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Koszalin, 3 marca 2016 r. 

REALIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 
W SZKOŁACH W 2015 ROKU 

 

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. 

 

Spis treści sprawozdania: 
1. Środki finansowe przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne 
2. Rodzaje zajęć pozalekcyjnych 
3. Zajęcia pozalekcyjne realizowane społecznie 
4. Informacje ogólne nt. realizowanych zajęć dodatkowych 
5. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych 
6. Zajęcia pozalekcyjne w gimnazjach 
7. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponadgimnazjalnych 
8. Zajęcia realizowane z art.42 KN 
9. Pozalekcyjne zajęcia sportowe 
10. Osiągnięcia sportowe w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek 

Sportowy 
11. Nauka pływania i treningi pływackie 
12. Sukcesy w sporcie i nauce z podziałem na szkoły 
13. Zestawienia zajęć pozalekcyjnych (załączniki) 
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1. Środki finansowe przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne                     

Z budżetu miasta corocznie przeznacza się środki finansowe na realizację zajęć 
pozalekcyjnych w szkołach, które w roku 2015wydatkowane były 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 
 
Środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Miasto Koszalin pozwoliły na realizację 
14.731 godzin zajęć pozalekcyjnych (nie uwzględniając nauki pływania klas II).  
/załącznik nr 4/ 
 

 
 
2. Rodzaje zajęć pozalekcyjnych 

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 

14731

2990
1777

52677

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAJĘĆ W 2015 ROKU

budżet miasta

przepracowane społecznie 
przez nauczycieli

z innych źródeł 

art..42 KN (bez dodatkowych 
kosztów)
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Wszystkie z wyżej wymienionych typów zajęć są znaczącym wsparciem dla uczniów, gdyż 
umożliwiają rozwój ich pasji. Cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród dzieci  
i młodzieży. Najliczniej uczniowie uczestniczą w kołach przedmiotowych, ale również zajęcia 
z grupy „inne” cieszą się niewiele mniejszym zainteresowaniem z ich strony. 
Analizując kolejne etapy edukacyjne i procentowy udział uczniów w zajęciach 
pozalekcyjnych, zauważyć można że: 

 Koła przedmiotowe przyciągają największą liczbę uczniów, 
 Zajęcia sportowe cieszą się podobnym poziomem zainteresowania na wszystkich 

etapach edukacji, 
 Im wyższy poziom edukacji tym mniejsza liczba uczniów uczestniczących w zespołach 

artystycznych, 
 Duże zainteresowanie zajęciami z kategorii „inne” ze względu na różnorodność tych 

zajęć (dostosowanie do potrzeb i pasji). 
Pod hasłem „inne” kryją się różnorodne typy zajęć. Do tej grupy należą: 

 Koło wojskowe 
 Koło misyjne/ religijne/ biblijne/ Caritas 
 Wiedzy o wynalazczości 
 Koło fotograficzne 
 Koło WOS 
 Koło filmowe 
 Koło gitarowe 
 Koło filozoficzne 
 Koło języka migowego 
 Koło strzeleckie 
 Koło spawalnicze 
 Zespół wyrównawczy 
 Socjoterapia 
 Szachy 
 Gimnastyka korekcyjna 
 Zajęcia logopedyczne 
 Scrabble 
 e-Twinning 
 Rewalidacja 
 Wolontariat 
 Czytelnicze  
 GLOBE 
 Fryzjerskie 
 Zajęcia z uczniami dyslektycznymi/ autystycznymi 
 Biofeedback 
 Surdoterapia 
 Żywieniowe  
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 Zajęcia integracji sensorycznej 
 e-Kids 
 Pierwsza pomoc 
 Doradztwo zawodowe 
 Koło BRD 
 Realizacja innowacji pedagogicznych 
 Zajęcia gastronomiczne 
 Przygotowanie do egzaminów/ sprawdzianów /konkursów 
 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  
 Edukacja prawna 
 Zajęcia rozwijające zainteresowania 
 Zajęcia dodatkowe z języka polskiego/ języka angielskiego /matematyki 
 Zajęcia świetlicowe 
 Terapia pedagogiczna 
 Zajęcia ogólnorozwojowe 
 Konsultacje 
 Siłownia 

3. Zajęcia pozalekcyjne realizowane społecznie 
 
Nauczyciele prowadzą również zajęcia społecznie /w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy/ 
łącznie –2990 godzin. Są to głównie koła przedmiotowe i „inne” – 1799 godzin, koła różne – 
401godzin, sportowe – 587 godziny i zespoły artystyczne – 203 godziny. 
 

 
 
 
 
 

42%

13%
7%

20%

18%

ZAJĘCIA REALIZOWANE WE WSZYSTKICH SZKOŁACH  
W 2015 ROKU

% liczba godzin przepracowanych przez nauczycieli społecznie z 
uwzględnienim typów kół 

Koła przedmiotowe

Koła różne

Zespoły artystyczne

Sportowe                

Inne
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Poniżej wykres procentowy z podziałem na typy placówek: 

 
 

4. Informacje ogólne nt. realizowanych zajęć dodatkowych 
Rodzaje zajęć pozalekcyjnych zależne są od zainteresowań uczniów, ale nie mniej ważne jest 
również zaangażowanie nauczycieli. W obecnych czasach, kiedy trudnozainteresować 
młodego człowiekaczymś innym niż komputer/internet, telewizja czy telefon, ale po 
przeprowadzanej analizie (na podstawie informacji przekazanych przez szkoły) można 
stwierdzić, że uczniowie nadal 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. 
Wyniki analizy przedstawiono w formie tabelarycznej /załączniki od 1 do 4/. 
 

 

34%

37%

29%

Zajęcia pozalekcyjne realizowane społecznie 
w 2015 roku 

(przez nauczycieli - we wszystkich szkołach z uwzględnieniem 
typu placówki)

Podstawowe

Gimnazja

Ponadgimnazjalne

34%

9%
7%

17%

33%

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE REALIZOWANE WE 
WSZYSTKICH SZKOŁACH W 2015 ROKU  

% udział zrealizowanych godzin ogółem z uwzględnienim kół 
przedmiotowych i zajęć sportowych

Koła przedmiotowe

Koła różne

Zespoły artystyczne

Sportowe                

Inne
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Udział uczniów w poszczególnych rodzajach zajęć pozalekcyjnych: 
 

 
 

5.Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych 
Analizę zajęć pozalekcyjnych przeprowadzono z uwzględnieniem poziomów edukacyjnych. 
W szkołach podstawowych1448 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. 
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W zajęciach pozalekcyjnych w szkołach podstawowych udział brało2645 uczniów. 
 

 
 
6.Zajęcia pozalekcyjne w gimnazjach 
W gimnazjach1784 godzin przeznaczono na koła przedmiotowe, 225 godzin na koła różne, 
385 godzin na zespoły artystyczne, 836 godzin na sportowe, 1435 godzin na inne zajęcia. 

 
 

 
  

21%

15%

19%
14%

31%

Udział % uczniów szkół podstawowych  
uczestniczących w kołach przedmiotowych 

w 2015 r.
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Koła różne
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47%

5%
8%

18%

31%

Udział % zrealizowanych godzin ogółem w 
gimnazjach z uwzględnienim kół przedmiotowych

i zajęć sportowych w 2015 r.

Koła przedmiotowe

Koła różne

Zespoły artystyczne

Sportowe                

Inne
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W zajęciach pozalekcyjnych w gimnazjach brało udział 2663 uczniów. 
 

 
 

7.Zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponadgimnazjalnych 
W szkołach ponadgimnazjalnych3441 godzin przeznaczono na koła przedmiotowe, 1091 
godzin na koła różne, 296 godzin na zespoły artystyczne, 989 godzin na sportowe, 2357 
na inne zajęcia pozalekcyjne. 
 

 

 
 
 

30%

11%

14%

17%

28%

Udział % uczniów gimnazjów  uczestniczących w 
kołach przedmiotowych w 2015 r.
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42%

13%
4%

12%
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przedmiotowych i zajęć sportowych w 2015 r.
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W zajęciach pozalekcyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych uczestniczyło 2478 uczniów. 
 

 
 

8. 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 załącznikach 1 - 4 w kolumnie 8 zestawiono zajęcia zrealizowane przez nauczycieli 
koszalińskich szkół w 2015 roku, które wynikają z tego przepisu prawa oświatowego. Łącznie 
nauczyciele przeprowadzili 52.677 godzin zajęć z uczniami, wynikających z art. 42 KN. 
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. 
 
 

27%

12%

5%

15%

41%

Udział % uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
uczestniczących w kołach przedmiotowych 

w 2015 r. 

Koła przedmiotowe

Koła różne

Zespoły artystyczne

Sportowe                
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Przeznaczenie godzin przepracowanych w ramach art. 42 KN w szkołach podstawowych 
wyglądało w 2014 roku następująco: 
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W gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dodatkowe godziny pracy wykorzystano tak, 
jak na wykresach poniżej: 

 

 
 
 

 
 
 

9. Pozalekcyjne 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 
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Liczba godzin zajęć zrealizowanych z uczniami 
w ramach art. 42 KN w gimnazjach w 2015 roku
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Liczba godzin zajęć zrealizowanych z uczniami 
w ramach art. 42 KN w szkołach ponadgimnazjalnych 

w 2015 r.



 

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

 
      Liczba uczniów, którzy brali udział w dodatkowych zajęciach sportowych to 

 
Poniżej wykres procentowy: 
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23%

Zestawienie udziału uczniów w zajęciach 
sportowych w 2015 roku [w %]

w Zespole Szkół nr 12) 
klasy II w szkołach podstawowych i klasy pływackie w Zespole  Szkół Sportowych)

Liczba uczniów, którzy brali udział w dodatkowych zajęciach sportowych to 
 

szkoły podstawowe
gimnazja

szkoły 
ponadgimnazjalne
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24%
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gimnazja
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12 

w Zespole  Szkół Sportowych) 

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

 

 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE LICZBY UCZNIÓW BIORĄCYCH 
UDZIAŁ W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH W 2015 ROKU
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Regularne treningi w poszczególnych dyscyplinach uprawia od 166 do ponad 400 uczniów.  
W podziale na dyscypliny sportowe, udział w zajęciach sportowych wyglądał następująco: 

1. Piłka nożna – 183 uczniów 
2. Piłka koszykowa – 253 uczniów 
3. Piłka siatkowa – 332 uczniów 
4. Piłka ręczna – 166uczniów 
5. SKS (inne dyscypliny) – 427 uczniów 
 

 
 

Poniżej wykres procentowy: 
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Na pozalekcyjne zajęcia sportowe przeznaczono aż3286 godzin 
a) w podziale na dyscypliny sportowe udział godzinowy: 

1. Piłka nożna – 148 godzin 
2. Piłka koszykowa – 1124 godzin 
3. Piłka siatkowa – 648 godzin 
4. Piłka ręczna – 391 godzin 
5. SKS – 975 godzin 

 
 

Poniżej wykres procentowy: 
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b) w podziale na typy szkół udział godzinowy:
 Szkoły podstawowe 
 Gimnazja – 836
 Szkoły ponadgimnazjalne 

 

 
Poniżej wykres procentowy: 
 

 
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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w podziale na typy szkół udział godzinowy: 
Szkoły podstawowe – 1461godzin 

836 godzin 
Szkoły ponadgimnazjalne – 989 godzin 

Zajęcia sportowe, w których uczestniczą uczniowie koszalińskich szkół prowadzone były 
przez trenerów. W organizacji zajęć szkoły współpracują z klubami sportowymi: MKS „ŻAK”, 

technika”, UKS „BRONEK”, MKS „Przylesie”, UKS 18, UKS „ABC”, KS „Gwardia”, MKS 
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GODZINY ZAJĘĆ SPORTOWYCH REALIZOWANYCH W SZKOŁACH 
[W %] - 2015 rok

szkoły podstawowe 

gimnazja 

szkoły ponadgimnazjalne 

15 

 

 

Zajęcia sportowe, w których uczestniczą uczniowie koszalińskich szkół prowadzone były 
przez trenerów. W organizacji zajęć szkoły współpracują z klubami sportowymi: MKS „ŻAK”, 

technika”, UKS „BRONEK”, MKS „Przylesie”, UKS 18, UKS „ABC”, KS „Gwardia”, MKS 

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ SPORTOWYCH 

szkoły podstawowe 

szkoły ponadgimnazjalne 

szkoły podstawowe 

gimnazja 

szkoły ponadgimnazjalne 
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10. 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 2012 – np. Coca Cola Cup, 
Turniej  piłki nożnej o puchar Donalda Tuska. 

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 
2014/2015. 

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

Nazwa zawodów/dyscypliny Szkoła Osiągnięcia 
piłka nożna chłopców Szkoła Podstawowa nr 7 I miejsce 
szachy dziewcząt i chłopców Szkoła Podstawowa nr 7 II miejsce 
piłka koszykowa dziewcząt Szkoła Podstawowa nr 10 II miejsce 
piłka koszykowa chłopców Szkoła Podstawowa nr 10 II miejsce 
piłka ręczna dziewcząt Szkoła Podstawowa nr 7 II miejsce 
piłka ręczna chłopców Szkoła Podstawowa nr 18 II miejsce 
czwórbój lekkoatletyczny chłopców Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 II miejsce 
indywidualnie trójbój LA chłopców Szkoła Podstawowa nr 10 II miejsce 
indywidualnie biegi przełajowe chł. Szkoła Podstawowa nr 3 II miejsce 
szachy dziewcząt i chłopców Szkoła Podstawowa nr 10 III miejsce 
piłka koszykowa chłopców Szkoła Podstawowa nr 17 III miejsce 
piłka siatkowa dziewcząt Szkoła Podstawowa nr 18 III miejsce 
piłka ręczna dziewcząt Szkoła Podstawowa nr 17 III miejsce 
sztafeta 4x100 m dziewcząt Szkoła Podstawowa nr 3 III miejsce 

indywidualnie trójbój LA chłopców Szkoła Podstawowa Integracyjna 
nr 21 III miejsce 

 

W klasyfikacji łącznej szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, koszalińskie 
szkoły zajęły następujące miejsca (na 310 sklasyfikowane szkoły): 
- Szkoła Podstawowa nr 7 – 6 miejsce, 
- Szkoła Podstawowa nr 10 – 10 miejsce, 
- Szkoła Podstawowa nr 17 – 15 miejsce. 
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Gmina Miasto Koszalin w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej zajęła 2 miejsce na 21 
sklasyfikowanych powiatów. 

2. Wojewódzka Gimnazjada (WG) 
 

Nazwa zawodów/dyscypliny Szkoła Osiągnięcia 
indywidualnie bieg 2000 m chłopców Gimnazjum Sportowe nr 1 I miejsce 
indywidualnie skok wzwyż chłopców Gimnazjum nr 6 I miejsce 
piłka koszykowa dziewcząt Gimnazjum nr 6 II miejsce 
piłka koszykowa chłopców Gimnazjum nr 6 II miejsce 
indywidualnie biegi przełajowe 2500 m chł. Gimnazjum Sportowe nr 1 II miejsce 
indywidualnie rzut oszczepem chłopców Gimnazjum nr 3 II miejsce 
piłka koszykowa chłopców Gimnazjum nr 5 III miejsce 
piłka ręczna dziewcząt Gimnazjum nr 11 III miejsce 
sztafeta 4x100 m chłopców Gimnazjum nr 7 III miejsce 
indywidualnie bieg 300 m dziewcząt Gimnazjum nr 5 III miejsce 
indywidualnie pchnięcie kulą chłopców Gimnazjum nr 5 III miejsce 
 
W klasyfikacji łącznej szkół w ramach Wojewódzkiej Gimnazjady, koszalińskie szkoły zajęły 
następujące miejsca (na 227 sklasyfikowane szkoły): 
- Gimnazjum nr 6 – 11 miejsce, 
- Gimnazjum nr 5 – 23 miejsce, 
- Gimnazjum Sportowe nr 1 – 33 miejsce. 

Gmina Miasto Koszalin w Wojewódzkiej Gimnazjadzie zajęła 6 miejsce na 21 
sklasyfikowanych powiatów. 
 

3. Wojewódzka Licealiada (WL) - szkoły ponadgimnazjalne 
 

Nazwa zawodów/dyscypliny Szkoła Osiągnięcia 
piłka koszykowa dziewcząt VI Liceum Ogólnokształcące I miejsce 
piłka koszykowa chłopców I Liceum Ogólnokształcące I miejsce 
tenis stołowy dziewcząt V Liceum Ogólnokształcące I miejsce 
sztafetowe biegi przełajowe chłopców VI Liceum Ogólnokształcące II miejsce 
piłka nożna chłopców VI Liceum Ogólnokształcące II miejsce 
szachy drużynowe I Liceum Ogólnokształcące III miejsce 

 
W klasyfikacji łącznej szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady, koszalińskie szkoły zajęły 

następujące miejsca (na 125 sklasyfikowanych szkół): 
- VI Liceum Ogólnokształcące – 5 miejsce, 
- I Liceum Ogólnokształcące – 18 miejsce, 
- V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 – 21 miejsce. 
 
 Gmina Miasto Koszalin w Wojewódzkiej Licealiadzie zajęła 3 miejsce na 20 
sklasyfikowanych powiatów. 
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11. 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 wszyscy uczniowie 
od klasy I. 
Nauką pływania objętych było w roku szkolnym 2013/2014 - 806 uczniów szkół publicznych, 
których zajęcia finansowane były z budżetu miasta.  
Zespół Szkół Sportowych - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum Sportowe nr 1 - 
prowadzi klasy sportowe o profilu pływackim oraz dodatkowo: lekkoatletycznym  
(w gimnazjum)  i siatkarskim (w szkole podstawowej). 

Zajęcia prowadzone są od klasy pierwszej szkoły podstawowej w następującym wymiarze 
godzin: 
klasa 1 SSP - 2 x 45 min./tyg. 
klasa 2 SSP - 3 x 45 min./tyg. 
klasa 3 SSP - 5 x 45 min./tyg. 
klasa 4 SSP  - 8 x 45 min./tyg. 
klasa 5 SSP - 15 x 45 min./tyg. 
klasa 6 SSP - 18 x 45 min./tyg. 
klasa 1 Gimn. - 20 x 45 min./tyg. 
klasa 2 Gimn. - 20 x 45 min./tyg. 
klasa 3 Gimn. - 20 x 45 min./tyg. 
Klasy 1-2 SSP zajęcia prowadzone są na brodziku Zarządu Obiektów Sportowych, natomiast 
od klasy 3 SSP do klasy 3 Gimn. zajęcia prowadzone są na dużym basenie. Treningi od klasy 
czwartej szkoły podstawowej odbywają się rano i popołudniu. W klasach drugich 
prowadzona jest powszechna nauka pływania dla uczniów koszalińskich szkół 
podstawowych. Na koniec tej edukacji prowadzony jest nabór do klas o profilu pływackim 
dzieci chcących kontynuować przygodę z tą dyscypliną sportu. 
W szkole zatrudnionych jest 8 trenerów pływania II klasy oraz 2 instruktorów pływania. 
 

12. Sukcesy w sporcie i nauce z podziałem na szkoły 

W roku szkolnym 2014/2015 koszalińskie szkoły i placówki oświatowe oprócz działalności 
dydaktyczno - wychowawczej organizowały lub współorganizowały wiele konkursów  
i turniejów oraz uczestniczyły w akcjach i konkursach proponowanych młodzieży szkolnej. 
Dzieci i młodzież osiągnęła sukcesy na skalę miejską, powiatową i ogólnopolską, ale również 
odnosiła sukcesy międzynarodowe. 

Sukcesy w dziedzinie nauki, do których należą zajmowane 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 nie mające statusu olimpiady, a posiadające renomę 
wśród jednostek oświatowych (np. Kangur, Alfik), a nawet wyższych uczelni (tzw. „bieg po 
indeks”). 

Zestawienie sukcesów koszalińskich szkół i ich uczniów znajduje się w załączniku nr 5. 


