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1. Reorganizacja sieci szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym
2009/2010
1.1.
w roku szkolnym 2009/2010 utworzono dodatkowo 952 miejsca
dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat:
w nowo budowanych placówkach:

Przedszkole nr 8 przy ul. Suwalskiej (4 oddziały – 95 miejsc),

Przedszkole nr 9 przy ul. Wieczystej 105 (4 oddziały – 100
miejsc),

Przedszkole nr 11 przy ul. Stanisławowskiej (6 oddziałów – 150
miejsc),
w rozbudowanych placówkach:

drugi budynek Przedszkola nr 58 przy ul. Szkockiej (6
oddziałów – 150 miejsc),
w nowo utworzonych oddziałach w:

Przedszkolu nr 77 przy ul. Niemcewicza (dodatkowo 1 oddział –
20 miejsc),

Szkole Podstawowej nr 72 przy ul. Trwałej (1 oddział – 25
miejsc),
poprzez zwiększenie liczebności oddziałów – łącznie o 412 miejsc
w 83 przedszkolach;
1.2.
kontynuując zapoczątkowaną w 2008 roku akcję: „Załóż domowe
przedszkole we Wrocławiu” mającą na celu zwiększenie
dostępności
do
wychowania
przedszkolnego,
w
ramach
alternatywnych form wychowania przedszkolnego utworzono 25
punktów przedszkolnych z liczbą miejsc 558, w tym:
7 punktów przedszkolnych publicznych – 175 miejsc,
18 punktów przedszkolnych niepublicznych – 383 miejsca;
1.3.
utworzono dodatkowe oddziały integracyjne dla uczniów w:
Przedszkolu nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 przy ul.
Suwalskiej – 1 oddział,
Przedszkolu nr 35 przy ul. Pułaskiego – 1 oddział,
Gimnazjum nr 4 przy ul. Paulińskiej – 1 oddział,
W roku szkolnym 2009/2010 w 125 oddziałach integracyjnych w
placówkach prowadzonych przez Miasto, opieką i kształceniem
objętych jest 527 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
1.4.
uchwałą Nr XXXI/1043/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
19 lutego 2009 r. utworzono z dniem 1 września 2009 r.
Technikum nr 16 we Wrocławiu przy ul. Szkockiej, które na mocy
uchwały Nr XXXI/1044/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 lutego
2009 r. włączono do Zespołu Szkół nr 3 we Wrocławiu;
1.5.
uchwałą Nr XXXI/1045/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
19 lutego 2009 r. utworzono z dniem 1 września 2009 r. Liceum
Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr I we Wrocławiu
przy ul. Powstańców Śląskich, które na mocy uchwały Nr
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

XXXI/1046/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 lutego 2009 r.
włączono do Zespołu Szkół nr 4;
uchwałą Nr XXXII/1101/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
19 marca 2009 r. utworzono z dniem 1 września 2009 r.
Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi we Wrocławiu
przy ul. Suwalskiej, które na mocy uchwały Nr XXXII/1102/09 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 19 marca 2009 r. włączono do
nowoutworzonego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12, w
skład którego weszła także Szkoła Podstawowa nr 26;
uchwałą Nr XXXIV/1144/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
21 maja 2009 r. utworzono z dniem 1 września 2009 r.
Przedszkole nr 11 we Wrocławiu przy ul. Stanisławowskiej,
które na mocy uchwały nr XXXIV/1145/09 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 21 maja 2009 r. włączono do nowoutworzonego Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 15 we Wrocławiu przy ul.
Stanisławowskiej, w skład którego weszła także Szkoła
Podstawowa nr 25;
uchwałą Nr XXXIV/1146/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
21 maja 2009 r. utworzono z dniem 1 września 2009 r.
Przedszkole nr 9 we Wrocławiu przy ul. Wieczystej, które na
mocy uchwały nr XXXIV/1147/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21
maja 2009 r. włączono do nowoutworzonego Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 17 we Wrocławiu przy ul. Wieczystej, w skład
którego weszła także Szkoła Podstawowa nr 17;
uchwałą Nr XLII/1299/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
3 grudnia 2009 r. utworzono z dniem 1 stycznia 2010 r. Ośrodek
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 1 we Wrocławiu
przy ul. Braniborskiej, który na mocy uchwały nr XLII/1300/09
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 3 grudnia 2009 r. włączono do
Elektronicznych
Zakładów
Naukowych
we
Wrocławiu
przy ul. Braniborskiej;
uchwałą Nr XLIX/1444/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
22 kwietnia 2010 r. przekształcono z dniem 1 września 2010 r.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 w Specjalistyczną
Poradnię Terapeutyczną we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101;
uchwałą Nr XLIX/1443/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. utworzono z
dniem 1 września 2010 r. Zespół Placówek Oświatowych nr 3
we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101, w skład którego wchodzą:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy i Specjalistyczna Poradnia
Terapeutyczna;
uchwałą Nr XXXII/1093/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
19 marca 2009 r. zlikwidowano Liceum Ogólnokształcące nr
XXI we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej;
w kwietniu 2010 r. rozpoczęto prace związane z likwidacją
gospodarstw
pomocniczych
przy
Zespole
Szkół
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1.14.

1.15.

-

-

-

Gastronomicznych oraz Zespole Szkół nr 2, przygotowano opinie
dotyczącej terminu rozpoczęcia likwidacji w/w gospodarstw, który
został określony na 1 maja 2010 do 31 sierpnia 2010 dla ZSG, oraz
na 1 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. dla ZS nr 2;
zarządzeniem Nr 9400/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 maja
2010
r.
zmieniono
siedzibę
Poradni
PsychologicznoPedagogicznej nr 1 z ul. Kołłątaja 1/6 na ul. Kościuszki 31/1
we Wrocławiu;
dokonano analizy danych demograficznych w odniesieniu do rejonów
urbanistycznych Wrocławia oraz analizy potrzeb i wykorzystania
miejsc dydaktycznych w placówkach wszystkich typów; we
współpracy z Biurem Rozwoju Wrocławia przeanalizowano prognozy
demograficzne i zaproponowano modernizację sieci szkół; w
konsekwencji wprowadzonych zmian opracowano uchwały, które
uwzględniały wszystkie wprowadzone zmiany w sieci szkół
i placówek:
uchwała Nr XXXVII/1190/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 lipca
2009 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i
oddziałów
przedszkolnych
w
szkołach
podstawowych
prowadzonych przez Miasto,
uchwała Nr XXXVII/1191/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 lipca
2009 r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych
szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta,
uchwała XXXVII/1192/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 lipca
2009 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół
ponadgimnazjalnych na terenie Miasta.

Tabela 1 Stan szkół
w latach 2005-2009

i

placówek

oświatowych

Lp. Typ szkoły/placówki

Przedszkola

2.

Przedszkola specjalne

3.

Szkoły podstawowe

4.

przez

Miasto

Liczba szkół i placówek
Stan na
31.12.
2005 r.

1.

prowadzonych

Stan na
31.12.
2006 r.

Stan na
31.12.
2007 r.

Stan na
31.12.
2008 r.

Stan na
31.12.
2009 r.

102

100

98

98

101

1

1

1

1

1

70

70

70

69

69

Szkoły podstawowe muzyczne

2

4

4

4

4

5.

Szkoły podstawowe specjalne

13

12

12

13

13

6.

Gimnazja

43

44

43

40

40

7.

Gimnazja specjalne

14

13

13

13

13

5

8.

Licea ogólnokształcące

9.

Licea ogólnokształcące specjalne

31

32

31

30

26

1 - wliczone w masowe

1

1

10. Licea profilowane

17

19

18

18

17

11. Technika

25

21

34

34

35

12. Zasadnicze szkoły zawodowe

10

11

10

9

10

6

4

5

5

5

20

33

29

29

27

15. Policealne Studium Zawodowe

6

0

0

0

0

16. Szkoły plastyczne

1

2

2

2

2

17. Szkoła Mistrzostwa Sportowego (LOMS)

1

1

1

1

2

18. Centrum Kształcenia Praktycznego

1

1

1

1

1

19. Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze
z internatami

8

5

5

5

5

20. Internaty

5

3

3

3

3

21. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

1

1

1

1

1

22. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

1

3

3

3

3

23. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

5

5

5

5

5

24. Młodzieżowe Domy Kultury

4

4

4

4

4

25. Wrocławskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli

1

1

1

1

1

26. Schroniska młodzieżowe

2

2

2

2

2

396

394*

396*

392*

391*

13. Zasadnicze szkoły zawodowe specjalne
14. Szkoły policealne

Ogółem

*w 250
* w 245
* w 244
* w 244
siedzibach siedzibach siedzibach siedzibach

2. Podnoszenie jakości kształcenia
a. inicjatywy i programy edukacyjne
2.1.
kontynuowano w przedszkolach ofertę edukacyjną 2 grup
bilingualnych: z językiem angielskim i z językiem niemieckim w
Przedszkolu Nr 109 we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej;
2.2.
z inicjatywy dyrektorów wrocławskich przedszkoli, przy współudziale
Wydziału Edukacji, zorganizowano 9 czerwca Dzień Wrocławskiego
Przedszkolaka, wpisując ten dzień do kalendarza stałych imprez
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2.3.

2.4.
-

-

-

2.5.

2.6.

2.7.

Wrocławia. W imprezie wzięły udział dzieci z 80 wrocławskich
przedszkoli wraz ze swoimi rodzicami;
wdrożono
innowację
pedagogiczną
”Światowe
z
nas
przedszkolaki, poznajemy język niemiecki – kulturę, tradycję
i znaki” w Przedszkolu nr 54 przy ul. Wittiga oraz „Arteterapia w
przedszkolu” w Przedszkolu nr 31 przy ul. Kolbuszowskiej ;
kontynuowano innowacje pedagogiczne:
„Wykorzystanie
programów
komputerowych
do
wspomagania
rozwoju
aktywności
twórczej
dzieci”
w Przedszkolu Nr 108 we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej,
„Wesoła wyprawa – podróż pociągiem na spotkanie z
językiem niemieckim” w Przedszkolu Nr 71 we Wrocławiu
przy ul. Kiełczowskiej,
”Zatrzymać czas! - dlaczego i jak warto utrwalić obraz?”
w Zespole Żłobkowo-Przedszkolnym
nr
3
we
Wrocławiu
przy ul. Wolskiej;
w ramach współpracy z Ambasadą Francji w Polsce kontynuowano
naukę języka francuskiego: w Przedszkolu Nr 28 przy ul. Orlej 5
(w wymiarze 8 godz./tydz.), w Przedszkolu Nr 79 przy ul. Piwnej 14
(w wymiarze 10 godz./tydz.), w Przedszkolu nr 33 przy ul. Łąkowej
2a ( w wymiarze 3 godz./tyg.), w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul.
Janiszewskiego 14 (w wymiarze 8 godz./tydz.), w Szkole
Podstawowej Nr 36 przy ul. Fryderyka Chopina 9 B (w wymiarze 15
godz./tydz.), w Szkole Podstawowej Nr 45 przy ul. Krajewskiego 1
(w wymiarze 12 godz./tydz.), Szkole Podstawowej Nr 74 przy ul.
Kleczkowskiej 2 (w wymiarze 12 godz./tydz.) i Szkole Podstawowej
nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 (w wymiarze 12 godz./tydz.), a w
Szkole Podstawowej Nr 93 przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza
29/31 (w wymiarze 4 godz./tydz.) w formie zajęć pozalekcyjnych.
Łącznie na realizację języka francuskiego przyznano szkołom
podstawowym 3,50 etatu i 2,2 etatu w przedszkolach;
w 7 gimnazjach prowadzono naukę w dwóch językach, w
Gimnazjum nr 10 – w języku hiszpańskim, w Gimnazjum nr 18 – w
języku włoskim, w Gimnazjum nr 26 – w języku angielskim, w
Gimnazjum nr 30 – w języku francuskim, w Gimnazjum nr 34 – w
języku francuskim, w Gimnazjum nr 48 – w języku niemieckim i w
Gimnazjum nr 49 – w języku angielskim; podobnie w 4 szkołach
ponadgimnazjalnych: w Liceum Ogólnokształcącym nr VIII – w j.
francuskim, w Liceum Ogólnokształcącym nr XIII – w j. niemieckim,
w Liceum Dwujęzycznym nr IV – w j. hiszpańskim oraz w Liceum
Ogólnokształcącym nr XIV – w j. angielskim.
Ogółem w klasach dwujęzycznych w roku szkolnym 2009/2010
uczyło się 1 420 uczniów;
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Kontynuowano realizację
programu Matury Międzynarodowej IBO (International Baccalaureate
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2.8.

2.9.

2.10.

-

-

Organization), zapewniającego uczniom edukację na najwyższym
poziomie (stworzony dla uzdolnionych językowo uczniów szkół
średnich kurs przeduniwersytecki kończący się egzaminami,
pomyślany jako wszechstronne dwuletnie studium, przygotowujące
absolwentów do podjęcia studiów na różnych uczelniach na całym
świecie); sfinansowano zwiększoną tygodniową liczbę godzin
obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zgodnie z uzgodnioną z
Ministerstwem Edukacji Narodowej siatką godzin) w oddziałach
Gimnazjum nr 26, które na mocy art. 17 ust 1 ustawy z dnia 19
marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458) stały się
oddziałami międzynarodowymi;
organizowano w Szkole Podstawowej nr 63 przy ul. Menniczej naukę
języka ukraińskiego. Na zajęcia uczęszczało 28 uczniów
(4 grupy). Łącznie przyznano na ten cel 12 godzin tygodniowo (0,67
etatu pedagogicznego);
realizowano program „Książka w szkole”, który ma na celu
wyposażenie gabinetów: języka polskiego, historii, przyrody, i
matematyki w podręczniki dla uczniów klas IV, V i VI (jeden
podręcznik dla dwóch uczniów), tak aby uczniowie, od 1 września
2010 r. nie musieli ich przynosić do szkoły, ale mogli z nich
korzystać przychodząc na lekcje w danym gabinecie. Na realizację
zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 533 350 zł;
kontynuowano
realizację
zadań
edukacyjnych
rządowego
„Programu na rzecz społeczności romskiej”, który ma na celu
integrację dzieci romskich ze środowiskiem szkolnym, zwiększenie
ich efektywności nauczania i rozbudzenie motywacji do nauki:
otrzymano dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej w
wysokości 38 000 zł na zakup podręczników i pomocy
dydaktycznych. Zakupiono z tych środków 155 uczniom pochodzenia
romskiego podręczniki i wyprawkę szkolną. Wydano średnio na
ucznia 241 zł. Dotację wykorzystano w 98,2%, tj. kwota 37 319 zł,
otrzymano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
dotację celową w wysokości 6 000 zł na stypendium motywacyjne
dla uczniów pochodzenia romskiego za wyniki w nauce w I i II
semestrze roku szkolnego 2009/2010. Miasto przeznaczyło na ten
cel kwotę 6 000 zł. Wypłacono stypendia motywacyjne za I semestr
2009/2010 10 uczniom i za II semestr 11 uczniom. Wykorzystano
na stypendia motywacyjne 7 900 zł ( 66 % planowanych środków).
Ogółem w roku szkolnym 2009/2010 środki finansowe
z dotacji celowych na „Program na rzecz społeczności
romskiej” wyniosły 41 269.
Z subwencji oświatowej wydano na ten program 327 600 zł.
Sfinansowano
między innymi: wyjazd na zieloną szkołę,
ubezpieczenie
szkolne,
świetlicę
środowiskową
w
Szkole
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2.11.

2.12.

2.13.
-

2.14.

2.15.
-

Podstawowej nr 80 (na Brochowie), stroje dla zespołów tanecznych,
zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań (kwota 175 722 zł),
zatrudnienie dwóch asystentów romskich i dwóch nauczycieli
wspomagających edukację uczniów romskich ( kwota około 100 000
zł).
sfinansowano przedsięwzięcia inicjowane przez placówki należące do
Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Ustalono
dodatki motywacyjne dla 188 szkolnych i przedszkolnych
koordynatorów programu. Roczny koszt wypłaconych dodatków
wyniósł 188 800 zł; W projekcie udział wzięło 188 szkół i placówek
oświatowych;
kontynuowano „Program Profilaktyki Logopedycznej” w 12
przedszkolach (Przedszkola nr 21, 30, 33, 35, 48, 50, 66, 107, 69,
77, 109, 123, 146); w 2009 roku do programu przystąpił Zespół
Żłobkowo-Przedszkolny nr 3 przy ul. Wolskiej, co skutkowało
zwiększeniem w roku szkolnym 2009/2010 liczby godzin na zajęcia
logopedyczne o 74 godziny tygodniowo (4,2 etatu);
kontynuowano program nauki pływania uczniów klas trzecich
w 63 szkołach podstawowych na 69 szkół (tj. 91,3 %):
na siedmiu basenach szkolnych – uczniowie 38 szkół (187
godz./tydz. – 10,39 etaty),
na basenach wynajmowanych: WKS Śląsk, SPA, AWF i Redeco –
uczniowie 25 szkół (85 godz./tydz. – 4,72 etaty). Koszt najmu
basenów w roku 2009 wyniósł około 1 310 000 zł;
od 1 września 2009 r. utworzono klasy sportowe w SP nr 91 i 2
gimnazjach – G 3 i G 39. Od 1 września 2009 r. utworzono Liceum
Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 w Zespole Szkół nr 4
przy ul. Powstańców Śl., w którym szkoli się 17 uzdolnionych
pływaków. Łącznie w roku szkolnym 2009/2010 w 15 szkołach
podstawowych (tj. 22% szkół) działało 45 oddziałów sportowych, w
których uczyło się 1 100 uczniów, 38,5 oddziałów w 17 gimnazjach,
w których uczyło się 918 uczniów i 16 oddziałów w 5 szkołach
ponadgimnazjalnych, w których uczyło się 374 uczniów;
w roku szkolnym 2009/2010 funkcjonowało łącznie 99,5 oddziałów
sportowych w:
Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Bobrzej 27,
Szkole Podstawowej Nr 23 przy ul. Przystankowej 32,
Szkole Podstawowej Nr 45 przy ul. Krajewskiego 1,
Szkole Podstawowej Nr 46 przy ul. Ścinawskiej 21,
Szkole Podstawowej Nr 50 przy ul. Obornickiej 28,
Szkole Podstawowej Nr 67 przy pl. Muzealnym 20,
Szkole Podstawowej Nr 72 przy ul. Trwałej 17/19,
Szkole Podstawowej Nr 74 przy ul. Kleczkowskiej 2,
Szkole Podstawowej Nr 76 przy ul. Wandy 13,
Szkole Podstawowej Nr 84 przy ul. Górnickiego 20,
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-

Szkole Podstawowej Nr 85 przy ul. Traugutta 37/41,
Szkoła Podstawowa Nr 91 przy ul. Sempołowskiej 54-56,
Szkole Podstawowej Nr 95 przy ul. Starogajowej 66-68,
Szkole Podstawowej Nr 96 przy ul. Krakowskiej 2,
Szkole Podstawowej Nr 97 przy ul. Prostej 16,
Gimnazjum nr 1, przy ul. Jeleniej 7,
Gimnazjum nr 3, przy ul. Świstackiego 12a,
Gimnazjum nr 4, przy ul. Paulińskiej 14,
Gimnazjum nr 5 przy ul. Pawłowa 15,
Gimnazjum nr 6, przy Al. Pracy 24,
Gimnazjum nr 8 przy ul. Roosevelta 15,
Gimnazjum nr 9 przy ul. Sarbinowskiej 10,
Gimnazjum nr 11 przy ul. Wilanowskiej 31,
Gimnazjum nr 13, przy ul. Reja 1-3,
Gimnazjum nr 18 przy ul. Kłodnickiej 36,
Gimnazjum nr 19 przy ul. Dembowskiego 39,
Gimnazjum nr 21 przy ul. św. Jerzego 4,
Gimnazjum nr 24 przy ul. Przybyszewskiego 59,
Gimnazjum nr 28 przy ul. Zachodniej 2,
Gimnazjum nr 37 przy ul. Młodych Techników 58,
Gimnazjum nr 38 przy ul. Powstańców Śląskich 210/218,
Gimnazjum nr 39 przy ul. Brücknera 12,
Liceum Ogólnokształcącym Nr XVI przy ul. Kiełczowskiej 43,
Liceum Ogólnokształcącym Nr XXIV przy ul. Powstańców Śl.
210/218,
Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Zespole
Szkół Nr 22 przy ul. Parkowej 18-26,
Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego nr 1 w Zespole
Szkół nr 4 przy ul. Powstańców Śl. 210/218,
Technikum nr 3 przy ul. Młodych Techników 58;

-

Tabela 2 Liczba oddziałów sportowych we wrocławskich szkołach w latach 2006-2009

33,58

40

1020

38,46

45

1100

40,37

2

G

21

508

11,6

27

672

15

39

891

50,6

38,5

918

51,68

15

297

8,3

15,5

370

6,6

15,5

353

5,5

16

374

9

58

1410

47,76

73,5

1890

55,18

94,5

2264

94,56

10

99,50

2392

Liczba
dodat.
et. w-f

848

Liczba
uczniów

31

SP
G
Razem

Liczba
oddziałów

27,86

Liczba
dodat.
et. w-f

605

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

22

Liczba
uczniów

SP

Liczba
uczniów

Liczba
dodat.
et. w-f

2009

Liczba
oddziałów

2008

Liczba
dodat.
et. w-f

2007

1

3

Liczba
oddziałów

2006

Typ szkoły

Lp

101,05

Tabela 3 Dyscypliny sportowe w klasach sportowych w latach 2006-2009

Razem

SPG

G

SP

Razem

2009

SPG

G

SP

SPG

G

SP

G

2008

Razem

2007

Razem

2006

SPG

Dyscyplina
sportowa

SP

Lp

1

Pływanie

9

6

-

15

6

4

-

10

6

6

-

12

5

4,5

2

Piłka nożna

-

3,5

-

3,5

-

8

4

12

3

9

6,5

18,5

2,5

8

5

3

Lekkoatletyka
/
piłka ręczna
Lekkoatletyka
/
pływanie
Siatkówka
dziewcząt

3

3

-

6

-

3

-

3

-

3

-

3

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

2

3

3

8

4

2

3

9

-

7

2

9

3,5

6

0,5

10

6

Siatkówka

-

-

-

-

4

2

-

6

7

-

-

7

3

3,5

-

6,5

7

Siatkówka/
pływanie

-

-

-

-

3

-

-

3

6

-

-

6

6

-

-

6

8

Siatkówka/
piłka plażowa

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

2

-

-

2

9

Sporty walki i
ćwiczenia
siłowe na
bazie judo
Koszykówka
chłopców

-

1

-

1

-

2

-

2

-

-

-

0

0,5

0,5

-

1

-

3

-

3

-

3

-

3

1

9

-

10

2

7,5

0,5

10

11

Piłka ręczna
dziewcząt

2

1

-

3

3

2

-

5

3

4

7

3

3,5

-

6,5

12

Lekkoatletyka

3

-

3

6

3

-

3

6

5

-

3

8

1

3

3

7

13

Szermierka

3

-

-

3

3

-

-

3

4

-

-

4

3,5

0,5

-

4

14

Koszykówka
chłopców/
piłka nożna
Piłka nożna/
lekkoatletyka

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

1,5

1,5

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

1

4

0,5

16

Pływanie/
piłka nożna

-

-

1

1

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

-

17

Koszykówka/
pływanie

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

18

Hokej na
trawie
dziewcząt
Klasy
interdyscyplin
arne
Klasy
ogólnosporto
we
Pływanie/
piłka ręczna

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

3

3

-

-

0

0

-

-

-

0

-

-

3

3

-

-

2

2

-

-

1

1

1

-

0,5

1,5

2

1

3

-

-

3

1

-

-

1

45

38,5

16

99,5

4
5

10

15

19
20

21
22

Szermierka/
koszykówka
Ogółem klas

22

20,5

12

54,5

30

27

15,5

11

72,5

40

39

15,5

94,5

1

10,5
15,5

4,5

3

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

w roku szkolnym 2009/2010 z Wrocławską Koncepcją
Edukacyjną współpracowały: Zespół Żłobkowo-Przedszkolny nr 3,
Przedszkola nr 28, 30, 34, 48, 71, 77, 146, Szkoły Podstawowe nr
17, 51, 63, Gimnazja nr 8, 12, 13, 14, 21 oraz Zespoły Szkół nr 15 i
24; W ramach WKE zrealizowano projekty edukacji regionalnej,
kulturalnej i artystycznej rozwijające uzdolnienia dzieci i młodzieży;
po raz czwarty włączono się w organizację Dolnośląskiego
Festiwalu Nauki we współpracy z Kolegium Rektorów Uczelni
Wyższych w ramach projektu „Wyobraźnia i myśl sięgają dalej niż do
gwiazd”. W ramach festiwalu w dniach 18-23 września
przeprowadzono „Projekt Interaktywnych Pokazów XII DFN.” W
projekcie uczestniczyły Szkoły Podstawowe Nr 3, 18, 20, 28, 58, 63,
72, 78, 85, 109 i Gimnazja Nr 5, 7, 9, 15, 18, 21, 22, 25, 27, 40. Z
budżetu Miasta na pokazy przeznaczono kwotę 57 090 zł. (Podział
kosztów: szkoły podstawowe 33 910 zł, gimnazja 23 180 zł).
Zorganizowano 82 pokazy, których celem było upowszechnienie i
propagowanie nauki poprzez zabawę oraz popularyzowanie walorów
matematyki i przedmiotów ścisłych;
w roku 2009/2010 kontynuowano we współpracy z Instytutem
Matematycznym
Uniwersytetu
Wrocławskiego
rozwój
Wrocławskiego Portalu Matematycznego dostępnego pod
adresem www.matematyka.wroc.pl. Wzbogacono treści portalu o
kilkaset artykułów i materiałów. Wrocławski Portal Matematyczny
jest skierowany do nauczycieli matematyki i uczniów szkół
wrocławskich. Jego celem jest podniesienie poziomu edukacji
matematycznej poprzez dostarczanie materiałów wspomagających
nauczycieli i popularyzujących tę naukę wśród uczniów, w tym także
uczniów mniej uzdolnionych. Liczba odwiedzin strony Portalu
dochodzi do 70 000 na miesiąc. Realizacja projektu w roku
2009/2010 kosztowała 152 000 zł;
w roku szkolnym 2009/2010 kontynuowano we współpracy z
Instytutem Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego rozbudowę
Wrocławskiego Portalu Informatycznego przeznaczonego dla
nauczycieli informatyki i uczniów szkół wrocławskich. Portal jest
dostępny pod adresem www.informatyka.wroc.pl Celem portalu jest
udostępnienie użytecznego narzędzia wspomagającego pracę
nauczycieli informatyki w zakresie merytorycznym, metodycznym i
organizacyjnym oraz platformy popularnonaukowej dającej uczniom
szkół wrocławskich możliwość samokształcenia i rozwijania
zainteresowań informatyką i jej zastosowaniami. W tym czasie
umieszczono w portalu prawie sto artykułów o tematyce ogólnej i
programistycznej,
przeprowadzono
również
konkursy
dla
zaawansowanych uczniów z programowania w języku C oraz
uruchomiono cotygodniowy łatwiejszy konkurs z programowania.
Dostępne są także pierwsze gry i łamigłówki edukacyjne oraz kurs
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2.20.

2.21.
-

-

2.22.

2.23.

dla nauczycieli. Na realizację projektu w roku 2009/2010
przeznaczono 160 000 zł;
we
współpracy
z
Instytutem
Informatyki
Uniwersytetu
Wrocławskiego
kontynuowano
realizację
programu
„Szkoła
Przyjazna Informatyce”. W programie uczestniczyli uczniowie 6
szkół: Gimnazjum nr 1, 13, ZS nr 14, LO nr III, VII, XII), którzy
uczyli się programowania pod okiem pracowników naukowych w
ramach zajęć pozalekcyjnych, kół naukowych, półkolonii, obozów
naukowych, sparingów, a także rozwiązując zadania na platformie elearningowej;
w ramach promowania postaw przedsiębiorczych w roku
szkolnym 2009/2010:
zorganizowano we współpracy z Biurem Rozwoju Gospodarczego
dwie edycje „Akademii Młodego Finansisty”, tj. projektu
przeznaczonego dla uczniów piątych i szóstych klas szkół
podstawowych oraz uczniów pierwszych klas gimnazjalnych (11-13
lat). Celem projektu było ukierunkowanie uczniów i ich rodziców na
szeroko pojętą edukację w zakresie przedsiębiorczości, promocję
postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych poprzez organizację i
przeprowadzenie cyklu wykładów w Wyższej Szkole Bankowej.
Zajęcia dla dzieci były prowadzone na uczelni z zachowaniem
wszelkich form akademickich (wykłady i warsztaty w auli, indeksy,
zaliczenia, itp.) oraz w formule EDUTAINMENT (uczyć bawiąc).
Każda edycja była zakończona konkursem wiedzy ekonomicznej, w
którym do zdobycia były cenne nagrody.
od stycznia 2010 r. rozpoczęto się prace nad przygotowaniem i
wdrożeniem projektu „Gospodarcza dżungla, czyli jak się nie
zgubić? Przewodnik dla każdego – część I” skierowanego do
330 uczniów z 22 gimnazjów. Jego celem jest zachęcenie młodzieży
do bycia aktywnym na trudnym i wciąż zmieniającym się rynku
pracy;
Liceum Ogólnokształcące nr 14 kontynuowało współpracę z Bankiem
Gospodarki Żywnościowej w zakresie prowadzenia klas BGŻ (dla
uczniów z małych miejscowości, którym przyznano stypendium
BGŻ);
W ramach wrocławskiej koncepcji doradztwa zawodowego w roku
szkolnym 2009/2010 przy Centrum Kształcenia Praktycznego
kontynuował działalność Międzyszkolny Ośrodek Wspierania
Aktywności Zawodowej współpracujący ze wszystkimi doradcami
zawodowymi, zatrudnionymi w 19 szkołach gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. W roku szkolnym 2009/2010 liczba etatów
doradców zawodowych wynosiła 19,56 etatu. W Szkolnych
Ośrodkach Kariery zatrudniono doradców zawodowych na 13,79
etatu, a w szkołach na 5,77 etatu. Łącznie we wrocławskich
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych zatrudnionych było 27
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doradców. W ramach zadań doradców prowadzone były m.in.:
grupowe zajęcia aktywizujące, przygotowujące uczniów klas III
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych do świadomego wyboru
ścieżki edukacyjnej, indywidualne porady dla uczniów i rodziców oraz
grupowe spotkania dla rodziców dotyczące oferty edukacyjnej
Wrocławia i elektronicznej rekrutacji;
Tabela 4 Rodzaje zajęć aktywizujących w roku 2009/2010

Rodzaj zajęć
aktywizujących

Liczba
uczniów

G
Grupowe zajęciawybór ścieżki
edukacyjnej
Indywidualne
porady dla uczniów
i rodziców

PG

Liczba
uczniów
i rodziców
G

2.26.
2.27.

Ogółem
(G+PG)

PG
11 780

991

1 599

2 590

2 301 646

Ogółem porad

2.25.

G

5 620 6 160

Grupowe spotkania
z rodzicami
(rekrutacja)

2.24.

PG

Liczba
rodziców

2 947

17 317

prowadzono dla absolwentów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
informator elektroniczny wspomagający planowanie dalszej ścieżki
edukacyjnej
znajdujący
się
na
stronie
internetowej
www.absolwenci.wroclaw.pl, gdzie przedstawiane są aktualne oferty
pracy (aktualizowane raz dziennie z danych publikowanych na
stronie www.eplus.praca.gov.pl);
przygotowano drugą edycję przewodników dla klas pierwszych
gimnazjum „Przewodnik Gimnazjalisty” – poradnik dla uczniów
gimnazjów oraz ich wychowawców wspomagający planowanie
kariery zawodowej oraz przygotowano i wydano publikację poradnika
dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej „Moja Kariera”, który jest
kontynuacją przewodnika dla gimnazjalisty i ma wyposażyć uczniów
w informacje i umiejętności potrzebne do zaplanowania swojego
rozwoju edukacyjnego-zawodowego;
opracowano i opublikowano na stronie internetowej miasta „Poradnik
dla rodziców uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych”;
we współpracy z Zarządem Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
we Wrocławiu, Kuratorium Oświaty, Okręgowym Inspektoratem
Pracy Państwowej Inspekcji Pracy, współorganizowano VIII edycję
konkursu Wiedzy o Prawie Pracy, Bezpieczeństwie Pracy i
Ochronie Zdrowia. Do etapu powiatowego zgłoszono 61 uczniów z
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2.28.

2.29.

2.30.

15
wrocławskich
szkół
ponadgimnazjalnych
z
czego
44
zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego;
zorganizowano seminarium „Rola pracodawcy w procesie
kształcenia zawodowego młodzieży szkół zawodowych” we
współpracy z ARAW-em oraz CKP, w którym uczestniczyli dyrektorzy
szkół zawodowych oraz przedstawiciele pracodawców;
we wrześniu 2009 r. współorganizowano (wspólnie z miesięcznikiem
Perspektywy) udział uczniów wrocławskich liceów ogólnokształcących
w II edycji Salonu Maturzystów;
kontynuowano współpracę z przedsiębiorcami w ramach projektu
„Patronat pracodawców nad szkołami”; w ramach zawartych
umów w latach 2007 – 2009 szkoły: Lotnicze Zakłady Naukowe,
Elektroniczne Zakłady Naukowe, Zespół Szkół Teleinformatycznych i
Elektronicznych, Zespół Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół
Budowlanych, Zespoły Szkół nr 2, 4, 18, Centrum Kształcenia
Praktycznego, Zespół Szkół Zawodowych nr 5 współpracowały z
firmami: BOSCH, UNI-TRUCK, MERCEDES BENZ, ENERGIA PRO,
WROZAMET-FAGORMASTERCOOK,
MOELLER
ELECTRIC,
ELEKTROTIM, DE LAVAL, POLAR, ABB, ELTEL-NETWORKS S.A,
SIEMENS, HOTEL ORBIS, MONTINSTAL, WHIRPOOL, PZL HYDRAL
BOSCH, SKANSKA, FITTING, BERGER BAU, WROBIS, Sauer
DANFOSS Sp. oraz pracodawcami zrzeszonymi w Cechu Rzemiosł
Różnych, Dolnośląskim Cechu Piekarzy i Cukierników, Dolnośląskim
Cechu Rzemiosł Metalowych Motoryzacyjnych; w ramach umów o
współpracy z pracodawcami funkcjonowały klasy dedykowane
w następujących zawodach:

Tabela 5 Klasy dedykowane w roku szkolnym 2009/2010
Lp
Zawód
Szkoła
1
technik mechanik
ZS nr 2
pojazdów
samochodowych,
technik mechanik
2
technik elektryk,
CKP, ZS nr 18, ZS nr
elektryk
4
3
4
5
6
7
8

Firma
Pol Motors Sp. z o. o.
Frączak Sp. Z o.o.
Alan Auto Sp. Z o.o.
Energia PRO,
Elektrotim Energia
PRO, Elektrotim
Whirpool

mechanik-monter
maszyn i urządzeń,
elektromechanik
operator obrabiarek
skrawających
technik informatyk,
technik elektronik

ZS 18

murarz, betoniarzzborojarz, technik
budownictwa
technik
telekomunikacji
technik mechanik i
technik mechatronik

ZSB

Fago Mastercook
SAUER DANFOSS
LG Electronices
(porozumienie
wstępne)
WROBIS S.A

ZSTiE

Eltel Networks S.A.

ZS n18

PneumatSystem

ZS nr 18
EZN
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Najbogatszą ofertę współpracy z pracodawcami posiada Zespół Szkół nr 18
(6 umów o współpracy);
2.31.

2.32.

w kwietniu 2010 r. doposażono pracownie zawodowe szkół , które są
ośrodkami
egzaminacyjnymi
przeprowadzającymi
egzamin
zawodowy z wykonaniem, na kwotę 42 165 zł;
w roku szkolnym 2009/2010 kontynuowany był program
„Wyposażenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne
i biologiczne – EIT+”. W ramach programu utworzono nowoczesne
pracownie w 14 szkołach za kwotę 2 800 000 zł;

Tabela 6 Wykaz placówek biorących udział w programie: „Wyposażenie szkół
w pracownie fizyczne, chemiczne, biologiczne - EIT+” w roku szkolnym 2009/2010
Środki
przeznaczone
Lp.
Szkoła
Adres
na pracownię
Rodzaj
(zł)
pracowni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Gimnazjum nr 3

ul. Świstackiego 12a

biol-chem

200 000

Gimnazjum nr 9

ul. Sarbinowska 10

biol-chem

200 000

Gimnazjum nr 13

ul. Reja 1/3

biol-chem

200 000

Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 3

ul. Skargi 29/31

biol-chem

200 000

Gimnazjum nr 22

ul. Lubelska 95a

biologiczna

200 000

Zespół Szkół nr 22

ul. Parkowa 18-26

biologiczna

200 000

Gimnazjum nr 7

ul. Kolista 15

chemiczna

200 000

Liceum Ogólnokształcące
nr VIII

ul. Zaporoska 71

chemiczna

200 000

Gimnazjum nr 16

ul. Jemiołowa 57

fizyczna

200 000

Liceum Ogólnokształcące nr I

ul. Poniatowskiego 9

fizyczna

200 000

Lotnicze Zakłady Naukowe

ul. Kiełczowska 43

fizyczna

200 000

Zespół Szkół nr 3

ul. Szkocka 64

fizyczna

200 000

Zespół Szkół nr 5

ul. Hauke-Bosaka 33

fizyczna

200 000

Zespół Szkół
Teleinformatycznych
i Elektronicznych

ul. Hauke-Bosaka 21

fizyczna

200 000

Razem

2 800 000
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2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

2.37.

2.38.

2.39.

2.40.

2.41.

wspólnie z Biurem Współpracy z Uczelniami Wyższymi oraz
Międzywydziałową Komisją Przyrodniczo-Medyczną Polskiej Akademii
Umiejętności,
organizowano
udział
młodzieży
szkół
ponadgimnazjalnych w wykładach naukowych, spotkaniach z
ciekawymi ludźmi, wybitnymi naukowcami, którzy swoją karierę
rozpoczynali we Wrocławiu, następnie pogłębiali i prowadzili badania
w renomowanych ośrodkach badawczo-rozwojowych na świecie;
w maju 2010 r. z inicjatywy Zespołu Szkół Gastronomicznych odbyła
się I Edycja Dolnośląskiego Konkursu Potraw Regionalnych
"Powiedz mi co jesz, a powiem Ci kim jesteś";
w dniach 4-5 czerwca 2010 r. odbyła się impreza plenerowa na
rynku wrocławskim "Europa na widelcu" z udziałem Zespołu Szkół
Gastronomicznych
oraz
pracodawców
skupionych
wokół
Dolnośląskiej Loży Kulinarnej. Dofinansowanie w/w przedsięwzięcia
wynosiło 3 000 zł;
kontynuowano funkcjonowanie serwisu Kadry Indywidualnego
Nauczania (przy współpracy z Zespołem Szkół Integracyjnych)bazę danych nauczycieli, z której korzystają szkoły zatrudniające
nauczycieli do indywidualnego nauczania zgodnie ze swoimi
potrzebami;
kontynuowano pracę Zespołu Konsultacyjnego ds. Integracji,
w skład którego wchodzą dyrektorzy placówek integracyjnych
funkcjonujących na terenie Wrocławia (również niepublicznych),
w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania
oddziałów
integracyjnych
oraz
wymiany
doświadczeń,
w szczególności współpracy z Miejskim Centrum Usług Socjalnych;
w roku szk. 2009/2010 uruchomiono program pilotażowy dla
dzieci z zespołem Downa; w 3 przedszkolach: nr 8, 29, 109)
utworzono jednorodne grupy integracyjne dla dzieci z zespołem
Downa;
wydano ulotkę dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu –
„Gdzie szukać pomocy” opracowaną wspólnie przez Wydział
Edukacji, Wydział Zdrowia UM, Dolnośląskie Stowarzyszenie na
Rzecz Autyzmu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejskie
Centrum Usług Socjalnych, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.
Ulotkę rozdysponowano do wszystkich podmiotów biorących udział w
opracowaniu, celem przekazania zainteresowanym rodzicom;
w roku szkolnym 2009/2010 w 15 placówkach prowadzonych przez
Miasto realizowano zadanie „Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka” (Przedszkole Integracyjne nr 93, 89, 12, Przedszkola nr
58, 68, 90, 136, 149, Szkoła Podstawowa nr 8, 51, 80, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 i nr 9, Zespół Szkół nr 12) dla
276 dzieci. Ze środków finansowych pozyskanych na ten cel w
subwencji oświatowej sfinansowano realizację zajęć wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka. Koszt prowadzenia tych zajęć
wyniósł 530 262 zł;
kontynuowano ofertę klas z edukacją włączającą. W roku
szkolnym 2009/2010 w 69 oddziałach masowych w 38 placówkach,
w ramach edukacji włączającej realizuje obowiązek szkolny 84
uczniów
o
specjalnych
potrzebach
edukacyjnych
(głównie
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z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzonym zachowaniem). W
roku szkolnym 2008/2009 w edukacji włączającej realizowało
obowiązek szkolny 107 uczniów;
Tabela 7 Liczba szkół z edukacją włączającą w roku szkolnym 2009/2010
Typ placówki

Liczba szkół

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

3

3

3

24

43

50

Gimnazja

6

18

28

Szkoły ponadgimnazjalne

5

5

3

38

69

84

Przedszkola
Szkoła podstawowe

RAZEM

2.42.

2.43.

powołano kolejne 3 Prewencyjne Grupy Wsparcia w szkołach
Kontynuowano
program
Prewencyjnych
Grup
Wsparcia
(powołano kolejną grupę w gimnazjum). Aktualnie w szkołach
funkcjonują 62 grupy, 35 – w szkołach podstawowych i 27 – w
gimnazjach (w tym 1 specjalne dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim). Członkowie PGW opracowali
„Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych”. Materiał został
przesłany do dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów celem
ewentualnego wykorzystania w codziennej pracy; Na działalność
PGW w roku 2009 wykorzystano 50 000 zł – środki przekazane przez
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
kontynuowano współpracę z Centrum Metodycznym Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej i Towarzystwem Edukacji Otwartej w
ramach projektu Tutoring opiekuńczy w gimnazjach. Od
września 2009 r. projekt został rozszerzany o kolejne 6 klas (po dwie
klasy w G 8, 16 i 25) oraz wdrożony w dwóch klasach pierwszych w
Gimnazjum nr 3. Wszyscy zaangażowani w projekt uznali go za
wartościowy i potrzebny oraz wart kontynuacji. W trakcie szkoleń,
konsultacji i seminariów roboczych wypracowano narzędzia tutorskie
przydatne do pracy w gimnazjum. W efekcie zaobserwowano
intensywniejszy, regularny kontakt indywidualny z uczniami klas
pierwszych, nauczyciele – tutorzy bardziej zaangażowali się w pracę
z uczniami, a także wzmocniła się wychowawcza funkcja szkoły.
Koszt realizacji projektu w całym roku szkolnym 2009/2010 dla
trzech szkół (G3, G16 i G25) wyniósł 48 600 zł. Gimnazjum nr 8
kontynuowało uczestnictwo w programie tutoringu w ramach
projektu realizowanego przez TEO pt. „Odnaleźć siebie. Tutoring w
Gimnazjum nr 8” finansowanego przez Wydział Edukacji w ramach
„Edukacji Alternatywnej Dzieci i Młodzieży”. W lutym 2010 r. kolejne
14 gimnazjów zadeklarowało chęć wprowadzenia tutoringu jako
innowacji organizacyjnej w swojej szkole. Łącznie od września 2010
r. tutoring będzie funkcjonował w 18 gimnazjach prowadzonych
przez Wrocław. Są to: G 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27;
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2.44.

W roku szkolnym 2009/2010 odbyła się już IV edycja programu
społecznego „Szkoła bez Przemocy”. Samorząd Wrocławia po
raz kolejny uzyskał tytuł „Partner Programu Szkoła bez
Przemocy” realizując działania w zakresie sfinansowania szkoleń dla
nauczycieli
szkół
podstawowych,
gimnazjów
szkół
ponadgimnazjalnych:
„Trening pewności siebie. Program wsparcia dla dzieci ofiar
przemocy rówieśniczej” (1 szkolenie dla 22 nauczycieli)
„Jak sobie radzić z agresją i przemocą w szkole” (1 szkolenie dla 18
nauczycieli)
„Praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych” (2 szkolenia dla 37
nauczycieli)
„Interwencja i postępowanie wobec sprawców agresji i przemocy w
szkole” (1 szkolenie dla 16 nauczycieli)
„Warsztat zastępowania agresji” (1 szkolenie dla 24 nauczycieli)
„Warsztat kontroli złości” (2 szkolenia dla 48 nauczycieli)
„ Mediacje program dla szkół podstawowych” (1 szkolenie dla 24
nauczycieli
„Mediacje program dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”
(1 szkolenie dla 20 nauczycieli i 20 uczniów)
Na działania w ramach programu „Szkoła bez Przemocy” wydatkowano
31 850 zł.
2.45. W związku ze znacznym zwiększeniem liczby uczniów objętych
nauczaniem indywidualnym podjęte zostały próby wypracowania
alternatywnych form realizacji nauczania indywidualnego, np:
wspólnie z Zespołem Szkół nr 12 w SP ZOZ przy ul. Białowieskiej
oraz
Wrocławskim
Centrum
Doskonalenia
Nauczycieli
zorganizowano 2 konferencje dla dyrektorów i nauczycieli szkół i
placówek wszystkich typów na temat „Dziecko przewlekle chore
w warunkach szkoły masowej. Jak pomóc dziecku przewlekle
choremu.” z udziałem uznanych autorytetów naukowych
wrocławskiego świata medycznego
Rozważanie
wdrożenia
alternatywnej
oferty
edukacyjnej
„Przywrócić nadzieję” - programu dla uczniów, którym stan
zdrowia utrudnia uczęszczanie do szkoły, ale niepełnosprawność
pozwala na realizację kształcenia w grupach 2-3 osobowych w danej
szkole na tym samym poziomie edukacyjnym. Takie rozwiązanie
stworzyłoby tym uczniom szansę na nawiązanie relacji koleżeńskich
i przygotowanie prospołeczne. Koordynatorem zespołu, który
pracuje nad zadaniem jest dyrektor Zespołu Szkół nr 12 we
Wrocławiu,
pilotażowo realizowano nauczanie indywidualne w formie on-line
w trzech gimnazjach (G 3, 17, 30) w maju i czerwcu. Nauczyciel
prowadził lekcje on-line z kilkoma uczniami objętymi nauczaniem
indywidualnym (grupy po 3 uczniów na poziomie tej samej klasy)
z wykorzystaniem skype’a, notatnika elektronicznego (na zasadzie
telekonferencji). W pilotażu programu uczestniczyło 11 uczniów, 8
nauczycieli języka polskiego i matematyki. Taka forma uzyskała
dobrą ocenę nauczycieli, pozwala zaoszczędzić liczbę godzin na
realizację nauczania indywidualnego i może być stopniowo
rozszerzana na wszystkie szkoły ponadgimnazjalne i gimnazja.
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2.46.

2.47.

2.48.

2.49.

Koordynatorem zespołu, który pracuje nad zadaniem jest Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9 we Wrocławiu.
Zrealizowano program wsparcia zmierzający do poprawy warunków
funkcjonowania placówki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
przy ul. Borowskiej 101 w ramach programu „Bezpieczna i
przyjazna szkoła. Wsparcie działalności MOW”. Kwota dotacji z
MEN wyniosła 104 965 zł;
W ramach realizacji rządowego programu wspierania w latach 20072009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach
„Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” pozyskano
kwotę dofinansowania w wysokości 47 850 zł. Monitoringiem, z
uzyskanych środków oraz środków Gminy, w roku szkolnym
2009/2010 objęto 5 szkół i wydatkowano kwotę 68 021 zł;
Dodatkowo z pozyskanych środków z Zarządu Obsługi Jednostek
Miejskich sfinansowano monitoring wizyjny w 4 placówkach w
kwocie 66 334 zł;
włączono się do realizacji programu Ministerstwa Edukacji Narodowej
„Radosna szkoła” skierowanego do szkół podstawowych, w ramach
którego otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 675 718 zł, z
czego 449 232 zł na zakup pomocy dydaktycznych w 39 szkołach
podstawowych, a 226 486 zł na wykonanie lub urządzenie placu
zabaw w 3 szkołach;
w ramach realizacji „Rządowego programu pomocy uczniom w 2009
roku – Wyprawka szkolna” 926 uczniów klas I-III szkoły
podstawowej i klas I gimnazjum otrzymało podręczniki szkolne
o łącznej wartości 162 504 zł na rok szkolny 2009/2010;

Tabela 8 Liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie podręczników w roku
szkolnym 2009/2010
Liczba uczniów
Kwota
Szkoły podstawowe

Gimnazja

Razem

-

175

175

47 477

Podręczniki klasa I

258

-

258

37 595

Podręczniki klasa II

244

-

244

36 137

Podręczniki klasa III

249

-

249

41 295

Razem

751

175

926

162 504

Podręczniki klasa I gim.

b. doskonalenie kwalifikacji nauczycieli
2.50. w ramach awansu zawodowego nauczycieli wydano łącznie 238
decyzji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
2.51. zorganizowano i przeprowadzono postępowania egzaminacyjne na
stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, zakończone
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2.52.

2.53.
2.54.

2.55.

2.56.

2.57.

2.58.

2.59.
-

wydaniem 219 decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego po zdanym egzaminie;
rozpatrzono 12 wniosków nauczycieli, posiadających stopień
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego o wydanie nowego
aktu mianowania, uwzględniającego uzyskany wyższy poziom
wykształcenia i wydano 12 decyzji pozytywnych;
na wynagrodzenia dla przewodniczących, przeprowadzających
postępowania egzaminacyjne w 2009/2010 r. wydano 22 300 zł;
zorganizowano stałe dyżury radcy prawnego we Wrocławskim
Centrum Doskonalenia Nauczycieli dla dyrektorów oraz nauczycieli
szkół i placówek oświatowych, w sprawach dotyczących procedur i
dokumentacji związanej z awansem na stopień nauczyciela
kontraktowego i mianowanego;
kontynuowano szkolenia przewodniczących komisji egzaminacyjnych
dot. procedur postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu
nauczyciela mianowanego, udoskonalono procedury egzaminacyjne
oraz
współpracę
w
zakresie
organizacji
postępowań
egzaminacyjnych; przeszkolono także nauczycieli zrzeszonych w
NSZZ „Solidarność” z procedur awansu zawodowego;
przeprowadzono wstępne badanie dokumentacji 220 nauczycieli,
planujących
złożenie
wniosku
o
podjęcie
postępowania
egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego w 2010 r. w 65 wrocławskich szkołach i
placówkach (w tym badano akty nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela kontraktowego);
na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono w roku
budżetowym 2009 3 697 590 zł. Z tej kwoty 1 134 454 zł
przeznaczono na sfinansowanie doradców metodycznych. Pozostałą
kwotę 2 563 136 zł rozdzielono proporcjonalnie do ilości etatów i
przekazano do dyspozycji dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
40% tych środków dyrektorzy przeznaczyli na różne formy
doskonalenia w ramach priorytetów określonych w zarządzeniu Nr
5474/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 lutego 2009 r., a 60% na
formy zgodne z potrzebami określonymi w wieloletnim planie
rozwoju placówki. W roku budżetowym 2010 na doskonalenie
zawodowe nauczycieli przeznaczono 3 842 999 zł. Z tej kwoty
1 349 377 zł przeznaczono na sfinansowanie doradców
metodycznych. Pozostałą kwotę 2 493 622 zł rozdzielono
proporcjonalnie do ilości etatów i przekazano do dyspozycji
dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
w roku szkolnym 2009/2010 nagrody Prezydenta w wysokości
5 000 zł za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej
otrzymało 36 dyrektorów i 90 nauczycieli szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Miasto;
zorganizowano szkolenia i konferencje dyrektorów szkół w
zakresie:
procedur egzekucji obowiązku szkolnego i nauki
wprowadzenia tutoringu opiekuńczego w gimnazjum – w
szkoleniu wzięło udział 18 dyrektorów gimnazjów;
zmian w prawie oświatowym i zagadnień prawnych, przygotowania
arkusza organizacji pracy, projektów edukacyjnych, realizacji
programów unijnych, diagnozy budżetów szkół, wychowania
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przedszkolnego we Wrocławiu, pracy z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, obowiązków wynikających z kontroli
obowiązku szkolnego, pomocy socjalnej dla uczniów oraz zasad
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – dla 244
dyrektorów,
Konferencja poświęcona programowi Leonardo da Vinci” Mobilność
zawodowa w Europie” – dla 17 dyrektorów szkół zawodowych, na
konferencji zaprezentowano ofertę programową programu Leonardo
da Vinci, jego cele i zadania, a także porady praktyczne dot.
programu (listopad 2009 r.),
Konferencja
poświęcona
realizacji
projektu
„Modernizacja
Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku we współpracy
z
DCIZiDN w Wałbrzychu oraz CKU – dla dyrektorów szkół
zawodowych,

-

-

3. Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i szkół
3.1.
3.2.
3.3.

opracowano zasady i kryteria naboru do przedszkoli i szkół na rok
szkolny 2010/2011;
przeprowadzono elektroniczną rekrutację na rok szkolny 2010/2011
w przedszkolach i szkołach, w których udział wzięło 23 126 dzieci
i uczniów;
opracowano informator elektroniczny dostępny na stronie
www.wroclaw.pl/edukacja zawierający ofertę edukacyjną wszystkich
typów szkół i przedszkoli;

Tabela 9 Podsumowanie rekrutacji w roku 2010

Liczba miejsc do I
etapu

Liczba
zakwalifikowanyc
h bez
potwierdzenia

Liczba
nieprzyjętych

Liczba wolnych
miejsc

Liczba przyjętych
z potwierdzeniem

Liczba miejsc do
II etapu

Etap II

Liczba
dzieci/uczniów
biorących udział

Etap I

Przedszkola

4 910

3 699

3 552

1 358

147

3 474

225

Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych

1 826

2 360

1 796

30

564

1731

629

Szkoły podstawowe

4 421

4 844

4 396

25

448

3 786

1 058

Gimnazja

4 771

5 075

4 741

4 741

334

3 938

1 137

Szkoły ponadgimnazjalne

7 198

8 094

6 450

748

1 644

6 092

2 002

Typ

4. Realizacja programów stypendialnych
4.1.
w ramach Narodowego Programu Stypendialnego na wsparcie
socjalne uczniów (wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych)
w roku szkolnym 2009/2010 przeznaczono 630 080 zł; wysokość
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stypendium wynosiła 75 zł/m-c. Ponadto w roku szkolnym
2009/2010 wypłacono 85 zasiłków szkolnych na łączną kwotę
19 550 zł. Wysokość jednorazowo wypłacanego zasiłku wynosiła
230 zł;
Tabela 10 Środki finansowe zaplanowane na wypłaty stypendiów szkolnych w roku
szkolnym 2009/2010.
Rok szkolny
2009/2010
2009/2010
(IX-XII)
(I–VI)
(zł)
(zł)
Liczba złożonych wniosków
1 884
kontynuacja
Liczba przyznanych
stypendiów

Szkoły podstawowe

785

783

Gimnazja

367

367

Szkoły ponadgimnazjalne

230

227

1 382

1 377

201 155

428 925

Ogółem
Środki finansowe przeznaczone na wypłaty
stypendiów szkolnych (zł),

4.2.
-

-

-

w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego przyznano
stypendia:
120 uczniom posiadającym celujące oceny na świadectwie
końcowym oraz szczególne osiągnięcia lub tytuł laureata I, II lub III
miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej. Wypłacono
stypendia w wysokości: 150 zł/m-c – 50 uczniom szkół
podstawowych, 200 zł/m-c – 50 gimnazjalistom i 250 zł/m/c – 20
uczniom szkół ponadgimnazjalnym na łączną kwotę 225 000 zł,
835 uczniom, którzy zdali maturę rozszerzoną z matematyki i
kontynuowali naukę na wrocławskich uczelniach wyższych na
kierunkach ścisłych lub technicznych (szczegółowy katalog
kierunków określony został w zarządzeniu Nr 3723/08 z dnia
27.06.2008 r. z późn. zm.); Stypendia przyznano na okres
9 miesięcy po 300 zł/m-c, począwszy od października 2009 roku, co
dało łączną kwotę 2 254 500 zł;
12 uczniom w konkursie „Szkolny Nobel” na okres 10 miesięcy po
350 zł.
Ogółem w roku szkolnym 2009/2010 w ramach Uczniowskiego
Programu
Stypendialnego
wypłacono
stypendium
967
stypendystom;
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Tabela 11 Wysokość dofinansowania w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego
w roku szkolnym 2009/2010
1. Uczniowski Program Stypendialny – uczniowie uzdolnieni
Typ szkoły
Liczba stypendystów
Wysokość
dofinansowania
2009/2010
2009/2010
w roku szkolnym
(IX-XII)
(I-VI)
2009/2010 (zł)
Szkoły
50
50
75 000
podstawowe
Gimnazja
50
50
100 000
Szkoły
ponadgimnazjalne
Razem

20

20

50 000

120

120

225 000

2. Uczniowski Program Stypendialny – system stypendialny „TALENT” (stypendium matematyczne)
Liczba stypendystów
2009/2010
(X-XII)
835

Absolwenci
wrocławskich szkół
ponadgimnazjalnych

4.3.

2009/2010
(I-VI)
834

2009/2010
(I-VI)
2 254 500

w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego (zgodnie z
uchwałą Nr XVII/486/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 stycznia
2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów)
wypłacono w II półroczu 2009 r. 60 stypendiów studenckich na
kwotę 70 560 zł, natomiast w 2010 r. 94 stypendia na kwotę
204 580 zł.

Tabela 12 Wysokość dofinansowania stypendystów w ramach Studenckiego Programu
Stypendialnego w roku szkolnym 2009/2010
Rodzaj
stypendió
w

Wysokość
stypendiu
m
(zł)/m-c

Studenci
wyjeżdżają
cy za
granicę
Doktoranci
Olimpijczy
cy I,II,III
m-ca
Olimpijczy
cy powyżej
III m-ca
Razem

2009 (X-XI)
Liczba
stypendyst
ów

Ogółem
liczba m-cy

380

19

380
600

2010 (I półrocze)
Liczba
stypendyst
ów

Ogółem
liczba m-cy

57

Wysokość
dofinansow
ania
w 2009 r.
(zł)
21660

Wysokość
dofinansow
ania
w 2010 r.
(zł)
106780

53

281

20

60

22800

20

120

45 600

8

24

14400

8

48

28 800

13

39

11700

13

78

23 400

60

180

70 560

94

527

300

24

204 580

5. Realizacja programów unijnych w szkołach
5.1.
W obszarze pozyskiwania funduszy pomocowych z Unii Europejskiej
podjęto następujące działania:
udzielano wsparcia w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych
między szkołami,
podejmowano w Wydziale
Edukacji
delegacje
zagraniczne
nauczycieli i przedstawicieli samorządu z Litwy, Turcji, Rosji oraz
organizowano spotkania gości z władzami miejskimi,
przygotowywano wnioski aplikacyjne, Karty Projektów i inne
dokumenty, współpracowano z Biurem Zarządzania Funduszami
Europejskimi przy aplikowaniu o środki unijne z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) i Regionalnego Programu
Operacyjnego Dolny Śląsk (RPO Dolny Śląsk);
5.2.
Wspierano w pozyskiwaniu środków unijnych oraz monitorowano
realizację programów unijnych w następujących projektach:
„Równaj
do
najlepszych.
Zajęcia
wyrównawcze
i
pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 76 we
Wrocławiu”. W ramach programów unijnych POKL w 2008 roku
Szkoła Podstawowa nr 76 uzyskała dofinansowanie na realizację
projektu pod nazwą: „ Równaj do najlepszych. Zajęcia wyrównawcze
i pozalekcyjne dla uczniów Szkoły podstawowej nr 76 we Wrocławiu”
Projekt realizowany będzie w okresie: od 01.08.2008 do
31.07.2010 r. z liczbą beneficjentów – 180 uczniów i budżetem
299 960
zł.
Projekt
przewiduje
przeprowadzenie
zajęć
wyrównawczych
z
zakresu
matematyki
z
wykorzystaniem
komputerów oraz języków obcych. W 2010 roku dofinansowanie
projektu wyniosło 84 391,00 zł.
Mosty” - wpółfinansowany z Europejskiego Obszaru Gospodarczego
w ramach Działania IV Współpraca Instytucjonalna realizowany
przez Gimnazjum nr 18 w okresie od 01.10.2008 do 30.09.2010 na
mocy Umowy finansowej zawartej przez Gminę Wrocław z Fundacją
Rozwoju Systemu Edukacji będącej operatorem w/w programu.
Projekt realizowany jest w partnerstwie ze szkołą z Norwegii i
obejmuje wymianę uczniów oraz zajęcia interdyscyplinarne z
młodzieżą. Planowane dofinansowanie projektu 106 648 zł., w tym
w 2010 roku – 53 324 zł.
„E- Akademia przyszłości” w ramach konkursu POKL w 2009 roku
Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3
Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści
i metod kształcenia – projekty konkursowe” Projekt realizowany w
okresie od 03.03.2010 r. do 30.06.2013 r. i budżetem w wysokości
37 742 392,46 zł. przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Projekt realizowany jest w 3 wrocławskich gimnazjach G 9, 10, 18
podczas zajęć z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii,
języka angielskiego, informatyki, WOS. Specjalnie do realizacji
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zaplanowanych w projekcie zadań zostanie uruchomiona platforma
e-learningowa, na której zostaną zamieszczone wszystkie materiały
dla uczniów i nauczycieli. W ramach projektu opracowany zostanie
"Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji Kluczowych",
który określi : jak kształtować u uczniów kompetencje kluczowe, jak
pracować z uczniami zdolnymi, jak pomoc uczniom klas pierwszych
gimnazjów, którzy na sprawdzianie na zakończenie 6 klasy osiągnęli
najniższe wyniki. Wobec powyższego zostanie powołana Szkolna
Grupa Wyrównawcza (dla uczniów z problemami), zorganizowane
zostaną Lokalne Zespoły Projektowe, zgodnie z potrzebami
środowiska lokalnego oraz dla utalentowanych uczniów Wirtualne
Koła Naukowe. W projekcie przewidziane jest również szkolenie
kadry pedagogicznej oraz modernizacja bazy dydaktycznej szkoły
(tablica interaktywna, 8 laptopów dla nauczycieli)
„Badanie
jakości
i
efektywności
edukacji
oraz
instytucjonalizacji zaplecza badawczego” w ramach konkursu
POKL w 2009 roku Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”,
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4
„Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe” .
Projekt realizowany w okresie od 01.12.2009 r. do 31.06.2015 r.
w Gimnazjum nr 1,2,3,4,6,7,11,14,16,17,18,19,20,22,23,26,48
przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie. Projekt zakłada
przeprowadzenie badania sprawdzającego kompetencje językowe.
Wybrani uczniowie III klas z 17 wrocławskich gimnazjów będą pisać
test z j. niemieckiego sprawdzający znajomość języka na poziomie
trzech kompetencji: czytania, słuchania i pisania. Istotnym
elementem
badania
będzie
wypełnienie
kwestionariusza
skierowanego do uczniów, nauczycieli języków obcych i dyrektorów
szkół dot. społecznych, ekonomicznych i systemowych uwarunkowań
wywierających wpływ na poziom i sposób nauczania języków
obcych.
„Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – budowa
systemu wsparcia i pomocy” w ramach Priorytetu IX Rozwój
wykształcenia
i
kompetencji
w
regionach,
Działania
9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w
jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany od 01.11.2009 r. do
30.10.2011 r. w szkole podstawowej nr 26,76, 99 oraz gimnazjum
nr 3 z budżetem 8 391 622,37 zł. przez Fundację „Promyk Słońca”.
Realizacja projektu zakłada wypracowanie modelu współpracy
wewnątrz szkoły na rzecz ucznia niepełnosprawnego w celu
udzielenia mu niezbędnego wsparcia, by w pełni mógł stać się
uczestnikiem
społeczności
szkolnej.
Ponadto
w
projekcie
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zaplanowane zostały następujące działania: 1) zorganizowanie cyklu
szkoleń dla nauczycieli szkół zgłoszonych do udziału w projekcie, 2)
opracowanie i publikacja materiałów informacyjnych z zakresu
edukacji włączającej, 3) prowadzenie doradztwa i konsultacji dla
szkół w zakresie regulacji prawnych, organizacji kształcenia,
konstruowania
programów
edukacyjnych
dla
uczniów
niepełnosprawnych, systemu oceniania itd., 4) utworzenie w
szkołach tzw. zespołów wspierających; interdyscyplinarny zespół
stanowić ma wsparcie i niezbędne zaplecze dla nauczyciela
mającego w klasie ucznia niepełnosprawnego, 5) prowadzenie w
szkołach zajęć terapeutycznych dla uczniów.
„Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania
umiejętności uczniów Polski Centralnej i PołudniowoZachodniej” w ramach konkursu POKL w 2009 roku Priorytet III
„Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3 Poprawa jakości
kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod
kształcenia – projekty konkursowe”. Projekt realizowany w okresie
od 01.10.2009 r. do 31.12.2013 r. w Zespole Szkół Budowlanych
oraz Zespole Szkół nr 23 z budżetem 16 360 873,27 zł. przez
Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie i DSW. Celem
projektu jest udzielenie szkołom wsparcia w postaci środków
dydaktycznych i pomocy dydaktycznych służących do realizacji
zadań wynikających z napisanego przez nauczyciela autorskiego
programu z zakresu danej dziedziny kompetencji kluczowych tj. IT,
języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych. Ponadto
projekt przewiduje zorganizowanie dla nauczycieli opracowujących i
wdrażających programy kształtowania kompetencji kluczowych
warsztatów i seminariów w celu napisania programu oraz wymiany
doświadczeń w trakcie ich realizacji w roku szkolnym.
"Od praktykanta do pracownika – zaawansowane szkolenia
dla uczniów szkół zawodowych" W ramach programów unijnych
POKL od 2008 roku Miasto Wrocław w partnerstwie z Agencją
Rozwoju
Aglomeracji
Wrocławskiej
realizuje
projekt:
"Od
praktykanta do pracownika - zaawansowane szkolenia dla uczniów
szkół zawodowych". Okres realizacji: od 1.09.2008 r. - 31.08.2010
r. Liczba beneficjentów - 621 uczniów. Projekt zakłada realizację
praktycznego kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych:

1 etap – w oparciu o własną bazę kształcenia (w tym CKP) w
zakresie technologii prostych i średniozaawansowanych,

2 etap – zajęcia praktyczne w zakładzie pracy w zakresie
zaawansowanych technologii z udziałem nauczyciela (opiekuna
grupy).
W 2010 roku budżet projektu wyniósł 444 379,84 zł, w tym wkład
własny Miasta Wrocław 66 656,98 zł, który został przekazany na
konto ARAW w I kwartale 2010.
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„Kursy przygotowujące nauczycieli oraz pracowników
placówek oświatowych do pracy z dziećmi z dysfunkcjami
rozwojowymi” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IX Rozwój wy kształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu
oświaty realizowany w partnerstwie z Fundacją „Promyk Słońca”.
Okres realizacji: luty 2009 do styczeń 2011. Całkowity koszt
projektu 1 098 758 zł.
„Wprowadzenie nowej metody przeciwdziałania objawom
ADHD – asystent ucznia z ADHD we wrocławskiej szkole” to
projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Biuro projektu mieści się we Wrocławskim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli. Projekt realizowany jest od 3.08.2009r.
do 31.07.2010r. W 2010r. budżet projektu wyniósł 694 947 zł.
Projekt skierowany jest do 25 uczniów wrocławskich szkół
podstawowych z klas I-III ze zdiagnozowanym ADHD i ma na celu
wyrównywanie ich szans edukacyjnych. Każdy uczeń ma asystenta,
który pracuje z nim w trakcie lekcji prowadzonych przez nauczyciela,
jak również po zajęciach szkolnych m.in. pomaga uczniowi odrabiać
zadania domowe.
„Klucz do przyszłości – Przeciwdziałanie marginalizacji i
wykluczeniu społecznemu młodzieży z grupy szczególnego
ryzyka” to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Biuro projektu mieści się we Wrocławskim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli. Projekt realizowany jest od 3.08.2009r.
do 31.07.2011r. W 2010r. budżet projektu wyniesie 715 898 zł.
Projekt zakłada rozszerzenie instytucjonalnych form pomocy na
rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, którego
głównym celem jest przeciwdziałanie marginalizacji dzieci i
młodzieży z wybranych placówek resocjalizacyjnych, wyrównywanie
ich szans edukacyjnych oraz zmniejszenie dysproporcji w
konfrontacji z rówieśnikami. W ramach projektu planowane jest
objęcie wsparciem co najmniej 92 wychowanków z trzech placówek
resocjalizacyjnych na terenie Miasta Wrocław.
”Nowoczesna edukacja-zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne
dla uczniów Liceum Ogólnokształcące Nr VII we Wrocławiu w
oparciu o współpracę z Politechniką Wrocławską i
Uniwersytetem
Wrocławskim”.
W
ramach
Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z utrudnionym dostępem do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Liceum
Ogólnokształcące Nr VII otrzymało dofinansowanie na projekt
mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych i rozbudzenie
zainteresowań
uczniów
w
zakresie
nauk
matematyczno-
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przyrodniczych. Projekt ten jest realizowany w okresie od 1 sierpnia
2009 do 31 lipca 2010r. z liczbą beneficjentów 840 (uczniowie klas I
i II Liceum Ogólnokształcącego Nr VII) i budżetem 637.801,36 zł.
Projekt
jest
poszerzeniem
programu
własnego
nauczania
matematyki, wybranego programu nauczania fizyki a także
programu własnego nauczania chemii o realizację przedsięwzięć
takich jak: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych, zajęć laboratoryjnych z chemii przy
współudziale Politechniki Wrocławskiej, zajęć laboratoryjnych z fizyki
przy współudziale z Uniwersytetem Wrocławskim oraz wykłady i
warsztaty interdyscyplinarne „Nowoczesna chemia obliczeniowa i
modelowanie molekularne” przy współudziale z Politechniką
Wrocławską. W 2010 roku dofinansowanie projektu wyniosło
293.076 zł.
„Pierwsze kroki...- uruchomienie nowych oddziałów przy
przedszkolu Nr 58 we Wrocławiu”. Projekt realizowany w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, poddziałanie 9.1.1.
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej. Projekt ten jest realizowany od października 2009 r. i
zakończy się w sierpniu 2011 r. Poprzez powstanie 6 nowych
oddziałów, stworzenie 150 miejsc przedszkolnych, przeprowadzanie
innowacyjnych programów nauczania, a także dodatkowych zajęć
sobotnich, w których uczestniczyć będzie 150 rodziców projekt
przyczyni się do upowszechnienia i zwiększenia świadomości
potrzeby edukacji przedszkolnej, zwiększenia liczby miejsc w
przedszkolach publicznych we Wrocławiu oraz podniesie jakość
nauczania przedszkolnego. Budżet projektu wynosi 2.191.264,63 zł ,
w tym wkład własny Gminy to 219.126,46 zł.
„Ekspresja
talentów-integracja
uczniów
słyszących
i
niesłyszących w Zespole Szkół Integracyjnych”. W ramach
konkursu POKL w 2009 roku Priorytet III „Wysoka jakość systemu
oświaty”, Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie
3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia- projekty
konkursowe”, Zespół Szkół Integracyjnych otrzymał dofinansowanie
w wysokości 379 124 zł. Projekt obejmuje 3 lata szkolne tj. okres od
10 września 2009 do 29 czerwca 2012. W roku 2010 budżet
projektu wynosi 116 272 zł. Projekt skierowany jest do 40 uczniów 2
pierwszych klas integracyjnych, w tym 30 uczniów słyszących i 10
uczniów niesłyszących. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie
innowacyjnego programu rozwijającego komunikację pomiędzy
młodzieżą słyszącą i niesłyszącą za pomocą języka miganego.
Rezultatem realizacji projektu będzie opracowany i wdrożony
innowacyjny program nauczania języka miganego oraz program
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doskonalenia
komunikacji
poprzez
zajęcia
biblioterapii,
choreoterapii, muzykoterapii, warsztaty teatralne i plastyczne.
„Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” - projekt
systemowy, w którym Liderem jest Urząd Marszałkowski, a Gmina
Wrocław – partnerem, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego Priorytet VII
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym
Śląsku” jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 118. Projekt
obejmuje okres od maja 2009r. do grudnia 2010r. Całkowita
wartość projektu wynosi 23 265 556,87 zł. Celem projektu jest
poprawa jakości i efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów
matematyczno- przyrodniczych poprzez szerokie wykorzystanie
eksperymentu od najwcześniejszych etapów nauczania. W ramach
projektu wyposażona zostałnie pracownia przyrodnicza wraz z
niezbędną technologią informacyjną w celu uatrakcyjnienia zajęć.
Nauczyciele zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć z
eksperymentem oraz do rozbudzania zainteresowań oraz uzdolnień
uczniów.
„ Dolnośląska e-Szkoła” - projekt systemowy, realizowany przez
Samorząd Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Dolny Śląsk, Priorytet II „Rozwój
społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku”, w którym
uczestniczą: Szkoły Podstawowe nr 74, 64, 22, 93, Gimnazja nr
1,7,19,22 oraz Licea Ogólnokształcące nr XV, X i Zespoły Szkół nr
1,4,5. Projekt obejmuje okres od maja 2009r. do grudnia 2010r.
Całkowita wartość projektu wynosi 19 278 677,65 zł. Celem
projektu jest wsparcie szkoły na drodze do kolejnego etapu rozwoju
technologii informacyjnej w jej działaniach, poprzez stworzenie
warunków do skutecznego stosowania tej technologii przez
nauczycieli w pracy dydaktycznej oraz przez uczniów w ich
kształceniu się. Projekt e-Szkoła polega na wdrożeniu kilku
projektów umożliwiających przejście wybranym szkołom na terenie
województwa na wyższy etap rozwoju technologii informacyjnej w
edukacji.
„Fizyka jest ciekawa” w ramach konkursu POKL w 2009 roku
Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3
„Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja
treści i metod kształcenia- projekty konkursowe”. Projekt
realizowany w okresie od 1 listopada 2009r. do 30 września 2012r z
liczbą uczniów 560 z 7 wrocławskich Liceów Ogólnokształcących i
budżetem 12 216 944,00zł. przez firmę Pwn.pl spółka z o.o.
Projekt ma na celu rozbudzenie u uczniów zainteresowania fizyką
poprzez zajęcia w ramach kół naukowych i organizację konkursów
naukowych, poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie fizyki, dzięki
stosowaniu na lekcjach nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz
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rozwój szkolnego ruchu naukowego poprzez współpracę z uczelniami
wyższymi.
„Odkrywać nieznane, tworzyć nowe program rozwijania
zainteresowań fizyką” w ramach konkursu POKL w 2009 roku
Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3
„Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja
treści i metod kształcenia- projekty konkursowe”. Projekt
realizowany w okresie od 1 marca 2009r. do 28 lutego 2012 z liczbą
uczniów 102 z 5 wrocławskich Gimnazjów i budżetem 14 432
147,27zł. przez firmę Pwn.pl spółka z o.o. Projekt ma na celu
podwyższenie kompetencji matematycznych, informatycznych i
naukowo-technicznych uczniów, rozwój percepcji oraz przyswajania
wiedzy kierunkowej. . Projekt zakłada ciekawą ofertę dodatkowych
zajęć dla nauczycieli fizyki pragnących rozwijać swoją pasję i dzielić
się nią ze swoimi uczniami.
„Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne
potrzeby edukacyjne uczniów” w ramach konkursu POKL w 2009
roku Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3
„Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja
treści i metod kształcenia- projekty konkursowe”. Projekt
realizowany w okresie od 1 grudnia 2009r. do 31 września 2012 z
liczbą uczniów 26 ze Szkoły Podstawowej nr 46 oraz 40 uczniów
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 8 i budżetem 4 658 950 zł.
przez firmę Pwn.pl spółka z o.o. Ogólnym celem projektu jest
opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów nauczania
rozwijających umiejętności społeczne i kompetencje kluczowe
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparciem
zostaną objęci nauczyciele i uczniowie klas od 1 do 3 szkół
podstawowych. Wsparcie dla uczniów polegać będzie w pierwszej
części projektu na organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, na
których testowo prowadzone będą elementy innowacyjnych
programów oraz (w ostatnim roku) na uczestnictwie w lekcjach
prowadzonych przy wykorzystaniu opracowanych innowacyjnych
programów nauczania. Projekt zakłada również organizacje
specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli pod okiem ekspertów z
wybranych dziedzin.
„Akademia
uczniowska.
Projekty
matematycznoprzyrodnicze w gimnazjach”. Projekt w ramach POKL Priorytet III
Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja
treści i metod kształcenia. Projekt jest realizowany od grudnia 2009
r. do kwietnia 2014 r. przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w
Warszawie, w którym udział biorą uczniowie z 5 województw. W
projekcie uczestniczy 20 wrocławskich gimnazjów nr: 1, 2, 7, 13,
14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 w ZS 3, 34, 38,
47 w ZS nr 13. Celem głównym „Akademii Uczniowskiej” jest
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podniesienie efektywności nauczania w szkołach gimnazjalnych za
pomocą
skutecznych
programów
kształcenia
kompetencji
kluczowych na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
i na zajęciach szkolnych kół naukowych, co zaowocuje lepszymi
wynikami w nauczaniu i częstszym wyborem przez uczniów ścieżek
edukacyjnych, a w przyszłości karier zawodowych związanych z
przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi. Całkowita wartość
projektu 18 344 001 zł.
„Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w
polskim systemie edukacji”. Projekt realizowany w ramach POKL
Priorytet IX Rozwój i wykształcenie w regionach, Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych. Projekt jest realizowany przez Dolnośląskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu
jako jednostka organizacyjna Samorządu Województwa. Rozpoczął
się w styczniu 2010 r. i zakończy się w listopadzie 2011 r. W
projekcie bierze udział 14 wrocławskich placówek: SP nr 22, 64, 74,
93, 118, G 1, 7, 19, 22, LO X, LO XV oraz ZS 1, 4 i ZS 5. Celem
projektu jest wyrównanie szans uczniów o utrudnionym dostępie do
edukacji, zmniejszanie różnic i podnoszenie poziomu nauczania,
wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia
ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych czyli
samodzielnego
myślenia,
rozumowania
matematycznego,
stosowania alternatywnych rozwiązań oraz aktywnego korzystania z
technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu
przewidziane są m.in. zajęcia pozalekcyjne (obejmujące koła
zainteresowań i zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze) oraz
pozaszkolne
realizowane
z
wykorzystaniem
nowoczesnych
technologii
–
platformy
edukacyjnej,
mobilnych
pracowni
komputerowych i interaktywnych oraz pracowni przyrodniczych, a
także wycieczki dydaktyczne na terenie Dolnego Śląska i zajęcia w
Multicentrum, które powstanie w Jaworze. Całkowity budżet projektu
to 12 000 000 zł.
„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” projekt systemowy realizowany przez Samorząd Województwa
Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji
Zawodowej i Doskonalenia Zawodowego w Wałbrzychu w ramach PO
KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego. Obejmuje realizację projektu m.in. przez 14
wrocławskich placówek ponadgimnazjalnych, w szczególności:
dodatkowych
zajęć
pozalekcyjnych
i
pozaszkolnych
ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, wycieczki
zawodoznawcze, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, dodatkowe
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zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, staże, wyjazdowe zajęcia
specjalistyczne, tutoring. Celem projektu jest podniesienie jakości i
atrakcyjności kształcenia zawodowego młodzieży. Termin realizacji od 1 czerwca 2009 do 30 grudnia 2010 roku.
„Rozbudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych w Zespole
Szkół Budowlanych przy ul. Grabiszyńskiej” – projekt
zrealizowany w ramach Priorytetu 7 „Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku” Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2007-2013. Projekt był realizowany w latach 2007-2009 (data
zakończenia rzeczowego 30.09.2009 r. W 2009 roku została
przyznana przez Urząd Marszałkowski dotacja rozwojowa, która
aktualnie, zgodnie z podpisanym w dniu 7.06.2010 r. aneksem nr 4
do umowy o dofinansowanie wynosi 5 161 040,20 zł. Realizowana
inwestycja polegała na przebudowie i rozbudowie budynków ZSB na
cele oświatowo-szkoleniowe.
„Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na potrzeby
kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul.
Borowskiej we Wrocławiu” - projekt realizowany w ramach
Priorytetu 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej
na Dolnym Śląsku” Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Projekt był
realizowany w latach 2007–2009 (data zakończenia rzeczowego
30.09.2009 r.). W 2009 roku została przyznana przez Urząd
Marszałkowski dotacja rozwojowa, która aktualnie, zgodnie z
podpisanym w dniu 1.06.2010 r. aneksem nr 2 do umowy o
dofinansowanie wynosi 7 546 037,04 zł. Realizowana inwestycja
polegała na przebudowie kompleksu budynków warsztatowych
celem dostosowania do aktualnych potrzeb placówki oświatowej oraz
zakupie nowego, specjalistycznego wyposażenia.
„Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym
Śląsku” - projekt partnerski w ramach Priorytetu 7 „Rozbudowa i
modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013 Miasta Wrocław, innych powiatów i Urzędu
Marszałkowskiego. Planowana kwota dofinansowania – 8 686 229 zł.

Tabela 13 Realizacja programów unijnych w szkołach w roku szkolnym 2009/2010
Lp.

Nazwa projektu

Uczestnicy
projektu

1 Równaj do najlepszych. Szkoła
Zajęcia wyrównawcze i Podstawowa nr
pozalekcyjne dla
76
uczniów Szkoły
Podstawowej nr 76 we
Wrocławiu

Liczba
dofinansowanie
cała kwota
beneficjentów
w 2010
dofinansowania
(zł)
(zł)
180 uczniów
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123 652

299 960

2 MOSTY

Gimnazjum nr 18

75 uczniów

53 324

106 648

3 Od praktykanta do
pracownikazaawansowane
szkolenia dla uczniów
szkół zawodowych

szkoły zawodowe

621 uczniów

444380

966 580

4 Wprowadzenie nowej
metody
przeciwdziałania
objawom ADHD –
asystent ucznia z ADHD
we wrocławskiej szkole
5 Klucz do przyszłości –
Przeciwdziałanie
marginalizacji i
wykluczeniu
społecznemu młodzieży
z grupy szczególnego
ryzyka

wrocławskie
szkoły
podstawowe

25 uczniów

694 947

1 158 985

92 uczniów

715 898

1 417 949

840 uczniów

177 053

637 801,

150 uczniów,
150 rodziców

1066711

2 191 265,

40 uczniów

116 272

379 124

Uczniowie
Szkoły
Podstawowej
Nr 118

180-

180 000

6

7

8

9

Młodzieżowy
Ośrodek
Socjoterapii Nr 2,
Młodzieżowy
Ośrodek
Socjoterapii Nr 3,
Młodzieżowy
Ośrodek
Wychowawczy
Nowoczesna edukacja- Liceum
zajęcia wyrównawcze i Ogólnokształcące
pozalekcyjne dla
Nr VII
uczniów Liceum
Ogólnokształcące Nr VII
we Wrocławiu w oparciu
o współpracę z
Politechniką
Wrocławską i
Uniwersytetem
Wrocławskim
Pierwsze kroki...Przedszkole Nr
uruchomienie nowych 58
oddziałów przy
Przedszkolu Nr 58 we
Wrocławiu
Ekspresja talentówZespół Szkół
integracja uczniów
Integracyjnych
słyszących i
niesłyszących w
Zespole Szkół
Integracyjnych
Pracownia przyrodnicza Szkoła
w każdej gminie
Podstawowa Nr
118
RAZEM

5.3.

2 173

3 392 417

7 338 312

W Programie Partnerskie Projekty Szkół – Comenius (PPSComenius) uczestniczyło 11 placówek (14 projektów) – 5 szkół
podstawowych (7 projektów), 1 gimnazjum oraz 5 szkół
ponadgimnazjalnych (6 projektów). Cześć projektów (6) zakończyła
się w lipcu 2010 r. Środki przeznaczone na realizację tych projektów
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wydatkowane są w szkołach zgodnie z harmonogramem i budżetem
projektu. Pozostałe 8 projektów będzie nadal kontynuowane, aż do
lipca 2011 r. Środki przeznaczone na te projekty to dofinansowanie
na poziomie 24 000 € dla każdego projektu. Na konto gminy
wpłynęło w 2009 r. 80% tej kwoty, czyli 629 038,08 zł (szkoły
podstawowe – 314 519,04 zł, szkoły ponadgimnazjalne – 314 519,04
zł). Środki przekazywane są przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji – Narodową Agencję Programu Comenius, w wysokości
80% dofinansowania w pierwszym roku realizacji projektu. Pozostałe
20% zostaje przesłane przez NA po zaakceptowaniu Raportów
Końcowych. Do tego momentu brakujące środki zapewniane są przez
Miasto Wrocław. Dofinansowanie szkoły wykorzystały głównie na
wyjazdy zagraniczne oraz na potrzeby związane z realizacją
projektów, w przeważającej większości na zakup materiałów
dydaktycznych, wyposażenie i usługi.
Tabela 14 Wysokość dofinansowania projektów realizowanych w ramach PPS Comenius w roku
szkolnym 2009/2010
Typ szkoły
Liczba
Kwoty dofinansowania (zł)
Liczba uczniów
projektów
SP
7
542 370,40
2228
G

5.4.

1

PG

6

Razem

14

81 393,60

100

501 673,60

261

1 125 437,60

2589

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” zostały
zrealizowane 2 seminaria kontaktowe: w Finlandii dla nauczycieli z
Gimnazjum Nr 28 i w Wielkiej Brytanii dla nauczycieli Zespołu Szkół
Integracyjnych oraz 1 wizyta przygotowawcza dla nauczycieli ze
Szkoły Podstawowej Nr 118 w Portugalii. Łączna kwota
dofinansowania to 5720 €. Seminarium kontaktowe ma na celu
umożliwienie placówkom zainteresowanym realizowaniem projektów
Comeniusa znalezienie potencjalnych partnerów z innych krajów
europejskich, utworzenie grupy partnerskiej oraz uzyskania
konkretnych informacji
dotyczących
opracowania
przyszłego
projektu.
Wizyta
przygotowawcza
ma
na
celu
spotkanie
potencjalnych partnerów w celu opracowania założeń, celów,
budżetu itp. przyszłego projektu.

6. Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników
6.1.
W 2009 r. rozpatrzono 187 wniosków o dofinansowanie kształcenia
młodocianych pracowników, z czego zrefundowano koszty
kształcenia 120 pracodawcom na kwotę 838 439,97 zł za
wykształcenie 152 uczniów, z czego 108 uczniów odbywało
szkolenie w formie nauki zawodu, a 44 odbywało szkolenie w formie
przyuczenia
do
wykonywania
określonej
pracy;
W pierwszej połowie 2010 roku rozpatrzono 20 wniosków
o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników, z czego
zrefundowano koszty kształcenia 18 pracodawcom na kwotę
62 114,66 zł za wykształcenie 15 uczniów, z czego
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6 uczniów odbywało szkolenie w formie nauki zawodu, a 9 odbywało
szkolenie w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
7. Dofinansowanie dowozu uczniów
7.1.
Z transportu do 10 placówek oświatowych (Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 8 przy ul. Wejherowskiej 28, Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9 przy ul. Wejherowskiej 28,
Zespół Szkół Integracyjnych przy ul. Nowodworskiej 78/82, Zespół
Szkół nr 21 przy ul. Ignuta 28, Zespół Szkół nr 11 przy ul.
Grochowej 36/38, Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Janiszewskiego
14, Gimnazjum nr 28 przy ul. Zachodniej 2, Zespół Placówek
Oświatowych nr 2 przy ul. Głogowskiej 30, Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Dzieci Niewidomych przy ul. Kamiennogórskiej 16,
Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji przy ul. Wejherowskiej 28)
korzystało 200 uczniów, a jego koszt w roku szkolnym
2009/2010 r. wyniósł 1 374 904 zł; Opracowano specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia i przygotowano wspólnie z
Wydziałem zamówień Publicznych postępowanie przetargowe w celu
wyłonienia przewoźnika na zadanie w latach szkolnych 2010/2011,
2011/2012, 2012/2013 na kwotę 10 802 549 zł.
8. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży
8.1.
wspierano szkoły w zakresie projektów budowania własnej
tożsamości Wrocławian; dofinansowano uroczystości nadania
imienia
i
sztandarów
oraz
uroczystości
jubileuszowe
w:
Przedszkolach nr 2, 68, 96, 102, 105, 106, 122, 126, 133, Szkołach
Podstawowych nr 3, 40, 47, 65, 75, 76, Gimnazjum nr 9, ZS nr 4,
ZS nr 18, ZSTiE, LO nr X, SOSW 10, MOS nr 2, CEKDiM na łączną
kwotę 54 500 zł;
8.2.
wspólnie
ze
Stowarzyszeniem
„Solidarności
Walczącej”
zorganizowano w 6 wrocławskich szkołach wystawę o Rotmistrzu
Pileckim. Wystawa jest udostępniona dla młodzieży w okresie maj –
grudzień 2010 r.;
8.3.
w czerwcu 2010 r. zakończono obchody z okazji X-lecia gimnazjów
wrocławskich; w ramach jubileuszu w roku szkolnym 2009/2010
zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
Wystawa w Rynku 29 września 2009 r., prezentująca dorobek
10-ciu lat pracy gimnazjów wrocławskich, stała się również okazją
do
zaprezentowania
specyfiki
każdej
szkoły,
osiągnięć,
najciekawszych inicjatyw, programów i działań autorskich
realizowanych przez wrocławskie gimnazja. Towarzyszyła jej parada
przedstawicieli szkół i Pocztów Sztandarowych, zakończona
umieszczeniem gimnazjalnych sztandarów do dwutygodniowej
prezentacji w salach Ratusza.
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8.4.

Dydaktyczny
Rajd
Gimnazjalny,
zrealizowany
w dniach 19-23 października 2009r., służący wymianie
doświadczeń, prezentacji szczególnych osiągnięć szkół, pobudzeniu
współzawodnictwa i międzyszkolnej integracji. Łącznie wpłynęło
dziewiętnaście różnorodnych ofert gimnazjów: projekty edukacyjne,
wieczory literackie, prezentacje teatralne, spotkania z ciekawymi
ludźmi,
warsztaty,
innowacje
pedagogiczne,
działalność
samorządowa.
Konkurs dziennikarski „Redakcja o szkole” miał swój finał 6
maja 2010 r. i wzięło w nim udział 21 gimnazjów wrocławskich.
Konkurs został poprzedzony warsztatami dziennikarskimi, które
odbyły się w dniach 16 i 17 marca 2009 roku i zorganizowane
zostały dla nauczycieli-opiekunów gazetek szkolnych bądź
kandydatów na opiekunów oraz redakcji gazetek zorganizowane
przez fundację Nowe Media oraz opiekuna gazetki „Klik” z
Gimnazjum nr 27. Od września do listopada 2009 w „Gazecie
Szkolnej Aktualności” ukazały się publikacje uczniów wrocławskich
gimnazjów. Wyniki konkursu dostępne są na stronie Urzędu
Miejskiego.
Dzień Absolwenta – imprezy organizowane w szkołach, spotkania
dawnych wychowanków (każdą ze szkół opuściło średnio 4 tysiące
absolwentów), przypomnienie ich osiągnięć, zbieranie informacji o
ich dalszych losach.
Panel dyskusyjny „Szkoła w drodze”, który odbył się 14 maja
2010 r. w Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej przy udziale takich
gości, jak: podsekretarz w Ministerstwie Edukacji Narodowej L.
Jaroń, prof. K. Szmidt, dr E. Supryn-Dulko, T. Kosiarek,
przedstawicieli Rady Rodziców oraz nauczycieli gimnazjów, uczniów i
absolwentów szkół gimnazjalnych.
Dzień Talentów, zorganizowany 1 czerwca 2010 r przez Zespół
Szkół nr 3. Impreza została przyjęta z dużym entuzjazmem,
zarówno przez samą młodzież, jak i wszystkich uczestniczących w
tym wydarzeniu. Na uwagę zasługuje różnorodność form
prezentowanej sztuki, duża konkurencja, wysoki poziom, ale przede
wszystkim ogromny entuzjazm i pasja młodych ludzi, którzy mogli
się zaprezentować przed szeroką publicznością, świętując tym
samym Dzień Dziecka.
Finał podsumowujący obchody - Gala Jubileuszu X-lecia
Gimnazjów Wrocławskich. Duma i oczywista chęć identyfikowania
się z Wrocławiem były inspiracją do powstania projektu Krasnala
Gimnazjalisty, kolejnego na wrocławskiej mapie. Podczas
uroczystej Gali zostały one wręczone wszystkim szkołom, na
pamiątkę obchodów Jubileuszu.
w ramach rozwijania edukacji regionalnej i ekologicznej:
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-

w czterech szkołach podstawowych z okolic Pracz Odrzańskich
(Kampus Pracze): SP 22, 26, 51, 95 rozpoczęto realizację projektu
„Przyroda – a to ciekawe” skierowanego do 214 sześciolatków.
Celem ogólnym projektu jest wzbudzenie zainteresowania uczniów
rozpoczynających
naukę
w
oddziałach
zerowych
wiedzą
matematyczno-przyrodniczą poprzez zapewnienie dodatkowych
zajęć świetlicowych z zakresu edukacji ekologicznej. Cele
szczegółowe projektu odnoszą się do poznawania świata przyrody,
promowania
aktywnych
form
spędzania
czasu
wolnego,
kształtowania odpowiedzialności za własne środowisko oraz
rozwijania badawczej postawy wobec świata,
kontynuowano współpracę z PTTK-Śródmieście i Zespołem Centrum
Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży przy organizacji IX edycji
konkursu „Szkoła Promująca Turystykę”, w którym udział wzięły
przedszkola,
szkoły
podstawowe,
gimnazja,
szkoły
ponadgimnazjalne;
na
organizację
konkursu
przeznaczono
10 000 zł,
kontynuowano współpracę z PTTK-Śródmieście i Gimnazjum nr 13
w
zakresie
organizacji
42
Młodzieżowej
Olimpiady
Krajoznawczej Dolnego Śląska,
kontynuowano
współpracę
z
Wydziałem
Bezpieczeństwa
i
Zarządzania Kryzysowego w zakresie projektu „Wrocławskie
dzieci uczą segregować śmieci”. W V edycji programu
uczestniczyły 24 placówki oświatowe, tj.: Przedszkola nr 41, 50, 52,
62, 64, 121, 126, 133, 149, Szkoły Podstawowe nr: 22, 83, 93, 107,
113, 118, Gimnazja nr: 9, 14, 17, 21, 25, 29, 31, 34 oraz Zespół
Szkół Budowlanych. W ciągu całego roku zaangażowało się 56
wrocławskich placówek. Koszt całości przedsięwzięcia wyniósł 45
000 zł, z czego dofinansowanie z WED to 10 000 zł,
udzielono szkołom i placówkom dotacji finansowych w
kwocie 60 000 zł na wyjazdy do Ośrodków Edukacji
Ekologicznej
(ze
środków
Gminnego
Funduszu
Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej). Z wyjazdów skorzystało łącznie
1 990 uczniów,
udzielono dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na realizację programów edukacji
ekologicznej na łączną kwotę 11 334 zł,

-

-

-

-

-

Tabela 15 Zestawienie udzielonych dotacji na realizację programów edukacji ekologicznych w roku
szkolnym 2009/2010

Lp.

Nazwa placówki

Nazwa programu

1

Przedszkole Nr 150

Jesteśmy mali w mieście Krasnali

2

ZSP Nr 8 - Przedszkole
Przyroda z nami, my z przyrodą
Nr 97
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Przyznana
dotacja (zł)
2 200
800

3

Zespół Szkół Nr 13

Zielona ścieżka wokół mojej szkoły

1 100

4

Przedszkole Nr 96

Przyroda z nami, my z przyrodą

1 300

5

Szkoła Podstawowa Nr
107

Zielono nam

1 200

6

Przedszkole Nr 146

Przedszkolak – przyjacielem przyrody

1 300

7

Przedszkole Nr 35

Jestem Częścią Świata - Umiem Dbać
o Siebie i Niego

1 300

8

Przedszkole Nr 99

Ekologio jesteś najpiękniejszym
skarbem na świecie

1 500

9

Przedszkole Nr 48

Działając razem - zmieniamy świat
na lepsze

800

10 Gimnazjum Nr 28

Brudne niebo nad Wrocławiem

700

11 Przedszkole Nr 34

"Żyj z przyrodą w zgodzie"

Specjalny Ośrodek
12 Szkolno-Wychowawczy Chrońmy przyrodę
Nr 9
Szkoła Podstawowa Nr
13
Mały ekolog
26
Szermiercza Sportowa
14 Szkoła Podstawowa Nr Jesteśmy częścią przyrody
85

-

600
600
1 034
15 434

Razem

-

1 000

realizowano program „Szare na zielone”, który obejmował:
nasadzenia drzew, krzewów i roślin odkrywkowych (w tym zielone
ekrany, zieleń ozdobna), realizacje elementów małej architektury
związanej z zielenią (podpory do roślin, trejaże, pergole, murki
oporowe),
zabiegi
pielęgnacyjno-ratownicze
na
istniejącym
drzewostanie. W programie uczestniczyło 12 placówek oświatowych:
Przedszkola nr 6, 33, 49, 52, 89, Szkoły Podstawowe nr 63, 71 i 85,
Gimnazjum nr 13, 24, ZS nr 2 i ZSI; Środki finansowe przyznane w
roku 2009 z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na realizację programu to 100 000 zł.
Zespół Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży realizował VI edycję
programu „Bezinwestycyjne oszczędzanie energii elektrycznej
we wrocławskich placówkach oświatowych – Projekt 50/50”
we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Dolnośląski.
W realizacji projektu udział wzięły udział: Przedszkola Nr 22, 27, 50,
58, 77, 89, 105, 106, 109, 110, 113, 117, 119, 125, 126, 141, 146,
148, Szkoły Podstawowe Nr 18, 22, 46, 58, 90, 118, 119, 113,
Gimnazjum Nr 2, 4, 8, 13, 15, 20, 28, 31, Licea Ogólnokształcące Nr
IV i Nr X, Zespół Szkół Nr 1, 3, 18, 25, Zespół Szkół EkonomicznoAdministracyjnych. Dla 15 najaktywniejszych uczestników przyznano
nagrody o łącznej wartości 15 000 zł. Środki zostały przeznaczone
na zakup pomocy naukowych dla wyróżnionych placówek.
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8.5.

8.6.

Zorganizowano kolejną wrocławską edycję XVI Ogólnopolskiego
Samorządowego
Konkursu
Nastolatków
„Ośmiu
Wspaniałych”. W Konkursie udział wzięły 52 osoby indywidualnie,
oraz w kategorii zgłoszenia grupowe wzięło udział 7 placówek.
Wybrano 8 Laureatów w kategorii „Ośmiu Wspaniałych Wrocławia”,
w tym 2 ze szkół gimnazjalnych (Gimnazjum nr 28, 34,) i 6 ze szkół
ponadgimnazjalnych (LO II, LO XIV, LP XII, Technikum nr 3).
Natomiast w kategorii „Ósemeczka” wyłoniono 2 osoby (SP nr 25 i
SP nr 82). Przyznano także 5 wyróżnień: w kategorii „Ósemka” – 2
uczniów Gimnazjum nr 12 i 2 uczniów ZSZ nr 5, w kategorii
„Ósemeczka” – uczennica z SP 30. Jury przyznało także 3
wyróżnienia w kategorii „Zgłoszenie grupowe” dla klubów
wolontariusza działających przy G nr 1, G nr 29 i ZS nr 1 Laureaci
edycji lokalnej otrzymali rowery oraz sprzęt turystyczny,
a wyróżnieni – atrakcyjne nagrody sportowo-edukacyjne. Łącznie
koszt organizacji Konkursu wraz z nagrodami dla laureatów wyniósł
32 250 zł.
Przeprowadzono Konkurs na najlepszy samorząd uczniowski
roku
szkolnego
2009/2010
szkół
gimnazjalnych
i
ponadgimnazjalnych Wrocławia, w którym wyróżniono 13 projektów
z 11 szkół w 2 kategoriach – całokształt działalności i najlepsza
inicjatywa. Łącznie wysokość nagród wyniosła 40 000 zł.

Tabela 16 Nagrody przyznane w konkursie na najlepszy samorząd uczniowski szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych Wrocławia w roku 2009/2010.
Kategoria
Miejsce
Laureaci
Wysokość
nagrody
(zł)
Całokształt
działalności
(gimnazja)

I miejsce

II miejsce –
równorzędnie

II miejsce równorzędnie

Gimnazjum Nr 27 za podejmowanie
oryginalnych i ciekawych pomysłów
związanych ze środowiskiem
lokalnym szkoły, za konsekwencję w
działaniu i utrzymanie wysokiego
poziomu organizacji pracy
samorządu, za olbrzymią ilość
przedsięwzięć angażującą znaczną
część społeczeństwa szkolnego w
podejmowanych zadaniach, za
profesjonalne i oryginalne działania
samorządowe, za ponadprzeciętną
organizację życia szkolnego.
Gimnazjum Nr 21 za konsekwencję
w działaniu i utrzymanie wysokiego
poziomu organizacji pracy
samorządu, za działania na rzecz
m.in. promocji zdrowia, za
niestandardowe działania na rzecz
ochrony środowiska, za
podejmowanie zadań
wolontarystycznych.
Gimnazjum Nr 14 za podejmowanie
oryginalnych i ciekawych pomysłów,
związanych ze środowiskiem
lokalnym szkoły, za ponadprzeciętną
organizację życia szkolnego, za
różnorodność działań i inicjatyw.
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5 000

4 000

4 000

III miejscerównorzędnie

III miejscerównorzędnie

Całokształt
działalności
(szkoły
ponadgimnazjalne)

I miejsce

II miejsce

III miejscerównorzędnie
Najlepsza
inicjatywa
(gimnazja)

Kulturalna

Społecznoobywatelska

Społecznoobywatelska

Najlepsza
inicjatywa
(szkoły
ponadgimnazjalne)

Kulturalna

Społecznoobywatelska

Gimnazjum Nr 1 za wielość i
różnorodność uroczystości i spotkań,
za działania na rzecz turystyki i
sportu, za podejmowanie działań i
inicjatyw obywatelskich
Gimnazjum Nr 13 za wysoki poziom
organizacji pracy samorządu, za
różnorodność działań i inicjatyw, za
olbrzymią ilość przedsięwzięć
angażującą znaczną część
społeczeństwa szkolnego w
podejmowanych zadaniach.
Liceum Ogólnokształcące Nr XII
za różnorodność działań
obywatelskich wielość oryginalnych
projektów, za aktywną współpracę
samorządu uczniowskiego z
organami szkoły, za wspieranie i
pomoc uczniom, za kreowanie
wydarzeń kulturalnych.
Zespół Szkół Budowlanych za
wielość oryginalnych projektów, za
kreowanie wydarzeń kulturalnych. za
różnorodność działań naukowych.
Zespół Szkół Nr 23 za
rozpowszechnianie praw ucznia, za
wielość różnorodnych działań i
inicjatyw.
Gimnazjum Nr 27 Gazetka
Samorządu Uczniowskiego „KLIK”
za popularyzowanie bardzo dobrego
szkolnego dziennikarstwa, za
podejmowanie oryginalnych i
ciekawych pomysłów, związanych ze
środowiskiem lokalnym szkoły.
Gimnazjum Nr 7 ”Dzieci dzieciom,
czyli Siódemka w Akcji” za
podejmowanie działań
wolontarystycznych, za
organizowanie przedsięwzięć
charytatywnych.
Gimnazjum Nr 5 – zbiór inicjatyw,
za podejmowanie oryginalnych i
ciekawych pomysłów, związanych ze
środowiskiem lokalnym szkoły, za
wielość oryginalnych projektów.
Liceum Ogólnokształcące Nr XII
„III Grudniowy Wernisaż Wystawy
Artystów Dwunastki” , za
rozpowszechnianie różnych działań
artystycznych w społeczności
szkolnej, za podejmowanie działań
charytatywnych, uczenie wrażliwości.
Zespół Szkół Nr 1 – zbiór inicjatyw,
za rozpowszechnianie różnych
działań wolontarystycznych w
społeczności szkolnej, za
podejmowanie działań
charytatywnych.

Łącznie

3 000

3 000

5 000

4 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

40 000

9. Projekty edukacyjne we współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi jednostkami
9.1.
wspierano szkoły w zakresie wymiany międzynarodowej
młodzieży. Współdziałano z organizacją międzynarodową „PolskoNiemiecka Współpraca Młodzieży” w pozyskiwaniu dofinansowania
dla 31 projektów realizowanych przez 18 wrocławskich szkół. W
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wymianie polsko-niemieckiej uczestniczyli uczniowie 6 gimnazjów
(Gimnazja nr 16, 19, 23, 24, 27, 29) i 12 szkół ponadgimnazjalnych
(Licea Ogólnokształcące nr III, IV, X, XII, XVII, Zespół Szkół nr 2, 3,
4, 23, Zespół Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół Budowlanych
oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych);
Tabela 17 Wysokość dofinansowania projektów realizowanych w ramach wymiany
polsko-niemieckiej w roku szkolnym 2009/2010.
2009 (IX-XII)
Typ szkoły

Liczba
zrealizowanych
projektów w
szkołach
publicznych
3

G
SPG
RAZEM

9.2.
9.3.

2010 (I-VI)

Kwoty
dofinansowania
(zł)

Liczba
placówek

Liczba
uczniów
wrocławsk
ich szkół

1 082

6

259

Liczba
realizowanych
projektów w
szkołach
publicznych
9

Kwoty
dofinansowania
(zł)
37 716

7

6 927

8

316

12

50 711

10

8 009

14

575

21

88 427

w ramach współpracy międzynarodowej dofinansowano:
wyjazd chóru szkolnego „Ekonomik” z Zespołu Szkół EkonomicznoAdministracyjnych na Ukrainę w dniach 7-12 października 2009 r.,
udział wrocławskiej młodzieży (z G nr 13, G nr 29 oraz z LO nr X)
pod opieką nauczyciela z G nr 13 w Europejskim Szczycie Młodzieży
w Timisoarze w Rumunii w maju 2010 r.
udział młodzieży Liceum Ogólnokształcącego nr III i nr XII w
projekcie wymiany międzynarodowej z Izraelem W ramach
współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich (20 000 zł).
organizacje pozarządowe uzyskały dofinansowanie w wysokości
293 495 zł na realizację projektów edukacyjnych w obszarze
edukacji alternatywnej, matematycznej, artystycznej i ekologicznej.

Tabela

18 Środki finansowe przekazane przez Gminę Wrocław w roku szkolnym
2009/2010 na realizację projektów edukacyjnych realizowanych przez organizacje
pozarządowe
Lp

Projekty edukacyjne

Kwota dotacji

1

Edukacja alternatywna dzieci i młodzieży (rok szkolny
2009/2010)

2

3

4

140 000

12

Edukacja matematyczna dzieci i młodzieży (rok szkolny
2009/2010)

38 495

4

Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży (rok szkolny
2009/2010)

80 000

10

35 000

5

293 495

31

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w roku
szkolnym 2009/2010
RAZEM

9.4.

Liczba
projektów

organizacje pozarządowe na mocy umów dotacyjnych uzyskały
środki finansowe w wysokości 1 200 000 zł na wsparcie techniczne
w tworzeniu nowych miejsc przedszkolnych
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Tabela 19 Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały środki na wsparcie
techniczne.
Nazwa organizacji
pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota dotacji
(zł)

1

Fundacja „Promyk Słońca”

Wsparcie techniczne
realizacji zadania
polegającego na
uruchomieniu i
prowadzeniu przedszkola
integracyjnego

800 000

2

Rzymsko-Katolicka Parafia p.w.
Ducha Świętego

3

Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety

4

Stowarzyszenie "Żyć Inaczej"

Lp

Wsparcie techniczne,
adaptacja i wyposażenie
pomieszczeń na
prowadzenie
alternatywnych form
wychowania
przedszkolnego

RAZEM

9.5.

90 410

250 000
59 590
1 200 000

dofinansowano
realizację
projektów
i
przedsięwzięć
edukacyjnych, uroczystości, konkursów i olimpiad na łączną
kwotę 687 875 zł;

Tabela 20 Projekty edukacyjne dofinansowane przez Gminę Wrocław w roku szkolnym
2009/2010
Nazwa placówki
Elektroniczne Zakłady Naukowe
projekt
Elektroniczne Zakłady Naukowe, Liceum
Ogólnokształcące Nr XV, Zespół Szkół Nr 4,
Gimnazjum Nr 7, Gimnazjum nr 1,
projekt
Gimnazjum nr 19, Gimnazjum nr 22, Szkoła
Podstawowa nr 74
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Spotkania z muzyką

Kwota
dofinansowania
(zł)
8 000

Dolnośląska e-szkoła

45 000

Nazwa przedsięwzięcia

konkurs

Zespół "Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci
konkurs
i Młodzieży"
Zespół "Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci
konkurs
i Młodzieży"
Zespół "Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci
konkurs
i Młodzieży"
Gimnazjum Nr 16

konkurs

Przedszkole nr 18
Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław
Śródmieście

projekt
konkurs

Zespół Szkół Zawodowych nr 5

konkurs

Zespół Szkół nr 14

projekt

Zespół Placówek Oświatowych nr 2

konkurs

Szkoła Podstawowa nr 17
Szkoła Podstawowa nr 76

projekt

Szkoła Podstawowa nr 97

konkurs

XVIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Obcojęzycznej

4 000

Chochoł

500

Międzynarodowe Wrocławskie
Spotkanie Modelarzy Kartonowych

500

Euro Footy Grand Prix

500

III Ogólnopolski Konkurs Literacki
"Płynąć pod prąd"
Wrocławski Dzień Przedszkolaka
IX Ogólnopolski Przegląd Młodych
Wokalistów - Debiuty 2010
XV edycja Ogólnopolskiego Turnieju
na Najlepszego Ucznia w Zawodzie
Cukiernik i Piekarz
Liga Naukowa 2010
I Dolnośląski Konkurs Form
Tanecznych "Z przytupem"
wycieczka do Parku Miniatur
Zabytków Dolnego Śląska i sztolni
uranowych w Kowarach jako nagroda
główna w międzynarodowym
konkursie "Matematyka bez granic"
Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w Grach Zespołowych
ELBLĄG 2010
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1 000
7 000
500
2 000
4 950
1 000

1 200

2 060

Gimnazjum nr 39
Gimnazjum Nr 5
Zespół Szkół nr 18
Zespół Szkół Gastronomicznych

konkurs
projekt

Wrocławskie Szkoły Podstawowe

projekt

Szkoła Podstawowa nr 22
Szkoła Podstawowa nr 26
Szkoła Podstawowa nr 51
Szkoła Podstawowa nr 95
Szkoła Podstawowa nr 113
Szkoła Podstawowa nr 24
Szkoła Podstawowa nr 25
Szkoła Podstawowa nr 19

projekt

Zespół Szkół nr 5
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
Liceum Ogólnokształcące nr III
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkół nr 14
Liceum Ogólnokształcące Nr VII
Szkoła Podstawowa nr 18
Gimnazjum nr 1

Ogólnopolska Gimnazjada w Grach
Zespołowych SIEDLCE 2010
biesiady ”Europa na widelcu”
Realizacja programu "Książka w
szkole"

Przyroda, a to ciekawe

Program wymiany międzynarodowej
(m. in. Konkurs Odyseja Umysłu,
wymiana młodzieży z Liceum des
Feuillants z Poitiers we Francji w
ramach umowy partnerskiej między
szkołami, współpraca międzyszkolna
ze Szkołą Polską w miejscowości
Sambor na Ukrainie, wyjazd do
Rzymu dla finalistów i laureatów
projekt
olimpiad przedmiotowych i
konkursów ogólnopolskich i
międzynarodowych, Międzynarodowa
Olimpiada Lingwistyki Teoretycznej,
Matematycznej, Stosowanej w
Sztokholmie, Międzynarodowe
Mistrzostwa w Grach
Matematycznych i Logicznych w
Paryżu

Razem

8 615
3 000
533 350

37 000

27 700

687 875

10. Organizowanie i finansowanie czasu wolnego
10.1. zorganizowano wypoczynek zimowy, z którego skorzystało 8 056
uczniów. Na ten cel przekazano z budżetu Miasta kwotę 397 068 zł.
W ramach wypoczynku zimowego zorganizowano zajęcia otwarte w
58 szkołach i 1 MDK-u oraz półkolonie dla dzieci młodszych w 24
szkołach i placówkach.
10.2. zorganizowano wypoczynek letni, z którego skorzystało 2 667
uczniów. Na ten cel przeznaczono z budżetu Miasta kwotę 456 518
zł. W czasie ferii letnich zorganizowano półkolonie w 17 szkołach i
placówkach.
10.3. Kontynuowano realizację Programu Pomocy dla Rodzin
Wielodzietnych
„Dwa
plus
trzy
i
jeszcze
więcej”.
Zorganizowano bezpłatne zajęcia pływackie dla rodzin wielodzietnych
na siedmiu basenach szkolnych. Z tych zajęć skorzystało około 230
osób.
10.4. w ramach działalności 4 Młodzieżowych Domów Kultury z zajęć
pozalekcyjnych skorzystało (łącznie z imprezami masowymi) 51 924
dzieci i młodzieży. Koszt funkcjonowania MDK-ów wyniósł
7 204 313 zł; przeciętnie każde dziecko skorzystało z oferty
za 139 zł.
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11. Poprawa stanu bezpieczeństwa oraz estetyki siedzib szkół i placówek
11.1. w roku szkolnym 2009/2010 realizowano 6 nowych inwestycji
oświatowych: przedszkoli oraz zespołów szkolno-przedszkolnych na
łączną kwotę 40,6 mln zł.
Tabela 21 Zestawienie inwestycji realizowanych w roku szkolnym 2009/2010
Wartość inwestycji (dane
z kart monitoringu
Lokalizacja
Lp.
Nazwa inwestycji
inwestycji)
Inwestycje zakończone
1.

Przedszkole 6-oddziałowe:

ul. Szkocka

Ok. 6,5 mln
z wyposażeniem

ul. Stanisławowska

Ok. 10,0 mln
z wyposażeniem

ul. Wieczysta

Ok. 7,6 mln
z wyposażeniem

Budynek przedszkola został wybudowany w
tzw. „szybkiej technologii”. Obiekt oddano do
użytkowania w październiku 2009 r.,
działalność edukacyjną rozpoczęto od
listopada 2009 r.
2.

Zespół szkolno-przedszkolny:
Budynek przedszkola dobudowany do
budynku istniejącej szkoły, przedszkole 6oddz., obiekt oddano do użytkowania w
październiku 2009 r., działalność edukacyjną
rozpoczęto od listopada 2009r.

3.

Zespół szkolno-przedszkolny:
Budynek przedszkola dobudowany do
budynku istniejącej szkoły , przedszkole 6oddz., obiekt oddano do użytkowania w
październiku 2009 r., działalność edukacyjną
rozpoczęto od listopada 2009 r.

Inwestycje w trakcie realizacji
1.

Zespół szkolno-przedszkolny:

ul. Częstochowska

Ok. 7,0 mln
z wyposażeniem

ul. Prochowicka

Ok. 4,7 mln
z wyposażeniem

ul. Wałbrzyska

Ok. 4,8 mln
z wyposażeniem

Budynek przedszkola dobudowany do
budynku istniejącej szkoły, przedszkole 5oddz., obiekt w trakcie procedury odbiorowej
2.

Przedszkola 6-oddziałowe:
Budynek przedszkola został wybudowany w
tzw.” szybkiej technologii”, obiekt w trakcie
procedury odbiorowej

3.

Przedszkola 6-oddziałowe:
Budynek przedszkola został wybudowany w
tzw.” szybkiej technologii”, zakończono
procedurę odbiorową
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11.2.

zgodnie z
Wieloletnim Planem Inwestycyjnym realizowano
14 inwestycji modernizacyjnych na łączną kwotę 38 mln zł;
8 z nich zostało zakończonych, 6 jest w trakcie realizacji.

Tabela 22 Realizacja programów ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
Programy

Całkowity koszt
inwestycji (zł)

Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli:

-

Zakończono przebudowę budynku przedszkola nr 61 przy ul. Gajowickiej

238 000

Budowa i kompleksowa przebudowa budynków szkół podstawowych:

-

Zakończono kolejny etap przebudowy budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10
przy ul. Rumiankowej

2 000 000

-

W trakcie realizacji jest ostatni etap przebudowy budynku Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego nr 10 przy ul. Rumiankowej (remont sali gimnastycznej)

1 200 000

-

Zakończono przebudowę budynku szkoły – remont dachu w Szkole Podstawowej nr 73
przy ul. Glinianej

-

Budowa i kompleksowa przebudowa budynków gimnazjów:
Przebudowa budynku szkoły – jeden etap – remont dachów i elewacji wraz z
dociepleniem sali gimnastycznej i segmentów 3 i 4 oraz wymianą stolarki okiennej (w
tym 620 000 zł z GFOŚ) w Gimnazjum nr 21 przy ul. Św. Jerzego

979 020

-

W trakcie realizacji jest przebudowa dachu oraz przebudowa łącznika wejścia do
budynku oraz remont elewacji segmentu 1 i 2 w Gimnazjum nr 21 przy ul. Św. Jerzego

800 000

505 497

Budowa i kompleksowa przebudowa budynków szkół ponadgimnazjalnych:
- Zakończono przebudowę kolejnego etapu: przebudowę ogrodzenia terenu szkoły z
bramami i furtkami z uwzględnieniem ochrony akustycznej – zielony ekran + wycinka drzew
w Zespole Szkół nr 14 przy al. Brücknera

437 351

-

478 668

Zakończono kolejny etap przebudowy budynku – remont dachu w Liceum
Ogólnokształcącym nr XVII przy ul. Tęczowej

-

W trakcie realizacji jest termomodernizacja – remont dachów stromych i płaskich wraz z
dociepleniem, dostosowanie szkoły do wymogów przepisów p. poż. w Zespole Szkół nr
23 przy ul. Dawida
Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych:

480 000

-

Zakończono budowę sali gimnastycznej wraz aulą w Liceum Ogólnokształcącym nr XII
przy ul. Orląt Lwowskich

10 483 221

-

Zakończono budowę budynku bloku sportowego i biblioteki w Gimnazjum nr 13 przy ul.
Reja

11 276 859

-

W trakcie realizacji jest rozbudowa z przebudową bloku sportowego w Szkole
Podstawowej nr 73 przy ul. Glinianej

-

W trakcie realizacji jest budowa bloku sportowo – rekreacyjnego Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 3 i Zespole Szkół Plastycznych przy ul. Piotra Skargi

-

W trakcie realizacji jest rozbudowa z przebudową bloku sportowego w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 10 przy ul. Parkowej

11.3.

400 000
9 500 000
330 000

w roku szkolnym 2009/2010 wykonano remonty i „małe projekty”
inwestycyjne w 29 szkołach i placówkach. Prace dotyczyły głównie
termomodernizacji budynków, remontów dachów, wymiany instalacji
elektrycznej i wymiany stolarki okiennej. Łączna wartość remontów –
11 446 579 zł, z czego zrealizowano już prace na kwotę 7 374 579
zł.
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Tabela 23 Zestawienie remontów zakończonych
L.p.

Placówka i adres

Zakres remontu

Wartość inwestycji
(zł)

Dachy
1 ZSP nr 8 ul. Składowa

Remont dachu

641 000

2 P nr 71 ul. Kiełczowska

Termomodernizacja budynku

459 053

3 G nr 5 ul. Pawłowa

Termomodernizacja budynku –
dokończenie

685 411

4 G nr 29 ul. Kraińskiego

Termomodernizacja budynku

780 051

5 ZSO nr 3 ul. Piotra Skargi

Odnowienie elewacji – etap I

1 096 197

6 ZSP nr 5 ul. Osobowicka

Remont elewacji i wejścia do sali
gimnastycznej

100 000

Przebudowa sanitariatów

400 000

Wymiana stolarki okiennej

147 958

Elewacje

Sanitariaty
7 ZS nr 4 ul. Powstańców Śląskich
Okna
8 ZSE-A ul. Worcella
9 SP nr 23 ul. Przystankowa
10 P nr 2 ul. Sławka
11 P nr 77 ul. Niemcewicza

Wymiana stolarki okiennej
Wymiana stolarki okiennej
Wymiana stolarki okiennej

100 000
80 000
70 000

Instalacje elektryczne
12 SP nr 85 ul. Traugutta

Wymiana instalacji elektrycznej

360 000

13 LZN ul. Kiełczowska

Wymiana sieci ciepłowniczej zewnętrznej

129 564

14 SP nr 95 ul. Starogajowa

Adaptacja pomieszczeń szkoły na
pomieszczenia poradni psychologiczno
pedagogicznej

563 002

15 P nr 33 ul. Łąkowa

Izolacja fundamentów

200 000

16 LO nr III ul. Składowa

Remont sali gimnastycznej i zaplecza

17 ZS nr 14 ul. Brucknera

Budowa łącznika

18 ZSTiE i ZS-5 ul. Hauke Bosaka

Remont zaplecza sali gimnastycznej

Inne

18 ZS nr 11 ul. Grochowa
19 P nr 6 ul. Braci Gierymskich
20 LO nr XVII ul. Tęczowa

21 ZSP nr 8 ul. Składowa
22 SP nr 108 ul. Chrobrego

Remont korytarzy z wymianą posadzek i
instalacji c.o.
Kotwienie budynku z przebudową wejścia
oraz odwodnienie terenu
Przebudowa budynku – wymiana pionów
wod.-kan., przebudowa portierni,
malowanie korytarzy i sal
Remont budynku oraz dokończenie
wymiany stolarki okiennej (w tym dofinans.
z GFOŚ 80 000 zł)
Wymiana ogrodzenia oraz malowanie sal
szkolnych
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50 000
696 000
1 176 343
300 000
110 000
250 000

280 000
100 000

Tabela 24 Zestawienie remontów w trakcie realizacji
L.p.

Placówka i adres

zakres remontu lub inwestycji

Wartość inwestycji
(zł)

Instalacje elektryczne
1 SP nr 3 ul. Bobrza

Wymiana instalacji elektrycznej

500 000

2 SP nr 83 ul. Boya Żeleńskiego

Remont dachu i piwnic

600 000

3 ZSP nr 2 ul. Horbaczewskiego

Wymiana świetlików dachowych – etap I

300 000

4 P nr 36 ul. Witelona

Remont dachu

350 000

5 P nr 77 ul. Niemcewicza

Remont pokrycia dachowego wraz z
dociepleniem

250 000

Wykonanie izolacji i drenażu budynku
realizacja z opracowaniem dokumentacji

672 000

Dachy

Inne
6 ZŻP nr 2 ul. Kwidzyńska

11.4.

wykonano dokumentację na modernizacje i remonty przewidziane
do realizacji w roku 2010 i następnych dla 19 placówek,
wykonano 627 napraw i remontów awaryjnych na łączną
kwotę 2 199 000 zł. Najczęściej usuwane awarie dotyczyły
naprawy dachów i instalacji wodno-kanalizacyjnej;
w roku szkolnym 2009/2010 realizowano 7 inwestycji w zakresie
przebudowy lub budowy infrastruktury sportowej na łączną
kwotę 34,5 mln zł oraz zrealizowano 7 inwestycji dotyczących
budowy boisk na łączną kwotę 3,5 mln zł. W trakcie realizacji jest
6 boisk na łączną kwotę 3 mln zł.

Tabela 25 Wykaz boisk o sztucznej nawierzchni wykonanych w roku szkolnym
2009/2010
Lp

Placówka

Rodzaj boiska

Kwota (zł)

1 Szkoła Podstawowa nr 73 ul. Gliniana

Wielofunkcyjne o nawierzchni
kauczukowo-poliuretanowej

475 812

2 Zespół Szkół nr 15 ul. Chopina

Wielofunkcyjne o nawierzchni
kauczukowo-poliuretanowej

312 948

3 Gimnazjum nr 14 ul. Kołłątaja

Wielofunkcyjne o nawierzchni
kauczukowo-poliuretanowej

342 820

4 Gimnazjum nr21 ul. Św. Jerzego

Wielofunkcyjne o nawierzchni
kauczukowo-poliuretanowej

229 887

5 Zespół Szkół nr 16 ul. Hutnicza

Wielofunkcyjne o nawierzchni
kauczukowo-poliuretanowej

623 140

6 Zespół Szkół nr 1 ul. Słubicka

Wielofunkcyjne o nawierzchni
kauczukowo-poliuretanowej

550 708

Wielofunkcyjne o nawierzchni
kauczukowo-poliuretanowej

805 017

7

Zespół Szkół Gastronomicznych
Kamienna

ul.

3

RAZEM
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340
332

12. Zarządzanie majątkiem oświatowym
12.1. administrowano 92 mieszkaniami zlokalizowanymi w budynkach
placówek oświatowych;
12.2. wykwaterowano do lokali komunalnych lokatorów 7 mieszkań
administrowanych przez Wydział Edukacji przy:
ul. Reja 1/3
ul. Skargi 29/31 – szt. 2
ul. Zgodnej 10
ul. Zielińskiego 57
ul. Inflancka 13
ul. Boya Żeleńskiego 32
12.3. przekazano kompleks nieruchomości po Zespole Szkół Ochrony
Środowiska do Zarządu Zasobu Komunalnego
12.4. prowadzono:
9 umów na dzierżawę gruntów oświatowych
12 umów na niepubliczną działalność oświatową.
13. Programy termomodernizacyjne
13.1. realizowano projekt racjonalnego zużycia energii, w ramach
którego zorganizowano szkolenie dla dyrektorów przedszkoli
dotyczące optymalizacji i bilansu energii w obiektach
kontynuowano monitoring zużycia energii i mediów w placówkach,
mając na uwadze osiągnięcie wymiernych oszczędności z
racjonalnego gospodarowania energią poprzez: identyfikację awarii i
wycieków, zmniejszenie do niezbędnego minimum zużycia nocnego i
weekendowego, dostosowanie mocy zamówionych oraz taryf,
kontrolę złych nawyków użytkowników obiektów; w 2009 roku do
programu dołączyło kolejnych 5 szkół oraz monitoringiem ręcznym
objęto 27 przedszkoli. Łącznie monitoringiem objętych jest 38
placówek.
podejmowano działania zmierzające do poczynienia oszczędności
energii w placówkach, w wyniku których 17 placówek oświatowych,
po przeanalizowaniu mocy potrzebnej do pracy, wystąpiło o
zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Poczynione działania
przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowania na moc cieplną o
średnio 15%, co generować będzie zmniejszeniem kosztów
ponoszonych na energie cieplną o około 50 000 zł/rocznie,
zamontowano termozawory w 9 placówkach w celu
zmniejszenia zużycia energii cieplnej w obiektach poprzez zmianę
natężenia przepływu czynnika grzewczego przez grzejnik i
dostosowaniu wydatku cieplnego grzejnika do zapotrzebowania na
ciepło w danym pomieszczeniu,
przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w
obiektach oświatowych ograniczających zużycie energii podjęto
współpracę z Politechniką Wrocławską mającą na celu:
 opiniowanie przez PWr realizowanych inwestycji w placówkach
oświatowych w zakresie termomodernizacji;
 opracowywanie tematów wskazanych przez Wydział Edukacji w
pracach magisterskich studentów Wydziału Inżynierii Środowiska
(dot. audytu energetycznego w wyznaczonych placówkach, metod
oszczędzania, alternatywnych źródeł energii).
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14. Obsługa scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych dla Pracowników oraz Emerytów i Rencistów Placówek
Oświatowych Wrocławia
14.1.

Wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za rok
2009/2010

Tabela 26 Wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za rok 2009/2010
Lp.

Zadanie

1

Kwota

Pomoc socjalna, w tym:

Liczba świadczeń

816 880

1 865

1.1

zapomogi socjalne

263 780

645

1.2

zapomogi losowe

553 100

1 220

4 298 640

6 228

5 115 520

8 093

12 736 571

2 327

10 668 600

2 179

2 067 971

148

16 144

11

17 852 091

10 420

2

dofinansowanie do wypoczynku

Razem pozycje 1,2
3

Pożyczki mieszkaniowe, w tym:

3.1

remontowe

3.2

budowa domu/kupno mieszkania

3.3

/umorzenia z tytułu śmierci pożyczkobiorcy/

Razem pozycje 1,2,3

14.2.

Struktura świadczeń z Funduszu Zdrowotnego - ze środków
budżetowych udzielono 2185 zapomóg zdrowotnych na łączną
kwotę 775 205 zł;

Tabela 27 Środki na pomoc zdrowotną wydatkowane w rozdziałach budżetowych
określonych wg typów jednostek oświatowych w roku 2009/2010
Lp

Typ placówki

Kwota

Liczba świadczeń

1

Przedszkola

134 710

376

2

Szkoły podstawowe

386 590

1 087

3

Gimnazja

25 115

72

4

Szkoły ponadgimnazjalne i internaty

168 650

475

5

Placówki specjalne

60 140

175

775 205

2 185

Razem

14.3.
-

14.4.

planowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w związku z naliczaniem odpisów na ZFŚS wysłano listy do ponad
4100 emerytów-nauczycieli będących w scentralizowanej obsłudze
Zakładowego
Funduszu
Świadczeń
Socjalnych
(aktualizacja
wysokości oraz numeru świadczenia, adresu zamieszkania).
Jednocześnie wysłano pisma do placówek z prośbą o podanie
wysokości pobieranych świadczeń przez emerytów-nauczycieli;
windykacja pożyczek mieszkaniowych
50

-

w związku z prowadzoną windykacją spłat pożyczek mieszkaniowych
zaktualizowano dane o zadłużeniu 445 osób będących dłużnikami na
początku 2009r. Zarejestrowano także 169 nowych. W wyniku
ponagleń telefonicznych oraz wezwań i powiadomień listownych
liczba osób zadłużonych spadła na koniec listopada 2009r. do 328;
w wyniku podjętych działań kwota zadłużenia wynikająca z
niespłacania pożyczek spadła z 831 169 do 494 832 zł.
15. Podnoszenie efektywności zarządzania szkołami i placówkami
oświatowymi
15.1. zorganizowano 37 konkursów na stanowisko dyrektora
szkół/placówek, w tym:
14
konkursów
na
stanowisko
dyrektora
przedszkola
(w Przedszkolach nr 1, 2, 6, 25, 27, 36, 41, 47, 50, 79, 82, 90, 93,
106),
11 konkursów na stanowisko dyrektora szkoły podstawowych
i zespołów szkolno-przedszkolnych (w Zespołach SzkolnoPrzedszkolnych nr 5, 9, 11, 12, 17, Szkołach Podstawowych nr 23,
37, 47, 61, 67, 85),
1 konkurs na stanowisko dyrektora szkół gimnazjalnych
(Gimnazjum nr 25),
9 konkursów na stanowisko dyrektorów placówek i szkół
ponadgimnazjalnych (Liceów Ogólnokształcących nr I, nr III,
Zespołów Szkół nr 11, 12, 13, 23, 25, Zespołu Szkół
Gastronomicznych,
Wrocławskiego
Centrum
Doskonalenia
Nauczycieli),
2 konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek specjalnych
(Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, Zespół Placówek
Oświatowych nr 1),
15.2. w związku ze zmianą ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty dokonano oceny pracy 14 dyrektorów szkół i
placówek;
15.3. przygotowano wnioski i wystąpiono o przyznanie Medalu Złotego za
Długoletnią Służbę dla jednego dyrektora, Medalu Komisji Edukacji
Narodowej dla 5 dyrektorów, Nagrody Ministra Edukacji dla
6 dyrektorów, Nagrody Kuratora Oświaty dla 11 dyrektorów;
15.4. trzykrotnie przeprowadzono akcję zbierania i scalania danych z 603
szkół i placówek oświatowych za pomocą wymaganego ustawowo
Systemu Informacji Oświatowej. Do zbierania danych według
stanu na 31 marca, 10 i 30 września wykorzystano łączność
internetową. Akcja objęła 337 podstawowych jednostek publicznych
oraz 266 jednostek niepublicznych. System Informacji Oświatowej
służy do uzyskiwania danych niezbędnych do prowadzenia polityki
edukacyjnej, podnoszenia jakości i upowszechniania edukacji oraz do
usprawniania finansowania zadań oświatowych;
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15.5.

15.6.

na stronie www.nauczycielpraca.wroc.pl utworzono „Oświatowy
rynek pracy”– poświęcony nauczycielom, którzy szukają pracy we
Wrocławiu; na stronach serwisu dyrektorzy szkół i placówek
oświatowych ogłaszają wolne miejsca pracy dla nauczycieli, a także
nauczyciele, którzy szukają pracy we Wrocławiu mogą zostawić
swoją ofertę na Tablicy Ogłoszeń Nauczycieli;
kontynuowano współpracę z 4 zespołami konsultacyjnymi,
składającymi się z koordynatorów na każdym poziomie kształcenia,
których zadaniem jest reprezentowanie środowiska nauczycielskiego
przy konsultacjach zagadnień oświatowych; Tematami spotkań z
koordynatorami w roku 2009 były: zasady rekrutacji, projekt umowy
o świadczenie usług w przedszkolach, zasady przeniesienia zerówek
do szkół podstawowych, nowa podstawa programowa w gimnazjach,
procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych, propozycja
nazwania wszystkich wyróżniających się działań wrocławskiej oświaty
wspólnym szyldem Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej;

Tabela 28 Koordynatorzy zespołów konsultacyjnych w roku 2009/2010
Lp.
Koordynator
Szkoła/Placówka
1

Maria Chraczyńska

Przedszkole nr 22

2

Renata Bytnar

Przedszkole nr 35

3

Katarzyna Głowik

Przedszkole nr 56

4

Jadwiga Kąciak

Przedszkole nr 68

5

Anna Łukawska

Przedszkole nr 99

6

Anna Puławska

Przedszkole nr 102

7

Beata Lewandowska

Przedszkole nr 126

8

Halina Rączka

Przedszkole nr 141

9

Anna Zioło

Przedszkole nr 121

10

Renta Bohdanowicz

Szkoła Podstawowa Nr 1

11

Lucyna Cempel

Szkoła Podstawowa Nr 23

12

Elżbieta Pytka

Szkoła Podstawowa Nr 28

13

Urszula Krasoń

Szkoła Podstawowa Nr 44

14

Leszek Wesołowski

Szkoła Podstawowa Nr 71

15

Ewa Misiejuk

Szkoła Podstawowa Nr 99

16

Jolanta Horyń

Szkoła Podstawowa Nr 108

17

Barbara Rotte

Szkoła Podstawowa Nr 118

19

Zofia Stawicka

Gimnazjum nr 1

20

Irena Deptuszewska

Gimnazjum nr 9

21

Łucja Żyłka

Gimnazjum nr 14

22

Barbara Bieganek

Gimnazjum nr 21

23

Anna Kardaś

Gimnazjum nr 24

25

Izabela Koziej

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3

27

Bożena Wąs

Zespół Szkół Nr 3

28

Urszula Spałka

Zespół Szkół Nr 5

29

Roman Kowalczyk

Liceum Ogólnokształcące nr XVII

30

Jerzy Łysiak

Zespół Szkół nr 22

31

Piotr Lusar

Zespół szkół nr 18

32

Grażyna Skrętkowicz

ZSE-A
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15.7.

-

-

-

-

-

realizowano projekt Wrocławska Edukacja, w skład którego
wchodzą: „Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej
oświacie” oraz „Rozwój informatycznego systemu zarządzania
wrocławską
oświatą”,
współfinansowane
ze
środków
Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2007-2013.
„Rozwój
informatycznego
systemu
zarządzania
wrocławską oświatą” obejmuje zakup infrastruktury informatycznej
dla potrzeb administracji we wszystkich wrocławskich placówkach
oraz budowę wspólnej aplikacji wspierającą szkoły (zarządzanie
finansami i zasobami oświatowymi, przygotowanie organizacji pracy
szkoły, zarządzanie danymi uczniów, nabór elektroniczny do szkół i
placówek). „Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie”
obejmuje zakup infrastruktury informatycznej oraz system
bezpieczeństwa danych i budowę oprogramowania (system analiz
budżetowych, księga jakości pracy szkół, elektroniczny dziennik,
miejski system biblioteczny i platforma edukacyjna, portal
oświatowy) wspierającego organizację pracy szkół i placówek
wrocławskich oraz zarządzania wrocławską oświatą. Całkowity koszt
projektów to 28 252 394 zł, z czego:
koszt „Rozwoju usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie” to
10 804 930 zł

kwota dofinansowania (85%) – 9 144 784,50 zł

wkład własny (15%) – 1 613 785,50 zł
koszt
„Rozwoju informatycznego systemu zarządzania
we
wrocławskiej oświacie” to 17 447 464 zł

kwota dofinansowania (44,75%) – 7 808 275,10 zł

wkład własny (55,25%) – 9 639 187,90 zł;
W ramach realizacji projektów:
przygotowano projekt techniczny systemu edukacyjnego, który
będzie podstawą budowy nowego informatycznego systemu
zarządzania wrocławską oświatą,
wyłoniono firmę na „Opracowanie projektów technicznych sieci
teleinformatycznych i wykonanie okablowania strukturalnego dla
placówek edukacyjnych Gminy Wrocław”; prowadzono prace
projektowe i instalacyjne we wrocławskich szkołach; zakończenie
wykonania okablowania strukturalnego przewidziane jest na
grudzień 2010 r.
wdrażano dziennik elektroniczny a także „SMS do rodziców” w
73 placówkach, w tym 28 szkołach podstawowych, 23 gimnazjach
oraz 22 szkołach ponadgimnazjalnych.
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Tabela 29 Zestawienie użytkowników kont dziennika elektronicznego we wrocławskich
placówkach
Liczba kont
uczniów

Liczba aktywnych
kont

Liczba
wiadomości sms
wysłanych przez
system
w ramach usługi
sms info
w szkole

Liczba rodziców
posiadających
skonfigurowaną
usługę sms info
w szkole

SP

5086

1861

719

69

G

8675

5406

5972

527

SPG

6204

3196

3541

386

19965

10463

10232

982

Typ szkoły

Suma

16. Placówki edukacyjne w sektorze niepublicznym
16.1. zarejestrowano w ewidencji 54 nowych szkół i placówek
niepublicznych, z czego 21 szkołom nadano uprawnienia szkoły
publicznej; w przypadku 64 szkół i placówek niepublicznych
dokonano zmiany wpisu do ewidencji, z czego dla 35 szkół dokonano
również zmiany decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej.
Jednocześnie w drodze decyzji wykreślono z rejestru 50 szkół i
placówek, które nie rozpoczęły działalności w zgłoszonym terminie
lub zaprzestały działalności przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
Wydano 8 zezwoleń na założenie szkół i placówek publicznych przez
osoby prawne inne niż jst, w tym 6 zezwoleń na założenie kolejnych
publicznych punktów przedszkolnych przez Fundację „Familijny
Poznań”.
Tabela 30 Struktura szkół/placówek niepublicznych i publicznych prowadzone przez
osoby fizyczne lub prawne inne niż jst wpisanych do ewidencji w roku szkolnym
2009/2010
Lp.

Typ szkoły/placówki

Liczba szkół/placówek

1

Przedszkole

1

2

Punkt przedszkolny

3

Gimnazjum

4

4

Liceum ogólnokształcące

6

5

Liceum uzupełniające

5

6

Szkoła policealna

7

Technikum

2

8

Placówka kształcenia ustawicznego

8

25

12

Razem

63
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17. Opracowanie wyników egzaminów zewnętrznych
17.1. Opracowanie wyników sprawdzianu szóstoklasistów
Sprawdzian
dla
szóstoklasistów
szkoły
podstawowej
ma
charakter
ponadprzedmiotowy, a jego celem jest sprawdzenie poziomu opanowania
podstawowych umiejętności ucznia, tj. czytanie, pisanie, rozumowanie,
korzystanie z informacji oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce. Liczba
punktów uzyskanych przez ucznia za poszczególne kategorie jest informacją o
stopniu opanowania przez niego badanych umiejętności.
Sprawdzian dla szóstoklasistów przeprowadzono 8 kwietnia 2010 r. Uczestniczyły
74 szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto i 13 szkół prowadzonych przez
organy inne niż jst.
Do sprawdzianu przystąpiło 4 505 uczniów, w tym:
4 430 uczniów pisało arkusz standardowy,
75 uczniów pisało arkusze dla niepełnosprawnych.
Tabela 31 Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych we Wrocławiu w roku 2010 –
zestaw standardowy

Czytanie

Pisanie

Rozumowanie

Korzystanie
z informacji

Wykorzystanie
wiedzy
w praktyce

Razem

Liczba punktów
do zdobycia

10

10

8

4

8

40

Wrocław

7,90

6,10

6,00

2,70

5,10

27,80

Dolny Śląsk

7,40

5,20

5,20

2,30

4,20

24,30

Polska

7,36

5,32

5,23

2,37

4,27

24,56

Współczynnik łatwości*
Wrocław

0,79

0,61

0,75

0,68

0,64

0,70

Dolny Śląsk

0,74

0,52

0,65

0,58

0,53

0,61

*Współczynnik łatwości zadań informuje, czy zadania sprawiły kłopoty uczniom,
czy też okazały się łatwe. Łatwość zadania oblicza się dzieląc liczbę otrzymanych
punktów przez maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania.
Tabela 32 Podział umiejętności według współczynnika łatwości

Współczynnik
łatwości

0,00 – 0,19

0,20 – 0,49

0,50 – 0,69

0,70 – 0,89

0,90 – 1,00

bardzo
trudne

trudne

umiarkowanie
trudne

łatwe

bardzo
łatwe
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Dla wrocławskich uczniów łatwe okazały się zadania z czytania, rozumowani
rozumowania, a
umiarkowanie trudne z pisania,
pisania korzystania z informacji, wykorzystania
wykorzysta
wiedzy
w praktyce.
Tabela 33 Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w roku 2010 we Wrocławiu,
woj. dolnośląskim i kraju
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Wrocław

32,3

32,1

29,2

32,2

28,9

29,7

28,4

26,4

27,8

Dolny Śląsk

29,9

29,5

26,0

29,6

25,5

26,6

25,4

22,4

24,3

bd

bd

bd

bd

bd

26,6

25,8

22,6

24,6

Polska

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w roku 2010
we Wrocławiu, woj. dolnośląskim i kraju

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2002

2003

2004

2005
Wrocław

2006
Dolny Śląsk

2007

2008

2009

2010

Polska

W roku 2010 średni wynik wrocławian – 27,8 – jest wyższy nie tylko od średniej
województwa dolnośląskiego, ale także od średniej krajowej. Tym samym
zachowana jest tendencja średnio trzypunktowej przewagi Wrocławia na tle
województwa, widoczna od roku 2002.
W rankingu dużych miast uczniowie wrocławskich
w
szkół plasują się na trzeciej
pozycji, tracąc w stosunku do pierwszego miejsca tylko 1,4 pkt.

Tabela 34 Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w dużych miastach w latach 2008-2010.
2008
2008

2009

2010

Kraków

29,47

26,70

29,21

Warszawa

29,23

27,20

29,06

Wrocław

28,40

26,40

27,80

Gdańsk

27,32

25,00

26,36

Poznań

27,27

24,60

bd

Bydgoszcz

26,80

24,00

25,50

Szczecin

26,60

24,10

bd

Łódź

26,33

23,50

25,29

Katowice

25,99

22,80

24,83

Polska

25,80

22,60

24,56

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w dużych miastach
w latach 2008-2010

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

2010

2009

2008

17.2. Opracowanie wyników egzaminu gimnazjalnego
Egzamin przeprowadzono 27-29 kwietnia 2010 r. Uczestniczyło w nim 47
szkół gimnazjalnych prowadzonych przez Miasto i 18 szkół prowadzonych
przez inne organy niż jst. Udział wzięło 5 268 uczniów. Egzamin gimnazjalny
podzielony jest na trzy części: humanistyczną, matematycznoprzyrodniczą i językową. Egzamin ma charakter selekcjonujący, od jego
wyniku zależy do jakiej szkoły ponadgimnazjalnej uczeń będzie mógł się
dostać.
Tabela 35 Wyniki egzaminu gimnazjalnego we Wrocławiu w roku 2010
Część matematycznoprzyrodnicza

Część humanistyczna
I

II

Razem

I

II

III

IV

Razem

Liczba punktów do zdobycia

25

25

50

15

12

15

8

50

Wrocław

19,7

13,8

33,5

8,0

9,0

7,4

3,5

27,9

Tabela 36 Wyniki egzaminu
– część humanistyczna

gimnazjalnego

we

Wrocławiu

w

roku

2010

I. Czytanie i odbiór tekstów
kultury

II. Tworzenie własnego
tekstu

Razem średni wynik

Liczba punktów
do zdobycia

25

25

50

Wrocław

19,70

13,80

33,50

Dolny Śląsk

18,30

12,00

30,30

Polska

18,31

12,03

30,34

Współczynnik łatwości
Wrocław

0,79

0,55

0,67

Dolny Śląsk

0,73

0,48

0,61
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Tabela
37
Wyniki
egzaminu
gimnazjalnego
- część matematyczno-przyrodnicza
I.
Umiejętne
stosowanie
terminów,
pojęć i
procedur z
zakresu
przedmiotów
mat.–
przyrod.
niezbędnych
w praktyce
życiowej i
dalszym
kształceniu

II.
Wyszukiwanie i
stosowanie
informacji

Liczba
punktów do
zdobycia

15

12

Wrocław

8,00

Dolny Śląsk
Polska

we

Wrocławiu

w

roku

2010

IV.
Stosowanie
zintegrowanej
wiedzy i
umiejętności
do
rozwiązywania
problemów

Razem
średni
wynik

15

8

50

9,00

7,40

3,50

27,90

6,20

8,20

6,00

2,90

23,40

6,35

8,42

6,26

2,86

23,89

III.
Wskazywanie i
opis faktów,
związków i
zależności w
szczególności
przyczynowoskutkowych,
funkcjonalnych
i
przestrzennych

Współczynnik łatwości
Wrocław

0,53

0,75

0,49

0,44

0,56

Dolny Śląsk

0,41

0,68

0,40

0,36

0,47

Tabela 38 Wyniki egzaminu gimnazjalnego we Wrocławiu w roku 2010 – część językowa
I. Odbiór
tekstu
słuchanego

II. Odbiór
tekstu
czytanego

III. Reagowanie
językowe

Suma punktów

10

20

20

50

język angielski

8,10

13,60

14,20

35,90

język niemiecki

6,60

12,90

11,70

31,20

język angielski

7,10

11,40

12,20

30,70

język niemiecki

6,30

12,20

10,60

29,10

Liczba punktów do zdobycia

Wrocław

Dolny Śląsk
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Tabela 39 Wyniki egzaminu
woj. dolnośląskim i kraju

gimnazjalnego

w

roku

2010

we

Wrocławiu,

Część humanistyczna

Część matematycznoprzyrodnicza

Razem

Liczba punktów do
zdobycia

50

50

100

Wrocław

33,50

27,90

61,40

Dolny Śląsk

30,30

23,40

53,70

Polska

30,34

23,90

54,24

Wyniki sprawdzianu gimnazjalnego
w latach 2008-2010

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

2008

2009

2010

Średnia liczba punktów zdobyta przez wrocławian w części humanistycznej to
33,50 pkt, co przewyższa o 3,20 pkt średnią województwa dolnośląskiego.
Natomiast w obszarze matematyczo-przyrodniczym
matematyczo przyrodniczym wrocławscy gimnazjaliści
osiągnęli wynik 27,90,, który jest wyższy od średniej województwa,
wojewó
aż o 4,50 pkt. W części językowej egzaminu gimnazjalnego 4 055 uczniów
wybrało język angielski i osiągnęło wynik 35,90 pkt. 1 070 uczniów zdawało
język niemiecki z wynikiem 31,2 pkt. 116 uczniów zdawało język francuski i
osiągnęło wynik 38,8 pkt, 11 uczniów jako jedyni na Dolnym Śląsku zdawało
język hiszpański
pański z wynikiem, aż 46 pkt. Ję
Język
zyk rosyjski zdawało 6 gimnazjalistów.
W przypadku każdego języka uczniowie wrocławskich gimnazjów zdobyli noty
wyższe niż średnia województwa dolnośląskiego.
W rankingu
ngu dużych miast uczniowie wrocławskich gimnazjów plasują się na
trzeciej pozycji, tracąc w stosunku do pierwszego miejsca jedynie 1,4 pkt.

17.3. Wyniki egzaminu maturalnego.
Do egzaminu maturalnego w maju 2009 r. przystąpiło 5 504 uczniów
wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem
maturalnym. Egzamin składał się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna
obejmowała przedmioty obowiązkowe: język polski, język obcy nowożytny,
matematyka. Obowiązkowy był również egzamin ustny z języka polskiego i
języka obcego. Inne przedmioty maturzysta mógł zdawać dodatkowo na
poziomie rozszerzonym.
Zdawalność
egzaminu
maturalnego
we
wrocławskich
szkołach
ponadgimnazjalnych wyniosła 85,1% i była wyższa o 3,4% od średniej krajowej,
krajowej
a także o ponad 6% lepsza od średniej zdawalności w województwie. Osiągnięty
wynik stawia Wrocław na pierwszym miejscu w rankingu dużych miast
miast.
Tabela 40 Zdawalność
i w kraju w roku 2010
Typ
szkoły

egzaminu

maturalnego

Wrocław
Liczba
zdających

we

Wrocławiu,

woj.

Dolny Śląsk

Zdawalność
%

Liczba
zdających

dolnośląskim

Polska

Zdawalność
%

Liczba
zdających

Zdawalność
%

LO

4 578

92,9

15 197

89,9

229 516

91,0

LP

658

56,8

1 557

52,6

19 357

64,0

LU

206

19,9

728

23,5

9 367

37,0

T*

32

21,9

5 248

64,6

105 391

70,0

TU

30

20,0

123

19,5

2 992

34,0

5 504

85,1

22 853

79,0

366 623

81,7

Razem

*technika niepubliczne

Zdawalność matur w roku 2010

Polska; 81,7
Dolny Śląsk;79,0
Wrocław; 85,1

74,0

76,0

78,0

80,0
Zdawalność %

82,0

84,0

86,0

Tabela 41 Zdawalność matur we Wrocławiu w latach 2005-2010
2005
Zdawalność %
2005

2006

2007

2008

2009

2010

LO

94,7

89,8

96,2

90,3

90,0

92,9

LP

62,0

53,4

74,8

60,1

60,4

56,8

LU

50,0

56,0

36,8

38,5

19,9

T*

46,7

60,3

39,7

51,7

21,9

28,6

38,8

29,3

20,0

TU

2006

2007
LO

2008
LP

LU

T

92,9

2009
TU

19,9
21,9
20,0

56,8
29,3

38,5

51,7

60,4
36,8
39,7
38,8

60,1

56,0
60,3
28,6

2005

90,0

90,3

96,2
74,8

53,4
50,0
46,7

62,0

89,8

94,7

Zdawalność matur we Wrocławiu w latach 2005-2010
2005

2010

Tabela 42 Zdawalność matur w dużych miastach w roku 2010

Miasto

Liczba zdających
(po raz pierwszy)

Zdawalność
w%

Wrocław

5 504

85,10

Warszawa

17 971

85,00

Lublin

4 917

84,30

Kraków

9 490

84,20

Łódź

6 514

83,50

Gdańsk

4 500

82,00

Katowice

3 446

80,50

Kielce

4 079

79,70

Rzeszów

4 482

78,00

Poznań

bd

bd

Kraj

366 623

81,7

Zdawalność matur w dużych miastach w roku 2010

85,10

85,00

84,30

84,20

83,50
82,00
80,50

81,7
79,70
78,00

Zdawalność
w%

17.4. Wyniki egzaminu zawodowego.
Egzamin zawodowy dla kilkudziesięciu zawodów składa się z dwóch części:
pisemnej i praktycznej, aby otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe uczeń powinien zdać obie części egzaminu. Do egzaminu w 2010 r. we
Wrocławiu przystąpiło 2 662 uczniów
uczniów, z czego do
o części pisemnej przystąpiło 2
658 uczniów, zdało – 2403
403 uczniów. Do części praktycznej przystąpiło 2572
uczniów, zdało – 1951. Dyplomy otrzymało 1 831 uczniów. Egzamin zawodowy
uczeń może rozłożyć sobie na dwa lata, stąd występujące różnice w liczbach.

