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Wstęp  
 

Już po raz ósmy Prezydent Miasta Koszalina przedkłada Radzie Miejskiej w Koszalinie Informację 
o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Koszalin za poprzedni rok szkolny. Pierwsza taka 
informacja została przedstawiona w październiku 2009 roku i obejmowała swoim zakresem rok 
szkolny 2008/2009. 

Konieczność sporządzenia takiego dokumentu wynika z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z nim 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 sprawdzianu i 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. Ponadto informacja powinna zawierać wyniki nadzoru pedagogicznego 
sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których 
prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. 

Przedłożona Informacja, oprócz obligatoryjnych elementów, została poszerzona m.in. o dane 
dotyczące organizacji szkół i placówek w roku szkolnym 2015/2016, struktury i wysokości 
wynagrodzeń w koszalińskich jednostkach oświatowych, dodatkowej oferty edukacyjnej, sukcesów 
uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, wyników zmagań sportowych w ramach 
wojewódzkich rozgrywek na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
zakresu udzielanej uczniom pomocy materialnej czy też informacji o projektach realizowanych przez 
szkoły, które uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.   

Co roku opracowywany dokument zawiera szczegółowy opis wybranego zadania oświatowego, 
spośród tych realizowanych przez Gminę Miasto Koszalin. W tym roku w ten sposób przedstawiony 
został ważny obszar koszalińskiej oświaty, tj. szkolnictwo niepubliczne. Zadanie to w 2016 roku 
pochłonie z Budżetu Miasta ponad 18 mln. zł. Środki te pozwalają na dotowanie 55 niepublicznych 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Z ich oferty korzysta co roku ponad 3 tys. uczniów  
i słuchaczy.  

Mam nadzieję, że przedstawiony dokument pozwoli przybliżyć obraz koszalińskiej oświaty,  
a dzięki jego stałemu układowi, jest też dodatkowym narzędziem pozwalającym na monitorowanie 
jakości pracy szkół oraz sposobu realizowania przez Gminę Miasto Koszalin zadań oświatowych.   

 

        Piotr Jedliński 
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 I. Szkolnictwo niepubliczne 
 

Gmina Miasto Koszalin, oprócz prowadzenia publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, 
realizuje również zadania w zakresie prowadzenia ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz 
udziela im dotacji. Miasto jest ważnym ośrodkiem edukacyjnym dla podmiotów niepublicznych, o czym 
świadczy fakt, że swoją działalność tutaj prowadzą 92 podmioty (w tym 55 dotowanych przez Miasto), a kwota 
udzielonych im dotacji z roku na rok rośnie. Planowana wartość dotacji z tego tytułu w 2016 roku wynosi 
obecnie 18,7 mln. zł. 

Niepubliczne szkoły i placówki funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) i obejmują swoim zakresem - identycznie jak oświata publiczna - 
następujące typy: 
 przedszkola; 
 szkoły podstawowe; 
 gimnazja; 
 szkoły ponadgimnazjalne, w tym: 

a) trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe, 
b) trzyletnie liceum ogólnokształcące, 
c) czteroletnie technikum, 
d) szkołę policealną 

 placówki kształcenia ustawicznego, 
 poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

 
Wśród szkół ponadgimnazjalnych wyróżniamy szkoły dla młodzieży oraz szkoły dla dorosłych kształcące  

w systemie dziennym lub systemie zaocznym. Ze względu na dużą ilość niepublicznych szkół, różnorodność 
kierunków, w których kształcą odgrywają znaczną rolę w systemie oświaty. 

 

1. Prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych 
 

1.1. Zasady zakładania niepublicznych szkół i placówek 
 

Przedszkola, szkoły i placówki mogą być publiczne lub niepubliczne. 

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty osoby prawne i fizyczne mogą zakładać niepubliczne 
szkoły i placówki oświatowe po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. 

Do założenia niepublicznej szkoły lub placówki wymagany jest wpis do ewidencji, której prowadzenie 
należy do zadań przypisanych przez ustawę prezydentowi miasta (organowi ewidencyjnemu). 

 Ewidencję szkół i placówek poszczególnych typów i rodzajów prowadzą jednostki samorządu, do których 
zadań własnych należy prowadzenie tychże szkół i placówek zgodnie z art. 5 ustawy o systemie oświaty.  
A zatem Gmina Miasto Koszalin – jako miasto na prawach powiatu - dokonuje wpisu do ewidencji 
niepublicznych szkół i placówek oświatowych w następującym zakresie (według podziału): 
 gminy: dla przedszkoli, w tym integracyjnych oraz specjalnych, szkół podstawowych, gimnazjów, 
 powiatu: szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym 

specjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, 
placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania  
i doskonalenia zawodowego, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych poradni specjalistycznych, 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-
wychowawczych, burs szkolnych i domów wczasów dziecięcych. 
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Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy o systemie oświaty zgłoszenie do ewidencji musi zawierać następujące 
dane: 
1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby, 
2) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,  

a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, 
zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub 
klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw 
pracy, 

3) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych 
zapewniających: 
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
b) realizację innych zadań statutowych, 
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki 

zawodu, 
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach  
o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-
budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej, spełnienie tych wymagań potwierdza się 
przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) 
Państwowej Straży Pożarnej 

4) statut szkoły lub placówki, 
5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia  

w szkole lub placówce, 
6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 – w przypadku szkoły podstawowej  

i gimnazjum, a także szkoły ponadgimnazjalnej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane 
uprawnienia szkoły publicznej, 

7) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 
narodowej. 

 
Dodatkowo do zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty: 
1) statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 84 ustawy  

o systemie oświaty, a w przypadku punktu przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego, 
który ma być realizowany w danym punkcie przedszkolnym; statut powinien określać: 
a) nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania; 
b) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę; 
c) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań; 
d) organizację szkoły lub placówki; 
e) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których 

uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki; 
f) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki; 
g) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki; 

2) listę pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce oraz 
wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły/placówki (wykaz podpisany przez osobę uprawnioną; 
bez kserokopii świadectw i dyplomów); 

3) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 
dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej - w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum,  
a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej; 

4) informację o warunkach lokalowych – zgodnie z art. 82 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty;  
5) pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty  (dotyczy tylko szkół niepublicznych, które  

z dniem rozpoczęcia działalności mają otrzymać uprawnienia szkoły publicznej); 
6) dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcy zamierzającego prowadzić szkołę lub 

placówkę tj.: 
 kopia dokumentu tożsamości – osoba fizyczna, 
 aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego – osoba prawna; 
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7) dane szkoły lub placówki do nadania nr REGON (nowe SIO-RSPO). 
  

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych wydaje Prezydent 
Miasta Koszalina w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia. Zaświadczenie przesyłane jest na adres osoby 
prowadzącej, wskazany w zgłoszeniu. 

W przypadku niekompletności złożonych dokumentów osoba prawna lub osoba fizyczna, która wystąpiła 
ze zgłoszeniem o wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych wzywana jest do uzupełnienia 
dokumentów w wyznaczonym terminie. 

W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty, mimo wezwania w wyznaczonym 
terminie, Prezydent Miasta Koszalina wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji. 

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się również w przypadku, gdy statut szkoły lub placówki 
jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony. 

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji Zgłaszającemu służy prawo wniesienia 
odwołania do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Koszalina  
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli: 

 realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku 
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe również podstawę kształcenia zawodowego; 

 realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu; 

 stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,  
z wyjątkiem egzaminów wstępnych; 

 prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych; 
 w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych w klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego; 
 zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla 

nauczycieli szkół publicznych. 
 

Szkoła uzyskuje uprawnienia szkoły publicznej na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta 
Miasta Koszalina na podstawie pozytywnej decyzji Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (w przypadku szkół 
medycznych również opinii Ministra Zdrowia). 

Szkoła, która chce rozszerzyć kształcenie o nowy zawód musi uzyskać pozytywną opinię 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, a w przypadku szkół medycznych również Ministra Zdrowia. 

Zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji osoba prowadząca 
szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Prezydentowi Miasta Koszalina w ciągu 14 od ich powstania 
zgodnie z art. 82 pkt 5.  

Z chwilą wpisania szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji wszystkie organy prowadzące 
niepubliczne szkoły i placówki oświatowe (niezależnie od tego czy otrzymują dotację z budżetu Miasta czy nie) 
są zobowiązane do przekazywania danych oświatowych zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej  
z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.).  

 

1.2. Zasady wykreślania z ewidencji niepublicznych szkół I placówek oświatowych 
 

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach: 
1) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji; 
2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, 

prowadzenia działalności oświatowej; 
3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna  

z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także niewypełniane 
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przedszkola szkoły OREW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Placówki kształcenia ustawicznego

zobowiązania, dotyczące uprawnień szkoły publicznej - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę  
w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa; 
5) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące. 
 

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie w niej określonym i jest równoznaczne  
z likwidacją szkoły lub placówki. 

Szkołę lub placówkę może zlikwidować osoba prowadząca z końcem roku szkolnego. Osoba prowadząca 
szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić  
o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz Prezydenta Miasta Koszalina. Dokumentację 
przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny,  
w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega 
wykreśleniu. 

  

1.3. Ewidencja niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzona przez Gminę 
Miasto Koszalin 

 
Według stanu na dzień 31 sierpnia 2016 roku w ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonej 

przez Gminę Miasto Koszalin widnieje następująca ilość wpisów: 

 przedszkola – 13, 
 szkoły – 49, 
 ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy – 1, 
 specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna – 2, 
 placówki kształcenia ustawicznego – 27. 
 

Wykres 1. Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe wpisane do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miasto Koszalin 
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W roku szkolnym 2015/2016 do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych zostało wpisanych 
5 szkół i 1 placówka kształcenia ustawicznego. Jednocześnie działalność zakończyło 10 szkół i 1 placówka 
kształcenia ustawicznego, które zostały wykreślone z ewidencji. Dodatkowo w przypadku 27 podmiotów 
nastąpiły zmiany we wpisie do ewidencji. Poniższa tabela przedstawia dane statystyczne dot. ewidencji za okres 
od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2016 roku.    

 
Tabela 1. Liczba wpisów do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin za okres 

od 1.09.2013 do 31.08.2016 

Okres Zakres Szkoły Przedszkola Placówki 
ustawiczne 

01.09.2013   
31.08.2014  

Jednostki wpisane do ewidencji 6 3 2 

Jednostki wykreślone z ewidencji 28 1 3 

Zmiany w zaświadczeniach jednostek 
wpisanych do ewidencji 20 2 7 

01.09.2014 
31.08.2015 

Jednostki wpisane do ewidencji 5 - 4 

Jednostki wykreślone z ewidencji 2 1 1 

Zmiany w zaświadczeniach jednostek 
wpisanych do ewidencji 25 4 2 

01.09.2015 
31.08.2016 

Jednostki wpisane do ewidencji 5 - 1 

Jednostki wykreślone z ewidencji 10 - 1 

Zmiany w zaświadczeniach jednostek 
wpisanych do ewidencji 25 1 1 

 

2. Dotowanie niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 
 

2.1. Zasady udzielania i rozliczania dotacji 
 

Gmina Miasto Koszalin udziela dotację niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom oraz 
niepublicznym placówkom oświatowym według następującego podziału: 

1) z budżetu gminy dotacja udzielana jest: 
 przedszkolom, w tym specjalnym; 
 szkołom podstawowym; 
 gimnazjom, 

2) z budżetu powiatu dotacja udzielana jest: 
 szkołom podstawowym specjalnym; 
 szkołom ponadgimnazjalnym; 
 placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty. 

 
Przekazywanie dotacji odbywa się na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie  

z tym przepisem dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych 
w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego 
ucznia. 

Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek 
szkolny lub nauki (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży) przysługują na 
każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły 
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
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Natomiast dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły ponadgimnazjalne 
dla dorosłych) przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie 
odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego 
typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. 

Zasady udzielania dotacji przez Gminę Miasto Koszalin niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom 
oświatowym określa podjęta uchwała nr XVI/197/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 16 grudnia 2015 roku 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miasto Koszalin dotacji dla niepublicznych szkół  
i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz 
uchwała nr XVIII/231/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę  
w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miasto Koszalin dotacji dla niepublicznych szkół  
i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania wydane na 
podstawie delegacji zawartej w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 
r., poz. 2156 z późn. zm.) 

Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie przez organ prowadzący wniosku o przyznanie dotacji dla 
niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej, która posiada aktualne zaświadczenie o wpisie niepublicznego 
przedszkola, niepublicznej szkoły lub niepublicznej placówki oświatowej do ewidencji niepublicznych szkół  
i placówek oświatowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina. Wniosek może być złożony w formie 
elektronicznej, w udostępnionym przez Gminę Miasto Koszalin systemie informatycznym. 

Dotacja dla niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły lub niepublicznej placówki oświatowej 
przysługuje na każdego ucznia i obliczana jest na podstawie miesięcznego sprawozdania z liczby uczniów 
sporządzanego według stanu na pierwszy dzień miesiąca, a w przypadku szkół ponadgimnazjalnych  
o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek nauki obliczana jest również na 
podstawie informacji o frekwencji, która potwierdza liczbę uczniów uczęszczających na co najmniej 50% 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim. Informacja miesięczna oraz informacja  
o frekwencji składane są przez podmioty dotowane w terminie do 5. dnia każdego miesiąca. 

Dotacje przekazywane są na rachunek bankowy szkoły, przedszkola, placówki lub zespołu szkół lub 
placówek w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest 
przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia. 

Dotacje przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania 
przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. 
Szczegółowe wykorzystanie dotacji określa art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, który wskazuje, że 
otrzymywane przez niepubliczne jednostki oświatowe środki finansowe mogą być wykorzystane wyłącznie na: 

1) pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, 
obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania 
przedszkolnego lub placówki, w tym na: 
a) wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania 

przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub 
placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, 

b) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 
5 ust. 7  

- z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie 
wkładów do spółek prawa handlowego; 
2) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących: 

a) książki i inne zbiory biblioteczne, 
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, 

przedszkolach i placówkach, 
c) sprzęt sportowy i rekreacyjny, 
d) meble, 
e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości 

ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne 
są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania. 

  
 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Koszalin w roku szkolnym 2015/2016 
13 

 

Organ prowadzący rozlicza się z otrzymanej dotacji poprzez złożenie rozliczenia miesięcznego 
wykorzystania dotacji w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została przekazana 
dotacja. Rozliczenie wykorzystania dotacji składa się oddzielnie dla każdej niepublicznego przedszkola, 
niepublicznej szkoły lub niepublicznej placówki. 

Organ udzielający dotacji ma prawo do kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 
Kontrola przeprowadzana jest na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Koszalina. 
Zakres kontroli przede wszystkim obejmuje: 
 dane, które zostały ujęte we wniosku o udzielnie dotacji; 
 dane w miesięcznych sprawozdaniach z liczby uczniów i porównywane ze stanem faktycznym słuchaczy, 

którzy uczestniczą w zajęciach; 
 orzeczenia i opinie, o których mowa w art. 71b ust. 3-3b ustawy o systemie oświaty; 
 dokumenty potwierdzające pokrycie wydatków bieżących. 
 

2.2. Zasady ustalania wysokości dotacji 
 

Wysokość dotacji ustalana jest na podstawie otrzymywanej przez Gminę Miasto Koszalin subwencji 
oświatowej oraz wydatków bieżących określonych dla przedszkoli, a także dla poszczególnych typów i rodzajów 
szkół w przeliczeniu na jednego ucznia. 

Do obliczania odpowiednich kwot dotacji przypadających na jednego ucznia każdego roku formułowane są 
zasady ustalania wysokości dotacji według szczegółowych norm: 
1) wysokość dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół 

podstawowych oraz ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także niepublicznych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ustalana jest na 
podstawie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miasto Koszalin; 

2) Wysokość dotacji dla niepublicznych przedszkoli wynosi 75% wydatków bieżących ponoszonych  
w koszalińskich przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu Gminy Miasta 
Koszalin, w rozdziałach: 
- 80104 – przedszkola, 
- 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, 
- 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 
- 80195 – pozostała działalność, 
- 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. 

 
Podstawa dotacji dla niepublicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej ustalana jest na 
podstawie informacji o wysokości wydatków bieżących dotyczących jednego ucznia i wynosi 75 % tych 
wydatków przekazywanej przez najbliższą gminę co najmniej raz na kwartał; 

3) wysokość dotacji dla niepublicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek 
nauki ustalana jest na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miasto 
Koszalin; 

4) wysokość dotacji dla niepublicznego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego ustalana jest na 
podstawie części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Koszalin; 

5) wysokość dotacji dla niepublicznego gimnazjum dla dorosłych oraz dla niepublicznych szkół 
ponadgimnazjalnych dla dorosłych (liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoła policealna dla dorosłych 
kształcąca w zawodach niemedycznych) wynosi 50% ustalonych w budżecie Miasta Koszalina wydatków 
bieżących ponoszonych w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie  
z podziałem: 
a) niepubliczne gimnazjum dla dorosłych w rozdziałach: 

- 80110 – gimnazja, 
- 80195 – pozostała działalność - w zakresie zadań własnych gminy; 

b) niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych w rozdziałach: 
- 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, 
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- 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w zakresie zadań własnych powiatu, 
- 80195 - pozostała działalność - w zakresie zadań własnych powiatu, z wyłączeniem działalności 

dotyczącej kursów zawodowych. 
 

Podstawę dotacji dla poszczególnych typów i rodzajów niepublicznego gimnazjum dla dorosłych  
(w zakresie zadań własnych gminy) i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych (kształcących  
w zawodach niemedycznych) stanowią wydatki bieżące ujęte w planie finansowym Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie (w zakresie zadań własnych powiatu) z uwzględnieniem 
podziału na formę kształcenia w systemie stacjonarnym i systemie zaocznym ustalone według metody opartej 
na średniej liczbie uczniów/słuchaczy oraz liczbie godzin ustalonych na podstawie arkusza organizacyjnego 
szkoły. 

Podstawa dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych (szkół policealnych kształcących  
w zawodach medycznych) ustalana jest na podstawie informacji o wysokości wydatków bieżących dotyczących 
utrzymania jednego ucznia i wynosi 50% tych wydatków, przekazywanej przez najbliższą gminę lub powiat, 
które prowadzą szkołę publiczną danego typu i rodzaju co najmniej raz na kwartał.   

Gmina Miasto Koszalin w 2016 roku dotuje 55 niepubliczne jednostki oświatowe, w tym: 

 6 szkół podstawowych, w tym 1 szkoła podstawowa specjalna, 
 1 oddział przedszkolny przy szkole podstawowej, 
 12 przedszkoli, w tym 1 przedszkole specjalne, 
 4 gimnazja, w tym 1 gimnazjum dla dorosłych, 
 9 liceów ogólnokształcących dla młodzieży i dorosłych, 
 18 szkół zawodowych dla młodzieży i dorosłych, 
 1 ośrodek rehabilitacyjno–edukacyjno–wychowawczy, 
 4 placówki, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 
 

Poniższa tabela przedstawia średnią liczbę uczniów, słuchaczy i wychowanków uczęszczających do 
niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dotowanych przez Gminę Miasto Koszalin w latach 
2013–2016. 

Tabela 2. Średnia liczba uczniów, słuchaczy i wychowanków uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek 
oświatowych dotowanych przez Gminę Miasto Koszalin w latach 2013-2016  

Lp. Rozdziały 2013 2014 2015 2016 
1. szkoły podstawowe 217 197 234 352 

2. szkoła podstawowa specjalna 0 0 6 9 

3. oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 37 28 47 21 

4. przedszkola 344 401 478 513 

5. przedszkola specjalne 27 30 25 23 

6. inne formy wychowania przedszkolnego 18 9 0 0 

7. gimnazja 83 71 73 92 

8. licea ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych 917 977 812 690 

9. szkoły zawodowe dla młodzieży i dorosłych 1 125 1 361 1 227 1 213 

10. placówki, które prowadzą  wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka 34 39 66 84 

11. ośrodek rehabilitacyjno–edukacyjno–wychowawczy 42 42 44 56 

Ogółem 3 089 2 844 3 012 3 053 

 
Kolejna tabela przedstawia wysokość dotacji na jednego ucznia w ujęciu rocznym wg typu dotowanej 

jednostki niepublicznej. Z przedstawionych danych wynika, że najwyższa dotacja w 2016 r., tj. 7475,24 zł 
przysługuje na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym. Najniższa dotacja wynosi 1616,85 zł w przypadku 
oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej. 
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Tabela 3. Wysokość dotacji na jednego ucznia w ujęciu rocznym wg typów dotowanych placówek w latach 2013-2016  

Lp. Wyszczególnienie 
Dotacja na jednego ucznia w ujęciu rocznym 

2013 2014 2015 2016 

1 niepubliczne przedszkole 6 236,77 6 291,76 7 047,30 7 475,24 

2 punkt przedszkolny 3 326,28 3 355,60 0,00 0,00 

3 oddział przedszkolny przy szkole podstawowej 0,00 2 730,91 1 940,04 1 616,85 

4 gimnazjum dla dorosłych kształcące w systemie 
stacjonarnym 0,00 0,00 6 053,50 6 655,50 

5 gimnazjum dla dorosłych kształcące w systemie 
zaocznym 0,00 4 142,00 1 005,50 1 989,50 

6 liceum ogólnokształcące dla dorosłych kształcące w 
systemie stacjonarnym 0,00 0,00 3 282,00 2 889,50 

7 liceum ogólnokształcące dla dorosłych kształcące w 
systemie zaocznym 1 921,26 2 317,00 1 928,50 2 655,50 

8 uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych 2 376,96 16,00 0,00 0,00 

9 uzupełniające technikum dla dorosłych 2 441,28 2 672,00 1 978,50 0,00 

10 szkoła policealna dla dorosłych kształcąca  
w systemie zaocznym 2 678,28 3 045,50 2 900,50 2 056,50 

11 szkoła policealna dla młodzieży i dorosłych (kształcąca 
w zawodach medycznych) 5 024,22 5 548,44 6 001,02 4 807,72 

 
Dodatkowo Gmina Miasto Koszalin dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół i niepublicznych 

placówek oświatowych w każdym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przekazuje odpowiednie kwoty dotacji obliczone na 
podstawie otrzymywanej części oświatowej subwencji ogólnej, tzw. „metryczki oświatowej”. 

 

Tabela 4. Podział dotacji wg typu dotowanych placówek w latach 2013 – 2016. 

 

 

 

 

 

Lp. Typ dotowanych placówek 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 

1. Szkoły podstawowe 900 000 1 170 000 1 545 000 2 104 200 

2. Szkoły podstawowe specjalne 0 0 410 000 450 000 

3. Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej 200 000 100 000 149 000 44 000 

4. Przedszkola 1 592 505 2 474 000 3 475 000 3 980 000 

5. Przedszkola specjalne 1 000 000 1 495 000 1 290 000 1 050 000 

6. Inne formy wychowania przedszkolnego 60 000 32 000 0 0 

7. Gimnazja 458 000 450 000 440 000 569 800 

8. Licea ogólnokształcące 2 640 000 3 008 000 2 680 000 2 686 000 

9. Szkoły zawodowe 3 016 000 4 082 000 3 690 000 3 929 200 

10. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 109 150 172 000 300 000 360 000 

11. Ośrodek rewalidacyjno–edukacyjno-wychowawczy 1 925 850 2 220 000 2 250 000 2 820 000 

Razem 11 901 505 15 255 900 16 229 000 17 993 200 
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Wykres 2. Podział dotacji wg typu dotowanych placówek w latach 2013 – 2016 

 
Tabela 5. Niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły i niepubliczne placówki oświatowe dotowane przez Gminę Miasto Koszalin wg 

stanu na dzień 31.08.2016 

Lp. Nazwa organu 
prowadzącego 

Nazwa przedszkola,  
szkoły, placówki, ośrodka Nazwy zawodów 

1. Marzena Król-Holmer Przedszkole Niepubliczne CALINECZKA nie dotyczy 

2. Anetta Skrzypek Przedszkole Anglojęzyczne ELF nie dotyczy 

3. Małgorzata Golan Niepubliczne Przedszkole Jaś  
i Małgosia nie dotyczy 

4. Monika Ferenszkiewicz 
Niepubliczne Przedszkole Kamyczek nie dotyczy 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Da 
Vinci nie dotyczy 

5. Aleksandra Krawczyk Przedszkole Niepubliczne EDUKOLAND 
Aleksandra Krawczyk nie dotyczy 
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6. Fundacja Happy Days-
Szczęśliwe Dni 

Przedszkole Niepubliczne „Happy Days-
Szczęśliwe Dni”  

w Koszalinie 
nie dotyczy 

Językowa Szkoła Podstawowa „Happy 
Days-Szczęśliwe Dni”  

w Koszalinie 
nie dotyczy 

7. Urszula Bartkiewicz Przedszkole Ekologiczno-Językowe 
„Zaczarowany Domek” nie dotyczy 

8. Janusz Hanasz Niepubliczne Przedszkole „Bambino” nie dotyczy 

9. 

Wyższa Szkoła Uni Terra  
w Poznaniu 

ul. Prądzyńskiego 53 
61-527 Poznań 

Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-
Terapeutyczne Miś  

w Koszalinie 
nie dotyczy 

10. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział Okręgowy  
w Koszalinie 

Przedszkole „Przyjaciel Dziecka” 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  

w Koszalinie 
nie dotyczy 

11. Marzena Opatowska Niepubliczne Przedszkole „Eryka” nie dotyczy 

12. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. 
Ducha Świętego 

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II  

w Koszalinie nie dotyczy 

Katolickie Gimnazjum 

13. Koszalińskie Towarzystwo 
Edukacyjne 

Społeczna Szkoła Podstawowa NASZA 
SZKOŁA 

nie dotyczy 
Społeczne Gimnazjum Językowe NASZA 

SZKOŁA 

14. Joanna Izabela Walczak Szkoła Podstawowa "ETNA"  
w Koszalinie nie dotyczy 

15. Zygmunt Czapla 

Prywatne Gimnazjum  
w Koszalinie 

nie dotyczy 
IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące 

dla Młodzieży w Koszalinie 

16. Mirosława Ewa Jurczyszyn  
Jerzy Jarosław Jurczyszyn 

Niepubliczne Specjalistyczne 
Przedszkole Terapeutyczne „Mały 

Książę” 
nie dotyczy Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Mały 

Książę” 
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna 

17. Przedsiębiorstwo Organizacji 
Wdrożeń "AYA" Sp. z o.o. 

Informatyczne Liceum Ogólnokształcące 
dla Młodzieży "Computer College" nie dotyczy 

18. 
Fundacja Oświatowa 
Europejskie Centrum 

Edukacyjne 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla 
Młodzieży nie dotyczy 

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych nie dotyczy 

Prywatne Policealne Studium Medyczne 
w Koszalinie 

opiekun medyczny 
opiekunka dziecięca 

Policealne Studium Zawodowe dla 
Dorosłych w Koszalinie 

technik masażysta 
technik usług pocztowych i finansowych 
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19. Krystyna Jaskuła - Majewska 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych OPTIMA w Koszalinie nie dotyczy 

Policealna Szkoła dla Dorosłych OPTIMA 
w Koszalinie 

asystent osoby niepełnosprawnej, 
opiekunka środowiskowa, opiekun  

w domu pomocy społecznej, technik 
administracji 

20. Tadeusz Bolimowski 

Policealne Studium Socjoterapii dla 
Dorosłych 

asystent osoby niepełnosprawnej, 
opiekunka środowiskowa, opiekun  

w domu pomocy społecznej, opiekun 
medyczny, asystentka stomatologiczna, 

higienista stomatologiczna, opiekun 
osoby starszej 

Policealne Studium Socjoterapii dla 
Młodzieży terapeuta zajęciowy 

21. 
Centrum Szkoleniowe Służb 

Ochrony DELTA  
Sp. z o.o. 

Elitarne Studium Służb Ochrony 
"DELTA" technik ochrony fizycznej osób i mienia 

22. 
Centrum Nauki  
i Biznesu "ŻAK"  

Sp. z o.o. 

Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych 
"ŻAK" w Koszalinie technik usług kosmetycznych 

Policealna Szkoła Centrum Nauki  
i Biznesu "Żak" w Koszalinie 

technik administracji, technik 
rachunkowości, opiekun w domu pomocy 

społecznej, opiekunka środowiskowa, 
opiekun osoby starszej, technik 

informatyk, florysta 
Policealna Szkoła Bezpieczeństwa  
i Higieny Pracy "ŻAK" w Koszalinie 

technik bezpieczeństwa  
i higieny pracy 

Liceum Ogólnokształcące "ŻAK"  
w Koszalinie nie dotyczy 

23. COSINUS Sp. z o.o.  

Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS  
w Koszalinie 

technik ekonomista, technik spedytor, 
technik usług kosmetycznych, florysta, 
opiekun w domu pomocy społecznej, 

technik geodeta, technik rachunkowości, 
technik archiwista, technik eksploatacji 

portów i terminali, technik 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

Zaoczna Policealna Szkoła Administracji 
COSINUS w Koszalinie technik administracji 

Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony 
Fizycznej Osób i Mienia COSINUS  

w Koszalinie 
technik ochrony fizycznej osób i mienia 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące 
COSINUS w Koszalinie nie dotyczy 

24. Fundacja Tablon 

Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS w 
Koszalinie 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy, 
technik usług kosmetycznych, florysta, 

technik ochrony fizycznej osób i mienia, 
opiekun medyczny, technik 

rachunkowości, technik administracji 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące 
COSINUS w Koszalinie nie dotyczy 

25. 
AP Edukacja Centrum 

Kształcenia 
 Sp. z o.o. 

AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych w Koszalinie nie dotyczy 

AP Edukacja Policealna Szkoła 
Zawodowa w Koszalinie 

technik usług kosmetycznych, technik 
informatyk, technik administracji, technik 
bezpieczeństwa i higieny pracy, technik 

rachunkowości, asystent osoby 
niepełnosprawnej, technik weterynarii 

AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych 
w Koszalinie nie dotyczy 
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26. Społeczne Stowarzyszenie 
Prasoznawcze "STOPKA" 

Policealne Studium Farmaceutyczne w 
Koszalinie technik farmaceuta 

27. 
„Oświata-Lingwista” 

Nadbałtyckie Centrum Edukacji 
Sp. z o.o. 

Szkoła Policealna Studium Pracowników 
Medycznych  
i Społecznych 

asystent osoby niepełnosprawnej, 
asystentka stomatologiczna, higienistka 

stomatologiczna, opiekun medyczny, 
opiekun osoby starszej, opiekun w domu 
pomocy społecznej, technik sterylizacji 

medycznej, opiekunka dziecięca, 
opiekunka środowiskowa, technik 

farmaceutyczny, technik masażysta, 
terapeuta zajęciowy 

28. 
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym 

Koło w Koszalinie 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczy nie dotyczy 

 
 

3. Rozliczanie z innymi gminami z tytułu udzielonych dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli 

 
Ustawa o systemie oświaty narzuciła na gminy obowiązek pokrywania kosztów dotacji za uczniów, którzy 

nie są mieszkańcami gminy dotującej a zarazem uczęszczających do niepublicznych przedszkoli. 

Do wyliczenia wysokości pokrycia kosztów dotacji stosuje się art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty 
wraz z informacją o wysokości wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych 
przedszkoli w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji i liczbą dzieci z terenu danej gminy 
uczęszczających do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę Miasto Koszalin. 

Wysokość dotacji przekazywanej niepublicznym przedszkolom ulega zmianom w zależności od wielkości 
wydatków bieżących publicznych przedszkoli oraz od zmiany ilości dzieci uczęszczających do tych przedszkoli. 

W związku z powyższym Gmina Miasto Koszalin każdego miesiąca wylicza wysokość pokrycia kosztów 
udzielonej dotacji i zwraca się do odpowiednich gmin o zwrot pokrycia kosztów dotacji na ustalonych zasadach, 
tzn. poprzez przekazywanie not księgowych. 

Poniżej w tabelach przedstawiono liczbę dzieci oraz wysokość zwrotu pokrycia kosztów dotacji w roku 
szkolnym 2015/2016 z podziałem na niepubliczne przedszkola oraz niepubliczny oddział przedszkolny przy 
szkole podstawowej. 

Tabela 6. Liczba dzieci spoza Koszalina uczęszczających do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę Miasto Koszalin wg 
gminy zamieszkania 

Gmina Maksymalna 
liczba dzieci 

Średnia liczba 
dzieci 

Gmina Będzino 6 3 

Gmina Biesiekierz 14 13 

Gmina Darłowo  2 1 

Miasto Darłowo  1 1 

Gmina Malechowo 1 1 

Gmina Manowo 19 17 

Gmina Mielno 1 1 

Gmina Polanów 1 1 

Gmina Sianów 14 1 

Gmina Świeszyno 16 13 

Razem: 75 53 
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Tabela 7. Liczba dzieci spoza Koszalina uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej dotowanej 
przez Gminę Miasto Koszalin wg gminy zamieszkania 

Gmina Maksymalna 
liczba dzieci 

Średnia liczba 
dzieci 

Gmina Będzino 1 1 

Gmina Biesiekierz 2 2 

Gmina Mielno 1 1 

Gmina Sianów 2 2 

Gmina Świeszyno 1 1 

Razem: 7 7 
 

Tabela 8. Wysokość pokrycia przez inne gminy kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Koszalin  
z tyt. uczęszczania do przedszkoli niepublicznych dzieci mieszkających poza Koszalinem 

Gmina Ogółem pokrycie kosztów udzielonej 
dotacji w roku szkolnym 2015/2016 

Gmina Będzino 18 720,39 

Gmina Biesiekierz 82 065,29 

Gmina Darłowo  8 516,38 

Miasto Darłowo  6 337,53 

Gmina Malechowo 6 771,68 

Gmina Manowo 109 861,02 

Gmina Mielno 7 377,54 

Gmina Polanów 5 194,36 

Gmina Sianów 74 832,56 

Gmina Świeszyno 80 519,88 

Razem: 400 196,63 

 
 

Tabela 9. Wysokość pokrycia przez inne gminy kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Koszalin  
z tyt. uczęszczania do oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej dzieci mieszkających poza Koszalinem 

Gmina Ogółem pokrycie kosztów udzielonej 
dotacji w roku szkolnym 2015/2016 

Gmina Będzino 615,24 

Gmina Biesiekierz 901,50 

Gmina Mielno 467,36 

Gmina Sianów 934,72 

Gmina Świeszyno 615,24 

Razem: 3 534,06 
 
 

Z tytułu zwrotu pokrycia kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom dotowanym przez Gminę 
Miasto Koszalin inne gminy przekażą kwotę w wysokości 403 730,69 zł na dochody miasta Koszalina. 

Gmina Miasto Koszalin także zobowiązana jest do pokrycia kosztów dotacji do innych gmin na terenie, 
których funkcjonują niepubliczne przedszkola i uczęszczają do nich dzieci zamieszkałe na terenie miasta 
Koszalina. 

Poniżej w tabelach przedstawiono wysokość zwrotu pokrycia kosztów dotacji przez Gminę Miasto Koszalin 
za rok szkolny 2015/2016. 
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Tabela 10. Wysokość pokrycia przez Gminę Miasto Koszalin dotacji udzielonej przez inne gminy z tyt. uczęszczania do niepublicznego 
przedszkola dzieci mieszkających w Koszalinie 

Gmina Ogółem pokrycie kosztów udzielonej 
dotacji w roku szkolnym 2015/2016 

Gmina Biesiekierz 115 954,81 

Gmina Darłowo  1 489,00 

Gmina Sławno 3 937,79 

Razem: 121 381,60 

 
 
Tabela 11. Wysokość pokrycia przez Gminę Miasto Koszalin dotacji udzielonej przez inne gminy z tyt. uczęszczania do niepublicznej innej 

formy wychowania przedszkolnego dzieci mieszkających w Koszalinie 

Gmina Ogółem pokrycie kosztów udzielonej 
dotacji w roku szkolnym 2015/2016 

Gmina Manowo 2 696,92 

Razem: 2 696,92 

 

 

4. Szkoła publiczna prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 
terytorialnego 

 
Publiczne Technikum Informatyczne „Computer College” jest jedyną działającą na terenie Miasta 

Koszalina szkołą publiczną, prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego. 
Szkoła ta funkcjonuje od 1 września 2007 roku.  

Podstawę prawną udzielania dotacji przez Gminę Miasto Koszalin dla Publicznego Technikum 
Informatycznego „Computer College” stanowi uchwała nr XVI/198/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 16 
grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miasto Koszalin dotacji dla publicznych 
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Miasto Koszalin lub osoby 
fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz uchwała nr 
XVIII/232/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania przez Gminę Miasto Koszalin dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Miasto Koszalin lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, wydana zgodnie z delegacją zawartą w art. 80 ust. 4 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.).  

Wysokość dotacji dla publicznej szkoły prowadzonej przez inną osobę prawną niż Gmina Miasto Koszalin – 
Publicznego Technikum Informatycznego „Computer College” ustalana jest na podstawie wydatków 
przewidzianych w planie finansowym Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w rozdziałach: 

1) 80130 – szkoły zawodowe,  
2) 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w zakresie zadań własnych powiatu, 
3) 80195 – pozostała działalność, 
4) 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 oraz szko0łach artystycznych. 

 
Podstawę dotacji dla Publicznego Technikum Informatycznego „Computer College” stanowią wydatki 

bieżące w Technikum Elektronicznym, wyodrębnione z całości wydatków ujętych w planie finansowym Zespołu 
Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie według metody opartej o średnią liczbę uczniów oraz liczbę 
godzin ustalonych na podstawie arkusza organizacyjnego szkoły. 

Wysokość dotacji dla szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż Gmina Miasto Koszalin 
dotowaną przez Miasto Koszalin, dla której wysokość dotacji ustala organ dotujący w latach 2013-2016 
kształtowała się następująco:  
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Lp. Wyszczególnienie 
Dotacja na jednego ucznia w ujęciu rocznym 

2013 2014 2015 2016 

1 technikum informatyczne 7 670,64 8 266,00 8 383,00 7 961,00 

 
Poniższa tabela przedstawia średnią liczbę uczniów i podział dotacji w latach 2013–2016 - Publicznego 

Technikum Informatycznego „Computer College”. 

Rok Średnia liczba 
uczniów 

Plan finansowy  
(801, 80130 § 2590) 

2013 rok 80 679 800 

2014 rok 72 590 000 

2015 rok 70 610 000 

2016 rok 77 678 800 

 
 

5. Niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego 
 

Inną funkcję spełniają placówki kształcenia ustawicznego. Przez kształcenie ustawiczne należy rozumieć 
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych 
przez osoby, które ukończyły 18 rok życia. Placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia 
praktycznego mogą być publiczne i niepubliczne.  

Od września 2012 roku istnieje możliwość uzyskania lub uzupełniania kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych m.in. na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

Rodzaje form pozaszkolnych oraz warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w tych 
formach określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

Na terenie Miasta Koszalina prowadzi działalność 27 placówek zajmujących się kształceniem ustawicznym. 
Zostały one wymienione w tab. nr 12.   

Tabela 12. Niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego 

Lp. Nazwa placówki prowadzącej kształcenie ustawiczne 

1. Prywatne Centrum Edukacyjno-Badawcze Joanna Izabela Walczak 

2. Biuro Konsultingowo-Usługowe Justyna Śmidecka 

3. Fundacja Oświatowa Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie 

4. Europejskie Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. 

5. Centrum Doskonalenia Zawodowego  
Spółdzielnia UNIA 

6. Centrum Szkoleniowo-Doradcze "KURSANT" Roman Granosik 

7. Niepubliczne Centrum Edukacji Pedagogicznej 

8. Szkoła Komputerowa AYA 

9. Koszalińskie Centrum Kształcenia IPT 

10. AP Edukacja Centrum Szkoleniowe w Koszalinie 

11. Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Koszalinie 

12. Ośrodek Przygotowania Zawodowego Cech Rzemiosł Różnych 

13. Środkowopomorskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej Andrzej Urbanek 

14. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej OPTIMA 
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15. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Koszalinie  

16. Szkoła Języków Obcych School of Modern Languages  
Pani Dorota Witczyńska-Strucka 

17. KOPRINET Sp. z o.o. 

18. Centrum Muzyczne Metrum 

19. VADEMECUM Ochrony Pracy Sp. z o.o. 

20. Studium Policealne Cosinus w Koszalinie 

21. Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr SIMP-ZORPOT w Koszalinie 

22. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Koszalinie 

23. Ośrodek Szkolenia w Koszalinie Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej "Pomerania" w Czarnem 

24. PROFI BIZNES GROUP 

25. PROFI BIZNES Sp. z o.o. 

26. PROGRESS Centrum Szkoleniowo-Doradcze 

27. Centrum Szkoleniowe Escola  
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II. Organizacja placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 
Gmina Miasto Koszalin w roku szkolnym 2015/2016 była organem prowadzącym dla: 19 przedszkoli 

publicznych, 12 szkół podstawowych, 9 gimnazjów, 9 szkół ponadgimnazjalnych, 2 placówek szkolnictwa 
specjalnego, 1 poradni psychologiczno-pedagogicznej, 1 bursy międzyszkolnej, 1 szkolnego schroniska 
młodzieżowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 10 i 1 placówki kształcenia dorosłych. Stan organizacji 
placówek w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 przedstawiony został w poniższych tabelach. 

 

1. Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 
 

Tabela 13. Liczba dzieci i oddziałów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  
przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 

Lp. Nazwa jednostki 
organizacyjnej 

2014/2015 2015/2016 
Liczba 

oddziałów 
Liczba dzieci 

ogółem 
Liczba 

oddziałów 
Liczba dzieci 

ogółem 
1 Przedszkole nr 3 6 148 6 143 

2 Przedszkole nr 7 4 103 4 101 

3 Przedszkole nr 8 4 108 4 102 

4 Przedszkole nr 9 6 166 6 154 

5 Przedszkole nr 10 5 127 5 124 

6 Przedszkole nr 11 5 136 5 133 

7 Przedszkole nr 12 7 169 7 168 

8 Przedszkole nr 13 6 152 6 146 

9 Przedszkole nr 14 10 260 10 251 

10 Przedszkole nr 15 10 262 10 243 

11 Przedszkole nr 16 6 160 6 147 

12 Przedszkole nr 19 5 126 5 124 

13 Przedszkole nr 20 5 129 5 124 

14 Przedszkole nr 21 6 166 6 153 

15 Przedszkole nr 22 5 130 5 128 

16 Przedszkole nr 23 4 98 4 95 

17 Przedszkole nr 34 5 124 5 115 

18 Przedszkole nr 35 5 133 5 130 

19 Przedszkole Integracyjne 9 180 8 166 

20 Szkoła Podstawowa nr 3 
(Zespół Szkół nr 11) 1 24   

21 Szkoła Podstawowa nr 4     

22 Szkoła Podstawowa nr 5  
(Zespół Szkół nr 13) 2 34   

23 Szkoła Podstawowa nr 6 2 42   

24 Szkoła Podstawowa nr 7     

25 Szkoła Podstawowa nr 9 2 50   

26 Szkoła Podstawowa nr 13 1 23   

27 Szkoła Podstawowa nr 17     

28 Szkoła Podstawowa  
Integracyjna nr 21 2 40   

Razem 123 3 090 112 2 747 
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2. Szkoły podstawowe 
 

Tabela 14. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej 

2014/2015 2015/2016 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 
ogółem 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 
ogółem 

1 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1  
(Zespół Szkół Sportowych) 16 337 16 379 

2 Szkoła Podstawowa nr 3  
(Zespół Szkół nr 11) 16 365 17 393 

3 Szkoła Podstawowa nr 4 15 305 17 369 

4 Szkoła Podstawowa nr 5  
(Zespół Szkół nr 13) 14 34 17 406 

5 Szkoła Podstawowa nr 6 12 242 14 286 

6 Szkoła Podstawowa nr 7 25 593 26 625 

7 Szkoła Podstawowa nr 9 24 517 27 597 

8 Szkoła Podstawowa nr 10 22 534 25 598 

9 Szkoła Podstawowa nr 13 12 231 13 263 

10 Szkoła Podstawowa nr 17 33 817 37 922 

11 Szkoła Podstawowa nr 18 31 760 34 838 

12 Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 16 306 18 350 
Razem 236 5 371 261 6 026 

 

3. Gimnazja 
 

Tabela 15. Liczba uczniów i oddziałów w gimnazjach w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej 

2014/2015 2015/2016 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 
ogółem 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 
ogółem 

1 Gimnazjum Sportowe nr 1  
(Zespół Szkół Sportowych) 6 103 6 104 

2 Gimnazjum nr 2 13 222 12 194 

3 Gimnazjum nr 3  
(Zespół Szkół nr 11) 9 203 9 215 

4 Gimnazjum nr 4  
(Zespół Szkół nr 2) 12 255 12 243 

5 Gimnazjum nr 5  
(Zespół Szkół nr 13) 6 128 6 103 

6 Gimnazjum nr 6 24 619 22 562 

7 Gimnazjum nr 7 14 358 13 329 

8 Gimnazjum nr 9 15 418 15 431 

9 Gimnazjum nr 11 17 477 17 472 

Razem 116 2 783 112 2 653 
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4. Szkoły ponadgimnazjalne 
 

Tabela 16. Liczba uczniów i oddziałów w liceach ogólnokształcących w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej 

2014/2015 2015/2016 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 
ogółem 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 
ogółem 

1 I Liceum Ogólnokształcące 21 623 21 620 

2 II Liceum Ogólnokształcące 21 629 21 636 

3 V Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół nr 2) 21 595 21 577 

4 VI Liceum Ogólnokształcące 12 335 12 327 

Razem 75 2 182 75 2 160 

 

Tabela 17. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach zawodowych w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej 

2014/2015 2015/2016 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 
ogółem 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 
ogółem 

1 Zespół  
Szkół nr 1 

Technikum 27 675 27 674 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 77 3 77 

Razem: 30 752 30 751 

2 Zespół  
Szkół nr 7 

Technikum 15 345 14 308 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 76 3 70 

Razem: 18 421 17 378 

3 Zespół  
Szkół nr 8 

Technikum 4 86 4 74 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 10 206 10 205 

Razem: 14 292 14 279 

4 Zespół  
Szkół nr 9 

Technikum 19 488 20 500 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 69 3 60 

Razem: 22 557 23 560 

5 Zespół  
Szkół nr 10 

Technikum 11 245 10 242 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 7 161 7 156 

Razem: 18 406 17 398 

Razem 102 2 428 101 2 366 
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5. Szkoły dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego 
 

Tabela 18. Liczba słuchaczy i oddziałów w szkołach dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego  
w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej 

2014/2015 2015/2016 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
słuchaczy 
ogółem 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
słuchaczy 
ogółem 

1 

Centrum 
Kształcenia 

Ustawicznego 

Gimnazjum 3 43 4 54 

2 Liceum ogólnokształcące 10 185 8 141 

3 Szkoła policealna 2 22 1 12 

4 Technikum uzupełniające dla absolwentów 
zasadniczych szkół zawodowych 1 9 0 0 

5 Zasadnicza szkoła zawodowa 0 0 0 0 

6 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 13 294 14 342 

Razem 29 553 27 549 
 

6. Szkoły specjalne 
 

Tabela 19. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach specjalnych w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej 

2014/2015 2015/2016 

Liczba oddziałów 
/ grup wych. 

Liczba 
uczniów 
ogółem 

Liczba oddziałów 
/ grup wych. 

Liczba uczniów 
ogółem 

1 Zespół Szkół nr 12 

Szkoła Podstawowa 9 49 9 50 

Gimnazjum 4 36 4 35 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 5 39 3 33 

Razem: 18 124 16 118 

2 
Specjalny Ośrodek 

Szkolno -
Wychowawczy 

Przedszkole 3 24 2 15 

Szkoła Podstawowa 6 32 7 44 

Gimnazjum 4 34 3 25 
Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca do 
Pracy 

5 31 6 37 

Razem: 18 121 18 121 

 

7. Bursy i internaty 
 

Tabela 20. Liczba uczniów i grup wychowawczych w bursach i internach w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej 

2014/2015 2015/2016 

Liczba grup 
wychowawczych 

Liczba 
uczniów 
ogółem 

Liczba grup 
wychowawczych 

Liczba 
uczniów 
ogółem 

1 Internat w Zespole Szkół nr 10 3 78 3 80 

2 Bursa Międzyszkolna 6 226 6 195 

3 Internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym 7 41 7 45 

Razem 16 345 16 320 
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8. Liczba dzieci i uczniów w latach 2011-2016 
 
W latach 2011-2014 do szkół podstawowych uczęszczała prawie stała liczba dzieci, z niewielką tendencją 

spadkową. Sytuację w tych szkołach zmieniła reforma oświatowa polegająca na obniżeniu wieku obowiązku 
szkolnego do 6 lat. Wprowadzono ją stopniowo: w troku szkolnym 2014/2015 naukę w pierwszych klasach 
rozpoczęły wszystkie dzieci 7-letnie i dzieci 6-letnie urodzone w pierwszej połowie 2008 roku, natomiast w roku 
szkolnym 2015/2016 wszystkie dzieci 6-letnie i dzieci 7-letnie urodzone w drugiej połowie 2008 roku. 
Konsekwencją tych działań był znaczny wzrost liczby dzieci w szkołach podstawowych w latach 2015-2016. 
Kolejne zmiany dot. cofnięcia obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich spowodowały spadek liczby 
uczniów w szkołach podstawowych od roku szkolnego 2016/2017.  

Poniższy wykres obrazuje znaczny spadek liczby uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, 
spowodowany niżem demograficznym. W roku szkolnym 2015/2016 w szkołach tych uczyło się 4749 uczniów, 
tj. o 1207 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2010/2011. Spadek liczby uczniów zauważalny jest również  
w przypadku gimnazjów, gdyż rok szkolny 2015/2016 był kolejnym, w którym zmniejszyła się liczba uczniów. 
Tendencja ta nieznacznie została odwrócona w roku szkolnym 2016/2017, gdyż obecnie do gimnazjów 
uczęszcza 36 uczniów więcej niż w poprzednim roku szkolnym. 

Wykres 3. Liczba uczniów w latach 2011-2016 wg typów szkół 

Wykres 4. Liczba uczniów ogółem w latach 2011-2016 
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Wykres 5. Liczba dzieci w przedszkolach ogółem w latach 2011-2016 

 

Wykres 6. Liczba uczniów w szkołach dla młodzieży wg klas w latach 2015-2016 
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Wykres 7. Uczniowie wg roku urodzenia w latach 2014-2016 

 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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9. Średnia liczebność oddziałów w latach 2012-2016  
 

Tabela 21. Średnia liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w latach 2012-2016 

L.p. Nazwa jednostki organizacyjnej 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1 Przedszkole nr 3 26,00 25,17 24,67 23,83 

2 Przedszkole nr 7 24,25 24,75 25,75 25,25 

3 Przedszkole nr 8 27,25 28,00 27,00 25,50 

4 Przedszkole nr 9 27,17 29,00 27,67 25,67 

5 Przedszkole nr 10 25,60 25,20 25,40 24,80 

6 Przedszkole nr 11 27,00 29,20 27,20 26,60 

7 Przedszkole nr 12 27,67 27,33 24,14 24,00 

8 Przedszkole nr 13 26,33 27,00 25,33 24,33 

9 Przedszkole nr 14 27,70 28,10 26,00 25,10 

10 Przedszkole nr 15 27,00 27,70 26,20 24,30 

11 Przedszkole nr 16 27,00 27,17 26,67 24,50 

12 Przedszkole nr 19 25,60 26,40 25,20 24,80 

13 Przedszkole nr 20 25,60 25,80 25,80 24,80 

14 Przedszkole nr 21 28,17 28,83 27,67 25,50 

15 Przedszkole nr 22 26,20 26,40 26,00 25,60 

16 Przedszkole nr 23 26,75 26,00 24,50 23,75 

17 Przedszkole nr 34 26,20 25,60 24,80 23,00 

18 Przedszkole nr 35 26,60 28,20 26,60 26,00 

19 Przedszkole Integracyjne 22,00 22,13 20,00 20,75 

20 Szkoła Podstawowa nr 3 (Zespół Szkół nr 11) 20,00 20,00 24,00  

21 Szkoła Podstawowa nr 4 21,50 25,00   

22 Szkoła Podstawowa nr 5 (Zespół Szkół nr 13) 20,00 21,50 17,00  

23 Szkoła Podstawowa nr 6 19,00 24,00 21,00  

24 Szkoła Podstawowa nr 7 22,50 22,00   

25 Szkoła Podstawowa nr 9 24,50 25,00 25,00  

26 Szkoła Podstawowa nr 13 20,00 20,50 23,00  

27 Szkoła Podstawowa nr 17 18,00 25,00   

28 Szkoła Podstawowa nr 18 20,00     

29 Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 10,00 22,00 20,00  

30 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (przedszkole 
specjalne) 7,33 8,00 7,00 7,50 

Średnia liczebność 25,11 25,83 24,69 23,78 
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Wykres 8. Średnia liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w latach 2012-2016 

 

Dane przedstawiające średnią liczbę dzieci w oddziałach przedszkolnych uwzględniają wszystkie dzieci 
przyjęte do przedszkoli. Faktyczna liczba dzieci w poszczególnych oddziałach i w ciągu roku szkolnego ulega 
zmianom. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola znacznie spada m.in. w okresach dużej zachorowalności 
oraz w okresach okołoświątecznych i w czasie, ferii w szkołach.  

Średnia liczebność grup w roku szkolnym 2015/2016 we wszystkich oddziałach przedszkolnych zmniejszyła 
się względem poprzedniego roku szkolnego z 24,69 do 23,78. Przede wszystkim wynika to ze zmniejszającej się 
liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i chęci zapewnienia najbardziej optymalnych warunków 
opieki i wychowania. 

Tabela 22. Średnia liczba uczniów w oddziałach w szkołach podstawowych w latach 2012-2016 

L.p. Nazwa jednostki organizacyjnej 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 23,07 22,80 22,94 23,69 

2 Szkoła Podstawowa nr 3 (Zespół Szkół nr 11) 22,64 23,00 22,81 23,12 

3 Szkoła Podstawowa nr 4 21,08 20,62 20,33 21,71 

4 Szkoła Podstawowa nr 5 (Zespół Szkół nr 13) 22,15 22,38 23,86 23,88 

5 Szkoła Podstawowa nr 6 21,92 21,73 20,17 20,43 

6 Szkoła Podstawowa nr 7 25,86 24,35 23,72 24,04 

7 Szkoła Podstawowa nr 9 20,09 20,55 21,54 22,11 

8 Szkoła Podstawowa nr 10 24,11 25,22 24,27 23,92 

9 Szkoła Podstawowa nr 13 18,50 19,18 19,25 20,23 

10 Szkoła Podstawowa nr 17 21,49 23,23 24,76 24,92 

11 Szkoła Podstawowa nr 18 23,45 24,07 24,52 24,65 

12 Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 18,29 17,88 19,13 19,44 

Średnia liczebność 22,04 22,40 22,76 22,50 
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Tabela 23. Średnia liczba uczniów w oddziałach w szkołach podstawowych w latach 2012-2016  

 

 
 

Tabela 24. Średnia liczba uczniów w oddziałach w gimnazjach w latach 2012-2016 

L.p. Nazwa jednostki organizacyjnej 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1 Gimnazjum Sportowe nr 1 (Zespół Szkół 
Sportowych) 17,67 18,33 17,77 17,33 

2 Gimnazjum nr 2 17,07 17,00 17,08 16,17 

3 Gimnazjum nr 3 (Zespół Szkół nr 11) 22,44 21,78 22,56 23,89 

4 Gimnazjum nr 4 (Zespół Szkół nr 2) 19,83 20,75 21,25 20,25 

5 Gimnazjum nr 5 (Zespół Szkół nr 13) 23,14 24,33 21,33 17,17 

6 Gimnazjum nr 6 26,56 24,88 25,79 25,55 

7 Gimnazjum nr 7 27,57 26,57 25,57 25,31 

8 Gimnazjum nr 9 25,86 27,43 27,87 28,73 

9 Gimnazjum nr 11 26,40 26,95 28,06 27,76 

Średnia liczebność 23,86 23,78 23,99 23,17 
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Wykres 9. Średnia liczba uczniów w oddziałach w gimnazjach w latach 2012-2016 

 

 
Średnia liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych zależna jest od kilku czynników: 
- demograficznego, 
- obecności lub nie klas integracyjnych, terapeutycznych, sportowych i in. w szkole, 
- zainteresowania ofertą szkoły, niezależną od istnienia obwodów, 
- możliwościami technicznymi budynku szkoły (np. małe sale lekcyjne lub gimnastyczne). 

 
Tabela 25. Średnia liczba uczniów w oddziałach w szkołach ponadgimnazjalnych w latach 2012-2016 

L.p. Nazwa jednostki organizacyjnej 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
1 Zespół Szkół nr 1 25,78 25,32 25,07 25,03 

2 Zespół Szkół nr 2 – V Liceum Ogólnokształcące 27,48 29,23 28,33 27,48 

3 Zespół Szkół nr 7 24,32 23,57 23,39 22,24 

4 Zespół Szkół nr 8 22,73 21,33 20,86 19,93 

5 Zespół Szkół nr 9 25,24 24,95 25,32 24,35 

6 Zespół Szkół nr 10 21,62 22,74 22,56 23,41 

7 I Liceum Ogólnokształcące 30,30 30,59 29,67 29,52 

8 II Liceum Ogólnokształcące 28,91 29,64 29,95 30,29 

9 VI Liceum Ogólnokształcące 25,75 29,18 27,92 27,25 

10 Centrum Kształcenia Ustawicznego 14,11 15,44 16,62 17,00 

Średnia liczebność 24,47 25,36 25,40 25,29 
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Wykres 10. Średnia liczba uczniów w oddziałach w szkołach ponadgimnazjalnych w latach 2012-2016 

 

Tabela 26. Średnia liczebność oddziałów wg poszczególnych typów szkół w latach 2012-2016  
(bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych) 
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szkoły podstawowe 21,35 22,07 22,04 22,44 22,40 22,84 22,76 23,14 23,09 22,68 

gimnazja 23,33 23,97 23,86 23,85 23,78 24,16 23,99 23,96 23,69 24,52 
szkoły 
ponadgimnazjalne 25,52 26,33 25,98 26,77 26,33 26,63 26,05 26,23 25,72 26,47 

Ogółem 23,30 24,04 23,87 24,30 24,11 24,40 24,13 24,30 24,05 24,26 
 

Wykres 11. Średnia liczebność oddziałów w poszczególnych typach szkół w latach 2011-2016 (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych) 
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10. Informacja o działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w roku 
szkolnym 2015/16 

 

W roku szkolnym 2015/2016 Centrum prowadziło kształcenie 670 dorosłych (wg stanu na dzień 
30.09.2015r.) w 30 oddziałach.  

Zawody, w których kształci Centrum: 
- w szkole policealnej: technik informatyk, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik 

rachunkowości, technik administracji, 

- na kwalifikacyjnych kursach zawodowych: technik informatyk, technik rachunkowości, technik 
administracji, technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik urządzeń sanitarnych, technik 
handlowiec, technik mechanik, operator obrabiarek skrawających, monter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych, sprzedawca, fotograf. 

Ponadto w Centrum słuchacze kształcą się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Gimnazjum dla 
Dorosłych. 

Centrum jest pierwszą placówką regionie, która wprowadziła do oferty i realizuje kwalifikacyjne kursy 
zawodowe. Kursy pozwalają osobom dorosłym zdobyć bezpłatnie kwalifikacje zawodowe. W myśl 
obowiązujących przepisów jest to jedyna forma w przypadku większości zawodów kierowana do osób 
dorosłych. W ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oferowanych w Centrum można zdobyć 29 
kwalifikacji w 19 zawodach.  

W ramach dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy podjęto działania dotyczące 
wprowadzenia zawodów z obszaru usługowego i medyczno- społecznego. Uzyskano akceptację Wojewódzkiej 
Rady Rynku Pracy w Szczecinie oraz Powiatowej Rady Rynku Pracy w Koszalinie na kształcenie w zawodach: 
technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej i opiekunka środowiskowa. 
Wyposażono pracownie do kształcenia w wymienionych zawodach zgodnie ze standardami KOWEZiU. 

W Centrum odbywa się egzamin maturalny, egzamin gimnazjalny oraz egzaminy zawodowe w trzech 
sesjach w roku. 

Ważne osiągnięcia szkoły w roku szkolnym 2015/2016: 

- w olimpiadach i konkursach  

 Uczestnictwo w finale VI Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Administracyjno-Prawnej dla 
Dorosłych. organizowanej przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach  
w kwietniu 2016 r. 

 Uzyskanie w marcu 2016r. Honorowego Certyfikatu Bezpiecznej Szkoły+ za realizację wyjątkowych 
inicjatyw i działań związanych z edukacją na rzecz bezpieczeństwa, w Ogólnopolskim Konkursie 
„Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń+” realizowanym przez Studium Prawa Europejskiego  
w Warszawie.  

- w projektach unijnych 

 Centrum przygotowało projekt "Moją perspektywą - ZAWÓD" w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół  
i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 
zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, 
mający na celu wprowadzenie do oferty kształcenia zawodu technik masażysta. Działanie to jest 
elementem rozwoju ukierunkowanego branżowo Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w obszarze medyczno-społecznym. 

Centrum prowadzi kursy w zawodach i specjalnościach poszukiwanych na rynku pracy dysponując 
nowoczesną bazą obrabiarek sterowanych numerycznie, a także pracownią spawalniczą z atestem Instytutu 
Spawalnictwa w Gliwicach oraz pracownią technologii sieciowych wyposażoną w sprzęt firmy CISCO. 
Wyposażenie i certyfikaty posiadane przez Centrum pozwalają na kształcenie spawaczy, operatorów CNC  
i administratorów sieci komputerowych. Absolwenci takich kursów szybko znajdują pracę. W roku 
szkolnym2015/2016 Centrum aktywnie współpracowało z PUP w Koszalinie prowadząc liczne kursy zawodowe 
w zakresie spawania oraz obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Centrum prowadzi kursy z zakresu 
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rachunkowości, podatków i podejmowania działalności gospodarczej, wykorzystując metodę e-learning. Kursy 
pozwalają na uzyskanie certyfikatów potwierdzających nabycie umiejętności poszukiwanych na rynku pracy. 

Współpraca Centrum z przedsiębiorcami realizowana jest w zakresie praktyk zawodowych i wycieczek 
dydaktycznych. Słuchacze mogą zapoznać się z technologiami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwach oraz 
organizacją pracy. Współpraca jest długofalowa i opiera się o porozumienia zawarte w tym zakresie. Wśród firm 
można wymienić: Zakład Techniki Próżniowej „TEPRO” S.A., F.M. BUMAR KOSZALIN S.A, PZK Met-Pras – 
Koszalin, GIPO Sp. z o.o., Inter Metal s.c., GEA Tuchenhagen Polska Sp. z o.o., Centrum Handlowe „ Ceramix”, 
Zakład Produkcji Sprężyn Koszalin, NAMRON Sp. z o.o., P.H.U. Żel – Metal Lech Kisielewski. 

W ramach obchodów 750-lecia Koszalina, Centrum współpracowało z Urzędem Miejskim przygotowując 
dla miasta grawerowane przez słuchaczy na obrabiarkach CNC pamiątkowe medale z pieczęcią i herbami 
Koszalina. Podczas Dni Koszalina w pracowni CNC odbył się pokaz ich projektowania, programowania i obróbki. 

Centrum współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koszalinie i Politechniką Koszalińską  
w zakresie wspierania słuchaczy Centrum w planowaniu ścieżek edukacyjno-zawodowych. Realizowana jest też 
współpraca w zakresie praktyk studenckich z Politechniką Koszalińską oraz z Centrum Edukacji Nauczycieli  
w zakresie dzielenia się dobrymi praktykami w prowadzeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych  
i w doradztwie zawodowym. 

CKU współpracuje z agencjami zatrudnienia, Powiatowymi Urzędami Pracy, a także z Policją, Strażą 
Miejską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Okręgowym, Polskim Towarzystwem Zapobiegania 
Narkomanii, SOS Wioski Dziecięce, Ochotniczymi Hufcami Pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Koszalin w roku szkolnym 2015/2016 
38 

 

11. Zatrudnienie w koszalińskich jednostkach oświatowych 
 

W roku szkolnym 2015/2016 w koszalińskich jednostkach oświatowych zatrudnionych było 2 666 osób. 
Najliczniejszą grupę stanowili nauczyciele, których wg stanu na dzień 31 marca 2016 zatrudnionych było 1838 
osób, co stanowi 68,94 %. Pracownicy administracji i obsługi stanowili 31,06 % ogółu zatrudnionych. W dalszej 
części przedstawiono szczegółowe informacje na temat zatrudnienia w koszalińskich jednostkach oświatowych 
w podziale na nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

 

Wykres 12. Struktura zatrudnienia w koszalińskich jednostkach oświatowych wg stanu na dzień 31.03.2015 r. 

 

 

11.1. Nauczyciele 
 

Tabela 27. Zbiorcze dane o liczbie nauczycieli i etatów nauczycielskich w latach 2011-2016 
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1 679,04 1 672,28 1 685,74 1 642,96 1 646,16 1 634,95 1 647,43 1 667,05 1677,81 1664,58 1672,17 1674,00 

Etaty 
przeliczeniowe 
wg 
wykazanych 
obowiązków 

1 829,64 1 799,47 1 809,23 1 763,48 1 774,97 1 722,68 1 736,22 1 754,85 1772,94 1770,81 1789,98 1790,85 
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Wykres 13. Zbiorcze dane o liczbie nauczycieli i etatów nauczycielskich w latach 2011-2016 

 

 

Wykres 14. Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego ogółem wg stanu na dzień 31.03.2015 i 31.03.2016 
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Wykres 15. Nauczyciele według roku urodzenia wg stanu na dzień 31.03.2016 

 

 

Wykres 16. Przyczyny nieprowadzenia zajęć przez nauczycieli wg stanu na dzień 31.03.2015 i 31.03.2016 (w etatach) 
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11.2. Administracja i obsługa 
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Tabela 28. Zatrudnienie w administracji i obsłudze w jednostkach oświatowych wg stanu na dzień 31.03.2015 i 31.03.2016 

 

Pracownicy 
ekonomiczno-

administracyjni  

Pracownicy 
kuchni i 
stołówki 

Pozostali 
pracownicy 

obsługi 

Pracownicy 
zatrudnieni  

w charakterze 
pomocy nauczyciela 

Lekarze Razem 

31
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Liczba osób 225 96 398 100 2 821 

Liczba 
etatów 

201,98 91,50 384,34 98,75 0,5 777,07 
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Liczba osób 229 105 397 96 1 828 

Liczba 
etatów 204,88 102,00 376,33 92,75 0,25 776,21 
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III. Wyniki egzaminów zewnętrznych  

1. Szkoły podstawowe  
 

Do roku szkolnego 2015/2016 sprawdzian po szkole podstawowej miał charakter powszechny  
i obowiązkowy, to znaczy, że musiał do niego przystąpić każdy szóstoklasista z wyjątkiem uczniów  
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Dla uczniów niepełnosprawnych 
lub niedostosowanych społecznie sprawdzian był dostosowany do ich możliwości. Sprawdzian przeprowadzano 
w kwietniu każdego roku. Dla uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu z powodu wypadków losowych  
w pierwszym terminie, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznaczał dodatkowy termin. Uczeń, który 
nie przystąpił do sprawdzianu w dodatkowym terminie, powtarzał ostatnią klasę szkoły podstawowej  
i przystępował do sprawdzianu w następnym roku. Na sprawdzianie badany był poziom opanowania 
umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

Do egzaminu zewnętrznego w dwunastu szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Miasto Koszalin przystąpiło ok. 810 uczniów. Zgodnie z zapowiedziami Ministra Edukacji narodowej był 
to ostatni sprawdzian. Podjęto decyzję o zakończeniu jego przeprowadzania od roku szkolnego 2016/2017. 

 
Tabela 29. Sprawdzian 2016 – Wyniki szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin 

Lp. Nazwa szkoły Wynik % 
j.pol. i mat. 

Stanin 
(w skali 

krajowej) 

Wynik % 
j.angielski 

Stanin 
(w skali 

krajowej) 
1. Szkoła Podstawowa nr 4 58,80 4 niżej średni 69,85 5 średni 

2. Szkoła Podstawowa nr 6 57,38 4 niżej średni 73,30 6 wyżej średni 

3. Szkoła Podstawowa nr 7 61,79 5 średni 76,61 7 wysoki 

4. Szkoła Podstawowa nr 9 57,80 4 niżej średni 67,50 5 średni 

5. Szkoła Podstawowa nr 10 67,76 7 wysoki 78,58 7 wysoki 

6. Szkoła Podstawowa nr 13 58,80 4 niżej średni 68,76 5 średni 

7. Szkoła Podstawowa nr 17 59,60 5 średni 70,70 5 średni 

8. Szkoła Podstawowa nr 18 72,68 8 bardzo wysoki 82,18 7 wysoki 

9. SP Integracyjna nr 21 71,75 7 wysoki 83,93 8 bardzo wysoki 

10. Zespół Szkół Sportowych 64,86 6 wyżej średni 74,60 6 wyżej średni 

11. Zespół Szkół nr 11 - SP nr 3 66,24 6 wyżej średni 77,64 7 wysoki 

12. Zespół Szkół nr 13 - SP nr 5 60,81 5 średni 79,62 7 wysoki 
Średnia szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin: 63,19 6 wyżej średni 75,46 6 wyżej średni 

 

Tabela 30. Sprawdzian 2016 rok – wynik procentowy miasta, województwa, okręgu i kraju 

Lp. Nazwa szkoły Wynik % 
j.pol. i mat. 

Stanin 
(w skali 

krajowej) 

Wynik % 
j.angielski 

Stanin 
(w skali 

krajowej) 
1. Koszalin 64,59 6 wyżej średni 76,94 7 wysoki 

2. Zachodniopomorskie 59,59 5 średni 69,39 5 średni 

3. Okręg 60,45 5 średni 69,88 5 średni 

4. Kraj 63,00 5 średni 71,00 5 średni 
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57,38 57,80 58,80 58,80 59,60 60,81 61,79
64,86 66,24 67,76

71,75 72,68

63,19 63,00 60,45 59,59

Średni wynik %

SP6 SP9 SP13 SP4 SP17 SP5 SP7 SP1 SP3 SP10 SP21 SP18 Średnia Kraj Okręg Zachpom.

Tabela 31. Sprawdzian 2016 – Wyniki szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Koszalin nie jest organem prowadzącym 

Lp. Nazwa szkoły Liczba 
zdających 

Wynik %  
j.pol. i mat. 

Liczba 
zdających 

Wynik %  
j. angielski 

1. Społeczna Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła” 8 82,50 8 96,25 

2. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. Grażyny 
Bacewicz w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych 37 71,08 37 85,24 

3. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 23 74,17 23 88,87 
 

Wykres 17.  Średnie wyniki procentowe Sprawdzianu z części I w 2016 roku (szkoły prowadzone przez Gminę Miasto Koszalin) 

 

Wykres 18.  Średnie wyniki procentowe Sprawdzianu z części II w 2016 roku (szkoły prowadzone przez Gminę Miasto Koszalin) 

 

Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej wskazuje, iż większość szkół osiągnęła 
wyniki powyżej średniej wyników szkół podstawowych w okręgu, województwie i kraju. Wyniki miasta w skali 
staninowej corocznie są co najmniej na poziomie stanina 6, tj. wyżej średni.  

W 2016 roku 4 szkoły w mieście osiągnęły wynik pierwszej części egzaminu niższy niż wynik województwa 
zachodniopomorskiego. Natomiast wynik niższy niż średnia wojewódzka egzaminu z języka obcego 
nowożytnego uzyskały tylko dwie szkoły. Wśród szkół publicznych najwyższy wynik osiągnęły: Szkoła 
Podstawowa nr 18 (z wynikami na poziomie stanina bardzo wysokiego i wysokiego) i Szkoła Podstawowa 
Integracyjna nr 21 (stanin wysoki i bardzo wysoki). 

 

67,50 68,76 69,85 70,70 73,30 74,60 76,61 77,64 78,58 79,62 82,18 83,93

75,46
71,00 69,88 69,39

Średni wynik %

SP9 SP13 SP4 SP17 SP6 SP1 SP7 SP3 SP10 SP5 SP18 SPI21 Średnia Kraj Okręg Zachpom.
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2. Gimnazja  
 

Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych  
w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych  
w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.  

Egzamin z języka obcego nowożytnego jest podzielony na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Istnieje 
możliwość zdawania z jednego z siedmiu języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, 
hiszpańskiego, rosyjskiego i ukraińskiego. W tej gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków  
z zastrzeżeniem, że może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum, jako przedmiotu 
obowiązkowego.  

Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie 
określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać. Do 
egzaminu gimnazjalnego w 9 gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin 
przystąpiło ok. 890 uczniów. Wyniki egzaminy gimnazjalnego w kolejnych latach były wyższe od średniej OKE 
Poznań, średniej krajowej i wojewódzkiej. 

Wśród koszalińskich szkół większość uzyskała z każdej części egzaminu wyniki, co najmniej średni w skali 
staninowej od 5 do 9, a z poszczególnych części najczęściej jest to wynik 7 (wysoki). Najlepsze wyniki egzaminu 
gimnazjalnego uzyskały szkoły: Gimnazjum nr 11, Gimnazjum nr 6 i Gimnazjum Sportowe nr 1. 

 
Tabela 32. Egzamin gimnazjalny 2016 rok – wynik procentowy szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin 

L.p. Szkoła 

Cz. humanistyczna Cz. matematyczno-
przyrodnicza Język angielski Język niemiecki 

j. polski historia i 
wos matemat. przedm. 

przyrod. 
poziom 
podst. 

poziom 
rozsz. 

poziom 
podst. 

poziom 
rozsz. 

1 Gimnazjum Sportowe 
nr 1 (ZSS) 78,61 61,39 65,30 58,69 67,48 46,24 78,42 - 

2 Gimnazjum nr 2 43,56 41,75 25,44 37,21 42,83 20,78 - - 

3 Gimnazjum nr 3 
(Zespól Szkół nr 11) 69,97 55,29 50,83 53,89 68,61 51,48 82,31 72,37 

4 Gimnazjum nr 4 
(Zespół Szkół nr 2) 62,07 51,02 40,39 46,12 57,84 40,50 44,29 - 

5 Gimnazjum nr 5 
(Zespół Szkól nr 13) 67,84 58,47 55,87 52,05 74,26 61,50 - - 

6 Gimnazjum nr 6 80,49 63,59 57,90 58,45 82,23 65,85 70,80 51,00 

7 Gimnazjum nr 7 63,43 47,80 38,16 44,63 55,79 31,56 - - 

8 Gimnazjum nr 9 71,85 58,50 53,65 54,15 71,83 51,60 73,67 30,50 

9 Gimnazjum nr 11 77,45 65,99 61,88 64,75 81,18 66,67 96,25 100 

Średnia szkół, dla których 
organem prowadzącym jest 

Gmina Miasto Koszalin: 
68,36 55,98 49,94 52,22 66,89 48,46 74,29 63,47 
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Tabela 33. Egzamin gimnazjalny 2016 rok – wynik procentowy miasta, województwa, okręgu i kraju 

L.p. Wyszczególnienie 

Cz. humanistyczna Cz. matematyczno-
przyrodnicza Język angielski Język niemiecki 

j. polski historia i 
wos matemat. przedm. 

przyrod. 
poziom 
podst. 

poziom 
rozsz. 

poziom 
podst. 

poziom 
rozsz. 

1 Koszalin 69,77 57,43 50,61 53,26 69,59 51,05 70,06 62,25 

2 Zachodniopomorskie 64,93 53,66 45,17 48,77 62,93 45,61 56,50 40,95 
3 Okręg 65,53 54,73 46,94 49,75 62,42 44,72 56,06 38,22 

4 Kraj 69,00 56,00 49,00 51,00 64,00 45,00 57,00 44,00 
 

Tabela 34. Egzamin gimnazjalny 2016 rok – wynik procentowy szkół, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Koszalin 

L.p. Szkoła 

Cz. humanistyczna Cz. matematyczno-
przyrodnicza Język angielski Język niemiecki 

j. polski historia i 
wos matemat. przedm. 

przyrod. 
poziom 
podst. 

poziom 
rozsz. 

poziom 
podst. 

poziom 
rozsz. 

1 

Ogólnokształcąca 
Szkoła Muzyczna II st. 
Im. Grażyny Bacewicz 
w Zespole 
Państwowych Szkół 
Muzycznych 

81,58 % 
 

33 
zdających 

68,09 % 
 

33 
zdających 

62,52 % 
 

33 
zdających 

55,18 % 
 

33 
zdających 

77,61 % 
 

33 
zdających 

62,39 % 
 

31 
zdających 

- - 

2 Katolickie Gimnazjum 

81,50 % 
 

14 
zdających 

73,50 % 
 

14 
zdających 

66,86 % 
 

14 
zdających 

65,00 % 
 

14 
zdających 

91,64 % 
 

11 
zdających 

77,00 % 
 

10 
zdających 

78,67 % 
 

3 
zdających 

- 

3 Ogólnokształcąca 
Szkoła Sztuk Pięknych 

76,17 % 
 

6 
zdających 

61,50 % 
 

6 
zdających 

57,67 % 
 

6 
zdających 

65,50 % 
 

6 
zdających 

94,40 % 
 

5 zdających 

74,80 % 
 

5 
zdających 

- - 

4 Prywatne Gimnazjum 

45,73 % 
 

11 
zdających 

50,18 % 
 

11 
zdających 

34,09 % 
 

11 
zdających 

40,36 % 
 

11 
zdających 

53,80 % 
 

11 
zdających 

31,10 % 
 

10 
zdających 

55,00 % 
 

1 
zdających 

- 

5 Gimnazjum nr 13 

38,40 % 
 

5 
zdających 

41,20 % 
 

5 
zdających 

15,60 % 
 

5 
zdających 

24,40 % 
 

5 
zdających 

- - 

31,40 % 
 

5 
zdających 

- 
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Wykres 19.  Egzamin gimnazjalny 2016 rok – wynik procentowy szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gim. nr 1 Gim. nr 6 Gim. nr 9 Gim. nr 11 Gim. nr 3 Gim. nr 5 Gim. nr 7 Gim. nr 4 Gim. nr 2

j.pol. 76,14 68,25 64,34 72,76 58,72 65,02 58,11 57,44 49,97

his. i wos 73,85 70,06 67,12 74,42 62,78 63,15 60,14 59,18 50,46

mat. 63,77 56,28 58,57 61,76 50,31 50,29 42,57 35,51 31,80

p. przyr. 58,40 56,57 52,69 61,76 48,86 49,20 43,54 45,53 38,96

j. ang. pp 83,60 76,53 81,16 85,21 66,48 76,69 63,59 63,72 48,79

j. ang. r 67,03 58,48 66,65 73,87 49,63 63,57 40,17 42,77 21,45

j. niem. pp 75,85 73,00 57,50 52,00 58,24 60,33

j. niem. r 65,63
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3. Szkoły ponadgimnazjalne  
 

3.1. Egzamin maturalny  
 

Wyniki egzaminu maturalnego w roku 2016 zostały przedstawione w postaci wykresów na podstawie 
wskaźnika zdawalności we wszystkich koszalińskich szkołach ponadgimnazjalnych oraz z uwzględnieniem typów 
szkół. W przypadku poszczególnych szkół najlepiej wypadły I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum 
Ogólnokształcące, gdzie zdawalność wynosiła 100%, a pozostałe szkoły w następującej kolejności: 
- V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 – 97,8% 
 VI Liceum Ogólnokształcące  – 91,8%, 
 Zespół Szkół nr 9 – 85,6   %, 
 Zespół Szkół nr 7 – 79,2%, 
 Zespół Szkół nr 1 – 66,2%, 
 Zespół Szkół nr 10 –  55,3 % 
 Zespół Szkół nr 8 – 30,0%. 

 

Tabela 35. Zdawalność egzaminu maturalnego w latach 2012 - 2016 w szkołach,  
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin 

Szkoła 
Zdawalność  

(%) 
w 2016 roku 

Zdawalność  
(%) 

w 2015 roku 

Zdawalność 
(%) 

w 2014 roku 

Zdawalność 
(%) 

w 2013 roku 

Zdawalność 
(%) 

w 2012 roku 
I Liceum Ogólnokształcące 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 
II Liceum Ogólnokształcące 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 
V Liceum Ogólnokształcące  
(ZS nr 2) 97,8 98,3 96,8 100,0 98,4 

VI Liceum Ogólnokształcące 91,8 85,1 82,1 95,2 95,2 
Zespół Szkół nr 1 66,2 76,3 59,0 84,3 80,5 

Zespół Szkół nr 9 85,6 95,2 86,7 98,1 92,7 
Zespół Szkół nr 7 79,2 71,3 73,5 80,0 70,5 
Zespół Szkół nr 10 55,3 69,2 63,0 68,63 80,0 
Zespół Szkół nr 8 30,00 20,0 40,0 44,4 39,0 

Okręg 82,55 70,4 69,7 87,00 80,0 

Polska 85,00 80,00 71,00 88,00 80,0 
 

Biorąc pod uwagę 2016 rok procent osób, które zdały maturę w szkołach młodzieżowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin wynosi 89,0% i jest wyższy od średniej krajowej wynoszącej 
85,00 % i średniej okręgu, która kształtuje się na poziomie  82,55%. 
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Wykres 20. Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych  
prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin 

 
 

Wykres 21.  Zdawalność egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących 

 

Wykres 22. Zdawalność egzaminu maturalnego w technikach 
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Wykres 23. Zdawalność egzaminu maturalnego w latach 2012-2016 

 

 

3.2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe  
 

3.2.1. Egzamin zawodowy  
 

Egzamin zawodowy umożliwia zdającym potwierdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu pojedynczej 
kwalifikacji. Egzaminy odbyły w sesjach: styczeń - luty 2016 i maj - lipiec 2016 r. 

Zdanie egzaminu oznacza uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego. Zebranie tylu świadectw 
kwalifikacyjnych z ilu kwalifikacji składa się dany zawód oraz posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia 
ogólnokształcącego pozwala na otrzymanie dyplomu i tytułu technika lub robotnika wykwalifikowanego w 
ramach danego zawodu. 

Tabele znajdujące się poniżej przedstawiają zdawalność uczniów przystępujących do egzaminu w czasie 
dwóch ostatnich sesji egzaminacyjnych. Na przystępujących do egzaminu po raz pierwszy 1140 absolwentów 
szkół i absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zdało egzamin 797 osób, co daje ogólny wskaźnik 
zdawalności wynoszący 69,91%.. 

Tabela 36. Zdawalność egzaminu w poszczególnych kwalifikacjach w szkołach zawodowych w Koszalinie – sesja styczeń-luty 2016 

Zawód 
Oznaczenie 
kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Szkoła 

Przystąpiło do 
egzaminu po raz 

pierwszy 
(liczba uczniów) 

Zdało 
egzamin   
 (liczba 

uczniów) 

Zdało 
egzamin w % 
(zdawalność) 

Technik 
ekonomista A.35 

Planowanie i prowadzenie 
działalności w organizacji 

ZS nr 1 

35 22 62,85 

Technik 
hotelarstwa T.11 

Planowanie i realizacja usług  
w recepcji 23 20 86,9 

Technik 
budownictwa B.18 

Wykonywanie robót murarskich  
i tynkarskich 

ZS nr  7 
16 16 100,0 % 

Technik ochrony 
środowiska 

R.07 Ocena stanu środowiska 7 4 57,1 % 

Technik usług 
fryzjerskich A.23 Projektowanie fryzur ZS nr 8 14 7 50% 

2012 2013 2014 2015 2016

Koszalin 87,26 89,71 86,12 89,7 89

Okręg 80 87 70 70,4 82,55

Polska 80 88 71 80 85
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Technik pojazdów 
samochodowych  

M.18 
Diagnozowanie i naprawa 

podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych 

ZS nr 10 

37 37 100% 

Technik pojazdów 
samochodowych  M.42 Organizacja i prowadzenie procesu 

obsługi pojazdów samochodowych 45 35 78% 

Technik spedytor A.28 Organizacja i nadzorowanie 
transportu 

6 2 33% 

Technik mechanik 
 

M.44 
Organizacja i nadzorowanie 
procesu produkcji maszyn  

i urządzeń 
10 4 40% 

Technik elektronik E.20 Eksploatacja urządzeń 
elektronicznych 

ZS nr 9 

17 7 41,18 

Technik 
informatyk E.14 

Tworzenie aplikacji internetowych 
i baz danych oraz administrowanie 

bazami 
51 40 78,43 

Technik 
organizacji 
reklamy 

A.27 Organizacja i prowadzenie 
kampanii reklamowej 13 10 76,92 

Technik elektryk E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń  
i instalacji elektrycznych 18 15 83,33 

Technik elektryk E.07 Montaż i konserwacja maszyn  
i urządzeń elektrycznych 

27 13 48,15 

Elektryk E.07 
Montaż i konserwacja maszyn  

i urządzeń elektrycznych 10 6 60,00 

Technik 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy  

Z.13 
Zarządzanie bezpieczeństwem  

w środowisku pracy 
CKU 

Szkoła Policealna 5 0 0 

Fotograf  A.20 Rejestracja i obróbka obrazu 

CKU 
Kwalifikacyjne 

Kursy Zawodowe 

16 12 75% 

Technik mechanik M.19 
Użytkowanie obrabiarek 

skrawających 4 3 75% 

Technik mechanik M.44 
Organizacja i nadzorowanie 
procesów produkcji maszyn  

i urządzeń 
7 2 28,57% 

Technik 
informatyk E.13 

Projektowanie lokalnych sieci 
komputerowych i administrowanie 

sieciami 
9 2 22,22% 

Monter sieci, 
instalacji i 
urządzeń 
sanitarnych 

B.8 
Wykonywanie robót związanych  

z budową i remontem sieci 
komunalnych 

4 4 100% 

 
Według wstępnego raportu opublikowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu 

zdawalność dla wszystkich kwalifikacji w sesji styczeń -  luty  2016 r.  wynosi: 
 w Koszalinie – 69,8%, 
 w woj. zachodniopomorskim – 66,00%,  
 w okręgu – 70,6 %.  

 
Tabela 37. Zdawalność egzaminu w poszczególnych kwalifikacjach w szkołach zawodowych w Koszalinie – sesja maj-lipiec 2016 

Zawód Oznaczenie 
kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Szkoła 

Przystąpiło do 
egzaminu po raz 

pierwszy 
(liczba uczniów) 

Zdało 
egzamin   
(liczba 

uczniów) 

Zdało  
egzamin w % 
(zdawalność) 

Technik 
handlowiec A.18 Prowadzenie sprzedaży 

ZS nr 1 

16 13 81,25 

Technik 
handlowiec 

A.22 Prowadzenie działalności 
handlowej 

17 14 82,35 

Technik 
ekonomista A.36 Prowadzenie rachunkowości 36 18 50 

Technik logistyk A.30 

Organizacja i monitorowanie 
przepływu zasobów i informacji  

w procesach produkcji, dystrybucji 
i magazynowania 

30 26 86,67 

Technik żywienia  
i usług 

gastronomicznych 
T.6 Sporządzanie potraw i napojów 36 33 91,67 

Kucharz T.6 Sporządzanie potraw i napojów 20 16 80 
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Technik 
hotelarstwa 

T.12 Obsługa gości w obiekcie 
świadczącym usługi hotelarskie 

60 53 88,33 

Technik obsługi 
turystycznej 

T.13 Planowanie i realizacja imprez i 
usług turystycznych 

26 18 69,23 

Technik żywienia  
i usług 

gastronomicznych 
T.15 Organizacja żywienia i usług 

gastronomicznych 23 6 26,09 

Technik cyfrowych 
procesów 

graficznych 
A.25 Wykonywanie i realizacja 

projektów multimedialnych 

ZS nr  7 

11 9 81,8 % 

Technik cyfrowych 
procesów 

graficznych 
A.54 Przygotowywanie materiałów 

graficznych do procesu drukowania 
8 4 50,0 % 

Technik cyfrowych 
procesów 

graficznych 
A.55 Drukowanie cyfrowe 13 13 100,0 % 

Monter zabudowy 
i robót 

wykończeniowych 
w budownictwie 

B.05 Montaż systemów suchej 
zabudowy 27 26 96,3 % 

Monter zabudowy 
i robót 

wykończeniowych 
w budownictwie 

B.06 
Wykonywanie robót malarsko-

tapeciarskich 19 15 78,9 % 

Monter zabudowy 
i robót 

wykończeniowych 
w budownictwie 

B.07 
Wykonywanie robót posadzkarsko-

okładzinowych 12 12 100,0 % 

Monter sieci, 
instalacji i 
urządzeń 

sanitarnych 

B.09 
Wykonywanie robót związanych z 
montażem i remontem instalacji 

sanitarnych 
10 5 50,0 % 

Technik urządzeń i 
systemów 
energetyki 

odnawialnej 

B.21 Montaż urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 

10 10 100,0 % 

Technik 
budownictwa B.30 

Sporządzanie kosztorysów oraz 
przygotowywanie dokumentacji 

przetargowej 
22 20 90,9 % 

Technik 
budownictwa B.33 

Organizacja i kontrolowanie robót 
budowlanych 18 4 22,2 % 

Technik geodeta B.34 

Wykonywanie pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz opracowywanie wyników 

pomiarów 

7 2 28,6 % 

Technik geodeta B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji 
budowlanych 7 2 28,6 % 

Technik geodeta B.36 
Wykonywanie prac geodezyjnych 

związanych z katastrem i 
gospodarką nieruchomościami 

14 1 7,1 % 

Technik ochrony 
środowiska R.08 

Planowanie i realizacja zadań 
związanych z ochroną środowiska 7 1 14,3 % 

Technik 
architektury 
krajobrazu 

R.21 
Projektowanie, urządzanie i 

pielęgnacja roślinnych obiektów 
architektury krajobrazu 

14 6 42,9 % 

Technik 
architektury 
krajobrazu 

R.22 

Organizacja prac związanych z 
budową oraz konserwacją 

obiektów małej architektury 
krajobrazu 

13 2 15,4 % 

Sprzedawca A.18 Prowadzenie sprzedaży 

ZS nr 8 

16 16 100% 

Technik usług 
fryzjerskich A.19 

Wykonywanie zabiegów 
fryzjerskich 9 8 88,89% 

Technik 
technologii 
żywności 

T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych 14 14 100% 
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Technik elektronik E.06 
Wykonywanie instalacji urządzeń 

elektronicznych 

ZS nr 9 

25 4 16,00 

Technik 
informatyk E.12 

Montaż i eksploatacja komputerów 
osobistych i urządzeń 

peryferyjnych 
54 52 96,30 

Technik 
informatyk E.13 

Projektowanie lokalnych sieci 
komputerowych i administrowanie 

sieciami 
55 37 67,27 

Technik 
organizacji 

reklamy 
A.26 Sprzedaż produktów i usług 

reklamowych 25 15 60,00 

Technik elektryk E.08 
Montaż i konserwacja instalacji 

elektrycznych 26 17 65,38 

Monter elektronik E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń 
elektronicznych 

9 1 11,11 

Monter elektronik E.05 
Montaż układów i urządzeń 

elektronicznych 7 6 85,71 

Elektryk E.08 Montaż i konserwacja instalacji 
elektrycznych 

10 7 70,00 

Technik 
rachunkowości  A.65 

Rozliczanie wynagrodzeń i danin 
publicznych 

CKU 
Szkoła Policealna 12 12 100% 

Technik 
rachunkowości  A.36 Prowadzenie rachunkowości 

CKU 
Kwalifikacyjne 

Kursy Zawodowe 

13 12 92,3% 

Technik urządzeń 
sanitarnych 

B.27 

Organizacja robót związanych z 
budową i eksploatacją sieci 
komunalnych oraz instalacji 

sanitarnych 

7 3 42,85% 

Technik 
informatyk E.13 

Projektowanie lokalnych sieci 
komputerowych i administrowanie 

sieciami 
6 2 33,33% 

Technik 
informatyk E.14 

Tworzenie aplikacji internetowych i 
baz danych oraz administrowanie 

bazami 
2 1 50% 

 
Według wstępnego raportu opublikowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu 

zdawalność dla wszystkich kwalifikacji w sesji maj-lipiec 2016 r.  wynosi: 
 w Koszalinie – 70,0%, 
 w woj. zachodniopomorskim – 70,3%,  
 w okręgu – 73,20 %.  
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IV. Wyniki ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w roku szkolnym 
2015/2016  

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły  
w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdefiniowało 12 
wymagań, pod kątem których badane są szkoły i placówki: 

1) Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 
2) Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 
3) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 
4) Uczniowie są aktywni. 
5) Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 
6) Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 
7) Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 
8) Promowana jest wartość edukacji. 
9) Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 
10) Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 
11) Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, 

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  
i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 

12) Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. 

Ewaluacja ma także na celu ustalenie, czy szkoła spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r. Szkoła może spełniać wymagania na poziomie podstawowymi 
podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania. 
 

W koszalińskich placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin w roku 
szkolnym 2015/2016 przeprowadzono jedną ewaluację całościową w szkole podstawowej i jedną problemową 
w szkole podstawowej, cztery ewaluacje problemowe w gimnazjach, dwie ewaluacje problemowe w liceach 
ogólnokształcących, jedną problemową w technikum oraz jedną problemową w zasadniczej szkole zawodowej 
w następujących obszarach: uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 
programowej, szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, 
szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, 
egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  
i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. We 
wszystkich badanych szkołach i obszarach wymagania podstawowe były spełnione, również we wszystkich 
szkołach zebrano dane świadczące o działaniach szkoły na poziomie wysokim w części badanych obszarów. 
Zestawienie wyników ewaluacji zewnętrznej znajduje się w tabelach. 
W przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalinie była przeprowadzona żadna 
ewaluacja.  
 

Oprócz ewaluacji problemowych przeprowadzona została także ewaluacja kompleksowa w Szkole 
Podstawowej nr 17. 

Wyniki przeprowadzonych ewaluacji przedstawiają tabele 38 i 39. 
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Tabela 38. Wyniki ewaluacji koszalińskich szkół w roku szkolnym 2015/2016 

Badane wymagania 
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Szkoły podstawowe 

Szkoła Podstawowa nr 3 w ZS 
nr 11 

  5 obszarów badania,  
w tym 1 obszar – poziom 

wysoki 

5 obszarów badania,  
w tym 3 obszary – 

poziom wysoki 

4 obszary badania,  
w tym 2 obszary – poziom wysoki 

Gimnazja 

Gimnazjum nr 3 w ZS nr 11 
 5 obszarów badania,  

w tym 1 obszar – poziom 
wysoki 

5 obszarów badania,  
w tym 3 obszary – 

poziom wysoki 

4 obszary badania,  
w tym 2 obszary – poziom wysoki 

Gimnazjum nr 4 
5 obszarów badania,  

w tym 1 obszar – poziom 
wysoki   

5 obszarów badania,  
w tym 3 obszary – 

poziom wysoki 

4 obszary badania,  
w tym 2 obszary – poziom wysoki 

Gimnazjum nr 7 
5 obszarów badania,  

w tym 1 obszar – poziom 
wysoki 

5 obszarów badania,  
w tym 3 obszary – 

poziom wysoki 

4 obszary badania,  
w tym 2 obszary – poziom wysoki 

Gimnazjum nr 11 
5 obszarów badania,  

w tym 1 obszar – poziom 
wysoki 

5 obszarów badania,  
w tym 3 obszary – 

poziom wysoki 

4 obszary badania,  
w tym 2 obszary – poziom wysoki 

Licea ogólnokształcące 

I Liceum Ogólnokształcące 
5 obszarów badania,  

w tym 1 obszar – poziom 
wysoki   

5 obszarów badania,  
w tym 3 obszary – 

poziom wysoki 

4 obszary badania,  
w tym 2 obszary – poziom wysoki 

II Liceum Ogólnokształcące 
5 obszarów badania,  

w tym 1 obszar – poziom 
wysoki   

5 obszarów badania,  
w tym 3 obszary – 

poziom wysoki 

4 obszary badania,  
w tym 2 obszary – poziom wysoki 

V Liceum Ogólnokształcące 
5 obszarów badania,  

w tym 1 obszar – poziom 
wysoki 

5 obszarów badania,  
w tym 3 obszary – 

poziom wysoki 

4 obszary badania,  
w tym 2 obszary – poziom wysoki 

Technika  

Technikum Zawodowe Nr 2 w 
Zespole Szkół Nr 8 

5 obszarów badania,  
w tym 1 obszar – poziom 

wysoki   

5 obszarów badania,  
w tym 3 obszary – 

poziom wysoki 

4 obszary badania,  
w tym 2 obszary – poziom wysoki 

Zasadnicze szkoły zawodowe 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Nr 2 w Zespole Szkół Nr 8 

 5 obszarów badania,  
w tym 1 obszar – poziom 

wysoki 

5 obszarów badania,  
w tym 3 obszary – 

poziom wysoki 

4 obszary badania,  
w tym 2 obszary – poziom wysoki 
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Tabela 39. Wyniki ewaluacji w Szkole Podstawowej nr 17 w Koszalinie w roku szkolnym 2015/2016 

Lp. Badane wymagania Spełnianie wymagań na poziomie 
podstawowym 

1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną 
na rozwój uczniów 

3 obszary badania,  
w tym 1 obszar – poziom wysoki 

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający 
uczeniu się 

10 obszarów badania,  
w tym 5 obszarów – poziom wysoki 

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w 
podstawie programowej 

5 obszarów badania,  
w tym 1 obszar – poziom wysoki 

4. Uczniowie są aktywni 3 obszary badania,  
w tym 1 obszar – poziom wysoki 

5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 6 obszarów badania,  
w tym 2 obszary – poziom wysoki 

6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z 
uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 

5 obszarów badania,  
w tym 3 obszary – poziom wysoki 

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu 
procesów edukacyjnych 

4 obszary badania,  
w tym 2 obszary – poziom wysoki 

8. Promowana jest wartość edukacji 4 obszary badania,  
w tym 2 obszary – poziom wysoki 

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki 4 obszary badania,  
w tym 1 obszar – poziom wysoki 

10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz 
środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju 

4 obszary badania,  
w tym 2 obszary – poziom wysoki 

11. 

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, 
uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu 
gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań 
zewnętrznych i wewnętrznych 

4 obszary badania,  
w tym 2 obszary – poziom wysoki 

12. Zarządzenie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi 7 obszarów badania,  
w tym 3 obszary – poziom wysoki 

 

Zgodnie z informacjami zawartymi w powyższej tabeli wyniki ewaluacji prowadzonych przez 
Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty  wskazują, że szkoły i placówki osiągnęły poziom wysoki w tych 
samych badanych obszarach tj.: 

 wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu 
efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy 
osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność 
podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych. 

 w szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizacje procesu 
edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia. 

 szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji społecznej. 
 w opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom. 
 w szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badan zewnętrznych. 
 w szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badan zewnętrznych. 
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V. Osiągnięcia uczniów i szkół  

1. Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych 
 

W roku szkolnym 2015/2016 koszalińskie szkoły i placówki oświatowe, Jak co roku, oprócz działalności 
dydaktyczno - wychowawczej organizowały lub współorganizowały wiele konkursów i turniejów oraz 
uczestniczyły w akcjach i konkursach proponowanych młodzieży szkolnej przez Zachodniopomorskie 
Kuratorium Oświaty, uczelnie i inne jednostki organizacyjne zajmujące się edukacją w różnych dziedzinach 
wiedzy i sztuki. 

Dzieci i młodzież osiągnęła sukcesy na skalę miejską, powiatową i ogólnopolską, ale również odnosiła 
sukcesy międzynarodowe.  

W dziedzinie nauki, uczniowie zajmowali czołowe miejsca w olimpiadach przedmiotowych na poziomie 
ogólnopolskim i wojewódzkim, małe olimpiady przedmiotowe i ogólnopolskie konkursy wiedzy w zawodach,  
w których kształci się młodzież w szkołach zawodowych i technikach; w tej grupie osiągnięć znajdują się 
również ogólnopolskie konkursy przedmiotowe i turnieje, które nie mają statusu olimpiady, jednakże posiadają 
renomę wśród jednostek oświatowych (np. Kangur, Alfik), a nawet wyższych uczelni. 

W sporcie najwyższe lokaty na poziomie: powiatu, województwa i kraju osiągają uczniowie każdego etapu 
edukacyjnego. Od lat zajmują czołowe miejsca w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Związek 
Sportowy w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady; w tych zwodach uczniowie zdobywają 
najwyższe lokaty indywidualne, i jako szkoły - zajmując wysokie miejsca w rankingu miast i powiatów; oprócz 
tych zawodów uczniowie (zgodnie z zainteresowaniami) uczestniczą w ofercie sportowej miasta w klubach 
sportowych, gdzie także osiągają sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej np. w judo, karate oraz 
siłowaniu na rękę. 

W dziedzinie kultury i sztuki uczniowie odnosili sukcesy w takich dziedzinach jak: konkursy plastyczne 
(malarskie, rysunkowe, fotograficzne, filmowe), muzyczne (taneczne, wokalne) recytatorskie (np. Ptaki i ptaszki 
polne), twórczości literackiej. 

Sukcesy dzieci i uczniów zostały docenione przez Prezydenta Miasta Koszalina - p. Piotra Jedlińskiego, 
który przyznał nagrody w dziedzinie kultury, sportu oraz za wybitne osiągnięcia w nauce. 

Zespół opiniujący, składane przez szkoły wnioski o Stypendium Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia 
uczniów w nauce i sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych rozpatrzył 58 wniosków ze szkół 
podstawowych i gimnazjów oraz 43 wnioski ze szkół ponadgimnazjalnych (razem 101 wniosków). Pozytywnie 
zaopiniowano 83 wnioski na nagrody dla uczniów na kwotę 66 500 zł. 

Łącznie przyznano indywidualne Stypendia Prezydenta Miasta Koszalina: 
 - 1 Nagrodę związaną z Naukowym Osiągnięciem Roku w wysokości 2 000 zł 
 - 4 Nagrody I stopnia w wysokości 1 400 zł 
 - 25 Nagród II stopnia w wysokości 1 000 zł 
 - 45 Nagród III stopnia w wysokości 700 zł 
 - 8 Nagród IV stopnia w wysokości 300 zł 

Uroczystość wręczenia nagród przez Prezydenta miasta Koszalina odbyła się w dniu 22 czerwca 2016 r.  
w Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki. 

Aby ukazać, jak wiele osiągnięć mieli uczniowie koszalińskich szkół, w tabeli zawarto dane dotyczące liczby 
laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych. 

Poniżej przedstawiono zestawienie liczby laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych z koszalińskich szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz szkół ponadgimnazjalnych. 
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Tabela 40. Liczba laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych ze szkół podstawowych  
w roku szkolnym 2015/2016 

Szkoły podstawowe 

Nazwa szkoły Liczba 
laureatów 

Liczba  
finalistów 

Szkoła Podstawowa nr 18 9 4 

Szkoła Podstawowa nr 7 4 6 

Szkoła Podstawowa nr 17 4 5 

Szkoła Podstawowa nr 10 4 1 

Szkoła Podstawowa nr 3 3 0 

Szkoła Podstawowa nr 5 2 0 

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 1 6 

Szkoła Podstawowa nr 4 1 2 

Szkoła Podstawowa nr 6 0 2 

Szkoła Podstawowa nr 9 0 1 

Razem: 28 27 
 
 

Tabela 41. Liczba laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych z gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 
 

Gimnazja 

Nazwa Szkoły Liczba 
laureatów 

Liczba  
finalistów 

Gimnazjum nr 6 20 23 

Gimnazjum nr 11 12 23 

Gimnazjum nr 9 4 5 

Gimnazjum Sportowe nr 1  1 6 

Gimnazjum nr 3 1 5 

Gimnazjum nr 7 0 4 

Gimnazjum nr 5 0 3 

Razem 38 69 
 
 

Tabela 42. Liczba laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych ze szkół ponadgimnazjalnych  
w roku szkolnym 2015/2016 

Szkoły ponadgimnazjalne 

Nazwa szkoły Liczba 
laureatów 

Liczba  
finalistów 

I Liceum Ogólnokształcące 2 9 

II Liceum Ogólnokształcące 2 2 

V Liceum Ogólnokształcące 0 0 

Zespół Szkół nr 7 0 4 

Zespół Szkół nr 9 0 2 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 0 1 

Razem 4 18 
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2. Osiągnięcia sportowe w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek 
Sportowy 

 

Sukcesy w sporcie na poziomie powiatu, województwa i kraju osiągają uczniowie każdego etapu 
edukacyjnego – od lat zajmują czołowe miejsca w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Związek 
Sportowy w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady; w tych zwodach uczniowie zdobywają 
najwyższe lokaty indywidualne, i jako szkoły - dając wysokie miejsca w rankingu miast i powiatów; oprócz tych 
zawodów uczniowie (zgodnie z zainteresowaniami) uczestniczą w ofercie sportowej miasta w klubach 
sportowych, gdzie także osiągają sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej np. w judo, karate oraz 
siłowaniu na rękę; od kilku lat dzieci uczestniczą w turniejach organizowanych na boiskach sportowych ORLIK. 

Zajęcia pozalekcyjne uczniów koszalińskich szkół przekładają się na sukcesy w zawodach sportowych na 
poszczególnych poziomach wiekowych, czyli w igrzyskach młodzieży szkolnej, gimnazjadzie i licealiadzie.  

Wyniki pochodzą z informacji opublikowanej przez Szkolny Związek Sportowy, jako podsumowanie 
współzawodnictwa sportowego w roku szkolnym 2015/2016. 

2.1. Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – (WIMS) - szkoły podstawowe 
 

Tabela 43. Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

Nazwa zawodów/dyscypliny Szkoła Osiągnięcia 
Mini Piłka Ręczna dziewcząt Szkoła Podstawowa nr 7 II miejsce 

Mini Koszykówka dziewcząt Szkoła Podstawowa nr 10 I miejsce 

Mini Piłka Siatkowa chłopców Szkoła Podstawowa nr 1 II miejsce 

Mini Piłka Ręczna chłopców Szkoła Podstawowa nr 18 I miejsce 

Mini Koszykówka chłopców 
Szkoła Podstawowa nr 17 II miejsce 

Szkoła Podstawowa nr 10 III miejsce 

Mini Piłka Nożna chłopców Szkoła Podstawowa nr 7 I miejsce 

Szachy drużynowe Szkoła Podstawowa nr 18 II miejsce 

Czwórbój Lekkoatletyczny dziewcząt Szkoła Podstawowa nr 7 II miejsce 

Czwórbój Lekkoatletyczny chłopców Szkoła Podstawowa nr 1 III miejsce 

Sztafetowe Biegi Przełajowe chłopców Szkoła Podstawowa nr 7 III miejsce 
 

W klasyfikacji łącznej szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, koszalińskie szkoły zajęły 
następujące miejsca (na 312 sklasyfikowanych szkół): 
- Szkoła Podstawowa nr 7 – 1 miejsce, 
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 9 miejsce, 
- Szkoła Podstawowa nr 10 – 12 miejsce. 

Gmina Miasto Koszalin w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej zajęła 3 miejsce na 21 sklasyfikowanych 
powiatów. 
 

2.2. Wojewódzka Gimnazjada (WG) 
Tabela 44. Wojewódzka Gimnazjada 

Nazwa zawodów/dyscypliny Szkoła Osiągnięcia 

Piłka Ręczna dziewcząt 
Gimnazjum nr 11 I miejsce 

Gimnazjum nr 4 III miejsce 

Piłka Ręczna chłopców Gimnazjum nr 11 II miejsce 

Koszykówka chłopców Gimnazjum nr 6 III miejsce 

Indywidualnie Bieg na 600 m dziewcząt Gimnazjum nr 1 II miejsce 
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Indywidualnie Rzut Oszczepem chłopcy Gimnazjum nr 3 I miejsce 

Indywidualnie Skok w Dal dziewcząt Gimnazjum nr 1 II miejsce 

Indywidualnie Bieg na 300 m dziewcząt Gimnazjum nr 1 III miejsce 

Bieg Sztafetowy 4x100 m dziewcząt Gimnazjum nr 1 III miejsce 
 
W klasyfikacji łącznej szkół w ramach Wojewódzkiej Gimnazjady, koszalińskie szkoły zajęły następujące miejsca 
(na 224 sklasyfikowane szkoły): 
- Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 11 – 17 miejsce, 
- Gimnazjum nr 3 – 40 miejsce, 
- Gimnazjum nr 4 – 43 miejsce. 

Gmina Miasto Koszalin w Wojewódzkiej Gimnazjadzie zajęła 5 miejsce na 21 sklasyfikowanych powiatów. 
 

2.3. Wojewódzka Licealiada (WL) - szkoły ponadgimnazjalne 
 

Tabela 45. Wojewódzka Licealiada 

Nazwa zawodów/dyscypliny Szkoła Osiągnięcia 
Piłka Ręczna dziewcząt V Liceum Ogólnokształcące II miejsce 

Koszykówka dziewcząt V Liceum Ogólnokształcące III miejsce 

Piłka nożna dziewcząt V Liceum Ogólnokształcące II miejsce 

Tenis Stołowy drużynowy dziewcząt II Liceum Ogólnokształcące II miejsce 

Piłka Ręczna chłopców II Liceum Ogólnokształcące II miejsce 

Koszykówka chłopców I Liceum Ogólnokształcące I miejsce 

Piłka Nożna chłopców VI Liceum Ogólnokształcące I miejsce 

Szachy drużynowe I Liceum Ogólnokształcące III miejsce 

Indywidualnie Pchnięcie Kulą mężczyzn VI Liceum Ogólnokształcące II miejsce 

Sztafetowe Biegi Przełajowe chłopców VI Liceum Ogólnokształcące III miejsce 
 
W klasyfikacji łącznej szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady, koszalińskie szkoły zajęły następujące 

miejsca (na 132 sklasyfikowane szkoły): 
- V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 – 5 miejsce, 
- I Liceum Ogólnokształcące – 11 miejsce, 
- VI Liceum Ogólnokształcące– 12 miejsce. 
 

Gmina Miasto Koszalin w Wojewódzkiej Licealiadzie zajęła 2 miejsce na 21 sklasyfikowanych powiatów. 

2.4. Inne ważne sukcesy sportowe koszalińskich uczniów 
Nazwa szkoły Dyscyplina sportowa  Rodzaj sukcesu 

Szkoła Podstawowa nr 6 Zapasy I miejsce w kraju i w zawodach 
międzynarodowych 

Szkoła Podstawowa nr 7 piłka ręczna dziewcząt II i III miejsce w turniejach ogólnopolskich 
Szkoła Podstawowa nr 10 minikoszykówka dziewcząt i chłopców III miejsce w turnieju ogólnopolskim 
Gimnazjum nr 6 piłka nożna chłopców I miejsce w turnieju ogólnopolskim 

Gimnazjum nr 6 siłowanie na rękę 
I miejsce drużynowo w pucharze Polski  
III miejsce drużynowo w mistrzostwach 
Polski 

Gimnazjum nr 9 piłka ręczna chłopców III miejsce w turnieju ogólnopolskim 
Gimnazjum nr 9 piłka nożna chłopców I miejsce w turnieju międzynarodowym 

Gimnazjum nr 9 Taekwondo III miejsce w międzynarodowych 
mistrzostwach Polski 

Gimnazjum nr 9 NO GI JIU JITSU III miejsce w mistrzostwach Polski 
III  miejsce w mistrzostwach Europy  
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Gimnazjum nr 11 piłka ręczna plażowa II miejsce w mistrzostwach Polski 
Gimnazjum nr 11 piłka ręczna chłopców  II miejsce w turnieju ogólnopolskim 
Zespół Szkół Sportowych – 
Sportowa Szkoła 
Podstawowa nr 1 

Pływanie – Mistrzostwa Polski szkół 
podstawowych Medale: 1 złoty, 3 srebrne i 3 brązowe 

Zespół Szkół Sportowych – 
Gimnazjum Sportowe nr 1 Pływanie – Grand Prix Puchar Polski Medale: 3 złote i 3 brązowe 

Zespół Szkół Sportowych – 
Gimnazjum Sportowe nr 1 

Pływanie  - Zimowe Mistrzostwa 
Polski Juniorów Medale: 1 złoty i 3 srebrne  

Zespół Szkół nr 2 piłka ręczna dziewcząt III miejsce w turnieju międzynarodowym  
 

3. Stypendia Prezydenta Miasta Koszalina 
 

Stypendia Prezydenta Miasta Koszalina za wybitne osiągnięcia uczniów w nauce przyznawane są 
corocznie, zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów. Prezydent Miasta powołuje komisję opiniującą 
wnioski. W skład komisji wchodzą pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego oraz Radni Rady Miejskiej 
w Koszalinie – członkowie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki. Wniosek o przyznanie stypendium składa 
dyrektor szkoły na podstawie uchwały podjętej przez Radę Pedagogiczną - w terminie do 31 maja każdego roku 
szkolnego. Tryb wyłaniania kandydatów do nagrody ustala Rada Pedagogiczna. Komisja do dnia 15 czerwca 
danego roku wyłania kandydatów zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie. Załącznikiem do wniosku 
jest uzasadnienie przyznania Stypendium wraz z kopiami zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia ucznia. 

Regulamin przewiduje pięciostopniową skalę stypendiów Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia 
uczniów w nauce według następujących kryteriów: 

1) Stypendium specjalne zwane Naukowe Osiągnięcie Roku:  

-  za zajęcie I miejsca w olimpiadzie szczebla centralnego (olimpiada znajdująca się w wykazie MEN); 
-  laureat międzynarodowych zawodów o statusie olimpiady przedmiotowej (olimpiada znajdująca 

się w wykazie MEN); 

2) Stypendium I stopnia: 

-  wybitne osiągnięcia naukowe; 
-  tytuł laureata krajowej olimpiady przedmiotowej, interdyscyplinarnej oraz z przedmiotów 

dodatkowych (znajdujących się w wykazie MEN); 
-  tytuł laureata krajowej olimpiady tematycznej do 3 miejsca włącznie (organizowanych pod 

patronatem MEN); 
-  tytuł finalisty, co najmniej dwóch olimpiad (olimpiady znajdujące się w wykazie MEN); 

3) Stypendium II stopnia: 

-  tytuł finalisty krajowej olimpiady przedmiotowej, interdyscyplinarnej oraz z przedmiotów 
dodatkowych (znajdujących się w wykazie MEN); 

-  tytuł laureata międzynarodowych i krajowych turniejów; 
-  konkursów nie mających statusu olimpiady do 3 miejsca włącznie; 
-  finalista krajowego turnieju, olimpiady interdyscyplinarnej, olimpiady z przedmiotów 

dodatkowych do 10 miejsca włącznie; 
-  tytuł laureata ponadwojewódzkich (regionalnych) konkursów przedmiotowych, 

interdyscyplinarnych i tematycznych do 3 miejsca włącznie (organizowanych pod patronatem 
MEN); 

-  tytuł laureata konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, co najmniej 2 konkursów 
przedmiotowych i organizowanych przez KO; 

4) Stypendium III stopnia : 

-  finalista ponadwojewódzkich (regionalnych) konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych i 
tematycznych do 6 miejsca włącznie (organizowanych pod patronatem MEN, KO); 

-  tytuł laureata konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim (organizowanych przez KO); 
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-  wyróżniające osiągnięcia (np. finalista, co najmniej trzech konkursów lub turniejów 
(organizowanych przez KO); 

-  laureat szczebla okręgowego olimpiady przedmiotowej, interdyscyplinarnej oraz przedmiotów 
dodatkowych (znajdujących się w wykazie MEN); 

5) Stypendium IV stopnia: 

-  za zajęcie pierwszego miejsca w małych olimpiadach i konkursach przedmiotowych; 
-  wyróżniające osiągnięcia – laureat do 3 miejsca, w co najmniej trzech małych olimpiadach  

i konkursach przedmiotowych. 

W poniższej tabeli przedstawione zostały dane dot. liczby stypendiów w latach 2013/14, 2014/15  
i 2015/2016. 

 

Tabela 46. Liczba Stypendiów Prezydenta Miasta przyznanych w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 

Lp. Wyszczególnienie 

Stypendia za 
wyniki  

w nauce 
2013/2014 

Stypendia za  
wyniki 

w nauce  
2014/2015 

Stypendia za 
wyniki 

w nauce 
2015/2016 

1. Liczba wniosków 103 105 101 

2. 

Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych – 
ogółem: 89 86 83 

w tym  
odnoszących  

się do uczniów: 

szkół podstawowych 16 13 16 

gimnazjów 34 37 36 

szkół ponadgimnazjalnych 39 36 31 

3. Nakłady finansowe: 72 800 68 600 66 500 

 

 

4. Koszaliński System Oceny Przedszkoli i Szkół 
 

Zgodnie z regulaminem Koszalińskiego Systemu Oceny Szkól i Przedszkoli, w roku szkolnym 2015/2016, ocenę 
przeprowadzono w kategorii: przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin. Na 
tej podstawie ustalono ranking w ww. kategorii i opublikowano jego wyniki, uwzględniając słabe i mocne strony 
poszczególnych placówek. 

Najlepszy wynik i pierwsze miejsce w rankingu oraz tytuł Koszaliński Lider Edukacji, Prezydent Miasta Koszalina 
przyznał: Przedszkolu nr 10 im. Misia Uszatka. 
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VI. Dodatkowa oferta edukacyjna  

1. Zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkołach w 2015  
 

Informacja dotycząca realizacji zajęć pozalekcyjnych obejmuje rok 2015 ze względu na sposób 
finansowania danych zajęć. Środki budżetowe przyznawane są szkołom na każdy rok budżetowy, więc 
sprawozdania z realizacji tych zajęć obejmują również rok budżetowy. W szkołach finanse na ten cel dzielone są 
pomiędzy drugim półroczem jednego roku szkolnego i pierwszym półroczem kolejnego roku szkolnego,  
w przypadku roku 2015, są to: II semestr roku szkolnego 2014/2015 i I semestr mroku szkolnego 2015/2016. 
Zajęcia pozalekcyjne realizowane są we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Miasto Koszalin. 

Jednym z zadań szkoły jest umożliwianie rozwijania umiejętności, zainteresowań oraz talentów uczniów 
wszystkich typów szkół i wszystkich poziomów nauczania. Zajęcia pozalekcyjne są jedną z form, dzięki którym 
zadania te są realizowane. Najlepsze efekty pracy z uczniami osiągane są podczas dodatkowych zajęć, w małych 
grupach, kiedy realizacja podstawy programowej i programu nauczania nie jest priorytetem.  

Oprócz zajęć rozwijających umiejętności intelektualne uczniów ważne jest też zadbanie o rozwój w różnych 
dyscyplinach sportu. Osiągnięcia i sukcesy w sporcie na arenie ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej 
oczekiwane są przez szkoły i kluby sportowe. Aby uczniowie mieli szanse rozwijanie umiejętności sportowych 
organizowane są również sportowe zajęcia pozalekcyjne. Z budżetu miasta corocznie przeznacza się środki 
finansowe na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach, które w 2015 roku zostały zrealizowane w następujący 
sposób: 

 

LP. ZADANIE KWOTA 

1. 
Zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkołach podstawowych i gimnazjach (z 
uwzględnieniem zajęć prowadzonych w klasach z rozszerzonym programem 
wychowania fizycznego). 

370 885 zł 

2. 
Zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach o 
charakterze specjalnym. 

229 966 zł 

3. Nauka pływania uczniów klas II oraz treningi klas pływackich Zespołu Szkół 
Sportowych. 

1 645 423 zł 

RAZEM 2 246 274 zł 
 

Podział środków dla poszczególnych szkół uwzględnia potrzeby szkoły, liczbę oddziałów znajdujących się  
w niej oraz możliwości danej szkoły. Zajęcia dla uczniów można podzielić na kilka grup: koła przedmiotowe, koła 
tematyczne (różne), zespoły artystyczne, sportowe, inne. 

Rodzaje zajęć pozalekcyjnych zależne są od zainteresowań uczniów, ale nie mniej ważne jest również 
zaangażowanie nauczycieli. W obecnych czasach, kiedy trudno zainteresować młodego człowieka czymś innym 
niż komputer/internet, telewizja czy telefon, ale po przeprowadzanej analizie (na podstawie informacji 
przekazanych przez szkoły) można stwierdzić, że uczniowie dalej chętnie uczestniczą w zajęciach 
pozalekcyjnych. Jednakże w zdecydowanie większym stopniu w szkołach podstawowych i gimnazjalnych niż  
w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Szkoły systematycznie prowadzą analizy zapotrzebowania na zajęcia dodatkowe. Zapotrzebowanie to jest 
uwzględniane przy planowaniu zajęć dodatkowych, ale też dostosowane do możliwości finansowych  
i organizacyjnych szkoły, takich jak kwalifikacje nauczycieli i ich zaangażowanie, wyposażenie, liczba sal 
lekcyjnych i gimnastycznych itp. 
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Wykres 24. Zajęcia pozalekcyjne w 2015 roku wg rodzaju (%) 

 
 

Wykres 25. Udział uczniów w poszczególnych zajęciach w 2015 roku wg ich rodzaju (%) 

 

1.1. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych 
 

Analizę zajęć pozalekcyjnych przeprowadzono z uwzględnieniem poziomów edukacyjnych. W szkołach 
podstawowych 1448 godzin przeznaczono na koła przedmiotowe, 332 godziny na koła różne, 768 godzin na 
zespoły artystyczne, 1461 godzin na zajęcia sportowe, 2716 godziny na inne proponowane zajęcia. Wzięło w 
nich udział 2645 uczniów. 

Wykres 26. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych w 2015 roku wg rodzaju (%) 
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Wykres 27. Udział uczniów szkół podstawowych w poszczególnych zajęciach w 2015 roku wg ich rodzaju (%) 

 

1.2. Zajęcia pozalekcyjne w gimnazjach 
 

W gimnazjach 1784 godzin przeznaczono na koła przedmiotowe, 225 godzin na koła różne, 385 godzin na 
zespoły artystyczne, 836 godzin na sportowe, 1435 godzin na inne zajęcia. Wzięło w nich udział 2663 uczniów. 

Wykres 28. Zajęcia pozalekcyjne w gimnazjach w 2015 roku wg rodzaju (%) 

 

 
Wykres 29. Udział uczniów gimnazjów w poszczególnych zajęciach w 2015 roku wg ich rodzaju (%) 
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1.3. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponadgimnazjalnych 
 

W szkołach ponadgimnazjalnych 3441 godzin przeznaczono na koła przedmiotowe, 1091 godzin na koła 
różne, 296 godzin na zespoły artystyczne, 989 godzin na sportowe, 2357 na inne zajęcia pozalekcyjne. W 
zajęciach uczestniczyło 2478 uczniów. 

Wykres 30. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponadgimnazjalnych w 2015 roku wg rodzaju (%) 

 
 

Wykres 31. Udział uczniów szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych zajęciach w 2015 roku wg ich rodzaju (%) 

 

1.4. Zajęcia realizowane z art.42 KN 
 

Od 2010 roku, zgodnie z zapisami ustawy, nauczyciele są zobowiązani do realizacji zajęć niezależnie od 
zajęć, jakie odbywają się zgodnie z tygodniowym planem lekcji. Są to godziny wynikające z art. 42 Karty 
Nauczyciela. Liczba dodatkowo realizowanych z uczniami zajęć zależy od typu szkoły, w której pracuje 
nauczyciel: szkoły podstawowe i gimnazja – 2 godziny tygodniowo, szkoły ponadgimnazjalne – 1 godzina 
tygodniowo. W wyniku wprowadzenia wyżej wymienionego obowiązku realizacji zajęć dodatkowych 
wynikających z art. 42 KN, oferta zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami poszerzyła się nie tylko  
w znaczeniu liczby propozycji, ale przede wszystkim dużej liczby godzin poświęconych pracy bezpośrednio  
z uczniami. W 2015 roku łącznie nauczyciele przeprowadzili 52.677 godzin zajęć z uczniami, wynikających z art. 
42 KN. 
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Zajęcia te powinny być przeznaczone na: rozwijające zainteresowania, pracę z uczniem zdolnym lub 
wyrównywanie szans uczniów mających trudności w nauce. Tak jak zróżnicowane są zajęcia pozalekcyjne 
finansowane przez Gminę Miasto Koszalin, tak też zajęcia realizowane nieodpłatnie w ramach art. 42 KN, 
przeznaczone są na zajęcia wynikające z potrzeb uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych. 

Przeznaczenie godzin przepracowanych w ramach art. 42 KN w poszczególnych typach szkół przedstawiają 
poniższe wykresy. 

Wykres 32. Liczba godzin zajęć zrealizowanych z uczniami w ramach art. 42 KN w szkołach podstawowych  
w 2015 r. 

 

 

 

Wykres 33. Liczba godzin zajęć zrealizowanych z uczniami w ramach art. 42 KN w gimnazjach w 2015 r. 

 

 

 

1610

1808

2010

3103

15245

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

zajęcia sportowe

koła różne

zespoły artystyczne

koła przedmiotowe

inne

699

791

2461

3203

8215

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

zespoły artystyczne

koła różne

zajęcia sportowe

koła przedmiotowe

inne



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Koszalin w roku szkolnym 2015/2016 
68 

 

401

1569

1826

4295

5441

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

zespoły artystyczne

zajęcia sportowe

koła różne

inne

koła przedmiotowe

Wykres 34. Liczba godzin zajęć zrealizowanych z uczniami w ramach art. 42 KN w szkołach ponadgimnazjalnych w 2015 r. 

 

2. Zajęcia sportowe 
 

Ważnym elementem w rozwoju dzieci i młodzieży jest realizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych, co 
wpływa bezpośrednio na kondycję i zdrowie uczniów. 

W szkołach prowadzone były zajęcia sportowe w następujących dyscyplinach: 

1) Piłka nożna 
2) Piłka koszykowa 
3) Piłka ręczna 
4) Piłka siatkowa 
5) Tenis stołowy (w Zespole Szkół nr 12) 
6) Pływanie (klasy II w szkołach podstawowych i klasy pływackie w Zespole  Szkół Sportowych) 

 
Liczba uczniów, którzy brali udział w dodatkowych zajęciach sportowych to 1305 uczniów. Poniżej 

przedstawiony został wykres obrazujący liczbę uczniów wg poszczególnych typów szkół. 

Wykres 35. Liczba uczniów biorących udział w zajęciach sportowych w 2015 roku wg typów szkół 
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Regularne treningi w poszczególnych dyscyplinach uprawia od 166 do ponad 400 uczniów. Szczegółową 
liczbę uczniów, którzy wzięli udział w zajęciach sportowych w poszczególnych dyscyplinach przedstawia kolejny 
wykres. 

Wykres 36. Liczba uczniów biorących udział w zajęciach sportowych w 2015 roku wg dyscyplin 

 
Na pozalekcyjne zajęcia sportowe przeznaczono aż 3713 godzin. Poniższe wykres przedstawiają podział 

tych godzin na poszczególne dyscypliny oraz realizację zajęć w poszczególnych typach szkół. 

 

Wykres 37. Liczba godzin zajęć sportowych w 2015 roku wg dyscyplin 

 
 

Wykres 38. Liczba godzin zajęć sportowych w 2015 roku wg typów szkół 

Zajęcia sportowe, w których uczestniczą uczniowie koszalińskich szkół prowadzone były przez trenerów.  
W organizacji zajęć szkoły współpracują z klubami sportowymi: MKS „ŻAK”, AZS „Politechnika”, UKS „BRONEK”, 
MKS „Przylesie”, UKS 18, UKS „ABC”, KS „Gwardia”, MKS „Bałtyk”. 
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VII. Realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych w oświacie w roku 2016
  
Ogółem w 2016 roku na inwestycje oraz remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 
zaplanowano 3 842 200 zł. Z kwoty tej środki w wysokości 2 582 200 zł zostały przeznaczone na następujące 
cele:  

L.p. Zadanie Kwota 
1 Remonty i inwestycje – wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe       2 582 200 

2 
Oświatowe zadania inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu 
Miejskiego – budowa Obserwatorium Astronomicznego (realizacja zadania w roku  
2016) 

     1 260 000       

Razem 3 842 200 

Planowe inwestycje i modernizacje zapewniające bezpieczeństwo pracy i nauki oraz utrzymanie obiektów 
szkół i przedszkoli dotyczyły następujących zadań (wykonanie na dzień 31 sierpnia 2016 r.): 

Przeznaczenie środków Jednostka oświatowa Kwota (zł) 

Remonty sanitariatów  
i pryszniców, modernizacja instalacji 
wodociągowej i sieci kanalizacyjnej 

Zespół Szkół nr 10 83 000 
Zespół Szkół nr 12 65 000 
Szkoła Podstawowa nr 17 130 000 
Szkoła Podstawowa nr 18 60 000 

Razem: 338 000 

Remonty dachów, kominów, montaż 
wentylacji w salach lekcyjnych, montaż 

hydrantów 

Szkoła Podstawowa nr 4 20 000 
Szkoła Podstawowa nr 10 105 000 
Zespół Szkół nr 10 60 000 

Razem: 185 000 

Remonty sal gimnastycznych, remont 
parkietu 

Zespól Szkół Sportowych 102 850 

Razem: 102 850 

Adaptacja pomieszczeń szkoły na oddziały 
przedszkolne 

 
(w nawiasie podano nazwę przedszkola 
organizującego oddział przedszkolny w 

budynku danej szkoły) 

Szkoła Podstawowa nr 6 (Przedszkole nr 21) 20 000 

Szkoła Podstawowa nr 9 (Przedszkole nr 11) 63 800 

Szkoła Podstawowa nr 17 (Przedszkole nr 9) 166 000 
Szkoła Podstawowa Integracyjna  
nr 21 (Przedszkole nr 14) 37 000 

Zespół Szkół nr 11 na Przedszkole nr 34 101 900 

Razem: 388 700 

Remonty instalacji sanitarnej, 
elektrycznej, remont klatek schodowych i 
ciągów komunikacyjnych, sal lekcyjnych, 

remont pomieszczeń socjalnych i 
archiwów, izolacje fundamentów, awarie 
instalacji wodnej i gazowej, remont dróg 

wewnętrznych oraz opracowanie 
dokumentacji, zakup ciągnika - kosiarki 

Zespół Szkół nr 10 30 000 
Szkoła Podstawowa nr 18 43 500 
Szkoła Podstawowa nr 17 15 000 
Bursa Międzyszkolna 47 000 
Bursa Międzyszkolna              20 000 
Pałac Młodzieży 44 500 
Zespół Szkół nr 9 13 000 
Zespół Szkół nr 2 26 000 
II Liceum Ogólnokształcące 20 000 
I Liceum Ogólnokształcące  120 000 
Szkoła Podstawowa nr 13 36 500 
Szkoła Podstawowa nr 7 35 100 
Gimnazjum nr 2 84 000 
Gimnazjum nr 7 13 200 
Zespół Szkół nr 11 11 300 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 21 400 

Razem:             580 500 
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Remont przedszkoli  
w zakresie:  remont łazienek, parkietu, 
szatni adaptacja pomieszczeń na nowe 

oddziały,  nowo wybudowane chodniki na 
terenie przedszkoli, modernizacja 

instalacji wentylacyjnej, wykonanie 
odwodnienia piwnic – izolacja,  

przebudowa kominów, częściowy remont 
elewacji, czyszczenie instalacji wod.- kan. 

Przedszkole nr 14              80 200  
Przedszkole nr 16              43 400 
Przedszkole nr 19             14 900 
Przedszkole nr 11              59 000 
Przedszkole nr 9             49 000 
Przedszkole nr 3           100 000 
Przedszkole nr 13            171 000 
Przedszkole Integracyjne              14 000 
Przedszkole nr 20             60 000 
Przedszkole nr 22             90 000 
Przedszkole nr 12             70 000 
Przedszkole nr 7              66 800 
Przedszkole nr 34           150 000 
Przedszkole nr  35             10 450 
Przedszkole nr  10              8 400 

Razem: 987 150 

 

Zadania inwestycyjne i remontowe w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych, uwzględniają 
potrzeby wynikające z: planów jednostek oświatowych, działań w zakresie zmniejszania kosztów utrzymania 
obiektów oświatowych oraz nakazów jednostek kontrolujących, takich jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna, 
Państwowa Inspekcja Pracy i Straż Pożarna.   
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VIII. Pomoc materialna dla uczniów  
 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. wskazuje, że obowiązkiem władz 
publicznych jest zapewnienie obywatelom powszechnego i równego dostępu do wykształcenia. W tym celu 
tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów. Warunki udzielania 
pomocy materialnej określa ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Pomoc materialna była udzielana uczniom z najbiedniejszych rodzi w celu zmniejszenia różnic w dostępie 
do edukacji i umożliwienie im lepszego startu w dorosłe życie. Celem tych działań było także zapobieganie 
segregacji uczniów ze względu na sytuację materialną oraz stworzenie im możliwości równego uczestnictwa  
w życiu społeczności szkolnej.  

 

1. Stypendia szkolne 
 

W roku szkolnym 2015/16 stypendia szkolne były kolejny raz przyznawane:  
 uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla 

dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 24 roku życia; 

 wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków, a także dzieciom i młodzieży  
z upośledzeniem umysłowym. 

Stypendia zostały przyznane osobom spełniającym kryterium dochodowe, które od 1 października 2015 
roku wynosiło 514 zł na osobę w rodzinie. Wysokość stypendium szkolnego ustalana była w następującej 
wysokości: 

 236 zł, jeżeli dochód na osobę w rodzinie był niższy niż 50% kwoty kryterium dochodowego, tzn. 
nie przekraczał 257 zł, 

 165 zł, jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosił od 50% do 100% kwoty kryterium dochodowego, 
tzn. od 257 zł do 514 zł. 

Na dofinansowanie tego wsparcia gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Pomoc 
finansowana była z budżetu gminy oraz budżetu państwa. Wypłata świadczeń z pomocy materialnej dla 
uczniów pochodziła w 80% z dotacji celowej, a w 20% ze środków własnych gminy. 

Tabela 47. Stypendia szkolne  

Lp. Wyszczególnienie 
Stypendia 

szkolne 
2013/14 

Stypendia 
szkolne 
2013/14 

Stypendia 
szkolne 

2014/2015 

Stypendia 
szkolne 

2015/2016 
1. Liczba wniosków 866 903 931 923 

2. 

Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych 
- ogółem 797 823 852 880 

w tym 
odnoszących 

się do 
uczniów: 

szkół podstawowych 461 497 528 556 

gimnazjów 182 194 190 188 

szkół ponadgimnazjalnych 153 128 132 133 

szkół policealnych 1 4 2 3 
słuchaczy kolegiów 
nauczycielskich 0 0 0 0 

3. Nakłady finansowe: 1 163 008 1 259 674 1 311 806 1 455 823 
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Wykres 39. Liczba uczniów z poszczególnych szkół, którym zostało przyznane  
stypendium szkolne w roku szkolnym 2015/2016 

 

2. Zasiłki szkolne 
 

Zasiłki szkolne stanowiły formę pomocy uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji 
materialnej z powodu zdarzenia losowego. Pomoc ta miała charakter pomocy doraźnej. Przez zdarzenie losowe 
należało rozumieć jakiekolwiek zjawisko zewnętrzne w stosunku do ucznia, którego nie można było przewidzieć 
ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).  

O zasiłek szkolny można było ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia 
zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.  

W roku szkolnym 2015/2016 wysokość zasiłku szkolnego nie mogła przekroczyć jednorazowo kwoty 
stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  
o świadczeniach rodzinnych, tj. nie mogła być wyższa niż 590 zł.  

Z zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2015/2016 skorzystało 12 uczniów ze szkół podstawowych,  
6 uczniów gimnazjów i 1 uczeń szkoły ponadgimnazjalnych. Miasto na ten cel wydatkowało kwotę 10.730 zł. 

 

3. Wyprawka szkolna 
 

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia 
ogólnego, w tym specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku 
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania skierowana była do:  
 uczniów klasy III szkoły podstawowej, 
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 uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;  
 uczniów klasy IV technikum. 

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,  
w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych 
do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów: 
 słabowidzących,  
 niesłyszących,  
 słabosłyszących,  
 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  
 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  
 z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją),  
 z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),   
 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona powyżej, 
 którzy posiadali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy 

z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz uczęszczali w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla 
dzieci i młodzieży:  
 szkół podstawowych (z wyjątkiem klas I,II i IV); 
 gimnazjów (z wyjątkiem klasy I); 
 szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników 

lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym  
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub 
do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (z wyjątkiem klas I,II i IV), ogólnokształcących szkół 
muzycznych II stopnia (z wyjątkiem klasy I), ogólnokształcących szkół sztuk pięknych (z wyjątkiem 
klasy I), ogólnokształcących szkół baletowych (z wyjątkiem klas I i IV) lub liceów plastycznych. 
 

W zależności od klasy wysokość dofinansowania wyniosła od 225 zł do 445 zł, w przypadku zakupu 
podręczników do kształcenia specjalnego wysokość sięgała 770 zł. 

Wypłata dofinansowania następowała w formie refundacji wydatków poniesionych na zakup 
podręczników i/lub materiałów edukacyjnych.  

Tabela 48. Rządowy program wspierania uczniów „Wyprawka szkolna”  

Lp. Wyszczególnienie 
Dofinansowanie 

zakupu podręczników 
2014/2015 

Dofinansowanie 
zakupu podręczników 

2015/2016 
1. Liczba osób, którym przyznano dofinansowanie: 620 346 

2. w tym: 

klasa II szkoły podstawowej 108 - 

klasa III szkoły podstawowej 65 81 

klasa VI szkoły podstawowej 71 - 

klasa III zasadniczej szkoły zawodowej 8 - 

klasa III liceum ogólnokształcącego 16 - 

klasa III technikum 15 - 

klasa IV technikum - 15 

uczniowie poza kryterium dochodowości, w tym: 337 250 

uczniowie niepełnosprawni 259 215 

3. Nakłady finansowe 151 023 78 258 
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4. Darmowe podręczniki  
 

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
wprowadziła nałożenie na ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zadania wyposażenia szkół 
podstawowych w bezpłatny podręcznik do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 
przyrodniczej i społecznej w klasach I-III oraz dotację celową dla organów prowadzących szkoły podstawowe 
i gimnazja, realizujące kształcenie ogólne na zakup:  
1) podręczników do zajęć z języka obcego nowożytnego lub materiałów edukacyjnych do zajęć z tego języka 

dla klas I–III szkoły podstawowej w wysokości 25 zł,  
2) materiałów ćwiczeniowych dla klas I–III szkoły podstawowej w wysokości 50 zł, 
3) podręczników lub materiałów edukacyjnych dla klas IV–VI szkoły podstawowej w wysokości 140 zł 
4) materiałów ćwiczeniowych dla klas IV–VI szkoły podstawowej w wysokości 25 zł 
5) podręczników lub materiałów edukacyjnych dla gimnazjów w wysokości 250 zł,  
6) materiałów ćwiczeniowych dla gimnazjów w wysokości 25 zł. 

 
Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych uzyskali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, począwszy od roku szkolnego:  
 2014/2015 – uczniowie klasy I szkoły podstawowej;  
 2015/2016 – uczniowie klas II i IV szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum.  

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty docelowo we wrześniu 2017 roku uczniowie wszystkich klas szkół 
podstawowych oraz gimnazjów będą uczyć się z darmowych podręczników. W roku szkolnym 2016/2017 
darmowe podręczniki otrzymają uczniowie klas III i V szkoły podstawowej oraz II klasy gimnazjum, a w roku 
szkolnym 2017/2018 – uczniowie klas VI szkoły podstawowej oraz III gimnazjum. 

Tabela 49. Darmowe podręczniki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum  

L.p. Nazwa szkoły 
Liczba uczniów 

objętych programem 
2014/2015 

Liczba uczniów 
objętych programem 

2015/2016 
1. Szkoła Podstawowa nr 4 79 226 

2. Szkoła Podstawowa nr 6 71 187 
3. Szkoła Podstawowa nr 7 127 334 

4. Szkoła Podstawowa nr 9 150 378 

5. Szkoła Podstawowa nr 10 136 364 

6. Szkoła Podstawowa nr 13 67 171 

7. Szkoła Podstawowa nr 17 233 538 

8. Szkoła Podstawowa nr 18 169 490 

9. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 45 201 

10. Gimnazjum nr 2 - 51 

11. Gimnazjum nr 6 - 182 

12. Gimnazjum nr 7 - 113 

13. Gimnazjum nr 9 - 145 

14. Gimnazjum nr 11 - 167 

15. Zespół Szkół nr 2 (Gimnazjum nr 4) - 88 

16. Zespół Szkół nr 11  109 318 

17. Zespół Szkół nr 12  6 29 

18. Zespół Szkół nr 13  75 282 

19. Zespół Szkół Sportowych  78 234 
20. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 25 

21. Językowa Szkoła Podstawowa "Happy Days" 16 85 

22. Katolicka Szkoła Podstawowa 38 105 

23. Katolickie Gimnazjum - 21 

24. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Mały Książę” - 9 
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25. Społeczna Szkoła Podstawowa "Nasza Szkoła" 17 - 

26. Prywatne Gimnazjum w Koszalinie - 5 
Ogółem liczba uczniów: 1 416 4 748 

Nakłady finansowe: 103 920 zł 625 093 

5. Dożywianie 
 

Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu wspierania 
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ze zmianami, 
ustanowiła wieloletni program wspierania finansowego gmin w realizacji zadania dożywiania dzieci  
i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

W ramach ww. programu oraz na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Koszalinie: 
1) nr XXXXIX/589/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego 
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
na lata 2014-2020,   

2) nr XIX/290/2004 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia zasad 
zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, z wyłączeniem wydatków na usługi oraz zasiłki na 
ekonomiczne usamodzielnienie, 

udzielane było wsparcie w formie gorącego posiłku: 
 dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
 uczniom do czas ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. 

Ponadto, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie nr XXXIX/590/2014 z dnia 6 lutego 2014 r.,  
ze zmianami, w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów 
udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola” w ramach wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, w roku 
szkolnym 2015/2016 na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli udzielana była pomoc w formie posiłków dla 
dzieci w szkołach i przedszkolach bez potrzeby ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu 
środowiskowego oraz wydania przez Ośrodek decyzji administracyjnej.  

Dożywianiem w szkołach w okresie roku szkolnego 2015/2016 objęto w formie: 
 posiłków na podstawie decyzji MOPS  - 571 dzieci i młodzieży, 
 posiłków na wnioski dyrektorów szkół -   82 dzieci i młodzieży. 

Na wniosek dyrektorów przedszkoli sfinansowano obiady dla 9. dzieci. 

Na posiłki w szkołach za okres wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. wydatkowano ogółem środki  
w wysokości 866.272,80 zł, w tym:  z dotacji celowej z budżetu państwa – 450.868,20 zł, ze środków własnych 
gminy – 415.404,60 zł. 

Na posiłki przyznane na wniosek dyrektorów przedszkoli wydatkowano środki w wysokości 3.560,04 zł,  
w tym:  z dotacji celowej z budżetu państwa  – 2.136,02 zł, ze środków własnych gminy – 1.424,02 zł. 

MOPS finansował w roku szkolnym 2015/2016 dożywianie dzieci i młodzieży w 15. placówkach 
oświatowych, które zapewniały gorące posiłki dla uczniów w szkole, tj. w 9. szkołach podstawowych,  
1. gimnazjum, 4. zespołach szkół, 1. ośrodku szkolno-wychowawczym, oraz w 4. przedszkolach. 

Posiłki składały się z zupy i drugiego dania. Posiłki finansowane przez Ośrodek były cenowo i jakościowo 
takie same jak dla innych uczniów w szkole. 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej z środków 
przeznaczonych na ten cel w budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub w budżecie państwa. 
Uczniowie z ubogich rodzin, otrzymują różnego rodzaju wsparcie ze strony państwa. W ramach pomocy 
materialnej dzieci korzystają z dodatkowych zajęć edukacyjnych, otrzymują podręczniki szkolne czy posiłki  
w szkolnej stołówce. Spośród form pomocy przeznaczonych dla uczniów z rodzin ubogich najczęściej 
wykorzystywane jest stypendium szkolne, które umożliwia refundacje kosztów poniesionych przez 
rodziców/opiekunów prawnych z procesem edukacyjnym dziecka. Dzięki takim działaniom ubożsi uczniowie 
mają takie same szanse na zdobycie dobrego wykształcenia jak ich rówieśnicy z zamożniejszych rodzin. 
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IX. Finansowanie zadań oświatowych  

1. Wydatki na oświatę w roku szkolnym 2015/2016 
 

Miasto Koszalin na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 
przeznaczyło 199.540.956,31 zł. Jest to kwota wydatków poniesionych w okresie od 1 września 2015 roku do 31 
sierpnia 2016 roku z wyłączeniem wydatków poniesionych na realizację projektów edukacyjnych 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  

Największy udział procentowy w wydatkach oświatowych stanowiły wydatki poniesione na prowadzenie 
szkół podstawowych. Wydatki te stanowiły 20,84 % ogólnych wydatków. Na drugim miejscu znalazły się 
wydatki dotyczące koszalińskich przedszkoli. Ich funkcjonowanie to 15,72 % budżetu oświatowego, a na trzecim 
utrzymanie szkół zawodowych, co stanowiło w mijającym roku szkolnym 14,04 % wydatków. Szczegółowy 
podział wydatków pomiędzy poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela 50. Wydatki Gminy Miasto Koszalin na edukację w roku szkolnym 2015/2016 wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej 

Dział Rozdział Wykonanie % 

801 Oświata i wychowanie 

80101 Szkoły podstawowe  41 583,3 20,84 

80102 Szkoły podstawowe specjalne  2 624,4 1,32 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 105,6 0,05 

80104 Przedszkola  31 359,6 15,72 

80105 Przedszkola specjalne  1 834,3 0,92 

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 4,9 0,00 

80110 Gimnazja  24 654,3 12,36 

80111 Gimnazja specjalne  1 171,3 0,59 

80113 Dowożenie uczniów do szkół  153,2 0,08 

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  1 200,6 0,60 

80120 Licea ogólnokształcące  18 723,7 9,38 

80130 Szkoły zawodowe  28 007,3 14,04 

80134 Szkoły zawodowe specjalne  917,1 0,46 

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz 
ośrodki dokształcania zawodowego  1 509,3 0,76 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  388,8 0,19 

80149 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
formach wychowania przedszkolnego 

1 840,3 0,92 

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 oraz szkołach artystycznych 

6 883,8 3,45 

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 894,0 0,45 

80195 Pozostała działalność 11 311,8 5,67 

803 Szkolnictwo wyższe 80395 Pozostała działalność 70,0 0,04 
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854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

85401 Świetlice szkolne  3 116,7 1,56 

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  7 095,8 3,56 

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 423,7 0,21 

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne  2 065,2 1,03 

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego  2 238,1 1,12 

85410 Internaty i bursy szkolne  3 512,4 1,76 

85415 Pomoc materialna dla uczniów  1 977,6 0,99 

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe  234,7 0,12 

85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze  2 762,7 1,38 

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  37,3 0,02 

85495 Pozostała działalność 839,3 0,42 

Wydatki ogółem 199 541,1 100,00 

 

2. Wydatki na oświatę w 2016 roku 
 

W 2016 roku na wydatki w oświacie - zadania własne - zaplanowano kwotę 191,6 mln zł, z czego  
w I półroczu wydano łącznie 99,7 mln zł, co stanowi wykonanie rocznego planu wydatków w ok. 51,66%. Środki 
przeznaczone na zadania oświatowe stanowią ok. 39% wydatków na zadania własne ogółem budżetu miasta 
Koszalina. Otrzymana subwencja oświatowa i dotacje na zadania realizowane przez koszaliński samorząd to 
blisko 117,0 mln zł.  

W części oświatowej budżetu miasta Koszalina największą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe 
pracowników i pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ich udział 
w wydatkach bieżących wynosi 71,5%, tj. 136,9 mln zł. Na utrzymanie jednostek, czyli pozostałe wydatki 
bieżące przeznaczone jest 34,1 mln zł, tj. 17,8%, w tym na remonty 1,5 mln zł. Kolejną pozycję stanowią dotacje 
dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka 
samorządu terytorialnego i na te wydatki przeznacza się 9,8% części oświatowej budżetu miasta  tj. 18,8 mln zł. 

Na wydatki majątkowe – roboty i zakupy inwestycyjne – przeznacza się 1,8 mln zł, które stanowią 0,9% 
wydatków całkowitych na oświatę. 

Strukturę wydatków bieżących przedstawia wykres nr 40. 

Wykres 40. Struktura wydatków oświatowych w 2016 roku  
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Bieżące wydatki na zadania oświatowe bez przedszkoli ogólnodostępnych są finansowane w 72,90%  
z części oświatowej subwencji ogólnej, a zadania z zakresu wychowania przedszkolnego są refundowane 
dotacją z budżetu państwa w blisko 14,06%. 

Roczne wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia wynoszą 9,7 tys. zł, a w przeliczeniu na jeden 
oddział 245,5 tys. zł, natomiast roczne wydatki bieżące na jednego wychowanka w przedszkolu wynoszą 8,4 tys. 
zł, a w przeliczeniu na jeden oddział 236,8 tys. zł. 

Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowić będzie treść sprawozdania z wykonania budżetu 
miasta Koszalina za rok budżetowy 2016. 

 

3. Wynagrodzenia w jednostkach oświatowych 
 

3.1. Wynagrodzenia nauczycieli w 2015 roku w kontekście art. 30a Karty Nauczyciela 
 

Gmina Miasto Koszalin – zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela (KN) – 
dokonała analizy poniesionych w 2015 roku wydatków na wynagrodzenia w odniesieniu do wysokości średnich 
wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 oraz średniorocznej struktury wynagrodzenia nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin osiągają średnie wynagrodzenie określone w ww. przepisach KN; 
na ich wynagrodzenia wydatkowano o 3.305.758 zł więcej niż wynoszą średnie płace określone przez 
ustawodawcę. W przypadku każdej grupy nauczycieli (tj. stażystów, kontraktowych, mianowanych 
i dyplomowanych) przekroczyły one wymagane kwoty minimalne (średnio o 175 zł w ujęciu miesięcznym 
w przeliczeniu na jeden etat nauczycielski). W tej sytuacji Gminy Miasto Koszalin nie objął obowiązek wypłaty 
jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, o którym mowa w art. 30a ust. 3 KN.  

Analizę wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w latach 2009-2015 przedstawia tabela 51. 

 

3.2. Średnie wynagrodzenia pracowników w I półroczu 2016 roku 
 

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w I półroczu 2016 roku (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem 
rocznym) – w przeliczeniu na jeden etat nauczyciela – wyniosło 4.917 zł. W zależności od statusu zawodowego 
według stopni awansu płace za ww. okres kształtują się na poziomie odpowiednio dla: 
- nauczyciela stażysty – 2.850 zł, 
- nauczyciela kontraktowego – 3.412 zł, 
- nauczyciela mianowanego – 4.306 zł, 
- nauczyciela dyplomowanego – 5.508 zł. 

W przypadku pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w koszalińskich przedszkolach, szkołach 
i placówkach średnie wynagrodzenia brutto (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) za pierwsze 
sześć miesięcy bieżącego roku wynoszą odpowiednio: 
- pracownicy administracji – 4.089 zł, 
- pracownicy obsługi – 2.704 zł. 
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Tabela 51. Analiza wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w latach 2009-2015 

 

 

I-VIII IX-XII I-VIII IX-XII rok
struktura 

w roku

łącznie
- w ujęciu 
rocznym

na 1 etat 
- w ujęciu 
rocznym

łącznie
- w ujęciu 

miesięcznym

na 1 etat 
- w ujęciu 

miesięcznym
stażysta 100% 2 717,59 2 717,59 61,77 37,72 53,75 3,41% 1 752 954,25 1 781 122,68 2 761,43 28 168,43 524,06 2 347,37 43,67
kontraktowy 111% 3 016,52 3 016,52 191,97 196,05 193,33 12,28% 6 998 205,74 7 462 783,62 3 216,77 464 577,88 2 403,03 38 714,82 200,25
mianowany 144% 3 913,33 3 913,33 327,58 340,74 331,97 21,09% 15 589 141,39 16 028 729,44 4 023,64 439 588,05 1 324,18 36 632,34 110,35
dyplomowany 184% 5 000,37 5 000,37 990,86 1 003,87 995,20 63,22% 59 716 218,67 62 089 641,98 5 199,09 2 373 423,31 2 384,87 197 785,28 198,74
ogółem - - - 1 572,18 1 578,38 1 574,25 100,00% 84 056 520,05 87 362 277,72 4 624,54 3 305 757,67 2 099,89 275 479,81 174,99
stażysta 100% 2 717,59 2 717,59 45,35 58,89 49,86 3,18% 1 626 097,15 1 608 566,67 2 688,47 -17 530,48 -351,59 -1 460,87 -29,30
kontraktowy 111% 3 016,52 3 016,52 218,93 201,94 213,27 13,62% 7 719 877,98 8 272 401,86 3 232,37 552 523,88 2 590,72 46 043,66 215,89
mianowany 144% 3 913,33 3 913,33 318,95 329,13 322,34 20,59% 15 137 230,04 15 433 590,87 3 989,99 296 360,83 919,40 24 696,74 76,62
dyplomowany 184% 5 000,37 5 000,37 977,71 985,76 980,39 62,61% 58 827 952,95 60 552 065,22 5 146,94 1 724 112,27 1 758,60 143 676,02 146,55
ogółem - - - 1 560,94 1 575,72 1 565,87 100,00% 83 311 158,12 85 866 624,62 4 569,70 2 555 466,50 1 631,98 212 955,54 136,00
stażysta 100% 2 717,59 2 717,59 30,93 35,58 32,48 2,07% 1 059 207,88 1 061 597,38 2 723,72 2 389,50 73,57 199,13 6,13
kontraktowy 111% 3 016,52 3 016,52 239,29 222,29 233,62 14,88% 8 456 753,49 9 073 362,40 3 236,51 616 608,91 2 639,37 51 384,08 219,95
mianowany 144% 3 913,33 3 913,33 339,81 318,39 332,67 21,20% 15 622 169,89 15 766 481,59 3 949,48 144 311,70 433,80 12 025,97 36,15
dyplomowany 184% 5 000,37 5 000,37 967,17 978,03 970,79 61,85% 58 251 710,31 59 827 544,88 5 135,64 1 575 834,57 1 623,25 131 319,55 135,27
ogółem - - - 1 577,20 1 554,29 1 569,56 100,00% 83 389 841,57 85 728 986,25 4 551,65 2 339 144,68 1 490,32 194 928,72 124,19
stażysta 100% 2 618,10 2 717,59 49,04 32,46 43,51 2,72% 1 379 984,88 1 436 040,14 2 750,40 56 055,26 1 288,33 4 671,27 107,36
kontraktowy 111% 2 906,09 3 016,52 255,19 246,36 252,25 15,78% 8 905 440,33 9 532 040,36 3 149,01 626 600,03 2 484,04 52 216,67 207,00
mianowany 144% 3 770,06 3 913,33 345,45 346,58 345,83 21,63% 15 844 065,46 16 151 151,90 3 891,88 307 086,44 887,97 25 590,54 74,00
dyplomowany 184% 4 817,30 5 000,37 956,28 959,55 957,37 59,87% 56 045 921,29 57 889 567,16 5 038,94 1 843 645,87 1 925,74 153 637,16 160,48
ogółem - - - 1 605,96 1 584,95 1 598,96 100,00% 82 175 411,96 85 008 799,56 4 430,42 2 833 387,60 1 772,02 236 115,63 147,67
stażysta 100% 2 446,82 2 618,10 55,52 48,09 53,04 3,31% 1 590 397,29 1 596 845,85 2 508,87 6 448,56 121,58 537,38 10,13
kontraktowy 111% 2 715,97 2 906,09 269,92 258,03 265,96 16,59% 8 864 190,59 9 570 583,68 2 998,75 706 393,09 2 656,01 58 866,09 221,33
mianowany 144% 3 523,42 3 770,06 345,74 347,98 346,49 21,62% 14 993 119,76 15 327 232,72 3 686,31 334 112,96 964,28 27 842,75 80,36
dyplomowany 184% 4 502,15 4 817,30 930,05 952,08 937,39 58,48% 51 843 616,80 54 311 161,55 4 828,23 2 467 544,75 2 632,36 205 628,73 219,36
ogółem - - - 1 601,23 1 606,18 1 602,88 100,00% 77 291 324,44 80 805 823,80 4 201,07 3 514 499,36 2 192,62 292 874,95 182,72
stażysta 100% 2 286,75 2 446,82 62,91 47,09 57,64 3,60% 1 611 758,56 1 628 877,80 2 354,96 17 119,24 297,00 1 426,60 24,75
kontraktowy 111% 2 538,29 2 715,97 277,29 273,94 276,17 17,23% 8 606 790,76 9 384 598,12 2 831,77 777 807,36 2 816,41 64 817,28 234,70
mianowany 144% 3 292,92 3 523,42 390,71 362,81 381,41 23,80% 15 405 942,23 15 994 300,56 3 494,56 588 358,33 1 542,59 49 029,86 128,55
dyplomowany 184% 4 207,62 4 502,15 875,15 911,75 887,35 55,37% 45 877 730,19 48 445 179,94 4 549,61 2 567 449,75 2 893,39 213 954,15 241,12
ogółem - - - 1 606,06 1 595,59 1 602,57 100,00% 71 502 221,74 75 452 956,42 3 923,54 3 950 734,68 2 465,25 329 227,89 205,44
stażysta 100% 2 177,86 2 286,75 75,31 60,85 70,49 4,40% 1 868 712,04 1 821 555,42 2 153,44 -47 156,62 -668,98 -3 929,72 -55,75
kontraktowy 111% 2 417,42 2 538,29 270,18 288,86 276,41 17,26% 8 157 950,08 9 027 114,08 2 721,54 869 164,00 3 144,47 72 430,33 262,04
mianowany 144% 3 136,12 3 292,92 436,96 405,53 426,48 26,64% 16 304 383,35 16 994 843,83 3 320,76 690 460,48 1 618,98 57 538,37 134,91
dyplomowany 184% 4 007,26 4 207,62 817,57 847,81 827,65 51,70% 40 478 773,71 43 077 811,42 4 337,36 2 599 037,71 3 140,26 216 586,48 261,69
ogółem - - - 1 600,02 1 603,05 1 601,03 100,00% 66 809 819,18 70 921 324,75 3 691,44 4 111 505,57 2 568,04 342 625,46 214,00

Rok 
(kalenda-

rzowy)

Stopień 
awansu 

zawodowego 
nauczyciela

Wskaźnik 
(art. 30 

ust. 3 KN)

Średnie wynagrodzenie 
(iloczyn kwoty bazowej 

i wskaźnika)
Średnioroczna liczba etatów Suma iloczynów 

średniorocznej 
liczby etatów 

i średnich 
wynagrodzeń

Wydatki poniesione 
w danym roku na 

wynagrodzenia 
w składnikach 

wskazanych 
w art. 30 ust. 1 KN

Średnie 
miesięczne 

wynagrodzenie 
(na 1 etat)

Kwota różnicy

2009

2015

2014

2013

2012

2011

2010
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X. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  
Podstawę prawną dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowi: 

1) art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zmianami) 
budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 1% planowanych 
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 

-  § 2.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r.,  
nr 46, poz. 430, z 2015 r. poz.1973) w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia 
zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, 
wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu 
przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. nr 46 poz. 430) ze środków na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli, tworzonych w wysokości jednoprocentowego odpisu planowanych rocznych środków 
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli dofinansowuje się m.in.: 

-  organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, 
-  organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, 
-  przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, 
-  organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, 
-  szkolenie rad pedagogicznych. 
W myśl § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół  
i placówek złożone do dnia 30 listopada danego roku.  

Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli,  
mając na uwadze m.in. plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli oraz wnioski nauczycieli  
o dofinansowanie (w części lub całości) form doskonalenia zawodowego nauczycieli na: 
1) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 
2) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego  

dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, 
3) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania 

udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia 
zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje. 

Dyrektor szkoły lub placówki ma również obowiązek, w terminie do 31 marca danego roku przygotować 
i przekazać organowi prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania otrzymanych środków. 
Maksymalna kwota dofinansowania opłat do poszczególnych form doskonalenia oraz specjalności formy 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane, ustala organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami 
szkół i placówek. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w uchwale Rady Miejskiej lub Rady Gminy,  
uchwalanej na każdy rok kalendarzowy. 

 
Tabela 52. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2015-2016 

Wyszczególnienie 2015 2016 
1. Przedszkola 66 500,00 119 000,00 

2. Szkoły podstawowe i gimnazja 106 000,00 227 000,00 

3. Szkoły ponadgimnazjalne 88 500,00 173 000,00 

4 Pozostałe placówki oświatowo-wychowawcze 27 000,00 44 000,00 
 

W obecnym roku kalendarzowym, zgodnie z art. 11   ustawy z dnia 16 grudnia  2015 roku o szczególnych 
rozwiązaniach służących realizacji  ustawy budżetowej za 2016 rok  ( Dz. U. z 2015 r. poz.2199 ) wyodrębnia się 
środki  na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w budżetach organów prowadzących szkoły   
w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 
jednak nie mniej niż 0,5 % tych środków. 

Gmina Miasto Koszalin zaplanowała na doskonalenie w 2016 roku kwotę równą  1% planowanych rocznych 
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 
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XI. Projekty finansowane ze środków zewnętrznych  
W roku szkolnym 2015/2016 w koszalińskich szkołach realizowano: 

- zakończyła się realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Najlepszy  
w zawodzie” o wartości 1,6 mln. zł; 
- zakończyła się realizacja 4 projektów współpracy międzynarodowej szkół oraz mobilności nauczycieli  
w ramach Programu Komisji Europejskiej Erasmus+ (SP7, ZS2-G4, G6, ZS7);  
- zakończyła się realizacja projektu praktyk i staży zagranicznych dla uczniów w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój (ZS1); 
- kontynuowane były 4 projektów współpracy międzynarodowej szkół oraz mobilności nauczycieli  
w ramach Programu Komisji Europejskiej Erasmus+ (I LO, VI LO, II LO, ZS11), 
- kontynuowane były 2 projekty współpracy międzynarodowej szkół oraz mobilności nauczycieli w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (ZS2-VLO, G7), 
- kontynuowane były 3 projekty praktyk i staży zagranicznych dla uczniów w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój (ZS13, ZS7, ZS9), 
- rozpoczęła się realizacja 2 projektów mobilności nauczycieli w ramach Programu Komisji Europejskiej 
Erasmus+ (ZS1, ZS10). 
 
Łączna wartość 15 projektów realizowanych w roku szkolnym 2015/16 wynosiła 3,58 mln. zł 

Tabela 53. Projekty edukacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w roku szkolnym 2015/2016 

LP. Nazwa projektu Jednostka  
realizująca projekt 

okres 
realizacji Wartość 

projektu 
od do 

1 2 3 4 5 6 

Perspektywa finansowa 2007-2013 

1 Najlepszy w zawodzie 
Urząd Miejski, Zespół Szkół nr 1, Zespół 

Szkół nr 7, Zespół Szkół nr 8, Zespół Szkół 
nr 9, Zespół Szkół nr 10 

2014 2015 1 619 856 

Perspektywa finansowa 2014-2020 

2 Tworzymy szkołę przyszłości  VI Liceum Ogólnokształcące 2014 2016 69 200 

3 Zastosowanie technik dramy w nauczaniu 
języka angielskiego Szkoła Podstawowa nr 7 2014 2015 11 700 

4 Nowoczesna szkoła, równe szanse I Liceum Ogólnokształcące 2014 2016 164 000 
5 Nasza społeczność Zespół Szkół nr 2(Gimnazjum nr 4) 2014 2016 94 600 

6 Kooperacja czterech społeczności chętnie 
podejmujących wyzwania Gimnazjum nr 6 2014 2016 67 540 

7 
Doskonalenie wiedzy merytorycznej i 
umiejętności dydaktycznych nauczycieli 
języków obcych 

Zespół Szkół nr 2  
(V Liceum Ogólnokształcące) 2014 2016 52 332 

8 Praktyki uczniowskie w Portugalii dla technika 
hotelarza – drogą do sukcesu zawodowego Zespół Szkół nr 1 2014 2015 164 690 

9 Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi 
absolwenci Zespół Szkół nr 13 2014 2016 157 740 

10 Belfer na 6+ Zespół Szkół nr 7 2015 2016 137 015 

11 Recykling i twórczość artystyczna II Liceum Ogólnokształcące 2015 2017 99 050 

12 Stereotypy płci a orientacja zawodowa Zespół Szkół nr 11 2015 2018 151 087 

13 Nauczyciel też człowiek. Kompetencje kadry 
edukacyjnej gwarancją jakości Gimnazjum nr 7 2015 2017 94 069 

14 Europejski wymiar kształcenia w ZS7 w 
Koszalinie Zespół Szkół nr 7 2015 2016 430 952 

15 Otwarci na rynek pracy Zespół Szkół nr 9 2016 2016 44 986 

16 Lepszy nauczyciel – lepsza szkoła Zespół Szkół nr 10 2016 2018 116 928 

17 Europejski wymiar w nowatorskich działaniach 
kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma Zespół Szkół nr 1 2016 2018 101 262 

OGÓŁEM 3 577 007 
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XII. Elektroniczny System Zarządzania Oświatą  
Od 1 grudnia 2012 roku w koszalińskich jednostkach oświatowych oraz w Urzędzie Miejskim w Koszalinie 

wdrożony został Elektroniczny System Zarządzania Oświatą. System został wdrożony przez konsorcjum w skład, 
którego wchodzą firmy: VULCAN Sp. z o.o. oraz ProgMan S.A. Wartość zamówienia wynosiła 2 140 000 zł. 

Wdrożenie ESZO znacząco zmieniło sposób zarządzania koszalińską oświatą, dzięki wdrożeniu jednolitych 
narzędzi informatycznych wspierających jednostki oświatowe w sferze administracyjnej oraz dydaktycznej. 

Do chwili obecnej zostały wdrożone następujące komponenty: 

- programy do obsługi księgowości, kadr i płac w jednostkach oświatowych; 
- programy do tworzenia i analizy arkuszy organizacyjnych szkół; 
- programy do zarządzania budżetem oświatowym; 
- programy do obsługi dotacji dla szkół i placówek niepublicznych; 
- systemy rekrutacyjne do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;  
- elektroniczne plany lekcji, 
- program do obsługi sekretariatów szkół; 
- analizator szkolny i zbiorczy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych; 

W roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęło się wdrożenie dziennika elektronicznego w szkołach 
podstawowych, które dotychczas prowadziły dziennik w wersji papierowej, tj. SP4, SP6, SP7, SP9, SP10, SP13, 
SP17, SP18, SPI 21. W tym celu zostały zakupione komputery do sal lekcyjnych o wartości 200 tys. zł oraz 
zostały zorganizowane szkolenia dla szkolnych administratorów dziennika. Dziennik będzie udostępniany 
rodzicom sukcesywnie od początku roku szkolnego 2016/2017. 

O potrzebie uruchomienia dziennika świadczy rosnące zainteresowanie rodziców tą forma kontaktu ze 
szkołą, czego potwierdzeniem jest poniższy wykres przedstawiający dane dot. liczby logować do dziennika.  
W roku szkolnym 2013/2014 najwięcej logowań do dziennika elektronicznego, bo aż 5 559, odnotowano 16 
czerwca 2014 roku. Dokładnie rok później, bo 16 czerwca 2015 roku, został pobity kolejny rekord. W tym dniu 
dziennik elektroniczny odnotował 8 598 logowań. W roku szkolnym 2016/2017 został pobity kolejny rekord.  
W dniu 28 września 2016 roku wystąpiło 13 856 logowań. 

 
Wykres 41. Liczba logowań do elektronicznego dziennika lekcyjnego w okresie 01.09.2013 – 30.09.2016 
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XIII. Działalność legislacyjna Gminy Miasto Koszalin  
 

W roku szkolnym 2015/2016 Rada Miejska w Koszalinie podjęła 11 uchwał bezpośrednio dotyczących 
koszalińskiej oświaty. Poniżej przedstawiony został wykaz podjętych uchwał w okresie od 1 września 2015 roku 
do 31 sierpnia 2016 roku.  

W zestawieniu pominięto uchwały budżetowe, które z kolei określały ramy finansowe realizowanych 
zadań oświatowych. 

Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie dotyczące koszalińskiej oświaty: 
1. Uchwała Nr XIV/161/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 

przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Koszalin w roku szkolnym 
2014/2015", 

2. Uchwała Nr XVI/197/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania przez Gminę Miasto Koszalin dotacji dla niepublicznych szkół i placówek 
oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, 

3. Uchwała Nr XVI/198/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania przez Gminę Miasto Koszalin dotacji dla publicznych szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Miasto Koszalin lub osoby fizyczne  
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, 

4. Uchwała Nr XVI/199/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie 
określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych 
gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, liczby punktów za każde z kryteriów  
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, 

5. Uchwała Nr XVI/200/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie 
określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, liczby punktów za każde  
z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, 

6. Uchwała Nr XVII/214/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane, 

7. Uchwała Nr XVII/215/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie 
ustalenia obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, 

8. Uchwała Nr XVIII/230/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin w 2015 roku, 

9. Uchwała Nr XVIII/231/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w 
sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miasto Koszalin dotacji dla niepublicznych szkół  
i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, 

10. Uchwała Nr XVIII/232/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w 
sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miasto Koszalin dotacji dla publicznych szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Miasto Koszalin lub osoby 
fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, 

11. Uchwała Nr XXI/275/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany 
imienia Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Podgórnej 45 w Koszalinie. 
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