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Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe w art. 1 stanowi, że „System oświaty 
zapewnia w szczególności: […]20)  warunki do rozwoju zainteresowań  
i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz 
kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego”. Nadmienić 
jednak trzeba, że pojęcie zajęć pozalekcyjnych nie jest w ustawie sprecyzowane,  
ani w jakimkolwiek innym artykule przywołane. Co zatem należy rozumieć pod pojęciem 
zajęcia pozalekcyjne? Zajęcia pozalekcyjne są ujmowane jako wspomaganie 
wszechstronnego rozwoju dzieci, są one organizowane zazwyczaj po lekcjach najczęściej  
na terenie szkoły przez nauczycieli. Wspomagają one proces wychowania, oraz pomogą 
uczniom rozwijać pasje, zdolności, które wykorzystają w dorosłym życiu. Zajęcia pozalekcyjne 
są dodatkową i dobrowolną formą pracy wychowawczej, która niesie za sobą takie korzyści 
jak: 

 kształtowanie osobowości dziecka,  
 rozwijanie jego zainteresowań, 
 spędzenie wolnego czasu z przyjaciółmi, 
 zabawa i rozrywka. 

Ponadto zajęcia pozalekcyjne wspomagają rodziców w opiece nad dziećmi, i tych, którzy 
mają wydłużony czas pracy i tych, którzy maja kłopoty w realizacji zadań opiekuńczych  
i wychowawczych. 
Wybór określonej tematyki, zakresu i formy ww. zajęć pozostaje autonomiczną decyzją 
organów prowadzących szkoły, dyrektorów szkół oraz rodziców uczniów. Tworzona przez 
szkołę oferta zajęć pozalekcyjnych powinna uwzględniać indywidualne możliwości  
i zainteresowania uczniów. Przemyślane zajęcia zmniejszają skalę niepowodzeń uczniowskich 
i pozwalają osiągnąć uczniowi sukces na miarę jego możliwości a także wpływają na rozwój 
uczniów wykazujących zainteresowania w danej dziedzinie. 
Zajęcia pozalekcyjne można podzielić w różnorodny sposób np. na ruchowe, rozrywkowe  
i związane z terapią czy naukowe. Jeśli kryterium wyznaczać będzie ich forma i treść, można 
sklasyfikować je w następujący sposób: 

 związane z przedmiotem nauczania – np. koło biologiczne, matematyczne itp.; 
 techniczne, związane różnego rodzaju pracami technicznymi - kółka stolarskie itp.; 
 artystyczne, nawiązujące do dziedzin sztuki – np. zajęcia teatralne, wokalne itp.; 
 sportowe związane z konkretną dyscypliną sportu np. siatkarskie, piłki ręcznej itp.; 
 hobbystyczne 

W dalszej części prezentowanego opracowania zastosowano podział zajęć pozalekcyjnych  
na następujące grupy: 

 koła przedmiotowe, 
 zespoły artystyczne, 
 zajęcia sportowe, 
 zajęcia wyrównawcze, 
 inne zajęcia pozalekcyjne. 
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Spis treści sprawozdania: 
 

1. Warunki organizacji zajęć pozalekcyjnych 
2. Środki finansowe przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne 
3. Rodzaje zajęć pozalekcyjnych 
4. Informacje ogólne na temat realizowanych zajęćpozalekcyjnych 
5. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych 
6. Zajęcia pozalekcyjne w gimnazjach 
7. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych  

i placówkach o charakterze specjalnym 
8. Zajęcia pozalekcyjne realizowane w Pałacu Młodzieży w Koszalinie 
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 zrealizowanych zajęć pozalekcyjnych–załączniki 

 
 
 

1. Warunki organizacji zajęć pozalekcyjnych        
 

Zajęcia pozalekcyjne realizowane są we wszystkich szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin. Warunki organizacji tych zajęć zostały określone  
w oparciu o ankietę, którą wypełniali dyrektorzy szkól. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach 
organizowane są w oparciu o diagnozę oczekiwań i potrzeb uczniów w zakresie zajęć 
pozalekcyjnych.Uczniowie zapoznawani są z ofertą zajęć pozalekcyjnych na początku roku 
szkolnego. Szkoły zobowiązane są do opracowania szkolnego planu zajęć pozalekcyjnych, 
który powinien zapewniać realizację założonych celów i zawierać wszystkie zajęcia 
pozalekcyjne prowadzone w szkole. Plan zajęć pozalekcyjnych dostosowany jest do planu 
zajęć obowiązkowych, a zajęcia nieobowiązkowe odbywają się w większości szkół (77%)  
po lekcjach jak również przed nimi. Taki termin realizacji zajęć wynika z oczekiwań uczniów 
oraz ich rodziców i ułatwia organizację opieki uczniom w trakcie ich pobytu w szkole. 



Realizacja zajęć pozalekcyjnych 

Zajęcia pozalekcyjne mają na celu nie tylko rozwijanie wiadomości, umiejętności a także pasji 
uczniów, ale mają też inne ważne zadanie do spełnienia 
czasu. 

Większość zajęć nieobowiązkowych 
w trakcie tygodnia. Jednak jak wynika z przeprowadzonej ankiety 
organizuje zajęcia pozalekcyjne również w weekendy i w okresie ferii i wakacji. 

Większość koszalińskich szkół (81
podmiotami. Wśród partnerów szkół znajdują się kluby i związki sportowe, instytucje 
działające w zakresie kultury i edukacji, instyt
osiedlowe. 
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Termin w jakim prowadzone są zajęcia pozalekcyjne 

Czy zajęcia pozalekcyjne prowadzone są poza dniami, w których 
odbywają się lekcje? (np. w soboty, niedziele, w okresie ferii lub 
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pozalekcyjne mają na celu nie tylko rozwijanie wiadomości, umiejętności a także pasji 
mają też inne ważne zadanie do spełnienia – wartościowe zajęcie wolnego 

zajęć nieobowiązkowych zorganizowanych jest dla uczniówprzed i po 
w trakcie tygodnia. Jednak jak wynika z przeprowadzonej ankiety połowa szkół (50
organizuje zajęcia pozalekcyjne również w weekendy i w okresie ferii i wakacji. 

iększość koszalińskich szkół (81%) organizuje zajęcia pozalekcyjne we współpracy 
podmiotami. Wśród partnerów szkół znajdują się kluby i związki sportowe, instytucje 
działające w zakresie kultury i edukacji, instytucje, stowarzyszenia, fundacje

tylko przed lekcjami przed lekcjami i po 
lekcjach

tylko po lekcjach

77% 19%

Termin w jakim prowadzone są zajęcia pozalekcyjne 
w szkole/placówce

TAK
50%

NIE
50%

Czy zajęcia pozalekcyjne prowadzone są poza dniami, w których 
odbywają się lekcje? (np. w soboty, niedziele, w okresie ferii lub 

wakacji)
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pozalekcyjne mają na celu nie tylko rozwijanie wiadomości, umiejętności a także pasji 
wartościowe zajęcie wolnego 

 

przed i po lekcjach  
połowa szkół (50%) 

organizuje zajęcia pozalekcyjne również w weekendy i w okresie ferii i wakacji.  

%) organizuje zajęcia pozalekcyjne we współpracy z innymi 
podmiotami. Wśród partnerów szkół znajdują się kluby i związki sportowe, instytucje 

ucje, stowarzyszenia, fundacje, a także kluby 

tylko po lekcjach

Termin w jakim prowadzone są zajęcia pozalekcyjne 

Czy zajęcia pozalekcyjne prowadzone są poza dniami, w których 
odbywają się lekcje? (np. w soboty, niedziele, w okresie ferii lub 
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Wykaz instytucji współpracujących z koszalińskimi szkołami w zakresie organizacji zajęć 
pozalekcyjnych prezentuje poniższa tabela. 

l.p. Podmioty współpracujące ze szkołą/placówką w zakresie organizacji zajęć 
pozalekcyjnych 

STOWARZYSZENIA, ZWIĄZKI, KLUBY SPORTOWE 
1 Szkolny Związek Sportowy (4) 
2 Klub KKPN Bałtyk Koszalin (3) 
3 Klub Gwardia Koszalin (3) 
4 Polski Związek Piłki Ręcznej (2) 
5 UKS „Bronek” (2) 
6 Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy „Żak” 
7 Klub Uczelniany AZS Politechnika Koszalińska 
8 Polski Związek Piłki Koszykowej 
9 Stowarzyszenie KSKK i SMOK 
10 UKS 16 
11 Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej 
12 UKS „Dziewiątka” 
13 Federacja Armwrestling Polska 

INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE KULTURY, EDUKACJI I ROZRYWKI 
1 Politechnika Koszalińska (3) 
2 Biblioteka Publiczna w Koszalinie (3) 
3 Bałtycki Teatr Dramatyczny (3) 
4 Pałac Młodzieży w Koszalinie (2) 
5 SOSW w Koszalinie (2) 
6 Centrum Kultury 105 (2) 
7 Multikino Koszalin 
8 Miejska Poradnia Psychologiczni Pedagogiczna 

TAK
81%

NIE
19%

Czy zajęcia pozalekcyjne prowadzone są we współpracy z innymi 
podmiotami? (kluby  sportowe, fundacje, instytucje, organizacje 

pozarządowe itp.)
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9 Centrala Szkolnictwa Zagranicznego w Niemczech 
10 Instytut Gethego 
11 Polskie Radio 
12 Telewizja MAX Koszalin 
13 Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie 
14 Darłowski Ośrodek Kultury w Darłowie 
15 Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 
16 Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie 
17 Słupski Ośrodek Kultury 

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZDROWIA I ŚRODOWISKA 
1 Polski Czerwony Krzyż Koszalin (7) 
2 Liga Ochrony Przyrody (2) 
3 Fundacja DKMS 
4 Nadleśnictwo w Manowie 
5 Park Leśnika w Osetnie 

INSTYTUCJE, STOWARZYSZENIA I FUNDACJE 
1 PTTK w Koszalinie (2) 
2 Związek Harcerstwa Polskiego (2) 
3 Bank Żywności (2) 
4 Caritas Koszalin 
5 Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z dziećmi 
6 Koszalińskie Centrum Wolontariatu 
7 Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych 
8 Szkolny Klub Krajoznawczo Turystyczny 
9 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
10 Fundacja WOŚP 
11 Komenda Miejska Policji w Koszalinie 
12 Straż Miejska w Koszalinie 
13 Miejska Straż Pożarna w Koszalinie 

KLUBY OSIEDLOWE 
1 Klub Osiedlowy „W Klocku” 
2 Klub Osiedlowy „Na Skarpie” 

INNE PODMIOTY 
1 KOPRINET Koszalin 
2 GARDENPHILIA Warszawa 
3 AJKAN Katarzyna Hatłas 
4 ORGADATA Koszalin 
5 Zakłady pracy – KOSPEL 
6 Firma Goldwell 
7 WindhunterGroup Akademia Wiatru 
8 Siemens Sp. Z.o.o 
9 Procad S.A. 
10 Transition Technologies 
11 Zakład Doskonalenia Zawodowego 
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2. Środki finansowe przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne                     

Z budżetu miasta corocznie przeznacza się środki finansowe na realizację zajęć 
pozalekcyjnych w szkołach jak również na organizację zajęć przygotowujących uczniów  
do egzaminów zewnętrznych. Znacząca ilość środków finansowych przeznaczona jest  
na organizację zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych. W roku 2017 nauka 
pływania zorganizowana została dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych, natomiast  
dla szóstoklasistów zorganizowano zajęcia doskonalenia pływania. W roku 
2017przeznaczono o około 35% więcej środków finansowych na organizację zajęć 
pozalekcyjnych względem roku 2016, a wydatkowane one były w następujący sposób: 
 
 

LP. ZADANIE KWOTA 
1. Zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkołach podstawowych  

i gimnazjach. 
265.227zł 

2. Zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkołach podstawowych  
i gimnazjach ujęte w arkuszach organizacyjnych szkół 

199.800 zł 

3. Zajęcia przygotowujące uczniów gimnazjów do egzaminów 
zewnętrznych 

12.682zł 

4. Zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkołach 
ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych i placówkach  
o charakterze specjalnym. 

223.752zł 

5. Zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkołach 
ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych i placówkach  
o charakterze specjalnym ujęte w arkuszach organizacyjnych 
szkół 

48.200 zł 

6. Zajęcia przygotowujące uczniów szkół ponadpodstawowych/ 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do egzaminówzewnętrznych 

34.023zł 

7. Nauka pływania uczniów klas III oraz doskonalenia pływania 
uczniów klas VI  

1.234.850zł 

8. Treningi klas pływackich Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1. 1.453.047zł 
 RAZEM 3.471.581zł 

9. Zajęcia pozalekcyjne realizowane w Pałacu Młodzieży  
w Koszalinie 

724.000 zł 

 RAZEM 4.195.581 zł 
 
 
Środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Miasta Koszalin pozwoliły na realizację 
16.441godzin zajęć pozalekcyjnychw szkołachco stanowi prawie40% wszystkich 
zrealizowanych godzin zajęć (nie uwzględniając nauki pływania klas III i doskonalenia 
pływania w klasach VI oraz zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w Pałacu Młodzieży). 
Uczniowie miasta Koszalina mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych  
w szkołach jak również w Pałacu Młodzieży, w którym tygodniowo odbywa się 357 godzin 
zajęć skierowanych do szerokiego grona odbiorców. Uwzględniając zajęcia prowadzone  
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w Pałacu Młodzieży, w roku 2017 ze środków budżetu Gminy Miasta Koszalin zrealizowano 
30364 godziny zajęć pozalekcyjnych co stanowi 55% wszystkich zrealizowanych godzin zajęć 
Pozostałe godziny zajęć były prowadzone: 

 społecznie przez nauczycieli – 3.338 godzin zajęć 
 w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy nauczycieli– 17.807godzin zajęć 
 jako zajęcia finansowane z innych źródeł – 642 godziny zajęć 
 jako zajęcia finansowane ze środków unijnych – 3.116 godzin zajęć 

/dane pochodzą z załącznika nr 4/ 
 

 
 

 

40%
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43%

Źródła finansowania zajęć pozalekcyjnych  w 2017 roku

finansowane z budżetu miasta

finansowane ze środków unijnych

finansowane z innych źródeł

realizowane społecznie przez 
nauczycieli

realizowane w ramach 40-to 
godzinnego tygodnia pracy

55%

6%
1%

6%

32%

Źródła finansowania zajęć pozalekcyjnych  w 2017 roku
(z uwzględnieniem zajęć pozaszkolnych w Pałacu Młodzieży)

finansowane z budżetu miasta

finansowane ze środków unijnych

finansowane z innych źródeł

realizowane społecznie przez 
nauczycieli

realizowane w ramach 40-to 
godzinnego tygodnia pracy



Realizacja zajęć pozalekcyjnych 

 
Zmiany wprowadzone z dniem 1 września 2016 roku w art. 42 ustawy Karta Nauczyciela, 
związane z likwidacją obowiązku prowadzenia zajęć w ramach tzw. „godzin karcianych”, 
jak również późniejsze wprowadzenie w 
świetlicowych i zajęć z zakresu pomocy psychologiczno
i czynności wynikających z zadań sta
finansowanie zajęć pozalekcyjnych z budżetu 
tej sytuacji poniżej zamieszczono 
prowadzonych w szkołach w roku 2016 (zajęcia w ramach tzw. „godzin karcianych” 
prowadzone były do końca czerwca 2016 r.) oraz w roku 2017.
 

3. Rodzaje zajęć pozalekcyjnych
 

Podział środków na zajęcia pozalekcyjne 
szkoły, liczbę oddziałów znajdujących się w niej oraz możliwości danej 
Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów można podzielić na kilka grup:

 koła przedmiotowe, 
 zespoły artystyczne, 
 zajęcia sportowe, 
 zajęcia wyrównawcze, 
 inne zajęcia pozalekcyjne.

Wymienione powyżej typy zajęć pozalekcyjnych cieszą się dużym zainteresowaniem
uczniów koszalińskich szkół. Zajęcia te umożliwiają rozwój dziecięcych i młodzieńczych pasji. 

budżet miasta finansowane z 
innych źródeł w tym 

ze środków UE

14238

421

16441

Porównanie źródeł finansowania zajęć pozalekcyjnych 
prowadzonych w szkołach w roku 2016 i 2017

ilość godzin zrealizowanych w 2016 r.

Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w 2017 roku 

Zmiany wprowadzone z dniem 1 września 2016 roku w art. 42 ustawy Karta Nauczyciela, 
związane z likwidacją obowiązku prowadzenia zajęć w ramach tzw. „godzin karcianych”, 
jak również późniejsze wprowadzenie w art. 42 ust. 2d zakazu prowadzenia zajęć 
świetlicowych i zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach innych zajęć 
i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, sprawiły że 

zajęć pozalekcyjnych z budżetu Gminy Miasta Koszalin. Dla zobrazowania 
zamieszczono porównanie źródeł finansowania zajęć pozalekcyjnych 

prowadzonych w szkołach w roku 2016 (zajęcia w ramach tzw. „godzin karcianych” 
były do końca czerwca 2016 r.) oraz w roku 2017. 

 
 

Rodzaje zajęć pozalekcyjnych w szkołach 

na zajęcia pozalekcyjne dla poszczególnych szkół uwzględnia potrzeby 
szkoły, liczbę oddziałów znajdujących się w niej oraz możliwości danej szkoły.

dla uczniów można podzielić na kilka grup: 

 
inne zajęcia pozalekcyjne. 

powyżej typy zajęć pozalekcyjnych cieszą się dużym zainteresowaniem
uczniów koszalińskich szkół. Zajęcia te umożliwiają rozwój dziecięcych i młodzieńczych pasji. 

finansowane z 
innych źródeł w tym 

ze środków UE

realizowane 
społecznie przez 

nauczycieli

realizowane w 
ramach art.. 42 KN

realizowane w 
ramach 40

godzinne tygodnia 

421
2368

27085

15304

3758 3338
0

Porównanie źródeł finansowania zajęć pozalekcyjnych 
prowadzonych w szkołach w roku 2016 i 2017

ilość godzin zrealizowanych w 2016 r. ilość godzin zrealizowanych w 2017 r.
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Zmiany wprowadzone z dniem 1 września 2016 roku w art. 42 ustawy Karta Nauczyciela, 
związane z likwidacją obowiązku prowadzenia zajęć w ramach tzw. „godzin karcianych”,  

zakazu prowadzenia zajęć 
w ramach innych zajęć 

 znacznie wzrosło 
in. Dla zobrazowania  

porównanie źródeł finansowania zajęć pozalekcyjnych 
prowadzonych w szkołach w roku 2016 (zajęcia w ramach tzw. „godzin karcianych” 

 

dla poszczególnych szkół uwzględnia potrzeby 
szkoły. 

powyżej typy zajęć pozalekcyjnych cieszą się dużym zainteresowaniem wśród 
uczniów koszalińskich szkół. Zajęcia te umożliwiają rozwój dziecięcych i młodzieńczych pasji. 

realizowane w 
ramach 40-to 

godzinne tygodnia 
pracy

15304
17807

Porównanie źródeł finansowania zajęć pozalekcyjnych 
prowadzonych w szkołach w roku 2016 i 2017

ilość godzin zrealizowanych w 2017 r.
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Niezmiennie od kilku lat, uczniowie n
do kategoriiinne zajęcia pozalekcyjne
grupa zajęć ma za zadanie rozwijanie zainteresowań uczniów i dobre przygotowanie ich 
do konkursów, olimpiad jak i zewnętrznych egzaminów. 
i procentowy udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, zauważyć

 Koła przedmiotowe przyciągają 
uczniów korzystających z oferty zajęć nieobowiązkowych)

 Zajęcia sportowe cieszą się podobnym poziomem zainteresowania na wszystkich 
etapach edukacji. Z zajęć sportowy
co w roku 2016. 

 Im wyższy poziom edukacji tym mniejsza liczba uczniów uczestniczących w zespołach 
artystycznych, prawdopodobnie jest to związane z faktem, że uczniowie szkół 
gimnazjalnych i ponadpodstawowych
artystyczne na zajęciach 

 Obserwuje się duże zainteresowanie zajęciami z kategorii „inne
ze względu na różnorodność tych za
pozalekcyjnych uczęszcza na zajęcia należące do tej kategorii

 

 
Do grupy inne zajęcia pozalekcyjne należą różnorodne zajęcia. Ich 
są zależne od poziomu edukacji
zajęć należą: 

 klub ciekawskich 
 koło turystyczne 
 klub młodego matematyka
 koło przedsiębiorczości
 koło ekonomiczne 

koła 
przedmiotowe

zespoły 
artystyczne

571
514

564

187

574

Udział uczniów  koszalińskich szkół 
w zajęciach pozalekcyjnych  w 2017 roku

szkoły podstawowe

Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w 2017 roku 

Niezmiennie od kilku lat, uczniowie najliczniej uczestniczą w zajęciach należących 
pozalekcyjne i koła przedmiotowe. Zarówno pier

grupa zajęć ma za zadanie rozwijanie zainteresowań uczniów i dobre przygotowanie ich 
do konkursów, olimpiad jak i zewnętrznych egzaminów. Analizując kolejne etapy edukacyjne 
i procentowy udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, zauważyć można że:

Koła przedmiotowe przyciągają bardzo dużą grupę uczniów (około 2
uczniów korzystających z oferty zajęć nieobowiązkowych). 
Zajęcia sportowe cieszą się podobnym poziomem zainteresowania na wszystkich 

. Z zajęć sportowych w 2017 roku skorzystała podobna ilość uczniów 

Im wyższy poziom edukacji tym mniejsza liczba uczniów uczestniczących w zespołach 
prawdopodobnie jest to związane z faktem, że uczniowie szkół 

ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych rozwija
artystyczne na zajęciach  organizowanych w Pałacu Młodzieży. 

uże zainteresowanie zajęciami z kategorii „inne zajęcia pozalekcyjne
óżnorodność tych zajęć – około 33% uczestników zajęć 

pozalekcyjnych uczęszcza na zajęcia należące do tej kategorii. 

Do grupy inne zajęcia pozalekcyjne należą różnorodne zajęcia. Ich tematyka i 
od poziomu edukacji oraz od zainteresowań uczniów w danej szkole. 

matematyka 
koło przedsiębiorczości 

 koło informatyczne/komputerowe
 koło miłośników książki
 koło radiotechniczne
 LOP 
 PCK 

zespoły 
artystyczne

zajęcia 
sportowe

zajęcia 
wyrównawcze

inne zajęcia 
pozalekcyjne

460
408

881

187

313

170
123

329
240

Udział uczniów  koszalińskich szkół 
w zajęciach pozalekcyjnych  w 2017 roku

szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne
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zajęciach należących  
. Zarówno pierwsza jak i druga 

grupa zajęć ma za zadanie rozwijanie zainteresowań uczniów i dobre przygotowanie ich  
Analizując kolejne etapy edukacyjne 

można że: 
(około 26% wszystkich 

Zajęcia sportowe cieszą się podobnym poziomem zainteresowania na wszystkich 
ch w 2017 roku skorzystała podobna ilość uczniów 

Im wyższy poziom edukacji tym mniejsza liczba uczniów uczestniczących w zespołach 
prawdopodobnie jest to związane z faktem, że uczniowie szkół 

ozwijają swoje pasje 

zajęcia pozalekcyjne” 
około 33% uczestników zajęć 

 

tematyka i charakter  
oraz od zainteresowań uczniów w danej szkole. Do tej grupy 

koło informatyczne/komputerowe 
koło miłośników książki 
koło radiotechniczne 

inne zajęcia 
pozalekcyjne

881

614
695

szkoły ponadgimnazjalne
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 koło modelarskie 
 koło dekoratorskie 
 koło dziennikarskie 
 zajęcia przygotowujące uczniów do 

egzaminów zewnętrznych 
 wolontariat 
 socjoterapia 
 konsultacje 
 gimnastyka korekcyjna 
 koło religijne/biblijne 
 koło gier planszowych 
 kołorobotyczne 
 kodowanie 
 promocja zdrowia 
 koło filmowe 
 warsztaty kl.3 
 nauka gry na gitarze 
 język migowy 
 zajęcia techniczne 
 koło literackie 
 koło rowerowe 
 koło muzyczne  
 EEG 
 Tomatis 

 koło europejskie 
 zajęcia doradztwa 
 siłowanie na rękę 
 zajęcia dla uczniów z nadwagą 
 projekt edukacyjny 
 scrabble 
 edukacja prawna 
 zajęcia fotograficzne 
 koło Pierwszej Pomocy 
 klub "Olimpijczyka" 
 GLOBE 
 koło WOS-u 
 koło instalatorskie 
 zajęcia z projektu 
 koło elektrotechniczne 
 zajęcia strzelecko-obronne 
 koło spawalnicze 
 Mały Kucharz 
 koło regionalne 
 ceramika i gips 
 wikliniarskie i plecionkarskie 
 biofeedback 
 Klub Olimpiady Specjalne 

  
 

4. Informacje ogólne na tematzajęć pozalekcyjnych realizowanych  
w szkołach 
 

Szkoły systematycznie prowadzą analizy zapotrzebowania na zajęcia dodatkowe. 
Zapotrzebowanie to jest uwzględniane przy planowaniu zajęć dodatkowych, w planowaniu 
tym uwzględnia się również możliwości finansowe i organizacyjne szkoły, w tym: kwalifikacje 
nauczycieli i ich zaangażowanie, wyposażenie, liczbę sal lekcyjnych i gimnastycznych 
itp.Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Jednakże w zdecydowanie 
większym stopniu w szkołach podstawowych niż w szkołach gimnazjalnych  
i ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych. 
W roku 2017 w szkołach przeprowadzono łącznie 41344 godziny zajęć pozalekcyjnych  
z czego: 

 20% stanowiły koła przedmiotowe, 
 8% stanowiły zespoły artystyczne, 
 17% stanowiły zajęcia sportowe, 



Realizacja zajęć pozalekcyjnych 

 22% stanowiły zajęcia wyrównawcze,
 33% stanowiły inne zajęcia pozalekcyjne.

 
W odniesieniu do roku poprzedniego zaobserwować można znaczny spadek ilości 
zrealizowanych zajęć pozalekcyjnych o ponad 
 

 
W roku 2017 z zajęć pozalekcyjnych skorzystało łącznie 
dla których organem prowadzącym jest G
udział uczniów w poszczególnych rodzajach zajęć pozalekcyjnych:
 

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w koszalińskich szkołach 
w 2017 roku z podziałem na  grupy zajęć

koła przedmiotowe

zajęcia wyrównawcze

koła 
przedmiotowe

zespoły 
artystyczne

1709

Udział uczniów  koszalińskich szkół 
w zajęciach pozalekcyjnych  w 2017 roku

Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w 2017 roku 

% stanowiły zajęcia wyrównawcze, 
% stanowiły inne zajęcia pozalekcyjne. 

W odniesieniu do roku poprzedniego zaobserwować można znaczny spadek ilości 
zrealizowanych zajęć pozalekcyjnych o ponad 38%. 

z zajęć pozalekcyjnych skorzystało łącznie 6643 uczniów 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin. Wykres poniżej prezentuje 

dział uczniów w poszczególnych rodzajach zajęć pozalekcyjnych: 

20%

8%

17%

22%

33%

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w koszalińskich szkołach 
w 2017 roku z podziałem na  grupy zajęć

zespoły artystyczne zajęcia sportowe

inne zajęcia pozalekcyjne

zespoły 
artystyczne

zajęcia 
sportowe

zajęcia 
wyrównawcze

inne zajęcia 
pozalekcyjne

824
1102

818

2190

Udział uczniów  koszalińskich szkół 
w zajęciach pozalekcyjnych  w 2017 roku

 

13 
 

W odniesieniu do roku poprzedniego zaobserwować można znaczny spadek ilości 

 

 koszalińskich szkół  
mina Miasto Koszalin. Wykres poniżej prezentuje 

 

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w koszalińskich szkołach 

zajęcia sportowe

inne zajęcia 
pozalekcyjne

2190
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5. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych 
 

Analizęrealizacji zajęć pozalekcyjnych przeprowadzono z uwzględnieniem poziomów 
edukacyjnych. Na najniższym poziomie edukacyjnym tj. w szkołach podstawowych uczniowie 
uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych najliczniej. Ponad48% wszystkich zrealizowanych 
godzin zajęć pozalekcyjnych to godziny przeprowadzone w szkołach podstawowych. 
Realizacja zajęć pozalekcyjnych w koszalińskich podstawówkach w roku 2017 przedstawia się 
następująco: 

 3469 godzin przeznaczono na koła przedmiotowe,  
 2075godzin na zespoły artystyczne,  
 3632 godzin na zajęcia sportowe,  
 5919 godziny na zajęcia wyrównawcze, 
 5044 godziny na inne proponowane zajęcia. 

 

 
 
Spośród wszystkich zrealizowanych godzin zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych 
najwięcej przeznaczono na zajęcia wyrównawcze (5919 godzin co stanowi około 30%). 
Zajęcia te organizowano dla uczniów, którzy mieli znaczne opóźnienia w uzyskaniu osiągnięć 
z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Każdego 
roku wśród uczniów wzrasta zapotrzebowanie na tego rodzaju zajęcia. 5044 godziny (25%) 
zajęć pozalekcyjnych stanowiły zajęcia należące do kategorii inne zajęcia pozalekcyjne. 
W tej grupie najwięcej zajęć przeznaczono na konsultacje uczniowskie, zajęcia 
socjoterapeutyczne, informatyczne, zajęcia o charakterze wolontariackim i gimnastykę 
korekcyjną.Udział uczniów szkół podstawowych na zajęciach pozalekcyjnych kształtował się 
w roku 2017 następująco: 
 

3469

2075

3632
5919

5044

Godziny zajęć pozalekcyjnych realizowane w szkołach 
podstawowych w 2017 roku z podziałem na grupy

koła przedmiotowe

zespoły artystyczne

zajęcia sportowe

zajęcia wyrównawcze

inne zajęcia pozalekcyjne
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6. Zajęcia pozalekcyjne w gimnazjach i oddziałach gimnazjalnych 
 

Ponad 26 % wszystkich godzin zajęć pozalekcyjnychzrealizowano w szkołach gimnazjalnych. 
Realizacja zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach i oddziałach gimnazjalnych funkcjonujących  
w innych typach szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin w roku 2017 przedstawia 
się następująco: 

 2645 godzin przeznaczono na koła przedmiotowe,  
 563 godzin na zespoły artystyczne,  
 1835 godzin na zajęcia sportowe,  
 2078godziny na zajęcia wyrównawcze, 
 3694 godziny na inne proponowane zajęcia. 

 

 

20%

18%

16%

15%

31%

Udział  % uczniów szkół podstawowych  w zajęciach 
pozalekcyjnych w 2017 roku

koła przedmiotowe

zespoły artystyczne

zajęcia sportowe

zajęcia wyrównawcze

inne zajęcia pozalekcyjne

2645

563

1835
2078

3694

Godziny zajęć pozalekcyjnych realizowane 
w gimnazjach w 2017 roku z podziałem na grupy

koła przedmiotowe

zespoły artystyczne

zajęcia sportowe

zajęcia wyrównawcze

inne zajęcia pozalekcyjne
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Większość (34%) przeprowadzonych zajęć w gimnazjach i w oddziałach gimnazjalnych  
w roku 2017 stanowiły zajęcia z grupy innych zajęć pozalekcyjnych. W tej grupie najwięcej 
godzin przeznaczono na konsultacje uczniowskie, czyli zajęcia dla uczniów, którzy między 
innymi chcą przygotować się do sprawdzianu, chcą lepiej zrozumieć zagadnienia z lekcji, chcą 
poprawić oceny bieżące lub chcą nadrobić braki w wiadomościach wynikające z dłuższej 
nieobecności szkolnej. Znaczną liczbę godzin zrealizowano w ramach zajęć przygotowujących 
do egzaminów zewnętrznych, zajęć informatycznych i miłośników książki. Drugą grupę pod 
względem ilości godzin (25 %) stanowiły koła przedmiotowe. Najmniejszym 
zainteresowaniem wśród gimnazjalistów cieszyły się zespoły artystyczne, które stanowiły 
tylko 5 % ogólnej ilości zajęć pozalekcyjnych.  
W  zajęciach pozalekcyjnych w gimnazjach brało udział ogółem1848 uczniów. 

 

 
 

7. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponadgimnazjalnych/ 
ponadpodstawowych iplacówkach o charakterze specjalnym 
 

Na poziomie szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnychoraz w placówkach  
o charakterze specjalnym w 2017 roku zrealizowano10223 godzin zajęć pozalekcyjnych. 
Realizacja zajęć pozalekcyjnych w koszalińskich szkołach ponadpodstawowych/ 
ponadgimnazjanych i specjalnych przedstawia się następująco: 

 2203 godziny przeznaczono na koła przedmiotowe,  
 535godzin na zespoły artystyczne,  
 1443 godziny na zajęcia sportowe,  
 1230godzin na zajęcia wyrównawcze, 
 4812 godzin na inne proponowane zajęcia. 

 

31%

10%

17%

9%

33%

Udział % uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych 
w zajęciach pozalekcyjnych w 2017 roku

koła przedmiotowe

zespoły artystyczne

zajęcia sportowe

zajęcia wyrównawcze

inne zajęcia pozalekcyjne
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Na poziomie szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych i specjalnych aż 47% 
wszystkich zrealizowanych godzin zajęć pozalekcyjnych przypada na kategorię innych zajęć 
pozalekcyjnych. Drugą grupę pod względem ilości zrealizowanych godzin stanowiąkoła 
przedmiotowe (22 %). Najmniejszym natomiast zainteresowaniem uczniów cieszyły się, 
podobnie jak w przypadku gimnazjów, zespoły artystyczne (5 %). 
W zajęciach pozalekcyjnych w szkołach ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych 
i specjalnych uczestniczyło 1961 uczniów. 
 

 
 
 

 

2203

535

1443

1230

4812

Godziny zajęć pozalekcyjnych realizowane w szkołach 
ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych i specjalnych 

w 2017 roku z podziałem na grupy

koła przedmiotowe

zespoły artystyczne

zajęcia sportowe

zajęcia wyrównawcze

inne zajęcia pozalekcyjne

29%

6%

17%12%

36%

Udział % uczniów szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych
i specjalnych  w 2017  roku

koła przedmiotowe

zespoły artystyczne

zajęcia sportowe

zajęcia wyrównawcze

inne zajęcia pozalekcyjne
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8. Zajęcia pozalekcyjne 
 
Pałac Młodzieży w Koszalinie
a także jedną z najstarszych placówek oświatowo
swoim wychowankom wszechstronny rozwój, przygotowując do świadomego i aktywnego 
udziału w życiu kulturalnym. 
młodych ludzi, prowadząc codzienne zajęcia w różnych formach artystycznych 
i hobbystycznych. 
Oferta zajęć pozalekcyjnych Pałacu Młodzieży w Koszalinie skierowana jest do 
różnych grup wiekowych i o zróżnicowanych zainteresowaniach. Corocznie w placówce tej 
prowadzonych jest około 100 form zajęć stałych i ponad 20 form zajęć okresowych. 
Formy zajęć stałych prowadzonych w 2017 roku w 

 zajęcia informatyczne,
 zajęcia techniczne, 
 zajęcia przedmiotowe,
 zajęcia artystyczne, 
 zajęcia sportowe, 
 inne zajęcia. 

Formy zajęć stałych okresowychprowadzonych 
 zajęcia przedmiotowe,
 zajęcia artystyczne, 
 zajęcia sportowe, 
 zajęcia turystyczno-krajoznawcze,
 inne zajęcia. 

Zajęciami stałymi objętych było w 2017 roku 
okresowymi takim jak konkursy, festiwale, przeglądy czy festyny objętych było ponad 
uczestników. 
 

zajęcia 
przedmiotowe

zajęcia 
techniczne

44 30

Udział wychowanków Pałacu Młodzieży w stałych formach 

Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w 2017 roku 

pozalekcyjne realizowane w Pałacu Młodzieży w Koszalinie

Pałac Młodzieży w Koszaliniejest największą w mieście placówką zajęć pozaszkolnych, 
jedną z najstarszych placówek oświatowo-wychowawczych w regionie. 

wszechstronny rozwój, przygotowując do świadomego i aktywnego 
udziału w życiu kulturalnym. Nauczyciele Pałacu Młodzieży rozbudzają
młodych ludzi, prowadząc codzienne zajęcia w różnych formach artystycznych 

ozalekcyjnych Pałacu Młodzieży w Koszalinie skierowana jest do 
i o zróżnicowanych zainteresowaniach. Corocznie w placówce tej 

prowadzonych jest około 100 form zajęć stałych i ponad 20 form zajęć okresowych. 
ch prowadzonych w 2017 roku w Pałacu Młodzieży to: 

, 

, 

okresowychprowadzonych w 2017 roku w Pałacu Młodzieży
rzedmiotowe, 

krajoznawcze, 

Zajęciami stałymi objętych było w 2017 roku 1613 wychowanków , natomiast formami 
okresowymi takim jak konkursy, festiwale, przeglądy czy festyny objętych było ponad 

zespoły 
artystyczne

zajęcia 
sportowe

zajęcia 
informatyczne

inne zajęcia 
pozalekcyjne

1101

238

72

Udział wychowanków Pałacu Młodzieży w stałych formach 
zajęć pozalekcyjnych 
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realizowane w Pałacu Młodzieży w Koszalinie 

zajęć pozaszkolnych,  
wychowawczych w regionie. Zapewnia 

wszechstronny rozwój, przygotowując do świadomego i aktywnego 
ją ambicje i pasje 

młodych ludzi, prowadząc codzienne zajęcia w różnych formach artystycznych  

ozalekcyjnych Pałacu Młodzieży w Koszalinie skierowana jest do uczniów 
i o zróżnicowanych zainteresowaniach. Corocznie w placówce tej 

prowadzonych jest około 100 form zajęć stałych i ponad 20 form zajęć okresowych.  

ałacu Młodzieży to: 

wychowanków , natomiast formami 
okresowymi takim jak konkursy, festiwale, przeglądy czy festyny objętych było ponad 2500 

 

inne zajęcia 
pozalekcyjne

128

Udział wychowanków Pałacu Młodzieży w stałych formach 



Realizacja zajęć pozalekcyjnych 

 
 
Uczestnicy form okresowych najliczniej skorzystali z następujących zajęć i wydarzeń:

 Wernisaże w Galerii Fotografii 
 Zajęcia organizowane z ramach programu „Bezpieczne Ferie” 
 Koncert pn. Pałac Młodzieży Prezentuje 
 Konkurs Malarstwa Ściennego Dzieci i Młodzieży
 Zajęcia organizowane z ramac
 Sobotnie Poranki Rodzinne 

 
W roku 2017 w Pałacu Młodzieży przeprowadzono
pozalekcyjnych stałych z czego:

 429 godzin przypadało na 
 351 godzin przypadało na 
 9282godziny przypadały na 
 1638 godzin przypadało na 
 819 godzin przypadało na 
 1404godziny przypadały na 

 

 
 
Prawie 67 % wszystkich zajęć stałych zrealizowanych w 2017 roku stanowiły zajęcia 
artystyczne. Uczniowie mieli tutaj do wyboru zajęcia teatralne, recytatorskie, plastyczne 
(malarstwo, rzeźba, rysunek, ceramika, witraż, grafika warsztatowa, batik, filcowan

zajęcia 
przedmiotowe

zajęcia 
techniczne

429 351

Godziny zajęć stałych realizowane w Pałacu Młodzieży 
w 2017 roku z podziałem na grupy

Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w 2017 roku 

Uczestnicy form okresowych najliczniej skorzystali z następujących zajęć i wydarzeń:
Wernisaże w Galerii Fotografii Młodych – 480 uczestników, 
Zajęcia organizowane z ramach programu „Bezpieczne Ferie” – 380 uczestników,
Koncert pn. Pałac Młodzieży Prezentuje – 225 uczestników, 
Konkurs Malarstwa Ściennego Dzieci i Młodzieży – 200 uczestników,
Zajęcia organizowane z ramach programu „Bezpieczne Wakacje” – 
Sobotnie Poranki Rodzinne – 12 spotkań – 160 uczestników. 

Pałacu Młodzieży przeprowadzono łącznie 13923
z czego: 

godzin przypadało na zajęcia przedmiotowe, 
godzin przypadało na zajęcia techniczne, 
godziny przypadały na zajęcia artystyczne, 
godzin przypadało na zajęcia sportowe, 

godzin przypadało na zajęcia informatyczne, 
godziny przypadały na inne zajęcia pozalekcyjne. 

Prawie 67 % wszystkich zajęć stałych zrealizowanych w 2017 roku stanowiły zajęcia 
artystyczne. Uczniowie mieli tutaj do wyboru zajęcia teatralne, recytatorskie, plastyczne 
(malarstwo, rzeźba, rysunek, ceramika, witraż, grafika warsztatowa, batik, filcowan

zespoły 
artystyczne

zajęcia sportowe zajęcia 
informatyczne

inne zajęcia 
pozalekcyjne

9282

1638

819

Godziny zajęć stałych realizowane w Pałacu Młodzieży 
w 2017 roku z podziałem na grupy
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Uczestnicy form okresowych najliczniej skorzystali z następujących zajęć i wydarzeń: 

380 uczestników, 

200 uczestników, 
 200 uczestników, 

13923 godzin zajęć 

 

Prawie 67 % wszystkich zajęć stałych zrealizowanych w 2017 roku stanowiły zajęcia 
artystyczne. Uczniowie mieli tutaj do wyboru zajęcia teatralne, recytatorskie, plastyczne 
(malarstwo, rzeźba, rysunek, ceramika, witraż, grafika warsztatowa, batik, filcowanie, 

inne zajęcia 
pozalekcyjne

1404

Godziny zajęć stałych realizowane w Pałacu Młodzieży 
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biżuteria i ozdoby), muzyczne (rytmiczne, nauka gry na instrumentach klawiszowych, zajęcia 
gitarowe, nauka gry na ukulele, zespół gry na gitarze, zespoły instrumentalne). 
 
Na dodatkową ofertę – działania ujęte w Kalendarzu Imprez Pałacu Młodzieży adresowane 
do dzieci i młodzieży miasta Koszalina przeznaczono 1586 godzin zajęć. Większość tych 
godzin przeznaczono na organizację zajęć okresowych prowadzonych w ramach programu 
Bezpieczne Wakacje (600 godzin) i Bezpieczne Ferie (630 godzin). 
Ponadto Pałac Młodzieży w Koszalinie w roku 2017 zaprosił dzieci i młodzież z naszego 
miasta  do uczestnictwa w organizowanych przez siebie imprezach o zasięgu ogólnopolskim. 
Były to: 

1. Ogólnopolski Konkurs Gitarowy „Hity na Gitarze”, 
2. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej „Reflektor”, 
3. Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży "Człowiek, Świat, Przyroda”. 

 
 

9. Pozalekcyjne zajęcia sportowe 
 

Niezwykle ważną rolę w wychowaniu fizycznym uczniów pełnią pozalekcyjne zajęcia 
sportowe. Prowadzone są na wszystkich poziomach nauczania, zarówno w szkołach 
podstawowych, gimnazjalnych jak również ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych. Mogą 
być doskonałą okazją do skuteczniejszego integrowania i aktywizowania społeczności 
szkolnej. Dają one uczniom możliwość spędzania aktywnie wolnego czasu. Pozwalają 
zregenerować siły fizyczne i psychiczne po całodziennym pobycie w szkole jak również 
pogłębiać i rozwijać zainteresowania w wybranych dyscyplinach sportowych. Pozalekcyjne 
zajęcia sportowe cieszyły się i cieszą dużym zainteresowaniem wśród uczniów.Duży wybór 
dyscyplin w jakich mogą być realizowane zajęcia oraz dobrze wykwalifikowana kadra 
nauczycieli zapewnia ich wysoki poziom. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w piłce 
nożnej, piłce ręcznej, koszykówce, pływaniu, lekkiej atletyce, piłce siatkowej, tenisie 
stołowym, szachach.W ofertach szkół znalazły się również zajęcia ruchowe skierowane  
do uczniów z problemem nadwagi jak również liczne zajęcia ruchowe bez określenia 
dyscypliny sportowej. 
Ilość uczniów, którzy brali udział w dodatkowych zajęciach sportowych to 1102 uczniów i jest 
ona zbliżona do tej z poprzedniego roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Realizacja zajęć pozalekcyjnych 

 

 
 
Ilość uczniów biorących udział w roku 2017 w zajęciach sportowych
etapach edukacyjnych jest zbliżona do roku poprzedniego. 
W podziale na dyscypliny sportowe, udział w zajęciach sportowych wyglądał następująco:

1. Piłka nożna – 160 uczniów
2. Piłka koszykowa – 145
3. Piłka siatkowa – 233 uczniów
4. Piłka ręczna – 202uczniów
5. Szachy – 42 uczniów, 
6. SKS (inne dyscypliny) –

Porównanie powyższych danych z danymi z roku 2016 wskazuje na znaczny wzrost 
zainteresowania piłką ręczną i 
dyscyplin sportowych pozostała na tym samym poziomie.
 

szkoły podstawowe

460

Liczba uczniów biorących udział w zajęciach sportowych 

Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w 2017 roku 

uczniów biorących udział w roku 2017 w zajęciach sportowych
jest zbliżona do roku poprzedniego.  

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

45 uczniów, 
uczniów, 

uczniów, 
 
– 320 uczniów. 

Porównanie powyższych danych z danymi z roku 2016 wskazuje na znaczny wzrost 
zainteresowania piłką ręczną i szachami. Liczba uczestników zajęć sportowych z pozostałych 
dyscyplin sportowych pozostała na tym samym poziomie. 

gimnazja szkoły ponadpodstawowe

313 329

Liczba uczniów biorących udział w zajęciach sportowych 
w 2017 roku
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uczniów biorących udział w roku 2017 w zajęciach sportowychna poszczególnych 

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

Porównanie powyższych danych z danymi z roku 2016 wskazuje na znaczny wzrost 
szachami. Liczba uczestników zajęć sportowych z pozostałych 

szkoły ponadpodstawowe

Liczba uczniów biorących udział w zajęciach sportowych 



Realizacja zajęć pozalekcyjnych 

 
 
W 2017 roku zrealizowano łącznie 

a) wpodziale na dyscypliny sportowe:
 Piłka nożna – 1042 godzin
 Piłka koszykowa – 153
 Piłka siatkowa – 1380 godzin
 Piłka ręczna – 1240 godzin
 Szachy – 175 godzin, 
 SKS – 1534 godzin. 

 

 

SKS (bez 
określenia 
dyscypliny)

piłka 
siatkowa

320

233

Liczba uczniów uczęszczających na poszczególne zajęcia 

SKS (bez 
określenia 
dyscypliny)

piłka 
siatkowa

1534 1380

Liczba godzin zajęć sportowych zrealizowanych w szkołach 

Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w 2017 roku 

roku zrealizowano łącznie 6910 godzin zajęć sportowych.  
podziale na dyscypliny sportowe: 

godzin, 
539 godzin, 

godzin, 
godzin, 

piłka 
koszykowa

piłka nożna piłka ręczna szachy

145 160
202

Liczba uczniów uczęszczających na poszczególne zajęcia 
sportowe w 2017 roku

siatkowa
piłka 

koszykowa
piłka nożna piłka ręczna szachy

1539

1042
1240

Liczba godzin zajęć sportowych zrealizowanych w szkołach 
w 2017 roku
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szachy

42

Liczba uczniów uczęszczających na poszczególne zajęcia 

szachy

175

Liczba godzin zajęć sportowych zrealizowanych w szkołach 



Realizacja zajęć pozalekcyjnych 

b) w podziale na typy szkół
 Szkoły podstawowe 
 Gimnazja i oddziały gimnazjalne 
 Szkoły ponadpodstawowe/

 

 
Zajęcia sportowe, w których uczestniczą uczniowie koszalińskich szkół prowadzone były 
przez nauczycieli wychowania fizycznego i 
pozalekcyjnych współpracują z klubami sportowymi
„Politechnika Koszalin”, UKS „Jedność”, Energa AZS Koszalin, 
MKS „Przylesie”, UKS 16, UKS SP18,
KUKS. 
 
 

10. Osiągnięcia sportowe 
Związek Sportowy 

 
Uczniowie koszalińskich szkół podstawowych, gimnazjów jak również szkół 
ponadgimnazjalnych osiągają liczne sukcesy w sporcie na poziomie powiatu, województwa 
i kraju. Co roku zajmują czołowe lokaty w zawodach sportowych organizowanych przez 
Szkolny Związek Sportowy w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady. 
W ramach tych zawodów uczniowie zdobywają najwyższe miejsca indywidualne, a także jako 
szkoły - dając wysokie miejsca w rankingu miast i powiatów. Oprócz tych zawodów uczniowie 
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 

szkoły podstawowe

3632

Liczba godzin zajęć sportowych realizowanych w szkołach 
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w podziale na typy szkół 
Szkoły podstawowe – 3632godzin, 

i oddziały gimnazjalne – 1835 godzin, 
ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne i specjalne –1

Zajęcia sportowe, w których uczestniczą uczniowie koszalińskich szkół prowadzone były 
nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów. Szkoły w organizacji 

współpracują z klubami sportowymi do których należą
UKS „Jedność”, Energa AZS Koszalin, 

UKS SP18, KS „Gwardia”, MKS „Bałtyk”, MKS „Znicz” Koszalin, UKS 

Osiągnięcia sportowe w zawodach organizowanych przez Szkolny 
 

Uczniowie koszalińskich szkół podstawowych, gimnazjów jak również szkół 
ponadgimnazjalnych osiągają liczne sukcesy w sporcie na poziomie powiatu, województwa 

ajmują czołowe lokaty w zawodach sportowych organizowanych przez 
Szkolny Związek Sportowy w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady. 
W ramach tych zawodów uczniowie zdobywają najwyższe miejsca indywidualne, a także jako 

ysokie miejsca w rankingu miast i powiatów. Oprócz tych zawodów uczniowie 
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; 

lku lat dzieci uczestniczą w turniejach organizowanych na boiskach sportowych 
ORLIK.Zajęcia pozalekcyjne uczniów koszalińskich szkół przekładają się na sukcesy w 

gimnazja szkoły ponadpodstawowe

1835
1443

czba godzin zajęć sportowych realizowanych w szkołach 
w 2017 roku
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1443 godzin. 

 

Zajęcia sportowe, w których uczestniczą uczniowie koszalińskich szkół prowadzone były 
organizacji sportowych zajęć 

do których należą: MKS „ŻAK”, AZS 
UKS „Jedność”, Energa AZS Koszalin, UKS „BRONEK”,  

KS „Gwardia”, MKS „Bałtyk”, MKS „Znicz” Koszalin, UKS 

przez Szkolny 

Uczniowie koszalińskich szkół podstawowych, gimnazjów jak również szkół 
ponadgimnazjalnych osiągają liczne sukcesy w sporcie na poziomie powiatu, województwa  

ajmują czołowe lokaty w zawodach sportowych organizowanych przez 
Szkolny Związek Sportowy w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady.  
W ramach tych zawodów uczniowie zdobywają najwyższe miejsca indywidualne, a także jako 

ysokie miejsca w rankingu miast i powiatów. Oprócz tych zawodów uczniowie 
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;  

lku lat dzieci uczestniczą w turniejach organizowanych na boiskach sportowych 
ORLIK.Zajęcia pozalekcyjne uczniów koszalińskich szkół przekładają się na sukcesy w 

szkoły ponadpodstawowe

czba godzin zajęć sportowych realizowanych w szkołach 
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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 2016/2017. 
 

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

Nazwa zawodów/dyscypliny Szkoła Osiągnięcia 

Mini Piłka Ręczna dziewcząt 
Szkoła Podstawowa nr 17 I miejsce 
Szkoła Podstawowa nr 7 II miejsce 

Mini Koszykówka dziewcząt Szkoła Podstawowa nr 10 II miejsce 
Mini Piłka Siatkowa chłopców Katolicka Szkoła Podstawowa  II miejsce 
Mini Piłka Ręczna chłopców Szkoła Podstawowa nr 18 II miejsce 
Mini Piłka Nożna chłopców Szkoła Podstawowa nr 7 III miejsce 
Szachy drużynowe Szkoła Podstawowa nr 18 I miejsce 
Pływanie – klasyfikacja punktowa 
dziewcząt Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 I miejsce 

Pływanie – klasyfikacja punktowa 
chłopców Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 I miejsce 

 

W klasyfikacji łącznej szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, koszalińskie 
szkoły zajęły następujące miejsca (na 314 sklasyfikowanych szkół): 
- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 – 15 miejsce, 
- Szkoła Podstawowa nr 7 – 18 miejsce, 
- Szkoła Podstawowa nr 10 – 21 miejsce. 
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 21 miejsce. 
- Szkoła Podstawowa nr 17 – 21 miejsce. 
Gmina Miasto Koszalin w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej zajęła 3 miejsce na 21 
sklasyfikowanych powiatów. 
 
 

2. Wojewódzka Gimnazjada (WG) 
 

Nazwa zawodów/dyscypliny Szkoła Osiągnięcia 
Piłka Ręczna dziewcząt Gimnazjum nr 4 II miejsce 
Piłka Ręczna chłopców Gimnazjum nr 11 I miejsce 

Koszykówka chłopców 
Gimnazjum nr 6 II miejsce 
Gimnazjum nr 3 III miejsce 

Indywidualnie pchnięcie kulą (5 kg) 
chłopcy Gimnazjum nr 9 I miejsce 

Indywidualnie skok wzwyż chłopców Gimnazjum nr 6 II miejsce 
Indywidualnie bieg na 2000 m 
chłopców Sportowe Gimnazjum nr 1 I miejsce 

Indywidualnie bieg na 300 m chłopców Sportowe Gimnazjum nr 1 II miejsce 
Indywidualnie bieg na 100 m chłopców Sportowe Gimnazjum nr 1 I miejsce 
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Indywidualnie bieg przez płotki 100 m 
chłopców Sportowe Gimnazjum nr 1 III miejsce 

Indywidualnie pchnięcie kulą (3 kg) 
dziewcząt Gimnazjum nr 5 III miejsce 

Indywidualnie skok w dal dziewcząt Gimnazjum nr 1 II miejsce 
Bieg Sztafetowy 4x100 m dziewcząt Sportowe Gimnazjum nr 1 II miejsce 
Indywidualnie bieg na 600 m dziewcząt Sportowe Gimnazjum nr 1 I miejsce 
Indywidualnie bieg na 300 m dziewcząt Gimnazjum nr 5 III miejsce 
Indywidualnie bieg na 100 m dziewcząt Gimnazjum nr 9 II miejsce 
Szkolna Liga Lekkoatletyczna chłopców 
–klasyfikacja ogólna Sportowe Gimnazjum nr 1 II miejsce 

Pływanie – klasyfikacja punktowa 
dziewcząt Sportowe Gimnazjum nr 1 I miejsce 

Pływanie – klasyfikacja punktowa 
chłopców Sportowe Gimnazjum nr 1 I miejsce 

 
W klasyfikacji łącznej szkół w ramach Wojewódzkiej Gimnazjady, koszalińskie szkoły zajęły 
następujące miejsca (na 221 sklasyfikowanych szkół): 
- Gimnazjum Sportowe nr 1 – 4 miejsce, 
- Gimnazjum nr 6 – 14 miejsce, 
- Gimnazjum nr 11 – 23 miejsce, 
- Gimnazjum nr 4 – 35 miejsce. 

Gmina Miasto Koszalin w Wojewódzkiej Gimnazjadzie zajęła 3 miejsce na 21 
sklasyfikowanych powiatów. 
 

3. Wojewódzka Licealiada (WL) - szkoły ponadgimnazjalne 
 

Nazwa zawodów/dyscypliny Szkoła Osiągnięcia 
Piłka Ręczna dziewcząt VI Liceum Ogólnokształcące III miejsce 
Koszykówka dziewcząt V Liceum Ogólnokształcące II miejsce 
Piłka nożna dziewcząt Zespół Szkół nr 1                                                II miejsce 
Tenis Stołowy drużynowy dziewcząt I Liceum Ogólnokształcące III miejsce 
Piłka Ręczna chłopców II Liceum Ogólnokształcące II miejsce 
Koszykówka chłopców I Liceum Ogólnokształcące II miejsce 
Tenis Stołowy drużynowy chłopców I Liceum Ogólnokształcące I miejsce 
Szachy drużynowe I Liceum Ogólnokształcące II miejsce 
Indywidualnie Pchnięcie Kulą juniorów 
chłopcy VI Liceum Ogólnokształcące II miejsce 

Sztafetowe Biegi Przełajowe chłopców VI Liceum Ogólnokształcące I miejsce 
Indywidualnie bieg na 1500 m 
mężczyzn VI Liceum Ogólnokształcące I miejsce 

Pływanie – punktacja drużynowa 
wszystkie konkurencje I Liceum Ogólnokształcące I miejsce 

 
W klasyfikacji łącznej szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady, koszalińskie szkoły zajęły 
następujące miejsca (na 119 sklasyfikowanych szkół): 
- I Liceum Ogólnokształcące– 5 miejsce, 
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- VI Liceum Ogólnokształcące – 8 miejsce, 
- II Liceum Ogólnokształcące– 20 miejsce, 
- V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 – 27 miejsce. 
Gmina Miasto Koszalin w Wojewódzkiej Licealiadzie zajęła 2 miejsce na 21 sklasyfikowanych 
powiatów. 

 

11. Nauka pływania i treningi pływackie 
 

W zajęciach nauki pływania na basenie ZOS w Koszalinie biorą udział wszystkie dzieci, uczące 
się w klasach trzecich (od roku szkolnego 2015/2016) szkół podstawowych, a w Zespole Szkół 
Sportowych wszyscy uczniowie od klasy I. 
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1prowadzi klasy sportowe o profilu pływackim na każdym 
poziomie, również w klasach gimnazjalnych. 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 7 SSP - 20 x 45 min./tyg. 
 klasa 2 gimn. - 20 x 45 min./tyg. 
 klasa 3 gimn. - 20 x 45 min./tyg. 

W klasach I i II Sportowej Szkoły Podstawowejnr 1 zajęcia prowadzone są na brodziku 
Zarządu Obiektów Sportowych, natomiast począwszy od klasy 3 szkoły podstawowej do klasy  
3 gimnazjum zajęcia prowadzone są na dużym basenie. Treningi od klasy czwartej szkoły 
podstawowej odbywają się rano i popołudniu. Od roku szkolnego 2015/2016 powszechna 
nauka pływania dla uczniów koszalińskich szkół podstawowych prowadzona jest w klasach 
trzecich. 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. 
Od roku szkolnego 2015/2016 dla uczniów klas szóstych koszalińskich szkół podstawowych 
wprowadzono program doskonalenia pływania. Z programu od stycznia do czerwca 2017 
roku skorzystały 34 grupyuczniów. Zajęcia odbywały się przez kolejne 20 tygodni na basenie 
pływackim Parku Wodnego Koszalin. 
 

12. Sukcesy w nauce i sporcie z podziałem na szkoły 

W roku szkolnym 2016/2017 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 osiągnęli sukcesy na skalę miejską, powiatową i ogólnopolską, ale również 
odnosili sukcesy międzynarodowe.  
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W dziedzinie nauki, uczniowie zajmowali czołowe miejsca w olimpiadach przedmiotowych  
na poziomie ogólnopolskim i wojewódzkim, małych olimpiadach przedmiotowych  
i ogólnopolskich konkursach 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 dziedzinie kultury i sztuki uczniowie odnosili sukcesy w takich dziedzinach jak: konkursy 
plastyczne (malarskie, rysunkowe, fotograficzne, filmowe), muzyczne (taneczne, wokalne) 
recytatorskie, 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 52 wnioski ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz 42 wnioski ze szkół 
ponadgimnazjalnych (razem 94 wnioski). Pozytywnie zaopiniowano 76 wniosków na nagrody 
dla uczniów na kwotę 69 400 zł. 
Łącznie przyznano indywidualne Stypendia Prezydenta Miasta Koszalina: 
 - 10 Nagród I stopnia w wysokości 1 500 zł 
 - 30 Nagród II stopnia w wysokości 1 000 zł 
 - 34 Nagrody III stopnia w wysokości 700 zł 

-  2 Nagrody IV stopnia w wysokości 300 zł 
Uroczystość wręczenia nagród przez Prezydenta miasta Koszalina odbyła się w dniu 19 
czerwca 2017 r. w Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki. 
Aby ukazać, jak wiele osiągnięć mieli uczniowie koszalińskich szkół, w tabelach zawarto dane 
dotyczące liczby laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych  
z koszalińskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

 
Liczba laureatówolimpiad i konkursów przedmiotowych ze szkół podstawowych w roku 
szkolnym 2016/2017 

Szkoły podstawowe 

Nazwa szkoły Liczba 
laureatów 

Liczba  
finalistów 

Szkoła Podstawowa nr 10 8 5 
Szkoła Podstawowa nr 18 7 5 
Szkoła Podstawowa nr 17 3 4 
Szkoła Podstawowa nr 5 2 3 
Szkoła Podstawowa nr 3 2 1 
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 2 0 
Szkoła Podstawowa nr 7 1 2 
Szkoła Podstawowa nr 13 1 1 
Szkoła Podstawowa nr 9 1 0 
Szkoła Podstawowa nr 4 1 0 
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 0 1 
Szkoła Podstawowa nr 6 - - 

Razem: 28 22 
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Liczba laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych z gimnazjów w roku szkolnym 
2016/2017 
 

Gimnazja 

Nazwa Szkoły Liczba 
laureatów 

Liczba  
finalistów 

Gimnazjum nr 6 20 7 
Gimnazjum nr 11 15 8 
Gimnazjum nr 3 5 5 
Gimnazjum Sportowe nr 1  0 6 
Gimnazjum nr 9 3 8 
Gimnazjum nr 7 0 2 
Gimnazjum nr 5 0 2 
Gimnazjum nr 4 0 1 

Razem 43 39 
 
 
Liczba laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych ze szkół ponadgimnazjalnych  
w roku szkolnym 2016/2017 
 

Szkoły ponadgimnazjalne 

Nazwa szkoły Liczba 
laureatów 

Liczba  
finalistów 

I Liceum Ogólnokształcące 4 13 
II Liceum Ogólnokształcące 5 5 
Zespół Szkół nr 9 2 4 
V Liceum Ogólnokształcące 3 1 
Zespół Szkół nr 7 1 0 

Razem 15 23 
 
Zestawienie szczegółowych sukcesów uczniów koszalińskich szkół prezentuje załącznik nr 7. 
 
 
 

13. Zestawienie zrealizowanych zajęć pozalekcyjnych - załączniki 
 
Zestawienie dotyczące zajęć pozalekcyjnych realizowanych w szkołach podstawowych  
w roku 2017 – załącznik nr 1 
Zestawienie dotyczące zajęć pozalekcyjnych realizowanych w gimnazjach / w oddziałach 
gimnazjalnych w roku 2017 – załącznik nr 2 
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Zestawienie dotyczące zajęć pozalekcyjnych realizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych / 
ponadpodstawowych i specjalnych w roku 2017 – załącznik nr 3 
Zestawienie dotyczące zajęć pozalekcyjnych realizowanych w koszalińskich szkołach w roku 
2017– załącznik nr 4 
Zestawienie dotyczące stałych zajęć pozalekcyjnych realizowanych w Pałacu Młodzieży  
w roku 2017 – załącznik nr 5 
Zestawienie dotyczące okresowych zajęć pozalekcyjnych realizowanych w Pałacu Młodzieży 
w roku 2017 – załącznik nr 6 
Zestawienie szczegółowych sukcesów uczniów koszalińskich szkół – załącznik nr 7 
 
 


