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Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.)
Art. 264. 1. Do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jednostki
samorządu terytorialnego za rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 stosuje się art.
5a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym.
Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie
realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym
o wynikach: 1) egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań
podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których
prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego,
2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub
właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których
prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.
Do zadań oświatowych Rybnika, jako miasta na prawach powiatu, należała realizacja
zarówno zadań własnych gminy, tj. prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów, jak również zadań powiatu, takich jak prowadzenie szkół
ponadgimnazjalnych,
specjalnych,
poradni
psychologiczno-pedagogicznych,
placówek wychowania pozaszkolnego.
Miasto Rybnik – jako jednostka samorządu terytorialnego – w roku szkolnym
2016/2017 była organem prowadzącym 72 publicznych szkół i placówek
oświatowych różnego typu, w tym: 22 przedszkoli, 15 zespołów szkolnoprzedszkolnych, 10 szkół podstawowych, 9 gimnazjów, 1 liceum ogólnokształcącego,
8 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, 3 zespołów szkół specjalnych, Rybnickiego
Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz
Praktycznego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, OPP Zespołu Przygoda
i Młodzieżowego Domu Kultury.
Rybnickie placówki oświatowe są jednostkami organizacyjnymi miasta działającymi
w formie jednostek budżetowych, których zasady gospodarki finansowej regulują
odrębne przepisy.
Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, w tym na wynagrodzenia
nauczycieli oraz utrzymanie szkół i placówek oświatowych, zagwarantowane są
w dochodach jednostki samorządu terytorialnego, w których głównym źródłem
finansowania zadań oświatowych jest część oświatowa subwencji ogólnej, a także
dotacje celowe przyznawane z budżetu państwa na realizację ściśle określonych
zadań.
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Realizacja ustawowych zadań miasta Rybnik jako organu prowadzącego
Do zadań oświatowych miasta Rybnik, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, w której
ustawodawca określił zadania jednostki samorządu terytorialnego jako organu
prowadzącego szkoły i placówki oświatowe, w szczególności należało:
 zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół sportowych, szkół ponadgimnazjalnych, placówek
oświatowo-wychowawczych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 organizacja obsługi administracyjno-finansowej;
 zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów
oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla ich działalności.
Demografia Miasta

1. Oświata w liczbach.
W roku szkolnym 2016/2017 do rybnickich placówek oświatowych prowadzonych
przez Miasto Rybnik uczęszczało 21603 uczniów, w tym do:
39 przedszkoli – 4752 dzieci, w 205 oddziałach, (w tym dwa przedszkola specjalne)
OJB

jednostka

P01

P01

ZSP10

P02

P03

P03

P04

P04

ZSP5

P05

ZSP9

P06

P07

P07

P09

P09

P10

P10

oddziały uczniowie

4
5
6
5
5
3
4
6
4

94
122
147
103
122
70
100
148
100
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P11

P11

ZSP12

P12

P13

P13

P14

P14

P15

P15

ZSP1

P16

P17

P17

ZSP6

P18

ZSP8

P19

P20

P20

P21

P21

P22

P22

P23

P23

P25

P25

ZSP14

P26

ZSP2

P29

ZSP15

P31

P32

P32

ZSP4

P33

ZSP7

P35

ZSP11

P36

ZSP13

P37

P39

P39

P41

P41

P42

P42

P43

P43

ZSP3

P47

SZSP

P48

SOSW

P49
P50

P50

4
5
6
5
3
3
7
4
4
4
4
5
6
9
7
4
4
7
4
6
6
7
6
6
6
9
3
1
7
11

95
125
133
118
63
71
160
87
98
100
93
123
147
223
175
99
86
169
100
149
144
156
144
150
147
219
75
2
23
272

27 szkół podstawowych – 7982 uczniów, w 409 oddziałach, (w tym dwie szkoły
specjalne)
OJB

jednostka

SP01

SP01

ZSP10

SP02

SP03

SP03

ZSP5

SP05

ZSP9

SP06

SOSW

SP07

ZSP1

SP08

ZSP11

SP11

ZSP12

SP12

SP13

SP13

ZSP13

SP15

oddziały

uczniowie

16
15
19
22
11
17
7
30
13
12
11

323
344
406
489
215
67
127
697
247
231
197
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ZSP6

SP16

ZSP8

SP18

SP19

SP19

SP20

SP20

SP21

SP21

SP22

SP22

ZSP14

SP24

ZSP2

SP26

ZSP15

SP27

SP28

SP28

ZSP4

SP29

ZSP7

SP32

SP34

SP34

SP35

SP35

ZSP3

SP37

SZSP

SP38

25
26
9
14
16
14
14
15
8
12
11
14
26
12
9
11

565
606
173
271
312
286
272
302
136
241
192
283
550
250
155
45

15 gimnazjów – 3359 uczniów, w 153 oddziałach, (w tym dwie szkoły specjalne)
OJB

jednostka

G01

G01

G02

G02

G03

G03

G04

G04

G05

G05

ZS3

G06

G07

G07

G10

G10

ZS5

G11

G12

G12

G13

G13

SOSW

G15

SZSP

G16

ZS1

G17

ZS2

G18

ZS6

G19

oddziały uczniowie

19
20
9
16
7
13
17
9
9
6
6
0
3
6
3
10

458
491
198
341
156
258
420
232
195
142
150
0
10
171
86
51

5 liceów ogólnokształcących – 1698 uczniów, w 61 oddziałach,
OJB

jednostka

ZS1

LO1

ZS2

LO2

LO4

LO4

ZS3

LO5

ZS5

LO7

oddziały

uczniowie

18
18
11
12
2

529
512
311
306
40
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5 techników – 3065 uczniów, w 111 oddziałach,
OJB

jednostka

ZST

T1

ZSME

T2

ZSEU

T3

ZSB

T4

ZS5

T5

oddziały

uczniowie

38
16
35
18
4

1154
434
917
486
74

5 zasadniczych szkół zawodowych – 466 uczniów, w 19 oddziałach, (w tym jedna
szkoła specjalna)
OJB

jednostka

ZST

ZSZ1

ZSME

ZSZ2

ZSEU

ZSZ3

ZSB

ZSZ4

ZS6

ZSZS

oddziały

uczniowie

1
9
3
3
3

30
256
58
94
28

1 szkoła przysposabiająca do pracy – 45 uczniów, w 10 oddziałach
OJB

jednostka

ZS6

ZSZP

oddziały

uczniowie

10

45

1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 141 uczniów, w 5 oddziałach,
OJB

jednostka

RCEZ

LOD1

oddziały

uczniowie

5

141

2 szkoły policealne dla dorosłych – 63 uczniów, w 4 oddziałach,
OJB

jednostka

ZST

SPD1

RCEZ

SPD6

oddziały

uczniowie

3
1

52
11

6 oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych – 32 wychowanków,
OJB

jednostka

SZSP

RW

oddziały

uczniowie

4

32

Miasto Rybnik prowadzi również dwie placówki wychowania pozaszkolnego:
 Młodzieżowy Dom Kultury (78 grup dla 1115 wychowanków),
 Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Zespół Przygoda” (64 grupy dla 1219
wychowanków).
Ponadto Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia
Ustawicznego oraz Praktycznego prowadziło:
 Centrum Kształcenia Praktycznego – 85 grup, liczba uczniów – 701,
 kwalifikacyjne kursy zawodowe – 5, liczba uczestników – 127,
 kursy dla uczniów klas wielozawodowych – 41, liczba uczniów – 344.
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W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym działa internat (2 grupy dla
14 wychowanków).
W rybnickich szkołach i przedszkolach funkcjonowały specyficzne oddziały:
 15 klas sportowych w szkołach podstawowych, 11 klas sportowych
w gimnazjach, 3 klasy sportowe w liceum, oraz 7 klas mistrzostwa sportowego
w gimnazjach,
 10 oddziałów dwujęzycznych w gimnazjach i 18 oddziałów dwujęzycznych
w liceach,
 3
oddziały
integracyjne
w
przedszkolach,
23
w
szkołach
podstawowych, 9 w gimnazjach i 2 w liceum ogólnokształcącym.
2. Zatrudnienie w rybnickiej oświacie:
A. Nauczyciele
Liczba nauczycielskich etatów przeliczeniowych – 2 478,8 etatów, w tym:








przedszkola – 377,5 etatów,
szkoły podstawowe – 845,4 etatów,
gimnazja – 412,3 etatów,
szkoły ponadgimnazjalne – 592,2 etatów,
szkolnictwo specjalne – 186,2 etatów,
placówki wychowania pozaszkolnego – 32,6 etatów,
poradnia psychologiczno-pedagogiczna – 32,6 etatów.

Ogółem w rybnickich placówkach oświatowych zatrudnionych było 2 371 nauczycieli,
z czego 1 957 osób pracowało w pełnym wymiarze.
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Podział nauczycieli według stopni awansu zawodowego:
 stażyści – 108 (co stanowi 5 % ogółu nauczycieli),
 kontraktowi – 300 (co stanowi 13 % ogółu nauczycieli),
 mianowani – 466 (co stanowi 20 % ogółu nauczycieli),
 dyplomowani – 1 497 (co stanowi 63 % ogółu nauczycieli).

B. Pracownicy administracyjno-obsługowi
Zatrudnienie pracowników administracyjno-obsługowych to 1058,9 etatu,
w tym:
 pracownicy administracji - 203 etaty,
 pracownicy obsługi - 855,9 etatów.
Zatrudnienie pracowników administracyjno-obsługowych z rozbiciem na
rodzaje placówek (etaty):
 przedszkola - 384,1 etatu,
 szkoły podstawowe - 327,8 etatu,
 gimnazja – 120,6 etatu,
 szkoły ponadgimnazjalne - 138,8 etatu,
 szkolnictwo specjalne - 65,9 etatu,
 placówki wychowania pozaszkolnego - 15,8 etatu,
 poradnia psychologiczno-pedagogiczna - 6 etatów.
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3. Awans zawodowy nauczycieli.
W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono 30 postępowań egzaminacyjnych na
stopień nauczyciela mianowanego. Wszyscy nauczyciele zdali egzamin przed
komisją egzaminacyjną i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, przy czym
najwyższą liczbę punktów osiągnęło 16 nauczycieli.
4. Ocena pracy dyrektora.
Praca dyrektora (nauczyciela) podlega ocenie. Ocena pracy może być dokonana
w każdym czasie (nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny
poprzedniej) na własną prośbę/wniosek lub na wniosek: organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców.
W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono 22 postępowania związane z oceną
pracy dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, które wszczęto na wniosek
samych zainteresowanych. Wszystkie postępowania zakończyły się przyznaniem
oceny wyróżniającej.
5. Dowozy uczniów w roku szkolnym 2016/2017
Miasto Rybnik, jako organ prowadzący organizuje sieć publicznych szkół tak, aby
wszystkie dzieci zamieszkujące na terenie Miasta miały możliwość spełniania
obowiązku szkolnego w placówkach, których odległość od ich miejsca zamieszkania
nie przekracza 3 km (w przypadku klas I-III szkól podstawowych) i 4 km
(w przypadku klas IV –VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjum). W przypadku
braku takiej możliwości Miasto zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie
przewozu tj. bezpłatny lub ulgowy bilet dla opiekuna i dziecka, bądź na podstawie
umów zawartych z opiekunami pokrywa koszt dowozu dziecka do szkoły.
W roku szkolnym 2016/2017 finansowanie dowozu dzieci do szkół przedstawiało się
następująco:
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Dowóz środkami komunikacji miejskiej
Rodzaj biletu ZTZ

Liczba uczniów

Uwagi

488
2665
1904

po 10 zł - gimbusy
po 17 zł – kl. sportowe

bezpłatny
ulgowy

Dowóz dzieci do szkół specjalnych
Szkoła
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Żorach
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niedosłyszących
i Słabosłyszących w Raciborzu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Słabowidzących i Niewidomych w
Dąbrowie Górniczej
Dowóz do ZSP-1
Dowóz do ZS-6
Dowóz do SOSW
Dowóz do SZSP

Liczba uczniów
7
3
2
7
64
4
34

Umowy zawarte z opiekunami dotyczące zwrotu kosztów dowozu dziecka do szkoły
Szkoła
Dowóz:
- do Liceum Specjalistycznego w Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla dzieci
Słabowidzących i Niewidomych w Dąbrowie
Górniczej
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Ziemięcicach

Dowóz dziennie na terenie Miasta Rybnika

Liczba
dzieci

Częstotliwość
dowozu

Koszt w roku
szkolnym 2016/2017

2

2 razy
w tygodniu

43 096,40

29

dziennie

6. Wyprawka Szkolna
W ramach realizacji Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wprawka Szkolna”
w roku szkolnym 2016/2017 z dofinansowania do podręczników szkolnych
skorzystało 247 uczniów rybnickich szkół na łączną kwotę 57 723,55 zł.
Pomocą objęci byli uczniowie kl. I-III i kl. VI szkół podstawowych, kl. II gimnazjum
oraz uczniowie ZSZ, LO i Technikum, z następującymi niepełnosprawościami:
słabowidzący,
słabosłyszący,
z
autyzmem,
z
zespołem
Aspergera,
z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, niesłyszący, z niepełnosprawnością
umysłową w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
7. Zielona szkoła
W II połowie roku szkolnego 2016/2017 z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Katowicach do wyjazdów śródrocznych tzw. zielonej szkoły
skorzystało 480 uczniów klas III rybnickich szkół podstawowych oraz szkól
specjalnych na łączną kwotę 107 210 zł.
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W trakcie wyjazdów były realizowane programy profilaktyki zdrowotnej, żywieniowe,
edukacji ekologicznej i regionalnej edukacji przyrodniczej, co wpłynęło na
wzmocnienie organizmów dzieci i podniesienie ich świadomości ekologicznej.
8. Obowiązek szkolny
Uczniowie w wieku od 6 do 18 lat podleją jednemu z trzech rodzajów obowiązków:
roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki.
Obowiązek szkolny spełniany jest przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Jest on kontrolowany przez dyrektora odpowiednio szkoły podstawowej/gimnazjum
w obwodzie, której uczeń mieszka.
Obowiązek nauki
W roku szkolnym 2016/2017 wysłano do rodziców 6 pism dotyczących realizacji
obowiązku nauki (uczniowie realizowali obowiązek nauki w innej szkole bądź
wyjechali za granicę), wydano 2 upomnienia.
Do Referatu Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miasta wpłynęło 7 wniosków
o wszczęcie egzekucji administracyjnej, a zostały wydane 4 postanowienia (grzywna
za nierealizowanie obowiązku nakładana na opiekunów wynosi 100 zł).
9. Lokalne oświatowe akty prawne
 Uchwały Rady Miasta Rybnika – 35,
 Zarządzenia Prezydenta Miasta – 124.
10. Realizacja planu finansowego w placówkach oświatowych

Rozdział
80101 Szkoły podstawowe
80102 Szkoły podstawowe specjalne
80104 Przedszkola
80105 Przedszkola specjalne
80110 Gimnazja
80111 Gimnazja specjalne
80113 Dowożenie uczniów do szkół
80120 Licea ogólnokształcące
80130 Szkoły zawodowe
80134 Szkoły zawodowe specjalne
80140 Centra kształcenia ustawicznego i
praktycznego
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
80149 Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika

Wydatki w OJB z tytułu
wynagrodzeń i
pochodnych

Wydatki remontowe w
OJB, w tym konserwacje
i opłaty stałe

49 370 097,69
6 431 916,80
26 275 314,96
1 243 813,60
26 433 035,21
2 369 387,57
46 576,73
11 156 390,74
23 017 502,41
2 628 936,12

1 127 935,36
23 400,08
564 219,21

2 325 474,83

140 092,87

8 069 973,88

36 488,35

683 188,27
2 393,66
1 090,00
157 192,50
297 349,00
16 434,94

391 244,15
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80150 Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i
szkołach zawodowych
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe
85401 Świetlice szkolne

4 889 458,53

7 911,66

183 777,75
3 771 211,98

85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze

888 837,32

6 375,82

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka

410 047,93

184,50

1 502 799,55

2 997,76

2 089 914,77

28 659,11

85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży

Łącznie

1 650,74

173 497 363,26

3 095 913,09

Działania podejmowane przez szkoły ogólnodostępne nakierowane na kształcenie
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to głównie:
 organizacja klas integracyjnych,
 prowadzenie zajęć rewalidacyjnych,
 prowadzenie zajęć specjalistycznych w tym korekcyjno-kompensacyjnych,
 zatrudnienie nauczycieli wspomagających,
 zatrudnienie pomocy nauczyciela,
 zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych.
11. Realizacja planu finansowego w zakresie inwestycji
w placówkach oświatowych
Wykonywane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji.

i

remontów

2016 r.
A. Remonty:
- Przedszkola:
- Przedszkole nr 10, dz. Maroko-Nowiny - roboty ogólnobudowlane
(remont wiaty i nawierzchni pod wiatą, schodów, naprawa elewacji, remont
wentylacji (wartość umowy z 24.10.2016 - 99.107,04 zł, data zakończenia:
28.11.2016 r.),
- Zespoły Szkolno-Przedszkolne:
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - awaryjna
naprawa kotła c.o. (zlecenie bezumowne - 4.428 zł, data zakończenia –
14.11.2016 r.),
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13, dz. Rybnicka Kuźnia - awaryjny
remont systemu zabezpieczającego przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
w
instalacji
c.o.
poprzez
wymianę
zaworu
bezpieczeństwa
i pompy c.o. (zlecenie bezumowne - 3.381,27 zł, data zakończenia:
28.11.2016 r.),
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika
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- Gimnazja:
- Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom (SP 23) - remont kanalizacji
sanitarnej (roboty awaryjne) – umowa z 3.12.2016 r. na wartość - 6.396,00
zł, data zakończenia: 23.05.2017 r.;
B. Zadania inwestycyjne:
- przebudowa, rozbudowa, modernizacja obiektów:
- Przedszkole nr 32, dz. Kamień - przebudowa pomieszczeń parteru:
- koszt całkowity - 208.788,89 zł (w tym poniesione nakłady na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 11.931 zł (WNW z 2015 r.);
umowa z 27.06.2016 r. - 196.958,83 zł rozliczona kosztorysem
powykonawczym w wysokości 196.857,89 zł),
- zadanie zakończone: 30.08.2016 r.,
- efekt rzeczowy: przebudowa pomieszczeń parteru budynku przedszkola na
potrzeby nowego oddziału przedszkolnego i przeniesionej placówki Poczty
(wyposażenie),
- Szkoła Podstawowa nr 5 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5), dz. Północ adaptacja pomieszczenia na wymiennikownię i zabudowa kompaktowego węzła
cieplnego:
- koszt całkowity - 53.721,73 zł (opłata za przyłączenie do sieci
ciepłowniczej węzła cieplnego (831,73 zł), dostawa i montaż
kompaktowego węzła cieplnego (wartość umowy z 9.11.2016 r. 52.890,00 zł)), zadanie zakończone 30.11.2016 r.,
- Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2, dz. Maroko-Nowiny - doposażenie
centrali wentylacji mechanicznej w tłumiki hałasu (koszt - 7.000 zł, data
zakończenia: 12.12.2016 r.),
- Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce - zabudowa urządzeń wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej w sali gimnastycznej (umowa z 14.12.
2016 r. na wartość 44.000 zł, data zakończenia 27.01.2017 r.),
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych – zabudowa centrali wentylacyjnej
(umowa z 13.12.2016 r. na wartość 53.900 zł, data zakończenia: 10.02.2017 r.),
- modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej i zagospodarowanie
terenu:
- Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare – budowa parkingu:
- koszt całkowity – 285.938,10 zł (2016 r. - koszt dokumentacji projektowokosztorysowej (8.302,50 zł) i opinii geologicznej terenu (885,60 zł); zadanie
zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, data zakończenia robót:
20.03.2017 r., wartość umowy z 11.10. 2016 r. - 276.750 zł (WNW 2016 r. 268.447,50 zł)),
- zakres rzeczowy – budowa parkingu dla samochodów osobowych do
obsługi Gimnazjum nr 7 i Przedszkola nr 50 w dzielnicy Boguszowice
Stare,

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika
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- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych (przyszkolne obiekty
sportowe):
- Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - zagospodarowanie terenu, w tym
zaplecze sportowe (wartość umowy z 21.07.2016 r. - 39.800 zł:; data zakończenia:
12.10.2016 r.),
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, dz. Zamysłów – budowa boiska
sportowego i zagospodarowanie terenu (wartość umowy z 27.7. 2016 r. –
41.820,00 zł, data zakończenia: 17.10.2016 r.),
- Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom – budowa boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni syntetycznej (umowa z 27.07.2016 r. – 25.800 zł, data zakończenia:
18.10.2016 r.).
2017 rok:
A. Remonty:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów – roboty dekarskoblacharskie (wymiana rynien i rur spustowych i roboty izolacyjne):
- koszt całkowity: 29.138,58 zł, w tym:
- umowa z 5.04.2017 r. na wartość 27.785,58 zł,
- koszt opracowania kosztorysów inwestorskich dla robót dekarskoblacharskich i malarskich - 1.353 zł,
- zadanie zakończone 19.04.2017 r.,
- Dostosowanie lokali wyborczych w jednostkach oświatowych dla potrzeb
osób niepełnosprawnych:
- umowa z 3.07.2017 r. na wartość - 32.902,13 zł (zadanie zakończone:
01.09.2017 r.):
o ZSz-P nr 1 , dz. Wielopole – likwidacja progu przy wejściu na salę
gimnastyczną (1.126,14 zł),
o Gimnazjum nr 4, dz. Rybnicka Kuźnia – wykonanie dwóch odcinków
chodnika z likwidacją progu w drzwiach wejściowych (4.552,35 zł),
o ZSz-P nr 4 dz. Golejów – wymiana drzwi do świetlicy oraz małej sali
gimnastycznej wraz z wymianą posadzki w celu likwidacji progów
(7.218,18 zł),
o Przedszkole nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski – likwidacja progu przed
wejściem do budynku poprzez położenie kostki brukowej
(1.230,73 zł),
o Gimnazjum nr 10, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia – wykonanie podjazdu
– chodnika z kostki brukowej wraz z robotami towarzyszącymi
(4.841,28 zł);
o SP nr 34, dz. Smolna – rozbiórka elementów betonowych
niezbrojonych - likwidacja progu, uzupełnienie posadzki płytkami
antypoślizgowymi (323,74 zł),
o ZSz-P nr 9 (SP nr 6) dz. Zamysłów - rozbiórka elementów
betonowych
niezbrojonych,
ułożenie
posadzki
z
płytek
antypoślizgowych, dostawa i montaż wycieraczki gumowej
(1.211,14 zł),
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika
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o ZSz-P nr 7, dz. Orzepowice – uzupełnienie mocowania krat
nawierzchni podjazdu dla osób niepełnosprawnych, dostawa
i montaż balustrady z płyt z szkła akrylowego (12.398,57 zł),
- Szkoła Podstawowa nr 24 (ZSz-P nr 14) dz. Popielów – wymiana wykładzin
PVC na korytarzu:
- koszt całkowity: 62.251,11 zł , w tym:
o umowa z 13.07.2017 r. na wartość 61.264,96 zł rozliczona
kosztorysem powykonawczym w kwocie 61.021,11 zł,
o opracowanie kosztorysu inwestorskiego remontu -1.230 zł,
- zadanie zakończone 29.08.2017 r.,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice – wymiana
nawierzchni boiska wraz z robotami towarzyszącymi:
- wartość zadania – 199.384,45 zł:
o umowa z 13.07.2017 r. na wartość 196.678,45 zł,
o opracowanie kosztorysu inwestorskiego remontu – 2.706 zł,
- data zakończenia robót: 5.10.2017 r.,
- Przedszkole nr 9, dz. Śródmieście – usunięcie awarii instalacji c.o. poprzez
wymianę pompy obiegowej (zlecenie bezumowne z 9.01. 2017 r. - 4.551 zł, data
wykonania: 9.01.2017 r.),
- Przedszkole nr 7, dz. Północ - usunięcie awarii instalacji c.o. poprzez wymianę
pompy obiegowej (zlecenie bezumowne z 9.01.2017 r. – 2.214 zł, data
wykonania: 9.01.2017 r.).
B. Inwestycje:
Efekty:
- Budowa infrastruktury rowerowej na terenie jednostek oświatowych
w Rybniku:
- koszt całkowity: 610.080 zł (umowa z 31.01.2017 r. na wartość – 610.080 zł,
data zakończenia: 2.06.2017 r., koszt budowy wiaty rowerowej na terenie
oświatowej jednostki: 19.680 zł, data zakończenia: 2.06.2017 r.),
- efekt rzeczowy – budowa 31 wiat rowerowych na terenie jednostek oświatowych
(Szkół Podstawowych nr: 5, 34, 12, 19, 20, 21, 22, Zespołów SzkolnoPrzedszkolnych nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, Gimnazjów nr: 1, 2, 3, 4, 5, 7,
12, 13, IV LO, ZS nr 1, ZS nr 3, ZSE-U, ZST);
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - likwidacja basenu
krytego i przebudowa pomieszczeń na salę gimnastyczną:
- koszt całkowity: 1.134.467,70 zł (umowa z 14.06.2017 r. rozliczona kosztorysem
powykonawczym w kwocie - 1.091.167,70 zł, dokumentacja z 2016 r. - 43.000 zł),
- zadanie zakończone 14.06.2017 r.,
- wykonany zakres rzeczowy – przebudowa segmentu sportowego w zakresie
dostosowania klatki schodowej do wymogów ochrony przeciwpożarowej,
pomieszczenia nieczynnego basenu na salę gimnastyczną oraz pomieszczeń
zaplecza szatniowo-sanitarnego;
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika
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- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów – zagospodarowanie terenu
w zakresie budowy bieżni, placu zabaw oraz parkingu:
- koszt całkowity: 117.960,04 zł (umowa z 9.01.2017 r. na wartość 98.160,04 zł,
opracowanie dokumentacji w 2016 r.- wartość umowy z 27.07.2016 r. - 19.800
zł, termin opracowania - 28.09.2016 r.),
- zadanie zakończone – 27.04.2017 r.,
- efekt rzeczowy:
o utwardzenie
kostką
brukową
zatoki
manewrowo-postojowej
z odwodnieniem,
o dostawa i ustawienie na fundamentach betonowych urządzeń
zabawowych dla dzieci,
o skocznia w dal z rozbiegiem (bieżnią) o nawierzchni z PU,
o dostawa i ustawienie na fundamentach koszy stalowych i ławek
parkowych;
- Przedszkole nr 20, dz. Boguszowice Osiedle - instalacja systemu monitoringu
wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego (umowa z 11.05.2017 r. na wartość
18.346,15 zł, data zakończenia: 6.07.2017 r.);
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (SP2), dz. Smolna - modernizacja
instalacji elektrycznej i teletechnicznej (koszt całkowity: 398.520,00 zł, umowa
z 12.06.2017 r., data zakończenia: 8.08.2017 r.).
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, dz. Północ – dostawa i montaż kotła
elektrycznego do przygotowania c.w.u. (zlecenie bezumowne z 15.05.2017 r. –
7.982,70 zł, zadanie zakończone: 25.05.2017 r.),
Budżet obywatelski:
- Zakup nagłośnienia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami
Integracyjnymi nr 1, dz. Wielopole (koszt całkowity: 9.395,97 zł, data zakończenia:
21.03.2017 r.).
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych:
- Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski - budowa ogrodzenia od strony
torów kolejowych (umowa z 1.02.2017 r. na wartość - 5.900 zł; data zakończenia 1.03.2017 r.);
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (umowa z 7.02.2017 r. na
wartość 46.740 zł, termin zakończenia: 18.04.2017 r., umowa z 15.05.2017 r.
o przyłączenie dobudowy segmentu do sieci energetycznej - 1.822,90 zł);
- Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - modernizacja
budynku - opracowanie kosztorysu inwestorskiego (koszt opracowania - 12.915 zł).
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Zadania realizowane w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna”, rozdział
90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”:
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta
Rybnika /realizacja w latach 2014 – 2018/:
- projekt obejmujący termomodernizację 19 obiektów użyteczności publicznej (18
obiektów oświatowych i 2 budynki MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich),
realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Konkursu Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚL 2014-2020, działanie 4.3.
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,
poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - Regionalne Inwestycje Terytorialne
(RIT) w wysokości: 19.226.422,03 zł (poziom dofinansowania: 84,99%):
- 2014 – 2015 - koszty całkowite zrealizowanego I etapu przedsięwzięcia
w latach 2014-2015 (4.776.326,90 zł):
- termomodernizację 6 obiektów oświatowych (P 42, G3, SP 15 (ZSz-P nr 13),
SP 35, SP 28, P6 (ZSz-P nr 9)) – 4.517.431,15 zł (2014 r. – 111.299,99 zł
/dokumentacja/, 2015 r. – 4.406.131,16 zł /roboty/), w tym:
- Przedszkole nr 42 – 779.232,26 zł (wydatki w 2015 r. - 771.852,26 zł),
- Gimnazjum nr 3 – 1.063.452,60 zł (wydatki w 2015 r. - 1.042.542,60 zł),
- Szkoła Podstawowa nr 15 (ZSZ-P 13) – 698.835,56 zł (wydatki w 2015 r. 666.855,56 zł),
- Szkoła Podstawowa nr 35 – 876.505,77 zł (wydatki w 2015 r. - 853.135,77 zł),
- Szkoła Podstawowa nr 28 – 758.463,26 zł (wydatki w 2015 r. - 746.778,26 zł),
- Przedszkole nr 6 (ZSz-P9) – 340.941,70 zł (wydatki w 2015 r. - 324.966,71zł);
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
obiektów ujętych w projekcie: 249.264,99 zł,

dla

pozostałych

W dniu 2.10.2017 r. wystąpiono z wnioskiem o refundację poniesionych wydatków
w latach 2014-2015 ze środków RPO w kwocie 3.454.527,98 zł.
- realizacja projektu w 2017 roku:
- koszty promocji ww. obiektów w 2017 roku – zlecenie bezumowne z 7.08.
2017 r. wykonania wraz z montażem tablic pamiątkowych – 1.628,57 zł / 6 sztuk –
realizacja w ramach wartości zamówienia na kwotę 1.900 zł, obejmującego 7
obiektów, w tym promocję dla SP 27 (ZSZ-P 15) w kwocie 271,43 zł), data
zakończenia – 18.08.2017 r.,
- realizacja termomodernizacji 7 obiektów: wartość umów i zlecenia
bezumownego
dla
promocji
przewidywane
wykonanie
wydatków
w budżecie miasta na 2017 rok - 10.186.350,36 zł (w tym przewidywany wkład
środków RPO – 6.067.941,19 zł);
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- zadania zakończone do 31.08.2017 r.:
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 (ZSz-P 11) - lata
realizacji 2014 –2017):
- koszt całkowity- 671.851,04 zł
o 2014 r. – dokumentacja projektowo-kosztorysowa- 17.220 zł,
o 2016 r. – 800,00 zł (koszty przygotowania dokumentacji przetargowej),
o 2017 r. – 653.831,04 zł
wartość umowy z 30.06.2017 r. (roboty i promocja) - 647.831,04
zł
koszty nadzoru inwestorskiego (umowa z 15.03.2017 r.) –
6.000 zł,
- zadanie zakończone w dniu 30.08.2017 r.;
- zadania zakończone po 31.08.2017 r. oraz w toku realizacji na dzień
10.10.2017 r.:
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13 w Rybniku, dz. Chwałowice –
lata realizacji 2015-2017:
- koszt całkowity - 338.634,24 zł:
- 2015 r. - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej –
7.999,99 zł,
- 2017 r. – 330.634,25 zł,
o wartość umowy z 6.07.2017 r. (roboty i promocja) – 324.134,25 zł,
o koszty nadzoru inwestorskiego – umowa z 15.03.2017 r. – 6.500 zł,
- zadanie zakończone w dniu 20.09.2017 r.
(termin zakończenia – 30.08.2017 r. przesunięty Aneksem nr 1 do 20.09.2017 r.);
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Rybniku, dz. Niewiadom – lata realizacji 2016 - 2017:
- koszt całkowity - 1.430.457,26 zł:
- 2015 r. - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 14.760 zł,
- 2016 r. – 800,00 zł (koszty przygotowania dokumentacji przetargowej),
- 2017 r. – 1.414.897,26 zł,
o wartość umowy z 19.05.2017 r. (roboty i promocja) – 1.408.897,26 zł,
o koszty nadzoru inwestorskiego – umowa z 15.03.2017 r. – 6.000 zł,
- zadanie zakończone – 11.09.2017 r. (termin zakończenia wg umowy –
30.08.2017 r. przesunięty Aneksem nr 1 do 20.09.2017 r.);
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 (ZSz-P nr 12)
w Rybniku, dz. Zebrzydowice – lata realizacji 2014-2017:
- koszt całkowity - 2.107.296,31 zł:
- 2014 r. - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej –
30.750 zł,
- 2017 r. – 2.076.546,31 zł,
o wartość umowy z 10.07.2017 r. (roboty i promocja) – 2.070.046,31 zł,
o koszty nadzoru inwestorskiego – umowa z 15.03.2017 r. – 6.500 zł,
- termin zakończenia - 30.08.2017 r. przesunięty Aneksem nr 1 do 9.10.
2017 r.;
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika
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Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (ZSz-P15)
w Rybniku, dz. Chwałęcice - lata realizacji 2015-2017:
- koszt całkowity – 1.092.089,78 zł,
- 2015 r. - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - 28.290 zł,
- 2016 r. – 800,00 zł (koszty przygotowania dokumentacji przetargowej),
- 2017 r.: 1.062.999,78 zł (umowa z 19.05.2017 r. - roboty, promocja –
271,43 zł – zlecenie bezumowne z 7.08.2017 r.),
- termin zakończenia – 25.08.2017 r. przesunięty Aneksem nr 1 do 24.09.
2017 r.;
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku,
dz. Boguszowice Stare - lata realizacji 2014-2017:
- koszt całkowity - 2.725.609,10 zł:
- 2014 r. - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej –
13.038 zł,
- 2016 r. – 800,00 zł (koszty przygotowania dokumentacji przetargowej),
- 2017 r. – 2.711.771,10 zł,
o wartość umowy z 10.07.2017 r. (roboty i promocja) – 2.705.771,10 zł,
o koszty nadzoru inwestorskiego – umowa z 15.03.2017 r. – 6.000 zł,
- termin zakończenia – 30.08.2017 r. przesunięty Aneksem nr 1 do 10.10.
2017 r.;
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku,
dz. Gotartowice (lata realizacji 2015-2017):
- koszt całkowity - 1.959.799,38 zł:
- 2015 r. - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 19.680 zł,
- 2016 r. - 4.448,76 zł (I rata opłaty za przyłączenie do sieci gazowej),
- 2017 r. – 1.935.670,62 zł:
o wartość umowy z 17.08.2017 r. (roboty i promocja) – 1.927.960,74 zł,
o koszty nadzoru inwestorskiego – umowa z 15.03.2017 r. – 6.500 zł,
o 1.209,88 zł - II rata opłaty za przyłączenie do sieci gazowej),
- termin zakończenia – 6.11.2017 r.;
Termomodernizacja budynku ZSz-P nr 1 dz. Wielopole w ramach projektu
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta
Rybnika - II etap” /realizacja w latach 2014-2018/ :
- ZSz-P nr 1 - realizacja w latach 2016-2017,
- koszt całkowity termomodernizacji ZSz-P nr 1 – 1.079.045,97 zł,
o 2016 r.: 30.892,96 (dokumentacja: 28.537,23 zł, opłata przyłączeniowa
do sieci gazowej - 2.355,73 zł),
o 2017 r.: 1.048.153,01 zł (umowa z 22.05.2017 r. na wartość
1.044.397,27 zł, koszty opracowania map terenu inwestycji – 1.400 zł,
opłata przyłączeniowa do sieci gazowej (II rata) - 2.355,73 zł),
- data zakończenia: 6.09.2017 r.;
- Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności
publicznej na terenie miasta Rybnika (SP27 (ZSzP 15), dz. Chwałęcice
i SP28, dz. Kamień):
- realizacja w latach 2015 – 2017:
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-

-

koszty całkowite: 2.115.457,81 zł (koszty projektu - 2.107.838,69 zł, koszty
poza projektem: 7.619,12 zł),
w tym:
o dokumentacja projektowo-kosztorysowa (2015 r.) – 52.890 zł
2016 r.: 7.619,12 zł:
- SP 27 (ZSz-P15) - 3.809,56 zł:
- 3.409,56 zł (opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej),
- 400,00 zł (wydatki na sfinansowanie umowy na koordynację
przygotowania inwestycji oraz pełnienie zastępczego nadzoru
inwestorskiego – 10% wartości umowy),
- SP 28: 3.809,56 zł:
- 3.409,56 zł (opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej),
- 400,00 zł (wydatki na sfinansowanie umowy na koordynację
przygotowania inwestycji oraz pełnienie zastępczego nadzoru
inwestorskiego – 10% wartości umowy),
2017 r.: 2.054.948,69 zł:
o SP nr 27 (w ZSZ-P 15, dz. Chwałęcice) - umowa z 12.6.2017 r. na
wartość 934.800,00 zł (zafakturowanie: 934.799,99 zł),
o SP nr 28, dz. Kamień – umowa z 12.06.2017 r. na wartość
1.119.300,00 zł,
o promocja projektu – 848,70 zł – zlecenie bezumowne z 3.07.2017 r.
(SP 28 - tablica pamiątkowa – 282,90 zł, SP 27 – tablica
informacyjna i pamiątkowa – 565,80 zł),
koszty całkowite SP nr 27 (2015–2017) – 965.620,35 zł,
koszty całkowite SP nr 28 (2015–2017) – 1.149.837,46 zł,
zadanie zakończone - 28.09.2017 r.

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu środków EFRR – RPO – RIT
WŚL 2014-2020 na poziomie 59,64% wydatków kwalifikowalnych (2.092.206,77 zł),
tj.: w wysokości: 1.247.455,18 zł. Złożony został wniosek o zwiększenie poziomu
dofinansowania do 69,01 % i zachowanie kwoty umownej dofinansowania
w wysokości 1.443.831,90 zł w związku z niższą wartością projektu po przetargu.
Projekt uzyskał dofinansowanie w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Działania 4.1. Odnawialne źródła
energii, Poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu
Zachodniego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła
energii i gospodarka niskoemisyjna” na poziomie 59,64 % z
wartości
2.501.649,82 zł wydatków kwalifikowanych, w kwocie nie przekraczającej
1.491.983,95 zł (wartości przed przetargiem).
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12. Wyniki sprawdzianów, egzaminów (dane opublikowane przez OKE Jaworzno)
Wyniki egzaminu gimnazjalnego – 2017
wynik
procentowy

historia

język polski

przyroda

matematyka

język obcy
podstawowy

język obcy
rozszerzony

G01
G02
G03
G04
G05
G06
G07
G10
G11
G12
G13
G17
G18
G ZDZ
GD ZDZ
G Społ
G Ursz
Rybnik
Śląsk

60,97
55,98
61,18
50,98
39,53
44,99
58,93
54,42
55,85
47,60
50,89
82,07
89,20
31,86
33,32
65,67
82,60
57,7
58,6

73,82
72,76
70,48
67,88
43,08
57,60
69,22
67,14
66,73
63,46
63,38
90,03
93,63
34,51
36,91
77,67
89,91
69,1
69,8

54,70
53,79
53,75
49,79
37,14
41,26
52,96
45,25
51,78
41,74
46,81
71,00
78,10
30,37
31,68
58,00
81,11
52,9
51,7

49,85
50,80
42,05
48,43
19,36
35,03
47,94
39,22
43,02
32,86
45,19
78,72
92,48
20,37
16,91
56,06
82,15
48,7
45,8

69,3
71,2
60,6
55,0
51,1
47,8
63,4
60,0
47,2
51,8
55,5
97,1
98,9
33,4
32,7
87,6
91,7
66,4
68,2

44,7
47,1
36,1
32,8
29,9
25,0
43,7
37,2
24,1
31,4
32,4
90,7
95,4
13,2
13,5
77,7
77,5
46,9
49,4

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika

Strona 22

Informacja o Stanie Realizacji Zadań Oświatowych w Rybniku w roku szkolnym 2016/2017

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika

Strona 23

Informacja o Stanie Realizacji Zadań Oświatowych w Rybniku w roku szkolnym 2016/2017

Wyniki egzaminu maturalnego 2016
Szkoły prowadzone przez Miasto Rybnik
OJB

ZS 1
ZS 2
IV LO
ZS 3
ZS 5
ZST
ZSME
ZSEU
ZSB
ZS5
RCEZ

nazwa szkoły

I Liceum Ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące
Technikum nr 1
Technikum nr 2
Technikum nr 3
Technikum nr 4
Technikum nr 5
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
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liczba uczniów którzy
przystąpili do matury

zdawalność
procentowo

192
180
87
68
14
327
102
205
98
5
15

97,4
100
88,5
76,5
35,7
75,8
79,4
68,3
73,5
60
20
Strona 24

Informacja o Stanie Realizacji Zadań Oświatowych w Rybniku w roku szkolnym 2016/2017

Szkoły nieprowadzone przez Miasto Rybnik
nazwa szkoły
Urszulanki (LO)
Anders (LO)
OŚWIATA
(LOD)
ŻAK (LOD)
ATUT (LOD)
Twoja-Szkoła
(LOD)

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr
Urszulanek Unii Rzymskiej
Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. gen.
Władysława Andersa
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
OŚWIATA
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK
ATUT Lider Kształcenia Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych
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liczba uczniów którzy
przystąpili do matury

zdawalność
procentowo

59

100

8

87,5

14

14,3

26

15,4

10

20

3

66,7
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Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2016
Szkoły prowadzone przez Miasto Rybnik
Nazwa szkoły

Nazwa kwalifikacji

Obecnych na
obu częściach
egzaminu

Uzyskało
świadectwo
[%]

ZS 5 - Technikum nr 5

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

6

83,3

ZS 5 - Technikum nr 5

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych
obiektów architektury krajobrazu

9

55,6

ZST - Technikum nr 1
ZST - Technikum nr 1
ZST - Technikum nr 1

Organizacja i nadzorowanie transportu
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

33
32
30

66,7
71,9
90,0

ZST - Technikum nr 1

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz
urządzeń peryferyjnych

40

82,5

ZST - Technikum nr 1

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i
administrowanie sieciami

32

81,3

ZST - Technikum nr 1
ZST - Technikum nr 1

Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
Eksploatacja złóż podziemnych

36
60

91,7
100,0

ZST - Technikum nr 1

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i
elektronicznych układów pojazdów samochodowych

26

96,2

ZST - Technikum nr 1

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

32

93,8

ZST -Szkoła Policealna
dla Dorosłych nr 1

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej

5

100,0

ZST -Szkoła Policealna
dla Dorosłych nr 1

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz
administrowanie bazami

3

66,7

ZSME -Technikum nr 2
ZSME -Technikum nr 2
ZSME -Technikum nr 2

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

32
13
15

100,0
100,0
100,0

ZSME -Technikum nr 2

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i
administrowanie sieciami

28

85,7

ZSME -Technikum nr 2

Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy
abonenckich

13

92,3

ZSME -Technikum nr 2

Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i
przesyłania energii cieplnej

11

63,6

ZSME -Technikum nr 2

Użytkowanie obrabiarek skrawających

12

91,7

ZSME - Zasadnicza
Szkoła Zawodowa nr 2

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i
narzędzi

1

–

ZSEU - Technikum nr 3
ZSEU - Technikum nr 3

Prowadzenie sprzedaży
Sprzedaż produktów i usług reklamowych

9
24

100,0
75,0

ZSEU - Technikum nr 3

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i
informacji w procesach produkcji, dystrybucji i
magazynowania

52

90,4

ZSEU - Technikum nr 3

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji
procesów transportowych

27

81,5

ZSEU - Technikum nr 3
ZSEU - Technikum nr 3
ZSEU - Technikum nr 3

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Sporządzanie potraw i napojów
Planowanie i realizacja usług w recepcji

44
56
22

84,1
98,2
90,9

ZSEU - Zasadnicza
Szkoła Zawodowa nr 3

Sporządzanie potraw i napojów

15

100,0

ZSB - Technikum nr 4

Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem
instalacji sanitarnych

4

75,0

ZSB - Technikum nr 4

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem
dróg i obiektów mostowych

13

69,2

ZSB - Technikum nr 4

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

53

92,5
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ZSB - Technikum nr 4

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
oraz opracowywanie wyników pomiarów

19

94,7

ZSB - Technikum nr 4

Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

24

79,2

ZSB - Technikum nr 4

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz
urządzeń peryferyjnych

26

92,3

ZSB - Technikum nr 4

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i
administrowanie sieciami

31

90,3

ZSB - Zasadnicza Szkoła Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem
Zawodowa nr 4
instalacji sanitarnych

1

–

ZSB - Zasadnicza Szkoła
Wykonywanie izolacji przemysłowych
Zawodowa nr 4

9

55,6

ZS 6 - Zasadnicza Szkoła Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach
Zawodowa Specjalna
świadczących usługi hotelarskie

1

–

Obecnych na
obu częściach
egzaminu

Uzyskało
świadectwo
[%]

4

75,0

10

80,0

20

65,0

7

85,7

7

71,4

11

54,5

23

43,5

13

100,0

9

100,0

15

73,3

5

80,0

13

84,6

12

91,7

11

100,0

3
7

100,0
0,0

1

–

1

–

3

100,0

Szkoły nieprowadzone przez Miasto Rybnik
Nazwa szkoły
Technikum TEB Edukacja
Technikum TEB Edukacja
Technikum TEB Edukacja

Technikum TEB Edukacja
Technikum TEB Edukacja
Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych
Szkoła Europejska EuroCollege
Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych
Szkoła Europejska EuroCollege
Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych
Szkoła Europejska EuroCollege
Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych
Szkoła Europejska EuroCollege
Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych
Szkoła Europejska EuroCollege
Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych
Szkoła Europejska EuroCollege
Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych
Szkoła Europejska EuroCollege
Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych
Szkoła Europejska EuroCollege

Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika

Nazwa kwalifikacji
Rejestracja i obróbka obrazu
Sprzedaż produktów i usług
reklamowych
Montaż i eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń
peryferyjnych
Projektowanie lokalnych sieci
komputerowych i administrowanie
sieciami
Planowanie i realizacja imprez i
usług turystycznych
Prowadzenie rachunkowości
Wykonywanie zabiegów
kosmetycznych twarzy
Wykonywanie zabiegów
kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Rozliczanie wynagrodzeń i danin
publicznych
Obsługa klienta w jednostkach
administracji
Montaż i eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń
peryferyjnych
Świadczenie usług w zakresie
masażu
Asystowanie lekarzowi dentyście i
utrzymanie gabinetu w gotowości do
pracy
Prowadzenie działalności
profilaktyczno-leczniczej pod
nadzorem i na zlecenie lekarza
dentysty oraz utrzymanie gabinetu w
gotowości do pracy i prowadzenie
promocji zdrowia
Prowadzenie sprzedaży
Rejestracja i obróbka obrazu
Montaż i konserwacja maszyn i
urządzeń elektrycznych
Montaż i konserwacja instalacji
elektrycznych
Sporządzanie potraw i napojów
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Wykonywanie zabiegów
kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Sporządzanie i wytwarzanie
produktów leczniczych oraz
Medyczna Szkoła Policealna Województwa
prowadzenie obrotu środkami
Śląskiego w Rybniku
farmaceutycznymi i materiałami
medycznymi
Szkoła Policealna Województwa Śląskiego dla Świadczenie usług w zakresie
Dorosłych w Rybniku
masażu
Szkoła Policealna OŚWIATA

14

92,9

18

94,4

14

71,4

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu
ŻAK w Rybniku

Rozliczanie wynagrodzeń i danin
publicznych

10

90,0

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu
ŻAK w Rybniku

Obsługa klienta w jednostkach
administracji

19

89,5

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu
ŻAK w Rybniku

Wykonywanie kompozycji
florystycznych

18

83,3

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu
ŻAK w Rybniku

Świadczenie usług opiekuńczych

1

–

2

100,0

10

0,0

4

50,0

6

16,7

4

100,0

7

100,0

11

36,4

4

25,0

7

57,1

Niepubliczna Policealna Szkoła
Bezpieczeństwa dla Dorosłych ŻAK

Zarządzanie bezpieczeństwem w
środowisku pracy
Montaż i eksploatacja komputerów
Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki
osobistych oraz urządzeń
dla Dorosłych ŻAK
peryferyjnych
Projektowanie lokalnych sieci
Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki
komputerowych i administrowanie
dla Dorosłych ŻAK
sieciami
Tworzenie aplikacji internetowych i
Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki
baz danych oraz administrowanie
dla Dorosłych ŻAK
bazami
Niepubliczna Policealna Szkoła Kosmetyki dla Wykonywanie zabiegów
Dorosłych ŻAK
kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK w
Rybniku
Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu
COBRA-POŁUDNIE w Rybniku
ATUT Lider Kształcenia - Szkoła Policealna
dla Dorosłych w Rybniku
ATUT Lider Kształcenia - Policealna Szkoła
Medyczna dla Dorosłych w Rybniku
Policealna Szkoła Centrum Edukacji
SIÓDEMKA

Świadczenie usług opiekuńczych
osobie chorej i niesamodzielnej

Prowadzenie rachunkowości

5

40,0

Policealna Szkoła Centrum Edukacji
SIÓDEMKA

Obsługa klienta w jednostkach
administracji

4

100,0

Policealna Szkoła Centrum Edukacji
SIÓDEMKA

Prowadzenie chowu, hodowli i
inseminacji zwierząt
Wykonywanie czynności
pomocniczych z zakresu usług
weterynaryjnych
Wykonywanie kompozycji
florystycznych

6

16,7

1

–

5

80,0

4

100,0

5

80,0

Policealna Szkoła Centrum Edukacji
SIÓDEMKA
Policealna Szkoła Centrum Edukacji
SIÓDEMKA
Policealna Szkoła Centrum Edukacji
SIÓDEMKA
Policealna Szkoła Centrum Edukacji
SIÓDEMKA
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Ochrona osób i mienia
Zarządzanie bezpieczeństwem w
środowisku pracy
Świadczenie usług opiekuńczych
osobie chorej i niesamodzielnej

Świadczenie usług opiekuńczych
osobie chorej i niesamodzielnej
Asystowanie lekarzowi dentyście i
utrzymanie gabinetu w gotowości do
pracy
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13. Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorium oświaty
W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono 3 ewaluacje zewnętrzne, 18 kontroli
planowych oraz 8 kontroli doraźnych. W 7 przypadkach wydano zalecenia
pokontrolne, a w 1 przypadku sprawdzono realizację wydanych wcześniej zaleceń.
Z informacji przekazanych przez dyrektorów szkół wynika, że zalecenia zostały
zrealizowane.
14. Ewidencja szkół niepublicznych
Do zadań oświatowych jednostki samorządu terytorialnego należy również
prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych. W ewidencji
prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rybnika w dniu 1 września 2016 r. znajdowało
się 79 placówek.
Ponadto na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego mogą funkcjonować
szkoły i placówki publiczne, niebędące jednostkami budżetowymi, prowadzone przez
osoby fizyczne lub prawne. W Rybniku na podstawie decyzji Prezydenta Miasta
Rybnika zezwalających na założenie szkoły publicznej funkcjonują 3 szkoły
publiczne prowadzone przez osobę prawną.
Szczegółowe informacje w zakresie liczby i rodzaju szkół i placówek niepublicznych
oraz publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne przedstawia
poniższa tabela.
Łączna liczba szkół i placówek
Szkoły publiczne, w tym:
- szkoły dla dzieci i młodzieży, w tym:
- szkoły podstawowe
- gimnazja
- licea ogólnokształcące
Niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego, w tym:
- przedszkola
- punkty przedszkolne
Szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych, w tym:
- szkoły dla dzieci i młodzieży, w tym:
-szkoły podstawowe
- gimnazja
- licea ogólnokształcące
- technika
- zasadnicze szkoły zawodowe
- szkoły dla dorosłych, w tym:
- gimnazja
- licea ogólnokształcące
- szkoły policealne
Szkoły niepubliczne bez uprawnień szkół publicznych, w tym:
- szkoły dla dorosłych, w tym:
-szkoły policealne
Niepubliczne placówki pozaszkolne, w tym:
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne
- placówki kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania i
doskonalenia zawodowego
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15. Dotowanie szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby
fizyczne lub prawne
W oparciu o art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty szkoły niepubliczne oraz
publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne mogą ubiegać się o dotację
z budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. Zadaniem Miasta Rybnika jest
zatem dotowanie tych spośród ww. szkół, które w odpowiednim czasie i trybie złożyły
wniosek o udzielanie dotacji na dany rok budżetowy lub które uzyskały zgodę
Prezydenta Miasta Rybnika na otrzymywanie ww. dotacji.
Zarówno w 2016 r. jak i w 2017 r. z budżetu Miasta Rybnika były udzielane dotacje
dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub
prawne. W roku szkolnym 2016/2017 dotowano 48 szkół i placówek oświatowych.
Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.
Typ i rodzaj placówki

1. Szkoły publiczne
w tym:
a) szkoły dla dzieci i młodzieży
w tym:
- szkoły podstawowe
- gimnazja
- licea ogólnokształcące

2. Niepubliczne placówki
w tym:
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne

3. Niepubliczne placówki wychowania
przedszkolnego
w tym:
- przedszkola
- przedszkola specjalne
- punkty przedszkolne

4. Szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół
publicznych
w tym:
a) szkoły dla dzieci i młodzieży
w tym:
-szkoły podstawowe
- gimnazja
- licea ogólnokształcące
- technika
- zasadnicze szkoły zawodowe
- szkoły policealne

b) szkoły dla dorosłych
w tym:

Liczba dotowanych
placówek

Łączna kwota dotacji

3

5 943 386,81

3

5 943 386,81

1
1
1

1 760 178,06
2 651 635,11
1 531 573,64

1

99 501,96

1

99 501,96

11
5
1
5

3 720 159,47
2 485 351,04
723 502,68
511 305,75

33

9 183 504,39

10

6 753 257,75

1
3
2
1
2
1

552 023,33
1 132 979,42
98 717,27
1 435 554,68
3 407 220,41
126 762,64

23

2 430 246,64

- gimnazja
- licea ogólnokształcące
- szkoły policealne

2
7
14

72 032,54
850 454,04
1 507 760,06

5. Kwalifikacyjne kursy zawodowe

3*

64 225,76

48

19 010 778,39

Razem

* kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadziły trzy ze szkół, które otrzymują również dotację na
działalność bieżącą

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika

Strona 30

Informacja o Stanie Realizacji Zadań Oświatowych w Rybniku w roku szkolnym 2016/2017

16. Stypendia i zasiłki szkolne
Uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Rybnika przysługuje pomoc materialna
o charakterze socjalnym, w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.
Pomoc materialna jest finansowana w 80% z budżetu państwa oraz w 20% ze
środków własnych gminy.
Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności
gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub gdy rodzina jest niepełna.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może
być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium
szkolnego. Zasady przyznawania ww. świadczeń są szczegółowo opisane
w rozdziale 8a ustawy o systemie oświaty.
W roku szkolnym 2016/2017 wydano łącznie 767 decyzji przyznających prawo do
stypendium szkolnego oraz 6 decyzji odmawiających takiego prawa. Na
podstawie decyzji pozytywnych (wydanych w roku szkolnym dla części uprawnionych
wnioskodawców dwukrotnie) oraz na podstawie złożonych dokumentów
potwierdzających poniesienie kosztów na cele edukacyjne, wypłacono stypendia
szkolne stanowiące refundację poniesionych przez wnioskodawców wydatków.
Okres wypłaty stypendium
Liczba
szkolnego
uczniów
za okres 01.09.-31.12.2016 r.
449
za okres 01.01.-30.06.2017 r.
318
Łącznie wypłacono w roku szkolnym 2016/2017

Kwota wypłaconego
stypendium
151 897,21 zł
130 092,49 zł
281 989,70 zł

W roku szkolnym 2016/2017 wydano również 5 decyzji przyznających zasiłek
szkolny, na podstawie których wypłacono w formie świadczenia pieniężnego na
pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, jednorazowe zasiłki
szkolne.
Liczba
uczniów
za okres 01.09.-31.12.2016 r.
3
za okres 01.01.-30.06.2017 r.
2
Łącznie wypłacono w roku szkolnym 2016/2017
Okres wypłaty zasiłku szkolnego

Kwota wypłaconych
zasiłków
1 230,00 zł
880,00 zł
2 110,00 zł

17. Stypendia Prezydenta Miasta i Rybnicki Prymus
Najlepsi uczniowie z rybnickich szkół otrzymali Stypendia Prezydenta Miasta.
Stypendium może otrzymać jeden, najlepszy uczeń z każdej (młodzieżowej) szkoły,
w sumie przyznano 57 stypendiów:
 27 dla uczniów szkół podstawowych,
 14 dla uczniów gimnazjów,
 16 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
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Za szczególne osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach uczniowie otrzymują Tytuł
Rybnickiego Prymusa, w sumie Tytuł Rybnickiego Prymusa otrzymało 150 uczniów:
 46 uczniów w kategorii nauka,
 45 uczniów w kategorii kultura,
 59 uczniów w kategorii sport szkolny.
18. Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych.
A. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 Zespół Szkół nr 6, projekt „Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli
pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.” Głównym
celem projektu jest transfer ciekawych rozwiązań a także doskonalenie
i modernizacja metod pracy w zakresie kształcenia zawodowego osób
z niepełnosprawnością, a w szczególności osób z orzeczonym lekkim,
umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.
W ramach projektu 20 nauczycieli szkoły wyjedzie do Hiszpanii, gdzie będą mogli
poznać hiszpański system szkolnictwa zawodowego ze szczególnym
ukierunkowaniem na kształcenie osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Projekt trwa do 30.06.2018 r., a jego budżet wynosi: 117 071,98 zł.
 Zespół Szkół Budowlanych, projekt „Wykorzystaj swoją szansę – staże
rybnickiej „Budowlanki”. Celem głównym projektu jest zdobywanie
i wykorzystywanie wiedzy praktycznej w nowym środowisku zawodowym. Udział
w stażu ułatwi uczniom dalszy rozwój osobisty, a także start na rynku pracy. Staż
umożliwi uczestnikom obserwację organizacji i kultury pracy w Portugalii
i Wielkiej Brytanii, rozwój ich kompetencji kulturowych, społecznych
i językowych. Projekt będzie realizowany do 30.06.2018, a jego budżet wynosi
473 154,64 zł.
 Zespół Szkół Technicznych, projekt „Wzrost potencjału zawodowego
i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr
1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku”. Głównym
celem projektu jest wzmocnienie potencjału osobistego, społecznego
i zawodowego oraz konkurencyjności na rynku pracy, co zwiększy szansę
uczestników projektu na zatrudnienie po ukończeniu szkoły. Uczestnikami
projektu będą uczniowie klas 3 o specjalizacji informatyka, mechatronika,
urządzenia i systemy energii odnawialnej oraz absolwenci ww. kierunków, razem
75 osób. Projekt trwa do 30.06.2018, a jego budżet wynosi: 760 332,56 zł.
 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7, im. Czesława Miłosza (obecnie
Szkoła Podstawowa nr 36), projekt „O krok dalej…”. Celami projektu są:
zaangażowanie kadry nauczycielskiej w mobilności między szkołami
partnerskimi; rozwój wśród nauczycieli umiejętności współpracy między sobą,
z rodzinami uczniów oraz ze światem zewnętrznym; podnoszenie jakości
komunikacji oraz kwalifikacji zawodowych celem odnalezienia wartości
wspólnych dotyczących szkoły, rodziców oraz społeczności lokalnej; poprawa
jakości i zwiększenie wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli; integracja
wymiaru europejskiego do programu nauczania; zacieśnienie współpracy
z partnerami z innych krajów. Projekt trwa do 14.06.2018 r., a jego budżet wynosi
205 062,34 zł.
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 IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku, projekt „MIT
Labs: Teach Outside the Box.” („Laboratorium motywacji, innowacji i technologii.
Klucz do nauczania.”). Celem projektu jest wprowadzenie zmian w procesie
nauczania i uczenia się oraz relacjach nauczyciel-uczeń i nauczyciel-rodzic,
które stanowią podstawę dobrze funkcjonującej szkoły. Zmiany te ukierunkowane
są na wzbudzenie większej motywacji uczniów do nauki poprzez
wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych. Projekt trwa do
14.06.2018 r., a jego budżet wynosi 212 483,11 zł.
 Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku, projekt
„Uczenie to nasza wspólna pasja.” Projekt ma na celu poprawę jakości pracy
szkoły oraz jakości pracy nauczycieli. W trakcie trwania projektu nauczyciele
będą uczestniczyć w kursach zorganizowanych za granicą. Ponadto w celu
poszerzenia swoich umiejętności językowych nauczyciele będą uczestniczyć w
kursie przygotowawczym z języka angielskiego na terenie szkoły. Projekt trwa do
14.05.2018 r., a jego budżet wynosi 152 773,86 zł.
 Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku, projekt
"Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji
w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły
i uczniów" Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez
podniesienie umiejętności językowych (język włoski) i rozwój umiejętności
w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych w rzeczywistości szkolnej przez 5 nauczycieli poprzez
kształcenie własne i udział w 2-tygodniowym kursie językowym we Włoszech.
Projekt trwa do 30.04.2018 r., a jego budżet wynosi 57 117,08 zł.
B. Erasmus+
 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, projekt „Nauka z pierwszej ręki poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian.”
Cele projektu: rozwój koncepcji zdobywania i przekazywania wiedzy, poprawa
wyników nauczania w zakresie przedmiotów podstawowych, wzrost
kompetencji kluczowych i społecznych uczniów z uwzględnieniem osiągnięć
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wytworzenie lub
pozyskanie nowych materiałów i pomocy dydaktycznych, zwiększenie
efektywności wykorzystania TIK, wzrost motywacji uczniów do nauki
i nauczycieli do pracy oraz wzmocnienie potencjału placówki (polepszenie
identyfikacji uczniów i nauczycieli ze szkołą jako miejscem nauki i pracy,
integracja nauczycieli i kadry zarządzającej, wzmocnienie potencjału
europejskiego
placówki,
poprawa
umiejętności
językowych,
międzykulturowych i kwalifikacji zawodowych nauczycieli i kadry w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych). Projekt trwa do 31.08.2018 r.,
a jego budżet wynosi 28 963 euro.
 Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki
w Rybniku, projekt „Zawodowcy w Europie”. Projekt został napisany dla
uczniów klasy 2 Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodach:
elektryk, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych oraz operator
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obrabiarek skrawających. Dzięki praktykom z jednej strony uczeń nabędzie
dodatkowe umiejętności, a z drugiej zmobilizuje się do bardziej intensywnej
pracy, której przyświecać będzie jeden cel: zdobycie solidnego wykształcenia
i pewności siebie. Projekt trwa do: 30.09.2018, a jego budżet wynosi: 58 880
euro.
 Zespół Szkół nr 6 , projekt „I am prosperous”. Cele projektu: wzmacnianie
poczucia własnej wartości uczniów niepełnosprawnych intelektualnie poprzez
włączenie ich do działań projektowych, w tym wyjazdów do szkół partnerskich;
włączenie młodzieży niepełnosprawnej do życia społecznego poprzez udział
we wspólnych zajęciach z ich pełnosprawnymi rówieśnikami z kraju oraz ze
szkół partnerskich. Projekt trwa do 2.10.2018 r., a jego budżet wynosi:
17 355 euro.
 Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
Polski (obecnie Zespół Szkół Sportowych), projekt „Migration: Europe's
challenge for the 21st century”, Projekt jest dwuletnim projektem pięciu
europejskich szkół z pięciu różnych krajów. Jego głównym tematem jest
migracja w jego różnych aspektach (migracja za pracą, emigracja, imigracja,
ruchy na rzecz uchodźców). Naszym głównym celem jest uświadomienie
uczniom kwestii związanych z migracją. Projekt trwa do 30.09.2018 r., a jego
budżet wynosi 21 705 euro.
 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, projekt „Let's explore Europe – together
we are one.”, Projekt obejmuje pięć państw partnerskich: Niemcy koordynatora, Portugalię, Litwę, Turcję i Polskę. Projekt będzie trwał trzy lata,
do sierpnia 2019 r. i obejmuje głównie uczniów klas I - IV.
Uczniowie biorą udział w wymianie listów i kartek świątecznych, w wielu
konkursach międzynarodowych oraz w wymianach zagranicznych. Projekt
trwa do 31.08.2019 r., a jego budżet wynosi 17 870 euro.
C. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020


Projekt „Pięćdziesiątka na start”, którego celem było zapewnienie równego
bezpłatnego dostępu do edukacji przedszkolnej 150 dzieciom poprzez
utworzenie 6 dodatkowych oddziałów przedszkolnych oraz pośrednio poprawa
jakości edukacji przedszkolnej dla wszystkich 275 dzieci w powstałym nowo
wybudowanym przedszkolu nr 50 w Rybniku Boguszowicach. Zapewnienie
wsparcia w nowowybudowanej placówce odbywało się będzie poprzez
upowszechnienie oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,
zapewniając im dostęp do edukacji przedszkolnej. Wartość projektu
420 352,50 zł. Okres realizacji 2016.09.01- 2017.08.31.



Projekt „Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki
nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik” obejmuje działania na rzecz
wyrównywania szans zawodowych i społecznych matek i ojców w zakresie
możliwości powrotu na rynek pracy poprzez zapewnienie środków na
założenie, wyposażenie i utrzymanie czterech punktów opieki dziennej nad
dziećmi w wieku od 1 do 3 lat. Budżet projektu wynosi 211 989,00 zł, a jego
zakończenie zaplanowane jest na X 2017 r.
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Projekt „Przedszkole równych szans”, którego celem jest wyrównywanie
szans edukacyjnych 40 dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach
specjalnych P 49 w SOSW i P 48 w SZSP oraz przedszkolu z oddziałami
integracyjnymi P17 i P 39 w Rybniku zwiększając ich udział
w specjalistycznych terapiach, zajęciach usprawniających i ułatwiających
komunikację oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w zakresie
niwelowania dysfunkcji oraz rozwijania kompetencji społecznych poprzez
udział w aktywnościach korekcyjno-kompensacyjnych poszerzających ofertę
edukacyjną w przedszkolach. Ponadto podniesienie kompetencji kadry
pedagogicznej poprzez studia podyplomowe, szkolenia i kursy oraz wsparcie
psychologiczne rodziców /opiekunów w formie warsztatów psychologicznych.
Wyposażenie placówek w pomoce oraz zakup wyposażenia Sali doświadczeń
świata w P 49 w SOSW. Budżet projektu wynosi 302 581,65 zł, okres
realizacji X 2016-X 2017r.

19. Inne działania podejmowane przez Wydział Edukacji
Wydarzenia organizowane przez Wydział Edukacji,
 21 marca 2017 r. – Targi edukacji,
 25 maja 2017 r. – Festiwal Nauki dla szkół podstawowych,
 31 maja 2017 – Dzień Dziecka w 5 dzielnicach miasta Paruszowiec,
Niewiadom, Niedobczyce, Śródmieście, Chwałowice,
 1 czerwca 2017 – Festiwal Ekologiczny,
 9 czerwca 2017 – Finał programu profilaktycznego dla gimnazjów „Pasjonaci”
 październik 2016 – czerwiec 2017 - Interdyscyplinarny Program Edukacji
Medialnej KINO SZKOŁA w ramach którego organizowano seanse wraz
z prelekcją dla dzieci z dwudziestu
rybnickich szkół podstawowych
i gimnazjów.
Reforma systemu edukacji w Rybniku
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe wymusiła szereg działań, które radykalnie zmieniły sieć szkolną Miasta
Rybnika.
Siedem dotychczasowych gimnazjów zostało przekształconych w samodzielne
szkoły podstawowe (sześć pierwszych to będą szkoły obwodowe). Numeracja
reaktywowanych podstawówek jest taka, jak przed reformą wprowadzającą
gimnazja:
 Gimnazjum nr 1 w Szkołę Podstawową nr 9 – Śródmieście,
 Gimnazjum nr 2 w Szkołę Podstawową nr 10 – Maroko-Nowiny (Zespół
Szkół Sportowych),
 Gimnazjum nr 7 w Szkołę Podstawową nr 36 – Boguszowice Stare,
 Gimnazjum nr 10 w Szkołę Podstawową nr 4 – Ligota-Ligocka Kuźnia,
 Gimnazjum nr 11 w Szkołę Podstawową nr 33 – Niedobczyce (Zespół Szkół
nr 5),
 Gimnazjum nr 12 w Szkołę Podstawową nr 23 – Niewiadom,
 Gimnazjum nr 6 w Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego nr 31 –
Maroko-Nowiny, to będzie szkoła bez obwodu - tylko dla sportowców
(Zespół Szkół nr 3).
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Wygaszone zostaną dwa dwujęzyczne gimnazja – nr 17 i 18, które obecnie, z
liceami ogólnokształcącymi tworzą zespoły szkół nr 1 i nr 2.
Cztery kolejne gimnazja: w Chwałowicach, Rybnickiej Kuźni, Boguszowicach
Osiedlu i w Radziejowie zostały włączone do istniejących w ich pobliżu szkół
podstawowych:
 Gimnazjum nr 3 do Szkoły Podstawowej nr 35,
 Gimnazjum nr 4 do Szkoły Podstawowej nr 15 (Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 13),
 Gimnazjum nr 5 do Szkoły Podstawowej nr 18 (Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 8),
 Gimnazjum nr 13 do Szkoły Podstawowej nr 24 (Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 14).
Utworzenie nowych szkół podstawowych wiązało się też z koniecznością nowego
podziału miasta na obwody szkolne.
Reforma nie ominęła też gimnazjów specjalnych:
 Gimnazjum nr 15 zostało włączone do tamtejszej Szkoły Podstawowej nr 7
(Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy),
 Gimnazjum nr 16 zostało włączone do działającej tam Szkoły Podstawowej
nr 38 (Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny),
 Gimnazjum nr 19 zostało przekształcone w IX Liceum Ogólnokształcące
(Zespół Szkół nr 6).
Skutki reformy oświaty i zmian w przepisach oświatowych (koszty osobowe)
Wzrost liczby oddziałów o 11 na co składa się:
• wzrost liczby oddziałów przedszkolnych o 4 (roczny koszt ok. 572 160 zł),
• wzrost liczby oddziałów szkolnych o 7 (roczny koszt ok. 1 671 290 zł)
Pozostawienie klas VII w szkole podstawowej spowodowało wzrost liczby
oddziałów w stosunku do sytuacji gdyby uczniowie ci przechodzili do
gimnazjów. Oddziały w gimnazjach były zdecydowanie lepiej zapełnione.
Utworzenie 7 nowych szkół podstawowych spowodowało konieczność
uruchomienia 7 świetlic szkolnych, co pociągnęło za sobą zatrudnienie
wychowawców – ok. 5 dodatkowych etatów (roczny koszt ok. 268 950 zł).
Cześć zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które do tej pory były
realizowane bezpłatnie w ramach 40 godz. czasu pracy, na skutek zmian
w ustawie Karta Nauczyciela musi być prowadzonych odpłatnie, co powoduje
wzrost zatrudnienia o ok. 15 etatów (roczny koszt ok. 896 320 zł).
Konieczność zatrudnienia pomocy nauczyciela dla uczniów niepełnosprawnych –
wzrost zatrudnienia o ok. 15 etatów (roczny koszt ok. 524 620 zł).
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Koszty rzeczowe reformy oświaty - 1.392.250 zł (w roku 2017)
•
•
•
•
•

371.200 zł - koszty utworzenia i wyposażenia pracowni (fizyczna, chemiczna,
biologiczna i geograficzna),
97.700 zł - koszty utworzenia i wyposażenia nowych świetlic szkolnych,
249.800 zł - koszty utworzenia i wyposażenia sal dla nauczania
początkowego,
166.550 zł - inne wydatki (doposażenie bibliotek, szatnie szkolne,
przystosowanie stołówek, zakupy do pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
pieczęcie itp.),
507.000 zł - remonty związane z dostosowaniem pomieszczeń
W związku z planowaną reformą MEN przewidziało zwiększenia w kwocie
subwencji przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego - Miasto
Rybnik otrzymało zwiększenie w kwocie 220.953 zł.

Skutki osobowe reformy oświaty
• 31 osób odeszło z zawodu nauczyciela,
• 43 osoby przeniosły się do innej placówki,
• 6 osób dotknęło ograniczone zatrudnienie (brak możliwości pracy w pełnym
wymiarze godzin),
• 59 osób musi uzupełniać etat w innej placówce,
• wzrosła liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych:
obecnie wynosi 380 osób (w analogicznym okresie roku poprzedniego
wynosiła 273 osoby).
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