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 Wniosek Pana Sebastiana G (DU-
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Godzina 14.30
Sala sesyjna 

DU-RM.0012.47.2020

Komisja Statutowo 
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 Prace nad nowa formą Budżetu Obywatelskiego 12.10.2020 r. 
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Komisja Edukacji, 
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 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 
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i Bezpieczeństwa 
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pozarządowymi

 Opiniowanie materiałów sesyjnych 
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godz.: 14:15
Sala Sesyjna 
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Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej 

 Projekty unijne i dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych – efekty projektów zakończonych, 
funkcjonowanie projektów w trakcie realizacji, 
plany na przyszłość w tym dot. nowej 
perspektywy finansowej UE i innych dostępnych 
środków dotacyjnych  

 Opiniowanie materiałów sesyjnych 
 Sprawy różne 

Pismo DU-RM.0002.9.2020 Mieszkańców ulicy Chmielnej
i Malinowej 

20.10.2020 r.
godz. 15:15
Sala Sesyjna 

DU-RM.0012.51.2020

4. Komisja Finansowo 
– Budżetowa 

 Zadania  inwestycyjne  w  mieście  i  stopień  ich
realizacji za 8 miesięcy roku 2020

 Opiniowanie materiałów sesyjnych 
 Sprawy różne 

                  27.10.2020 r. 
Godz. 15.00
Sala Sesyjna DU-RM.0012.52.2020

      Kierownik Referatu Obsługi Biura Rady 

Joanna Kwarciana
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Opracowano na podstawie: 

• arkuszy  organizacji pracy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czeladź 
w roku szkolnym 2019/2020 - dane na koniec roku szkolnego 2019/2020; 

• sprawozdania z wykonania budżetu za rok szkolny 2019/2020; 
• Raportów Systemu Informacji Oświatowej; 
• wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty  

oraz informacji dot. nadzoru pedagogicznego obejmujących rok szkolny 2019/2020; 
• analiz wyników egzaminów zewnętrznych sporządzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną 

w Jaworznie oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną; 
• innej źródłowej dokumentacji. 
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1. PODSTAWA PRAWNA 

 Art. 11 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2020 poz. 910): 
„Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (Burmistrz), w terminie do dnia 31 października, 
przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (Radzie Miejskiej) informację 
o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach: 
1) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań 
podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego; 
2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach 
i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu 
terytorialnego”. 
 
oraz 
Zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz.60 
z późn. zm.) „Począwszy od roku szkolnego 2019/2020, do informacji jednostki samorządu terytorialnego 
o stanie realizacji zadań oświatowych stosuje się art. 11 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.”  
 
 
Wstęp 
 Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki 
w publicznych przedszkolach i w szkołach podstawowych, w tym z oddziałami integracyjnymi, o których mowa 
w art. 8 ust. 15 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2020 poz. 910). 
 Realizacja zadań organu prowadzącego wobec szkół i placówek wymaga właściwej organizacji, 
zarówno funkcji nadzorczych jak i roli służebnej, związanej z realizacją obowiązków określonych 
w w/w ustawie Prawo oświatowe. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. 
 Burmistrz wykonuje zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę lub placówkę, w tym 
w szczególności odpowiada za (art. 10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe t.j. Dz. U. 2020 poz. 910): 
• zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki, 

• zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, 

• wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, 

• zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania 
czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. 2019 poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 poz. 568) i obsługi organizacyjnej szkoły lub 
placówki, 

• wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 
programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz 
wykonywania innych zadań statutowych, 

• wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki, 

• przekazanie do szkół dla dzieci i młodzieży oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt. 7, z wyjątkiem 
szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, informacji o podmiotach 
wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia 
stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych. 

 
 Burmistrz sprawuje nadzór nad działalnością szkół lub placówek w zakresie spraw finansowych 
i administracyjnych (art. 57 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe t.j. Dz. U. 2020 poz. 910). 
     Nadzorowi w szczególności podlega: 

• prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz 
pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także 
gospodarowania mieniem, 

• przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 
i uczniów, 

• przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki. 
Burmistrz jest zwierzchnikiem dla dyrektorów placówek. Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe 
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 910) organ prowadzący szkołę lub placówkę powierza stanowisko dyrektora szkoły lub 
placówki oświatowej. 
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2. SIEĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 W Czeladzi funkcjonują sieci placówek oświatowych ustalone przez Radę Miejską w Czeladzi. 
 
 W oparciu o art. 39 ust. 5 Prawa oświatowego (Dz. U. 2020 poz.910) Uchwałą Nr V/56/2019Rady 
Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 lutego 2019 r. zostały ustalone plany sieci szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Czeladź oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych (Dz. Urz. Woj. Śl. 2019 
poz.1860) obowiązującą od dnia 1 września 2019 r. Sieć szkół podstawowych oraz granice obwodów nie uległy 
zmianie w stosunku do poprzedniej uchwały, poza koniecznym uwzględnieniem zmian wynikających 
z ostatecznego zakończenia funkcjonowania klas gimnazjalnych oraz wprowadzeniem ulic powstałych 
Czeladzi w międzyczasie. 
 
 W 2014 roku, uwzględniając zmiany w ustawie o systemie oświaty, Rada Miejska Uchwałą 
Nr LXXIII/1089/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 7 lipca 2014 r. zaktualizowała sieć publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez Miasto Czeladź. 
 
 W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Czeladź była organem prowadzącym dla 7 przedszkoli oraz 
6 szkół podstawowych. 
 
 
 

Tab. 1. Wykaz szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Czeladź w roku szkolnym 2019/2020 
 

Lp. Nazwa szkoły/przedszkola Adres szkoły/przedszkola 

1 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisławy Łakomik 41-250 Czeladź, ul. Reymonta 80 

2 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej 41-250 Czeladź, ul. Szkolna 6 

3 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka 41-250 Czeladź, ul. Stanisława Staszica 47 

4 Szkoła Podstawowa Nr 4 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 42 

5 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej 41-253 Czeladź, ul. Lwowska 2 

6 Szkoła Podstawowa Nr 7 im. 1000-lecia Państwa 
Polskiego 

41-253 Czeladź, ul. Spacerowa 2 

7 Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Dobrego Serca 41-250 Czeladź, ul. Profesora Henryka 
Czeczotta 4 

8 Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Słonecznego uśmiechu 41-250 Czeladź, ul. Miasta Auby 14 

9 Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia 41-253 Czeladź, ul. Krótka 1 

10 Przedszkole Publiczne Nr 7 im. Bajkowej Przygody 41-250 Czeladź, ul. Ludwika Waryńskiego 19 

11 Przedszkole Publiczne Nr 9 im. Baśniowej Krainy 41-250 Czeladź, ul. Niepodległości 8 

12 Przedszkole Publiczne Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya 41-253 Czeladź, ul. Żeromskiego 19 

13 Przedszkole Publiczne Nr 11 im. Kolorów Tęczy 41-250 Czeladź, ul. Kombatantów 2 

 
 
 Na terenie gminy Czeladź funkcjonowało jedno przedszkole niepubliczne wpisane do ewidencji szkół 
i placówek niepublicznych, tj.: Niepubliczne Sportowe Przedszkole Bajka w Czeladzi - organ prowadzący 
Judyta Nowak. 
 Sieć szkół podstawowych została tak ustalona, aby wszystkie dzieci zamieszkałe na obszarze gminy 
miały możliwość spełniania obowiązku szkolnego, bez konieczności zapewnienia bezpłatnego transportu 
i przewozu. Granice obwodów szkół podstawowych zostały tak zaplanowane, że droga dziecka z domu 
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do szkoły nie przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I - IV szkół podstawowych i 4 km w przypadku 
uczniów klas V - VIII szkół podstawowych. 
 

Tab. 2. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 
   

Lp. Placówka Liczba oddziałów liczba uczniów 

 

Średnia liczba 

uczniów  w oddziale 

(wartość przybliżona) 

 

1. 
 

SP1 
 

15 317 21 

2. 
 

SP 2 
 

25 557 22 

3. 
 

SP 3 
 

16 299 19 

4. 
 

SP 4 
 

4 77 19 

5. 
 

SP 5 
 

13 293 22 

6. 
 

SP 7 
 

20 433 22 

Razem szkoły 93 1976 21 

* wg stanu na dzień 26.06.2020 r. 

 
 

Tab. 3. Stan organizacji przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 
  

Lp. Placówka Liczba oddziałów liczba uczniów 

 

Średnia liczba uczniów  w oddziale 

(wartość przybliżona) 

 

1. 
 

PP 1 
 

5 121 24 

2. 
 

PP 4 
 

5 121 24 

3. 
 

PP 5 
 

6 139 23 

4. 
 

PP 7 
 

4 90 23 

5. 
 

PP 9 
 

7 164 23 

6. 
 

PP10 
 

6 150 25 

7. 
 

PP 11 
 

5 114 23 

 

Razem przedszkola 
 

38 899 24 

* wg stanu na dzień 26.06.2020 r. 
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Wykres 1. Procentowy udział uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź 

 

 

* wg stanu na dzień 26.06.2020 r. 

 

 W roku szkolnym 2019/2020 funkcjonowało 38 oddziałów przedszkolnych oraz 93 oddziały 
w szkołach podstawowych. 
 
 Zmiany stanu organizacji przedszkoli oraz szkół na terenie gminy Czeladź na przestrzeni lat 2015 - 2020 
ilustrują poniższe tabele. 
 
 

Tab. 4. Liczba dzieci oraz oddziałów w przedszkolach publicznych na terenie Czeladzi w latach   
2015 - 2020 

 Rok szkolny 
2015/2016 

Rok szkolny 
2016/2017 

Rok szkolny 
2017/2018 

Rok szkolny 
2018/2019 

Rok szkolny 
2019/2020 

liczba 
oddziałów 

liczba 
dzieci 

liczba 
oddziałów 

liczba 
dzieci 

liczba 
oddziałów 

liczba 
dzieci 

liczba 
oddziałów 

liczba 
dzieci 

liczba 
oddziałów 

liczba 
dzieci 

Przedszkole 
Publiczne Nr 1 

4 90 5 122 5 122 5 117 5 121 

Przedszkole 
Publiczne Nr 4 

4 92 4 99 5 113 5 117 5 121 

Przedszkole 
Publiczne Nr 5 

5 123 6 135 6 137 6 132 6 139 

Przedszkole 
Publiczne Nr 7 

4 94 4 93 4 90 4 89 4 90 

Przedszkole 
Publiczne Nr 9 

6 139 7 161 7 156 7 167 7 164 

Przedszkole 
Publiczne Nr 10 

6 148 6 150 6 150 6 150 6 150 

Przedszkole 
Publiczne Nr 11 

4 94 5 115 5 117 5 103 5 114 

RAZEM 33 780 37 875 38 885 38 875 38 899 

* wg stanu na dzień 26.06.2020 r. 

  Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60 z późn. zm.) jeżeli w danej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, jest możliwe, 

Szkoły podstawowe

Przedszkola
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w latach szkolnych 2017/2018 – 2021/2022, przyjęcie niektórych uczniów tych oddziałów, do klasy IV, 
przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego, na wniosek rodziców tych uczniów składany w terminie określonym przez 
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego prowadzący szkołę. Natomiast zgodnie z art. 205 
ust. 5 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w latach szkolnych 2017/2018 – 2022/2023 
jest możliwe przyjęcie uczniów, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej 
z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego na wniosek rodziców 
tych uczniów, składany w terminie określonym przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 
prowadzący szkołę.  

W roku szkolnym 2019/20 w Szkole Podstawowej Nr 5 utworzono jedną klasę IV i jedną klasę VII 
zgodnie z przekształcaniem szkół spowodowanym reformą oświaty.  
Do szkoły wpłynęło 12 wniosków rodziców o przyjęcie do klasy IV - przyjęto 12 uczniów: 3 uczniów ze Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Czeladzi oraz 9 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czeladzi. Jednocześnie wpłynęły 
24 wnioski rodziców o przyjęcie do klasy VII - przyjęto 24 uczniów: 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 7 
w Czeladzi, 3 uczniów  ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czeladzi oraz 1 ucznia z rejonu Szkoły Podstawowej 
Nr 4 w Czeladzi. 
 Do Szkoły Podstawowej Nr 4 w roku szkolnym 2019/2020 wpłynęło 15 wniosków o przyjęcie do klasy 
III uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3, 23 wnioski o przyjęcie do klasy VI uczniów ze Szkoły Podstawowej 
Nr 3 oraz 14 wniosków o przyjęcie do klasy VII 13 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 i 1 ucznia ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1. Decyzją organu prowadzącego utworzono klasy III i VI. 
 
 
 

Tab. 5. Liczba uczniów oraz oddziałów w szkołach podstawowych na terenie Czeladzi w latach  
2015 - 2020 

 Rok szkolny 
2015/2016 

Rok szkolny 
2016/2017 

Rok szkolny 
2017/2018 

Rok szkolny 
2018/2019 

Rok szkolny 
2019/2020 

liczba 
oddziałów 

liczba 
uczniów 

liczba 
oddziałów 

liczba 
uczniów 

liczba 
oddziałów 

liczba 
uczniów 

liczba 
oddziałów 

liczba 
uczniów 

liczba 
oddziałów 

liczba 
uczniów 

SP 1 14 327 14 318 15 351 16 355 15 317 

SP 2 29 667 27 593 26 591 28 626 25 557 

SP 3 15 330 14 294 16 332 18 357 16 299 

SP 4 8 181 6 138 3 64 2 30 4 77 

SP 5 10 229 11 249 13 307 14 320 13 293 

SP 7 25 580 24 518 22 476 22 459 20 433 

RAZEM 101 2314 96 2110 95 2121 100 2147 93 1976 

* wg stanu na dzień 26.06.2020 r. 

  
 Wzrost liczby oddziałów oraz wzrost liczby uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 
2015/2016 związany był z obniżeniem wieku szkolnego. W roku szkolnym 2015/2016 obowiązkiem szkolnym 
zostały objęte wszystkie siedmiolatki z rocznika 2008 oraz wszystkie sześciolatki z rocznika 2009. 
Spadek ilości uczniów, jak i oddziałów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 wynikał 
z wejścia w życie podniesienia wieku obowiązku szkolnego. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązkowo 
edukację rozpoczęły te siedmiolatki z rocznika 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 jako sześciolatki 
zostały odroczone od obowiązku szkolnego z powodu braku gotowości szkolnej stwierdzonej na podstawie 
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych, sześciolatki zapisane decyzją rodziców do klasy pierwszej 
oraz siedmiolatki, które rozpoczęły naukę jako sześciolatki w roku ubiegłym kontynuujące naukę w klasie 
pierwszej na wniosek rodziców. W związku z powyższym w roku szkolnym 2016/2017 w czeladzkich szkołach 
podstawowych uruchomiono łącznie 5 klas pierwszych. W roku szkolnym 2017/2018 do pierwszej klasy poszły 
dzieci siedmioletnie urodzone w 2010 r. - oprócz tych, które rozpoczęły edukację jako dzieci sześcioletnie 
w roku 2016/2017 – zatem liczba dzieci w klasach pierwszych szkół podstawowych jest ponownie mniejsza. 
Równocześnie dwa roczniki uczniów – te, które rozpoczęły edukację w roku szkolnym 2014/2015 
oraz 2015/2016 - będą liczniejsze niż poprzednie, jak i następne na każdym kolejnym etapie edukacji. 
Wzrost liczby oddziałów w szkołach SP1, SP2, SP3 oraz SP5 w roku szkolnym 2018/2019 w porównaniu 
do roku poprzedniego wynika z kolejnego roku wdrażania reformy systemu edukacji, rozpoczętej 1 września 
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2017 r. Od 1 września 2018 roku edukację w szkołach podstawowych rozpoczął kolejny rocznik klas I, 
ale żaden uczeń szkoły podstawowej nie ukończył nauki. Po raz pierwszy w strukturach szkół naukę 
kontynuowali uczniowie klas ósmych. W SP7 nie odnotowano wzrostu liczby oddziałów, ponieważ na wniosek 
rodziców część uczniów klas IV i VII przeniosła się do SP5. W roku szkolnym 2019/2020 ponownie liczba 
oddziałów uległa zmniejszeniu w wyniku opuszczenia szkoły w roku szkolnym 2018/2019 przez uczniów 
ostatnich roczników klas gimnazjalnych (wygaszenie gimnazjów) oraz pierwszych oddziałów klas ósmych. 
 
 

3. KADRA I SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

  
 Stan zatrudnienia w roku szkolnym 2019/2020 w poszczególnych placówkach obrazuje poniższa tabela. 

 
Tab. 6. Struktura zatrudnienia 

 

Organizacja placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 
(stan na 26 czerwca 2020 r.) 

Lp. Placówka 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 

Nauczyciele 
Pracownicy administracji 

i obsługi 

 
etaty 

 
etaty 

 

1 SP 1 15 317 38,57 15,00 

2 SP 2 25 557 65,99 21,80 

3 SP 3 16 299 49,20 13,80 

4 SP 4 4 77 9,73 9,40 

5 SP 5 13 293 36,17 15,50 

6 SP 7 20 433 48,51 18,00 

Razem 93 1976 248,17 93,50 

1 PP 1 5 121 9,45 10,00 

2 PP 4 5 121 8,86 9,30 

3 PP 5 6 139 10,85 10,75 

4 PP 7 4 90 9,01 8,30 

5 PP 9 7 164 14,73 14,05 

6 PP 10 6 150 10,84 9,50 

7 PP 11 5 114 9,40 11,30 

Razem 38 899 73,14 73,20 

     * wg stanu na dzień 26.06.2020 r. 

 
 Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonej organizacji roku, a ta ściśle związana 
jest  z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy 
(dotyczy zajęć z wychowania fizycznego, języków obcych, informatyki), zależną od liczebności oddziałów 
klasowych oraz określoną w rozporządzeniu (o ramowych planach nauczania) przez Ministra Edukacji 
Narodowej liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania. 
 W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach łączna liczba etatów pełnych wynosiła 248,17, 
w tym z godzin ponadwymiarowych 40,14. W roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolach łączna liczba etatów 
pełnych wynosiła 73,14, w tym 5,13 etatu z godzin ponadwymiarowych. 
  Na stan zatrudnienia nauczycieli w danym roku szkolnym mają wpływ również udzielone urlopy 
dla poratowania zdrowia. 

W roku szkolnym 2019/2020 4 nauczycieli przebywało na urlopach dla poratowania zdrowia: 
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• Szkoła Podstawowa Nr 2  - 2 nauczycieli; 

• Szkoła Podstawowa Nr 5 - 2 nauczycieli. 
 
 

Tab. 7. Etaty nauczycieli stopniami awansu zawodowego w szkołach w roku szkolnym 2019/2020 
 

Lp. Placówka 

Etaty nauczycieli stopniami awansu zawodowego 
Razem 

 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

1 SP 1 5,04 4,95 3,89 24,69 38,57 

2 SP 2 1,11 4,46 4,53 55,89 65,99 

3 SP 3 7,03 12,08 4,78 25,31 49,20 

4 SP 4 2,5 1,64 0,5 5,09 9,73 

5 SP 5 2,5 6,45 6,58 20,64 36,17 

6 SP 7 3,56 5,47 4,93 34,55 48,51 

Razem 21,74 35,05 25,21 166,17 248,17 

       * wg stanu na dzień 26.06.2020 r. 

 
 
 

Tab. 8. Etaty nauczycieli stopniami awansu zawodowego w przedszkolach w roku szkolnym 
2019/2020 

 

 
Lp. 

 
Placówka 

 
Etaty nauczycieli stopniami awansu zawodowego 

 Razem 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

1. PP 1 0,17 1,00 1,02 7,26 9,45 

2. PP 4 0,00 2,04 1,39 5,43 8,86 

3. PP 5 1,06 1,21 4,78 3,80 10,85 

4. PP 7 1,12 2,00 3,61 2,28 9,01 

5. PP 9 0,00 2,43 2,30 10,00 14,73 

6. PP10 3,02 3,26 1,02 3,54 10,84 

7. PP 11 0,00 2,24 2,33 4,83 9,4 

Razem 5,37 14,18 16,45 37,14 73,14 

      * wg stanu na dzień 26.06.2020 r. 

  



11 

 

Wykres 2. Procentowy udział zatrudnienia nauczycieli w czeladzkich placówkach oświatowych 
wg stopni awansu zawodowego 

 
 

 
 

 

* wg stanu na dzień 26.06.2020 r. 

 
Tab. 9. Zatrudnienie nauczycieli szkół i przedszkoli wg stopni awansu zawodowego ogółem 

 

Lp. 
Stopień awansu zawodowego 

nauczycieli 
Rok szkolny 
2019/2020 

% 

 
Zatrudnienie nauczycieli szkół wg stopni awansu zawodowego 

 

  1. 
Nauczyciele dyplomowani 
 

166,17 66,96 

  2. 
Nauczyciele mianowani 
 

25,21 10,16 

  3. 
Nauczyciele kontraktowi 
 

35,05 14,12 

  4. 
Nauczyciele stażyści 
 

21,74 8,76 

        Razem 248,17 100 % 

 
Zatrudnienie nauczycieli przedszkoli wg stopni awansu zawodowego 

 

  1. 
Nauczyciele dyplomowani 
 

37,14 50,78 

  2. 
Nauczyciele mianowani 
 

16,45 22,49 

  3. 
Nauczyciele kontraktowi 
 

14,18 19,39 

  4. 
Nauczyciele stażyści 
 

5,37 7,34 

Razem 73,14 100 % 

     * wg stanu na dzień 26.06.2020 r. 

Nauczyciele dyplomowani

Nauczyciele mianowani

Nauczyciele kontraktowi

Nauczyciele stażyści
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Zgodnie z regulacjami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 

2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574, z późn. 
zm.), postępowanie egzaminacyjne przeprowadza organ prowadzący szkołę. Wszyscy nauczyciele, 
którzy złożyli stosowną dokumentację uzyskali pozytywny wynik egzaminu. W roku szkolnym 2019/2020 
odbyły się 3 posiedzenia komisji egzaminacyjnych dla 10 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy 
na stopień nauczyciela mianowanego. 10 nauczycielom wydano decyzję administracyjną w sprawie nadania 
stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.  

 
Tab. 10. Etaty nauczycieli poziomem wykształcenia 

 

Lp. Placówka 
Etaty 

nauczycieli 
ogółem 

Etaty nauczycieli poziomem wykształcenia 
(- nauczyciele posiadający -) 

Dyplom 
ukończenia 

studiów 
magisterskich 

% 
ogółu 

Dyplom 
ukończenia 

studium 
wychowania 

przedszkolnego 

% 
ogółu 

Dyplom 
ukończenia 

wyższych studiów 
zawodowych lub 

dyplom 
ukończenia 

studiów I stopnia 

% 
ogółu 

Stopień 
naukowy 

doktora lub 
doktora 

habilitowanego 

% 
ogółu 

inne % ogółu 

1 SP 1 38,57 35,55 92,17 - - 3,02 7,83 - - - - 

2 SP 2 65,99 64,88 98,32 - - - - 1,11 1,68 - - 

3 SP 3 49,20 46,67 94,86 - - 1,33 2,7 1,20 2,44 - - 

4 SP 4 9,73 8,68 89,21 - - 1,05 10,79 - - - - 

5 SP 5 36,17 33,68 93,12 - - 1,05 2,9 - - 1,44 3,98 

6 SP 7 48,51 45,95 94,72 - - 1,23 2,54 1,33 2,74 - - 

Razem 248,17 235,41 94,86 - - 7,68 3,09 3,64 1,47 1,44 0,58 

1 PP 1 9,45 9,45 100 - - - - - - - - 

2 PP 4 8,86 7,82 88,26 1,04 11,74 - - - - - - 

3 PP 5 10,85 9,79 90,23 - - 1,06 9,77 - - - - 

4 PP 7 9,01 8,01 88,9 - - 1,00 11,1 - - - - 

5 PP 9 14,73 14,73 100 - - - - - - - - 

6 PP 10 10,84 4,77 44,0 - - 6,07 56,0 - - - - 

7 PP 11 9,40 7,09 75,43  - 2,31 24,57 - - - - 

Razem 73,14 61,66 84,3 1,04 1,42 10,44 14,28 - - - - 

Ogółem 321,31 297,07 92,46 1,04 0,32 18,12 5,64 3,64 1,13 1,44 0,45 

  * wg stanu na dzień 26.06.2020 r. 

  
 Ważnym warunkiem funkcjonowania oświaty są kwalifikacje kadry pedagogicznej. Status zawodowy 
nauczycieli i ich wykształcenie mają też znaczący wpływ na wielkość środków finansowych w budżecie 
oświatowym. Nauczyciele czeladzkich placówek oświatowych posiadają wymagane kwalifikacje, wielu cały 
czas doskonali się na różnego rodzaju studiach podyplomowych, kursach, warsztatach, zgodnie z potrzebami 
placówek oświatowych. 
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4. NAUCZANIE INDYWIDUALNE I ZAJĘCIA REWALIDACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2019/ 2020 

 
Nauczanie indywidualne powoduje, że organy prowadzące ponoszą wydatki, na których wysokość 

nie mają pływu, dlatego też zalicza się je do tzw. wydatków losowych. Samorządy prowadzące szkoły nie mają 
żadnego wpływu na liczbę uczniów nauczanych indywidualnie, mogą jednak w pewnym stopniu oddziaływać 
na liczby godzin zajęć przydzielanych tym uczniom (choć liczba tych godzin zależy także od rodzaju szkoły, 
do której powinien uczęszczać chory uczeń). Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. 
w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego 
nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2017 poz. 1616, z późn. zm.), tygodniowy wymiar godzin zajęć 
indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanego bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 
godzin, dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej od 6 do 8 godzin, dla uczniów klas IV – VI szkoły 
podstawowej od 8 do 10 godzin, dla uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej od 10 do 12 godzin. 

Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia 
lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydają 
zespoły orzekające, działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dyrektor szkoły, której uczeń 
posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu 
z organem prowadzącym na okres wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. 

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne ukierunkowane są na usprawnianie zaburzonych funkcji, 
wzmacnianie i kompensację. Nie mogą one służyć uzupełnianiu braków w wiadomościach. Rodzaj zajęć 
powinien wynikać ze wskazań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez 
poradnię psychologiczno - pedagogiczną. Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne powinien mieć 
przygotowanie stosowne do rodzaju zajęć (np. z zakresu terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, 
surdopedagogiki, tyflopedagogiki). 

Wszyscy uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizują zajęcia 
rewalidacyjne.  
 W roku szkolnym 2019/2020 15 uczniów otrzymało orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, 
na realizację którego przydzielono 150 godz. dydaktycznych tygodniowo. Zarówno w Szkole Podstawowej 
Nr 2 oraz w Szkole Podstawowej Nr 7 zgodę na nauczanie indywidualne wydano dwukrotnie tym samym 
uczniom ze względu na zmianę nauczanych przedmiotów, bądź przedłużenie czasu trwania nauczania 
indywidualnego. 
 

Tab. 11. Liczba uczniów z nauczaniem indywidualnym i rewalidacją w szkołach i przedszkolach, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź w roku szkolnym 2019/2020 

 

Lp. Szkoła 

Nauczanie indywidualne* Zajęcia rewalidacyjne** 

Liczba uczniów 
Liczba godzin/ 

tydzień 
Liczba uczniów 

Liczba godzin/ 
tydzień 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 - - 6 12 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 4 44,5 13 26 

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 6 52 35 70 

4. Szkoła Podstawowa Nr 4 - - - - 

5. Szkoła Podstawowa Nr 5 - - 4 8 

6. Szkoła Podstawowa Nr 7 5 53,5 8 16 

7. Przedszkole Publiczne Nr 1 - - 2 2 

8. Przedszkole Publiczne Nr 4 - - 3 4,5 

9. Przedszkole Publiczne Nr 5 - - 4 7 

10. Przedszkole Publiczne Nr 7 - - 6 11 

11. Przedszkole Publiczne Nr 9 - - 3 3 

12. Przedszkole Publiczne Nr 10 - - 4 4 

13. Przedszkole Publiczne Nr 11 - - 4 7 

Ogółem: 15 150 92 170,5 

 * liczba przyznanych godzin w ciągu roku 
 ** wg stanu na dzień 26.06.2020 r. 
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5. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówkach oświatowych udzielana jest zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji 
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 1280). 

Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega 
na: 

• rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 

• rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 

• rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, 
szkole i placówce, 

• wspieraniu potencjału rozwojowego ucznia; 

• stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu przedszkola, szkoły oraz 
w środowisku społecznym (§ 2 ust. 1 rozporządzenia). 
 
Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest 

w szczególności uczniom z potrzeb wynikających: 
1) z niepełnosprawności; 
2) z niedostosowania społecznego; 
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 
5) ze szczególnych uzdolnień; 
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 
8) z choroby przewlekłej; 
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
10) z niepowodzeń edukacyjnych; 
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 
 
Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczną pedagogiczną może wynikać z: 

• orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 
• opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej; 
• rozpoznania dokonanego w przedszkolu czy szkole. 
 

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia w przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest 
udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli 
i specjalistów, a także w formie: 

• zajęć rozwijających uzdolnienia; 
• zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje 

emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 
• zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; 
• porad i konsultacji. 

 
Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana 

w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli 
i specjalistów, a także w formie: 

• klas terapeutycznych; 
• zajęć rozwijających uzdolnienia; 
• zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 
• zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
• zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje 

emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 
• zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół 

podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych; 
• zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 
• porad i konsultacji; 
• warsztatów. 
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Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu lub/ i szkole jest udzielana także rodzicom 
uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń (§ 6 ust.5). 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana przez nauczycieli i wychowawców może być 
udzielana w formie: 

• zajęć rozwijających uzdolnienia dla uczniów szczególnie uzdolnionych – w grupach liczących 
do 8 uczestników; 

• zajęć rozwijających umiejętność uczenia się, w celu podnoszenia efektywności uczenia się uczniów; 
(dotyczy szkół); 

• zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce, w tym 
w spełnieniu wymagań edukacyjnych – w grupie liczącej do 8 uczestników (dotyczy szkół); celem 
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest uzupełnienie i wyrównanie zaległości w wiadomościach 
ogólnych bądź z konkretnych przedmiotów, które powstały na skutek słabszych możliwości 
intelektualnych albo dłuższej nieobecności ucznia w szkole; 

• zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego, dla uczniów, którzy wymagają dostosowania organizacji 
i procesu nauczania ze względu na trudności w funkcjonowaniu, oraz brak możliwości realizowania 
wszystkich zajęć wspólnie z oddziałem); 

• porad i konsultacji; 
• warsztatów i szkoleń; 
• klas terapeutycznych, dla uczniów wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz 

długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole 
czy oddziale, wynikające z zaburzeń rozwojowych lub stanu zdrowia na podstawie opinii poradni 
o potrzebie objęcia pomocą w formie uczęszczania do klasy terapeutycznej, liczącej do 15 uczniów 
(dotyczy szkół). 

 
Specjaliści zatrudnieni w przedszkolu/szkole m.in.: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta 

pedagogiczny, doradca zawodowy czy inny terapeuta prowadzący zajęcia o charakterze terapeutycznym 
udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniami oraz w formie: 

• zajęć specjalistycznych: 
◦ korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, 

w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się – w grupie liczącej do 5 uczestników; 
◦ logopedycznych dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych 

– w grupie liczącej do 4 uczestników; 
◦ rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów przejawiających trudności 

w funkcjonowaniu społecznym – w grupie liczącej do 10 uczestników; 
◦ innych zajęć, o charakterze terapeutycznym dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi mających problemy z funkcjonowaniem oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem 
w życiu przedszkola, szkoły– w grupie liczącej do 10 uczestników jak np. terapia psychologiczna; 

• zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu dla uczniów wymagających zajęć 
uzupełniających w zakresie doradztwa zawodowego (dotyczy szkół); 

• porad i konsultacji; 

• warsztatów i szkoleń. 
 

Godzina zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwa 45 minut 
– nie jest to czas trwania godziny pracy specjalisty, który wynosi 60 minut, ale czas zajęć dla ucznia.  
Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami dziecka, ucznia lub wychowanka, dopuszcza się prowadzenie zajęć 
w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego 
czasu tych zajęć (§ 16). 

Zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć w ramach zindywidualizowanej 
ścieżki kształcenia nauczyciel nie prowadzi w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy (art. 42 ust. 2d ustawy 
Karta Nauczyciela), zajęcia te dyrektor przedszkola/szkoły planuje w arkuszu organizacji. 
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom, rodzicom oraz nauczycielom w pozostałych 
formach nie ujmuje się w arkuszu organizacyjnym, nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielają 
jej w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy oraz ustalonego wynagrodzenia. 

Inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze 
i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, nauczyciel obowiązany jest realizować 
w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy oraz ustalonego wynagrodzenia (art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta 
Nauczyciela). 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana w czeladzkich placówkach oświatowych 
Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czeladzkich placówkach oświatowych 

realizowane są w formie: zajęć specjalistycznych (przede wszystkim korekcyjno-kompensacyjnych oraz 
logopedycznych) i dydaktyczno-wyrównawczych oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Pomocą 
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psychologiczną w formie zajęć objęci są przede wszystkim uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego oraz opinie - zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

Każdy uczeń objęty zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest objęty także 
pomocą w trakcie bieżącej pracy, przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie 
porad i konsultacji. W przypadku każdego ucznia objętego zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej pomoc jest udzielana także rodzicom uczniów – w postaci porad i konsultacji. 

Ponadto pomoc psychologiczno-pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy jest udzielana niezwłocznie 
każdemu uczniowi w przypadku stwierdzenia przez nauczyciela, że dany uczeń wymaga objęcia taką pomocą. 
W razie stwierdzenia przez wychowawcę takiej potrzeby, planuje i koordynuje on pomoc psychologiczno-
pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli oraz bieżącej pracy z uczniem. 
Pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów w formie porad i konsultacji są obejmowani także rodzice tych 
uczniów. 

Ponadto pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czeladzkich placówkach realizowana jest także 
w ramach projektów dofinansowywanych ze środków unijnych, np. w Szkole Podstawowej Nr 1 w okresie 
od 5 sierpnia 2019 r. realizowany jest projekt dofinansowany ze środków unijnych „Droga do sukcesu” 
skierowanego do uczennic i uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi. 
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia, wspomożenie całościowe i wyrównanie za pomocą 
systematycznej pracy i nowatorskich metod nauczania z wykorzystaniem TIK; kompetencji matematycznych, 
językowych, społecznych, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz wyposażenie uczniów w umiejętność 
uczenia się w celu uzyskania pożądanego na rynku pracy zawodu oraz samodzielnego, odpowiedzialnego, 
prawidłowego i świadomego funkcjonowanie w społeczeństwie. W ramach projektu wyposażone zostaną 
pracownie przyrodnicze i matematyczne dla klas I-III i IV-VIII. Prowadzone będą niwelujące dysproporcje, 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, a także warsztaty, projekty i zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów. 

Ze względu przerwę w realizacji projektu związaną z Covid-19 wydłużono czas realizacji projektu 
do końca pierwszego semestru roku szkolnego 2020/2021. Obecnie projekt jest realizowany zgodnie 
z harmonogramem zatwierdzonym przez IZ. Kwota dofinansowania wynosi 298 123,64 zł. 

 
 

Tab. 12. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielane  w roku szkolnym 2019/2020 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Czeladź (ujęte w arkuszach organizacji) 

   

Lp. Placówka 

Zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne 
Zajęcia logopedyczne 

Zajęcia 

dydaktyczno-

wyrównawcze 

Zindywidualizowana 

ścieżka 

Inne zajęcia o 
charakterze 

terapeutycznym 

Liczba uczniów 

1. 
 

SP1 
 

34 - 6 3 2 

2. 
 

SP 2 
 

78 13 72 4 1 

3. 
 

SP 3 
 

35 4 32 1 - 

4. 
 

SP 4 
 

10 - - - - 

5. 
 

SP 5 
 

28 2 92 2 5 

6. 
 

SP 7 
 

25 8 40 4 - 

Razem szkoły 210 27 242 14 8 

* wg stanu na dzień 26.06.2020 r. 
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Tab. 13. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielane  w roku szkolnym 2019/2020 

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Czeladź (ujęte w arkuszach organizacji) 
  

Lp. Placówka 

Zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne 

Zajęcia logopedyczne 
 
 

Liczba uczniów 

1. 
 

PP 1 
 

- 5 

2. 
 

PP 4 
 

1 4 

3. 
 

PP 5 
 

- - 

4. 
 

PP 7 
 

16 11 

5. 
 

PP 9 
 

3 - 

6. 
 

PP10 
 

- 12 

7. 
 

PP 11 
 

5 - 

 
Razem przedszkola 

 
25 32 

            * wg stanu na dzień 26.06.2020 r. 

 
 

 
6. INTEGRACJA 
 

Organizacja szkół podstawowych obejmuje działania na rzecz uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie 
posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uczęszczać do klas integracyjnych 
lub ogólnodostępnych. Wybór należy do rodziców i często pada właśnie na klasę integracyjną zapewniającą 
dziecku normalne, maksymalnie samodzielne życie w otwartym społeczeństwie. Integracja szkolna 
lub przedszkolna polega na umożliwieniu dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym wspólnego uczęszczania 
do jednej klasy lub grupy. 

W roku szkolnym 2019/2020 funkcjonowało 8 oddziałów integracyjnych: 7 oddziałów w Szkole 
Podstawowej Nr 3 oraz 1 oddział w Przedszkolu Publicznym Nr 7. 

W pracy dydaktyczno – wychowawczej z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego w klasach integracyjnych realizowane były następujące działania: stała praca terapeutyczna 
grupowa 
i indywidualna, indywidualizacja wymagań, zajęcia rewalidacyjne zgodnie z zaleceniami poradni 
psychologiczno – pedagogicznej. 

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego klasy integracyjne liczą do 20 uczniów, 
w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych. W klasach integracyjnych pracuje dwóch nauczycieli: 
nauczyciel wiodący (nauczyciel przedmiotu) oraz nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem (nauczyciel 
posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zatrudniony dodatkowo w celu współorganizowania 
procesu  kształcenia integracyjnego).  

Aby osiągnąć główny cel nauczania i wychowania, jakim jest usprawnianie funkcji fizycznych 
i psychicznych, korygowanie nieprawidłowości rozwojowych i rozwijanie uzdolnień uczniów zatrudniani 
są nauczyciele posiadający specjalistyczne przygotowanie m.in. z zakresu oligofrenopedagogiki, 
surdopedagogiki, terapii pedagogicznej. W klasie integracyjnej realizowany jest taki sam program nauczania 
szkoły masowej, jak w każdej innej, równoległej klasie. W przypadku dzieci niepełnosprawnych rozkład tego 
programu jest odpowiednio przygotowany oraz na bieżąco modyfikowany przez pedagoga specjalnego, 
który kieruje się sugestią nauczyciela wiodącego, co do ważności i przydatności treści (szczególnie 
w klasach starszych). W ten sposób realizowane treści są dostosowane do indywidualnych potrzeb 
i możliwości dzieci niepełnosprawnych. W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji 
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opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych, 
współtworząc tę samą jednostkę lekcyjną. Klasa integracyjna kształci więc umiejętność wykonywania pracy 
indywidualnie i zespołowo. 
 

7. NAUCZYCIELSKIE ETATY WSPARCIA 

 
Poprzez etaty wsparcia należy rozumieć etaty nauczycieli, nieprzekładające się bezpośrednio 

na zajęcia w oddziałach. Najbardziej typowymi etatami wsparcia są etaty bibliotekarzy, pedagogów szkolnych, 
wychowawców w świetlicy itd.; toteż działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkół 
podstawowych i przedszkoli wspierana jest dodatkowymi godzinami, które można podzielić na: 

• opiekę świetlicową, 

• pracę biblioteki szkolnej, 

• pracę pedagoga czy psychologa szkolnego, 

• pracę nauczycieli współorganizujących proces kształcenia uczniów w oddziałach integracyjnych, 

• pracę nauczycieli współorganizujących proces kształcenia uczniów z orzeczeniami o  potrzebie 
kształcenia specjalnego w oddziałach ogólnodostępnych (dla uczniów z Autyzmem, Zespołem 
Aspergera bądź niepełnosprawnością sprzężoną), 

• pomoc nauczyciela (stanowisko niepedagogiczne). 
 
 

Tab. 14. Nauczycielskie etaty wsparcia w roku szkolnym 2019/2020 
 

 
 

Lp. 

 
 

Placówka 

 
Nauczycielskie etaty wsparcia w roku szkolnym 2019/2020 

 

bibliotekarz 
pedagog 
szkolny 

nauczyciel 
świetlicy 

nauczyciel 
współorganizujący 
proces kształcenia 

uczniów  
w oddziale 

integracyjnym 

nauczyciel 
współorganizujący 

proces 
kształcenia 
uczniów w 
oddziale 

ogólnodostępnym 

pomoc 
nauczyciela 
(stanowisko 

niepedagogiczne) 

psycholog 
szkolny 

1. SP 1 1,00 1,00 3,79 - 2,86 - 1,00 

2. SP 2 2,00 2,00 4,41 - 3,36 - - 

3. SP 3 1,00 1,00 3,73 7,39 - 1,00 1,05 

4. SP 4 0,37 0,50 2,84 - - - - 

5. SP 5 1,03 1,00 3,77 - 2,05 - - 

6. SP 7 1,00 1,05 4,20 - 2,60 0,75 1,00 

7. PP 7 - - - 1,00 - - - 

8. PP 9 - - - - - 0,75 - 

9. PP 10 - - - - - 1,50 - 

Razem 6,40 6,55 22,74 8,39 10,87 4,00 3,05 

* wg stanu na dzień 26.06.2020 r. 

 
 
 
8. WYNIKI EGZAMINÓW 

 
W roku szkolnym 2019/2020 egzamin ósmoklasisty w gminie Czeladź odbył się w pięciu szkołach 

podstawowych, tj.: 
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisławy Łakomik; 
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej; 
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka; 
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej; 
5. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego. 

 
W Szkole Podstawowej Nr 4 w roku szkolnym 2019/2020 egzaminu ósmoklasisty nie przeprowadzono, 

ponieważ w tym roku szkolnym szkoła nie prowadziła kształcenia w klasach ósmych. 
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Egzamin ósmoklasisty w związku z panującą pandemią COVID-19 został przeprowadzony w dniach 
16, 17 oraz 18 czerwca 2020 r. (pierwotnie egzamin ósmoklasisty miał odbyć się w terminie 21, 22 i 23 kwietnia 
2020 r.). Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił 
do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki oraz języka obcego 
nowożytnego. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musiał 
do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 

Arkusz standardowy z języka polskiego zawierał 22 zadania, za poprawne rozwiązanie wszystkich 
zadań można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Arkusz egzaminacyjny składał się z zadań zamkniętych 
(14) i otwartych (8). 

Arkusz standardowy z matematyki zawierał 21 zadań, za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań 
można było uzyskać maksymalnie 30 punktów. 15 punktów (50 %) można było uzyskać za rozwiązanie zadań 
zamkniętych oraz 15 punktów (50 %) za rozwiązanie zadań otwartych. 

Arkusz standardowy z języka nowożytnego zawierał 14 zadań (9 zadań zamkniętych i 5 zadań 
otwartych), za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

 
 
 

Tab. 15. Średni wynik z egzaminu ósmoklasisty w gminie Czeladź w roku szkolnym 2019/2020 
– arkusze standardowe 

 

Lp. Placówka 

  Wyniki egzaminu ósmoklasisty (średnia) 

Liczba uczniów 
(arkusz standardowy) 

Język polski 
% 

Matematyka 
% 

Język angielski 
% 

Język niemiecki 
% 

1. SP1 33 64 43 56 31 

2. SP2 68 61 38 53 32* 

3. SP3 44 55 38 50 - 

4. SP5 31 58 42 50 - 

5. SP7 41 56 46 55 - 

6. Gmina 217 59 41 53 48 

7. Powiat - 59 44 55 45 

8. Województwo - 59 46 55 49 

9. Kraj - 59 46 54 45 

Zgodnie z danymi OKE 
*zgodnie z danymi ze szkoły 

 
  



20 

Wykres 3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminie Czeladź w 2020 roku 
 

 
 

Opracowanie własne na podstawie danych OKE  

 
Na podstawie analizy średnich wyników z egzaminu ósmoklasisty w roku 2020 (Wykres 3) można 

stwierdzić, że najwyższy średni wynik z języka polskiego oraz z języka angielskiego uzyskała Szkoła 
Podstawowa Nr 1. Szkoła ta uzyskała również jeden z wyższych wyników z matematyki. Z matematyki 
najwyższy wynik uzyskała Szkoła Podstawowa Nr 7. Szkoła Podstawowa Nr 7 uzyskała również bardzo wysoki 
wynik z języka angielskiego. Wyniki z języka niemieckiego były w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole 
Podstawowej Nr 2 na poziomie zbliżonym. 

Wynik z języka polskiego powyżej średniej powiatowej, średniej wojewódzkiej i krajowej uzyskały szkoły 
– Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 2, wynik z matematyki powyżej średniej powiatowej 
uzyskała tylko Szkoła Podstawowa Nr 7, która jednocześnie uzyskała wynik równy średniej wojewódzkiej 
i krajowej, wynik powyżej średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej z języka angielskiego uzyskała Szkoła 
Podstawowa Nr 1, wynik równy średniej powiatowej oraz wojewódzkiej z języka angielskiego uzyskała Szkoła 
Podstawowa Nr 7, która jednocześnie uzyskała wynik powyżej średniej krajowej.   

 
W celu porównania wyników z egzaminu ósmoklasisty w 2020 zestawiono wyniki poszczególnych 

szkół z przedmiotów egzaminacyjnych wyrażone w skali staninowej. Skala staninowa jest znormalizowana 
i uwzględnia poziom trudności danego egzaminu. 
 

Wykres 4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminie Czeladź w 2020 roku wg skali staninowej 
 

 
   

Opracowanie własne na podstawie danych OKE  
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W roku 2020 Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 wg skali staninowej uzyskała 

wynik wyżej średni (6) z języka polskiego. Szkoła Podstawowa Nr 5 z języka polskiego uzyskała wynik średni 
(5). Szkoła Podstawowa Nr 3 i Szkoła Podstawowa Nr 7 wg skali staninowej uzyskały wynik niżej średni (4). 
Z matematyki Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 5 i Szkoła Podstawowa Nr 7 uzyskały wynik 
średni (5), natomiast Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 3 uzyskały wynik niżej średni (4). 
Najwyższe wyniki z języka angielskiego wg skali staninowej uzyskały Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła 
Podstawowa Nr 7 – wynik wyżej średni (6). Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3 i Szkoła 
Podstawowa Nr 5 wg skali staninowej uzyskały z języka angielskiego wynik średni (5). Z języka niemieckiego 
w obu szkołach (w Szkola Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 zdający uzyskali jednakowy wynik 
niski (3). 

 
Zgodnie z analizą średnich wyników z egzaminu ósmoklasisty w ostatnich dwóch latach szkolnych 

(od kiedy egzamin został wprowadzony) we wszystkich szkołach z wyjątkiem Szkoły Podstawowej Nr 5 
zaznaczył się spadek osiągniętych przez uczniów wyników, co jest wypadkową zaistniałej sytuacji 
epidemiologicznej i braku zajęć w bezpośrednim kontakcie z uczniami. Jedynie w Szkole Podstawowej Nr 5 
średni wynik egzaminu ósmoklasisty osiągną wyniki wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. 
 

Wykres 5. Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w latach 2019 i 2020 w gminie Czeladź 
 

 
 

Opracowanie własne na podstawie danych OKE  

 
 
 
 Poniżej przedstawione zostały średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2019 r. i 2020 r. 
z poszczególnych przedmiotów w podziale na placówki (Wykresy 6 - 10). 
 W Szkole Podstawowej Nr 1 pomimo ogólnego spadku osiągniętego średniego wyniku z egzaminu 
(Wykres 5) w odnotowano wyższy średni wynik z matematyki (Wykres 6).  
 W Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 7 ze wszystkich 
przedmiotów uczniowie w 2020 r. osiągnęli niższy wynik w porównaniu do wyników z 2019 r. (Wykres 7, 
Wykres 8, Wykres 10). 
 W Szkole Podstawowej Nr 5 uczniowie osiągnęli ze wszystkich przedmiotów wynik wyższy 
w porównaniu do wyników z poprzedniego roku (Wykres 9). 
 
  

Wyniki egzaminu w 2019 r. Wyniki egzaminu w 2020 r.

0

10

20

30

40

50

60

70

śr
ed

n
ia

 [
%

]

SP 1

SP 2

SP 3

SP 5

SP 7



22 

Wykres 6. Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w latach 2019 i 2020 w Szkole Podstawowej Nr 1 
 

 
 

Opracowanie własne na podstawie danych OKE  

 
 
 
 
Wykres 7. Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w latach 2019 i 2020 w Szkole Podstawowej Nr 2 

 

 
 

Opracowanie własne na podstawie danych OKE  
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Wykres 8. Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w latach 2019 i 2020 w Szkole Podstawowej Nr 3 
 
 

 
 

Opracowanie własne na podstawie danych OKE  

 
 
 
 
Wykres 9. Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w latach 2019 i 2020 w Szkole Podstawowej Nr 5 

 

 
 

Opracowanie własne na podstawie danych OKE  
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Wykres 10. Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w latach 2019 i 2020 w Szkole Podstawowej Nr 7 
 

 
 

Opracowanie własne na podstawie danych OKE  

 
 

9. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁY NAKIEROWANE NA KSZTAŁCENIE UCZNIÓW 
ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

 
We wszystkich placówkach podejmowane są działania nakierowane na kształcenie uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Niniejsze działania w zależności od placówki obejmują, m.in.: 
• analizę opinii oraz realizację zaleceń wydanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, 
• zindywidualizowane podejście do ucznia w czasie zajęć lekcyjnych,  
• współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu otrzymania wskazówek do pracy 

z uczniami, 

• objęcie uczniów pomocą psychologiczno – pedagogiczną, 
• dostosowanie uczniom wymagań edukacyjnych według wskazań PPP, 

• organizowanie zajęć z pedagogiem, logopedą, oligofrenopedagogiem, socjoterapeutą, 
surdopedagogiem, tyflopedagogiem, i in.,  

• objęcie uczniów zajęciami rewalidacyjnymi zgodnie ze wskazaniami z orzeczeń, 

• organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce, 
• organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
• organizowanie zajęć z pedagogiem szkolnym, 
• prowadzenie zajęć dodatkowych/ kół zainteresowań dla uczniów uzdolnionych, 
• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań ucznia poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych 

i konsultacjach, 
• organizowanie konkursów skłaniających do poszerzania wiedzy, 
• ukierunkowanie uczniów zdolnych na konkursy przedmiotowe, 
• organizowanie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do konkursów zewnętrznych, 
• diagnozowanie możliwości i potrzeb uczniów, 
• wydłużenie czasu pracy (np. egzamin ósmoklasisty oraz inne formy sprawdzania wiedzy), 
• systematyczne analizowanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej uczniów, 
• oferta zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych, 

nauk przyrodniczo-matematycznych i technologii informatycznej, 
• aktywizowanie uczniów do udziału w życiu klasy, szkoły i środowiska lokalnego (wycieczki, akademie, 

zawody sportowe, wolontariat), 
• ścisłą współpracę z rodzicami dziecka (wychowawca, pedagog, nauczyciele), 
• doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie efektywnego kształcenia poprzez kursy, szkolenia, 

szkoleniowe spotkania zespołów przedmiotowych. 
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10. EWAKUACJA 
 
 Wszystkie placówki oświatowe posiadają opracowane procedury bezpieczeństwa dotyczące 
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń oraz ewentualnej ewakuacji. Proces ewakuacji z obiektów, 
gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia odbywa się zgodnie z planami ewakuacji tych 
obiektów do wyznaczonych miejsc docelowych lub obiektów tymczasowego pobytu. 
 Poniżej przedstawiono zestawienie docelowych miejsc przemieszczania osób ewakuowanych 
z miejsca zbiórki w razie wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych. 

 
Tab. 16. Docelowe miejsca przemieszczania osób ewakuowanych 

z miejsca zbiórki w szkołach podstawowych w razie niesprzyjających warunków pogodowych 
 

Lp. Placówka Docelowe miejsca przemieszczania osób ewakuowanych 
z miejsca zbiórki w szkołach podstawowych w razie 

niesprzyjających warunków pogodowych 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czeladzi • Przedszkole Publiczne Nr 1 w Czeladzi, ul. Czeczotta 4, 
tel. (32) 265-33-78 (uczniowie z klas I – III) 

• Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czeladzi, ul. Katowicka 42, 
tel. (32) 265-10-62 (uczniowie z klas IV - VIII) 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czeladzi • W przypadku zagrożenia wybuchem – Przedszkole 
Publiczne Nr 7 w Czeladzi, ul. Waryńskiego 19, 
tel. (32) 265-17-70 

 
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych 
(np. zimą, podczas opadów deszczu i śniegu) ewakuowane osoby 
należy umieścić w (im młodsze dzieci tym bliżej szkoły): 

• Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czeladzi, ul. Waryńskiego 
19, tel. (32) 265-17-70 

• Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czeladzi, ul. Miasta Auby 
14, tel. (32) 265-26-41 

• Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czeladzi, 
ul. Kombatantów 2, tel. (32) 265-13-25 

• Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 1 w Czeladzi, 
ul. 11 Listopada 8, tel. (32) 265-34-08 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi, 
ul. Sportowa 2, tel. (32) 265-42-32 

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czeladzi • Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czeladzi, 
ul. Niepodległości 8, tel. (32) 265-30-04 (klasy I – III) 

• Hala MOSiR, ul. Sportowa 2 tel. (32) 265-42-32 (klasy IV 
- VIII) 

4. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czeladzi • Urząd Miejski w Czeladzi, ul. Katowicka 45, tel. (32) 76-
37-900 

• OSP Czeladź, ul. 1 Maja 30, tel. (32) 265-37-65 
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czeladzi, ul. Szkolna 6, 

tel. (32) 265-18-53 

5. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czeladzi • Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czeladzi, Żeromskiego 
19, tel. (32) 265-38-77 

• Kopalnia Kultury w Czeladzi, ul. Trznadla 1, tel. (32) 263-
51-51 

• Pawilon Handlowy „NETTO”, ul. Lwowska 2A, tel. (91) 
469-99-99 

6. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czeladzi • Kopalnia Kultury w Czeladzi, ul. Trznadla 1, tel. (32) 263-
51-51 (uczniowie i opiekunowie przebywający w dużym 
budynku szkoły) 

• Przedszkole Publiczne Nr 5  w Czeladzi, ul. Krótka 1, 
tel. (32) 265-38-35 (uczniowie i opiekunowie 
przebywający w małym budynku szkoły) 

Na podstawie danych otrzymanych ze szkół. 
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Rycina 1. Szkic kierunków docelowych miejsc przemieszczania osób ewakuowanych z miejsca 
zbiórki w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź w razie 

niesprzyjających warunków pogodowych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie własne na podstawie http://mczeladz.e-mapa.net/ 
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Tab. 17. Docelowe miejsca przemieszczania osób ewakuowanych 
z miejsca zbiórki z  przedszkoli publicznych w razie niesprzyjających warunków pogodowych 

 

Lp. Placówka Docelowe miejsca przemieszczania osób ewakuowanych 
z miejsca zbiórki z  przedszkoli publicznych w razie 

niesprzyjających warunków pogodowych 

1. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Czeladzi Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czeladzi, ul. Reymonta 80, 
tel. (32) 265-15-57 

2. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czeladzi • Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czeladzi, ul. Waryńskiego 
19, tel. (32) 265-17-70 

• Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czeladzi, 
ul.  Kombatantów 2, tel. (32) 265-13-25 

3. Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czeladzi Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czeladzi, ul. Spacerowa 2, 
tel. (32) 265-35-03 

4. Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czeladzi • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czeladzi, ul. Szkolna 6, 
tel. (32) 265-85-69 

• Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 1 w Czeladzi, 
ul. 11 Listopada 8, tel. (32) 265-34-08 

5. Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czeladzi Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czeladzi, ul. Staszica 47, 
tel. (32) 265-22-90 

6. Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czeladzi • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czeladzi, ul. Lwowska 2, 
tel. (32) 269-66-95 

• Pawilon Handlowy „NETTO”, ul. Lwowska 2A, tel. (91) 
469-99-99 

7. Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czeladzi • Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czeladzi, ul. Miasta Auby 
14, tel. (32) 265-26-41 

• SDK „Odeon” w Czeladzi, ul. Szpitalna 9 

Na podstawie danych otrzymanych z przedszkoli. 
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Rycina 2. Szkic kierunków docelowych miejsc przemieszczania osób ewakuowanych z miejsca 
zbiórki w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź 

w razie niesprzyjających warunków pogodowych 
 

 

 

Opracowanie własne na podstawie http://mczeladz.e-mapa.net/ 

 

 

11. WYPOSAŻENIE SZKÓŁ 

 Wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne ma duże znaczenie dla procesu 
dydaktycznego. Z roku na rok czeladzkie placówki oświatowe doposażane są w nowoczesny sprzęt 
multimedialny oraz nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne (m. in. komputery, laptopy, cyfrowe aparaty 
fotograficzne, tablice interaktywne, programy multimedialne czy wysokiej klasy pomoce dydaktyczne 
do poszczególnych pracowni). 
 Ponadto każda szkoła dysponuje salami lekcyjnymi, pracowniami komputerowymi z dostępem 
do internetu, pracowniami specjalistycznymi, biblioteką, świetlicą czy salami gimnastycznymi. W roku 
szkolnym 2019/2020 dziennik elektroniczny prowadzony był we wszystkich szkołach z wyjątkiem Szkoły 
Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 4. Dodatkowo w każdej placówce szkolnej przy wsparciu 
ze strony pracowników Urzędu Miasta Czeladź podejmowane są działania w celu pozyskiwania środków 
ze źródeł zewnętrznych. 
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Tab. 18. Stan bazy lokalowej oświaty 
 

 
Placówka 

Powierzchnia 
nieruchomości 
do sprzątania 

(w m2) 

Powierzchnia 
działki (w m2) 

Liczba 
pomieszczeń 

do nauki 
ogółem 

Pomieszczenia (liczba) 

Sale 
lekcyjne 

Pracownie Hale 
sportowe, 

sale 
gimnastyczne 

Biblioteka 
 

(liczba 
książek) 

Świetlica 
Stołówki/ 
jadalnie komputerowe Specjalistyczne 

1 Szkoła 
Podstawowa Nr 1 

3.442,23 5.482 18 15 1 2 2 
1 

(7.775) 
2 1 

2 Szkoła 
Podstawowa Nr 2 

5.379 21.633 40 25 2 10 3 
1 

(11.149) 
1 1 

3 Szkoła 
Podstawowa Nr 3 

2.940 9.593 16 13 1 2 1 
1 

(7.929) 
1 1 

4 Szkoła 
Podstawowa Nr 4 

1.395 9.170 9 7 1 0 1 
1 

(12.376) 
1 1 

5 Szkoła 
Podstawowa Nr 5 

1.758 12.741 17 16 1 1 1 + basen 
1 

(7.891) 
1 1 

6 Szkoła 
Podstawowa Nr 7 

3.228 15.375 26 20 2 3 2 
1 

(8.996) 
1 1 

Razem 18.142,23 73.994 126 96 8 18 
10 + 

BASEN 
6 

(56.116) 
7 6 

* wg stanu na dzień 26.06.2020. Na podstawie danych otrzymanych ze szkół. 

 
Tab. 19. Obiekty sportowe w szkołach 

 

Placówka 
Sala 

gimnastyczna 
Hala sportowa Basen Boisko Plac zabaw 

Szkoła 
Podstawowa Nr 1 

2 - - 1 1 

Szkoła 
Podstawowa Nr 2 

2 1 - 1 - 

Szkoła 
Podstawowa Nr 3 

1 - - 1 
(kompleks boisk ORLIK) 

- 

Szkoła 
Podstawowa Nr 4 

1 - - 0 - 

Szkoła 
Podstawowa Nr 5 

1 - 1 2 - 

Szkoła 
Podstawowa Nr 7 

2 - - 2 1 

RAZEM 9 1 1 7 2 
* wg stanu na dzień 26.06.2020. Na podstawie danych otrzymanych ze szkół. 

 
 
12. DZIAŁANIA PODJĘTE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 ZE WZGLĘDU NA COVID-19 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410) od 12 - 25 marca 2020 r. zawieszono prowadzenie 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach. Dni 12 i 13 marca 2020 r. były 
wyjątkiem, ponieważ w tych dniach prowadzono działalność opiekuńczą. Do 24 marca 2020 r nie zawieszono 
wszystkich form działalności szkoły. W tym czasie nauczyciele szkół i przedszkoli wspierali uczniów 
w  samodzielnej nauce w domu i kontaktowali się z nimi przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego, strony 
internetowej przedszkola lub szkoły oraz wysyłali e-maile do rodziców. Od dnia 25 marca 2020 r. wprowadzono 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 z późn. zm.) kształcenie na odległość. 
Dyrektorzy czeladzkich szkół wdrożyli szereg działań, aby umożliwić uczniom realizację podstawy 



30 

programowej. Zobowiązali nauczycieli do: 
1)  przeanalizowania podstawy programowej, wybrania najistotniejszych treści i dostosowania 

ich do zaistniałych warunków nauczania, 

2) ustalenia formy kontaktu z uczniami, 
3) uwzględnienia w planowaniu nauczania dostępu uczniów do środków przekazu oraz uwzględnienia 

potencjalnych indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizyczne dzieci, 
w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym.  

Z informacji zebranych przez dyrektorów szkół wynikało również, że część uczniów nie ma dostępu 
do komputera i Internetu. Tym uczniom wypożyczone zostały ze szkół: tablety, laptopy i inny sprzęt 
komputerowy jak np. monitory. 
W zakresie podjętych działań opracowano nowy harmonogram zajęć, który uwzględniał: 

a)  równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia zakresem treści nauczania, 
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 
c) możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu 

dnia, 
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. 

Priorytetem w pracy wychowawcy stało się  motywowanie uczniów do aktywnej pracy  
i uczestniczenia w zdalnym nauczaniu oraz monitorowanie postępów wychowanków. Niezbędna  
w tym zakresie była stała współpraca z rodzicami i nauczycielami wspomagającymi proces kształcenia.  
Nauczyciele pracowali na różnych wiarygodnych platformach edukacyjnych, sami tworzyli klasy 
w tzw. „chmurze”, aby ułatwić szybki dostęp do materiałów. Nauczyciele czeladzkich szkół cały czas 
dokształcali się w temacie metod i technik kształcenia na odległość. W Szkole Podstawowej Nr 4 i w Szkole 
Podstawowej Nr 5 prowadzone były również lekcje on-line. Nauczyciele wykazali się dużą kreatywnością. 
Nagrywali również filmy instruktażowe, przygotowywali ciekawe środki dydaktyczne.  

Zdalnie prowadzone były także, wybrane ze względu na możliwość realizacji, zajęcia specjalistyczne 
w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie i rodzice czeladzkich 
placówek oświatowych zapewnione  mieli wsparcie pedagogów i psychologów, z którymi mogli komunikować 
się on-line. Aby uatrakcyjnić uczniom spędzanie czasu wolnego w domu i odciążyć rodziców w ich codziennej 
pracy, nauczyciele świetlicy opracowywali materiały dotyczące ciekawych form spędzania czasu wolnego. 
Zamieszczali je na stronie internetowej szkoły i innych portalach społecznościowych. 

Czeladzkie przedszkola również pozostawały w zdalnym kontakcie z rodzicami swoich podopiecznych 
przez wiadomości e-mailowe, portale społeczne lub inne komunikatory. Dzieciom oferowany był różnorodny 
wachlarz gier i zabaw dydaktycznych, które przez zabawę i wspólne spędzanie czasu pozwalały na realizację 
treści programowych zaplanowanych dla przedszkolaków. W przedszkolach zostały napisane we wszystkich 
grupach przedszkolnych plany do kształcenia na odległość, gdzie nauczyciele zapoznawali rodziców 
z zajęciami, jakie przeprowadzane byłyby w przedszkolu i jak przy odpowiedniej karcie pracy w domu można 
rozwijać kreatywność, umiejętność planowania i działania z dzieckiem od 3 do 6 lat. Nauczyciele przygotowali 
dla rodziców warsztat pracy na każdy dzień tygodnia. W planach wychowawcy krok po kroku wskazywali 
rodzicom, co mogą wykorzystać do zabaw i pracy z dziećmi, jak nieprzerwanie należy ćwiczyć samodzielność, 
umiejętności komunikacji, panowania nad emocjami. Na stronach przedszkoli czy facebooku można było 
zapoznać się z zadaniami wychowawczo-dydaktycznymi dla każdej grupy wiekowej. Rodzice zachęcani byli 
do odsyłania informacji zwrotnych na temat wykonanych zadań i zdobytych nowych umiejętności, a efekty 
ich pracy można było zobaczyć na stronach internetowych i facebook-u czeladzkich przedszkoli.  
W czeladzkich szkołach kształcenie na odległość trwało do zakończenia roku szkolnego 2019/2020. 
 
W czasie sytuacji epidemicznej w mieście prężnie działał również Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej: 

• pozyskał granty z dwóch programów grantowych organizowanych przez Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa, w ramach projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020 w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś 
I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Dzięki projektom 
gmina pozyskała łącznie 174 414,00 zł, które w całości zostały przeznaczone na zakup  84 sztuk laptopów 
wraz z oprogramowaniem; 

• rozdysponował otrzymane: ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - 240 litrów płynu do dezynfekcji rąk oraz 
240 litrów  płynu do dezynfekcji powierzchni dla wszystkich przedszkoli i żłobków zlokalizowanych na 
terenie gminy Czeladź, z Ministerstwa Zdrowia - 27 termometrów,  3.300 litrów płynów do dezynfekcji, 
20.900 maseczek (które zostały przekazane do wszystkich placówek oświatowych) oraz 6 sztuk 
dyspenserów, które przekazano do Szkół Podstawowych, oraz otrzymane z Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego - 3.450 maseczek, które przekazał do wszystkich placówek oświatowych zlokalizowanych 
na terenie gminy Czeladź; 

• zaplanował przy współpracy z  p. Aldoną Sylwą Dyrektorem Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Będzinie - Szpital w Czeladzi badania wymazowe na obecność COVID-19 z nosogardła dla 
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wszystkich pracowników przedszkoli miejskich oraz Żłobka Miejskiego przed ponownym uruchomieniem 
ich działalności  w terminie 18.05.2020 r. – 212 osób przebadano; 

• Dnia 28.05.2020 r. wykonano badania dla części pracowników z czeladzkich szkół zaplanowano badanie 
dla pracowników czeladzkich szkół – 70 osób; 

• Wydział opracował i od 12.03.2020 r. przygotowuje codzienny raport zbiorczy dot. bieżącej sytuacji 
na placówkach w związku z COVID-19 w odniesieniu do placówek oświatowych 
(publicznych i niepublicznych), Żłobka Miejskiego, niepublicznego żłobka „Krasnalkowo”, DPS Senior, 
MOPS i MOSiR i przekazuje Panu Burmistrzowi Miasta Czeladź; 

• monitorował na podstawie raportów czasowych realizację kształcenia na odległość w czeladzkich 
placówkach oświatowych; 

• monitorował i nadal monitoruje zapotrzebowania czeladzkich publicznych przedszkoli oraz Żłobka 
Miejskiego na środki ochrony osobistej oraz pozyskuje je i dostarcza; 

• przeprowadzał narady z dyrektorami szkół i przedszkoli on-line, celem monitorowania bieżącej sytuacji 
na placówkach; 

• na bieżąco współpracowano z Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura Sosnowiec, GIS. 
 
Działania podjęte przez dyrektorów przedszkoli oraz organ w czasie przerwy w funkcjonowaniu oraz 
celem przygotowania się do wznowienia funkcjonowania przedszkoli: 

1. Wykonano na terenie placówek gruntowne prace porządkowe. 
2. Wykorzystano czas nieobecności dzieci w celu przeprowadzenia drobnych prac remontowych.  

3. Przeprowadzono wywiady z rodzicami celem ustalenia ich woli posłania dziecka do przedszkola 
w momencie przywrócenia ich funkcjonowania, przygotowano harmonogramy pracy placówek oraz 
ich nową organizację (podział na grupy). 

4. Stworzono wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w tym procedury postępowania na wypadek 
podejrzenia zakażenia i poinstruowano pracowników, jak należy je stosować. 

5. Przygotowano placówki do ponownego otwarcia stosując wytyczne GIS, MZ i MEN. 
6. Dostosowano wyposażenie sal do wytycznych GIS, MZ i MEN. 

7. Wyznaczono miejsca izolacji w razie podejrzenia zakażenia na terenie placówki. 
8. Wyznaczono i przygotowano miejsca do dezynfekcji rąk.  
9. Oznakowano pomieszczenia oraz wejścia na placówkę instrukcjami mycia i dezynfekcji rąk. 

10. Zaopatrzono placówkę w  dodatkowe/ wymagane wytycznymi GIS, MZ i MEN środki do dezynfekcji 
i środki ochrony osobistej. 

11. Wysłano pisma do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej 
z prośbą o zgodę na ponowne uruchomienie placówek oraz przesłano do zaopiniowania 
przygotowanych wewnętrznych procedur bezpieczeństwa. Wszystkie placówki przedszkolne 
otrzymały akceptację opracowanych procedur. 

 
 
13. INFORMACJA O WYNIKACH NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ 
ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
 
 Na podstawie art. 60 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Minister Edukacji 
Narodowej pismem DKO-WNP.4092.51.2019.DB z dnia 3 lipca 2019 r. ustalił  kierunki realizacji polityki 
oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020: 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych 

i ponadpodstawowych. 
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne 

i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy 
programowej kształcenia ogólnego. 

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw 
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. 

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty dla typu placówek, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Czeladź obejmowały:  

1. W zakresie kontroli w publicznych szkołach podstawowych – „Zgodność z przepisami prawa 
funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach”; 

2. W zakresie kontroli w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych – „Zgodność z przepisami prawa 
organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”; 

 



32 

Zadania w zakresie ewaluacji dla typu placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź 
obejmowały: 

1. Ewaluacje problemowe (60 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym): 

• W przedszkolach – w zakresie wymagań: 

− „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający 
uczeniu się”; 

− „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;  

− „Rodzice są partnerami przedszkola”. 

• W szkołach podstawowych – w zakresie wymagań: 

− „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”; 

− „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej 
sytuacji”; 

− „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki”. 
2. Ewaluacje w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru 

pedagogicznego (40 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym). 
 

Zadania w zakresie monitorowania dla typu placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź 
obejmowały: 

1. W publicznych szkołach podstawowych – „Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 
w szkole”; 

2. W szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych – „Przechodzenie uczniów ze szkół 
ogólnodostępnych do szkół specjalnych”; 

3. W przedszkolach i szkołach – „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków 
do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku 
społecznym”; 

4. W publicznych szkołach podstawowych – „Prowadzenie działalności innowacyjnej”; 
5. We wszystkich typach szkół – „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”. 

 
 

Plan nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020 dla typu szkół 
i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Czeladź zgodnie ze wskazaniami Ministra 
Edukacji Narodowej obejmował: 
1. Ewaluację problemową w wymaganiach wskazanych przez Ministra Edukacji Narodowej; zakres ewaluacji 
problemowych w szkołach podstawowych  

• Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne; Szkoła lub placówka wspomaga rozwój 
uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; Rodzice są partnerami szkoły lub placówki – 
liczba ewaluacji planowanych: 2. 

• Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej – liczba 
ewaluacji planowanych: 7. 

2. Ewaluację problemową w wymaganiach wskazanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty; zakres ewaluacji 
problemowych w przedszkolach 

• Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; 
Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; Rodzice są 
partnerami przedszkola – liczba ewaluacji planowanych: 3. 

 
Ponadto zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty tematyka kontroli 

planowanych: 

• w publicznych szkołach podstawowych obejmowała: Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania 
monitoringu wizyjnego w szkołach – liczba kontroli planowanych: 50. 

• W publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych: Zgodność z przepisami 
prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania 
uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – 
liczba kontroli planowanych: 68. 

Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty zakres monitorowania w typach 
placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina Czeladź obejmował: 

• W publicznych szkołach podstawowych: Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 
w szkole – liczba szkół wskazanych do monitorowania: 1274; 

• W publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych: Przechodzenie uczniów 
ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych – liczba szkół wskazanych do monitorowania: 404; 

• W przedszkolach oraz szkołach podstawowych: Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów 
i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki 
oraz w środowisku społecznym – liczba szkół wskazanych do monitorowania: 8, liczba przedszkoli: 
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2 (po zmianach w Planie nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 
2019/2020 z dnia 26 listopada 2019 r. – liczba szkół wskazanych do monitorowania: 431, 
liczba przedszkoli wskazanych do monitorowania: 474). 

• W publicznych szkołach podstawowych: Prowadzenie działalności innowacyjnej – liczba szkół 
wskazanych do monitorowania: 1274; 

• W szkołach podstawowych: Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych – liczba szkół wskazanych 
do monitorowania: 72. 

 
W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej DKO-WNP.4092.33.2020.EL z dnia 24 marca 

2020 r. realizacja planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020 została zawieszona do odwołania. 
Ponadto została podana informacja, iż w ramach nadzoru pedagogicznego, w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, prowadzone będzie przez Kuratorium Oświaty monitorowanie przyjętych przez 
szkoły i placówki rozwiązań dotyczących kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia. 

Następnie w związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej nr DKO-WNP.4092.33.2020DB z 24 lipca 
2020 r. została wznowiona realizacja planu nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok 
szkolny 2019/2020 w części dotyczącej monitorowania. W szkołach podstawowych ogólnodostępnych 
i integracyjnych wznowienie dotyczyło następujących zakresów monitorowania – „Przechodzenie uczniów 
ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych”. Jednocześnie w związku ze wznowieniem realizacji planów 
nadzoru pedagogicznego do wiadomości zostały podane harmonogramy monitorowania. Monitorowanie 
zostało zaplanowane do przeprowadzenia w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych: szkołach 
ogólnodostępnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych. 
Monitorowanie obejmowało 30 % w/w szkół. Jednocześnie została podana informacja, że monitorowanie 
nie będzie przeprowadzone w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych 
z oddziałami specjalnymi. W związku ze wznowieniem realizacji planów działania obejmowały niezwłocznie 
poinformowanie dyrektorów szkół, którzy nie wypełnili na platformie nadzoru pedagogicznego arkusza 
monitorowania o wznowieniu ww. monitorowania, tj.: o terminie i zakresie przeprowadzenia monitorowania, 
a także o sposobie rejestracji i logowania na platformie. Do 28 sierpnia 2020 r. dyrektorzy szkół wypełnili 
ankiety on-line. Na bieżąco ankiety były analizowane przez wizytatorów pod względem poprawności 
wypełniania i ewentualnie kontaktowano się ze szkołą w celu przekazania prośby o korektę w ankiecie. 
 
Kontrole planowe przeprowadzone przez Kuratorium Oświaty w Katowicach (Delegatura Sosnowiec) 

w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź. 
 
 W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Czeladź nie zostały przeprowadzone kontrole planowe. 
 
Kontrole doraźne przeprowadzone przez Kuratorium Oświaty w Katowicach (Delegatura Sosnowiec) 

w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź. 
 
 Kontrole doraźne są przeprowadzane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w sytuacji, 
gdy zaistnieje potrzeba przeprowadzenia w szkole lub placówce działań nieujętych w tematyce kontroli 
planowych ujętych w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny. Taką potrzebę może wyrazić 
podmiot zewnętrzny (JST, MEN, rodzice, uczniowie, Rzecznik Praw Obywatelskich, itp.). Kontrola doraźna 
może być także przeprowadzona przez kuratora oświaty po analizie dotychczasowych wyników nadzoru 
pedagogicznego. 
 W roku szkolnym 2019/2020 pracownicy Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu 
przeprowadzili 8 kontroli związanych z pracą placówek (zgodnie z otrzymanymi przez Gminę Czeladź 
protokołami pokontrolnymi oraz informacji zamieszczonych na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach). 
 

Tab. 20. Liczba kontroli doraźnych w szkołach w roku szkolnym 2019/2020 
 

Placówka 
Liczba przeprowadzonych kontroli doraźnych 

w przeprowadzonych w roku szkolnym 2019/2020  

1 Szkoła Podstawowa Nr 3 2 

2 Szkoła Podstawowa Nr 7 3 

3 Przedszkole Publiczne Nr 1 2 

4 Przedszkole Publiczne Nr 10 1 

Razem 8 
Na podstawie otrzymanych przez Gminę Czeladź protokołów pokontrolnych oraz informacji zamieszczonych na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach. 
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Tab. 21. Obszary funkcjonowania szkół będące przedmiotem kontroli doraźnych w roku szkolnym 
2019/2020 

 

Obszar funkcjonowania Liczba kontroli Liczba zaleceń 

Realizacja zaleceń wydanych w zakresie zapewnienia uczniom 
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i 
opieki w związku z zarzutem przepełnienia szkoły. 

1 4 

Prawidłowość realizacji zadań określonych w art.55 ust.2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 
poz. 1148) w zakresie przestrzegania praw dziecka i 
wychowanka przedszkola. 

1 1 

Prawidłowość realizacji zadań określonych w art. 55 ust. 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 
poz. 1148 ze zm.) w zakresie prawidłowości prowadzenia 
rekrutacji do przedszkola. 

1 2 

Prawidłowość realizacji zadań określonych w art. 55 ust. 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 
poz. 1148 ze zm.) – realizacja zaleceń pokontrolnych. 

3 6 

Prawidłowość realizacji zadań w zakresie art. 55 ust.2 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 r poz. 
1148 ze zm.), w związku z oceną pracy dyrektora szkoły. 

2 0 

RAZEM 8 19 

Na podstawie otrzymanych przez Gminę Czeladź protokołów pokontrolnych oraz informacji zamieszczonych na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach 

 
 

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNYCH 
PRZEPROWADZONYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

(Na podstawie otrzymanych przez Gminę Czeladź protokołów pokontrolnych oraz informacji zamieszczonych na stronie Kuratorium 
Oświaty w Katowicach) 

 
Tab. 22. Charakterystyka kontroli doraźnej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 3 

we wrześniu 2019 r. 
 

Nazwa placówki Rodzaj 
kontroli 

Termin 
Kontroli 

Tematyka kontroli Znak pisma 

Szkoła 
Podstawowa Nr 3 

doraźna 10.IX.2019 Realizacja zaleceń wydanych w zakresie zapewnienia uczniom 
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 
w związku z zarzutem przepełnienia szkoły. 

DK-SO.5533.2.80.2019 
z 19.09.2019 r. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wydano zalecenia: 
1. Dokumentować prowadzenie zajęć w danej grupie świetlicowej przez wszystkich nauczycieli, którym 

powierzono obowiązki opiekuńczo-wychowawcze (termin realizacji: od 20 września 2019 r.). 
2. Kontrolować realizację obowiązków służbowych przez nauczycieli świetlicy zgodnie z obowiązującym 

planem zajęć (termin realizacji: od 20 września 2019 r.). 
3. Zajęcia w salach znajdujących się w przyziemiu (sala świetlicowa i sala doświadczania 

świata)zorganizować w pomieszczeniach, do których dostęp nie zagraża bezpieczeństwu uczniów, 
a do czasu usunięcia ubytków schodów do piwnicy zabezpieczyć to miejsce przed dostępem osób 
nieuprawnionych (termin realizacji od 20 września 2019 r.). 

4. Ustalić długość i organizację przerw międzylekcyjnych z uwzględnieniem opinii rady rodziców 
i samorządu uczniowskiego (termin realizacji: do 30 września 2019 r.). 

Pismem z dnia 18.10.2019 r. nr L.dz.635/19 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 przekazała informacje 
o sposobie i realizacji zaleceń. 
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Tab. 23. Charakterystyka kontroli doraźnej przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym Nr 1 
we wrześniu 2019 r. 

 

Nazwa placówki Rodzaj 
kontroli 

Termin 
kontroli 

Tematyka kontroli Znak pisma 

Przedszkole 
Publiczne Nr 1 

doraźna 16.IX.2019 Prawidłowość realizacji zadań określonych w art.55 ust.2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 
poz. 1148) w zakresie przestrzegania praw dziecka i 
wychowanka przedszkola. 

DK-
SO.5533.2.79.2019 
z 25.09.2019 r. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano 1 zalecenie dla dyrektora przedszkola oraz wychowawczyni grupy 
szczególną dbałość o poprawny kontakt z rodzicami w celu uniknięcia konfliktów wynikających 
z nieporozumień. 

 
Tab. 24. Charakterystyka kontroli doraźnej przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym Nr 1 

w październiku 2019 r. 
 

Nazwa placówki Rodzaj 
kontroli 

Termin 
Kontroli 

Tematyka kontroli Znak pisma 

Przedszkole 
Publiczne Nr 1 

doraźna 21.X.2019 Prawidłowość realizacji zadań określonych w art. 55 ust. 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
2019 poz. 1148 ze zm.) w zakresie prawidłowości prowadzenia 
rekrutacji do przedszkola. 

DK-SO.5533.2.115.2019 
z 30.10.2019 r. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wydano zalecenia: 
1. Prowadzić postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 

poz. 1148 ze zm.; termin realizacji: od dnia podpisania protokołu, w związku z rekrutacją na kolejny 
rok szkolny). 

2. Dostosować zapisy § 22 Statutu przedszkola do art. 68 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 
poz. 1148 ze zm.; termin realizacji: od 30 października 2019 r.). 

Pismem z dnia 14.11.2019 r. nr PP01.071.44.2019 Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 poinformowała 
o podjętych działaniach. 
 

Tab. 25. Charakterystyka kontroli doraźnej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 3 
w listopadzie 2019 r. 

 

Nazwa placówki Rodzaj 
kontroli 

Termin 
Kontroli 

Tematyka kontroli Znak pisma 

Szkoła 
Podstawowa Nr 3 

doraźna 14.XI.2019 Prawidłowość realizacji zadań określonych w art. 55 ust. 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 
poz. 1148 ze zm.) – realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli 
doraźnej nr DK-SO.5533.2.3.2019 w zakresie zapewnienia 
uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków w czasie zajęć 
z chemii. 

DK-
SO.5533.2.129.2019 
z 21.11.2019 r. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli zalecono kontynuować działania w celu zapewnienia uczniom 
warunków do bezpiecznego realizowania podstawy programowej z chemii (termin realizacji: od dnia 
podpisania protokołu). 
 

Tab. 26. Charakterystyka kontroli doraźnej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 7 
w listopadzie 2019 r. 

 

Nazwa placówki Rodzaj 
kontroli 

Termin 
Kontroli 

Tematyka kontroli Znak pisma 

Szkoła 
Podstawowa Nr 7 

doraźna 29.XI.2019 Realizacja zaleceń wydanych w wyniku przeprowadzonej 
23.05.2019 r. kontroli doraźnej nr DK-SO.5533.1.37.2019 
dotyczącej przestrzegania praw dziecka do ochrony przed 
przemocą fizyczną i psychiczną oraz udzielanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w kontekście informacji 
pozyskanych od skarżącej. 

DK-
SO.5533.2.143.2019 
z 10.12.2019 r. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wydano zalecenia: 

1. Treści w rejestrze wypadków uzupełnić zgodnie ze wzorem w załączniku nr 2 do Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69 ze zm.; termin 
realizacji: do 8 stycznia 2020 r.). 

2. Protokoły powypadkowe sporządzać zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 wyżej 
powołanego rozporządzenia (termin realizacji: od 11 grudnia 2019 r.). 
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3. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa wdrożyć organizację dyżurów nauczycieli podczas 
przerw w zajęciach zgodnie z § 14 ust. 1 w/w rozporządzenia (termin realizacji 13 grudnia 2019 r.). 

4. Zabezpieczyć siatką lub w inny skuteczny sposób przestrzeń nad schodami na II piętrze zgodnie 
z § 16 ust. 2 wyżej przywołanego rozporządzenia (termin realizacji: do 27 stycznia 2020 r.). 

5. Wdrożyć w ramach sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego działania zapewniające 
uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, a w szczególności bieżące 
monitorowanie pełnienia dyżurów przez nauczycieli i reagowanie w przypadku ich nieobecności 
lub niewłaściwego pełnienia nadzoru nad uczniami (termin realizacji: do 13 grudnia 2019 r.). 

Pismem z dnia 02.01.2020 r. nr SP7.1710.1.2020 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 poinformował 
o realizacji zaleceń pokontrolnych. 
 

Tab. 27. Charakterystyka kontroli doraźnej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 7 
w listopadzie 2019 r. 

 

Nazwa placówki Rodzaj 
kontroli 

Termin 
Kontroli 

Tematyka kontroli Znak pisma 

Szkoła 
Podstawowa Nr 7 

doraźna 29.XI.2019 Realizacja zaleceń wydanych w wyniku przeprowadzonej 
18.04.2019 r. kontroli doraźnej nr DK-SO.5533.1.29.2019 
dotyczącej prawidłowości realizacji zadań w zakresie 
zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków 
nauki, wychowania i opieki 

DK-
SO.5533.2.144.2019 
z 10.12.2019 r. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że dyrektor zrealizował zalecenia wydane w wyniku kontroli 
doraźnej nr DK-SO.5533.1.29.2019. Po przeprowadzonej kontroli nie wydano zaleceń.  

 
Tab. 28. Charakterystyka kontroli doraźnej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 7 

w marcu 2020 r. 
 

Nazwa placówki Rodzaj 
kontroli 

Termin 
Kontroli 

Tematyka kontroli Znak pisma 

Szkoła 
Podstawowa Nr 7 

doraźna 09.III.2020 Prawidłowość realizacji zadań w zakresie art. 55 ust.2 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 r poz. 
1148 ze zm.), w związku z oceną pracy dyrektora szkoły. 

DK-
SO.5533.2.51.2020 
z 16.03.2020 r. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie ujawniono nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń. 

 
Tab. 29. Charakterystyka kontroli doraźnej przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym Nr 10 

w czerwcu 2020 r. 
 

Nazwa placówki Rodzaj 
kontroli 

Termin 
Kontroli 

Tematyka kontroli Znak pisma 

Przedszkole 
Publiczne Nr 10 

doraźna 23.VI.2020 Prawidłowość realizacji zadań w zakresie art. 55 ust.2 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 
910), w związku z oceną pracy dyrektora szkoły (przedszkola). 

DK-
SO.5533.2.72.2020 
z 26.06.2020 r. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie ujawniono nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń. 

 

14. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

  
W roku szkolnym 2019/2020 realizowano zajęcia pozalekcyjne w formie zajęć opiekuńczo - 

wychowawczych prowadzonych w świetlicy „SKRZAT” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Czeladzi oraz świetlicy 
„SZERSZENIE” przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Czeladzi. 

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020 zajęcia w powyższych szkołach realizowane były 
w terminie od 16 września do 6 grudnia 2019 r. w wymiarze ogółem 535 godzin na łączną kwotę 14 980 zł. 
Ponadto w terminie od 6 do 20 grudnia 2019 r. oraz od 20 stycznia do 29 lutego 2020 r. realizowane 
były dodatkowe zajęcia pozalekcyjne odbywające się na lodowisku przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Czeladzi 
w wymiarze ogółem 408 godzin na łączną kwotę 12 108 zł.  

W drugim półroczu roku szkolnego 2019/2020 realizacja godzin zajęć pozalekcyjnych nie została 
w pełni wykorzystana ze względu na pandemię w kraju spowodowaną koronawirusem, co skutkowało 
zamknięciem placówek oświatowych.  

W związku z powyższym zajęcia w świetlicy „SKRZAT” realizowane były w terminie od 17 lutego 
do 11 marca br. w wymiarze 84 godzin na kwotę 2 520 zł. natomiast zajęcia w świetlicy „SZERSZENIE” 
odbywały się w terminie od 3 lutego do 11 marca br. w wymiarze 131 godzin na kwotę 3 930 zł.  

Realizacja zajęć pozalekcyjnych finansowana były ze środków uzyskanych z opłat za korzystanie 
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z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
 
Realizacja zajęć pozalekcyjnych sportowych i rekreacyjnych 

Miejski Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymał dotację 
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 77 566,86 zł na realizację zadania: Ruch rzeźbi umysł: sport, zabawa, 
wychowanie. 

Zadanie miało na celu prowadzenie profilaktycznych zajęć sportowych, stanowiących element 
oddziaływań profilaktycznych oraz zorganizowanie 46 imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze 
profilaktycznym. 

W cotygodniowych zajęciach sportowych uczestniczyło ok. 450 uczniów z czeladzkich szkół. Podczas 
zajęć osiągnięto następujące cele: przygotowano ucznia do samodzielnej aktywności fizycznej, rozwijano 
ogólną sprawność fizyczną, wszechstronnie przygotowano ucznia do uczestnictwa w kulturze fizycznej, 
przeciwdziałano wadom postawy, przeciwdziałano agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom, 
kształtowano umiejętności organizowania i aktywnego spędzenia czasu wolnego, nauczono umiejętności 
współdziałania w grupie, rozbudzano zainteresowania sportowe, promowano zdrowy styl życia bez nałogów, 
wskazywano na alternatywne formy spędzania wolnego czasu, kształtowano umiejętności pracy w grupie, 
nawiązywano kontakty interpersonalne itp. Profilaktyczne zajęcia sportowe prowadzone były w czeladzkich 
szkołach podstawowych z różnych dyscyplin sportu tj.: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, tenis 
stołowy, badminton, szachy, lekka atletyka i pływanie. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli wychowania 
fizycznego. Łącznie w roku 2019 zrealizowano 1632 godziny profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych 
(w tym 102 godziny wolontariatu).  

Na prowadzenie zajęć z przyznanej dotacji Miejski Szkolny Związek Sportowy wydatkował kwotę około 
52 020,00 zł. 
 

15. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 
2019/ 2020 

  
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest: 

• zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim  i sześcioletnim oraz dzieciom objętym 
wychowaniem przedszkolnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
bezpłatnego transportu i opieki  w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka 
rewalidacyjno-wychowawczego. 

• zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, 
a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia; 

• zapewnienie dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, 
do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończą: 
     - 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których     
       jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 
     - 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

 
Obowiązek ten gmina spełnia poprzez: 

• zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 
we własnym zakresie; 

• przez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. 

 
W roku szkolnym 2019/2020 ze zbiorowego transportu skorzystało 48 uczniów, z czego : 
 
19 uczniów dowożonych było do czeladzkich placówek : 

- 9 uczniów  do Zespołu Szkół Specjalnych, w Czeladzi; 
- 8 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 3 w Czeladzi; 
- 1 uczeń do Szkoły Podstawowej nr  5 w Czeladzi; 
- 1 dziecko do Przedszkola Publicznego nr 7 w Czeladzi. 

Przewozy uczniów na terenie Czeladzi wykonywane były busem będącym własnością Gminy. 
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29 uczniów dowożonych było do placówek znajdujących się w sąsiednich gminach, z czego: 

- 11 uczniów do placówek w Będzinie; 
-  4 uczniów  do placówek w Sosnowcu; 
-  7 uczniów do placówek w Dąbrowie Górniczej; 
-  7 uczniów do placówek w Katowicach. 

 
Uczniowie dowożeni byli przez przewoźników wyłonionych w drodze postępowania o zamówienie 

publiczne od 1 września 2019 r.  W drodze przetargu wyłoniono 4 Wykonawców, z którymi podpisano umowy 
na łączną kwotę – 163.333,50 zł. Dodatkowo w listopadzie 2019 r. podpisano umowę na przewóz  ucznia 
do  Sosnowca na łączną kwotę -  9.999,09 zł. W lutym 2020 r. rodzic zrezygnował z tej formy transportu 
i z przewoźnikiem rozwiązano umowę. 

W związku z pandemią Covid-19 i zamknięciem w marcu wszystkich placówek oświatowych zostały 
zawieszone przewozy uczniów. 

W roku szkolnym 2019/2020 koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych  
wyniósł – 117.815,45 zł. 
 

Ponadto Gmina Czeladź zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1148) zapewniła zwrot kosztów dowozu do placówek oświatowych dla 10 uczniów 
niepełnosprawnych. Kwota zwrotu miesięcznie dla 1 ucznia wynosiła 139,50 zł, jeżeli dowóz organizowany był 
w granicach jednej gminy oraz 207,00 zł, jeżeli dowóz organizowany był w granicach dwóch i więcej gmin. 
Po zmianie przepisów z 3 grudnia 2019 r. (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) dotyczących zwrotu kosztów 
dowozu dziecka niepełnosprawnego żaden z rodziców/ opiekunów, z którymi zostały wcześniej podpisane 
umowy nie wypowiedział ich, tym samym do końca roku szkolnego 2019/2020 zwrot kosztów odbywał 
się na dotychczasowych zasadach, aż do zakończenia umów. Łączny koszt zwrotu kosztów dowozu dzieci 
niepełnosprawnych w roku 2019/2020 wyniósł 5 800,50 zł. 
  
 
16. ZABEZPIECZENIE WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
  
 W poniższych zestawieniach wykazane zostały wydatki budżetowe wg sprawozdań z wykonania 
budżetu za dany okres. Faktycznie poniesione koszty można wykazać jedynie w skali  roku budżetowego. 

 
 

Tab. 30. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w roku szkolnym 
2019/2020 

 

 Wydatki IX – XII 
2019 

Wydatki I – VIII 
2020 

Razem 

Szkoły Podstawowe 5.923.525,04 12.762.573,22 18.686.098,26 

Przedszkola 2.496.479,78 5.214.906,66 7.711.386,44 

Stołówki szkolne i przedszkolne 349.539,24 797.831,19 1.147.370,43 

Świetlice szkolne 384.823,97 763.573,09 1.148.397,06 

Razem 9.154.368,03 19.538.884,16 28.693.252,19 

 
 

Tab. 31. Wydatki poniesione na zakup energii, gazu, wody w roku szkolnym 2019/2020 
 

 Wydatki IX – XII 
2019 

Wydatki I – VIII 
2020 

Razem 

Szkoły Podstawowe 278.963,20 663.297,28 942.260,48 

Przedszkola 94.502,34 206.784,80 301.287,14 

Razem 373.465,54 870.082,08 1.243.547,62 
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Tab. 32. Wydatki poniesione na inwestycje od IX – XII / 2019 
 

Placówka Nazwa Inwestycji Wartość 

Szkoła Podstawowa Nr 7 Remont elewacji 407.139,35 

Szkoła Podstawowa Nr 7 Zakup monitora 14.000,00 

Stołówka Szkoła Nr 5 Zakup patelni elektrycznej 11.335,45 

Stołówka Szkoła Nr 5 Zakup obieraczki 12.535,55 

Przedszkole Nr 1 Modernizacja placu zabaw 59.692,27 

Przedszkole Nr 4 Modernizacja placu zabaw 34.966,00 

Przedszkole Nr 5 Zakup pieca konwekcyjno - 
parowego 

15.974,37 

Przedszkole Nr 5 Modernizacja placu zabaw 43.310,00 

Przedszkole Nr 9 Doposażenie placu zabaw 10.799,40 

Przedszkole Nr 9 Zakup pieca konwekcyjno - 
parowego 

21.710,02 

Przedszkole Nr 10 Modernizacja tarasów 131.281,40 

Przedszkole Nr 11 Adaptacja łazienki 22.490,00 

Przedszkole Nr 11 Modernizacja placu zabaw 40.316,31 

 Razem 825.550,12 

 
 
 

Tab. 33. Wydatki poniesione na inwestycje od I – VIII / 2020 
 

Placówka Nazwa Inwestycji Wartość 

Szkoła Podstawowa Nr 1 Dokumentacja techniczna na 
modernizację schodów, placu 
zabaw i terenu przed wejściem do 
placówki 

18.232,00 

Szkoła Podstawowa Nr 2 Projekt  obywatelski „Wioska 
Urwisów” 

209.225,00 

Szkoła Podstawowa Nr 2 Modernizacja sufitu przewiązki 32.123,81 

 Razem 259.580,81 
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Tab. 34. Wydatki poniesione na remonty od IX – XII / 2019 
 

Placówka Wartość 

Szkoła Podstawowa Nr 1 2.666,64 

Szkoła Podstawowa Nr 2 6.537,71 

Szkoła Podstawowa Nr 3 1.946,00 

Szkoła Podstawowa Nr 4 12.112,90 

Szkoła Podstawowa Nr 5 72.153,96 

Szkoła Podstawowa Nr 7 2.072,61 

Przedszkole Nr 1 0 

Przedszkole Nr 4 1.198,02 

Przedszkole Nr 5 826,96 

Przedszkole Nr 7 5.922,45 

Przedszkole Nr 9 1.156,20 

Przedszkole Nr 10 3.617,99 

Przedszkole Nr 11 11.654,41 

Razem 121.865,85 

 
 

Tab. 35. Wydatki poniesione na remonty od I – VIII / 2020 
 

Placówka Wartość 

Szkoła Podstawowa Nr 2 13.833,81 

Szkoła Podstawowa Nr 4 5.658,00 

Szkoła Podstawowa Nr 5 14.200,46 

Szkoła Podstawowa Nr 7 6.110,37 

Przedszkole Nr 1 307,50 

Przedszkole Nr 4 6.344,14 

Przedszkole Nr 5 951,43 

Przedszkole Nr 7 1.301,91 

Przedszkole Nr 10 2.445,00 

Przedszkole Nr 11 8.076,88 

Razem 59.229,50 

 
 
 W 2020 roku Gmina Czeladź wnioskowała do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części 
oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy kwotę 71.730,00 zł na dofinansowanie wyposażenia Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. 
 Ponadto Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 14.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych 
w ramach programu „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej Nr 5. 
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17. DOTACJE 

DOTACJE CELOWE 
 
Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 

 

  
 Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z 
budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących 
związanych z realizacją tych zadań. 
Podziału środków przeznaczonych na dotację pomiędzy poszczególne gminy dokonuje minister właściwy do 
spraw oświaty i wychowania. 
Roczna kwota dotacji z budżetu państwa przypada na każde dziecko korzystające z wychowania 
przedszkolnego na obszarze gminy, bez względu na czas jego przebywania w przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym i innej formie wychowania przedszkolnego. 
  
 Wydatki budżetu państwa na wsparcie gminy Czeladź w realizacji zadań z zakresu wychowania 
przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 wyniosły  1.005.655,32 zł. 
 
 

Tab. 36. Wydatki budżetu państwa na wsparcie gminy Czeladź w realizacji zadań z zakresu 
wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020   

 
 

DOTACJA   KWOTA DOTACJI  (I-XII) 
MIESIĘCZNA 

KWOTA DOTACJI 

DOTACJA NA ROK SZKOLNY 
2019/2020 

(1.09.2019 – 31.08.2020) 

    PRZYZNANA     
NA 2019 r. 

954 040,00 zł 79 503,33 zł 318.013,32 zł 

    PRZYZNANA     
NA 2020 r. 

1.031.463,00 85.955,25 687.642,00 

RAZEM ROK SZKOLNY 2019/2020 1.005.655,32 

 
 
 
Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 
 

Na podstawie ustawy Prawo oświatowe pracodawcom przysługuje dofinansowanie z tytułu kosztów 
kształcenia młodocianych pracowników. 
 Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się w formie nauki zawodu 
lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Nauka zawodu obejmuje praktyczną naukę zawodu 
u pracodawcy i ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika 
lub czeladnika. Przyuczenie go do wykonywania określonej pracy może dotyczyć wybranych prac związanych 
z nauką zawodu i ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego robotnika. 
 Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania 
zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli pracodawca lub osoba prowadząca 
zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane 
do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, a młodociany pracownik ukończył naukę zawodu 
lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 
odbywa się w ramach dotacji celowej. Obowiązek wypłacania dofinansowania spoczywa na gminie właściwej 
ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w ramach zadań własnych. 
 Dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników kwalifikowane jest jako 
forma dotacji ze środków publicznych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych  
i stanowi tzw. pomoc de minimis. 
 W roku szkolnym 2019/2020 wypłacono 10 pracodawcom dofinansowanie na łączną kwotę 
30 852,42 zł z tytułu zwrotu kosztów kształcenia  10 młodocianych pracowników, z tego nauka zawodu 1 uczeń, 
przyuczenie do wykonywania określonej pracy 9 uczniów. 
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Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 

 

 Uczniowie publicznych szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły 
podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, 
określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.  
 
Wyposażenie  publicznych szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 
ćwiczeniowe, jest zadaniem zleconym  z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez JST 
prowadzące te szkoły. 
 
Gmina Czeladź na realizację tego zadania  wnioskowała do Wojewody Śląskiego o przyznanie dotacji celowej 
na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2019/2020. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dni 14 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji 
celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, w roku szkolnym 
2019/2020 dotacja celowa wynosi: 
 
- koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych: 

- klasy I-III –  do wysokości - 74,25 zł /na jednego ucznia 
- klasa IV – do wysokości - 138,60 zł /na jednego ucznia 
- klasy V-VI – do wysokości - 178,20 zł /na jednego ucznia 
- klasa VII-VIII  – do wysokości - 247,50 zł /na jednego ucznia 
 

- koszt materiałów ćwiczeniowych: 

- klasa I-III – do wysokości - 49,50 zł  /na jednego ucznia 
- klasa IV-VIII – do wysokości - 24,75 zł /na jednego ucznia 

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa, udzieloną decyzją  Wojewody Śląskiego dla 1.990 
uczniów  w wysokości 188.766,10 zł.  Na zakup  podręczników i ćwiczeń szkoły wykorzystały 177.978,48 zł 
dotacji. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 10.787,62 zł Gmina Czeladź zwróciła Wojewodzie 
Śląskiemu. 
 
 

Tab. 37. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki w 2019 roku na rok szkolny 2019/2020 
 

SZKOŁA 
LICZBA  UCZNIÓW  

OBJĘTYCH  DOTACJĄ  
CELOWĄ 

KWOTA 
PRZYZNANEJ 

DOTACJI 

KWOTA 
WYKORZYSTANEJ 

DOTACJI 

KWOTA 
ZWRÓCONEJ 

DOTACJI 

Szkoła Podstawowa Nr 1 324 30786,92 25885,17 4901,75 

Szkoła Podstawowa Nr 2 566 51629,83 48659,22 2970,61 

Szkoła Podstawowa Nr 3 297 25862,40 25218,06 644,34 

Szkoła Podstawowa Nr 4 75 10793,92 10768,99 24,93 

Szkoła Podstawowa Nr 5 291 28042,20 25867,11 2175,09 

Szkoła Podstawowa Nr 7 437 41650,83 41579,35 70,90 

RAZEM 1990 188766,10 177978,48 10787,62 
 
Dotacja udzielana jest corocznie, z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania wynoszącym 1% przekazanej 
kwoty dotacji celowej. 
 
W roku szkolnym 2019/2020 z darmowych podręczników oraz ćwiczeń skorzystali wszyscy uczniowie  
czeladzkich  szkół podstawowych. 
Szkoła podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne oraz przekazuje 
uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.  
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Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna” 
 

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego 
uczniów niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych. 
 Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych jest jedną 
z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych. 
W roku szkolnym 2019/2020 pomoc skierowana została do uczniów: 
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, 
w tym podręczników do kształcenia specjalnego udzielana była uczniom: 

1. słabowidzącym, 
2. niesłyszącym, 
3. słabosłyszącym, 
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona w pkt 1 – 7 
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287), albo orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 
oraz z 2019 r. poz. 1287), uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: 

• branżowej szkoły I stopnia, 
• klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 
• klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim 

liceum ogólnokształcącym, 
• klasy I pięcioletniego technikum, 
• klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, 
• szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, oraz 
• klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, 

klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I-IV liceum 
plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klas IV-VI dotychczasowej 
ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych. 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników 
do kształcenia specjalnego udzielana była uczniom: 

1. słabowidzącym, 
2. niesłyszącym, 
3. słabosłyszącym, 
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona w pkt 1 – 7 
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym 
mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, 
uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: klas II i III branżowej szkoły I stopnia lub klas II-IV 
dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum. 
Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych udzielana była uczniom: 

1. słabowidzącym, 
2. niesłyszącym, 
3. słabosłyszącym, 
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona w pkt 1 – 7 
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym 
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mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, 
uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: klasy I branżowej szkoły I stopnia, klasy I pięcioletniego 
technikum, klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum 
lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. 
 
W 2019 r. dofinansowanie przyznano 11 uczniom na łączną kwotę 3.581,47 zł. 
 

Tab. 38. Podział dofinansowania w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - 
„Wyprawka szkolna” 

 

Placówka Liczba uczniów 
objętych pomocą 

Wartość udzielonej 
pomocy 

Zespół Szkół Specjalnych 8 2.295,00 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych 

3 1.286,47 

RAZEM 11 3.581,47 

 
 
„Zielone szkoły” 
  
 Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 wyjazd na „Zielone szkoły” w roku szkolnym 
2019/2020 nie odbył się. Rodzice uczniów klas III, dla których zgodnie z regulaminem dofinansowania 
WFOŚiGW w Katowicach dedykowane jest przedmiotowe zadanie nie zdecydowali się na wyjazd swoich 
dzieci. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z rozwojem 
sytuacji podjął Uchwałą Zarządu Funduszu nr 469/2020 z dnia 27.03.2020 r. nowy „Regulamin dofinansowania 
zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci przez WFOŚiGW w Katowicach”, zgodnie z którym w roku 
szkolnym 2020/2021 dzieci z klas IV szkół podstawowych, które nie skorzystały z dofinansowania WFOŚiGW 
w Katowicach w roku szkolnym 2019/2020 oraz jak corocznie dzieci z III klas szkół podstawowych, 
a także dzieci niepełnosprawne oraz posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą 
skorzystać z dofinansowania do śródrocznego wyjazdu na tzw. „Zielone szkoły”. W związku z powyższą 
zmianą w roku szkolnym 2020/2021, jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwoli z wyjazdu 
na zieloną szkołę skorzystają 2 roczniki uczniów czeladzkich szkół.   

Dotacja celowa dla miasta Mysłowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego  
z nauczaniem religii w roku szkolnym 2019/ 2020 
Na podstawie: 

➢  art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1327), 

➢  § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków 
i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 983). 

• dotacja celowa dla miasta Mysłowice za zorganizowanie nauki religii (Kościół Ewangelicko-Augsburski) 
dla 1 ucznia szkoły w okresie od IX.2019–VIII.2020 r. wyniosła 2 152,46 zł 

 
 
DOTACJE PODMIOTOWE 
 
 Na terenie gminy Czeladź funkcjonowało jedno przedszkole niepubliczne wpisane do ewidencji szkół 
i placówek niepublicznych, tj. Niepubliczne Sportowe Przedszkole Bajka w Czeladzi - organ prowadzący 
Judyta Nowak. 
  
 Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% 
ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu 
na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez gminę Czeladź. 
 Niepubliczne Sportowe Przedszkole  "Bajka" w Czeladzi w roku szkolnym 2019/2020 otrzymało 
dotację w kocie 659 749,95 zł. 
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Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych 
 
W związku z art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (t.j. Dz. 
U. 2020 poz. 17 z późn. zm.) każda gmina  może uzyskiwać zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 
uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę, 
a będących mieszkańcami innych gmin. 
 Na podstawie w/w art. w roku szkolnym 2019/2020 gmina Czeladź uzyskała zwrot kosztów wychowania 
przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Czeladź, a 
będących mieszkańcami innych gmin w wysokości 38.330,76 zł. Natomiast wydatki na podstawie art. 50 ust. 
2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w postaci zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów 
uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne gminy, a będących mieszkańcami 
gminy Czeladź w roku szkolnym 2019/2020 wyniosły 42.277,31 zł. 
  
Zwrot dla Gminy Czeladź: 

• z miasta Będzin – 14.050,18 zł 

• z miasta Katowice – 2.590,84 zł 

• z miasta Siemianowice Śląskie – 10.230,40 zł 

• z miasta Siewierz – 3 819,78 zł 

• z gminy Psary – 7 639,56 zł 

 
   Razem 38.330,76 zł 
 
Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla: 

• Gminy Wojkowice – 2.174,73 zł 

• Gminy Bobrowniki – 8.619,60 zł 

• Gminy Jaworzno – 15.472,68 zł 

• miasta Katowice – 30.876,51 zł 

• miasta Będzin – 12.140,12 zł  

• dla miasta Siemianowice Śląskie – 12 741,12 zł 
 
Razem 42.277,31 zł 

 

Dotacja udzielona przez inne miasta na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych 
na terenie tych miast, a będących mieszkańcami miasta Czeladź w  roku szkolnym 2019/2020 
Na podstawie: 

• art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 17 z późn. zm.); 

• zawartych porozumień bądź not księgowych 
dotacja w okresie od IX.2019-VIII.2020 r. wynosiła: 

• dla miasta Bytom – 1 264,14 zł 

• dla miasta Siemianowice Śląskie – 28.195,38 zł 

• dla miasta Sosnowiec – 128.005,09 zł 

• dla miasta Dąbrowa Górnicza – 6.329,34 zł 
• dla miasta Będzin  – 130.388,91 zł 
• dla miasta Katowice  – 42.590,19 zł 

 
Razem – 336.773,05 zł 
 

 
Grant na zakup laptopów 

 
W 2020 r. gmina Czeladź przystąpiła do dwóch programów grantowych organizowanych przez 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”. Dzięki projektom 
gmina pozyskała łącznie 174 414,00 zł, które w całości zostały przeznaczone na zakup  
84 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem. Laptopy, które w okresie pandemii umożliwiają nauczycielom 
i uczniom nie posiadającym własnego sprzętu, udział w zdalnym nauczaniu, zostały przekazane wszystkim 
placówkom oświatowym na terenie naszego miasta. 
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Tab. 39. Liczba przekazanych laptopów z podziałem na szkoły 

 

Lp. Nazwa Szkoły Liczba 
przekazanych 

laptopów 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. S. Łakomik, ul. Reymonta 80, 41-250 Czeladź 20 szt. 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im.  M. Konopnickiej, ul. Szkolna 6, 41-250 Czeladź 21 szt. 

3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Korczaka, ul. Staszica 47, 41-250 Czeladź 11 szt. 

4. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Katowicka 42, 41-250 Czeladź 8 szt. 

5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej, ul. Lwowska 2, 41-
250 Czeladź 

10 szt. 

6. Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego, ul. Spacerowa 2, 
41-250 Czeladź 

14 szt. 

 
 

18. ORGANIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/ 2020 
 
 
18. 1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
 
Wyniki klasyfikacji rocznej: 
Promocja - 317 
Niepromowanych- 0 
Uczniowie z wydłużonym cyklem edukacyjnym - 0 
Nieklasyfikowanych -0 
Średnia ocen w szkole za rok szkolny: 4,51 
Średnia frekwencja: 88% 

 
Wyniki i wnioski z egzaminu: 
Wyniki: język polski - 63,31%, matematyka - 42,23%, język angielski - 56,12%, język niemiecki - 30,5%, 
średnia z języków obcych - 54,65%. 
Wnioski: 

• Przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora na zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności 
z zakresu matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. 

• Wzmocnienie słabszych obszarów wiedzy z zakresu matematyki i umiejętności językowych 
na zajęciach w ramach projektu unijnego "Droga do sukcesu". 

Inne wnioski: 

• Poprawa jakości kształcenia z wykorzystaniem nowatorskich metod nauczania i  technologii 
informacyjno - komunikacyjnej. 

• Wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych w procesie kształcenia. 

• Prowadzenie zajęć z zakresu kształcenia kompetencji społecznych i samodzielnego uczenia 
się odpowiadających na zróżnicowane i zindywidualizowane potrzeby uczniów. 

 
Osiągnięcia i wydarzenia:  

• 2 Tytuły Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego; 

• wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie Kangur matematyczny, grupa wiekowa Maluch 
(III i IV klasy szkoły podstawowej), miejsce w powiecie 5, miejsce w regionie katowickim 12; 

• wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie Kangur matematyczny, grupa wiekowa Beniamin 
(V i VI klasy szkoły podstawowej), miejsce w powiecie 12, miejsce w regionie katowickim 22; 

• 1 miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Szlakiem obszarów zrewitalizowanych”; 

• 1 miejsce (kat. kl. VII-VIII), 2 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce (kat. kl. IV-VI), 2 miejsce (kat. kl. VII-VIII), 
3 miejsce (kat. kl. VII-VIII), wyróżnienie (kat. kl. IV-VI) w Regionalnym Konkursie Literacko-
Fotograficznym Selfi z książką (org. Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu); 

• 1 miejsce w II Staszicowskim Turnieju Retorycznym zorganizowanym przez IV LO z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu; 
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• Wyróżnienie dla szkoły z 52 szkół w Polsce za udział Ogólnopolskim  Programie Myślimy pozytywnie 

- Program współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Narodowego 
Programu Zdrowia. Otrzymanie certyfikatu Instytutu Edukacji Pozytywnej; 

• Certyfikat dla redakcji szkolnej gazetki Wiadomości Szkolnego Mundurka w projekcie Junior media 
(org.Polska Press Grupa). 

 
Zawody: 

• 5 – 6 miejsce w Finale wojewódzkim w Igrzyskach Dzieci w unihokeju dziewcząt; 

• 5 – 6 miejsce w Ćwierćfinale wojewódzkim Igrzysk Dzieci w badmintonie chłopców; 

• 3 miejsce w ćwierćfinale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży w badmintonie chłopców; 

• 1 miejsce w powiatowych  Igrzyskach Dzieci w badmintonie chłopców; 

• 3 miejsce w powiatowych Igrzyskach Młodzieży w badmintonie dziewcząt; 

• 3 miejsce w powiatowych Igrzyskach Młodzieży w badmintonie chłopców; 

• 3 miejsce w powiatowych Igrzyskach Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych chłopców; 

• 6 miejsce w ćwierćfinale wojewódzkim Igrzysk Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych chłopców; 

• IV Grand Prix w badmintonie: 
Chłopcy rocznik 2009 i młodsi: 1 i 2 miejsce; 
Chłopcy rocznik 2007-2008: 2 i 4 miejsce; 
Chłopcy rocznik 2005-2006: 2 miejsce; 

• II Liga Rummikuba zaw. Miejskie – 2, 3, 5 miejsce; 

• III Liga Rummikuba 3 miejsce, 5 miejsce dziewczęta; 

• I Szkolna Liga Szachowa - zawody miejskie – 2 miejsce, 6 miejsce. 
 

Realizowane przez szkołę projekty:  

• Realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego 
i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs I. 

 NUMER WNIOSKU WND-RPSL.11.01.04-24-0558/18-002  
II. TYTUŁ PROJEKTU – „Droga do sukcesu”. 
III. Wydatki kwalifikowane - 321 248,49 PLN. 

 
Udział w innych projektach: 

• udział klasy II w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Każdy z Nas jest inny, równy i wyjątkowy”; 

• udział w Ogólnopolskim Programie Myślimy pozytywnie, Program współfinansowany 
ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Narodowego Programu Zdrowia; 

• udział gazetki szkolnej Wiadomości Szkolnego Mundurka w projekcie Junior media (org. Polska Press 
Grupa). 

 
 
18.2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 
 
Wyniki klasyfikacji rocznej: 
Ilość uczniów – 557 
Frekwencja: 91,84% (w tym w klasach I - III – 91,32%, w klasach IV – VIII – 92,36% ). 
Promocja – 556 uczniów, tj. 99,82% 
Uczniowie z wydłużonym cyklem edukacyjnym – nie ma 
Nieklasyfikowanych – 0 uczniów  
Średnia ocen – 4,28 
 
Programy własne i działalność innowacyjna nauczycieli: 

• Program własny wychowania fizycznego dla dziewcząt klas sportowych trenujących piłkę siatkową 
w klasach IV - VIII szkoły podstawowej; 

• Program własny przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas IV – VIII szkoły podstawowej; 

• Program własny wychowania fizycznego dla II etapu kształcenia – klasy IV – VIII „Aktywność przez 
całe życie”; 

• Pedagogiczna działalność innowacyjna „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”. 
Osiągnięcia: 

• II miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Makrokosmos. Piękno Ziemi”; 
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• uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 otrzymali GRAND PRIX w XV Diecezjalnym Konkursie Piosenki 
Maryjnej „Pieśnią Sławimy Maryję”; 

• udział w Osobliwościach Świata Fizyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; 
• X miejsce w rywalizacji o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty za rok szkolny 2018/2019 

w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym; 

• Certyfikaty Europejskiej Agencji Kosmicznej dla 3 drużyn szóstoklasistów za udział w projekcie Moon 
Camp (projekty księżycowych baz kosmicznych); 

• wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR; 

• laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Hiszpańskiego; 

• klasa I c zakwalifikowała się do ogólnopolskiego programu MegaMisja, którego celem jest 
podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli; 

• pierwsze trzy miejsca w międzyszkolnym konkursie plastycznym nt. „Pamiętamy” przeznaczonego dla 
uczniów szkół podstawowych z Czeladzi, obejmującego tematyką zagadnienia: „Cichociemni” 
lub „Weterani Działań Poza Granicami Państwa”. 

Osiągnięcia sportowe 
KLASY 4-6 
Zawody powiatowe 

Nazwa zawodów Miejsce 

Sztafetowe biegi przełajowe 
dziewcząt 

2 

Tenis stołowy dziewcząt  1 

Badminton dziewcząt  1 

Koszykówka chłopców 1 

Szachy drużynowe 1 

Tenis stołowy chłopców 5 

 
1/4 Finały wojewódzkie 
Nazwa zawodów Miejsce 

Sztafetowe biegi przełajowe 
dziewcząt 

3 

Szachy drużynowe 1 

Koszykówka chłopców 2 

 
Finały wojewódzkie 
Nazwa zawodów Miejsce 

Szachy drużynowe 2 

Unihokej dziewcząt 7 

Unihokej chłopców  9-11 

 
KLASY 7 - 8 
Zawody powiatowe 

Nazwa zawodów Miejsce 

Tenis stołowy dziewcząt  2 

Tenis stołowy chłopców 5-8 

Badminton dziewcząt  1 

Badminton chłopców 1 

Koszykówka chłopców 1 

Szachy drużynowe 5 

Piłka ręczna chłopców 2 

 
1/4 Finały wojewódzkie 

Nazwa zawodów Miejsce 

Badminton dziewcząt  2 

Badminton chłopców  3-4 

  
 Finały wojewódzkie 

Nazwa zawodów Miejsce 

Unihokej dziewcząt 7 

Unihokej chłopców  9-11 
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WYNIKI Z EGZAMINU: 
Egzamin z języka polskiego –  
W sprawdzianie ósmoklasisty wzięło udział 70 uczniów. Jedna uczennica została zwolniona z egzaminu 
z przyczyn zdrowotnych.  
Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów. Arkusz egzaminacyjny składał się z zadań zamkniętych (14) 
i otwartych (8), które wymagały samodzielnego formułowania odpowiedzi.  
Najwyższy wyniki w szkole: 47 pkt 
Najniższy wynik w szkole: 7 pkt 
Łatwość arkusza 0,61 (umiarkowanie trudny) 
Szkoła 61% Gmina – 59% Powiat – 59% województwo – 59% Kraj – 59%  
WNIOSKI: 
Mocne strony: 
Uczeń umie: 

• poprawnie sformułować argument do postawionej tezy, zilustrować go konkretnym wydarzeniem 
z lektury; 

• uzasadnić wybór bohatera literackiego, który musiał stawić czoła wyzwaniom; 

• podać tytuł lektury obowiązkowej, z którego pochodzi przytoczony fragment; 

• wskazać elementy graficzne, które nawiązują do wybranych utworów Henryka Sienkiewicza; 

• określić problematykę tekstu, odróżnić zawarte w nim informacje ważne od informacji drugorzędnych, 
wykorzystać je w celu wskazania poprawnej odpowiedzi; 

• zabrać głos w dyskusji, przedstawić swoje stanowisko na podany temat; 

• wykorzystać znajomość lektury obowiązkowej w sposób funkcjonalny, przywołać literackie wydarzenia 
lub omówić wątki uzasadniające tok rozumowania lub ilustrujące to, o czym pisze; 

• zbudować wypowiedź spójną, jednolitą pod względem stylu, poprawną kompozycyjnie. 
Słabe strony: 
Uczeń ma trudność: 

• dostrzec przenośne znaczenie wyrazu; 

• dokonać analizy słowotwórczej wyrazu; 

• określić funkcję wyrazu w zdaniu; 

• przeprowadzić charakterystykę porównawczą bohatera literackiego. 
 
EGZAMIN Z MATEMATYKI – 
Szkoła 38% Gmina – 41% Powiat – 44% województwo – 46% Kraj – 46%  
Arkusz zawierał 21 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 
30 punktów, w tym 15 punktów (50%) za rozwiązanie zadań zamkniętych oraz 15 punktów (50%) 
za rozwiązanie zadań otwartych. 
Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach 

8a 8b 8c szkoła gmina powiat województwo kraj 

38 39 36 38 41 44 46 46 

 
Test dla uczniów okazał się trudny, w skali staninowej osiągnęli wynik średni a stopień opanowania 
umiejętności określamy jako niski. 
Najwięcej zadań było trudnych – 12 (zad nr 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20). Dwa zadania okazały się 
bardzo trudne (zad nr 15 i 21), 4 zadania były umiarkowanie trudne (zad nr 1, 12, 13, 19), 2 zadania okazały 
się łatwe (3 i 8).  
Ósmoklasiści najlepiej poradzili sobie z: 

• podziałem proporcjonalnym (zad 3); 

• odczytywaniem danych z diagramu i obliczaniem średniej arytmetycznej (zad 8). 
Najwięcej trudności ósmoklasistom sprawiło: 

• zad 16 – dowodzenie w geometrii; 

• zad 21 – obliczanie objętości ostrosłupa. 
Wnioski i rekomendacje: 

• zwiększyć ilość godzin przeznaczonych na rozwiązywanie zadań z dowodzenia w geometrii; 

• zwiększyć ilość godzin poświęconych na obliczanie objętości brył. 
 
EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – 
Szkoła 52% Gmina – 53% Powiat – 55% województwo – 55% Kraj – 54%  
Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego został przeprowadzony 18 czerwca 2020 roku. Do egzaminu 
przystąpiło 70 uczniów.  
Arkusz standardowy zawierał 14 zadań; 9 zamkniętych i 5 otwartych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich 
zadań uczeń mógł uzyskać 60 punktów.  
Zadania otwarte wymagały od ósmoklasistów samodzielnego sformułowanie wypowiedzi oraz napisania 
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krótkiego tekstu użytkowego. Wszystkie zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności określone 
w podstawie programowej w pięciu obszarach: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych 
(w tym przetwarzanie językowe), znajomości funkcji językowych, znajomości środków językowych oraz 
tworzenia wypowiedzi pisemnej. 

Tab. 40. Analiza wyników 
 

Wskaźnik Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 

 
Średnia 

Klasa VIII a: 51% 
Klasa VIII b: 60 % 
Klasa VIII c: 45% 
Szkoła: 52% 
Kraj: 59 % 
Województwo: 55% 
Powiat: 55% 
Gmina: 48% 

 
Łatwość zestawu 

zadań 

Klasa VIII a: 0,51 - umiarkowanie trudny 
Klasa VIII b: 0,60 - umiarkowanie trudny 
Klasa VIII c: 0,45 - trudny 
Szkoła: 0,52 umiarkowanie trudny 
Gmina: 0,53 - umiarkowanie trudny 
Powiat: 0,55 - umiarkowanie trudny 
Województwo: 0,55 - umiarkowanie trudny 
Kraj: 0,54- umiarkowanie trudny 

  
Modalna 

Klasa VIII a: 22% (2 razy), 23 % (2 razy) 
Klasa VIII b: 20% (2 razy) 
Klasa VII c: 95% (2 razy) 

 
Najwyższy wynik 

Klasa VIII a: 95% 
Klasa VIII b: 90% 
Klasa VIII c: 98% 

 
Najniższy wynik 

Klasa VIII a: 18% 
Klasa VIII b: 20% 
Klasa VIII c: 7% 

 
Rozstęp 

Klasa VIII a: 77% 
Klasa VIII b: 70% 
Klasa VIII c: 91% 

Interpretacja wyników 

Test okazał się  Umiarkowanie trudny 

Badane testem czynności zostały opanowane w stopniu Niżej zadowalającym 

Stanin 6 

 
Wnioski 

• Należy zwiększyć ilość zadań ćwiczących uzupełnianie luk w tekstach pisanych podanymi 
wyrażeniami (zadania wielokrotnego wyboru). 

• Należy częściej stosować zadania utrwalające użycie środków leksykalno–gramatycznych 
i utrwalających słownictwo. 

• Należy zwrócić większą uwagę na zadania dotyczące przetwarzania tekstów z j. angielskiego 
na j. polski (np. w formie zadań domowych). 

• Wprowadzać więcej zadań z zakresu znajomości słownictwa oraz ćwiczeń gramatycznych związanych 
z kolokacjami językowymi przyimkami miejsca. Sprawdzać opanowanie materiału przez uczniów 
za pomocą narzędzi diagnostycznych. 

• W dalszym ciągu wprowadzać zadania dotyczące pracy z tekstem pisanym. Pomóc uczniom 
w opanowaniu i rozwijaniu różnorodnych strategii komunikacyjnych przydatnych podczas pracy 
z tekstem pisanym. 

• Zachęcać uczniów do systematycznej i samodzielnej pracy oraz do uczestnictwa w zajęciach 
pozalekcyjnych wyrównujących braki edukacyjne wśród uczniów mających problemy w opanowaniu 
materiału z języka angielskiego. 

 
EGZAMIN Z JEZYKA NIEMIECKIEGO – 
Szkoła - 32% Gmina – 48% Powiat – 45% województwo – 45% Kraj – 45%  
Egzamin odbył się 18 czerwca br. i pisał go jeden uczeń naszej szkoły. 
Test składał się z 14 zadań – 9 zamkniętych i 5 otwartych. Sprawdzał znajomość środków i funkcji językowych, 
umiejętność rozumienia tekstów ze słuchu i tekstów pisanych.  
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Uczeń w części zadań ze słuchu wykonał prawidłowo 35% zadań. Nie potrafił napisać dialogu oraz maila i nie 
poradził sobie z tłumaczeniem fragmentów tekstu. W 50% potrafił uzupełnić brakujące fragmenty tekstu. 
Ogólna i główna myśl tekstu została przez ucznia określona w 25 %. Tylko w 33% potrafił oddać precyzyjnie 
treść tekstu i wpisać w luki brakujące słówka.  
Najłatwiejsze okazało się zadanie polegające na prawidłowym wyborze właściwego spośród 
zaproponowanych wyrazów oraz reagowanie językowe, które opanował w 75%. 
Ogólny wynik egzaminu to 32 %, przy czym w gminie było to 48%, w powiecie 45%, w województwie 48%, 
a w kraju 45%. Na tym tle egzamin dla naszego ucznia okazał się trudny, gdyż uzyskał on wynik poniżej 
przeciętnej. 
 
Działania ogólne nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

• współpraca z PPP w celu otrzymania wskazówek do pracy z uczniami; 

• objęcie uczniów pomocą psychologiczno – pedagogiczną; 
• organizowanie zajęć z pedagogiem, socjoterapeutą, tyflopedagogiem, surdopedagogiem i logopedą 

• diagnozowanie możliwości i potrzeb uczniów (analiza egzaminów próbnych i egzaminów 
zewnętrznych); 

• organizowanie zajęć w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej; 
• organizowanie konkursów skłaniających do poszerzania wiedzy; 

• ukierunkowanie uczniów zdolnych na konkursy przedmiotowe; 

• doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie efektywnego kształcenia poprzez kursy, szkolenia, 
szkoleniowe spotkania zespołów przedmiotowych. 

Realizowane przez szkołę projekty: 

• realizacja projektu „Ciche bohaterki – kobiety w powstaniu śląskim” współpraca ze Stowarzyszeniem 
Wspierania Talentów z Dąbrowy Górniczej - możliwa kontynuacja projektu związanego z obchodami 
100 – lecia powstań śląskich; 

• koordynacja dwóch projektów „Młodzi głosują” Centrum Edukacji Obywatelskiej – Warszawa; 
• realizacja programu „Szkolny Klub Sportowy” przez Śląski Szkolny Związek Sportowy; 

• Moon Camp; 

• Astro Pi misja zero; 

• projekt CREDO – w jego ramach konkurs Łowcy cząstek; 

• projekt  "Inside Out" w ramach akcji „KA2 - Edukacja Szkolna”; 

• SCORE - projekt eTwinning; 

• ogólnopolski program edukacyjny „Uczymy dzieci programować”; 

• ogólnopolska akcja „Śniadanie daje moc”; 

• ogólnopolska akcja „Dzieci uczą rodziców”; 

• Czytam z klasą „Lekturki spod chmurki”; 

• udział w ogólnopolskim programie „Akademia dojrzewania”, „Między nami kobietami”; 

• zbiórka elektrośmieci na terenie szkoły w ramach programu „Odzyskomania”. 
Inne ważne wydarzenia z życia szkoły: 

• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czeladzi przystąpiła do programu Erasmus+ - projekt pt. "Inside Out" 
w ramach akcji „KA2 - Edukacja Szkolna”; 

• zorganizowano obozy sportowe dla uczniów klas sportowych; 
• uczennice Szkoły Podstawowej Nr 2 reprezentowały Gminę Czeladź w Powiatowej Olimpiadzie Osób 

Niepełnosprawnych w Będzinie; 

• udział w Wielkim Sprzątaniu Świata. Tegorocznej edycji programu przyświecało hasło „Nie śmiecimy-
sprzątamy-zmieniamy”; 

• zorganizowano Turniej Piłki Siatkowej dla Rodziców o Puchar Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 
Nr 2; 

• włączenie się w ogólnopolską kampanię „BohaterOn - włącz historię!”, której celem jest upamiętnienie 
i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysyłanie im kartek i listów; 

• udział w inauguracji projektu „Młodzi Jałmużnicy” w Sosnowcu organizowanego przez Caritas Diecezji 
Sosnowieckiej; 

• ŚWIĘTO DRZEWA - czyli ogólnopolska akcja sadzenia drzew organizowana przez Klub Gaja; 

• Szkoła Podstawowa Nr 2 po raz czternasty przystąpiła do zadrzewiania terenów wokół szkoły. 
W tym roku klasy 7 i 8 sadziły swoje drzewo natomiast klasy 4, 5, 6 wykonywały poster pod hasłem 
„Dlaczego należy sadzić drzewa?”; 

• udział nauczycieli w pierwszym spotkaniu szkół partnerskich w ramach programu Erasmus+, które 
miało miejsce w Leiden w Holandii; 

• udział w akcji zbierania darów dla podopiecznych Stowarzyszenia KOCIA BECIA; 
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• udział w spotkaniu z autorką książek dla dzieci Renatą Piątkowską w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Czeladzi; 

• zorganizowano kolejne spotkanie z cyklu „Człowiek z pasją” – zaproszono Mateusza „Sobek" 
Sobecko, zwycięzcę 8 edycji programu „You Can Dance - Po prostu tańcz”...; 

• klasy I- III biorą udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”, organizowanej przez 
Centrum Rozwoju Lokalnego, która jest objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej; 

• IV miejsce w X Powiatowym Konkursie Językowym o Tematyce Mikołajkowo-Świątecznej 
organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi; 

• wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu włączyli się w ogólnopolską bożonarodzeniową akcję 
zbiórki żywności pod hasłem „Tak, pomagam!” organizowaną przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej; 

• w szkole odbył się Finał Świątecznej akcji Fundacji TVN „Nie jesteś sam”, zorganizowano kiermasz 
świąteczny, aby wspomóc Akcję Pomagamy Nadii; 

• Szkoła Podstawowa Nr 2 w ramach Budżetu Obywatelskiego wygrała projekt Wioska Urwisów; 

• ponad dwudziestu wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariatu uczestniczyło 19 grudnia w Wigilii 
dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych w Sosnowcu; 

• udział w konkursie Łowcy Cząstek pomagając zbierać i analizować dane w międzynarodowym 
projekcie badawczym CREDO (Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory); 

• udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy; 
• udział w akcji zbierania nakrętek dla chorego dziecka „Zbieramy – pomagamy”; 

• udział w akcji „Adoptuj list do św. Mikołaja”; 

• podczas VIII KONCERTU TALENTÓW pod Patronatem Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca 
w L.O. im. M. Kopernika w Będzinie wystąpił Duet uczennic ze Szkoły Podstawowej Nr 2; 

• zabawa integracyjna „Czyje to jajo?” Z okazji Międzynarodowego Dnia Pingwina zorganizowano 
zabawę, w której uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Specjalnej i dzieci z Przedszkola Publicznego 
Nr 7; 

• wśród 5 laureatów Wojewódzkiego Konkursu plastycznego „Szlakiem obszarów zrewitalizowanych”, 
którego organizatorem był Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Rybnik, znalazły się dwie 
uczennice Szkoły Podstawowej Nr 2, prace ukazują realizowany projekt rewitalizacji obszarów Brynicy 
z perspektywy dziecka; 

• współorganizacja Festiwalu Siatkówki Dziewcząt; 

• II miejsce dla drużyny ze Szkoły Podstawowej Nr 2 o nazwie SPINCZ 2 w kwietniu w comiesięcznej 
konkurencji LIGA w projekcie badawczym - konkursie ŁOWCY CZĄSTEK; 

• udział 6 drużyn siódmoklasistów w projekcie Europejskiej Agencji Kosmicznej - Astro Pi - napisali 
programy z pozdrowieniami dla astronautów, które w maju będą uruchomione na Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej; 

• czwartoklasiści wykonali plakaty, które zostały umieszczone na stronie międzynarodowego projektu 
eTwinning SCORE; 

• po raz pierwszy z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia olimpiad przedmiotowych w szkole, 
uczniowie rozwiązywali test Olimpusa on-line z fizyki. 

Inwestycje w szkole: 

• zakupiono ławki i krzesła do sali nr 7 oraz 14; 

• pomalowano salę nr 14; 

• zakupiono 3 laptopy dla dyrekcji i administracji; 

• zakupiono meble na zaplecze nauczycieli wychowania fizycznego; 

• zakupiono pomoce dydaktyczne; 

• dokonano przeglądu stanu technicznego przewiązki i wejścia do szkoły w związku z odpadnięciem 
tynku z sufitu i widocznymi pęknięciami; 

• zmodernizowano przewiązkę, remont sali gimnastycznej w budynku zachodnim; 

• pomalowano 3 sale lekcyjne; 

• pomalowano wszystkie toalety w budynku zachodnim; 

• pomalowano szatnie przy sali gimnastycznej w budynku wschodnim; 

• wycyklinowano parkiet w 4 salach lekcyjnych. 
DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA 

W związku z ogłoszoną w naszym kraju pandemią i wejściem w życie Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 493) dyrektor szkoły w zarządzeniu nr 13/2020 wydał 
szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji kształcenia na odległość: 

• Zobowiązał nauczycieli do ponownego przeanalizowania podstawy programowej, wybrania 
najistotniejszych treści i dostosowania ich do zaistniałych warunków nauczania. 
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• Opracował harmonogram zajęć, który uwzględniał: 
− równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia zakresem treści nauczania, 

− zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

− możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu 
dnia, 

− łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

− ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

• W porozumieniu z przewodniczącymi zespołów przedmiotowych zweryfikowano PZO i dostosowano 
je do kształcenia na odległość. 

• Ustalił zasady dokumentowania kształcenia na odległość i organizacji pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej. 

• Przydzielił nowe zadania wychowawcom, nauczycielom wspomagającym, bibliotekarzom, 
wychowawcom świetlicy. 

Dyrektor szkoły w zarządzeniu nr 14/2020 wprowadził zmiany organizacji pracy pracowników administracji 
i obsługi.  

Ponadto w okresie kształcenia na odległość opracowane zostały regulaminy, w których zawarto 
szczegółowe wytyczne w związku ze zdalnym nauczaniem. 

W tym okresie wprowadzone zostały zarządzeniami: 

• Regulamin pracy zdalnej w Szkole Podstawowej Nr 2; 

• Regulamin korzystania z poczty elektronicznej w Szkole Podstawowej Nr 2; 

• Regulamin funkcjonowania biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 obowiązujący od 1 czerwca 
do końca roku szkolnego; 

• Regulamin użytkowania prywatnego sprzętu informatycznego w celu wykonywania pracy zdalnej.  
Wychowawcy klas zobowiązani zostali do rozpoznania sytuacji w zakresie swobodnego dostępu uczniów 

do Internetu i komputera. Dyrektor szkoły podjął decyzję o wypożyczeniu 18 tabletów uczniom. W sytuacji 
braku dostępu do Internetu, materiały edukacyjne dla uczniów drukowane były w sekretariacie. Wychowawcy 
systematycznie monitorowali realizację obowiązku szkolnego, kontaktowali się z rodzicami, pedagogami, 
innymi nauczycielami.  

W związku z informacją MEN, że od 25 maja szkoły podstawowe będą prowadzić działalność opiekuńczo-
wychowawczą dla uczniów klas I-III i konsultacje dla ósmoklasistów opracowane zostały „Procedury 
zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi w związku 
z wystąpieniem COVID-19 na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 
Ministra Edukacji”. W szkole odbyła się dezynfekcja, pozyskano dyspenser do odkażania rąk. Urząd Miasta 
Czeladź przekazał szkole 8 laptopów.  

Dyrektor szkoły zobowiązał wszystkich pracowników do przestrzegania ustaleń zawartych 
w w/w dokumentach. 
 

18.3. SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 
                                            
Wyniki klasyfikacji rocznej: 
Liczba uczniów – 297 
Promowanych do następnej klasy - 293 
Niepromowanych - 4 
Uczniowie z wydłużonym cyklem edukacyjnym - 0 
Nieklasyfikowanych częściowo - 3 
Średnia frekwencja – 91,42% 
Średnia ocen w szkole – 4,12 
 
Innowacje i programy autorskie: 

• Innowacja w klasie III a „Przygoda z przyrodą i naukowo na wesoło” zaplanowana od roku szkolnego 
2017/2018 do 2019/2020. 

• Innowacja w klasie III b „Zajęcia kreatywnego działania.” Zaplanowana od roku szkolnego 2017/2018 
do 2019/2020. 

• Program czytelniczy „Klub małego Czytelnika” dla klas I-III na rok szkolny 2019/2020. 

• Stymulacja zmysłów i wzbogacanie słownictwa z wykorzystaniem aktywności plastycznej – program 
zajęć rozwijających na lata 2019/2020, 2020/2021 „Technicznie usposobiony” - program zajęć 
technicznych z uczniem klasy VII – VIII. 

 
  

https://www.gazetaprawna.pl/tagi/szkoly
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Wyniki egzaminu: 

• język polski - 55,64 %  

• matematyka - 37,39 %  

• język angielski - 50,52 % 
Wnioski z egzaminu:  

• doskonalić umiejętność uważnego czytania treści zadań i poleceń, zarówno w zadaniach zamkniętych, 
jak i otwartych;  

• doskonalić formy wypowiedzi objęte arkuszem egzaminacyjnym; 

• zwrócić szczególną uwagę na ćwiczenia z zakresu znajomości struktur leksykalno - gramatycznych 
oraz środków językowych; 

• wdrażać do planowania zadań wieloetapowych i przedstawiania toku swojego rozumowania;  

• kształcić i sprawdzać umiejętności ucznia w dostrzeganiu zależności przyczynowo – skutkowych 
i formułowaniu wniosków. 

Osiągnięcia uczniów: 

• II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bańkowice mydlane”; 

• wyróżnienie w V Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym „W zaczarowanym świecie książek Wandy 
Chotomskiej”; 

• I miejsce w Regionalnym Konkursie „Zagłębie Dąbrowskie Moja Mała Ojczyzna”  
(II etap); 

• III miejsce w Rejonowym Konkursie Matematycznym klas VII; 

• dwa I miejsce w VI Regionalnym Konkursie Poświęconym Poezji ks. Jana Twardowskiego 
„To wszystko psu na budę bez miłości”; 

• II miejsce w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Pod kolorowym parasolem jesieni”; 

• dwa wyróżnienia w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Pod kolorowym parasolem jesieni”; 

• Laureat i wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Okiem artysty - Vincest van Gogh”; 

• I i III miejsce w Wojewódzkim konkursie literacko-plastycznym dla dzieci i młodzieży „Dziś piękność 
twą w całej ozdobie widzę i opisuję…”; 

• VI miejsce w finale Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wiatrowych (zespół dziewczyn); 

• VIII miejsce w etapie rejonowym Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wiatrowych (zespół chłopców); 

• 3 x I miejsce w konkursie Kartka na Dzień Życzliwości; 

• 2 wyróżnienia i Grand Prix w konkursie Kartka na Dzień Życzliwości; 

• 5 wyróżnień w Międzyszkolnym konkursie „Wiersz o św. Mikołaju” zorganizowanym prze Szkołę 
Podstawową Nr 45 w Sosnowcu; 

• III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci – koszykówka chłopców; 

• III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – koszykówka chłopców; 

• I miejsce w Regionalnym Konkursie „Zagłębie Dąbrowskie – moja Mała Ojczyzna”; 

• III miejsce w Korczakowskim Regionalnym Obcojęzycznym Konkursie Recytatorskim (język angielski); 

• I, II, III miejsce w Korczakowskim Regionalnym Obcojęzycznym Konkursie Recytatorskim 
(język włoski); 

• I miejsce w Regionalnym Konkursie Recytatorskim „Oswoić poezje”; 

• wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Recytatorskim „Oswoić poezje”; 

• I i III miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim Mały OKR 2020; 

• II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego „OUR CLIMATE”; 

• 7 wyróżnień w Ogólnopolskim Konkursie „Życie i twórczość Elizy Orzeszkowej” Białystok 2020; 

• 3 wyróżnienia w Wojewódzkim konkursie plastyczno – językowym na ilustrację idiomu angielskiego; 

• I miejsce w Regionalnym Konkursie Recytatorskim „Oswoić poezję” wyróżnienie w Regionalnym 
Konkursie Recytatorskim „Oswoić poezję”. 

 
Inne ważne wydarzenia z życia szkoły: 

• przystąpienie szkoły do Narodowego Czytania NOWELE POLSKIE; 

• pasowanie na ucznia klasy pierwsze; 

• udział w programie MEN „Szkoła pamięta” (zapalanie zniczy w miejscach pamięci); 

• akcje wolontariatu  
– zbiórka na zwierzęta w schronisku; 
– udział w akcji charytatywnej „Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach”;  
– zbiórka na leczenie uczennica klasy VI i brata ucznia klasy VII; 

• akademia z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości, udział w akcji śpiewania hymnu o 11.11; 

• współpraca z miejskim schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Milowicach – wolontariusze 
wyprowadzają psy; 

• akcja charytatywna „Wizyta św. Mikołaja na Kresach”; 
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• akcja charytatywna „Słodka kawiarenka” – wsparcie w leczeniu Madzi i Szymonka; 

• udział w akcji „Paczka dla bohatera”; 

• realizacja I etapu Ogólnopolskiego konkursu „Stołówka z klasą”; 

• realizacja Ogólnopolskiego projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”; 

• spotkania z czeladzkimi seniorami w tamach programu „Trójka łączy pokolenia”; 

• spotkanie Szkół Korczakowskich; 

• Mikołajki korczakowskie; 

• Wigilia szkolna; 

• udział w akcji MEN „Razem na Święta”; 

• udział uczniów i nauczycieli w WOŚP; 

• Dzień Babci i Dziadka – impreza środowiskowa; 

• współpraca z Hospicjum św. Tomasza w Sosnowcu – akcja zbiórki nakrętek; 

• podsumowanie projektu „NIE dla Agresji”; 

• impreza środowiskowa „Popołudnie z Integracją”; 

• szkolne „Walentynki”; 

• zakończenie roku szkolnego 2019/2020. 
 

Działania nakierowane na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 
Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 34. Wszyscy zostali objęci 

zajęciami rewalidacyjnymi zgodnie ze wskazaniami z orzeczeń. Tygodniowo realizowano 68 godzin zajęć 
indywidualnych (z zakresu logopedii, socjoterapii, rewalidacji ruchowej, z rewalidacji, z oligofrenopedagogiem, 
z surdopedagogiem, z tyflopedagogiem.  Uczniowie zgodnie z zaleceniami zostali objęci pomocą 
psychologiczno – pedagogiczną, zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi, zajęciami dydaktyczno – 
wyrównawczymi, zajęciami z pedagogiem szkolnym.  Wszystkim uczniom dostosowano wymagania 
edukacyjne według wskazań PPP. W szkole funkcjonowało 7 klas integracyjnych. 
 
 
18.4. SZKOŁA Podstawowa Nr 4 

 
Wyniki klasyfikacji rocznej: 
Promocja – 100% (76 uczniów) 
Niepromowanych – 0 
Uczniowie z wydłużonym cyklem edukacyjnym – 0 
Nieklasyfikowanych - 0 
Średnia ocen w szkole za rok szkolny: klasy I-III - oceny opisowe - brak średniej, klasa VI: śr. 4,3 
Średnia frekwencja: klasy I-III: 95% , klasa VI: 90%. 
 
Wyniki i wnioski z egzaminu: nie dotyczy - brak kl. VIII w 2019/2020 
 
Innowacje i programy autorskie:  
CZYTAM Z KLASĄ - LEKTURKI SPOD CHMURKI - ogólnopolski projekt wspierający rozwój czytelnictwa 
wśród uczniów klas I-III, realizowany w klasie 2a.  
 
Osiągnięcia i wydarzenia: 

• Miejskie zawody szachowe: III miejsce drużynowo; 

• I miejsce w VI regionalnym konkursie poświęconym poezji ks. Jana Twardowskiego; 

• wyróżnienie w VI regionalnym konkursie poświęconym poezji ks. Jana Twardowskiego; 

• II miejsce w gminnym konkursie na kartkę z okazji „Dnia życzliwości”; 

• wyróżnienie w gminnym konkursie na kartkę z okazji „Dnia życzliwości”; 

• III miejsce oraz wyróżnienie w regionalnym konkursie literacko-fotograficznym „Selfi z książką”;  

• udział w gminnym konkursie recytatorskim w Kopalni Kultury; 

• konkurs klasowy Mistrz Pięknego Czytania (klasa 2a); 

• udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2020 (uczniowie z klas II, III, VI  - laureat 
i wyróżnienie); 

• udział w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Maska - niejedną kryję tajemnicę”; 

• konkurs fotograficzny z okazji Dnia Ojca pt.: „Tata moim superbohaterem”; 
• udział w miejskich uroczystościach upamiętniających 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej; 

• udział w akcji „Szkoła Pamięta” - prace porządkowe na pobliskim cmentarzu; 

• udział uczniów w akcji „Sprzątanie Świata”; 
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• obchody „Dnia Głośnego Czytania”, „Dnia Chłopaka”, „Dnia Dyni”, „Dnia Życzliwości”, „Dnia 
Pluszowego Misia”, „Dnia Górnika”, „Dnia Bezpiecznego Internetu”, „Dnia Kobiet”, „Walentynek”, 
„Światowego Dnia Zespołu Downa - Dzień różnych skarpetek”; 

• zorganizowano lekcję tematyczną oraz szkolne konkursy międzyklasowe z okazji „Dnia postaci 
z bajek”; 

• włączenie się w zbiórkę „Okulary dla Afryki”; 

• utworzenie Szkolnego Koła Wolontariatu; 

• wycieczka do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na spektakl „Plastusiowy pamiętnik” oraz na spektakl 
„Karolcia”; 

• warsztaty z lego - moduł robotyka; 
• Szkolny Bal Karnawałowy; 

• włączenie się w realizację projektu edukacyjnego - innowacja pedagogiczna – „Czytam z klasą - 
lekturki spod chmurki”; 

• jesienna lekcja przyrody w terenie pt. „Zielone Płuca Miast-Dolina Brynicy” Waloryzacja przyrodnicza 
stworzona w Parku Grabek; 

• lekcja w Planetarium mobilnym Orbitek (na terenie szkoły); 

• Pasowanie na ucznia - Ślubowanie klas pierwszych; 

• gościnny występ w szkole Teatu MORALITET pt.: „Ja to Ja” połączony z warsztatami; 

• Mikołajki w Kinie Cinema City w Sosnowcu; film „Śnieżna paczka”; 

• udział w Lekcji w kinie – Kopalnia Kultury; 

• przedstawienie świąteczne pt.: „Dziewczynka z zapałkami” połączone z jarmarkiem 
bożonarodzeniowym; 

• klasowe spotkania Wigilijne; 

• zajęcia w ramach projektu Fundacji Uniwersytet Dzieci: „Muzyka. Do czego inspirują nas dźwięki?” 
(klasa 3a); 

• udział w przedstawieniu profilaktycznym pt. „Nienawiść zniszczyć w sobie" w Kopalni Kultury, 
zorganizowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 7; 

• zakończenie roku szkolnego 2019/2020 – on-line na platformie Microsoft Teams oraz organizacja 
indywidualnego odbioru świadectw. 

 
Realizowane przez szkołę projekty: PROJEKT FUNDACJI UNIWERSYTET DZIECI pt. „Muzyka. Do czego 
inspirują nas dźwięki? realizowany w klasie 3a. 
 
Działania na terenie szkoły 

• Ponadto z uwagi na kształcenie na odległość realizacja nauki odbywała się z wykorzystaniem TIK: 
dziennika elektronicznego Vulcan UONET+, Microsoft 365 - zbioru aplikacji i usług dostępnych 
z serwerów Microsoft.  

• Przeprowadzono 9 posiedzeń stacjonarnych Rady Pedagogicznej i 6 w systemie on-line. 

• Z uwagi na ograniczenie pracy placówek, przeprowadzono również w okresie III - VI zebrania 
i konsultacje z rodzicami oraz spotkania wychowawców z klasami według ustalonego harmonogramu 
na platformie Microsoft Teams.  

• 2 nauczycielki po odbyciu wymaganego stażu i w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej otrzymały stopień 
nauczyciela kontraktowego. 

• Przeprowadzono prace remontowe: 3 sale lekcyjne, pokój nauczycielski, 2 pomieszczenia 
administracyjne, gabinet pielęgniarki, pomieszczenie gospodarcze. 

• Wyposażono: całościowo salę dla klasy I, jedno pomieszczenie szatni, salę informatyczną.  
 

Działania nakierowane na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

• analiza opinii oraz realizacja zaleceń wydanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną; 

• zindywidualizowane podejście do ucznia w czasie zajęć lekcyjnych; 

• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań ucznia poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych 
i konsultacjach; 

• indywidualne i grupowe zajęcia z pedagogiem szkolnym (opiekuńczo-wychowawcze, doradztwo 
zawodowe); 

• zajęcia z polonistą dla uczniów z dysleksją i dysgrafią; 

• wydłużenie czasu pracy (egzaminy, sprawdziany itp.); 

• ścisła współpraca z rodzicami dziecka (wychowawca, pedagog, nauczyciele); 

• systematyczne analizowanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej ucznia na posiedzeniach Zespołu 
Wychowawczego; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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• aktywizowanie uczniów do udziału w życiu klasy, szkoły i środowiska lokalnego (wycieczki, akademie, 
zawody sportowe, konkursy, imprezy okolicznościowe, wolontariat). 

 

 

18.5. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 
 

Wyniki klasyfikacji rocznej: 
Promocja - 292 
Niepromowanych - 2 (w tym 1 uczeń niepromowany na prośbę rodziców) 
Uczniowie z wydłużonym cyklem edukacyjnym - 0 
Nieklasyfikowanych - 0 
Średnia ocen w szkole za rok szkolny 2019/2020: 4,3 
Średnia frekwencja: 93 % 
 
Wyniki i wnioski z egzaminu: 
WYNIKI I WNIOSKI Z ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020 
 
 

Tab. 41. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020 
w Szkole Podstawowej Nr 5 

 

Rok szkolny 
Średnia % 

Język polski Matematyka Język angielski 

2018/2019 47 29 42 

2019/2020 58,38 43 50,12 

 
 
WNIOSKI Z ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020 
Interpretacja wyników analizy porównawczej wskazuje na wzrost wyników egzaminu ósmoklasisty w stosunku 
do roku poprzedniego w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi. 
JĘZYK POLSKI 
Uczniowie dobrze poradzili sobie z odbiorem tekstu kultury i wykorzystaniem zawartych w nim informacji. 
Słabiej udało im się opanować gramatykę języka polskiego. Dlatego też w czasie lekcji języka polskiego należy 
większy nacisk położyć opanowanie tych informacji. 
MATEMATYKA 
Mocną stroną w czasie tego egzaminu okazało się odczytywanie, interpretowanie i przetwarzanie danych 
przedstawionych w tekście i na diagramie oraz wykorzystanie tych danych w sytuacji praktycznej. Do słabych 
stron natomiast zaliczyć należy umiejętność uzasadnienia tezy dotyczącej podanego wielokąta. W czasie lekcji 
matematyki szczególny nacisk powinien być położony na ćwiczenie tych umiejętności. 
JĘZYK ANGIELSKI 
Jeśli chodzi o egzamin w części językowej to uczniowie dobrze radzili sobie z zadaniami sprawdzającymi 
rozumienie tekstów pisanych. Zdecydowanie gorzej wypadło w czasie tej części egzaminu zastosowanie 
funkcji językowych. 
 
Innowacje i programy autorskie: 
Innowacja pedagogiczna realizowana przez nauczyciela techniki w klasach 4, 5 i 6 „Praktyczna technika”. 
 
Osiągnięcia i wydarzenia: 

• II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Będzińskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt 
rocznik 2005-2006; 

• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Będzińskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców 
rocznik 2007-2009; 

• I miejsce w Igrzyskach Dzieci i Młodzieży w koszykówce dziewcząt i awans do rozgrywek powiatowych; 

• III miejsce w Angielsko-Niemieckim Powiatowym Konkursie Mikołajkowym organizowanym przez 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz główna wygrana w loterii – voucher na 
półroczną naukę w szkole językowej; 

• I miejsce w IV Diecezjalnym Konkursie Muzycznym „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA”; 

• I miejsce w Diecezjalnym Konkursie Biblijno-Plastycznym „Cuda Jezusa w Ewangelii wg św. Łukasza”; 

• II miejsce w Diecezjalnym konkursie Plastycznym z okazji 100.rocznicy urodzin św. Jana Pawła II 
„Totus Tuus”; 
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• I miejsce oraz wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Moja Kartka Bożonarodzeniowa”; 

• I miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt; 

• II miejsce w Diecezjalnym Konkursie Plastyczno-Literackim „Moje spotkanie z prawdziwym Świętym 
Mikołajem”; 

• IV miejsce w powiatowych zawodach piłki ręcznej dziewcząt; 

• II miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Mały OKR” w kategorii klas IV-VI; 

• III miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Mały OKR” w kategorii klas VII-VIII; 

• III miejsce dziewcząt klas 7-8 w finale miejskim siatkówki; 

• wyróżnienie w VIII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Literaturze; 

• I miejsce w Wojewódzkim konkursie „Austrialand czyli wędrówka po landach”; 

• wyróżnienie w diecezjalnym konkursie „Kartka urodzinowa dla Św. Jan Pawła II”; 

• dwóch laureatów oraz trzech wyróżnionych w Międzynarodowy Konkursie „Kangur Matematyczny 
2020”; 

• Mistrzostwo oraz trzy Wicemistrzostwa Powiatu Będzińskiego w Wielkiej Lidze Czytelników. 
Realizowane przez szkołę projekty 

• Ogólnopolski Projekt "Na sportowo jest zdrowo" pod patronatem Studium Prawa Europejskiego. 

• Ogólnopolski Projekt Edukacyjny pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej "Kamienie Pamięci – 
Wojna polsko-bolszewicka 1920". 

• Ogólnopolski Konkurs "Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka" pod patronatem 
Studium Prawa Europejskiego. 

• Ogólnopolski Projekt Junior Media pod patronatem Polska Press Grupa – gazetka szkolna. 

• "Cała Polska czyta dzieciom". 

• Narodowy Projekt Rozwoju Czytelnictwa (pozyskanie środków na doposażenie biblioteki szkolnej). 

• Ogólnopolska akcja "Wielka Mapa Polski" organizowana przez WSiP. 

• Ogólnopolska akcja "Dzieci uczą rodziców" organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

• Projekt "Savoir vivre – dawniej i dziś" w ramach akcji Projektanci edukacji – Nowa Era. 

• Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – Wydawnictwo Karty Grabowskiego. 

• Erasmus plus – Eat healthy. Act responsibly. 

• Erasmus plus – Języki obce kluczem do otwartego świata; 

• Wymiana polsko-niemiecka ze szkołą w Grenzach Wyhlen. 

• Bicie rekordu Guinessa w układaniu kubków – SpeedCups. 

• Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Każdy z nas jest inny, różny i wyjątkowy". 

• Zakwalifikowanie się poprzez wygraną w konkursie do Ogólnopolskiego Projektu MegaMisja pod 
patronatem Fundacji Orange (rozpoczęcie projektu wrzesień 2020 r.). 

• Pozyskiwanie środków na realizację zadań publicznych w ramach Stowarzyszenia Rodziców Uczniów 
Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi – mażoretki, orkiestra dęta, 
zajęcia nauki pływania, zajęcia taneczne Misz Masz, zajęcia plastyczne, zajęcia z języka angielskiego. 

Inne ważne wydarzenia z życia szkoły: 

• uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych; 

• Świąteczny Konkurs Talentów SP 5 w Kopalni Kultury; 

• udział przedstawicieli uczniów naszej szkoły w międzynarodowym spotkaniu młodzieży w szkole 
partnerskiej na Litwie w ramach projektu „Eat healthy. Act responsibly”; 

• udział uczniów naszej szkoły w spotkaniu w ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży w szkole 
partnerskiej w Grenzach-Wyhlen; 

• uruchomienie jednolitej platformy do nauki zdalnej (Microsoft Teams), w ramach której od kwietnia 
2020 r. prowadzone były lekcje i konsultacje online dla wszystkich uczniów szkoły, co zaowocowało 
uzyskaniem wysokich wyników w nauce potwierdzonych wynikami egzaminów ósmoklasisty; 

• pozyskanie darowizny rzeczowej w postaci laptopów (od firmy Epam) i pieniężnej (od Fundacji Tauron) 
na zakup sprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla uczniów szkoły w celu umożliwienia im nauki 
zdalnej. 

Działania nakierowane na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: zajęcia rewalidacyjne 
zgodnie z orzeczeniem o kształceniu specjalnym i opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne zajęcia dla uczniów uzdolnionych i zajęcia 
specjalistyczne: logopedyczne i socjoterapeutyczne dla uczniów z orzeczeniami i opiniami PPP. 
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18.6. SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 7 

 
Liczba uczniów szkoły - kl. I –VIII – 432 
Liczba dzieci objętych opieką świetlicową - 125 
Wyniki klasyfikacji rocznej: 
Niepromowanych – 0 
Uczniowie z wydłużonym cyklem edukacyjnym – 0 
Nieklasyfikowanych – 0 
Średnia ocen w szkole – 4,19 
Średnia frekwencja – 92% 
 
Zadania i rozwiązania wynikające z zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole z powodu pandemii 
Covid-19. 
Organizacja kształcenia na odległość 

1. Wykorzystanie Platformy Microsoft Teams, dodatkowo korzystanie ze strony www.eduelo.pl przez 
kl. 1-3. 

2. Przekazywanie informacji poprzez dziennik elektroniczny Vulcan. 
3. Informacje na stronie szkoły oraz szkolnej stronie facebooka. 
4. Wypożyczenie sprzętu szkolnego do nauki i pracy zdalnej uczniom oraz nauczycielom (laptopy, 

drukarki). 
5. Nauczyciele są dostępni dla uczniów każdego dnia w swoich godzinach pracy wynikających z planu 

zajęć.  
6. Zdalne posiedzenia Rady Pedagogicznej wideokonferencja. 

Realizacja ramowego planu nauczania/ podstawy programowej kształcenia ogólnego 
1. Dostosowanie planu pracy do aktualnej sytuacji, powołanie koordynatorów zespołów nauczania 

na odległość. Ustalenie zasad zdalnego nauczania. 
2. Materiały przesyłane na cały tydzień, uczeń wspólnie z rodzicami ustala czas nauki (do południa, 

po południu), uwzględniając możliwości rodziny, dostępność sprzętu itd. 
3. Materiał przesyłany do uczniów zawiera: temat, cel zajęć, wprowadzenie, link do materiałów, zadanie 

do zrobienia, kryteria oceny, może być link do testu sprawdzającego. Nauczyciele, którzy zdecydują 
się na pracę w czasie rzeczywistym, dzień wcześniej informują uczniów o godzinie spotkania 
i przesyłają link. 

4. Drukowanie kart pracy dla uczniów bez dostępu do Internetu. 
 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 
 
Wyniki sprawdzianu ósmoklasisty: 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty: język polski stanin 4 - niżej średni, z matematyki stanin 5 – średni 
i z j. angielskiego stanin 6 - wyżej średni.  
Średni wynik z j. polskiego wyniósł 56% i był o 3p.p. niższy od średniej wojewódzkiej. Średni wynik 
z matematyki wyniósł 46% i był taki sam jak wynik średniej wojewódzkiej i średniej w kraju. Średni wynik 
z j. angielskiego wyniósł 55% i był taki sam jak wynik średniej wojewódzkiej i o 1p.p. wyższy od średniej 
krajowej. 
 
Wnioski z egzaminu:  
Wynik z matematyki był najwyższym wynikiem w mieście. Z j. polskiego należy zintensyfikować działania 
przygotowujące uczniów do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, np. praca z arkuszem egzaminacyjnym, 
ćwiczenie form wypowiedzi pisemnych, egzekwować znajomość lektur obowiązkowych oraz przypominać 
i porządkować wiadomości z zakresu gramatyki i teorii literatury omawianych we wcześniejszych klasach. 
Z uwagi na zadawalające wyniki uzyskane przez uczniów z matematyki i j. angielskiego zaleca się kontynuację 
działań w klasach uczniów w roku szkolnym 2020/2021. 
 
Sukcesy uczniów: 

• II miejsce Powiatowy Turniej Badmintona Dziewcząt rocznik 2007-2009; 

• II miejsce Powiatowy Turniej Badmintona Chłopców rocznik 2007-2009; 

• I miejsce Mistrzostwa Powiatu Będzińskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców rocznik 
2005-2006. 

• I i III miejsce w Regionalnym Konkursie „As Matematyczny”; 
• III miejsce w Rejonowym Turnieju Badmintona chłopców rocz. 2007-2009; 

• II miejsce i 2 wyróżnienia w XXVIII Powiatowym Konkursie Plastycznym „Przyjaźń niejedno ma imię”; 

• II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Śmieci segreguję, Ziemię ratuję”; 

• III miejsce w Rejonowym Turnieju Badmintona chłopców rocz. 2007-2009; 
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• II miejsce i 2 wyróżnienia w XXVIII Powiatowym Konkursie Plastycznym „Przyjaźń niejedno ma imię”; 

• II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Śmieci segreguję, Ziemię ratuję”; 

• II miejsce w Powiatowym Obcojęzycznym Konkursie Literackim zorganizowanym przez II L.O. 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie - kategoria: język niemiecki; 

• I miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim kategoria kl. I-III; 

• I miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim kategoria kl. IV-VI. 
Informacje dodatkowe:  

• otrzymanie certyfikatu „Lepsza szkoła”; 

• zakończenie projektu „Każdy ma szansę na sukces”; 
• uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej do realizacji projektu „Toy stories” w ramach programu 

Erasmus +; 

• przystąpienie do ogólnopolskiego programu profilaktyki uniwersalnej Archipelag Skarbów, 
który ukierunkowany jest na ograniczenie zachowań problemowych (używanie alkoholu, narkotyków, 
wczesne zachowania seksualne, przemoc rówieśnicza). Program rekomendowany w systemie 
rekomendacji - II poziom jakości „Dobra praktyka”; 

• przystąpienie klas pierwszych do akcji „Ja czytam”; 

• przystąpienie do projektu „Eko Misja Nie Marnuję” realizowanego we współpracy z Bankiem Żywności; 

• udział uczniów klas V w programie profilaktycznym "Debata" rekomendowanym przez Państwową 
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

• przystąpienie do projektu Szkoła z Pozytywną Uwagą; 

• udział uczniów i ich rodziców w akcji „Szlachetna paczka”; 

• kiermasz bożonarodzeniowy; 

• Dzień dla Bezpieczeństwa w Kopalni Kultury – spektakl „Nienawiść zniszczyć w sobie” przygotowany 
przez grupę teatralną Myśl-nik ze Szkoły Podstawowej Nr 7 dla uczniów szkół czeladzkich w ramach 
kampanii „Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa” oraz projektu "Lubię siebie - lubię ciebie"; 

• przystąpienie szkoły do Kampanii pod hasłem „Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa” 
organizowanej przez Kuratorium Oświaty; 

• warsztaty dla rodziców uczniów szkół podstawowych z terenu Czeladzi prowadzone we współpracy 
z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną – „Postawy rodzicielskie a zachowania dziecka”; 

• webinarium dla rodziców: Domowe Zasady Ekranowe w czasie pandemii organizowanego przez 
Fundacje Dajemy Dzieciom Siłę; 

• uzyskanie certyfikatu ukończenia Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Czytam z klasą lekturki 
spod chmurki”; 

• pozyskanie funduszy w kwocie 12 tys. złotych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa; 

• pozyskanie środków ochrony osobistej (przyłbice, maseczki) od Klubu Żeglarskiego w Sosnowcu 
i Czeladzkiego Eco. 

Wydarzenia: 

• organizacja Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2019/2020 połączonej z obchodami 60. rocznicy 
powstania szkoły. 

• uroczystość „Pasowania uczniów klas pierwszych”; 

• udział w akcji „Szkoła do hymnu”; 

• uroczysty odbiór wyremontowanej elewacji szkoły; 

• TOY STORIES – tydzień zajęć integracyjnych z uczniami z Grecji, Portugalii, Włoch, Bułgarii i Turcji; 
• występ uczniów ze szkolnego koła teatralnego podczas podsumowania Kampanii Biała Wstążka; 

• Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. 
Działania nakierowane na uczniów ze specjalnymi potrzebami: 

• dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności w formie zajęć pozalekcyjnych, zajęć 
wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć rewalidacyjnych; 

• zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia, praca z uczniem zdolnym - system 
motywacyjny dzieci i młodzieży do udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych 
tzw. „Diamenty Siódemki”; 

• organizacja zajęć o charakterze psychologiczno-pedagogicznym wspierających rozwój ucznia, zajęć 
sportowo–rekreacyjnych; 

• prowadzenie drużyny zuchowej; 

• kontynuacja zajęć kształtujących postawy przedsiębiorczości (współpraca z bankiem PKO -
prowadzenie SKO); 

• oferta zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych, 
nauk przyrodniczo-matematycznych i technologii informatycznej. 
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Techniczne: 

• malowanie pomieszczeń zaplecza kuchni; remont pokoju intendenta szkoły: wymiana podłogi, 
malowanie ścian, wymiana oświetlenia; 

• malowanie 2 klas lekcyjnych, wymiana oświetlenia; 

• remont elewacji szkoły; 

• zabezpieczenie szyb w sali gimnastycznej folią ochronną; 

• wyposażenie kącika do relaksacji w gabinecie psychologa ; 

• remont i wyposażenie pokoju księgowości; 

• remont pomieszczenia zajmowanego przez stowarzyszenie Familia; 

• zakup i montaż siatek zabezpieczających schody na II piętrze dużego budynku szkoły; 

• malowanie sali lekcyjnej w małym budynku szkoły; 

• zakup i montaż wideofonu; 

• wprowadzenie Platformy Edukacyjnej Microsoft Teams; 

• remont w dwóch salach lekcyjnych:  
1) wymiana podłogi, malowanie ścian, drzwi, montaż rolet do okien, zakup biurek pod komputery, 
2) malowanie ścian, drzwi, montaż rolet do okien. 

• remont i wyposażenie gabinetu higienistki. 

• sala gimnastyczna w dużym budynku – gipsowanie dziur w ścianach. 
 
 
18.7. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 
 
Uroczystości i aktywności w roku szkolnym 2019/ 2020: 

• przedszkolaki uczestniczyły w spotkaniu „Czeladzkie legendy Babci i Dziadka Gawędy” z Panią 
Aleksandrą oraz Panem Andrzej Stephani; 

• przedszkole brało udział w akcjach: „Sprzątanie Świata”, „#SzkołaPamięta”, „Szkoła do hymnu”, 
„Razem na święta”; 

• na terenie przedszkola uroczyście obchodzono „Dzień Przedszkolaka”, „Pierwszy Dzień Jesieni”, 
„Dzień Chłopaka”, „Święto drzewa”, „Dzień Edukacji Narodowej”, „Światowy Dzień Pluszowego Misia”, 
„Andrzejki”, „Mikołajki”, „Tłusty Czwartek” i „Dzień Kobiet”; 

• dzieci uczestniczyły w cyklu zajęć kulinarnych „Przygody Małego Kucharza”; 

• dzieci uczestniczyły w wycieczce do Muzeum Chleba w Radzionkowie, w cyklicznych spotkaniach 
bibliotecznych; w plenerowych zajęciach edukacyjnych na Ścieżkach Edukacyjnych w Parku Grabek; 
w wycieczce do Osikowej Doliny w Koziegłowach; w spotkaniu z autorką książek dla dzieci Panią 
Renatą Piątkowską w MBP w Czeladzi; 

• obchodzono Narodowe Święto Niepodległości poprzez akademię „W sercu Polska”; 

• nauczyciele przedszkola stwarzali możliwość prezentacji talentów na uroczystościach miejskich - 
Święto Niepodległości; 

• udział w VIII Festiwalu Wokalnym w Domu Kultury w Wojkowicach pt. „Mikrofon MOK i Ty”; 

• zorganizowano wizytę w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czeladzi; 

• w jednej z grup odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców; 

• wszystkie grupy uczestniczyły w spotkaniu z muzykami na terenie przedszkola; 

• reprezentanci z przedszkola otrzymali 2 i 3 miejsce oraz wyróżnienie w kategorii „Przedszkola” 
w powiatowym konkursie plastycznym „Przyjaźń niejedno ma imię'' zorganizowanym przez Miejski 
Ośrodek Kultury w Wojkowicach; 

• dzieci uczestniczyły w spotkaniu z górnikiem na terenie przedszkola; 

• wszystkie grupy uczestniczyły w wyjeździe do kina w Kopalni Kultury; 

• udział w Międzyprzedszkolnym Konkursie Kolęd „Hej kolęda, kolęda”; 

• we wszystkich grupach odbyły się spotkania wigilijne; 
• zorganizowano VI Rodzinne Kolędowanie w Kopalni Kultury; 

• zorganizowano bal karnawałowy „Przyjaciele przyrody”; 

• we wszystkich grupach odbył się „Dzień Babci i Dziadka”; 

• uczestnictwo rodziców/ opiekunów oraz rodzeństwa wychowanków przedszkola w ogólnopolskiej akcji 
Cała Polska Czyta Dzieciom włączając się, tym samym, w Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. 

 
12-13 marca nauczyciele Przedszkola sprawowali czynności opiekuńcze nad dziećmi przebywającymi 

w Przedszkolu. 16- 24 marca nauczyciele podejmowali działania przygotowujące do prowadzenia pracy 
zdalnej. Od 25 marca nauczyciele rozpoczęli pracę zdalną, którą zakończyli 26 czerwca. Od 18 maja 
w Przedszkolu nauczyciele pracowali równolegle stacjonarnie (do 31 sierpnia 2020) i zdalnie z dziećmi, 
które pozostały w domach (do 26 czerwca 2020). 
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Podczas wakacji, pomimo trudności organizacyjnych oraz reżimu sanitarnego, pomalowano 
pomieszczenia oraz wykonano prace remontowe kotłowni. 
 
 
18.8. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 
 
W roku szkolnym 2019/2020 przedszkole realizowało: 

• Program Nauczania Podstaw Programowania dla dzieci w wieku 5-7 lat (kodowanie); 

• "KidSmart" - program nauczania przedszkolnego (oprogramowanie IBM Kid Smart, bezpieczne 
i mądre korzystanie z komputera”; 

• Ogólnopolski Program rozrywki ruchowej „Drużyna Kangura”; 

• zajęcia z tańca nowoczesnego Dance4You Fitness Club; 

• zajęcia Akademii Małego Odkrywcy. 
Ponadto przedszkole brało udział w akcjach: 

• przedszkole przekazało darowiznę na walkę z Koronawirusem na konto Fundacji Studenckiej Młodzi-
Młodym z Częstochowy; 

• „Światowy Dzień Mycia Rąk”; 

• „Sprzątanie Świata”; 

• „Szkoła do hymnu – Święto Niepodległości Polski”; 

• „Szkoła pamięta”; 

• „Góra Grosza”; 

• pozyskiwania plastikowych nakrętek zorganizowanej przez Fundację "Kasperek"; 

• „Przekaż 1 % podatku”. 
Przedszkole brało udział w ogólnopolskich programach i kampaniach: 

• „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – program edukacyjny; 

• Ogólnopolska akcja „Cała Polska czyta dzieciom”. 
Informacje dodatkowe/ wydarzenia: 

• przedszkole współpracowało z Towarzystwem Nasz Dom,  Firmą Dance4You Fitness Club w Będzinie, 
trenerami „Drużyny Kangura”, Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Nogajowej oraz Filią Nr 1 
w Czeladzi, Domem Pomocy Społecznej Senior w Czeladzi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
w Czeladzi, Policją, Strażą Miejską i Ochotniczą Strażą Pożarną w Czeladzi, Kopalnią Kultury 
na Piaskach, Fundacją „Kasperek” Będzin, Akademią Małego Odkrywcy; 

• dzieci brały czynny udział w spektaklach teatralnych i muzycznych Teatru Uśmiech, Skrzat, Baśniowej 
Kapeli, Kopalni Kultury i Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie oraz w multimedialnych spektaklach 
teatralnych on-line; 

• przedszkole zorganizowało: Dzień Przedszkolaka, Dzień Chłopaka, Dzień Kropki, Światowy Dzień 
Zwierząt, Dzień Nauczyciela, Światowy Dzień Żywności, Halloween, Światowy Dzień Mycia Rąk, 
Dzień Praw Dziecka, Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Święto 
Niepodległości, Dzień Telewizji, Dzień Herbaty, Mikołaja, Jasełka, Bal Przebierańców, Dzień Babci 
i Dziadka, Dzień Kota, Dzień Kobiet, Dzień Ziemi, Dzień Flagi, Dzień Mamy i Taty, Pożegnanie 
Przedszkola, Dzień Dziecka; 

• dzieci brały udział w zajęciach przyrodniczo-badawczych w Parku Grabek, zajęciach Akademii Małego 
Odkrywcy, zajęciach ruchowych „Drużyna Kangura”, zajęciach tanecznych Firmy Dance4You Fitness 
Club, autorskim spotkaniu z autorką książek; 

• w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym zorganizowano cykl czytelniczych spotkań 
pt. „Rodzice/ opiekunowie czytają dzieciom”; 

• przedszkole było organizatorem Kiermaszu świątecznego w Hali MOSiR w Czeladzi; 

• przedszkole brało udział w konkursach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, m.in.: III miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno-Plastycznym pt. „Figury geometryczne oczami dzieci”, 
wyróżnienie w Międzyprzedszkolnym Konkursie Kolęd pt. „Hej Kolęda, Kolęda”, wyróżnienie 
w Konkursie Plastycznym „Pan Toti - górnikiem”. 

 
W przedszkolu odbywało się kształcenie na odległość – koordynowanie współpracy nauczyciel/ nauczyciel 

specjalista – rodzic/ opiekun odbywało się poprzez stronę internetową, drogą telefoniczną, e-mailową, portal 
społecznościowy FB. Na bieżąco rozsyłane były do rodziców/ opiekunów drogą e-mailową propozycje 
materiałów dydaktycznych i narzędzi do tematów tygodniowych zajęć, zgodnie z planami miesięcznymi, IPET. 
Przesyłane były przez specjalistów drogą e-mailową materiały dla dzieci w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Na stronie internetowej zamieszczano linki do programów z propozycjami zabaw i zajęć on-
line, słuchowisk, audycji radiowych, strony MEN. 
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18.9. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 
 

W roku szkolnym 2019/2020 praca wychowawczo - dydaktyczna przebiegała zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w nadzorze pedagogicznym, w oparciu o priorytety określone przez Ministra Edukacji Narodowej 
i Śląskiego Kuratora Oświaty. W realizacji procesu dydaktycznego uwzględniono przede wszystkim wytyczne 
zawarte w kierunkach polityki oświatowej oraz wytyczne dotyczących COVID – 19. 

W tym roku szczególny nacisk położono na  profilaktykę uzależnień w placówce, wychowanie 
do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, rozwijanie kompetencji 
matematycznych dzieci, rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych dzieci, 
w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy 
programowej kształcenia ogólnego, wprowadzenie elementów ekologii oraz kształcenie rozwijające 
samodzielność, kreatywność i innowacyjność wychowanków przedszkola. Przedszkole oprócz realizacji 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oferowało swoim wychowankom bogatą ofertę 
bezpłatnych zajęć dodatkowych: z robotyki, j. angielskiego, zajęć tanecznych i zajęć umożliwiających 
poznawanie otaczającego świata „Mały odkrywca”. 

Nauczyciele tworzyli sytuacje edukacyjne wyzwalające umiejętności matematyczne i kompetencje 
cyfrowe. 
  Doposażona została baza przedszkolna w środki dydaktyczne uatrakcyjniające prowadzenie zajęć 
z matematyki i programowania. W każdej sali przedszkolnej urządzono kąciki tematyczne, w których 
zgromadzono niezbędne rekwizyty. Wychowankowie mogli szerzej wykorzystywać koncepcję daltońską oraz 
wykorzystywać potencjał twórczy i doskonalić swoją samodzielność. 

Zajęcia odbywały się zgodnie z ramowym rozkładem dnia do marca. Praca zdalna nauczycieli 
wprowadzona w związku z sytuacją epidemiologiczną odbywała się według procedur wprowadzonych 
w przedszkolu i została udokumentowana. 

Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli odbywało się poprzez rozmowy, obserwacje, hospitacje, 
analizę dokumentów pedagogicznych, planowanie pracy wychowawczo- dydaktycznej. 

Na podstawie obserwacji nauczycielki opracowały programy do pracy wspomagająco- wyrównawczej 
z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Programy te zostały zatwierdzone przez dyrektora 
przedszkola i przyjęte do realizacji w roku szkolnym 2019/2020.  

Na podstawie wniosków z roku 2018/2019 oraz wytycznych do realizacji w kolejnym roku szkolnym 
opracowano programy: 

• program autorski - Dziecko badaczem i odkrywcą, 

• program autorski - Twórczy przedszkolak – Ekspresja plastyczna dziecka w odniesieniu do literatury, 

• program wychowawczo-profilaktyczny. 
W roku szkolnym 2019/2020 odroczony od obowiązku szkolnego został 1 uczeń, reszta dzieci osiągnęła 

w pełni dojrzałość szkolną i realizuje obowiązek szkolny. 
W przedszkolu przygotowano gabinet logopedyczny, stworzono kreatywną salę do zajęć terapeutycznych, 

rehabilitacyjnych i relaksacyjnych. Stworzono „Zielony kącik”, gdzie wśród różnych roślin dzieci mogą 
poznawać przyrodę. Rozpoczęło się w ogrodzie tworzenie zielonego zakątka i alei ptaków, gdzie dzieci będą 
mogły poznać naturalne środowiska zwierząt. 

Cyklicznie organizowane były zajęcia dotyczące bezpiecznych i ekologicznych zachowań wychowanków 
w różnych sytuacjach. 

Przedszkole po raz kolejny przystąpiło do realizacji Programu Akademii Zdrowego Przedszkolaka. 
Ponadto przedszkole brało udział w akcjach: Góra Grosza, Akcji Sprzątania Świata, Dniu Ziemi, zbiórki sprzętu 
elektronicznego i nakrętek, akcji „Narodowe czytanie”. 

Odbyły się spotkania w ramach dbałości o higienę jamy ustnej wraz działaniami profilaktycznymi. 
Odbyło się badanie wad postawy. 

Ponadto w ramach stałych, cyklicznych działań przedszkolnych prowadzone były spotkania literackie 
z różnymi osobami i twórcami cieszące się dużym zainteresowaniem przedszkolaków wszystkich grup 
wiekowych. 

W roku szkolnym 2019/2020 mimo pandemii odbyło się szereg uroczystości (m. in. Święto 
Niepodległości, Światowy Dzień Drzewa, Uroczyste pasowanie na przedszkolaka, Piknik Rodzinny, 
Dzień chłopaka, Dzień Ziemniaka, Dzień Pluszowego Misia, Mikołaj w przedszkolu, Wigilia dla dzieci, 
Jasełka dla rodziców, Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, zorganizowana została 
także uroczystość przedszkolna - Piknik integracyjny wraz ze spotkaniem z alpakami). Na terenie przedszkola 
miały miejsce przedstawienia teatralne aktorów z Krakowa. 

Ponadto została zorganizowana wycieczka do teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na przedstawienie 
pt. „Brzydkie kaczątko”, do ZOO w Chorzowie, wycieczka do Osikowej Doliny, a także do  Planetarium. 
Odbyły się także warsztaty ekologiczne dla przedszkolaków z pracownikami  Zespołu Parków Krajobrazowych 
w Będzinie. 
 Dzieci z przedszkola uczestniczyły w licznych konkursach, m.in.: 

• w konkursie plastycznym „Przyjaźń niejedno ma imię” – organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury 
Wojkowice, 
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• w VIII Festiwalu Wokalnym „Mikrofon, Mok i Ty” – organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury 
Wojkowice, 

• w konkursie plastycznym „Figury geometryczne oczami dzieci” – organizowanym przez Przedszkole 
Nr 10 w Czeladzi, 

• w międzyprzedszkolnym konkursie kolęd i pastorałek „Od serca do ucha” – organizowanym przez 
Spółdzielczy Dom Kultury „Odeon” w Czeladzi, 

• w konkursie plastycznym, przyrodniczo-ekologicznym „Wiosna”,  

• w konkursie ekologiczno-przyrodniczym „Śmieci segreguję, ziemię ratuję”, 

• „Zabawka ekologiczna” (I miejsce). 
Systematycznie odbywały się zebrania Rady Rodziców oraz zebrania grupowe zgodnie z planem 

współpracy z rodzicami. 
W roku szkolnym 2019/2020 nauczyciele uczestniczyli w licznych szkoleniach. Rady pedagogiczne 

odbywały się w formie tradycyjnej oraz w formie on-line. 
Wiadomości i umiejętności uzyskane w różnych formach doskonalenia zawodowego przyczyniają 

się do podwyższenia jakości pracy placówki oraz optymalnego rozwoju przedszkolaków. 
W roku szkolnym 2019/2020 przedmiotem ewaluacji wewnętrznej było: 

• rozwijanie kompetencji matematycznych i cyfrowych dzieci i nauczycieli. Bezpieczne korzystanie 
ze sprzętu multimedialnego; 

• rozwijanie zainteresowań światem przyrody w myśl założeń hermeneutyki; 

• powołano  zespoły badawcze; 

• nauczyciele opracowali harmonogram zadań poszczególnych wymagań, na podstawie którego 
opracowano całościowy harmonogram zadań ewaluacyjnych. Końcowym etapem ewaluacyjnym było 
sporządzenie raportów. 

 
W roku szkolnym 2019/2020 udzielano pomocy o charakterze terapeutycznym, w tym czworo dzieci 

z Orzeczeniami PPP miało zajęcia ze specjalistami. Powołano zespoły i zaplanowana została praca według 
opracowanych programów. 

Nauczyciele wszystkich grup wiekowych prowadzili  działania nakierowane na dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Prowadzone zajęcia obejmowały rozwój sprawności manualnej, ćwiczenia 
grafomotoryczne, doskonalenie orientacji przestrzennej w schemacie własnego ciała, doskonalenie pamięci 
i percepcji wzrokowej. Prowadzono również zajęcia logopedyczne.  

Praca w czasie pandemii rozpoczęła się od marca 2020 r. Wprowadzona została organizacja zajęć 
edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość. W ramach tego nauczania 
podjęte zostały m. in. następujące działania: 

• nauczyciele nawiązali kontakt z rodzicami i w porozumieniu z nimi oraz dyrektorem przedszkola ustalili 
możliwe formy pracy zdalnej, w celu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
z przedszkolakami, 

• sposobem komunikowania się z rodzicami został portal społecznościowy Facebook, strona 
internetowa przedszkola, Messenger oraz E-maile poszczególnych grup przedszkolnych, założonych 
specjalnie do prowadzenia zajęć z dziećmi z poszczególnych grup, 

• nauczyciele przekazywali rodzicom zadania, zabawy, konkursy, linki do zajęć, przedstawień, bajek, 
do wykorzystania w działaniach z dziećmi, 

• nauczyciele udzielali rodzicom konsultacji (sposób i czas konsultacji ustalany był indywidualnie 
z rodzicami), 

• w czasie nauczania zdalnego dyrektor i nauczyciele doskonalili się zdalnie, uczestniczyli 
w szkoleniach, warsztatach, webinariach, czego potwierdzeniem są otrzymane zaświadczenia 
i certyfikaty, podejmowali samokształcenie on-line. 

• na bieżąco prowadzona była dokumentacja działań edukacyjnych – zajęć on-line, prac i aktywności 
poleconych do realizacji dzieciom. 

• w celu urozmaicenia zajęć z dziećmi, wykorzystywano edukacyjne programy telewizyjne 

• za pośrednictwem strony internetowej przedszkola oraz profilu na FB udostępniane były: propozycje 
wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów; 

• podawane były linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych 
(głównie pasma edukacyjne Telewizji Polskiej), a także programów, zabaw on-line. 

 
 
18.10. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 
 

Formy i metody pracy w przedszkolu, oparte są na różnorodnych zabawach, obserwacjach, pokazie, 
działaniu, samodzielnym doświadczeniu dziecka, swobodnej aktywności własnej i spontaniczności. 
U dzieci od pierwszego dnia pobytu w przedszkolu rozwija się postawę zaangażowania na rzecz 
potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych ludzi, a także zwierząt. Dzieci brały udział 
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w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie placówki: Ogólnopolska akcja „Góra Grosza”, 
„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Pola Nadziei” - pomoc dla Hospicjum im. św. Tomasza Ap. 
w Sosnowcu (zbiórka artykułów chemicznych i medycznych, świąteczne kartki ). Dzieci wraz z rodzicami 
zbierały nakrętki dla fundacji „Kasperek” z Będzina. Na terenie przedszkola trwała też zbiórka karmy dla 
zwierząt dla Schroniska w Sosnowcu. Za udział we wszystkich akcjach przedszkole otrzymało podziękowania 
i dyplomy. 

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola aktywnie włączają się w akcje dotyczące zbiórek 
żywności i artykułów chemicznych dla potrzebujących rodzin z przedszkola. 

W ubiegłym roku szkolnym zorganizowano wiele imprez i uroczystości przedszkolnych: Ogólnopolski 
Dzień Przedszkolaka, Ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata 2019” – „Nie śmiecimy. Sprzątamy. Zmieniamy”, 
Światowy Dzień Uśmiechu, Święto dyni i jarzębiny, Światowy Dzień Zwierząt , „Jestem tym, co jem” - poznanie 
tajników zdrowego odżywiania, „Jesień na talerzu” - czyli kolorowo i witaminowo, zajęcia przyrodnicze w Parku 
Grabek w ramach projektu: „Zielone Płuca Miast - Dolina Brynicy”, uroczystość Pasowania na Przedszkolaka, 
Dzień chłopaka, Międzynarodowy Dzień Postaci z bajek, Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, Dzień Jeża, 
11 Listopada – Dzień Niepodległości, Dzień Pluszowego Misia, Urodziny Marchewki, Andrzejkowe wróżby, 
Spotkanie z Mikołajem, pieczenie i ozdabianie pierników we wszystkich grupach, Spotkanie jasełkowe 
z rodzicami, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Prelekcje na temat „Bezpieczne ferie”, Walentynki, 
Światowy Dzień Zdrowia, Dzień zebry , zabawa karnawałowa (integracyjna) w Szkole Podstawowej Nr 2, 
Międzynarodowy Dzień Pizzy, Światowy Dzień Kota, Dzień dinozaura. Dzieci uczestniczyły w cyklu zajęć: 
„Podróż po Europie”. Spotkały się z p. A. Bekus i p. A. Stephani, którzy czytali: „Legendy czeladzkie”. Dzieci 
wzięły również udział w akcjach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: „Szkoła do hymnu” 
oraz „Razem na Święta”. Przedszkolaki uczestniczyli również w cyklu zajęć o tematyce proekologicznej 
prowadzonych przez przedstawicielea Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. 

W roku szkolnym 2019/2020 zorganizowany został również wyjazd do kina w Kopalni Kultury 
w Czeladzi na film „Śnieżna paczka”. Obcowanie ze sztuką i muzyką poważną odbywało się poprzez cykl 
spotkań z Teatrem „Skrzat” z Krakowa, agencją artystyczną „Violino”. Dzieci brały również udział w audycjach 
muzycznych o tematyce patriotycznej: „Młody patriota”. 

Wychowankowie przedszkola brali również udział w konkursach, zawodach i imprezach 
organizowanych przez inne przedszkola i instytucje: udział w VIII Festiwalu Wokalnym „Mikrofon, MOK i Ty” 
zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach, Ogólnopolski konkurs plastyczny: „Jesienne 
duszki, leśne skrzaty”, Ogólnopolski konkurs plastyczny: „Liściasty zwierz” - Przedszkole Publiczne Nr 23 
w Bielsku – Białej, Ogólnopolski konkurs plastyczny: „W Krainie Bajek” – Biblioteka Pedagogiczna w Będzinie, 
Konkurs plastyczny: „Świąteczna kartka” - Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach, 
Ogólnopolski konkurs plastyczny: „Maska – niejedną kryje tajemnicę” – Teatr Ateneum, Międzyprzedszkolny 
konkurs wokalny: „Hej kolęda, kolęda” - Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czeladzi, konkurs plastyczny: 
„Przyjaźń niejedno ma imię” – MOK Wojkowice, Ogólnopolski konkurs matematyczno – plastyczny: „Figury 
geometryczne oczami dziecka”, Ogólnopolski konkurs plastyczny: „Anioły XXI wieku” - Urząd Miejski 
w Będzinie, udział w konkursach organizowanych przez Osikową Dolinę. Ze względu na ogłoszenie przez 
Ministerstwo rozporządzenia w sprawie zdalnego nauczania większość imprez i uroczystości nie odbyła się. 

Przedszkole ściśle współpracuje z organizacjami i środowiskiem lokalnym: Hospicjum w Sosnowcu, 
Przedszkolem Nr 9 w Czeladzi - organizacja imprez i szkoleń, Szkołą Podstawową Nr 2 w Czeladzi - lekcje 
pokazowe, dni otwarte, Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną - prelekcje oraz pogadanki na temat 
bezpieczeństwa i bezpiecznych zachowań, Kolegium Służb Społecznych w Czeladzi - przedstawienia dla 
dzieci, Miejską Biblioteką Publiczną - comiesięczny cykl spotkań czytelniczych w bibliotece i na terenie 
placówki, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - współpraca z psychologiem i logopedą, MOPS-em - 
wgląd w sytuację rodzinną wychowanków. 

W roku szkolnym 2019/2020 przedszkole zdobyło kilka Certyfikatów: „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, 
„5 porcji warzyw , owoców i soku”, „Przedszkole Młodych Patriotów”, „Sprintem do maratonu”, Certyfikat 
wzorowej placówki: „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”, Ogólnopolski program: „Uczymy dzieci 
programować” (kodowanie na dywanie), „Chronimy dzieci” (polityka ochrony dzieci przed przemocą). 
Została wprowadzona innowacja pedagogiczna: „Kodowanie na dywanie”. 

Przedszkole brało również udział w kampaniach i programach ogólnopolskich. Realizowano program 
„5 porcji warzyw, owoców i soku” - Ogólnopolski program promocyjno-informacyjny, organizowany przez 
Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, „Kubusiowi Przyjaciele Natury” - program edukacyjny 
organizowany przez firmę Tymbark, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” - program zdrowotny organizowany 
przez firmę Lionfitness, „Mamo, tato, wolę wodę” - kampania edukacyjna pod patronatem Instytutu Żywności 
i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka i Ministerstwa Zdrowia, „Cała Polska czyta dzieciom”- kampania 
społeczna, „Sprzątanie Świata”- organizowanego przez Fundacje Nasza Ziemia. 

Podjęto również działania mające na celu promocję przedszkola: systematyczna aktualizacja strony 
internetowej przedszkola, współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną, współpraca  z przedszkolami - wymiana 
doświadczeń pedagogicznych, organizacja konkursów i szkoleń nauczycieli, spotkania adaptacyjne 
z rodzicami o charakterze edukacyjno-organizacyjnym. 

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną przedszkole nawiązało współpracę ze Szpitalem 
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w Czeladzi. Cały personel przedszkola z własnych środków przygotowywał obiady i piekł ciasta dla lekarzy 
i pielęgniarek. 

W czasie trwania zdalnego nauczania zajęcia były tak konstruowane i udostępniane przez nauczycieli, 
aby mogły być realizowane różne obszary podstawy programowej uwzględniając aktywność ruchową, 
wiek i etap rozwoju dziecka, sytuację rodzinną. Zajęcia były realizowane z wykorzystaniem udostępnianych 
przez nauczycieli materiałów na stronie internetowej przedszkola i stronach poszczególnych grup, Facebooka, 
kontakt e-mailowy, telefoniczny, za pomocą komunikatorów (WhatsApp, Messenger). Nauczyciele pisali 
tygodniowe raporty z realizacji zadań. Prowadzona była ewidencja czasu pracy z przeprowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Rodzicom udostępniano linki do słuchowisk, audycji 
radiowych, stron internetowych z materiałami emitowanymi w pasmach edukacyjnych, filmików i materiałów 
rekomendowanych przez MEN. Zachęcano rodziców do udziału wraz z dziećmi w konkursach. Nauczyciele 
brali udział w szkoleniach online i w webinariach. Na bieżąco zapoznawali się z informacjami publikowanymi 
na stronie MEN, GIS-u i Ministerstwa Cyfryzacji przydatnymi do planowania i realizacji nauki zdalnej. 
Nauczyciele przestrzegali regulaminów i procedur dotyczących bezpieczeństwa podczas trwania pandemii. 

W ubiegłym roku szkolnym wykonano wiele prac remontowych na terenie placówki, 
m.in.: doposażenie placu zabaw a także bieżące naprawy uszkodzonego sprzętu, malowanie sali 6 - latków 
(integracyjnej) i sali 4-laków. Została również pomalowana i wyremontowana piwnica i pralnia. W związku 
z panującą pandemią placówka jest systematycznie zaopatrywana w środki dezynfekujące, maseczki 
i rękawice.  

Placówka jest na bieżąco wyposażana w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. 
 
 
18.11. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 
 

W roku szkolnym 2019/2020 na terenie przedszkola rozwijane były talenty i zainteresowania uczniów 
poprzez: 

• organizację zajęć dodatkowych m.in. poprzez zajęcia taneczne prowadzone przez pracowników 
Szkoły tańca Dance4you, z języka angielskiego, zabawy z szachami, spotkania rozwijające 
zainteresowania czytelnicze „Czytanie na dywanie”, zabawy logopedyczne, zajęcia logopedyczne, 
terapia pedagogiczna, rehabilitacja ruchowa, 

• konkursy zorganizowane przez placówkę: konkursy wewnątrzprzedszkolne: konkurs „Festiwal 
Dyni”, konkurs „Piosenka patriotyczna”, 

• ogólnopolskie konkursy, w których dzieci brały udział: konkurs plastyczny „Leśne skrzaty i duszki”, 
konkurs plastyczny „Mój własny anioł”. 

• działania nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia dodatkowe, poza podstawą programową, zgodne 
z zainteresowaniami dzieci: codzienna gimnastyka przy muzyce, zajęcia taneczne, zajęcia 
plastyczno – techniczne, zajęcia przyrodnicze, sportowe.  

 
Nauczyciele pomagają chętnym dzieciom w przygotowaniach do konkursów, organizują spotkania 

z ciekawymi ludźmi (np. z trenerami ze szkółki piłkarskiej, pisarzami, ilustratorami itp.). W roku szkolnym 
2019/2020 w przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantami, z funkcjonariuszami straży granicznej z Katowic.  

Wychowankowie przedszkola uczestniczyli w warsztatach rozwijających ich kreatywność (np. zajęcia 
edukacyjne „Orbitek”, zajęcia kulinarne, „Warzywny kiermasz”, warsztaty w Muzeum Wydział Nauk o Ziemi 
„Rekordy przyrody”, warsztaty ekologiczne „Dlaczego jest tak gorąco?”, warsztaty mydlarskie, warsztaty 
muzyczne z elementami arteterapii w katowickiej Filcharmonii Śląskiej – cykl „Dźwiękowy domek emocji”). 
Nauczyciele organizują także i prowadzą przedszkolną biblioteczkę promującą czytanie, współpracują z MBP 
im. M. Nogajowej w Czeladzi – zajęcia czytelnicze, „Pasowanie na młodego czytelnika”, „Czytanie na dywanie” 
- spotkania pracowników biblioteki z grupami w przedszkolu, spotkania z uczniami i nauczycielem Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w ramach Szkolnego koła wolontariatu. 

Dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 9 w roku szkolnym 2019/2020 uczestniczyły w wycieczkach: 
gliwickie Kolejkowo – „Cudowny świat w miniaturze”, będzińska Bawilandia, Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie 
„Bajka o stworku bez kolorków”, katowicka Nibylandia, siemianowicki Dom Kultury „Dziewczynka z zapałkami”, 
chorzowski Teatr Rozrywki musical „Zorro”, Centrum Zabaw i Trampolin Hopsa. Ponadto nauczyciele 
Przedszkola Nr 9 organizują wyjątkowe dni, rozwijają świadomość dzieci i angażują je w czynne uczestnictwo: 
Jubileuszowa akcja Sprzątania Świata „Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy”, akcja „Szkoła do hymnu” – 
uczczenie 101 rocznicy odzyskania niepodległości, akcja „Szkoła pamięta” zorganizowana przez MEN, akcja 
„Idą święta, nie o smsie lecz o kartce pamiętaj”, akcja WOŚP, akcja Góra grosza, projekt „Bohater On – kartka 
dla Powstańców”, ogólnopolski Dzień przedszkolaka, Międzynarodowy Dzień Praw dziecka, Dzień Chłopaka, 
Dzień Dziecka, Dzień Marchewki, Dzień Dyni, Dzień pluszowego misia, Dzień Edukacji Narodowej, Walentynki, 
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Pasowanie na przedszkolaka, Mikołajki, Jasełka. Nauczyciele wdrażają 
dzieci do uczestnictwa w życiu kulturowym: przedstawienia teatralne w przedszkolu („O Franku bałwanku”, 
„Jak leśnik las ratował”, wyjazdy do kina i teatru, audycja muzyczna z cyklu „Legendy polskie” „Lech, Czech 
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i Rus”, barbórkowy koncert górniczej orkiestry dętej, organizacja występów dla najbliższych (np. Koncert 
Życzeń dla Babci i Dziadka, Jasełka).  

Ponadto placówka podejmuje działania, aby stale integrować środowiska rodziców, uczniów 
i nauczycieli. W roku szkolnym 2019/2020 integracja obejmowała: 

• edukację pedagogiczną rodziców, zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach w ramach Czeladzkiej 
Akademii Rodzica, prowadzenie gazetki dla rodziców, zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach dla 
rodziców organizowanych przez stowarzyszenie Moc Wsparcia, gazetka dla rodziców prezentująca 
formy ochrony dzieci przed niebezpieczeństwami oraz zawierająca informacje o możliwościach 
i miejscach uzyskania pomocy, 

• organizowanie warsztatów i spotkań dla dzieci i rodziców: Pasowanie na przedszkolaka, Jasełka, 
warsztaty „Świąteczna bombka”, warsztaty „Zielona choinka”, 

• organizację Kiermaszu Świątecznego przez Radę Rodziców, 

• organizację zajęć otwartych dla rodziców, 

• zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych: WOŚP, Góra Grosza i in., 

• aktywny udział rodziców w życiu przedszkola, 

• organizację balu karnawałowego w Hali Sportowo – Widowiskowej MOSiR w Czeladzi, 

• organizację Klubu Optymistycznego Rodzica w ramach realizacji programu „Optymistyczne 
przedszkole”, 

• organizację we współpracy z rodzicami przedszkolnej biblioteczki promującej czytanie, 

• współpracę z rodzicami podczas pandemii – organizacja Happeningu - kolaż ze zdjęciami, 
pozdrowienia dla dzieci, montaż filmiku dla dzieci wiersze Jana Brzechwy w wykonaniu nauczycieli 
„Zoo na wesoło”, utworzenie katalogu „Kreatywne pomysły” z propozycjami interesujących zajęć dla 
przedszkolaków, opracowywanie tygodniowych kręgów tematycznych dla wszystkich grup 
przedszkolnych oraz propozycji zadań do wykonania dla przedszkolaków, wykonywanie pomocy 
dydaktycznych, dekoracji, kontakt telefoniczny, mailowy oraz przez grupę na Facebooku z dziećmi 
oraz ich rodzicami, opracowywanie zdalnych zajęć logopedycznych i terapii pedagogicznej dla dzieci 
objętych pomocą.  

 
Placówka podejmuje działania, by zapewnić dzieciom możliwość udziału w życiu publicznym 

wspólnoty lokalnej m.in. poprzez współpracę ze Szkołą Podstawową Nr 3 (zajęcia otwarte dla starszaków, 
udział w uroczystościach, współpraca ze szkolnym Kołem Wolontariatu), Przedszkolem Publicznym Nr 7, 
Strażą Miejską, Strażą Pożarną, katowicką strażą graniczną, MBP im. M. Nagajowej filia i siedziba główna, 
Domem Seniora, Parafią Św. Wojciecha, Hospicjum Św. Tomasza, MOSiR, Kopalnią Kultury. 

Na terenie przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 podejmowane były działania mające na celu 
promowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia wraz z prowadzeniem edukacji prozdrowotnej, 
m.in.: przesiewowe badanie logopedyczne, organizacja Światowego Dnia Wody, Realizacja 
Międzynarodowego programu zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”, realizacja ekologicznego 
programu edukacyjnego „Kubusiowi przyjaciele natury”, udział w akcji „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, 
„Piramida Żywienia Przedszkolaka”, warsztaty ekologiczne „Dlaczego jest tak gorąco?”, warsztaty mydlarskie. 
Ponadto przedszkole brało udział: w akcji Bezpieczne przedszkole – spotkanie z pracownikami straży miejskiej, 
policjantami, funkcjonariuszami straży granicznej oraz organizowane były zajęcia sportowe. 

Uczennica z Przedszkola Publicznego Nr 9 zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie 
plastycznym „Mój własny anioł”. 

W roku szkolnym 2019/2020 została opracowana i wdrożona „Polityka Ochrony Dzieci”. 
Trudna sytuacja epidemiczna i krótki rok szkolny nie pozwoliły na zrealizowanie wszystkich zamierzeń. 

 
 
18.12. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10 

W roku szkolnym 2019/2020 przedszkole było organizatorem ogólnopolskiego konkursu 
matematyczno - plastycznego „Figury geometryczne oczami dzieci”. Ponadto wychowankowie przedszkola 
brali udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych: „Dary jesieni”, „Moja Walentynka” (wyróżnienie), 
„Bezpieczna droga do przedszkola”, „Suknia Pani Jesieni” (wyróżnienie), „Mój kundelek lubi”, „Przedszkolaki 
jedzą zdrowo”, „Zabawy na śniegu”, „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia” (III miejsce), „Moja ulubiona bajka” 
(wyróżnienie). W przedszkolu realizowane były również ogólnopolskie programy edukacyjne: „Mały Miś  
w świecie wielkiej literatury”, „Kubusiowi Przyjaciele natury”, „Zdrowo jem, więcej wiem”, „Cała Polska czyta 
dzieciom” oraz ogólnopolskie projekty edukacyjne: „Kreatywny Przedszkolak”, „Czeladzkie EKO”, „Bijemy 
Rekord Guinnessa w Speedstacks”. Przedszkole czynnie uczestniczyło w ogólnopolskich akcji charytatywnych: 
„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Góra Grosza”, „Sprzątanie Świata”, „Nakrętki pomagają” - pomoc 
ludziom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych Fundacja Kasperek, zbiórka odzieży, żywności, 
materiałów piśmiennych dla Polaków na Wileńszczyźnie – Towarzystwo Patriotyczne KRESY, wirtualna 
adopcja kolejnego psa, włączyliśmy się do akcji fundacji Sensoria – „BohaterOn” – „Kartki dla Powstańców”. 
Przedszkole przyłączyło się również do zbiórki karmy dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu. 
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Wychowankowie przedszkola uczestniczyli ponadto w warsztatach muzycznych, teatralnych, 
stomatologicznych, spotkaniach z ludźmi kultury i sportu. Dzieci brały także udział w wycieczce autokarowej 
do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie oraz w wycieczkach pieszych: kino w Kopalni Kultury na Piaskach, 
zakłady użyteczności publicznej – poczta, apteka, piekarnia, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czeladzi. 
W przedszkolu organizowanych było wiele imprez środowiskowych z udziałem władz miasta, rodziców, 
opiekunów, nauczycieli, dzieci m.in. („Dni Otwarte”, „Musical świąteczny” w Kopalni Kultury”, Dzień postaci 
z bajek”, „Dzień pluszowego misia”, „Dzień Przedszkolaka”, „Dzień Babci i Dziadka”) i inne według Kalendarza 
Imprez w Przedszkolu. W roku szkolnym 2019/20 przedszkole kontynuowało współpracę z czeladzkim Klubem 
Seniora „Wrzos” („Musical świąteczny” dla seniorów, wspólne kolędowanie przy przedszkolnej choince). 
Na terenie placówki były realizowane programy własne nauczycieli: „Książka moim przyjacielem”, 
„Mały przyjaciel przyrody”, „Wesołe nutki z muzyką na Ty”, „Savoir vivre – dobre maniery”, „Mały przyjaciel 
przyrody”, „Mały artysta”, „Baśniowy świat dziecka”. Przedszkole współpracowało z następującymi instytucjami: 
Miejska Biblioteka w Czeladzi, SDK „Odeon”, SP Nr 5 w Czeladzi, Przedszkole Miejskie Nr 31 w Sosnowcu, 
Kopalnia Kultury, „Fundacja Przyjaciele dla zwierząt”, „Fundacja Kasperek”, schronisko dla bezdomnych 
zwierząt Sosnowiec”, Komenda Policji, Straż Miejska, Straż Pożarna, Teatr Dzieci Zagłębia Będzin. Ponadto 
w przedszkolu odbywały się praktyki studentek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i WSB w Dąbrowie 
Górniczej. W przedszkolu cały rok szkolny odbywała się zbiórka zużytych baterii w ramach Ogólnopolskiego 
Programu Edukacyjnego „Zbieraj baterie”. Przedszkolaki w roku szkolnym 2019/20 uczestniczyły w zajęciach 
dodatkowych na terenie przedszkola. Dzieci starsze: „Akademia Małego Naukowca” w ilości 85 godzin, 
gimnastyka korekcyjna 85 godzin; dzieci z grup młodszych zajęcia rytmiczno- taneczne 55 godzin. 
Bardzo dobrze układała się współpraca z rodzicami poprzez różnorodne jej formy (od zebrań grupowych 
poprzez zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne, kącik dla rodziców, kontakty indywidualne, stronę 
internetową czy profil przedszkola na Facebooku). Ponadto w ramach współpracy z rodzicami został 
zorganizowany Bal Karnawałowy dla dzieci i rodziców oraz konkurs plastyczny z ich udziałem: „Kartka 
świąteczna”. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną od 25 marca na terenie placówki odbywało 
się nauczanie zdalne. Zostały założone przez nauczycieli e-maile grupowe dla każdej z grup. Nauczyciele 
drogą elektroniczną wysyłali do rodziców treści programowe z zakresu realizacji podstawy programowej. 
Rodzice na w/w e-maile przysyłali zdjęcia przedstawiające sposoby realizacji otrzymywanych zadań 
wykonywanych z dziećmi w domu, następnie zdjęcia te były udostępniane na profilu przedszkola 
na Facebooku. 

Każdy nauczyciel otrzymał polecenie pracy zdalnej, co miesiąc była prowadzona ewidencja czasu 
pracy z przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik nauczania na odległość i dostarczana drogą 
elektroniczną do dyrektora. Ponadto w tym okresie odbyły się rady pedagogiczne zgodnie 
z ich harmonogramem przeprowadzane on-line za pośrednictwem komunikatora „Skype”. 
 

18.13. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 
 

W roku szkolnym 2019/2020 przedszkole realizowało swoje cele statutowe zgodnie z planem rozwoju 
przedszkola na lata 2016 – 2019 - priorytet III: zdrowy styl życia. Realizacja rocznego planu rozwoju 
przedszkola obejmowała kształtowanie i utrwalanie wśród dzieci nawyków higieniczno-zdrowotnych, 
nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego, dbałości o prawidłową postawę ciała poprzez codzienną 
aktywność ruchową oraz zdrowe odżywianie. Plan rozwoju przedszkola realizowano poprzez zachęcanie 
rodziców i społeczności lokalnej do współdziałania w promowaniu zdrowia przez aktywność fizyczną, zdrowe 
odżywianie oraz odporności związanej z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia np. stres - w formie kształtowania 
postaw i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i nietypowych. Główne cele realizacji planu  
to rozwijanie kultury fizycznej zamiłowanie do zdrowego stylu życia i poszerzanie wiedzy dotyczącej 
środowiska przyrodniczego oraz celowości działań związanych z higieną zabawy/pracy dotyczącej higieny 
wzroku i słuchu oraz zachowań mających na celu bezpieczeństwo własne i innych poprzez poznanie zasad 
udzielania I pomocy przedmedycznej. 

Kryteria sukcesu realizacji planu rozwoju przedszkola to między innymi: ochrona i wzmacnianie 
organizmu dziecka - zapewnienie wystarczającej ilości ruchu; optymalny program dnia, prawidłowy rozwój 
psycho-fizyczny – niwelowanie negatywnych emocji, zredukowanie problemów emocjonalnych i wpieranie 
w rozwoju osobistym. Osiągnięcie przez dzieci umiejętności właściwego zachowania i przyswajanie przez 
dzieci wiedzy o tym, co sprzyja a co zagraża jego zdrowiu. Poznanie przez dzieci i rodziców podstawowych 
zasad i działań związanych z profilaktyką zdrowotną, kształtowanie postaw proekologicznych oraz stosowanie 
ich w życiu codziennym. 

Działania podejmowane w przedszkolu w zakresie wspierania rozwoju dziecka w ubiegłym roku 
szkolnym nawiązywały do wniosków ze sprawowanego nadzoru dyrektora oraz były zgodne z kierunkami 
polityki oświatowej MEN. W każdej grupie wiekowej sporządzone zostały końcowe analizy poziomu rozwoju 
dziecka w grupach dzieci młodszych i końcowa analiza gotowości szkolnej dzieci 6 letnich. Ten obszar 
działalności przedszkola obejmował także realizację w roku szkolnym 2019/20 priorytetu III w/g planu rozwoju 
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przedszkola na lata 2016-2019, w ramach którego do 16 marca dzieci uczestniczyły w różnorodnych formach 
uatrakcyjniających pobyt w przedszkolu. 
Programy ogólnopolskie: Sanford Harmony – PWN (program wspierający rozwój kompetencji społeczno-
emocjonalnych u dzieci, który pomaga nawiązywać relacje koleżeńskie, ułatwia współpracę, uczy komunikacji 
oraz rozwiązywania problemów); „Dzieciństwo bez przemocy” Ogólnopolski Program Moc Wsparcia; Program 
Szkolny REBA - Zbiórka zużytych baterii. 
Wycieczki: Wycieczka na Stadion Zimowy w Sosnowcu na spektakl teatralny na lodzie pt.: „Niezwykłe 
przygody Sindbada żeglarza”, „Park Grabek” - zajęcia przyrodnicze. 
Akcje: Ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata”; Ogólnopolska akcja - wspólne śpiewanie Mazurka 
Dąbrowskiego "Szkoła do hymnu"; „Jestem bezpieczny” – spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej, 
Ogólnopolska akcja GÓRA GROSZA „Cała polska czyta dzieciom”; „Czytanie na dywanie – czyta mama”; 
zajęcia biblioteczne w MBP w Czeladź, zbiórka plastikowych zakrętek. 
Innowacje: „Z komputerem na ty” – kółko informatyczne. 
Projekty: Spotkanie z autorką wierszy dla dzieci  Aleksandra Bekus i Andrzejem Stephani. Spotkanie odbyło 
się w ramach realizacji zadania „Z najmłodszymi przez świat” przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych. 
Konkursy: Konkurs plastyczny pod hasłem: „Mój wymarzony zawód”, zrealizowany w ramach działań 
przedszkola w zakresie preorientacji zawodowej; „U Schabińskiej-Chyrowa Ski” w Chyrowej udział 
w ogólnopolskim konkursie plastycznym: „Moje ulubione pierogi”; „Święto pieczonego ziemniaczka”. 
Imprezy: „Dzień Przedszkolaka”; „Dzień Pluszowego Misia”; Mikołajki; Bal Karnawałowy, Jasełka. 
Współpraca z DPS SENIOR: Andrzejki, Jasełka. 
Inne: Międzynarodowy Dzień Białej Laski – zajęcia biblioteczne, Fabryka Charliego - Warsztaty Czekoladowe, 
Akademia zdrowego uśmiechu – warsztaty stomatologiczne, Mobilne Planetarium, Warsztaty Kulinarne. 
Spotkania integracyjne z rodzicami: „W królestwie jesieni - zajęcia plastyczne przy muzyce”; „Zima na wesoło”. 

W związku z Covid-19 i koniecznością czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola 
od 16.03.2020 do 18.05.2020 r. dydaktyczne zajęcia przedszkolne realizowane były w formie zdalnej poprzez 
Wykorzystanie IT i tworzenie przestrzeni w sieci. Opracowywanie i przekazywanie materiałów do pracy 
z dzieckiem: scenariusze zajęć, linki do stron internetowych, gier i filmów edukacyjnych, nagrań audio. 
Tworzenie bazy materiałów do pracy zdalnej. Komunikatory: kontakt przez Facebook, Massanger, telefon - 
realizacja programu dydaktycznego zdalnie poprzez przesyłanie materiałów edukacyjnych, prac plastycznych 
i technicznych do wykonania; kontakt telefoniczny z rodzicami. 

Od 18 maja 2020 r. przedszkole wznowiło swoją działalność jednak w ograniczonym zakresie, 
gdyż w przedszkolu funkcjonowały 2 grupy dzieci zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS. 
Plan pracy wychowawczej w minionym roku szkolnym został zrealizowany w ograniczonym zakresie 
ze względu na obowiązujące obostrzenia w zakresie przestrzeni publicznej i reżim sanitarny. 

Realizując wytyczne MEN, MZ, GIS głównym celem było zapewnienie bezpieczeństwa, w związku 
z Covid-19 oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dzieci i pomoc rodzicom w realizacji podstawy 
programowej. 

W minionym roku szkolnym w przedszkolu funkcjonowały następujące zespoły nauczycielskie: 

1. zespół d/s ewaluacji wewnętrznej, 
2. zespół prawno-regulaminowy, 

3. zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 
4. zespół ds. protokołowania, 
5. zespół kryzysowy, 
6. zespół ds. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 

Zespoły nauczycielskie współpracowały ze sobą i wypełniły obowiązki związane z ich funkcjonowaniem. 
Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 została przeprowadzona 

w przedszkolu ewaluacja wewnętrzna, której celem było doskonalenie i usprawnienie zasad współpracy 
z rodzicami w celu podniesienia jakości pracy przedszkola. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań 
stwierdzono, że współpraca przedszkola z rodzicami wpływa korzystnie na wizerunek przedszkola 
w środowisku lokalnym. W trosce o wszechstronny rozwój dziecka nauczyciele aktywnie współpracują 
z rodzicami, uwzględniając w swojej pracy oczekiwania rodziców co gwarantuje sukcesy edukacyjne dzieci 
oraz kształtuje postawę współpracy wśród dorosłych. 

Do 12 marca 2020 r. dzieci uczestniczyły w zajęciach dodatkowych: logorytmika, j. francuski, kółko 
techniczne - zajęcia komputerowe. 

Nauczyciele realizując swoje zadania dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze w trakcie 
funkcjonowania przedszkola oraz zadania dydaktyczne - poprzez zdalną naukę w czasie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania przedszkola, tworzą warunki do aktywności dzieci podczas zajęć. 

W roku szkolnym 2019/2020 przedszkole realizując cele statutowe współpracowało z: Miejską 
Biblioteką Publiczną w Czeladzi, „Stavanger Sp z o.o.”, „Pro-Art.”, „Foto-Gama”, „Fototonik”. 

Nauczyciele uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym realizowanym w ramach WDN w formie zdalnej: 
„Dziecko z cukrzycą w przedszkolu”, „Przedszkolak w świecie dobrych obyczajów”, „Praca z dzieckiem 
zdolnym”, „Preorientacja zawodowa w przedszkolu”. Nauczyciele posiadali również dostęp do portalu 
E-oświata – Oficyna Lex i na bieżąco mogli zapoznawać się z przepisami prawa, wzorami dokumentów 
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oraz poszerzać branżową wiedzę. 
W ramach współpracy z innymi placówkami oświatowymi w Czeladzi starszaki z przedszkola 

uczestniczyły w zajęciach otwartych w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Szkole Podstawowej Nr 3. 
W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzono w przedszkolu kontrole planowe: 

- Urząd Miasta Czeladź- wydział zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej: gospodarka finansowa 
jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu, realizacja obowiązku wynikającego z art.6 ustawy o dostępie 
do informacji publicznej, realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018r. 
- PSSE Dabrowa Górnicza: kontrola w pełnym zakresie sanitarno-technicznym. 
Plan kontroli wewnętrznej na rok szkolny 2019/2020  został zrealizowany.  

W roku szkolnym 2019/2020 w miesiącach wakacyjnych do przedszkola uczęszczały 2 grupy dzieci 
co miało związek z ograniczonym funkcjonowaniem przedszkola ze względu na reżim sanitarny spowodowany 
pandemią COViD-19. 

W miesiącu czerwcu w sali dydaktycznej na piętrze budynku przedszkola została wykonana 
nawierzchnia podłogi z termozgrzewalnego PCV. Koszt wykonania usługi został pokryty w ¾ z kwoty zebranej 
w ramach 1%, a kwota ¼ z budżetu przedszkola. 
 Ze względu na reżim sanitarny w przedszkolu odbywały się tylko naprawy i remonty bieżące 
spowodowane występującymi awariami (dźwig towarowy mały, pion kanalizacyjny, usuwanie usterek na placu 
zabaw). 

 









Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie, zasad postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie  oraz zasad

postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest  ustawa o przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie (Dz. U. 2020 poz. 218). Wraz z wejściem w życie – dnia 1 sierpnia

2010 r.  – nowelizacji  tejże ustawy pojawiły  się nowe obowiązki  i  wytyczne dla tworzenia

gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te winny odbywać się

głównie w ramach  interdyscyplinarnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy na

terenie Miasta.

Przemoc w rodzinie to  zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw

osobie najbliższej (w rozumieniu art. 115 § 11 k.k.) lub innej osobie wspólnie zamieszkującej

lub gospodarującej,  naruszające prawa i  dobra osobiste,  powodujące cierpienie i  szkody.

Przemoc  w  rodzinie  jest  problemem  niedeterminowanym  kontekstem  regionalnym,

społecznym,  materialnym  –  dotyka  ludzi  niezależnie  od  miejsca  zamieszkania  i  statusu

społecznego.  Istotne  jest  przez  to  dążenie  do  wypracowania  uniwersalnego  standardu

wsparcia osób doświadczających przemocy (dzieci, dorosłych, osób starszych) adekwatnego

do warunków zmieniającej się rzeczywistości społecznej.

Pomoc psychologiczna i terapeutyczna rodzinom dotkniętym przemocą realizowana

jest na terenie Miasta przez następujące podmioty:

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin

Zagrożonych Przemocą,

 Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy  w rodzinie,

 Komisariat Policji w Czeladzi,

 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny.

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  –  Sekcja  Pomocy  Specjalistycznej  dla  Rodzin

Zagrożonych Przemocą

W  ramach  prowadzonych  działań  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie

realizowane są procedury „Niebieskiej Karty”. Powyższa procedura jest rozpoczynana przez

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  ale  także  przez  Policję,  Gminną  Komisję

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służbę zdrowia i oświatę w celu lepszej ochrony

osób.

Formularz „Niebieska Karta” stanowi dokument, w którym zawarte są informacje dotyczące

sytuacji  osoby  i  jej  rodzinie  dotkniętej  przemocą.  Ponadto  formularz  zawiera  możliwe

działania,  do  których  realizacji  zobowiązani  są  przedstawiciele  podmiotów  realizujących

procedurę.

W bieżącym  roku  wszczętych  jest  54  procedur  „Niebieskiej  Karty”  oraz  4  procedury  są



kontynuowane z roku poprzedniego.

Ponadto Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą w ramach grup

roboczych  tworzy  indywidualne  plany  pomocy  dla  osób  podejrzewanych  o  stosowanie

przemocy  oraz  dla  osób  podejrzewanych  o  stosowanie  przemocy  w  rodzinie.  W  razie

bezpośredniego  zagrożenia  życia  lub  zdrowia  dziecka  pracownik  socjalny  wykonuje

obowiązki  służbowe  oraz  ma  prawo  odebrać  dziecko  z  rodziny  i  umieścić  je  u  innej

niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej zgodnie z art. 12A ustawy o przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie. W związku z doznawaną przemocą pracownicy socjalni zapewniają

również schronienie dla osób dotkniętych przemocą, poprzez umieszczenie w Ośrodkach

Interwencji  Kryzysowej  oraz  Specjalistycznych  Ośrodkach  Wsparcia  dla  Ofiar  Przemocy.

Pracownicy  socjalni  Sekcji  stale  odbywają  wizyty  w  miejscu  zamieszkania  celem

monitorowania  sytuacji  osób  w  związku

z podejrzeniem stosowania lub doznawania przemocy w rodzinie.

W bieżącym roku odbyło się 170 posiedzeń grup roboczych.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy  w rodzinie

Na  terenie  gminy  Czeladź  funkcjonuje  Zespół  Interdyscyplinarny  ds.  Przeciwdziałania

Przemocy  w  Rodzinie  funkcjonuje  na  podstawie  Uchwały  Nr.  V/40/2011  rady  Miejskiej

w Czeladzi  z dnia 3 lutego 2011 r  .  z póź.  zm. w sprawie trybu i  sposobu powoływania

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  oraz szczegółowych warunków jego

funkcjonowania.  Obsługę  organizacyjno-techniczną  Zespołowi  zapewnia  Miejski  Ośrodek

Pomocy Społecznejw Czeladzi – Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych

Przemocą.

Zespół  Interdyscyplinarny  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  –  to  zespół

delegowanych  ze  środowisk  profesjonalnych  do  koordynacji,  standaryzacji,  analiz

i  rozwiązywania  lokalnych  problemów  przemocy  w  rodzinie.  Zespół  Interdyscyplinarny

stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji   i organizacji działających w obszarze

wsparcia  społecznego.  Działania  Zespołu  zmierzają  do  poprawy  sposobów  udzielania

pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższych otoczeniu poprzez kreowanie

lokalnej polityki wobec problemu i wyprowadzenia procedur oraz standardów.

W ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego tworzone są grupy robocze, których skład

stanowią  przedstawiciele:  jednostek  organizacyjnych  pomocy  społecznej,  gminnej  komisji

rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji,  oświaty, ochrony zdrowia. Grupy robocze

powoływane  są  przez  Zespół  Interdyscyplinarny  w  indywidualnych  przypadkach,  w  celu

rozwiązywania problemów związanych  z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Członkowie

grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych . Udział  w pracach

Grup Roboczych jest nieodpłatny.

W bieżącym roku odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.



Komisariat Policji w Czeladzi

Komisariat  Policji  w  Czeladzi  prowadzi  następujące  działania  na  rzecz  przeciwdziałania

przemocy w rodzinie:

 Funkcjonariusze  Rewiru  Dzielnicowych  prowadzą  teczki  zagadnieniowe  „Przemoc

w rodzinie – Niebieska Karta”. W ramach tego działania wszczynane są procedury

związane

z „Niebieską Kartą”. Ponadto policjanci uczestniczą w spotkaniach grup roboczych,

a także odbywają comiesięczne wizyty w miejscu zamieszkania osób podejrzanych

o  stosowanie  lub  doznawanie  przemocy  w  rodzinie.  W  bieżącym  roku

zarejestrowanych jest 59 „Niebieskich Kart”.

 W  ramach  współpracy  z  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  Czeladzi,

Funkcjonariusze  Rewiru  Dzielnicowych  udzielają  pomocy  i  asysty  pracownikom

MOPS

w przeprowadzeniu interwencji w rodzinach, w których występuję przemoc lub istnieje

podejrzenie o jej występowanie.

 Funkcjonariusze  Ogniwa  Patrolowo-Interwencyjnego  oraz  Rewiru  Dzielnicowych

Realizują interwencje domowe związane z przemocą domową. Sprawcy przemocy

są  niezwłocznie  izolowani  od  ofiar  poprzez  ich  zatrzymanie  w  Policyjnych

Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PDOZ) bądź przewiezienie ich do Izby

Wytrzeźwień (IW) znajdującej się na terenie Miasta Sosnowiec.  W bieżącym roku

przeprowadzonych zostało 497 interwencji domowych.

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny   (PIK)  

PIK  powstał  w  marcu  2014  r.  Obecnie  Punkt  Informacyjno-Konsultacyjny  mieści  się  w

budynku  przy  ul.  Szpitalnej  5B.  Mieszkańcy  Czeladzi  znajdujący  się  w  trudnej  sytuacji

osobistej lub życiowej mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy:

 specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 specjalisty terapii uzależnień od narkotyków

 terapeuty uzależnień od alkoholu

 prawnika.

W ramach prowadzonej działalności konsultant PIK ds. przeciwdziałania przemocy:

1) udziela pomocy osobom z doświadczeniem przemocy domowej w celu:

 zapobiegania i powstrzymania przemocy,

 zapewnienia bezpieczeństwa osobom poszkodowanym,

 łagodzenia  skutków  przemocy  i  rozwiązywania  problemów  wtórnych  związanych

z dezorganizacja życia rodzinnego i osobistego.

Pomoc  ta  udzielana  jest  poprzez  zdiagnozowanie  problemów  i  zaplanowanie  pomocy

w ramach pracy indywidualnej z klientem i ew. członkami jego rodziny (w formie poradnictwa

specjalistycznego,  wsparcia,  edukacji,  ale  też  i  interwencji  -  interwencje  telefoniczne,



osobiste, składanie pism np. do prokuratury).

1) współtworzy lub włącza się do istniejącego lokalnego systemu wsparcia instytucji i służb

w celu:

 poprawy  skuteczności  działań  tych  instytucji  i  służb  (rozmowy  osobiste  lub

telefoniczne

z  przedstawicielami  instytucji;  w  miarę  możliwości  udział  w  grupach  roboczych

powołanych  w  związku  z  procedurą  „Niebieskiej  Karty”;  udział  w  posiedzeniach

Zespołu Interdyscyplinarnego – zgłaszanie wniosków, sugestii);

 szerzenia wiedzy o specyfice zjawiska przemocy domowej i  kształtowanie postaw

sprzyjających reagowaniu na sygnały o przemocy w rodzinie.

Pomoc  psychologiczna  udzielana  jest  do  czasu  zakończenia  przemocy  domowej,

zapewnienia bezpieczeństwa (z wykorzystaniem wsparcia i zasobów systemu rodzinnego i

mechanizmów  naturalnej  kontroli  społecznej  w  środowisku)  –  w  tym  czasie  klienci

najczęściej zakańczają spotkania w PIK. Część osób kontynuuje spotkania do zakończenia

procedur  prawnych

(np.  rozwód,  uzyskanie  eksmisji  bezprocesowej).  Część  kobiet  podczas  procesu

rozwiązywania  problemu  przemocy  domowej,  dochodzi  do  wniosku,  że  potrzebuje

psychoterapii.  Osoby te  kierowane są wówczas do poradni  zdrowia  psychicznego,  gdzie

w ramach NFZ można skorzystać z bezpłatnej psychoterapii (Sosnowiec, Katowice).



WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI



INFORMACJE O EPIDEMII
W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia
epidemicznego - Miasto Czeladź - od 12 marca br. wstrzymało realizację tegorocznych
zadań publicznych. W maju br. rząd RP zaczął znosić niektóre ograniczenia, dlatego też
organizacje  pozarządowe,  a  w  pierwszej  kolejności  kluby  sportowe,  miały  możliwość
powrotu do realizacji działań zakładanych w ofertach. W kolejnych miesiącach pozostałe
organizacje pozarządowe, które otrzymały w 2020 r. dotacje z budżetu Miasta Czeladź
zaczęły kontynuować / wznawiać swoją działalność. Wszystkie działania realizowane na
terenie Miasta Czeladź odbywają się z uwzględnieniem aktualnych obostrzeń i restrykcji.  
Mając na uwadze powyższe, zdajemy sobie sprawę, że tak długa przerwa spowodowana
COViD-19  skutkować  będzie  tym,  że  nie  wszystkie  działania  zostaną  w  100%
zrealizowane. 

FORMY WSPÓŁPRACY:
I. Wspieranie finansowe organizacji pozarządowych:

Podstawowym  dokumentem  określającym  zasady  współpracy  Miasta  Czeladź
z organizacjami pozarządowymi jest Program współpracy Miasta Czeladź z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program ten corocznie jest
aktualizowany  i  uchwalany  przez  Radę  Miejską  w  Czeladzi.  Określa  on  cele,  zasady,
priorytetowe zadania publiczne Miasta Czeladź oraz formę współpracy.

Na  podstawie  Programu  współpracy  Miasto  Czeladź  zleca  organizacjom
pozarządowym
i  innym  podmiotom  określonym  w  art.  3  ust.  3  Ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadań publicznych.

Podstawowym  trybem  przekazywania  środków  finansowych  (dotacje  celowe)
organizacjom  pozarządowym  są  otwarte  konkursy  ofert.  W  przypadkach  wskazanych
przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu tj.:

 złożenie  wniosku  przez  organizację  pozarządową  lub  podmiot  wymieniony
w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie
z  pominięciem otwartego konkursu ofert,  zgodnie z  art.  19a ustawy (tzw.  „małe
granty”),

 złożenie  wniosku  o  inicjatywę  lokalną,  zgodnie  z  Uchwałą  Nr  LXXIII/1287/2010
z dnia 28 października 2010 r. Rady Miejskiej  w Czeladzi  w sprawie:  określenia
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej,

 inne  tryby  niż  wyżej  wymienione,  określone  w  odrębnych  przepisach,
w  szczególności  w  ustawie  prawo  zamówień  publicznych,  ustawie  o  ochronie
przeciwpożarowej.

2020 R. DOTACJE CELOWE – OTWARTE KONKURSY OFERT 

Zadanie publiczne: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
1. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej  nr  5  im.  Polskiej  Macierzy

Szkolnej  w  Czeladzi  dotacja  w  wysokości  4  680,00  zł na  realizację  zadania:
Zainteresowani i bezpieczni jako profilaktyka uniwersalna.

2. Miejski  Szkolny  Związek Sportowy dotacja  w wysokości  87  285,20 zł na  realizację
zadania: Ruch rzeźbi umysł – sport, zabawa, wychowanie.

3. Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinie  „Jestem  z  Tobą”  dotacja  w  wysokości
9 700,00 zł  na realizację zadania: Wsparcie psychologiczne dla rodzin z problemami
uzależnień.



4. Stowarzyszenie Moc Wsparcia dotacja w wysokości 16 000,00 zł na realizację zadania:
Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi.

5. Czeladzkie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho-Ruchowym
dotacja w wysokości 24 390,97 zł na realizację zadania: Ośrodek Wsparcia Rodziny.

 Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej  nr  5  im.  Polskiej  Macierzy
Szkolnej  w  Czeladzi  otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  4
680,00  zł  na  realizację  zadania  pt.  Zainteresowani  i  bezpieczni  jako  profilaktyka
uniwersalna.
Zadanie  polega  na  organizacji  zajęć  pozalekcyjnych  opiekuńczo-wychowawczych,
które wpływają na zabezpieczenie dzieciom czasu wolnego zmniejszając przy tym ilość
czasu,  podczas  którego  dzieci  mogłyby  być  narażone  na  działanie  środowiska
obciążonego uzależnieniami. Realizacja zadania wpływa na eliminowanie czynników
ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów w danej populacji i wzmacnianie czynników
wspierających  prawidłowy  rozwój.  Zadanie  realizowane  jest  jako  profilaktyka
uniwersalna.  Adresatami  zadania  jest  ok.  120  uczniów  Szkoły  Podstawowej  nr  5
im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi. 

 Miejski  Szkolny  Związek  Sportowy  otrzymał  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź
w wysokości 87 285,20 zł na realizację zadania pt. Ruch rzeźbi umysł: sport, zabawa,
wychowanie.
Zadanie  ma  na  celu  prowadzenie  profilaktycznych  zajęć  sportowych  oraz
organizowanie ok. 40 imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym.
Realizacja zadania odbywa się w czeladzkich szkołach podstawowych, na obiektach
sportowych  MOSiR-u  w  Czeladzi,  a  także  w  miejskich  parkach  i  na  terenach
rekreacyjnych. Zajęcia  prowadzone  są  z  różnych  dyscyplin  sportu  takich  jak:  piłka
nożna,  koszykówka,  siatkówka,  piłka  ręczna,  tenis  stołowy,  pływanie,  lekkoatletyka,
badminton,  szachy.  Oferta  zajęć  jest  formą  zagospodarowania  czasu  wolnego  w
sposób  aktywny
i  bezpieczny dla  dzieci  i  młodzieży,  przeciwdziałając  negatywnym  zachowaniom
młodzieży. Zajęcia są doskonałą formą kształtowania podstaw prospołecznych. Zajęcia
organizowane są systematycznie, a dostęp do nich jest powszechny, w związku z czym
mogą w nich  uczestniczyć  dzieci  pochodzące  z  ubogich  i  trudnych  wychowawczo,
często patologicznych środowisk (rozbite rodziny, zagrożenie alkoholizmem, agresją).
Zajęcia  służą integracji  społecznej,  promują  prozdrowotne,  społeczne,  edukacyjne  i
wychowawcze wartości sportu.  Ponadto podczas realizacji  zadania prowadzona jest
kampania informacyjna dotycząca problemów uzależnień i patologii społecznych. Dla
uczestników  zajęć  sportowych  przygotowane  zostały  ulotki  dotyczące  pozytywnych
aspektów  udziału  w  tychże  zajęciach.  W  profilaktycznych  zajęciach  sportowych
uczestniczy ok. 470 dzieci. 

 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” otrzymało dotację z budżetu Miasta
Czeladź w wysokości 9 700,00 zł na realizację zadania pt.  Wsparcie psychologiczne
dla rodzin z problemami uzależnień.
W  ramach  zadania  udzielana  jest  pomoc  psychologiczna  dla  rodzin  z  Czeladzi,
w  których  występują  problemy  uzależnień  oraz  wynikające  z  nich  różnego  typu
dysfunkcje. Wsparcie ukierunkowane jest na osoby, które pełnią funkcje rodzicielskie,
opiekuńcze.  Zadanie  zaspokoja  potrzeby poznawcze,  emocjonalne rodziców,  którzy
swoje  zadanie  wychowania  dziecka  realizują  w  systemie  rodzinnym  obciążonym
uzależnieniem.
Dzięki realizacji zadania organizowane są:

 Grupowe zajęcia dla rodziców - Klub Rodzica, które  zapewniąją uczestnikom



wsparcie w pełnieniu roli wychowawczej. 
 Konsultacje psychologiczne dla rodziców – poradnictwo wychowawcze. 

Wszystkie  działania  nakierowane   na  zatrzymanie  i  niwelowanie  pojawiających  się
w rodzinach dysfunkcyjnych zjawisk patologii społecznych, jako skutków uzależnienia.
Są  przeciwdziałaniem  ich  wtórnym  następstwom  np.  uzależnieniom,  zaburzeniom
zachowania  u  dzieci  w  tych  rodzinach  czy  zaburzeniom  relacji  i  więzi  rodzinnych.

 Stowarzyszenie  Moc  Wsparcia  otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w
wysokości 16 000,00 zł na realizację zadania pt. Centrum Profilaktyki i Psychoterapii
Więzi.
Celem zadania jest zabezpieczenie dziecka przed dalszym doświadczaniem przemocy
ze strony bliskich i doświadczaniem innych trudnych sytuacji w rodzinie.
Realizacja zadania zapewnia m.in.:

 wsparcie  specjalistyczne:  konsultacje  indywidualne,  rodzinne,  terapeutyczne
w sytuacji przemocy w rodzinie wobec dzieci i młodzieży,

 psychoterapię  w  przypadku  stwierdzenia  zaburzeń  emocjonalnych  u  dzieci
i młodzieży,

 diagnozę psychologiczną dziecka i jego rodziny w przypadku podejrzenia krzyw-
dzenia, w tym wykorzystywania seksualnego, podjęcie interwencji kryzysowej,

 wsparcie w formule pomocy psychologicznej dla rodziców, którzy stosują prze-
moc / zachowania przemocowe wobec dzieci,

 stymulowanie  rozwoju  społeczno-emocjonalnego dzieci  w celu  samodzielnego
pokonywania trudności – innowacyjna metoda Kids’ Skills,

 złagodzenie u dzieci i młodzieży zgłaszających się po pomoc negatywnych skut-
ków związanych z doświadczaniem przemocy w rodzinie.

Projekt  zakłada  możliwość  skorzystania  z  pomocy  osobom  zgłaszającym  się
samodzielnie, jak również kierowanym przez instytucje pomocowe i oświatowe.

 Czeladzkie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho-Ruchowym
otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 24 390,97 zł na realizację
zadania pt.: Ośrodek Wsparcia Rodziny.
Głównym  celem  zadania  jest  przeciwdziałanie  powstawaniu  patologii  społecznej
spowodowanej  trudną  sytuacją  życiową  rodzin  opiekujących  się  osobami
niepełnosprawnymi,  zapobieganie  wykluczeniu  społecznemu  oraz  marginalizacji
społecznej  środowiska  osób  pokrzywdzonych  przez  los.  Tworzenie  grupy  wsparcia
dla rodzin znajdujących się  w sytuacji  kryzysowej  często wywołanej  nadużywaniem
alkoholu  przez  członków  rodzin.  Zadanie  polega  na  organizowaniu  zajęć
dla  osób niepełnosprawnych i  ich  opiekunów z  zakresu rekreacji,  relaksacji,  terapii
zajęciowej, poradnictwa psychologicznego i prawnego.
W ramach tego zadania udzielana jest wieloprofilowa pomoc i wsparcie dla środowisk
rodzinnych osób niepełnosprawnych. Codziennie (od poniedziałku do piątku) od godz.
17.00 -20.00 w siedzibie  Stowarzyszenia  przy  ul.  Norwida 11  w Czeladzi  –  Piaski
odbywają się:

 terapia zajęciowa w tym: muzykoterapia, choreoterapia,  treningi  gospodarcze
i kulinarne,

 organizacja  czasu  wolnego  poprzez  prowadzenie  zajęć  ruchowych,
relaksacyjnych, nordic walking,

 udzielanie pomocy prawnej,
 pomoc psychologiczna i grupa wsparcia,
 organizacja zajęć na basenie w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy

Szkolnej w Czeladzi  przy ul. Lwowskiej 2.



Zadanie publiczne: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
1. Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinie  „Jestem  z  Tobą”  dotacja  w  wysokości

12 300,00 zł  na realizację zadania: Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci
i rodziców w edukacji i wychowaniu.

 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” otrzymało dotację z budżetu Miasta
Czeladź w wysokości 12 300,00 zł na realizację zadania pt.: Wsparcie psychologiczno-
pedagogiczne dzieci i ich rodziców w procesie edukacji i wychowania.
Zadanie ma na celu wsparcie czeladzkich dzieci w procesie edukacji oraz ich rodziców
w pełnieniu roli edukacyjno-wychowawczej. Główny cel zadania to interdyscyplinarne
i  kompleksowe wspieranie procesów edukacji  i  wychowania dzieci  zamieszkujących
w  Czeladzi,  wykazujących  trudności   w  funkcjonowaniu  szkolnym,  poprzez
psychoedukację, diagnozę i terapię psychopedagogiczną i  logopedyczną. Realizacja
zadania opiera się na organizacji:

 wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci – działania diagnostyczne
(psychologiczne,  pedagogiczne,  logopedyczne),  ujawniające  przyczyny
trudności  szkolnych,  a  na  ich  podstawie  prowadzenie  indywidualnych  zajęć
terapeutycznych dla dzieci klas „0” do VIII.

 wspomagania  rodziców  w  pełnieniu  przez  nich  roli  wychowawczej
i edukacyjnej – prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych,

 wsparcia dla nauczycieli, którzy otrzymują zalecenia, diagnozę badanych dzieci,
przedstawioną w opiniach lub przez rodziców.

Zadanie publiczne: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
1. Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi dotacja w wysokości 5 350,00 zł na realizację

zadania: Wydawnictwo „Zeszyty Czeladzkie” nr 24.
2. Stowarzyszenie  Na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  FAMILIA  dotacja

w wysokości  3 026,20 zł na realizację zadania: Czeladzkie Spotkania Plenerowe
Osób Niepełnosprawnych – 9 edycja.

3. Polski  Związek  Emerytów,  Rencistów i  Inwalidów Zarząd  Oddziału  Rejonowego
w Czeladzi  dotacja w wysokości  2  640,00 zł na realizację  zadania:  Działalność
Zespołu Muzyczno - Wokalnego „Orfeusz”.

4. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy
Szkolnej  w  Czeladzi  dotacja  w  wysokości  10  590,00  zł na  realizację  zadania:
Prowadzenie Zespołu Tanecznego Misz Masz.

5. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy
Szkolnej  w  Czeladzi  dotacja w  wysokości  14  200,00  zł na  realizację  zadania:
Organizacja  koncertów Górniczej  Orkiestry  Dętej  wraz  z  prowadzeniem zespołu
mażoretek.

 Stowarzyszenie  Miłośników  Czeladzi  otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź
w  wysokości  5  350,00  zł  na  realizację  zadania  pt.:  Wydawnictwo:  „Zeszyty
Czeladzkie” 24.
Przedmiotem  zadania  jest  wydanie  kolejnego,  24  numeru  rocznika  „Zeszyty
Czeladzkie” – periodyku poświęconego dokumentowaniu historii oraz najważniejszych
wydarzeń współczesnych Czeladzi.  W zawartość rocznika wchodzić będą autorskie



teksty
i opracowania omawiające m.in.:

 historię ulic Bytomskiej i Katowickiej
 szkic o uznanym w środowisku plastycznym malarzu – czeladzianinie Lesławie

Jaworku
 ostatni czeladzki Żyd – Józef Rozen
 śladami czeladzkich Żydów
 kobiety  Związku  Orła  Białego  –  Zofia  Gromska  (nauczycielka,  działaczka

niepodległościowa)
 śladem fotografii Jerzego Żymirskiego
 sklepy i usługi w przedwojennej Czeladzi
 zapomniane skarby na plebanii i w kościele
 wybuch  w łaźni miejskiej we wspomnieniach bliskich Stanisława Jelenia w 80.

rocznicę wydarzeń
 działalność  czeladzkiego  architekta  okresu  międzywojennego  Jerzego

Eugeniusza Hermana
 historia organów z kościoła pw. św. Stanisława BiM

Wydanie  numeru  zakończone  zostanie  spotkaniem  promocyjnym,  podczas  którego
publikacja  będzie  dostępna  dla  wszystkich  zainteresowanych.  Ponadto  Zeszyty,  jak
co  roku,  przekazane  będą  do  bibliotek  Zagłębia  Dąbrowskiego  oraz  do  Biblioteki
Śląskiej,
a także będą w dyspozycji instytucji  kultury Miasta Czeladź. Docelowo wydawnictwo
trafi na strony Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

 Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  „FAMILIA”  otrzymało  dotację
z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  3  026,20  zł  na  realizację  zadania  pt.:
Czeladzkie Spotkania Plenerowe Osób Niepełnosprawnych – 9 edycja.
Zadanie polegało na zorganizowaniu we wrześniu br. pleneru malarskiego na terenie
miasta  Czeladź.  Uczestnikami  pleneru  były  osoby  niepełnosprawne  z  sześciu
ośrodków pomocowych z terenu Zagłębia Dąbrowskiego. 
Celem zadania było wspieranie działań kulturalnych osób niepełnosprawnych, w tym
kontaktu  bezpośredniego  ze  sztuką  oraz  propagowanie  ich  działalności  twórczej
w szerszym gronie odbiorców spoza środowiska osób niepełnosprawnych. 

 Polski  Związek  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  Zarząd  Oddziału  Rejonowego
w Czeladzi otrzymał dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 2 640,00 zł na
realizację  zadania  pt.:  Działalność  Zespołu  Muzyczno  -  Wokalnego  „Orfeusz”  w
Czeladzi.
Zadanie polega na organizacji 44 godzin prób zespołu muzyczno-wokalnego „Orfeusz”.
Obecnie zespół składa się z 20 osób. 
 

 Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej  nr  5  im.  Polskiej  Macierzy
Szkolnej otrzymało  dotację z budżetu Miasta Czeladź  w wysokości  10 590,00 zł na
realizację zadania: Prowadzenie Zespołu Tanecznego Misz Masz.
Realizacja zadania polega na prowadzeniu Zespołu Tanecznego Misz-Masz. Zespół
składa się z czterech grup wiekowych: grupa A - grupa najstarsza - 10 osób, grupa B -
14 osób, grupa C - 20 osób, grupa D - 13 osób. Zajęcia prowadzone są na terenie
Szkoły  Podstawowej  nr  2  w  Czeladzi,  dwa  razy  w  tygodniu  -  w  środy  (7  godzin)
i  w  piątki  (4  godziny).  Ponadto  tancerze  biorą  udział  w  różnego  typu  festiwalach
i turniejach tanecznych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz uroczystościach
na terenie miasta i poza jego granicami.
Dzięki realizacji zadania osiągnięte zostaną następujące cele: 



 promocja zdrowego stylu życia, 
 rozwijanie umiejętności tanecznych, 
 umiejętności komunikowania się, 
 kształtowanie postaw prospołecznych, 
 nauka układów tanecznych.

 Stowarzyszenie  Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej  nr  5  im.  Polskiej  Macierzy
Szkolnej otrzymało  dotację z budżetu Miasta Czeladź  w wysokości  14 200,00 zł na
realizację  zadania  pt.:  Organizacja  koncertów  Górniczej  Orkiestry  Dętej  wraz
z prowadzeniem zespołu mażoretek.
Realizacja  zadania  polega na zorganizowaniu  8  prób oraz  2  koncertów na terenie
miasta  Czeladź oraz  kontynuowaniu treningów grup mażoretek.  Koncerty  Górniczej
Orkiestry Dętej są oprawą muzyczną uroczystości miejskich z okazji takich świąt jak: 11
listopada - Narodowe Święto Niepodległości oraz koncert z okazji Barbórki 2020. 
Dzięki realizacji zadania osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
 upowszechnianie  kultury  muzycznej  wśród  społeczeństwa  i  uczniów  Szkoły

Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi,
 stworzenie miejsca do rozwijania zainteresowań muzycznych młodzieży poprzez

utworzenie młodzieżowej sekcji Górniczej Orkiestry Dętej,
 dbanie o ciągłość historyczną i kulturową Miasta Czeladź poprzez kultywowanie

tradycyjnych dla regionu form wypowiedzi artystycznej.

Zadanie publiczne: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
1. Klub Sportowy Górnik Piaski dotacja w wysokości  79 905,00 zł na realizację

zadania:  Szkolenie piłkarzy mające na celu przygotowanie ich do rywalizacji
w piłce nożnej, propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia

2. Stowarzyszenie  Rodziców  Uczniów  Szkoły  Podstawowej  Nr  5  im.  Polskiej
Macierzy Szkolnej w Czeladzi dotacja w wysokości 3 840,00 zł na realizację
zadania pt.: Jak ryba w wodzie – zajęcia nauki pływania.

3. Miejski Czeladzki Klub Sportowy dotacja w wysokości 66 000,00 zł na realizację
zadania pt.: Wspieranie sportu seniorskiego.

4. Miejski  Czeladzki  Klub  Sportowy dotacja  w  wysokości  108  280,00  zł  na
realizację zadania pt.: Sportowa Czeladź.

5. Centrum  Sportu  i  Rekreacji  AGATSU dotacja  w  wysokości  5  100,00  zł
na realizację zadania pt.: Akademia młodych wojowników z CSiR AGATSU.

6. Czeladzki  Klub  Sportowy dotacja  w wysokości   110 580,00  zł  na  realizację
zadania  pt.:  Usportowienie  dzieci,  młodzieży  i  seniorów oraz  przygotowanie
zawodników do rywalizacji sportowej.

7. Czeladzki  Klub  Sportowy dotacja  w  wysokości   2  560,00  zł  na  realizację
zadania  pt.:  Przygotowanie  i  udział  zawodników  w  rozgrywkach  brydża
sportowego.

8. Klub  Sportowy 64  Pola dotacja  w  wysokości   1  340,00  zł  na  realizację
zadania pt.: Czeladzka Szkolna Liga Szachowa.

9. Klub  Sportowy  „HETMAN” dotacja  w  wysokości  2  000,00  zł  na realizację
zadania pt.: Wspieranie młodych czeladzkich talentów szachowych.

 Klub Sportowy Górnik Piaski otrzymał dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości
79  905,00  zł  na  realizację  zadania  pt.:  Szkolenie  piłkarzy  mające  na  celu



przygotowanie ich do rywalizacji w piłce nożnej, propagowanie aktywnego i zdrowego
trybu życia.
Zadanie polega na prowadzaniu systematycznych treningów w następujących grupach:

 seniorzy,
 młodziki / orliki,
 żaki.

Szkolenie  grup  odbywa  się  pod  okiem  wykwalifikowanych  trenerów  i  ma  na  celu
przygotowanie drużyn do udziału w rozgrywkach piłki  nożnej  organizowanych przez
Śląski  Związek Piłki  Nożnej.  Zajęcia  treningowe dla wszystkich  drużyn prowadzone
są  na  obiektach  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  (hala  sportowa,  boisko
ze sztuczną nawierzchnią  przy  Stadionie  Miejskim im.  Pawełczyka,  Stadion  Miejski
przy  ul.  Mickiewicza),  w  Szkole  Podstawowej  nr  5  im.  Polskiej  Macierzy  Szkolnej
w  Czeladzi  oraz  Szkole  Podstawowej  Nr  7  im.  1000-lecia  Państwa  Polskiego
w Czeladzi.  Dzięki  zadaniu upowszechniana jest  kultura fizyczna na terenie Miasta
Czeladź  poprzez  propagowanie  aktywnego  i  zdrowego  trybu  życia,  zapewnienie
alternatywnych form spędzania czasu wolnego i  kształtowanie prawidłowych postaw
prospołecznych wśród dzieci i młodzieży.

 Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 im.  Polskiej  Macierzy
Szkolnej  w  Czeladzi  otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  3
840,00 zł na realizację zadania pt.: Jak ryba w wodzie – zajęcia nauki pływania.
Realizacja  zadania  polega  na  organizowaniu  zajęć  nauki  pływania  dla  dzieci
i młodzieży ze  Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów pływania.
Dzięki realizacji zadania osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 usportowienie dzieci od pierwszych lat nauki w szkole,
 upowszechnianie  kultury  fizycznej  wśród  uczniów  Szkoły  Podstawowej

Nr  5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi,
 tworzenie  miejsca  do  rozwijania  zainteresowań  sportowych  dzieci

i młodzieży poprzez utworzenie w przyszłości sekcji pływackiej,
 zmniejszenie lub wyeliminowanie strachu przed wodą, zwiększenie liczby dzieci

potrafiących pływać,
 dbanie o zdrowy i aktywny styl życia.

 Miejski  Czeladzki  Klub  Sportowy  otrzymał  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź
w wysokości 66 000,00 zł na realizację zadania pt.: Wspieranie sportu seniorskiego.
Głównym celem zadania jest osiągnięcie jak najwyższych lokat w tabeli rozgrywek w:

 III lidze koszykówki mężczyzn,
 III lidze tenisa stołowego – od września br.

W  ramach  zadania  wypłatę  stypendiów  sportowych  otrzymają  zawodnicy  III  ligi
koszykówki mężczyzn i III ligi tenisa stołowego. Przyznanie zawodnikom stypendium
sportowego  to  doskonała  motywacja  do  osiągnięcia  wyższych wyników sportowych
i wytężonej pracy zawodników klubu, a także promocja sportu i aktywnego stylu życia.

 Miejski  Czeladzki  Klub  Sportowy  otrzymał  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź
w wysokości 108 280,00 zł na realizację zadania pt.: Sportowa Czeladź.
Celem głównym zadania jest:
 propagowanie  idei  uprawiania  sportu  wśród  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych,

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, dorosłych,
 promowanie alternatywnych form spędzenia czasu wolnego,
 przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego,



 podnoszenie  umiejętności  sportowych  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych
w następujących dyscyplinach sportu: tenis stołowy i koszykówka..

W ramach zadania prowadzone są regularne treningi  koszykówki,  siatkówki  i  tenisa
stołowego.  Zajęcia  prowadzą  wykwalifikowani  trenerzy  z  uprawnieniami  3  razy
w  tygodniu  po  90  minut.  Treningi  mają  na  celu  przygotowanie  uczestników  zajęć
do  rywalizacji  międzyklubowej. W  ramach  kontynuacji  rozgrywek  ligowych,  a  także
zgłoszenia  do  nowego  sezonu  rozgrywkowego  zawodnicy  Klubu  biorą  udział  w
zawodach organizowanych w ramach współzawodnictwa z innymi klubami z podziałem
na
3 dyscypliny sportu w następujących kategoriach wiekowych: III liga mężczyzn, kadeci,
młodzik  starszy,  młodzik  młodszy,  mini  koszykówka  I,  mini  koszykówka  II,  mini
koszykówka III:  koszykówka chłopców; kadetki,   młodziczki,  mini  siatkówka -  dwójki,
mini siatkówka - trójki, mini siatkówka - czwórki:  siatkówka dziewcząt; liga okręgowa
tenis stołowy mężczyzn – do czerwca, III liga tenisa stołowego. 

 Centrum Sportu  i  Rekreacji  AGATSU otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź
w wysokości  5 100,00 zł  na realizację zadania pt.:  Akademia młodych wojowników
z CSiR AGATSU.
Zadanie  polega  na  organizacji  zajęć  sportowych  dla  dzieci  i  młodzieży  z  Miasta
Czeladzi. Zajęcia organizowane są w hali sportowej MOSiR przy ul. Sportowej 2 we
wtorki
i  czwartki  w  godzinach:  18.00-19.00  –  grupa  dziecięca  5-12  lat  początkująca
i  zaawansowana,  19.00-21.00  –  grupa  od  12  tego  roku  życia.  Ponadto  podczas
zadania zawodnicy uczestniczą w zawodach sportowych organizowanych przez Polski
Związek Kickboxingu.  Kadra szkoleniowa, która bierze czynny udział  podczas zajęć
posiada  wieloletnie  doświadczenie,  które  nabyła  w  trakcie  pracy  z  młodzieżą  oraz
posiadanych uprawnień instruktorskich. Zajęcia organizowane są w sposób bezpieczny
– dostosowany do umiejętności każdej z grup. Udział zawodników Czeladzkiej sekcji
Kickboxingu w zawodach sportowych spowoduje podniesienie prestiżu istniejącej już
od 2003 r. Czeladzkiej sekcji i w realny sposób przyczyni się do promowania Miasta
Czeladzi na arenie krajowej, gdyż zawody odbywają się w całej Polsce.

 Czeladzki  Klub  Sportowy  otrzymał  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości
110 580,00 zł  na realizację zadania pt.:  Usportowienie dzieci,  młodzieży i  seniorów
oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji sportowej.
Zadanie polega na organizacji szkoleń - treningów i udziale w rozrywkach drużyn piłki
nożnej.  Czeladzki Klub Sportowy posiada następujące drużyny piłkarskie:

 Seniorzy 
 Junior młodszy  
 Młodziki 
 Młodzik młodszy 
 Orlik młodszy 
 Żaki I  
 Żaki II  
 Skrzaty I 
 Skrzaty II 
 Krasnale I 
 Krasnale II

Treningi  prowadzone  są  systematycznie  od  poniedziałku  do  niedzieli  na  obiektach
Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  (hala  sportowa,  boisko  ze  sztuczną
nawierzchnią przy Stadionie Miejskim im. Pawełczyka oraz boisko trawiaste), na sali
gimnastycznej



w  Szkole  Podstawowej  Nr  1  im.  Stanisławy  Łakomik  w  Czeladzi  oraz  na  sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Czeladzi. Ponadto Klub organizuje wiele
turniejów i imprez sportowych. Realizacja tego zadania ma przede wszystkim na celu:

 poprawę  umiejętności  i  szkolenia  dzieci,  młodzieży  i  seniorów  grających
w piłkę nożną,

 przygotowanie do rywalizacji sportowej,
 organizację  sparingów  z  drużynami  z  wyższych  klas  rozgrywkowych

co pozwala podnosić umiejętności,
 upowszechnianie kultury fizycznej,
 promocję miasta.

 Czeladzki  Klub  Sportowy otrzymał  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości
2 560,00 zł na realizację zadania pt.:  Przygotowanie i udział zawodników w rozgryw-
kach brydża sportowego.
W ramach realizacji  zadania publicznego prowadzone są 2 razy w tygodniu treningi
oraz rozgrywane mecze ligowe w III lidze śląskiej. 
Zadanie  realizowane  jest  na  obiektach:  hali  Widowiskowo-Sportowej  MOSiR  w
Czeladzi  oraz  miejscach  i  obiektach  wyznaczonych  przez  organizatora  rozgrywek
Śląski  Związek
Brydża  Sportowego.  Zadanie  ma  na  celu  szkolenie,  przygotowanie  do  rywalizacji
sportowej,  poprawę  umiejętności  sportowych,  rozpowszechnianie  kultury  fizycznej,
współdziałanie  w  grupie,  popularyzację  brydża  sportowego,  w  tym   m.in.  poprzez
intensywną promocję w mediach, propagowanie brydża sportowego jako intelektualnej
rozrywki,  integracja  środowiska  brydżystów.  Cel  realizowany  jest  poprzez
systematyczne treningi, mecze ligowe i rywalizację w turniejach. 

 Klub Sportowy 64 Pola otrzymał  dotację  z  budżetu Miasta Czeladź w wysokości  1
340,00 zł na realizację zadania pt.: Czeladzka Szkolna Liga Szachowa.
Zadanie obejmuje cykl turniejów szachowych Grand Prix Czeladzi. Na każdą szkołę
podstawową przypada jeden turniej – w sumie 6 w roku. Turniej ma formę otwartą dla
wszystkich zainteresowanych uczniów klas I do VIII. Poprzez uczestnictwo w turnieju
propagowane są zasady sportowej rywalizacji i uczciwej walki na szachownicy.

 Klub Sportowy „HETMAN” otrzymał dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości
2  000,00  zł  na realizację  zadania  pt.:  Wspieranie  młodych  czeladzkich  talentów
szachowych.
Zadanie polega na wspieraniu czeladzkich dzieci poprzez dofinansowanie wyjazdów na
turnieje  szachowe,  zakwaterowanie  oraz  wyżywienie  w  przypadku  turniejów
kilkudniowych, a także opłatę wpisowego. W ramach zadania zapewnione jest także
szkolenie  zawodników  oraz  uczestnictwo  w  większości  zawodów  szachowych.
Poprzez uczestnictwo w zawodach o bardzo wysokim poziomie pozwala na szybszy
rozwój umiejętności i sprawności umysłowej.

Małe granty

 Miejski  Czeladzki  Klub Sportowy  mały grant  w wysokości  7 986,00 zł  na realizację
zadania pt.: Festiwal Siatkówki, Basket CUP 2020.
Zadanie polegało na zorganizowaniu dwóch imprez sportowo-rekreacyjnych. Pierwsze
wydarzenie  to  Festiwal  Siatkówki  Dziewcząt  –  Czeladź  2020.  Była



to  impreza  cykliczna.  W  imprezie  uczestniczyło  ok.  180  zawodniczek  siatkówki
z województwa śląskiego i małopolskiego. Impreza trwała 2 dni tj. 10 i 11 marca br.
Niestety  ze  względu  na  wprowadzenie  w  kraju  stanu  epidemii  zakładane  cele  nie
zostały osiągnięte - nie zorganizowano Basket CUP. 
Zgodnie z zawartą umową MCKS zwrócił niewykorzystaną część dotacji w wysokości
5 770,64 zł na konto Urzędu Miasta Czeladź. 

I. Współpraca pozafinansowa: 
Miasto  Czeladź  współpracuje  również  pozafinansowo  z  organizacjami  pozarządowymi.
Współpraca ta polega m.in. na:

 wzajemne  informowanie  się  o  planowanych  kierunkach  działalności  Miasta
Czeladź, 

 konsultowanie  z  organizacjami  pozarządowymi  projektów  aktów  normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

 doradztwo  i  udzielanie  organizacjom  pomocy  merytorycznej  w  przygotowaniu
projektów i pisaniu wniosków,

 udzielanie  informacji  o  istnieniu  innych  źródeł  finansowania,  zwłaszcza
pochodzących z innych źródeł publicznych, sektora prywatnego, funduszy celowych
i prywatnych fundacji,

 wspieranie  akcji  promującej  przekazywanie  1% podatku  dochodowego  od  osób
fizycznych organizacjom pożytku publicznego,

 wspólne  rozpoznawanie  potrzeb  i  wspólne  planowanie  działań  służących
zaspokojeniu tych potrzeb,

 wzajemne  wykorzystywanie  wiedzy  profesjonalistów  pracujących  w  administracji
publicznej i organizacjach,

 prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania
publiczne,

 udostępnianie  wykazu  organizacji  pozarządowych  na  stronach  internetowych
organów administracji publicznej,

 inicjowanie  lub  organizowanie  szkoleń  podnoszących  jakość  pracy  organizacji
pozarządowych  w  sferze  zadań  publicznych,  poszerzających  umiejętności
zarządzania organizacją,

 popularyzacja  działalności  organizacji  pozarządowych  na  stronie  internetowej
Miasta Czeladź oraz w miesięczniku Echo Czeladzi.

I. Inne formy współpracy:
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/383/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2008
r. w sprawie przyjęcia zasad udostępniania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
oraz  terenów będących  w  administrowaniu  jednostek  organizacyjnych  Gminy  Czeladź
nieodpłatnie udostępniane są siedziby m.in. takim organizacjom pozarządowym jak:  
Siedziba przy ul. Szpitalnej 5

• Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło nr 1
• Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Czeladzi
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy
• Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej

Siedziba w placówkach oświatowych (spotkania)
• Polski Związek Filatelistów – Młodzieżowe Koło im. Czesława Słani (SP1)
• Miejski Środowiskowy Klub Sportowy “Omega Czeladź” (SP2)
• Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej "Zustrić" (SP2)
• Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskiej Macierzy

Szkolnej w Czeladzi (SP5)
• Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi (SP4)



Siedziba przy ul. 11-go Listopada 8
• Klub Abstynenta “Metamorfoza”

Siedziba przy ul. Sportowej 2
• Miejski Czeladzi Klub Sportowy
• Czeladzki Klub Sportowy
• Miejski Szkolny Związek Sportowy
• Polska Federacja Ornitologiczna PZHK i PE – Oddział w Czeladzi
• Zagłębiowskie Koło Pszczelarzy – oddział w Czeladzi
• Terenowa Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej “Saturn”

Siedziba przy ul. Mickiewicza
• Klub Sportowy “Górnik Piaski”

Siedziba przy ul. Norwida 11
• Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym

(umowa użyczenia).

ZADANIA WYKONYWANE WSPÓLNIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:
1. Zakupiono książki stanowiące nagrody dla laureatów „XXIX Ogólnopolskiego Przeglądu
Abstynenckiej  Twórczości  Artystycznej  Zamczysko  2020”  –  Trzeźwościowe
Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach.



Załącznik nr 1

Nazwa projektu Krótka charakterystyka projektu Okres realizacji Efekty projektów zakończonych Uwagi

0

SP1

5.08.2019-29.01.2021 nie dotyczy

1.09.2016-22.06.18 Projekt zrealizowano. Wskaźniki osiągnięto.

5.07.2021-17.06.2022 Nie dotyczy

Nazwa 
placówki

Nazwa 
Beneficjenta

Kwota 
dofinansowania

Funkcjonowanie projektów 
w trakcie realizacji

Plany na przyszłość w tym dot. nowej perspektywy 
finansowej UE i in. dostępnych środków 

dotacyjnych

Miasto Czeladź - 
Szkoła 

Podstawowa nr 1 
im. Stanisławy 

Łakomik

"Droga do sukcesu"

W ramach projektu Regio 
(EFS)nalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Śląskiego

na lata 2014-2020 (EFS)

Głównym celem projektu "Droga do sukcesu" 
realizowanego od 5.08.2019 r. do 19.06.2020 r. 
skierowanego do uczennic i uczniów klas I-VIII 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik 
w Czeladzi jest poprawa jakości kształcenia, 
wspomożenie całościowe i wyrównanie za pomocą 
systematycznej pracy i nowatorskich metod 
nauczania z wykorzystaniem TIK; kompetencji 
matematycznych, językowych, społecznych, 
innowacyjności i przedsiębiorczości oraz 
wyposażenie uczniów w umiejętność uczenia się w 
celu uzyskania pożądanego na rynku pracy 
zawodu oraz samodzielnego, odpowiedzialnego, 
prawidłowego i świadomego funkcjonowanie w 
społeczeństwie. W ramach projektu wyposażone 
zostaną pracownie przyrodnicze i matematyczne 
dla klas I-III i IV-VIII. Prowadzone będą niwelujące 
dysproporcje, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 
a także warsztaty, projekty i zajęcia rozwijające 
uzdolnienia uczniów.

298 123,64 zł

wkład własny stanowi 
wynajem sal lekcyjnych 

na zajęcia 

Ze względu na przerwę w realizacji projektu 
związaną z Covid-19 wydłużono czas realizacji 
projektu do końca pierwszego semestru roku 
szkolnego 2020/2021. Obecnie projekt jest 
realizowany zgodnie z harmonogramem 
zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą.

Udział w projektach w zaproponowanej przez UM Czeladź 
formie pozwala zaspokajać zdiagnozowane indywidualne 
potrzeby edukacyjne szkoły dotyczące dodatkowych zajęć dla 
uczniów, doposażenia bazy dydaktycznej szkoły w pomoce 
dydaktyczne i sprzęt TIK. Projekt wymaga dużego nakładu 
pracy ze strony osób przygotowujących i realizujących go, ale 
efekty pracy są za każdym razem satysfakcjonujące zarówno 
dla nauczycieli jak i uczniów. Pozyskane środki pozwalają na 
doposażenie szkoły w najnowocześniejsze  pomoce 
dydaktyczne, które uatrakcyjniają pracę.

Miasto Czeladź - 
Szkoła 

Podstawowa nr 1 
im. Stanisławy 

Łakomik

"Rozwińmy skrzydła"

W ramach projektu 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Śląskiego 

na lata 2014-2020 (EFS)

Głównym celem projektu "Rozwińmy skrzydła" 
realizowanego w okresie od 1.09.2016 r. do 
22.04.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Stanisławy Łakomik w Czeladzi było podniesienie i 
wyrównanie u uczniów mających trudności w 
nauce, uczniów szczególnie uzdolnionych, 
niedostosowanych społecznie lub zagrożonych 
niedostosowaniem oraz u uczniów z 
niepełnosprawnościami kompetencji 
matematycznych, informatycznych, językowych, 
społecznych; za pomocą nowatorskich metod 
pracy dydaktyczno-wychowawczej związanych z 
wykorzystaniem TIK i doposażenia szkoły w 
nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz założenia 
Sali Doświadczania Świata - Snoezelen w celu 
całościowego wspomagania uczniów, tak by mogli 
uzyskać pożądany na rynku pracy zawód i 
samodzielnie, odpowiedzialnie oraz prawidłowo 
funkcjonować w społeczeństwie.

341 505,05 zł

wkład własny stanowi 
wynajem sal lekcyjnych 

na zajęcia

Nabycie kompetencji kluczowych przez 293 uczniów. Doposażenie pracowni matematycznej, 
przyrodniczej w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK do prowadzenia zajęć. Objęcie wsparciem 
uczniów z niepełnosprawnościami. 

Miasto Czeladź - 
Szkoła 

Podstawowa nr 1 
im. Stanisławy 

Łakomik

"Szkoła marzeń"

W ramach projektu 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Śląskiego

na lata 2014-2020 (EFS)

Celem głównym projektu "Szkoła marzeń" 
realizowanym w Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Stanisławy Łakomik w Czeladzi jest stworzenie 
komfortowych warunków nauki i pobytu w szkole, 
poprawa jakości kształcenia oraz wspomożenie 
całościowe uczniów ze specjalnymi i największymi 
potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych 
poprzez prowadzenie zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych, terapeutycznych, kół 
zainteresowań. Projekt będzie realizowany w 
okresie od 5.07.2021 r. do 17.06.2022 r. 145 
uczniów (w tym 69 kobiet) za pomocą 
systematycznej pracy i nowatorskich metod 
nauczania, ICT podniesie kompetencje społeczne, 
językowe, informatyczne, matematyczne, 
przyrodnicze bądź umiejętność uczenia się, aby w 
przyszłości zdobyć pożądany zawód oraz 
prawidłowo i odpowiedzialnie funkcjonować w 
społeczeństwie. Nauczyciele szkoły
(20 osób, w tym 18 kobiet) podniosą swoje 
kompetencje zawodowe w zakresie zgodnym z 
zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

392 789,25 zł

wkład własny będzie 
stanowił wynajem sal 
lekcyjnych na zajęcia

Wniosek w trakcie rozpatrywania przez 
Instytucję Zarządzającą.

W przypadku możliwości aplikowania o środki 
w nowej  perspektywie finansowej, szkoła na pewno 
weźmie udział w zaproponowanych przez Urząd 
Marszałkowski konkursach dotyczących wzmacniania 
potencjału edukacyjnego.



SP2

01.09.2016-30.04.2018

01.09.2016-31.08.2018

01.08.2017-31.07.2018

01.09.2019-31.08.2022 Projekt w trakcie realizacji, w związku z COVID-19 został przedłużony.

SP3 BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK

SP4 BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK

SP5

Miasto Czeladź 1.11.2020-30.10.2022

Miasto Czeladź 1.10.2018-30.09.2020

Miasto Czeladź 1.10.2019-30.09.2021

Szkoła 
Podstawowa Nr 2

"Uczący się nauczyciel dobrze 
uczy"

Fundusze Europejskie, 
Fundacja Rozwoju Systemu 

Edukacji

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych i praca  w 
szkole zagranicznej.
2. Poznawanie pracy na danym stanowisku 
poprzez obserwację.                                                  
                  
3. Szkolenie kadry za granicą.

36 502,00 zł

Dzięki udziałowi w mobilnościach zagranicznych, uczestnicy projektu podnieśli kompetencje 
językowe, poszerzyli wiedzę dotyczącą kultury i obyczajów panujących w krajach 
przyjmujących, wzbogacili wiadomości z zakresu organizacji zajęć sportowych, wykorzystania 
TIK w procesie nauczania i w pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Projekt zrealizowany zgodnie 
z założeniami, bez przeszkód.

Szkoła 
Podstawowa Nr 2

„We are our future! How to 
equip our students for 
adulthood and citizenship – a 
comparative study of 
autonomy, curricula and 
communication” 

Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji, Narodowa Agencja 
programu ERASMUS+

Międzynarodowe spotkania projektowe, których 
celem jest wprowadzenie długofalowych zmian, 
innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie 
jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości 
kształcenia.

18 485 €
Podniesienie jakości pracy nauczycieli, wzrost umiejętności językowych uczniów, poszerzenie 
wiedzy o kulturze i tradycji krajów partnerskich.

Projekt zrealizowany zgodnie 
z założeniami, bez przeszkód.

Szkoła 
Podstawowa Nr 2

"Rozwijamy możliwości - 
niwelujemy bariery"

Fundusze Europejskie, 
Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest podniesienie poziomu 
nauczania za pomocą wyrównywania braków 
edukacyjnych, niwelowania problemów 
logopedycznych, surdopedagogicznych i 
społeczno-emocjonalnych, nabywania oraz 
rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów z 
trudnościami w nauce, jak również uczniów 
szczególnie uzdolnionych.

269 922,82 zł 
(w tym: 
254 927,11 zł środki 
europejskie, 
14 995,71 zł środki 
krajowe) 
+ wkład własny 
29 991,43 zł

Pozyskanie nowoczesnych środków dydaktycznych TIK do procesu nauczania, podniesienie 
kompetencji nauczania przez nauczycieli oraz rozwój edukacyjny uczniów uczestniczących w 
projekcie.

Projekt zrealizowany zgodnie 
z założeniami, bez przeszkód.

Szkoła 
Podstawowa Nr 2

„Inside out”  

Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji, Narodowa Agencja 

programu ERASMUS+

Realizacja projektu umożliwi pogłębianie wiedzy w 
zakresie funkcjonowania placówek edukacyjnych w 
państwach Unii Europejskiej, uczniowie poznają 
swoich rówieśników ze szkół partnerskich oraz 
wzbogacą swoje umiejętności językowe. 

24 855 €
Projekt w trakcie realizacji, w związku z COVID-
19 spotkania międzynarodowe w 2020 roku 
zostały przesunięte na lata następne.

Na lata następne planowany jest udział w 
różnorodnych projektach o większym i mniejszym 
zasięgu. Poszukiwane będą projekty konkursowe bez 
udziału środków własnych.

W zależności od dostępności, możliwości 
organizacyjnych i odpowiedniej grupy odbiorców, 
z uwagi na obecne ograniczenia wiekowe uczniów (w 
szkole obecnie uczą się tylko uczniowie z klas: I, II, III, 
IV, VII,  w bardzo zróżniocowanych oddziałch 
liczbowych), szkoła będzie aplikowała do projektów, w 
ramach których możliwe jest otrzymanie 
dofinansowania. 

W roku 2019/2020 szkoła przystąpiła do konkursu "Zielona 
Pracownia 2020" - brak zakwalifikowania do puli szkół, które 
otrzymały dofinanasowanie.

"Mythomania - learning open 
air museums"

Erasmus+

Poznawanie tradycji i kultury krajów partnerskich: 
Polska, Hiszpania, Słowenia, Chorwacja, Estonia, 
Turcja poprzez organizowanie otwartych muzeów.

141 866,00 zł

nie wymagają wkładu 
własnego

Działania zatrzymane z powodu ograniczeń 
związanych z Covid-19.

"Języki obce kluczem do 
otwartego świata" 

Erasmus+

Mobilność kadry edukacji szkolnej - szkolenia 
nauczycieli - doskonalenie komunikacji w j. 
angielskim, szkolenia metodyczne w j. angielskim.

232 570,74 zł

nie wymagają wkładu 
własnego

18 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniach na Malcie, Cyprze i Wielkiej Brytanii: Londyn, 
Exeter.

"Eat healthy. Act responsibly"

Erasmus+

Zdrowy tryb życia i racjonalne odżywianie 
nastolatków z państw partnerskich - Polska, Litwa, 
Hiszpania, Turcja, Rumunia, Macedonia.

96 086,75 zł 

nie wymagają wkładu 
własnego

Działania zatrzymane z powodu ograniczeń 
związanych z Covid-19.



SP7

Miasto Czeladź 1.09.2017 - 31.05.2019

Miasto Czeladź 1.09.2019-31.08.2021

Miasto Czeladź 01.01.2020-31.12.2020

"Każdy ma szansę 
na sukces"

Projekt finansowany z RPO 
WSL, wkład własny 10%, 
niefinansowy, w formie 

wynajmu sal lekcyjnych i 
szkoleń dla nauczycieli

Projekt zakładał realizację zajęć wspomagających 
prawidłowy rozwój mowy dziecka; poprawę 
wyników w nauce uczniów mających problemy w 
zdobywaniu umiejętności matematycznych; 
rozwinięcie wiedzy uczniów uzdolnionych w 
dziedzinie nauk przyrodniczych.

162 719,28 zł

wkład własny 10%, 
niefinansowy, w formie 
wynajmu sal lekcyjnych 

i szkoleń dla 
nauczycieli

Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia dla uczniów z problemami logopedycznymi 
oraz doposażono salę terapeutyczną w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do ćwiczeń
i rozpoznawania potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów. Dzięki zajęciom 
uczniowie nauczyli się przezwyciężać trudności szkolne, korygowali zaburzenia mowy, 
akcentu, przeciągania i przekształcania głosek, jąkania, wad które powodują zaburzenia 
komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Zajęcia zostały przeprowadzone dla uczniów na 
pierwszym etapie edukacyjnym klasy I oraz klasy IV. Każda z grup liczyła od 2 do 4 osób. 
Zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych dla każdej grupy. Grupa dzieci z 
problemami logopedycznymi liczyła 10 osób. Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia 
podnoszące kompetencje matematyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Przeprowadzone zajęcia pomogły uczniom zrozumieć i  poznać podstawowe 
pojęcia arytmetyki i geometrii, rozwijały ich pamięć i wyobraźnię, uczyły je myśleć abstrakcyjnie 
i logicznie rozumować, wzmocniły umiejętność czytania i tworzenia tekstów w stylu 
matematycznym, pomogły uczniom wykorzystać swoją wiedzę praktycznie, przygotowywały 
uczniów do poznania innych nauk ścisłych w dalszym etapie kształcenia. Zajęcia realizowane 
były w 3 grupach matematycznych, każda z grup po 1 godzinie zegarowej. Zrealizowano 64 
tygodnie zajęć w terminie realizacji projektu. 
W jednym tygodniu zrealizowano 3 godziny zajęć, czyli 192 godzin zajęć przez cały okres 
projektu. Grupa uczniów liczyła 24 uczniów. Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia kół 
przyrodniczych podnoszących kompetencje przyrodnicze uczniów uzdolnionych oraz 
stworzono pracownię przyrodniczą i chemiczno-fizyczną. Doposażono pracownię 
matematyczną w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt TIK. Przeprowadzono szkolenia 
dla 50 nauczycieli pod kątem ucznia z SPE. Dzięki zajęciom uczniowie skojarzyli zdobytą 
wiedzę o zjawiskach przyrodniczych z systematyczną obserwacją, nabyli wiadomości na temat 
sposobów zapobiegania dewastacji środowiska naturalnego, nauczyli się pracować 
samodzielnie i w grupie, zrozumieli podstawowe pojęcia i zjawiska przyrodnicze. Zajęcia 
prowadzono w 4 grupach przyrodniczych, każda z grup po 1 godzinie zegarowej. Zrealizowano 
64 tygodnie zajęć. W jednym tygodniu realizowano 4 godziny zajęć, czyli 256 godzin zajęć 
przez cały okres projektu. Grupa liczyła 42 uczniów.

TOY STORIES: portraits of 
children and their toys around 

Europe

Projekt finansosowany z 
Erasmus+

Wymiana dobrych praktyk edukacyjnych w 
zakresie wdrażania innowacyjnych metod 
nauczania z wykorzystaniem aktywnych metod i 
ICT. Poszerzanie wiedzy na temat historii 
tradycyjnych zabawek. Uświadomienie oraz 
przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności 
kultur, języków i wartości europejskich, uczenie 
tolerancji, pokazanie podobieństw i różnic 
kulturowych. Ulepszanie procesu uczenia się i 
nauczania poprzez rozwijanie współpracy. 
Wzmocnienie powiązań między edukacją a 
światem pracy poprzez stymulowanie 
przedsiębiorczości w środowisku edukacyjnym. 
Promowanie innowacyjnego rozwoju 
edukacyjnego. Rozwijanie umiejętności 
komunikacji i posługiwania się językiem 
angielskim, zwiększenie motywacji uczniów do 
uczenia się języków obcych oraz budowania 
nawyku uczenia się języków w kontakcie z innymi. 
Kształtowanie umiejętności prezentacji, 
autoprezentacji i wystąpień publicznych w języku 
obcym. Rozwój współpracy międzynarodowej, 
integracja dzieci i młodzieży. Umożliwienie udziału 
w programie uczniom będącym w trudnej sytuacji 
materialnej lub rodzinnej.

31 542,00 EUR

dofinansowanie 100%

W ramach projektu przygotowano wizytę 
partnerską w Polsce opiekunów i młodzieży 
z Bułgarii, Grecji, Portugalii, Turcji i Włoch. 
Odbyła się wizyta studyjna polskiej młodzieży 
w Portugalii. 

Projekt "Przez eksperyment do wiedzy", wnioskowane 
dofinansowanie 267 759,00 zł, konkurs nie został 
jeszcze rozstrzygnięty.

Żłobek 
Miejski

Resortowy program rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 "MALUCH+" 
2020

Program Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej

Środki przeznaczone na dofinansowanie miejsc 
opieki utworzonych z udziałem resortowego 
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 "MALUCH"

110 160,00 zł

wkład własny w formie 
pieniężnej 

27 540,00 zł

W skutek zakończonych projektów "MALUCH" nastąpiło zwiększenie opieki  w Żłobku Miejskim 
o 68 miejsc.

Bieżąca realizacja dofinasowania 
funkcjonowania utworzonych miejsc opieki.

Wnioskowanie o dofinansowanie miejsc opieki 
utworzonych z udziałem resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
"MALUCH" na okres 01.01.2021-31.12.2021.



Miasto Czeladź "Ślaskie Pomaga" 01.02.2020-31.12.2020 nie dotyczy

Miasto Czeladź 01.08.2020-31.10.2020 nie dotyczy j.w brak uwag

Miasto Czeladź Wsparcie dla pielęgniarek. Wniosek wstępnie pozytywnie zakwalifikowany.

MOPS

Miasto Czeladź 01.09.2016-31.08.2018 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Miasto Czeladź  01.05.2019-30.09.2021 nie dotyczy

Miasto Czeladź 01.08.2020-31.07.2022 nie dotyczy

DPS 
"SENIOR" 

Ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, osób najbardziej 
zagrożonych COVID-19.

95 000,00 zł Bieżące uzupełnianie sprzętu ochronnego i 
medycznego.

Uczestnictwo w każdym realnym projekcie 
finasowanym z UE.

Brak zainteresowania ofertą zatrudnienia zadanie nr 1 
projektu.  

Ślaskie Kadry DPS vs.COVID-
19

Wsparcie finansowe osób wykonujacych usługi 
społeczne w DPS w związku ze zwięksozną ilością 
pracy i ryzykiem wynikajacym z sytuacji zagrożenia 
epidemiologicznego.

99 528,00 zł Wsparcie finansowe osób wykonujących pracę 
w DPS.

Zapewnienie bezpieczeństwa 
i opieki pacjentom i 

pracownikom DPS na czas 
COVID-19

Edukacja Ludzi Szukających 
Kompetencji - "ELUSZEK". 

Program wsparcia 
rodzicielstwa.

Projekt realizowany  w 
ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego

Kluczową intencją projektu było upowszechnianie 
wiedzy oraz rozwijanie umiejętności 
wychowawczych rodziców w zakresie tworzenia i 
modyfikowania czynników ochronnych w kontakcie 
z dzieckiem. Główne obszary działań obejmowały: 
poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności 
rodziców  w zakresie sposobów budowania 
bezpiecznej relacji i interakcji z dziećmi, w tym 
czynników warunkujących właściwy rozwój 
emocjonalny dzieci. Założone cele zostały 
zrealizowane poprzez organizację tematycznych 
warsztatów kompetencji wychowawczych, 
organizację spotkań edukacyjnych dla rodziców i 
dzieci oraz treningów wspomagających jakość 
wczesnego przywiązania. Grupę docelową w 
projekcie stanowiły rodziny z dziećmi, które 
doświadczały różnych trudności w pełnieniu ról 
rodzicielskich z terenu Miasta Czeladź.  

346 998,29 zł

Wkład własny pieniężny 
w wys. 

26 118,15 zł

W ramach projektu zrealizowano:
indywidualne poradnictwo psychologiczne 144 godziny; 
indywidualne poradnictwo logopedyczne 180 godzin; 
indywidualne poradnictwo prawne 50 godzin; 
mediacje rodzinne 50 godzin; 
trening relacji przywiązaniowej 94 godziny; 
superwizję pracy asystentów rodziny 50 godzin; 
zorganizowano 3 wyjścia edukacyjno-integracyjne, w których wzięło udział 58 osób oraz 2 
wyjazdy terapeutyczno-integracyjne dla rodziców z dziećmi (dla 40 osób).

Łącznie wsparciem zostało objętych 121 osób.

„SATURN-Czeladzka Planeta 
Rozwoju”

Projekt realizowany  w 
ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 
społecznego osób dorosłych, dzieci oraz ich 
otoczenia poprzez zapewnienie im 
kompleksowego wsparcia (zindywidualizowanego i 
efektywnego) z terenu rewitalizowanego – Kolonia 
Saturn w Czeladzi. Grupę docelową w projekcie 
stanowią osoby wykluczone lub zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 
dzieci z rodzin przeżywających trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
Program wsparcia rodzicielstwa skierowany jest 
do osób dorosłych i ma na celu poszerzenie 
kompetencji wychowawczych, wspieranie zasobów 
rodziny oraz ochronę dziecka przed zaniedbaniem.
Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i 
Młodzieży ma za zadanie wspieranie rozwoju 
dzieci i młodzieży, wyrównywanie 
zdiagnozowanych deficytów, podnoszenie 
kluczowych kompetencji.

1 277 881,38 zł

Wkład własny pieniężny 
w wys. 

96 184,62 zł

W ramach Zadania 1 "Program wsparcia 
rodzicielstwa" przeprowadzono: 
trening kompetencji rodzicielskich 7 godzin; 
spotkania psycho-edukacyjne 40 godzin; 
indywidualne poradnictwo psychologiczne 65  
godzin; 
indywidualne poradnictwo logopedyczne 10 
godzin; 
indywidualne poradnictwo prawne 25 godzin.

W ramach Zadania 2  "Placówka Wsparcia 
Dziennego dla Dzieci i Młodzieży" prowadzona 
jest w formie opiekuńczej zapewniając dzieciom 
i młodzieży wychowanie, pomoc w nauce, 
organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia 
sportowe oraz rozwój zainteresowań. Zajęcia 
odbywają się od poniedziałku do piątku 
w godzinach popołudniowych przez 4 godziny 
dziennie (13.00-17.00). 

„Rynek-Nowe Możliwości”

Projekt realizowany  w 
ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego

W ramach projektu zaplanowano realizację 
Programu Aktywności Lokalnej, w tym następujące 
zadania:
1. Reintegracja społeczna i zawodowa - Klub 
Aktywizacji Zawodowej;
2. Działania środowiskowe na rzecz społeczności 
lokalnej;
3. Wsparcie finansowe dla osób uczestniczących w 
projekcie.

393 996,67 zł

Wkład własny pieniężny 
w wys. 

20 736,67 zł

Od sierpnia br. rozpoczęto przygotowanie 
dokumentacji projektowej oraz planu zamówień 
publicznych, zatrudnienie personelu projektu.





















































Miejski  Ośrodek Sportu i  Rekreacji  w Czeladzi przedstawia informacje z realizowanych
inwestycji i stopień ich realizacji za 8 miesięcy w 2020 roku. 

  -    remont Stadionu CKS  - I etap

W ubiegłym roku ogłoszono przetarg na I etap prac, tj.
nawodnienie murawy boiska
Zakres  robót  budowlanych  obejmował  w  szczególności  roboty  ziemne,  rozebranie  na-
wierzchni  z płyt drogowych betonowych, montaż pomp w studzience betonowej, montaż
instalacji nawodnienia murawy boiska  z tryskaczami i sterowaniem, podłączenie do insta-
lacji wodnej i elektrycznej
remont widowni zewnętrznych 
Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności rozebranie nawierzchni z płyt drogo-
wych betonowych o gr.15cm, rozbiórka chodnika na koronie stadionu, odtworzenie chodni-
ka, remont istniejących schodów S1 i S2, odtworzenie trybun widowni B ( sektor od rzeki
Brynicy) i C ( sektor dla kibiców gości), ogrodzenie wokół widowni C, wymiana ogrodzenia
wokół murawy boiska , wykonanie nawierzchni trawiastej na skarpach zlikwidowanej trybu-
ny, wycinka drzew.
Wykonawca: 
Stadionbudowa Sp. z o.o. ul. Cisowa 6, 44-300 Wodzisław Śl. 
Koszt na 2020r. – 665 052,50 zł
Odbiór techniczny inwestycja nastąpił we wrześniu 2020r.

Na lata 2021-2023 planuje się dalszy etap remontu stadionu m.in. budowa nowej bieżni
lekkoatletycznej, remont widowni pod Trybuną.

-  poprawa  efektywności  energetycznej  hali  widowiskowo-sportowej  MOSiR  oraz
budynku obsługi stadionu w Czeladzi
Przeprowadzono przetarg i podpisane zastały umowy z EFEKT Sp. z o. o.  ul. Kluczborska
29, 41-503 Chorzów
„Poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo- Sportowej MOSiR oraz budynku
obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE” Część A. Termomodernizacja budyn-
ku Hali Widowiskowo Sportowej MOSiR w Czeladzi (Hala)- w formule zaprojektuj i wybu-
duj, Cześć B.Termomodernizacja Budynku Obsługi Stadionu w Czeladzi (BOS)- w formule
wybuduj.

Część A : Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi
wraz z pracami budowlanymi związanymi z przebudową elewacji oraz modernizacja części
instalacji wewnętrznych w formule zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie realizowane będzie
etapowo. Prace obejmują ocieplenie budynku wraz z przebudową oraz modernizacją czę-
ści instalacji wewnętrznych w budynku hali MOSiR. Przewidywane są prace w zakresie in-
stalacji :elektrycznej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, i wentylacji. Obec-
nie trwają prace projektowe. 
Część B:
Termomodernizacja budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z pracami budowlanymi
związanymi z przebudową elewacji oraz modernizacja części instalacji wewnętrznych w
formule wybuduj. 



Przeprowadzono przetarg i  podpisana została umowa z  ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW I
EKSPERTÓW „BUDOX” 41-902 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 18
 na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.:  
„Poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo- Sportowej MOSiR oraz Budynku
Obsługi Stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE” 

Realizacja inwestycji w latach 2020-2021.
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