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Koszalin, 8 marca 2013 r. 
 

REALIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOŁACH W 2012 ROKU 
 

Zajęcia pozalekcyjne realizowane są we wszystkich szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin. 

Jednym z zadań szkoły jest umożliwienie rozwijania umiejętności i talentów oraz 
zainteresowań uczniów wszystkich typów szkół i wszystkich poziomów nauczania. Jedną  
z form, na których zadania te są realizowane, to zajęcia pozalekcyjne. Najlepsze efekty pracy  
z uczniem osiąga się podczas pracy w małych grupach i podczas dodatkowych zajęć, kiedy 
realizacja podstawy programowej i programu nauczania nie są priorytetem. 

Oprócz zajęć rozwijających umiejętności intelektualne uczniów, ważne jest rozwijanie 
zainteresowań sportowych i możliwość uprawiania różnych dyscyplin. Osiągnięcia i sukcesy 
w różnych dyscyplinach sportu na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej  
są oczekiwane przez każdą szkołę i klub sportowy. Aby umożliwić wszechstronny rozwój 
różnych dyscyplin wśród młodzieży organizowane są również sportowe zajęcia pozalekcyjne. 

Z budżetu miasta corocznie przeznacza się środki finansowe na realizację zajęć 
pozalekcyjnych w szkołach, które w 2012 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).  

446 938 zł  

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

308 968 zł   

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

1 593 165 zł  

4. Nauka pływania uczniów klas II specjalnych. 1 000 zł  

5. Nauka pływania uczniów klas II szkół niepublicznych i Zespołu 
Szkół Muzycznych. 

45 415,67 zł 

6. Zajęcia sportowe na lodowisku uczniów klas I gimnazjów. 22 000 zł 

7. Zajęcia pozalekcyjne w ramach „Programu wspierania uczniów 
przygotowujących się do egzaminów zewnętrznych”. 

53 802 zł 

 RAZEM 2 471 288,67 zł 

 
Podział środków dla poszczególnych szkół uwzględnia liczbę oddziałów w szkołach oraz 

potrzeby (np. wyniki egzaminów zewnętrznych, specjalizację w danej dyscyplinie sportu) 
i możliwości szkoły (lokalowe i pedagogiczne np. trener). 

Od 2008 roku w koszalińskich szkołach wszystkich typów realizowany jest „Program 
wspierania uczniów przygotowujących się do egzaminów zewnętrznych”. 

W roku 2012 programem wspierania uczniów objęto ogółem 14 szkół podstawowych  
i gimnazjalnych, w tym 8 szkół podstawowych i 6 gimnazjów. Program realizowany był od 
2 stycznia 2012 roku do 30 kwietnia 2012 roku, zajęcia odbywały się przez 12 tygodni 
w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych, a przez 14 tygodni w gimnazjach. 

W przygotowaniach do egzaminu udział wzięły klasy VI szkół podstawowych (łącznie  
23 oddziały) i klasy III gimnazjów (łącznie 25 oddziałów). Ogółem w wymienionych 
placówkach z dodatkowych zajęć skorzystało 1019 uczniów (484 w szkołach podstawowych 
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i 535 w gimnazjach). Pomoc uczniom polegała na przyznaniu i realizacji dodatkowych godzin 
lekcyjnych, przeznaczonych na przygotowanie do sprawdzianu lub egzaminu. 

 
1. Ostatnie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum w Koszalinie: 

LP NR SZKOŁY PODST. LICZBA 
KLAS VI NR GIMNAZJUM LICZBA KLAS III 

1. SP NR 1 (w ZSS) 3 G NR 1 (w ZSS) 2 
2. SP NR 3 (w ZS NR 11) 2 G NR 2 4 
3. SP NR 4  2 G NR 3 (w ZS NR 11) 4 
4. SP NR 5 (w ZS NR 13) 3 G NR 4 (w ZS NR 2) 4 
5. SP NR 6  2 G NR 5 (w ZS NR 13) 3 
6. SP NR 7 4 G NR 6 9 
7. SP NR 9 4 G NR 7 5 
8. SP NR 10 4 G NR 9 5 
9. SP NR 13 1 G NR 11 5 
10. SP NR 17 6 RAZEM 41 
11. SP NR 18 5 
12. SP Integracyjna NR 21 3 
13. SP NR 22 1 

RAZEM 40 
ŁĄCZNIE  81  

 
2. Udział w zajęciach w ramach programu wyrównywania szans uczniów 

przygotowujących się do egzaminu zewnętrznego 

LP NR SZKOŁY PODST. LICZBA 
KLAS VI NR GIMNAZJUM LICZBA KLAS III 

1. SP NR 3 (w ZS NR 11) 2 G NR 2 4 
2. SP NR 5 (w ZS NR 13) 3 G NR 3 (w ZS NR 11) 4 
3. SP NR 6 2 G NR 4 (w ZS NR 2) 4 
4. SP NR 9 4 G NR 5 (w ZS NR 13) 3 
5. SP NR 10 4 G NR 7 5 
6. SP NR 13 1 G NR 9 5 
7. SP NR 17 6   
8. SP NR 22 1   

RAZEM 23 RAZEM 25 
ŁĄCZNIE  48  

  
 

3. Podział środków na program wspierania uczniów przygotowujących się do 
egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych i gimnazjach: 

Nazwa placówki Liczba ostatnich 
klas  Kwota dla szkoły 

SP NR 3 (w ZS NR 11) 2 480 zł 
SP NR 5 (w ZS NR 13) 3 520 zł 
SP NR 6 2 820 zł 
SP NR 9 4 1 440 zł 
SP NR 10 4 1 440 zł 
SP NR 13 1 520 zł 
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SP NR 17 6 2 150 zł 
SP NR 22 1 520 zł 
G NR 2 4 2 870 zł 
G NR 3 (w ZS NR 11) 4 960 zł 
G NR 4 (w ZS NR 2) 4 2 850 zł 
G NR 5 (w ZS NR 13) 3 1 630 zł 
G NR 7 5 3 520 zł 
G NR 9 5 1 780 zł 

Razem 48 21 500 zł 
 

Podział środków na dodatkowe zajęcia dla uczniów przygotowujących się do egzaminów 
zewnętrznych, został dokonany w oparciu o analizę wyników sprawdzianu po szkole 
podstawowej i egzaminu gimnazjalnego. Wyniki tych egzaminów w proponowanych szkołach 
są najniższe wśród placówek miasta Koszalina. Powody takiej sytuacji, które udało się 
zidentyfikować to położenie w dzielnicach, w których występują m.in. przyczyny 
środowiskowe, niewydolność wychowawcza rodzin, czy patologie społeczne. 

Dodatkowe zajęcia pozwalają na utrwalenie wiadomości uczniów, którzy potrzebują 
włożyć więcej wysiłku w opanowanie podstawy programowej sprawdzanej podczas 
egzaminów zewnętrznych. Dają też szansę na to, by różnice pomiędzy wynikami szkół 
zmniejszyły się. 

W przygotowaniach do egzaminów maturalnych wzięli udział uczniowie z 33 klas (z klasy 
kończących tzn. z klas trzecich liceum ogólnokształcącego, klas czwartych technikum oraz 
klas drugich zasadniczej szkoły zawodowej w ZS Nr 12) z 7 szkół ponadgimnazjalnych 
(z jednego liceum ogólnokształcącego i sześciu szkół zawodowych). Były to następujące 
szkoły: Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Andersa 30, Zespół Szkół Nr 3 przy ul. Podgórnej 55, Zespół 
Szkół Nr 7 przy ul. Orląt Lwowskich 18, Zespół Szkół Nr 8 przy ul. Morskiej 108, Zespół Szkół 
Nr 9 przy ul. Jedności 9, Zespół Szkół Nr 10 przy ul. Gnieźnieńskiej 8. Ogółem z dodatkowych 
zajęć skorzystało 533 uczniów.  
Wymienione szkoły zostały wytypowane na podstawie analizy średnich wyników  
z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym w 2011 roku, które były niższe  
od średniego wyniku w województwie zachodniopomorskim i od średniej obszaru Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. 

Pomoc uczniom polegała na przyznaniu i realizacji dodatkowych godzin lekcyjnych, 
przeznaczonych na przygotowanie do sprawdzianu lub egzaminu. Dyrekcje szkół dokonały 
rozpoznania, w których klasach szczególnie potrzebne były dodatkowe zajęcia zapewniające 
wyrównanie szans edukacyjnych. Nauczyciele zwracali szczególną uwagę, aby pomoc trafiła 
do uczniów szczególnie tej pomocy potrzebujących, których liczba w szkołach corocznie 
wzrasta. Dodatkowe godziny zajęć pozwoliły na powtórzenie i usystematyzowanie zdobytej 
wiedzy na materiałach testowych. Duża grupa uczniów w tych szkołach, to uczniowie z rodzin 
niezamożnych oraz dysfunkcyjnych – niewydolnych wychowawczo. Dla nich takie wsparcie 
było jedynym, jakie mogli otrzymać. 

Dla uczniów wszystkich typów szkół istotnym wsparciem rozwoju zainteresowań 
są zajęcia pozalekcyjne. Można je podzielić na kilka grup: 

 koła przedmiotowe, 
 koła tematyczne (różne), 
 zespoły artystyczne, 
 sportowe, 
 inne. 
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 Zajęcia pozalekcyjne od lat cieszą się podobnym zainteresowaniem wśród dzieci  
i młodzieży. Najliczniejszy jest udział uczniów w zajęciach kół przedmiotowych, inne zajęcia 
(w tym wyrównywanie szans edukacyjnych), koła różne, (na które składają się koła 
tematyczne, czasami bardzo specjalistyczne np. radiotechniczne), sportowe, zespoły 
artystyczne /załącznik nr 4/. 
 Rozpatrując kolejne poziomy edukacyjne i procentowy udział uczniów w zajęciach 
pozalekcyjnych, można zauważyć, że: 

 zdecydowanie najbardziej równomierny rozkład udziału uczniów w różnych zajęciach 
pozalekcyjnych występuje w szkołach podstawowych; 

 koła przedmiotowe przyciągają najliczniejszą grupę uczniów;  
 koła sportowe na wszystkich poziomach edukacyjnych ciszą się dużym 

zainteresowaniem uczniów; 
 im wyższy poziom edukacyjny tym mniej licznie uczniowie uczestniczą w zajęciach 

artystycznych (odpowiednio). 
 W szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych największym 
zainteresowaniem cieszą się zajęcia sportowe i koła przedmiotowe /załącznik nr 1, 2 i 3/. 
 W koszalińskich szkołach oferta zajęć pozalekcyjnych jest bardzo zróżnicowana, ujęto 
je, więc w sprawozdaniu pod hasłem inne. Do tej grupy zajęć pozalekcyjnych zaliczono:  

 Koło Edukacji Religijnej/Koło Misyjne/Caritas/różańcowe, 
 Koło Wojskowe, 
 Koło strzeleckie, 
 Koło Wędkarskie, 
 Koło Fotograficzne, 
 Koło katechetyczne, 
 Koło Filmowe, 
 Koło Rowerowe, 
 Jeździectwo, 
 Innowacje pedagogiczne, 
 Logopedyczne, 
 Arteterapii, 
 Szkolny Klub Wolontariusza, 
 e-Twinning, 
 korekcyjno - kompensacyjne, 
 bibioterapia, 
 pierwsza pomoc, 
 przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

 
Zdecydowana większość zajęć pozalekcyjnych finansowana jest z budżetu miasta  
(na wykresie: budżet miasta i przygotowanie do egzaminów zewnętrznych 75%). 
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Nauczyciele prowadzą również zajęcia społecznie – 2694 godziny. Są to głównie koła 

przedmiotowe i zajęcia sportowe razem 1567 godzin, zespoły artystyczne 463 godzin, koła 
różne 435 godzin oraz inne 229 godzin. 

 

 
 

Oferta zajęć zależy od zainteresowań uczniów, ale nie mniej ważna jest pasja nauczycieli, 
którzy te zajęcia prowadzą. Mimo, iż coraz trudniej oderwać uczniów od komputerów  
i telewizji, aby zaproponować coś, co będzie dla nich atrakcyjne. Jak widać, z zestawień udaje 
się to, jednak zdecydowanie łatwiej w szkołach podstawowych i gimnazjach, niż wśród 
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 
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Na podstawie informacji przekazanych przez szkoły, dokonano analizy zajęć 

pozalekcyjnych realizowanych w koszalińskich szkołach. Wyniki przedstawiono w postaci 
zestawień tabelarycznych (załączniki 1 do 4) oraz w postaci wykresów, które znajdują się 
poniżej.  
W szkołach systematycznie prowadzone są 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 i liczba sal lekcyjnych i gimnastycznych itp. 
Łącznie jak i na poszczególnych etapach edukacyjnych, najwięcej godzin zajęć pozalekcyjnych 
realizowanych jest w ramach kół przedmiotowych i zajęć sportowych.  
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Udział uczniów w poszczególnych rodzajach zajęć: 

 
 

Uwzględniając poziomy edukacyjne udział zrealizowanych godzin wygląda następująco: 
 

- szkoły podstawowe: 2486 godzin na zajęcia sportowe, 2143 godzin na koła 
przedmiotowe, koła różne 423 godzin i artystyczne 1224 godzin; 
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W zajęciach pozalekcyjnych w szkołach podstawowych udział brało 2372 uczniów.  
 

 
 

- gimnazja: 913 godzin na zajęcia sportowe, 1910 godzin na koła przedmiotowe, 
koła różne 365 godzin i artystyczne 454 godzin; 
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W gimnazjach 1937 uczniów brało udział w zajęciach pozalekcyjnych w 2012 roku. 

 
 

- szkoły ponadgimnazjalne: 1238 godzin na zajęcia sportowe, 3839 godzin na 
koła przedmiotowe, koła różne 767 godzin i artystyczne 319 godzin 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W 2012 roku 2314 uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyło w zajęciach 
pozalekcyjnych. 
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Od 2010 roku nowością w zakresie zajęć pozalekcyjnych są godziny, które nauczyciele 
muszą zrealizować dodatkowo, poza lekcjami, 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 załącznikach 1 - 4 w kolumnie 9 zestawiono zajęcia zrealizowane przez nauczycieli 
koszalińskich szkół w 2012 roku, które wynikają z tego przepisu prawa oświatowego. Łącznie 
nauczyciele przeprowadzili 48.905 godzin zajęć pozalekcyjnych wynikających z art. 42 KN. 
Jak wynika z przepisów muszą one być przeprowadzone bezpośrednio z uczniami, powinny 
być przeznaczone na zajęcia rozwijające zainteresowania, prace 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 szkołach podstawowych 
wyglądało w 2012 roku następująco: 
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W gimnazjach wykorzystano dodatkowe godziny pracy, jak przedstawia poniższy wykres: 

 
 
Szkoły ponadgimnazjalne przeznaczyły godziny dodatkowe jak na wykresie: 

 
 
Bardzo ważnym elementem w zapewnieniu prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 

jest realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach podstawowych, gimnazjach  
i szkołach ponadgimnazjalnych.  

W szkołach prowadzone były zajęcia sportowe w następujących dyscyplinach 
sportowych: 

 piłka nożna, 
 piłka koszykowa, 
 piłka siatkowa, 
 piłka ręczna, 
 lekkoatletyka, 
 balet (w Szkole Podstawowej nr 9), 
 pływanie (wszystkie klasy II w szkołach podstawowych i klasy pływackie w Zespole 

Szkół Sportowych). 
Liczba uczniów, którzy brali udział w dodatkowych zajęciach sportowych to 1295 uczniów  
(w obliczeniach nie uwzględniono trenujących pływanie): 
 ze szkół podstawowych  – 493 uczniów, 
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 z gimnazjów  – 404, 
 ze szkół ponadgimnazjalnych  – 398. 

 

 
 
W podziale na dyscypliny sportowe, udział w zajęciach sportowych wyglądał następująco: 

 piłka nożna  – 197 uczniów  
 piłka koszykowa  – 218  
 piłka siatkowa  – 256  
 piłka ręczna  – 220 
 SKS (inne dyscypliny) – 404 

Łącznie w zajęciach sportowych uczestniczyło – 1295 uczniów. 
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Ww. zajęcia zrealizowano w ciągu 4637 godzin; 
- w podziale na dyscypliny sportowe udział godzinowy: 
 piłka nożna  – 243 godz. 
 piłka koszykowa – 1125 godz. 
 piłka siatkowa  – 819 godz. 
 piłka ręczna  – 626 godz.  
 SKS  – 1824 godz. 
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- w podziale na typy szkół udział godzinowy: 

 szkoły podstawowe  – 2486 godzin, 
 gimnazja  – 913 godzin, 
 szkoły ponadgimnazjalne  – 1238 godzin. 
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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”.  

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 za 2012 rok pochodzą z informacji opublikowanej przez 
Szkolny Związek Sportowy. 

 
WOJWEWÓDZKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – (WIMS) 

[szkoły podstawowe] 
 

I miejsce uzyskały szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 10 – tenis stołowy dziewcząt 
Szkoła Podstawowa nr 18 – piłka ręczne chłopców 
Szkoła Podstawowa nr 18 – piłka siatkowa dziewcząt 
Szkoła Podstawowa nr 10 – koszykówka dziewcząt   
Szkoła Podstawowa nr 5 – koszykówka chłopców 
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Szkoła Podstawowa nr 7 – piłka nożna chłopców 
II miejsce uzyskała: 
Szkoła Podstawowa nr 17 – tenis stołowy chłopców 
Szkoła Podstawowa nr 5 – piłka ręczna dziewcząt 
III miejsce uzyskały szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 17 – piłka siatkowa chłopców 
IV miejsce uzyskała: 
Szkoła Podstawowa nr 7 – piłka nożna dziewcząt 
W klasyfikacji łącznej szkół w ramach WIMS, koszalińskie szkoły zajęły następujące miejsca  
(na 337 szkół sklasyfikowanych): 

- SP 10 – 7 miejsce, 
- SP 7  – 23, 
- SP 18 – 25. 

Powiat grodzki Koszalin zajął w WIMS 4 miejsce na 21 sklasyfikowanych powiatów. 
 

 
WOJWEWÓDZKA GIMNAZJADA (WG)  

 

I miejsca uzyskały szkoły: 
Gimnazjum nr 6 – koszykówka dziewcząt 
Gimnazjum nr 6 – koszykówka chłopców 
Gimnazjum nr 4 – piłka ręczna dziewcząt  
Gimnazjum nr 11 – piłka ręczna chłopców 
indywidualnie uczeń Gimnazjum nr 5 w ZS 13 – bieg na 1000 m  
II miejsce uzyskało: 
Gimnazjum nr 6 – piłka nożna chłopców 
Gimnazjum nr 11 – piłka siatkowa dziewcząt 
indywidualnie uczeń Gimnazjum nr 7 – skok wzwyż  
III miejsce uzyskało: 
Gimnazjum nr 6 – piłka nożna chłopców 
Gimnazjum nr 7 – tenis stołowy dziewcząt 
W klasyfikacji łącznej szkół w ramach WG, koszalińskie szkoły zajęły następujące miejsca 
(na 216 szkół sklasyfikowanych): 

- Gimnazjum nr 6 - 7 miejsce, 
- Gimnazjum nr 5 – 23. 

Powiat grodzki Koszalin zajął w WG 3 miejsce na 21 sklasyfikowanych powiatów. 
 

 

WOJWEWÓDZKA LICEALIADA (WL) 
[szkoły ponadgimnazjalne] 

 

I miejsce uzyskały szkoły: 
V LO w Zespole Szkół nr 2 – koszykówka chłopców i piłka ręczna dziewcząt 
II LO – tenis stołowy chłopców i szachy drużynowe 

II miejsca uzyskały szkoły: 
II LO – piłka siatkowa chłopców 
V LO w Zespole Szkół nr 2 – piłka ręczna dziewcząt 
Zespół Szkół nr 3 – tenis stołowy dziewcząt i piłka nożna dziewcząt 

III miejsce uzyskała szkoła: 
II LO – tenis stołowy chłopców i piłka siatkowa dziewcząt 
V LO w Zespole Szkół nr 2 – koszykówka chłopców 
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Zespół Szkół nr 1 – piłka nożna chłopców i tenis stołowy chłopców 
W klasyfikacji łącznej szkół w ramach WL, koszalińskie szkoły zajęły następujące miejsca  
(na 131 szkoły sklasyfikowane): 

- V LO w ZS2 – 12 miejsce, 
- II LO – 18, 
- ZS 3 – 34. 

 
Powiat grodzki Koszalin zajął w WL 4 miejsce na 20 sklasyfikowanych powiatów. 
 
Ogółem w klasyfikacji generalnej powiatów regionu koszalińskiego – na 21 powiatów – 
Koszalin zajął 4 miejsce w 2012 roku. 
 

 
NAUKA PŁYWANIA I TRENINGI PŁYWACKIE 

W zajęciach nauki pływania na basenie ZOS w Koszalinie biorą udział wszystkie dzieci, uczące 
się w klasach drugich szkół podstawowych, a w Zespole Szkół Sportowych w klasach I. 
Nauką pływania objętych było w I półroczu 2012 roku, (czyli w roku szkolnym 2011/2012) 
802 uczniów szkół publicznych. W bieżącym roku szkolnym, czyli 2012/2013 nauką pływania 
objętych jest 880 uczniów szkół publicznych, których zajęcia finansowane są z budżetu gminy 
miasto Koszalin. Zespół Szkół Sportowych (SP1 i G1) prowadzi dodatkowo klasy sportowe o 
profilu pływackim, których uczniowie odbywają treningi pływackie. Sukcesy uczniów Zespołu 
Szkół Sportowych zostały obszernie opisane w Informacji o realizacji zadań oświatowych za 
2012 rok. 


