

Liczba uczniów obywateli polskich powracających z zagranicy oraz będących obcokrajowcami korzystających z nauki
w jaworznickich szkołach

Szkoła Podstawowa nr 11

Szkoła Podstawowa nr 13
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Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora
Henryka Sucharskiego

-

-

1

2

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana
Brzechwy

-

-

8

20

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji
3 Maja

2

4

-

-

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja
Kopernika

1

1

-

-

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Kazimierza
Wielkiego

1

5

-

-

-

2

4

-

2

-

-

-

1

-

17

44

20

44

III Liceum Ogólnokształcące im. Orła
Białego

-

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3
im. Jana Pawła II
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego
OGÓŁEM

-

W porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się liczba uczniów obywateli polskich powracających
z zagranicy korzystających z nauki w szkołach wszystkich typów lecz zwiększyła się o 8 uczniów liczba
cudzoziemców.
3. Osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych organizowanych przez
Śląskiego Kuratora Oświaty
W roku szkolnym 2020/2021, 4 laureatów i 1 finalista kuratoryjnych konkursów przedmiotowych
uczęszczało do następujących szkół podstawowych:

Laureaci konkursów przedmiotowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych:

•
•
•

matematyka - 2 uczniów - Szkoła Podstawowa nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie,
matematyka - 1 uczeń – Szkoła Podstawowa nr 13,
język angielski - 1 uczeń - Szkoła Podstawowa nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie,

Finaliści konkursów przedmiotowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych:

•

język angielski – 1 uczeń - Szkoła Podstawowa nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Wyniki i sukcesy w różnorodnych, międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach
i olimpiadach, w tym przedmiotowych, różnorodne osiągnięcia artystyczne i sportowe miały wpływ
na przyznane w minionym roku Stypendia Prezydenta Miasta Jaworzna, jednak nadmienić należy,
że uczniowie w roku szkolnym 2020/2021 mieli mniejsze możliwości udziału w konkursach
przedmiotowych, artystycznych i sportowych ze względu na ograniczenie od marca 2020 r. do końca
zajęć szkolnych funkcjonowania szkół i placówek z powodu pandemii COVID19.
W minionym roku 20 uczniom Prezydent Miasta Jaworzna przyznał stypendia na łączną kwotę

28

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych - 2020/2021

40 000,00 złotych.
Tabela 18.
Zestawienie przyznanych w roku szkolnym 2020/2021 Stypendiów Prezydenta Miasta Jaworzna
Osiągnięcia

Liczba stypendiów

Kwota

naukowe/literackie

2

4 000,00 zł

artystyczne

5

10 000,00 zł

sportowe

13

26 000,00 zł

OGÓŁEM

20

40 000,00 zł

4. Nadzór pedagogiczny
W stosunku do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, pozostających w zakresie działania Ministra
Edukacji i Nauki nadzór pedagogiczny pełni na poziomie województwa kurator oświaty (w Jaworznie
Śląski Kurator Oświaty poprzez Delegaturę KO w Sosnowcu). Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
w Jaworznie im. Grażyny Bacewicz pozostająca w zakresie działania Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego nadzorowana jest w sprawach pedagogicznych przez Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie zarówno bezpośrednio, jak i przez wizytatorów mających swoją siedzibę w województwie
śląskim (Katowice).
Kurator realizuje nadzór pedagogiczny poprzez następujące formy działania:
1) ewaluację całościową, czyli ewaluację przeprowadzaną w zakresie wszystkich wymagań
określonych w przepisach oświatowych odnoszących się do jednostki oświatowej;
2) ewaluację problemową, czyli ewaluację przeprowadzaną w zakresie wybranych wymagań
spośród określonych w przepisach oświatowych;
3) kontrole (planowe i doraźne) dotyczące działań prowadzonych w jednostkach oświatowych
w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej, dotyczącej działalności statutowej.
Ponadto przedstawiciele (wizytatorzy) organu nadzoru pedagogicznego uczestniczą w charakterze
obserwatorów w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, egzaminach maturalnych,
egzaminach ósmoklasisty, egzaminach na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego lub
na zasadach pełnoprawnych członków w komisjach rozpatrujących wnioski o nagrody prezydenta,
a także dokonują oceny pracy dyrektora jednostki oświatowej po dokonaniu oceny cząstkowej przez
Prezydenta Miasta.
W roku szkolnym 2020/2021 w żadnej z jaworznickich jednostek: przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych nie została przeprowadzona przez Śląskiego Kuratora Oświaty ewaluacja zewnętrzna
całościowa i problemowa. Natomiast przez wizytatorów Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu
przeprowadzonych zostało 6 kontroli w miejskich jednostkach oświatowych.
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Wykaz przeprowadzonych kontroli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta
Jaworzna:
1) Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orła
Białego w Zespole Szkół Ogólnokształcących (2 kontrole);
2)

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Stefana Żeromskiego (1 kontrola);

3) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Korczaka(1 kontrola);
4)

Przedszkole Miejskie nr 7 (1 kontrola);

5)

Przedszkole Miejskie nr 26 (1 kontrola).

W 5 przypadkach były to kontrole doraźne natomiast jedna kontrola dotyczyła zgodności z przepisami
prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole. W 3 protokołach nie wydano żadnych zaleceń.
W 3 protokołach zalecenia dotyczyły przede wszystkim:
•

obowiązku organizowania pracy szkoły w sposób umożliwiający systematyczną realizację
podstaw programowych w przypadku nieobecności nauczyciela,

•

obowiązku organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zgodnie
z zaleceniami zawartymi w opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej we współpracy
z rodzicami uczniów,

•

obowiązku nadzorowania przestrzegania statutowych zasad współpracy nauczycieli
z rodzicami w tym uwzględnienia prawa rodzica do uzyskania rzetelnej informacji na temat
postępów dziecka, przyczyn trudności w nauce, uzasadnienia ustalonej oceny,

•

obowiązku

wspomagania

nauczycieli

w

zakresie

doskonalenia

kompetencji

pedagogicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania specyficznych potrzeb
ucznia oraz indywidualizacji pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.

IV. Pomoc materialna dla uczniów
Uczniowie z rodzin o najniższych dochodach, otrzymywali pomoc materialną w postaci: dofinansowania
do zakupu podręczników oraz posiłków wydawanych w szkole.

1. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Środki pochodziły z „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie
dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
Z programu pomocy uczniom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, na zakup
podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników
do kształcenia specjalnego, skorzystali w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie branżowych szkół
I stopnia, liceów ogólnokształcących i techników oraz szkoły przysposabiającej do pracy w liczbie
94 (w ubiegłym roku 90 uczniów).
Łączna kwota wykorzystanych środków wyniosła – 28 088,84 zł (w ubiegłym roku była to kwota
27 597,62 złotych).
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2. Dofinansowanie zakupu podręczników
Prezydent Miasta Jaworzna wystąpił do Ministerstwa Edukacji i Nauki z wnioskami o dotację
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
Podręcznikowa dotacja celowa, w kwocie 756 462,50 zł (w ubiegłym roku 590 843,32 zł) została
wykorzystana przez wszystkie 23 samorządowe szkoły podstawowe oraz 2 szkoły niepubliczne.
V.

Świetlice szkolne i dożywianie uczniów

Art. 103 ust. 1. ustawy Prawo oświatowe stanowi, że szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych
zapewnia uczniom możliwość korzystania między innymi ze świetlicy szkolnej.
W roku szkolnym 2020/2021 w każdej szkole podstawowej na terenie gminy funkcjonowała świetlica
szkolna. Ogólna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych wyniosła – 2 126.
Dla zapewnienia opieki i celem organizacji zajęć świetlicowych dzieciom przebywającym w świetlicach
szkolnych, zapewnionych było 55,61 przeliczeniowych etatów nauczycielskich.
Nadmienić należy, iż zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego
2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2019,
poz. 502), na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej pod opieką jednego
nauczyciela może pozostać nie więcej niż 25 uczniów, zaś w szkołach ogólnodostępnych i
ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach
świetlicowych, pod opieką jednego nauczyciela pozostaje nie więcej niż 5 uczniów.
Czas pracy świetlic ustalany był według potrzeb rodziców określanych w składanych przez nich
wnioskach. Najczęściej świetlice funkcjonowały od godz. 7.00 do godz. 16.00, w czterech przypadkach
od godz. 6.30 do godz. 16.00.
Zgodnie z zapisami art. 106 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe w celu zapewnienia prawidłowej realizacji
zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może
zorganizować stołówkę. Żywienie zorganizowane było we wszystkich szkołach podstawowych,
zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespole Szkół Ogólnokształcących, w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym oraz we wszystkich samodzielnych przedszkolach, a także oddziałach
przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych. W Szkole Podstawowej nr 9, Szkole
Podstawowej nr 19, Szkole Podstawowej nr 20 (ul. Sportowa) i Szkole Podstawowej nr 21 ze względu
na brak kuchni, żywienie prowadzone było w formie cateringu. Posiłki dla dzieci w Przedszkolu Miejskim
nr 26 przygotowywała kuchnia Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Szkoły prowadziły żywienie głównie
w formie obiadów. Dzieci przedszkolne miały możliwość korzystania z pełnego, całodziennego żywienia
(śniadania, obiady, podwieczorki). Przedszkole Miejskie nr 14 - Osiedle Stałe prowadzące oddział
popołudniowy (do godziny 19.00) przygotowywało dla dzieci z tego oddziału kolacje. Utrzymanie
stołówek szkolnych (wynagrodzenia pracowników, media wyposażenie) należy do obowiązków gminy.
Rodzice ponosili jedynie koszt surowca zużytego do przygotowania posiłków, tzw. wsad do kotła,
ustalany przez dyrektora jednostki oświatowej w porozumieniu z Prezydentem Miasta. Posiłki części
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uczniów finansowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub indywidualnych sponsorów.
Dla przykładu, poniżej przedstawiono dane dotyczące żywienia, z jednego pełnego miesiąca - września
2020 r.
Z żywienia w szkolnych stołówkach skorzystali uczniowie w liczbach, jak niżej:
1) 2 579 uczniów - z obiadów na podstawie umowy szkoły z rodzicami/prawnymi opiekunami finansowane przez rodziców;
2) 8 uczniów - doraźnie z obiadów, finansowane przez rodziców;
3) 68 uczniów - finansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
4) 26 uczniów - finansowane przez sponsorów.
Ogółem z obiadów we wrześniu 2020 r. skorzystało 2 579 uczniów, stołówki natomiast wydały ogółem
48760 obiadów (łącznie z obiadami pracowników).
Ze śniadań skorzystało 235 uczniów, stołówki wydały ogółem 5018 śniadań.
Z obiadów korzystało 38 osób z personelu szkół w tym 16 z obiadu jednorazowego.
Koszt jednego obiadu liczonego jako wsad do kotła wynosił od 3,40 zł do 5,00 zł.

Dane dotyczące żywienia w przedszkolach:
1) 1 661 - dzieci korzystających ze śniadań;
2) 1 680 - dzieci korzystających z obiadów;
3)

1 605 - dzieci korzystających z podwieczorków;

4)

7 - dzieci korzystających z kolacji.

Ogółem we wrześniu 2020 r. wydano dla dzieci przedszkolnych 36 277 śniadań, 36 686 obiadów,
35 080 podwieczorków oraz 150 kolacji.
W zakresie personelu przedszkolnego z obiadów korzystały 3 osoby.

VI.

Kadra

1. Pracownicy pedagogiczni
W roku szkolnym 2020/2021 we wszystkich jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Miasta Jaworzna największą grupę zatrudnionych stanowili nauczyciele zatrudnieni poprzez
mianowanie – 1 058,85 etatu.
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Tabela 19.
Struktura zatrudnienia nauczycieli w samorządowych publicznych jednostkach oświatowych z uwzględnieniem
stopnia awansu zawodowego
Źródło: SIO na dzień 30.09.2020 r.

Liczba stosunków pracy nauczycieli w przeliczeniu na etaty
Wyszczególnienie

Zatrudnieni
Zatrudnienie
Czas
na podstawie
poprzez
nieokreślony
art. 10 ust.9 KN mianowanie

zatrudnienie w przeliczeniu
na etaty

9,11

OGÓŁEM

1 058,85

154,82

Czas
określony

Kodeks
Pracy

187,11

0

1 409,89

Jednym z zadań gminy jest przeprowadzenie egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego. W roku szkolnym 2020/2021 w sesji zimowej i sesji letniej
do egzaminu przystąpiło 28 nauczycieli kontraktowych. Wszyscy nauczyciele zdali egzamin i uzyskali
stopień nauczyciela mianowanego.

2. Pracownicy administracji i obsługi
Gmina zapewniając obsługę administracyjno-obsługową finansowała we wszystkich jednostkach
oświatowych zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w liczbie 631,06 etatu (źródło: Program
Vulcan na dzień 30.09.2020 r.).
Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach związana była
zasadniczo z liczbą uczniów lub wychowanków, organizacją placówki, liczbą oddziałów, liczbą
nauczycielskich etatów wsparcia, z realizowanymi dodatkowymi zadaniami (np. administrowanie
i obsługa przy wynajmie hal i boisk sportowych oraz innych pomieszczeń), z organizacją zajęć
popołudniowych, działalnością stołówki szkolnej, świetlicy, funkcjonowaniem oddziałów integracyjnych
i sportowych.
3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym doradztwo metodyczne
Doskonalenie zawodowe nauczycieli jest zadaniem własnym gminy wynikającym z Ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), która reguluje wysokość
środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia
branżowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1653) określa rodzaje wydatków związanych z organizacją
i prowadzeniem doskonalenia, warunki, tryb i kryteria przyznawania środków.
W roku 2020//2021 poniesione wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli dotyczyły:
1) opłat za udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, seminariach, wykładach i konferencjach
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podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli;
2) dofinansowania do studiów, kursów kwalifikacyjnych i innych form doskonalenia zawodowego;
3) opłat na zakup materiałów szkoleniowych potrzebnych do organizacji i prowadzenia szkoleń
Rad Pedagogicznych;
Nauczyciele oraz dyrektorzy placówek oświatowych uczestniczyli w różnych formach doskonalenia
zawodowego na podstawie opracowanych przez Wydział Edukacji wniosków o dofinansowanie
do doskonalenia i kształcenia zawodowego, opartych na priorytetach i potrzebach przedszkoli,
szkół i placówek oświatowych uwzględniających:
1) wyniki nadzoru pedagogicznego;
2) wyniki odpowiednio egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego i egzaminu maturalnego;
3) zadania związane z realizacją podstawy programowej; wymagania wobec szkół i placówek,
określone w przepisach - Prawo oświatowe.
Środki na doskonalenie zawodowe przeznaczono również na szkolenia kadry kierowniczej.
Dla dyrektorów przedszkoli, szkół, placówek oświatowych zorganizowano szkolenia zamknięte
z zakresu: zmian w prawie oświatowym, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
zarządzania zmianą. Niektórzy dyrektorzy jednostek oświatowych uczestniczyli w szkoleniach
o charakterze trenersko-coachingowym, które miały na celu wsparcie w zarządzaniu jednostką.
Dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, którzy zgłosili chęć uczestnictwa zorganizowano kurs
doskonalący z glottodydaktyki i glottoterapii.
W ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w pięciu szkołach wdrożono innowacyjny
projekt p.n. „Model Wartościowych Szkół”. Model Wartościowa Szkoła składa się z trzech etapów.
W roku szkolnym 2020/2021 zrealizowano I etap tego projektu – „Świadomy nauczyciel”. Wdrożenie
Modelu Wartościowych Szkół pozwoli na budowanie trójstronnych relacji i dialogu w szkołach poprzez
szereg „wartościowych” spotkań warsztatowych ukierunkowanych na pozyskanie opinii w wybranych
obszarach szkoły: dydaktyce, wychowaniu, organizacji pracy szkoły. Celem Modelu jest rozwój
kompetencji społecznych i osobistych społeczności szkolnej w tym wzmacnianie odporności
psychicznej.
Ze względu na kształcenie zdalne spowodowane pandemią COVID-19 wiele planowanych szkoleń,
kursów i pozostałych form doskonalenia zawodowego nie odbyło się. Jednakże należy zaznaczyć,
że nauczyciele szkół i placówek oświatowych uczestniczyli w wielu bezpłatnych webinariach o tematyce
związanej ze zdalnym nauczaniem i metodologią pracy zdalnej z uczniami z wykorzystaniem możliwych
platform kształcenia zdalnego.
4. Kadra kierownicza
Zadaniem Gminy jako organu prowadzącego szkoły i inne placówki oświatowe jest powierzanie
stanowisk dyrektorów kandydatom wyłonionym w drodze konkursu. W roku szkolnym 2020/2021
na mocy ustawy Prawo oświatowe Prezydent Miasta Jaworzna zarządził przeprowadzenie postępowań
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konkursowych w 12 jednostkach oświatowych tj. w 4 przedszkolach miejskich (PM 15, PM 18, PM 19
i PM 26), w 2 szkołach podstawowych (SP 5 i SP 16), w II Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Centrum Kształcenia
Zawodowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia.

VII. Inne zadania

1. Opieka stomatologiczna
Gmina Miasta Jaworzna w roku szkolnym 2020/2021 jako organ prowadzący szkoły podstawowe
i ponadpodstawowe w myśl zapisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej
nad uczniami zorganizowała opiekę stomatologiczną dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych
i ponadpodstawowych oraz zagwarantowała kontynuację opieki stomatologicznej dla uczniów
pozostałych klas tych szkół. Opieka stomatologiczna sprawowana była w wyznaczonych gabinetach
stomatologicznych zlokalizowanych poza szkołami na podstawie zawartych porozumień. Świadczenia
zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów były bezpłatne, finansowane były
ze środków publicznych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. W roku
szkolnym 2020/2021 zapewniona była również przez gminę profilaktyczna opieka zdrowotna
sprawowana przez higienistki szkolne.

2. Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (MZOPOW).
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie jest jednostką
organizacyjną gminy. Uchwałą nr XXII/322/2016 z dnia 27 października 2016 r. Rada Miejska
wyznaczyła do realizacji zadań z zakresu spraw administracyjno-gospodarczych ww. Zespół. Zgodnie
z postanowieniami zawartymi w uchwale obowiązkiem Zespołu jest zapewnienie wskazanym w niej
miejskim jednostkom oświatowym obsługi, w zakresie:
1) finansowo-księgowym, w tym w szczególności rachunkowości i sprawozdawczości,
wykonywanie dyspozycji ich dyrektorów dotyczących środków pieniężnych oraz obsługa
w całości systemu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych;
2) organizacyjno-administracyjnym, w tym w szczególności przeprowadzanie remontów obiektów
budowlanych i ich przebudowy;
3) zapewnienie obsługi prawnej dyrektorom jednostek obsługiwanych w formie konsultacji i opinii
prawnych, a także zastępstw procesowych w sprawach rozstrzyganych przez sądy pracy;
4) przygotowywanie umów dla dyrektorów w sprawach należących do ich kompetencji;
5) oraz prowadzenie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem obiektów oświatowych.
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Nadmienia się, że Zespół nie posiada w stosunku do działalności dyrektorów jednostek obsługiwanych
kompetencji władczych ani kontrolnych.
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych obsługiwał w roku 2020/2021
49 miejskich jednostek oświatowych. Jedyną jednostką, która w minionym roku szkolnym prowadziła
własną obsługę był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

3. Remonty obiektów oświatowych
Obowiązkiem organu prowadzącego jest zapewnienie jednostkom oświatowym odpowiednich
warunków technicznych do działania. Jednym z głównych zadań jest utrzymanie na odpowiednim
poziomie posiadanej infrastruktury oświatowej, która składa się w Jaworznie z 47 budynków, różnej
wielkości i w różnym wieku. Licząc w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Miejski Zespół
Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych, do zadań którego należy przeprowadzanie prac
remontowych obiektów oświatowych, zrealizował prace remontowe w 43 obiektach oświatowych
o różnym jakościowo i ilościowo zakresie. Ogółem na remonty wydano 6 951 455,00 zł.
We wszystkich wykazanych jednostkach dokonywano bieżących napraw nie przekraczających 3 000,00
zł. Poniżej w ujęciu tabelarycznym przedstawiony został wykaz prac remontowych zrealizowanych
powyżej 3 000,00 zł w roku szkolnym 2020/2021.

Tabela 20.
Wykaz największych prac remontowych i napraw bieżących w roku 2020/2021
Żródło: Informacja MZOPOW
L.p.

Placówki oświatowe

Zakres najważniejszych prac remontowych i napraw

Kwota (zł)

bieżących
1.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
(ŚRÓDMIEŚCIE)

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie
remontu instalacji elektrycznej i remont sali
komputerowej.
Dostosowanie warunków lokalowych oddziałów
przedszkolnych.

2.

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego
(NIEDZIELISKA)

Wymiana wentylatora palnika w kotle De Dietrich.

3.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama
Mickiewicza (STARA HUTA)

Opracowanie koncepcji projektowej na dostosowanie
budynku oraz infrastruktury zewnętrznej do wymagań
ppoż. Dla budynku kat. ZL III. Wykonanie dodatkowych
gniazd w pracowni komputerowe.

4.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Komisji
Edukacji Narodowej (OSIEDLE STAŁE)

Wykonanie remontu ogrodzenia. Wymiana instalacji
kanalizacyjnej - odcinek przewodu w budynku (harcówka)
oraz część zewnętrzna do studzienki. Wykonanie
dodatkowych gniazd w pracowni komputerowej.

5.

Szkoła Podstawowa nr 6
im. Stefana Żeromskiego (PODWALE)

Remont schodów z płytek antypoślizgowych. Wymiana
drzwi z PCV na drzwi z profili aluminiowych - wejście
do budynku.
Zasypanie składu opału.

89 292,00

797 827,00

3 075,00

40 521,00

16 298,00

11 064,00
65 190,00
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6.

7.

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Marii SkłodowskiejCurie (PODŁĘŻE)

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza
Korczaka (DĄBROWA NARODOWA)

8.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka
Sienkiewicza (GÓRA PIASKU)

9.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
(SZCZAKOWA)

Naprawa tynku w sali gimnastycznej. Remont ławek przy
boisku. Wykonanie połączeń wyrównawczych
w pomieszczeniu kuchni (zalecenia Pokontrolne).
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę
części budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Jaworznie,
wraz z infrastrukturą zewnętrzną na potrzeby 3 oddziałów
przedszkolnych.
Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej
na wymianę kotłów gazowych na gazowe kondensacyjne.
Wymiana zaworu odcinającego klapowego. Sprawowanie
nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót branży
sanitarnej, obejmujących wymianę kotłów gazowych
na gazowe kondensacyjne.
Remont posadzek w 17 salach obejmujący wymianę
płytek PCW na wykładzinę PCV oraz wymiana wylewek.
Wymiana kotłów gazowych na gazowe kondensacyjne.

Usunięcie wycieku ciepłej wody użytkowej poprzez
wymianę rur pomiędzy budynkami. Remont cięgien przy
oknach PCV w sali gimnastycznej. zakup i montaż
zadaszenia nad drzwiami ewakuacyjnymi do sali
gimnastycznej, o wymiarze 220 cm do 240 cm i zasięg
od 120 cm do 150 cm. naprawa palnika gazowego firmy
Weishaupt.
Wymiana 10 szt. opraw oświetleniowych zewn. przy
boisku

Wymiana skrzynek hydrantowych.
Miejscowe naprawy powierzchni poliuretanowej boiska
szkolnego - pasy o powierzchni 28 m x 1,20 m i 12 m x
1,20 m.
Termomodernizacja budynku ZSZP-2.

14.

Szkoła Podstawowa nr 13 (PAŃSKA GÓRA) Zasypanie składu opału.
Remont łazienki wraz z wymianą stolarki drzwiowej
i instalacją kabiny prysznicowej.

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana
Brzechwy (PSZCZELNIK)

15.

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Konstytucji 3 Maja (PODWALE)

19 176,00

11 900,00

7 626,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

im. Majora Henryka Sucharskiego (BORY)

177 000,00

32 818,00

11.

Szkoła Podstawowa nr 14

289 050,00

Usunięcie usterek elektrycznych po przeglądzie instalacji
elektrycznej.
Wymiana pompy c.o.

13.

18 819,00

-

Szkoła Podstawowa nr 11 (PIECZYSKA)

12.

30 750,00

Usunięcie usterek dot. instalacji elektrycznej, wydatki
jednostkowe poniżej 3 000,00 zł.

10.

(DŁUGOSZYN)

11 719.00

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie
zmiany sposobu użytkowania - dostosowanie części
budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jaworznie wraz
z infrastrukturą zewnętrzną na potrzeby dwóch oddziałów
przedszkolnych.
Usunięcie usterek po przeglądzie 5-letnim.
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę
kuchni.
Przebudowa kuchni.

Bieżące usuwanie usterek i remonty m.in. instalacji
elektrycznej, instalacji kanalizacyjnej wydatki jednostkowe
poniżej 3 000,00 zł.

16 051,00
1 384 021,00

46 014,00
35 670,00

47 047,00

3 185,00
22 816,00
292 934,00

-
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16.

Szkoła Podstawowa nr 17
im. Polskich Noblistów
(OSIEDLE STAŁE)

17.

Szkoła Podstawowa nr 18
im. Tadeusza Kościuszki
(CIĘŻKOWICE)

18.

Szkoła Podstawowa nr 19

19.

Szkoła Podstawowa nr 21
im. Kazimierza Wielkiego (JELEŃ)

Remont sali nr 23-wykonanie ścianki działowej w sali oddziału
przedszkolnego. Wykonanie rozdzielnic elektrycznych w piwnicy
dla kuchni z prawidłowym rozdziałem gniazd na odrębne obwody wymiana zabezpieczeń.

Likwidacja przecieku z dachu nad salą gimnastyczną, poprzez
wykonanie doszczelnień cementem dachowym na połaci dachu
oraz wstawienie pasów z papy zgrzewalnej. Wymiana
skorodowanych
i przeciekających rur stalowych c.o. w kotłowni.

Opracowanie dokumentacji projektowej wyłącznika
im. Mikołaja Kopernika (JEZIORKI) przeciwpożarowego.

20. Szkoła Podstawowa nr 22
im. Józefa Bema (JELEŃ)

Usunięcie usterek dot. instalacji co i elektrycznej, wydatki
jednostkowe poniżej 3 000,00 zł.
Wykonanie ścianek akustycznych - podział sali nr 18. Wymiana
elektrody jonizacyjnej oraz wentylatora palnika w kotle.
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę kuchni.
Wymiana opraw
w części administracyjnej - parter - sekretariat, gabinet dyrektora,
wicedyrektora i po nauczycielski
Przebudowa kuchni w SP 22.

14 921,00

6 554,00

5 000,00

-

52 360,00

302 426,00

21. I Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki
(PODWALE)

Bieżące usuwanie usterek i remonty, wydatki jednostkowe poniżej
3 000,00 zł.

-

22. II Liceum Ogólnokształcące

Bieżące usuwanie usterek i remonty, wydatki jednostkowe poniżej
3 000,00 zł.

-

im. Czesława Miłosza (OSIEDLE

STAŁE)
23. Zespół Szkół Ogólnokształcących Dostosowanie sali na salę komputerową w ZSO.

67 371,00

(PODŁĘŻE)
24. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Usunięcie usterek elektrycznych po przeglądzie instalacji
elektrycznej. Opracowanie dokumentacji projektowej na
nr 2 (OSIEDLE STAŁE)
wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i instalacji
zasilającej komputerowej dla 16 stanowisk uczniowskich,
z instalacją do rzutnika i ekranu elektrycznego w salach
po bibliotece szkolnej i w sali informatycznej na parterze.

30 830,00

25. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Remont instalacji odgromowej na niższym budynku z siłownią.

4 509,00

nr 3 im. Jana Pawła II (WARPIE)
26. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Projekt budowlany na dostosowanie budynku ZSP 4 do wymagań
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
nr 4 im. Królowej Jadwigi
Wykonanie chodnika z kostki betonowej, montaż bramek
(OSIEDLE STAŁE)
wejściowych, podniesienie siatki oraz montaż linek na piłkochwytach. Opracowanie dokumentacji projektowej wyłącznika
przeciwpożarowego. Remont centrali nawiewno-wywiewnej ZR 6,5
firmy KMW Engineering w części gastronomicznej. Wykonanie
instalacji elektrycznej zabudowy wyłącznika przeciwpożarowego.

117 755,00

Dostosowanie budynku ZSP 4 dla osób ze szczególnymi
potrzebami.

831 628,00

27. Centrum Kształcenia Zawodowego Usunięcie usterek po 5-letnim przeglądzie instalacji elektrycznej.
Sporządzenie mapy do celów projektowych - 5 szt. - dla działek
i Ustawicznego
279/19, 279/20, 279/32 w obr. 165 CZKiU w Jaworznie.
Remont pokrycia dachowego.

12 559,00
206 790,00
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28. Centrum Kształcenia Zawodowego Likwidacja zacieków w pomieszczeniach. Sporządzenie mapy
do celów projektowych - 5 szt. - dla działki 55/7 obr. 165 CKZ
w Jaworznie. Opracowanie dokumentacji projektowej na
wykonanie przyłącza do budynku Centrum.
Remont pokrycia z papy nad budynkiem warsztatów.
29. Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia im. Grażyny Bacewicz
(OSIEDLE STAŁE)

Bieżące usuwanie usterek i remonty, wydatki jednostkowe poniżej
3 000,00 zł.

30. Przedszkole Miejskie nr 1

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont układu
zasilającego.
Przebudowa kuchni w PM 1.

(ŚRÓDMIEŚCIE)

31. Przedszkole Miejskie nr 2
(OSIEDLE STAŁE)
32. Przedszkole Miejskie nr 4
(CIĘŻKOWICE)

33. Przedszkole Miejskie nr 5

14 387,00

24 846,00

-

4 000,00
299 111,00

Bieżące usuwanie usterek i remonty, wydatki jednostkowe poniżej
3 000,00 zł.

-

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kuchni,
sanitariatów oraz dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego
Nr 4 w Jaworznie dla osób ze szczególnymi potrzebami.

68 880,00

Wykonanie izolacji pionowej ściany od strony parkingu.

67 650,00

(PODWALE)
34. Przedszkole Miejskie nr 9
(PODWALE)
35. Przedszkole Miejskie nr 10
(ŚRÓDMIEŚCIE)

36. Przedszkole Miejskie nr 12
Integracyjne (PODŁĘŻE)
37. Przedszkole Miejskie nr 14
z Oddziałami Integracyjnymi
(OSIEDLE STAŁE)

Bieżące usuwanie usterek i remonty, wydatki jednostkowe poniżej
3 000,00 zł.

-

Remont pokrycia papowego zadaszenia nad wejściem głównym,
poprzez zerwanie istniejącego pokrycia papy, wykonania nowego
pokrycia z 2 warstw papy zgrzewalnej na pow. 10,26 m2 oraz
wymianę obróbek blacharskich i rury spustowej.
Przebudowa kuchni w PM10.

3 418,00

402 520,00

Naprawa pokrycia daszków z papy oraz wymiana rynien i rur
spustowych.

7 503,00

Wypełnienie cokołów na ścianach zewnętrznych.

16 482,00

38. Przedszkole Miejskie nr 15 (AZOT) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę kuchni.
Wykonanie remontu pomieszczenia szatni na parterze.
Przebudowa kuchni w PM 15.

33 394,00
427 663,00

39. Przedszkole Miejskie nr 17
(SZCZAKOWA)

Usunięcie usterek pokontrolnych po przeglądzie 5-letnim.
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wymiany
instalacji elektrycznej wraz z oprawami i osprzętem oraz
malowaniem pomieszczeń,
Przebudowa kotłowni gazowej na kotłownię gazową kaskadową.

40. Przedszkole Miejskie nr 18
(BYCZYNA)
41. Przedszkole Miejskie nr 25
(NIEDZIELISKA)
42. Przedszkole Miejskie nr 26

23 243,00

179 675,00

Bieżące usuwanie usterek i remonty, wydatki jednostkowe poniżej
3.000,00 zł.

-

Bieżące usuwanie usterek i remonty, wydatki jednostkowe poniżej
3.000,00 zł.

-

Remont dwóch piaskownic.

12 202,00

Remont oświetlenia w trzech salach zajęć.

26

(PODŁĘŻE)
43. Przedszkole Miejskie nr 27 im.

057,00

Majki Jeżowskiej (PODŁĘŻE)
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4. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli
z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje
dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowanie przyznaje prezydent miasta właściwy ze względu
na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w drodze decyzji. Dofinansowanie przysługuje
pracodawcy, jeżeli młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania
określonej pracy i zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków
Funduszu Pracy. Wojewoda otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy gminy, po zawarciu umowy pomiędzy
Wojewodą, a Gminą Miasta Jaworzna.
W roku szkolnym 2020/2021 dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych przyznane zostało
4 pracodawcom dla 8 uczniów niżej wymienionych szkół:
1) 4 uczniom Szkoły Podstawowej dla Dorosłych przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2
w zawodzie piekarz;
2) 4 uczniom Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3, w zawodzie: fryzjer.
Łączna kwota otrzymanego dofinansowania pracodawców wyniosła - 33.209,51 zł.

5.

Środki pozyskane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

W roku 2020/2021 r. w ramach Kryteriów podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
na rok 2020 Prezydent Miasta Jaworzna wystąpił do Ministerstwa Edukacji i Nauki z wnioskami:
1) o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania
wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych;
Kwota wnioskowana 238 467,00 zł, otrzymano środki w wysokości 200 736,00 zł;
2) o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji w roku 2020
z tytułu dofinansowania w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne
nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach/placówkach
publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego;
Kwota wnioskowana 103 805,00 z, otrzymano środki w wysokości 50 000,00 zł
3) o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu wzrostu zadań
szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych
w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji
ogólnej na 2020 r.
Otrzymano środki w wysokości 586 213,00,00 zł;
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4) o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu jednorazowego
dofinansowania, dla nauczycieli publicznych i niepublicznych, szkół zakupu sprzętu lub
oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć
Otrzymano środki w wysokości 579 500,00 zł;
5) o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania
kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.
Kwota wnioskowana 651 460 zł, otrzymano środki w wysokości 390 876,00 zł;

Łączna wartość uzyskanego dofinansowania na realizację powyższych zadań w 2020 r. wyniosła
1 807 325,00 zł.

6.

Projekty unijne i programy rządowe

Dodatkowe środki finansowe pozyskane przez Gminę Miasta Jaworzna w ramach programów:
1. „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” - rok 2020 – dofinansowanie w wysokości 56 000,00
zł na doposażenie bibliotek szkolnych w dodatkowe zestawy lektur, wkład własny 14 000,00 zł,
całość zadania 70 000,00 zł;
2. „Aktywna Tablica” - 111 697,28 zł - program rządowy dotyczący rozwijania szkolnej
infrastruktury w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnej (TIK), doposażono szkoły
w tablice interaktywne, monitory dotykowe, głośniki;
3. Zawodowcy z Elektrowni - specjalistyczne zajęcia dodatkowe i praktyki zawodowe dla uczniów
i nauczycieli CKZiU w Jaworznie.
Wartość całkowita projektu: 1 286 034,00 zł.
Wysokość dofinansowania: 1 221 732,30 zł.
Termin realizacji: 09.01.2018 r. - 29.08.2020 r.
4. Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
w Jaworznie - uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 150 uczniów technikum, staże
zawodowe dla 78 uczestników projektu, wyposażenie i doposażenie 3 pracowni: pracownia dla
zawodu technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych;
Wartość całkowita projektu: 1 388 964,00 zł.
Wysokość dofinansowania: 1 319 515,80 zł.
Termin realizacji: 1.09.2018 – 31.08.2022 r.
5. Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu
z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie - poprawa
jakości edukacji w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie poprzez doskonalenie
umiejętności i kompetencji zawodowych 4 nauczycieli zawodu (4M), podnoszenie umiejętności
oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 130 uczniów (128M, 2K).
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Wartość całkowita projektu: 2 260 224,95 zł.
Wysokość dofinansowania: 2 147 213,70 zł.
Termin realizacji: 1.09.2018 – 31.08.2022 r.
6. „Jaworznickie szkoły zawodem stoją – wsparcie jaworznickich uczniów szkół zawodowych
poprzez wyposażenie pracowni zawodowych, wysokiej jakości szkolenia zawodowe, doradztwo
edukacyjno–zawodowe oraz praktyki zawodowe”;
Wartość całkowita projektu: 1 596 562,80 zł.
Wysokość dofinansowania: 1 516 734,66 zł.
Termin realizacji: 1.03.2019 - 27.02.2021 r.
7. „JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 1”- wzmacnianie potencjału edukacyjnego 4 szkół
podstawowych w Jaworznie poprzez zajęcia wyrównujące w Akademii Kompetencji
i Umiejętności, zajęcia dla uzdolnionych uczniów w Akademii Eksperymentu oraz doposażenie
placówek w sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne. Zakupiono 84 laptopy oraz 84
tablety.
Wartość całkowita projektu: 610 692,40 zł.
Wysokość dofinansowania: 549 623,16 zł.
Termin realizacji: 01.09.2019-31.07-2021 r.
8. „JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 2”- wzmacnianie potencjału edukacyjnego
18 szkół podstawowych w Jaworznie poprzez zajęcia wyrównujące w Akademii Kompetencji
i Umiejętności, zajęcia dla uzdolnionych uczniów w Akademii Eksperymentu oraz doposażenie
placówek w sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne. Zakupiono 378 laptopów oraz
378 tabletów.
Wartość całkowita projektu: 3 333 499,89 zł.
Wysokość dofinansowania: 3 000 149,90 zł.
Termin realizacji: 01.09.2019 - 31.07.2021 r.
9. „JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 3”- wzmacnianie potencjału edukacyjnego
2 Liceów Ogólnokształcących w Jaworznie poprzez zajęcia wyrównujące w Akademii
Kompetencji i Umiejętności, zajęcia dla uzdolnionych uczniów w Akademii Eksperymentu oraz
doposażenie placówek w sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne. Zakupiono
21 laptopów, 31 tabletów oraz 2 tablice interaktywne.
Wartość całkowita projektu: 224 439,13 zł.
Wysokość dofinansowania: 211 970,28 zł.
Termin realizacji: 01.09.2019 – 31.07-2021 r.
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10. „Przez Zabawę do nauki - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie” - utworzenie
43 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, utworzenie nowych miejsc pracy, doskonalenie
zawodowe pracowników oraz poszerzenie oferty placówki o dodatkowe zajęcia wyrównujące”.
Wartość całkowita projektu: 1 330 572,00 zł.
Wysokość dofinansowania: 1 130 986,20 zł.
Termin realizacji: 02.09.2019 - 28.02.2021 r.
11. „STOŁÓWKI 2020” - moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
- doposażenie kuchni i jadalni.
Wartość całkowita projektu: 171 250,00 zł.
Wysokość dofinansowania: 137 000,00 zł.
Termin realizacji: 29.06.2020 – 31.12.2020 r.
12. „Zielone Pracownie” - program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej dofinansowanie otrzymała 1 szkoła - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Jaworznie.
Wartość całkowita projektu: 33 948,49 zł.
Wysokość dofinansowania: 26 937,21 zł.
Termin realizacji: do 31.12.2020 r.
13. „Zdalna Szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia ogólnego grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Wartość dofinansowania 99 992,00 zł.
Zakupiono 35 sztuk laptopów do szkół.
14. „Zdalna Szkoła Plus” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – grant w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:
Wartość dofinansowania 124 999,92 zł.
Zakupiono 46 sztuk laptopów do szkół.
15. Laptopy dla nauczycieli „500 +”. Łączna kwota pochodząca z rezerwy subwencji 2020 r.
na dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć
realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
realizacji tych zajęć wyniosła łącznie 579 500,00 zł. Z dofinansowania mogli skorzystać
nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół, placówek oświatowych. W ramach tej kwoty
zakupiono dodatkowo 24 sztuki laptopów, które zostały przekazane jaworznickim szkołom.
16. Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022” –
w roku 2020 – 34 850,00 zł.

43

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych - 2020/2021

17. „Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe” w 2020 roku – 780 638,43 zł.
Wyniki egzaminów zewnętrznych

VIII.

Poniższe tabele ilustrujące wyniki egzaminów zewnętrznych sporządzone zostały w oparciu o dane
opublikowane na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.
Egzamin ósmoklasisty

1.

Język polski i matematyka
szkoła

liczba zdających

język polski
wynik średni (%)

Liczba
zdających

Matematyka
wynik średni (%)

SP 1

74

57

74

37

2

SP 2

29

77

29

64

3

SP 3

39

59

39

47

4

SP 4

-

-

-

-

5

SP 5

46

52

46

31

6

SP 6

41

61

41

42

7

SP 7

98

62

98

56

8

SP 8

46

65

46

48

9

SP 9

19

61

19

44

10

SP 10

46

52

46

34

11

SP 11

-

-

-

-

12

SP 12

-

-

-

-

13

SP 13

28

68

28

59

14

SP 14

40

58

41

39

15

SP 15

41

58

41

48

16

SP 16

68

60

68

42

17

SP 17

-

-

-

-

18

SP 18

52

58

52

48

19

SP 19

12

67

12

60

20

SP 20

35

63

35

48

21

SP 21

-

-

-

-

22

SP 22

29

64

29

58

lp.
1

średni wynik w Jaworznie
średni wynik w województwie

60

46

60,57

46,74
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języki obce
lp.

szkoła

liczba zdających

język angielski
wynik średni (%)

liczba
zdających

język niemiecki
wynik średni (%)

1

SP 1

74

59

-

-

2

SP 2

29

96

-

-

3

SP 3

39

71

-

-

4

SP 4

-

-

-

-

5

SP 5

35

55

11

36

6

SP 6

39

71

2

-

7

SP 7

97

77

1

-

8

SP 8

46

64

-

-

9

SP 9

19

72

-

-

10

SP 10

46

59

-

-

11

SP 11

-

-

-

-

12

SP 12

-

-

-

-

13

SP 13

28

83

-

-

14

SP 14

41

63

-

-

15

SP 15

42

69

-

-

16

SP 16

66

65

2

-

17

SP 17

-

-

-

-

18

SP 18

52

64

-

-

19

SP 19

12

76

-

-

20

SP 20

35

70

-

-

21

SP 21

-

-

-

-

22

SP 22

29

67

-

-

średni wynik w Jaworznie
średni wynik w województwie

68

41

66,98

56,35

Szczegółowe informacje o wynikach egzaminów ósmoklasisty 2020 w powiatach i gminach
województwa śląskiego, w tym w Gminie Jaworzno dostępne są na stronie Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Jaworznie http://oke.jaworzno.pl
1. Egzamin maturalny.
Ze względu na pandemię COVID-19 egzaminy maturalne w roku szkolnym 2020/2021 odbyły się
na poziomie podstawowym i rozszerzonym tylko i wyłącznie w formie pisemnej. We wszystkich szkołach
egzaminy przebiegły sprawnie i bez zakłóceń.
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Szkoła Ponadpodstawowa

Liczba uczniów, którzy przystąpili do
wszystkich wymaganych egzaminów

Odsetek sukcesów [%]

I Liceum Ogólnokształcące

92

89

II Liceum Ogólnokształcące

96

90

III Liceum Ogólnokształcące

84

92

IV Liceum Ogólnokształcące

17

35

Technikum Nr 1

47

38

Technikum Nr 2

80

51

Technikum Nr 4

67

52

Technikum Energetyczne CKZiU

34

85

Technikum Nr 5 CKZiU

62

89

Technikum Nr 6 CKiZU

26

65

Razem do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 przystąpiło 605 uczniów jaworznickich
szkół.
W 4 liceach ogólnokształcących średni wynik sukcesów w Jaworznie wyniósł - 76,5%, zaś najwyższy
wynik osiągnęło III Liceum Ogólnokształcące - 92%.
Natomiast w 6 technikach średni wynik sukcesów w Jaworznie wyniósł - 63,33%, zaś najwyższy wynik
osiągnęło Technikum nr 5 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 89%.
Egzaminacyjnej w Jaworznie.
http://oke.jaworzno.pl

W poniższej tabeli przedstawiono pełną informacje dotyczącą egzaminu maturalnego w zakresie liczby
uczniów zdających dany egzamin z poszczególnych przedmiotów i średnie wyniki w poszczególnych
szkołach.
Przedmioty obowiązkowe
język polski – poziom podstawowy
Poziom podstawowy cz. pisemna

Szkoła Ponadpodstawowa

Zdało egzamin [%]

Średni wynik w %

I Liceum Ogólnokształcące

Liczba uczniów, którzy
przystąpili
do egzaminu
92

95

59

II Liceum Ogólnokształcące

96

96

51

III Liceum Ogólnokształcące

84

98

57

IV Liceum Ogólnokształcące

17

65

38

48

83

43

Technikum Nr 1
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Technikum Nr 2

81

85

50

Technikum Nr 4

67

84

46

Technikum Energetyczne CKZiU

34

100

62

Technikum Nr 5 CKZiU

62

94

53

Technikum Nr 6 CKZiU

26

77
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Matematyka – poziom podstawowy
Poziom podstawowy cz. pisemna

Szkoła Ponadpodstawowa

Liczba uczniów, którzy
przystąpili do egzaminu

Zdało egzamin [%]

Średni wynik w %

I Liceum Ogólnokształcące

93

95

68

II Liceum Ogólnokształcące

96

93

67

III Liceum Ogólnokształcące

84

95

64

IV Liceum Ogólnokształcące

17

41

28

Technikum Nr 1

47

45

34

Technikum Nr 2
Technikum Nr 4

80
67

55
63

39
43

Technikum Energetyczne CKZiU

34

88

62

Technikum Nr 5 CKZiU

62

97

64

Technikum Nr 6 CKZiU

26

81

50

Język angielski – poziom podstawowy
Poziom podstawowy cz. pisemna
Szkoła Ponadpodstawowa

Liczba uczniów, którzy
przystąpili do egzaminu

Zdało egzamin [%]

Średni wynik w %

I Liceum Ogólnokształcące

88

99

88

II Liceum Ogólnokształcące

94

100

90

III Liceum Ogólnokształcące

81

99

86

IV Liceum Ogólnokształcące

16

75

50

Technikum Nr 1

38

92

56

Technikum Nr 2

79

89

71

Technikum Nr 4

65

80

63

Technikum Energetyczne CKZiU

33

97

76

Technikum Nr 5 CKZiU

60

100

86

Technikum Nr 6 CKZiU

26

92

65
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2. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach
Ogólnym celem i zadaniem kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jest przygotowanie
uczących się uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej
i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent technikum i branżowej szkoły
zawodowej powinien legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowymi i być przygotowany
do uzyskiwania niezbędnych uprawnień zawodowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w poszczególnych zawodach wyodrębnione zostały
tzw. kwalifikacje. Można je zdefiniować jako określony zasób wiedzy i umiejętności pozostających
w obszarze danego zawodu. Kwalifikacje są zdefiniowane i przyporządkowane do zawodów
w przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej
kształcenia w zawodach. W obecnym stanie prawnym, w przypadku zawodów na poziomie technika
są to trzy lub dwie kwalifikacje, w przypadku szkoły branżowej jedna.
W rezultacie uczeń technikum w zawodzie, w którym są dwie lub trzy kwalifikacje zobowiązany jest
zdawać dwa lub trzy egzaminy, na każdą kwalifikację osobno. Egzaminy te są rozłożone w czasie
w ciągu cyklu kształcenia, i przeprowadzane są w sesjach: zimowej - (styczeń - luty) i letniej - (czerwiec
- lipiec). Egzaminy zdaje się w formie pisemnej i praktycznej.

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – sesja 11 stycznia do 19 lutego
2021 r. (formuła 2019 r.).
Wyjaśnienie dot. formuły 2019 r.
Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy, do którego
obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z dnia
16 maja 2019 r.
Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r.,
przeprowadzony został egzamin w formule 2019.

Część pisemna

Część praktyczna

Powiat
Liczba zdająLiczba zdająZdawalność %
Zdawalność %
cych
cych

Jaworzno
Średnia
w województwie

23

100%
75,16%

21

57,10%
77,61%

Wydane świadectwa

Liczba przystępujących do obu części
egzaminu

Zdawalność %

21

57,10%
74,82%
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Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – sesja 11 stycznia do 19 lutego
2021 r. (formuła 2017 r.).

Wyjaśnienie dot. formuły 2017 r.
Z dniem 1 września 2017 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w egzaminie
potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, w tym nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach,
na podstawie której przeprowadzany jest egzamin.
Egzamin zawodowy wg podstawy programowej kształcenia w zawodach z 2017 r. przeprowadzony
został dla uczniów i słuchaczy branżowych szkół I i II stopnia, techników oraz szkół policealnych, którzy
rozpoczęli naukę nie wcześniej niż 1 września 2017 r.

Część pisemna
Powiat

Jaworzno

Część praktyczna

Liczba zdających

Zdawalność
%

Liczba zdających

349

85,40%

353

Średnia
w województwie

86,38%

Wydane świadectwa

Zdawalność Liczba przystępujących Zdawalność
do obu części egzaminu
%
%

73,40%

319

74,36%

70,80%
72,00%

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – sesja 7 czerwca do 8 lipca
2021 r. (formuła 2019 r.).
Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r.,
przeprowadzany został egzamin w formule 2019.

Część pisemna
Powiat

Jaworzno

Część praktyczna

Wydane świadectwa

Liczba zdających

Zdawalność
%

Liczba zdających

Zdawalność %

Liczba przystępujących do obu części
egzaminu

Zdawalność
%

104

98,10%

104

70,20%

102

69,60%

Średnia
w województwie

93,13%

80,19%

77,90%

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – sesja 7 czerwca do 8 lipca
2021 r. (formuła 2017 r.).
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Egzamin zawodowy wg podstawy programowej kształcenia w zawodach z 2017 r. przeprowadzony
został dla uczniów i słuchaczy branżowych szkół I i II stopnia, techników oraz szkół policealnych, którzy
rozpoczęli naukę nie wcześniej niż 1 września 2017 r.

Część pisemna
Powiat

Jaworzno
Średnia
w województwie

Liczba zdających

361

Część praktyczna

Wydane świadectwa

Zdawalność
Zdawalność Liczba przystępujących
Liczba zdających
do obu części egzaminu
%
%

86,10%

365

83,78%

73,40%

345

81,21%

Zdawalność
%

68,40%

76,25%

Wykaz jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Jaworzno

IX.

Przedszkola - organizacyjnie samodzielne
Przedszkole Miejskie nr 1 (PM 1), ul. Karola Szymanowskiego 10 (Śródmieście),
Przedszkole Miejskie nr 2 (PM 2), ul.gen. Feliksa Kamińskiego 12 (Osiedle Stałe),
Przedszkole Miejskie nr 4 (PM 4), ul.Wyzwolenia 4 (Ciężkowice),
Przedszkole Miejskie nr 5 (PM 5), ul.11 Listopada 3 (Podwale),
Przedszkole Miejskie nr 7 (PM 7), ul.Aleksandra Puszkina 5 (Osiedle Stałe),
Przedszkole Miejskie nr 9 (PM 9), ul.3 Maja 16 (Podwale),
Przedszkole Miejskie nr 10 (PM 10), ul. Juliana Tuwima 6 (Śródmieście),
Przedszkole Miejskie nr 12 Integracyjne (PM 12), ul. Aleksandra Fredry 16 (Podłęże),
Przedszkole Miejskie nr 14 (PM 14), ul. Wincentego Muchy 6 (Osiedle Stałe),
Przedszkole Miejskie nr 15 (PM 15), ul. Azot 16 (Azot),
Przedszkole Miejskie nr 17 (PM 17), ul. Tadeusza Kościuszki 2a (Szczakowa),
Przedszkole Miejskie nr 18 (PM 18), ul. Na Stoku 12 (Byczyna),
Przedszkole Miejskie nr 19 (PM 19), ul. Wygoda 18 (Jeleń),
Przedszkole Miejskie nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi (PM 24),
ul. Czwartaków 1 (Łubowiec),
15. Przedszkole Miejskie nr 25 (PM 25), ul. Ignacego Mościckiego 21 (Niedzieliska),
16. Przedszkole Miejskie nr 26 (PM 26), ul. Towarowa 61 (Podłęże),
17. Przedszkole Miejskie nr 27 im. Majki Jeżowskiej (PM 27), aleja marsz. Józefa Piłsudskiego 78
(Podłęże).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Szkoły podstawowe - organizacyjnie samodzielne
1. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie
(SP 3),ul. Marcina Kasprzaka 6 (Niedzieliska),
2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Jaworznie (SP 4), ul. Karola Olszewskiego
76 (Stara Huta),
3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworznie (SP 5), ul. Aleksandra
Puszkina 5 (Osiedle Stałe),
4. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Stefana Żeromskiego w Jaworznie (SP 6), ul. Lipowa 24 (Podwale),
5. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Jaworznie (SP 7), ul. Ławczana 12 (Podłęże) - prowadziła oddziały przedszkolne,
6. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Korczaka w Jaworznie (SP 8) ul. Spółdzielcza 9,
7. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie (SP 9), ul. Stefana Batorego 48
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(Góra Piasku) - prowadziła oddziały przedszkolne,
8. Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaworznie (SP 11) ul. Jana III Sobieskiego 61 (Pieczyska),
9. Szkoła Podstawowa 13 w Jaworznie (SP 13), ul. Urzędnicza 11 (Pańska Góra),
10. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie (SP 14), ul. Juliana
Ursyna Niemcewicza 7a (Bory) - prowadziła oddziały przedszkolne,
11. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie (SP 15), ul. Leśna 49 (Pszczelnik),
12. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie (SP 16), ul. 3 Maja 18 (Podwale),
13. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Polskich Noblistów w Jaworznie (SP 17), ul. Starowiejska 15
(Osiedle Stałe - prowadziła oddziały przedszkolne),
14. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie (SP 18), ul. ks. Andrzeja
Mroczka 53c (Ciężkowice),
15. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie (SP 19), ul. Kasztanowa 33
(Jeziorki) - prowadziła oddziały przedszkolne,
16. Szkoła Podstawowa nr 20 w Jaworznie (SP 20), ul. Nauczycielska 20 (Byczyna), ze względu
na szkody górnicze swoją działalność prowadziła tymczasowo w budynku przy ul. Sportowej 1,
17. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie (SP 21), ul. Zwycięstwa 30
(Jeleń),
18. Szkoła Podstawowa nr 22 im. gen. Józefa Bema w Jaworznie (SP 22), ul. Szymona Banasika
1 (Jeleń).

Zespoły szkolno – przedszkolne
1. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Jaworznie (ZSz-P 1), ul. Jana Matejki 3 (Śródmieście):
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie (SP 1),
2) Przedszkole Miejskie nr 22 (PM 22).
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Jaworznie (ZSz-P 2), ul. Chropaczówka 101 (Długoszyn):
1) Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaworznie (SP 12),
2) Przedszkole Miejskie nr 6 (PM 6).
3. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Jaworznie (ZSz-P 3), ul. Koszarowa 20, (Szczakowa):
1) Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego w Jaworznie (SP 10)),
2) Przedszkole Miejskie nr 3 (PM 3).

Licea ogólnokształcące
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie, ul. Licealna 3 (Podwale),
(I LO),
2. II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 6
w Jaworznie, (II LO), (Osiedle Stałe).

Zespoły szkół
1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 16, (ZSP 2),
(Osiedle Stałe):
1) IV Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie, (IV LO),
2) Technikum nr 2 w Jaworznie (T 2),
3) Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Jaworznie,
4) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Jaworznie
(szkoła kształciła uczestników 12-17. Środowiskowego Hufca Pracy w Jaworznie),
5) Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych w Jaworznie - brak słuchaczy.
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2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie, ul. Północna 9a, (ZSP
3) (Podwale):
1) Technikum nr 1 w Jaworznie (T 1),
2) Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Jaworznie,
3) I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jaworznie - brak słuchaczy,
4) Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych w Jaworznie - brak słuchaczy.
3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie, ul. Armii Krajowej 5,
(ZSP 4), (Osiedle Stałe):
1) Technikum nr 4 w Jaworznie (T 4),
2) Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Jaworznie - brak uczniów,
3) Szkoła Policealna nr 5 w Jaworznie - brak słuchaczy.
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, ul. Promienna 65, (CKZiU)
(Osiedle Stałe):
1) Technikum nr 5 w Jaworznie (T 5),
2) Technikum nr 6 im. króla Jana III Sobieskiego w Jaworznie (T 6),
3) Technikum Energetyczne w Jaworznie (TE),
4) Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Jaworznie- brak uczniów,
5) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jaworznie - brak słuchaczy,
6) Szkoła Policealna nr 3 dla Dorosłych w Jaworznie - brak słuchaczy.
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie, ul. Towarowa 61 (ZSO), (Podłęże):
1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Jaworznie,
2) III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Jaworznie.

Pozostałe jednostki oświatowe
1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie, ul. Wolności 11
(SOSW), (Szczakowa):
1) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 (SP 23),
2) Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 Specjalna,
3) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (SPP).
2. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz, ul. Inwalidów Wojennych 2a
(PSM I st.), (Osiedle Stałe).
3. Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Promienna 66 (CKZ), (Osiedle Stałe).
4. Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków, ul. Inwalidów Wojennych 2 (MDK), (Osiedle
Stałe).
5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Inwalidów Wojennych 14 (PPP), (Osiedle Stałe).
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