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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, 
 wyrównywanie szans edukacyjnych, 
 spędzenie wolnego czasu z przyjaciółmi, 
 przygotowanie do życia w społeczeństwie, 
 kształtowanie nawyku aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku, 
 zmniejszanie skali niepowodzeń uczniowskich, 
 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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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 (88%) 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. 



 
Zajęcia pozalekcyjne organizowane są przez koszalińskie szkoły zgodnie z oczekiwaniami uczniów i ich 
rodziców. Mają one na celu: 

 poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów, rozwijanie zainteresowań,
 przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych,
 wyrównywanie szans edukacyjnych
 przygotowanie uczniów do konkurs
 rozwijanie zainteresowań sportowych, wdrażanie do rekreacji, wdrażanie do rywalizacji 

sportowej w duchu „fair play”,
 poprawienie ogólnej kondycji 

psychomotorycznych, 
 udzielanie pomocy psychologiczno

edukacyjnych, 
 pracę z uczniem zdolnym,
 kształtowanie osobowości, przygotowan
 promowanie i pogłębianie postaw patriotycznych, e
 uwrażliwienie na sztukę i kulturę wysoką,
 motywowanie do zgłębiania wiedzy,
 kształtowanie nawyku aktywnego stylu
 wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucz
 zmniejszanie skali niepowodzeń uczniowskich
 tworzenie warunków do rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży szczególnie  utalentowanej 

w różnych dziedzinach artystycznych i naukowych,
 przezwyciężanie trudności w opanowaniu podstawowych umiejętności, wzmacnianie 

w uczniach wiary we własne siły i możliwości, 
 podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego oraz zapewnienie wyższych kwalif

i kompetencji uczniom 
Należy jednak pamiętać, że zajęcia pozalekcyjne to nie tylko
a także pasji uczniów. Mają one jeszcze jedno bardzo ważne 
zagospodarowanie czasu wolnego uczniów w ciekawy 
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przed lekcjami i po lekcjach
Serie1 88%

Termin w jakim prowadzone są zajęcia pozalekcyjne 
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rganizowane są przez koszalińskie szkoły zgodnie z oczekiwaniami uczniów i ich 

poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów, rozwijanie zainteresowań, 
przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych, 
wyrównywanie szans edukacyjnych i uzupełnianie zaległości edukacyjnych,
przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych, 
ozwijanie zainteresowań sportowych, wdrażanie do rekreacji, wdrażanie do rywalizacji 
portowej w duchu „fair play”, 
oprawienie ogólnej kondycji fizycznej i psychicznej, usprawnieni

dzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach 

pracę z uczniem zdolnym, 
ształtowanie osobowości, przygotowanie do życia w społeczeństwie, 

owanie i pogłębianie postaw patriotycznych, ekologicznych, prozdrowotnych,
e na sztukę i kulturę wysoką, 

motywowanie do zgłębiania wiedzy, 
ształtowanie nawyku aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku, 
spomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia na miarę jego możliwości,
mniejszanie skali niepowodzeń uczniowskich, 
worzenie warunków do rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży szczególnie  utalentowanej 

nych dziedzinach artystycznych i naukowych, 
rzezwyciężanie trudności w opanowaniu podstawowych umiejętności, wzmacnianie 

łasne siły i możliwości,  
odniesienie jakości szkolnictwa zawodowego oraz zapewnienie wyższych kwalif

e zajęcia pozalekcyjne to nie tylko rozwijanie wiadomości, umiejęt
a także pasji uczniów. Mają one jeszcze jedno bardzo ważne zadanie do spełnienia 
zagospodarowanie czasu wolnego uczniów w ciekawy wartościowy sposób. 

przed lekcjami i po lekcjach tylko po lekcjach
88% 12%

Termin w jakim prowadzone są zajęcia pozalekcyjne 
w szkole/placówce
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rganizowane są przez koszalińskie szkoły zgodnie z oczekiwaniami uczniów i ich 

i uzupełnianie zaległości edukacyjnych, 

ozwijanie zainteresowań sportowych, wdrażanie do rekreacji, wdrażanie do rywalizacji 

fizycznej i psychicznej, usprawnienie funkcji 

uczniom o specjalnych potrzebach 

kologicznych, prozdrowotnych, 

nia na miarę jego możliwości, 

worzenie warunków do rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży szczególnie  utalentowanej 

rzezwyciężanie trudności w opanowaniu podstawowych umiejętności, wzmacnianie  

odniesienie jakości szkolnictwa zawodowego oraz zapewnienie wyższych kwalifikacji  

rozwijanie wiadomości, umiejętności  
zadanie do spełnienia – 

Termin w jakim prowadzone są zajęcia pozalekcyjne 
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Większość zajęć nieobowiązkowych 
w trakcie tygodnia. Jednak jak wynika z przeprowadzonej ankiety 
organizuje zajęcia pozalekcyjne również w weekendy i w okresie ferii i wakacji. 
organizowanych w dniach wolnych od zajęć należą między innymi koła turystyczne i  zajęcia sportowe.

Większość koszalińskich szkół (81
podmiotami. Wśród partnerów szkół znajdują się kluby i związki 
w zakresie kultury i edukacji, instyt

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

w okresie ferii lub wakacji)

Czy zajęcia pozalekcyjne prowadzone są we współpracy 

sportowe, fundacje, instytucje, organizacje pozarządowe 

Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w 2018 roku 

zajęć nieobowiązkowych zorganizowanych jest dla uczniówprzed i po lekcjach 
w trakcie tygodnia. Jednak jak wynika z przeprowadzonej ankiety niespełna 
organizuje zajęcia pozalekcyjne również w weekendy i w okresie ferii i wakacji. 
organizowanych w dniach wolnych od zajęć należą między innymi koła turystyczne i  zajęcia sportowe.

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

TAK
46%

NIE
54%

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

w okresie ferii lub wakacji)

TAK NIE

TAK
81%

NIE
19%

Czy zajęcia pozalekcyjne prowadzone są we współpracy 
z innymi podmiotami (kluby  

sportowe, fundacje, instytucje, organizacje pozarządowe 
itp.)

TAK NIE

 

przed i po lekcjach  
niespełna połowa szkół (46%) 

organizuje zajęcia pozalekcyjne również w weekendy i w okresie ferii i wakacji. Do zajęć 
organizowanych w dniach wolnych od zajęć należą między innymi koła turystyczne i  zajęcia sportowe. 

%) organizuje zajęcia pozalekcyjne we współpracy z innymi 
sportowe, instytucje działające  

, a także kluby osiedlowe. 

 

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

Czy zajęcia pozalekcyjne prowadzone są we współpracy 

sportowe, fundacje, instytucje, organizacje pozarządowe 
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Wykaz podmiotów współpracujących z koszalińskimi szkołami w zakresie organizacji zajęć 
pozalekcyjnych prezentuje poniższa tabela. 

 

l.p. Podmioty współpracujące ze szkołą/placówką w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych  
(w nawiasach ilość szkół współpracujących z danym podmiotem, brak informacji oznacza 1 szkołę) 

STOWARZYSZENIA, ZWIĄZKI, KLUBY SPORTOWE 
1 Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie w ramach Programu „Szkolny Klub 

Sportowy” (4) 
2 KU AZS Politechnika Koszalińska (4) 
3 Klub Sportowy „ŻAK” (3) 
4 Klub Sportowy Bałtyk Koszalin(3) 
5 Związek Piłki Ręcznej w Polsce (2) 
6 Uczniowski Klub Siatkarski „BRONEK Koszalin” (2) 
7 UKS „Dziewiątka” 
8 Akademicki Klub Szachowy „Hetman” 
9 Klub Sportowy KSKK  ( Koszalińskie Stowarzyszenie Koszykówki Kobiet ) 
10 Okręgowy Związek Koszykówki 
11 Klub Sportowy „Gwardia” Koszalin 
12 Uczniowski Klub Sportowy Jedność 

INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE KULTURY, EDUKACJI I ROZRYWKI ORAZ UCZELNIE 
1 Bałtycki Teatr Dramatyczny (5) 

2 Politechnika Koszalińska (5) 
3 Biblioteka Publiczna (2) 
4 Centrum Kultury 105 (2) 
5 Pałac Młodzieży (2) 
6 Multikino Koszalin (2) 
7 Szkoła Tańca „SZCZEPAN” (2) 
8 Instytut Sztuk Pięknych 
9 Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie 
10 Słupski Ośrodek Kultury 
11 Polskie Radio Koszalin   
12 Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie 
13 Darłowski Ośrodek Kultury w Darłowie 
14 Chór Cantate Deo 
15 Centrum Edukacji Obywatelskiej 
16 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie-Instytut Filologii Angielskiej 
17 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie 
18 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Biuro eTwinning 
19 The BIG CHALLENGE Polska 
20 Centrala Szkolnictwa Zagranicznego w Niemczech 

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZDROWIA I ŚRODOWISKA 
1 Polski Czerwony Krzyż Koszalin (4) 
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2 Liga Ochrony Przyrody (2) 
3 Nadleśnictwo w Manowie (2) 
4 Park Leśnika w Osetnie 
5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie 
6 Zachodniopomorskie Centrum Promocji Zdrowia 
7 Stacja Krwiodawstwa 
8 Koszalińskie schronisko dla zwierząt 
9 Nadleśnictwo Karnieszewice 
10 Klub Gaja 
11 Fundacja Ekologiczna Arka 

INSTYTUCJE, STOWARZYSZENIA I FUNDACJE 
1 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (4) 
2 Straż Miejska w Koszalinie (2) 
3 Komenda Miejska Policji w Koszalinie (2) 
4 UNCEF Polska 
5 Miejska Straż Pożarna w Koszalinie 
6 Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 
7 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
8 Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie 
9 Bank Żywności 
10 Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych 

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

INNE PODMIOTY 
1 TV Max Koszalin 
2 Gazeta Miasto Koszalin 
3 Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie 
4 Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 
5 Radio ESKA O. Koszain 
6 Pracodawcy: Przedsiębiorstwo NORTHpl., Media-Markt, i.in. 
7 PROGRESS. Centrum Szkoleniowo-Doradcze - organizacja szkoleń dla uczniów 
8 Stowarzyszenie Księgowych O. Koszalin 
9 Gabinet psychologii - Ewa Rutkowska 
10 KOPRINET Koszalin 
11 Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Na Skarpie” Koszalin 
12 Politechnika Koszalińska 
13 INDRODRUK Koszalin 
14 Agencja reklamowa REPRO Koszalin 
15 Windhunter Group Akademia Wiatru (Szkolenia BHP w elektrowniach wiatrowych 
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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 2018 nauka pływania zorganizowana została dla uczniów 
klas trzecich szkół podstawowych, natomiast dla szóstoklasistów zorganizowano zajęcia doskonalenia 
pływania. W roku 2018przeznaczono o około 5% więcej środków finansowych na organizację zajęć 
pozalekcyjnych względem roku 2017, a wydatkowane one były w następujący sposób: 
 
 

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

i oddziałach gimnazjalnych. 
253.764 zł 

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

405.200 zł 

3. Zajęcia przygotowujące uczniów szkół podstawowych i oddziałów 
gimnazjalnych do egzaminów zewnętrznych 

9.376 zł 

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

219.302 zł 

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

99.800 zł 

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

34.826 zł 

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

1.132.326 zł 

8. Treningi klas pływackich Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1. 1.454.602 zł 
 RAZEM 3.609.196 zł 

9. Zajęcia pozaszkolne realizowane w Pałacu Młodzieży  
w Koszalinie 

786.050 zł 

 RAZEM 4.395.246 zł 
 
 
Środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Miasta Koszalin pozwoliły na realizację 20 883godzin 
zajęć pozalekcyjnychw szkołachco stanowi ponad44% 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 pozaszkolnych w Pałacu Młodzieży, w którym 
tygodniowo odbywa się 380 godzin zajęć skierowanych do szerokiego grona odbiorców. 
Uwzględniając zajęcia prowadzone w Pałacu Młodzieży, w roku 2018 ze środków budżetu Gminy 
Miasta Koszalin zrealizowano 36 604 godziny zajęć pozalekcyjnych co stanowi ponad58% wszystkich 
zrealizowanych godzin zajęć 
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Pozostałe godziny zajęć były prowadzone:
 społecznie przez nauczycieli 
 w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy nauczycieli

względem 2017 roku) 
 jako zajęcia finansowane z innych źródeł 

względem 2017 roku) 
 jako zajęcia finansowane ze środków unijnych 

względem 2017 roku) 
/dane pochodzą z załącznika nr 4/
 
 

 
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 
psychologiczno-pedagogicznej w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań sta
szkoły, sprawiły że znacznie wzros
Koszalin. Dla zobrazowania tej sytuacji poniżej 
pozalekcyjnych prowadzonych w szkołach w roku 2016 (zajęcia w ramach tzw. „godzin karcianych” 
prowadzone były do końca czerwca 2016 r.) oraz w latach 2017 i 201
 
 
 

23%

[PROCENTOWE]

7%

23%

Żródła finansowania zajęć pozalekcyjnych  w 2018 roku

Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w 2018 roku 

e godziny zajęć były prowadzone: 
społecznie przez nauczycieli – 3370 godzin zajęć (podobnie jak w roku 2017)
w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy nauczycieli– 10 599  godzin zajęć

inansowane z innych źródeł – 1 538 godziny zajęć (około 1,5 krotny wzrost 

ansowane ze środków unijnych – 10 765 godzin zajęć (około 3,5 krotny wzrost 

chodzą z załącznika nr 4/ 

 

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 

art. 42 ust. 2d zakazu prowadzenia zajęć świetlicowych i zajęć z zakresu pomocy 
w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań sta

wzrosło finansowanie zajęć pozalekcyjnych z budżetu 
szalin. Dla zobrazowania tej sytuacji poniżej zamieszczono porównanie źródeł finansowania zajęć 

pozalekcyjnych prowadzonych w szkołach w roku 2016 (zajęcia w ramach tzw. „godzin karcianych” 
zerwca 2016 r.) oraz w latach 2017 i 2018. 

44%

Żródła finansowania zajęć pozalekcyjnych  w 2018 roku

finansowane z budżetu miasta

finansowane ze środków unijnych

finansowane z innych źródeł

realizowane społecznie przez 
nauczycieli

realizowane w ramach 40
godzinnego tygodnia pracy

(podobnie jak w roku 2017) 
godzin zajęć (około 40% spadek 

(około 1,5 krotny wzrost 

(około 3,5 krotny wzrost 

 

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 

zakazu prowadzenia zajęć świetlicowych i zajęć z zakresu pomocy 
w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych 

zajęć pozalekcyjnych z budżetu Gminy Miasta 
porównanie źródeł finansowania zajęć 

pozalekcyjnych prowadzonych w szkołach w roku 2016 (zajęcia w ramach tzw. „godzin karcianych” 

Żródła finansowania zajęć pozalekcyjnych  w 2018 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



3. Rodzaje zajęć pozalekcyjnych
 

Jednym z głównych zadań szkoły, zgodnie z podstawowymi założeniami reformy systemu edukacji, jest 
dbałość o wszechstronny rozwój osobowości ucznia, poprzez kształtowanie takich cech jak: otwartość, 
aktywność, kreatywność i zaangażowanie. Świetnym polem do 
pozalekcyjne, będące przedłużeniem procesu dydaktyczno
rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia ucznia, a także zagospodarowującą kulturalny wypoczynek 
i rozrywkę. W zreformowanej szkole organizuje się zajęcia pozalekcyjne we właściwy i zgodny 
z potrzebami dzieci i młodzieży sposób.
Podział środków na zajęcia pozalekcyjne 
oddziałów znajdujących się w niej oraz możliwości danej szkoły.
Zajęcia pozalekcyjne prowadzone 
opracowania podzielono na kilka grup:

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

Zajęcia pozalekcyjne cieszą się dużym 
te umożliwiają rozwój dziecięcych i młodzieńczych pasji. 
najliczniej uczestniczyli w zajęciach 
pod względem popularności były zajęcia kół przedmiotowych

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

budżet miasta finansowane z 
innych źródeł w 
tym ze środków 

14238

421

16441

20883

Porównanie źródeł finansowania zajęć pozalekcyjnych 
prowadzonych w szkołach w latach 2016, 2017 i 2018

ilość godzin zrealizowanych w 2016 r.
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Rodzaje zajęć pozalekcyjnych w szkołach 

Jednym z głównych zadań szkoły, zgodnie z podstawowymi założeniami reformy systemu edukacji, jest 
dbałość o wszechstronny rozwój osobowości ucznia, poprzez kształtowanie takich cech jak: otwartość, 
aktywność, kreatywność i zaangażowanie. Świetnym polem do realizacji tego zadania mogą być zajęcia 
pozalekcyjne, będące przedłużeniem procesu dydaktyczno-wychowawczego, a zarazem formą 
rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia ucznia, a także zagospodarowującą kulturalny wypoczynek 
i rozrywkę. W zreformowanej szkole organizuje się zajęcia pozalekcyjne we właściwy i zgodny 
z potrzebami dzieci i młodzieży sposób. 

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

prowadzone dla uczniów w koszalińskich szkołach na potrzebę poniższego 
na kilka grup: 

ajęcia pozalekcyjne. 
cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów koszalińskich szkół. Zajęcia 

te umożliwiają rozwój dziecięcych i młodzieńczych pasji. Tak jak w latach poprzednich 
zajęciach należących do kategoriiinne zajęcia pozalekcyjne

pod względem popularności były zajęcia kół przedmiotowych. Zarówno pierwsza jak i druga grupa 

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

12303

3370

0

Porównanie źródeł finansowania zajęć pozalekcyjnych 
prowadzonych w szkołach w latach 2016, 2017 i 2018

ilość godzin zrealizowanych w 2016 r. ilość godzin zrealizowanych w 2017 r. ilość godzin zrealizowanych w 2018 r.
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Jednym z głównych zadań szkoły, zgodnie z podstawowymi założeniami reformy systemu edukacji, jest 
dbałość o wszechstronny rozwój osobowości ucznia, poprzez kształtowanie takich cech jak: otwartość, 

realizacji tego zadania mogą być zajęcia 
wychowawczego, a zarazem formą 

rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia ucznia, a także zagospodarowującą kulturalny wypoczynek  
i rozrywkę. W zreformowanej szkole organizuje się zajęcia pozalekcyjne we właściwy i zgodny  

dla poszczególnych szkół uwzględnia potrzeby szkoły, liczbę 

w koszalińskich szkołach na potrzebę poniższego 

zainteresowaniem wśród uczniów koszalińskich szkół. Zajęcia  
Tak jak w latach poprzednich uczniowie 

pozalekcyjne. Drugą grupą 
. Zarówno pierwsza jak i druga grupa 

realizowane w 
ramach 40-to 

godzinne tygodnia 
pracy

15304
17807

10599

Porównanie źródeł finansowania zajęć pozalekcyjnych 
prowadzonych w szkołach w latach 2016, 2017 i 2018

ilość godzin zrealizowanych w 2018 r.
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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 
pozalekcyjnych, zauważyć można 

-  Koła przedmiotowe przyciągają 
korzystających z oferty zajęć nieobowiązkowych)

-  Z zajęć artystycznych, sportowych oraz wyrównawczych skorzystała podobna ilość uczniów.
-  W porównaniu do lat poprzednich widoczny jest znaczny spadek liczby uczniów 

gimnazjalnych korzystających z z
od stycznia do czerwca w szkołach uczyły się już tylko dwa roczniki gimnazjalistów, a od 
września do grudnia już tylko jeden rocznik.

-  Obserwuje się duże zainteresowanie zajęciami z kategorii „in
względu na różnorodność tych za
uczęszczała na zajęcia należące do tej kategorii.

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

koła 
przedmiotowe artystyczne

756

490446

905

Udział uczniów  koszalińskich szkół 
w zajęciach pozalekcyjnych  w 2018 roku

szkoły podstawowe
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zajęć ma za zadanie rozwijanie zainteresowań uczniów i dobre przygotowanie ich do konkursów, 
d jak i zewnętrznych egzaminów. 

Analizując kolejne etapy edukacyjne i procentowy udział uczniów w poszczególnych typach 
pozalekcyjnych, zauważyć można że: 

Koła przedmiotowe przyciągają bardzo dużą grupę uczniów (około 27% wszystkich uczniów 
korzystających z oferty zajęć nieobowiązkowych). 

zajęć artystycznych, sportowych oraz wyrównawczych skorzystała podobna ilość uczniów.
W porównaniu do lat poprzednich widoczny jest znaczny spadek liczby uczniów 
gimnazjalnych korzystających z zajęć pozalekcyjnych. Taki stan wynika z faktu, iż w roku 2018 
od stycznia do czerwca w szkołach uczyły się już tylko dwa roczniki gimnazjalistów, a od 
września do grudnia już tylko jeden rocznik. 

uże zainteresowanie zajęciami z kategorii „inne zajęcia pozalekcyjne
óżnorodność tych zajęć – około 42 % uczestników zajęć pozalekcyjnych 

na zajęcia należące do tej kategorii. 

zespoły 
artystyczne

zajęcia sportowe zajęcia 
wyrównawcze pozalekcyjne

490
397

323

72
132 124150

350
420

Udział uczniów  koszalińskich szkół 
w zajęciach pozalekcyjnych  w 2018 roku

oddziały gimnazjalne szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe

zajęć ma za zadanie rozwijanie zainteresowań uczniów i dobre przygotowanie ich do konkursów, 

 

poszczególnych typach zajęć 

% wszystkich uczniów 

zajęć artystycznych, sportowych oraz wyrównawczych skorzystała podobna ilość uczniów. 
W porównaniu do lat poprzednich widoczny jest znaczny spadek liczby uczniów  oddziałów 

ajęć pozalekcyjnych. Taki stan wynika z faktu, iż w roku 2018 
od stycznia do czerwca w szkołach uczyły się już tylko dwa roczniki gimnazjalistów, a od 

zajęcia pozalekcyjne” ze 
% uczestników zajęć pozalekcyjnych 

inne zajęcia 
pozalekcyjne

1554

470

1247

Udział uczniów  koszalińskich szkół 
w zajęciach pozalekcyjnych  w 2018 roku

szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe



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

-  klub ciekawskich 
-  koło turystyczne 
-  klub młodego matematyka
-  koło przedsiębiorczości 
-  koło ekonomiczne 
-  koło informatyczne/komputerowe
-  koło miłośników książki/bibliotekarskie
-  koło radiotechniczne 
-  koło LOP 
-  koło PCK 
-  kołomodelarskie 
-  kołodekoratorskie 
-  dziennikarskie 
-  zajęcia przygotowujące uczniów do 

egzaminów zewnętrznych 
-  wolontariat 
-  socjoterapia 
-  konsultacje 
-  gimnastyka korekcyjna 
-  kołoreligijne/biblijne 
-  koło gier planszowych 

[PROCENTOWE]

Udział uczniów  koszalińskich szkół 
w zajęciach pozalekcyjnych  w 2018 roku

koła przedmiotowe

zajęcia wyrównawcze

Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w 2018 roku

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

klub młodego matematyka 

informatyczne/komputerowe 
książki/bibliotekarskie 

zajęcia przygotowujące uczniów do 
 

-  kołorobotyczne 
-  kodowanie 
-  promocja zdrowia 
-  kołofilmowe 
-  warsztaty kl.3 
-  zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe
-  język migowy 
-  zajęcia techniczne 
-  język rosyjski 
-  koło literackie 
-  koło rowerowe 
-  koło muzyczne ( gra na flażoletach)
-  zajęcia dla klas I-III 
-  EEG 
-  Tomatis 
-  koło europejskie 
-  zajęcia doradztwa 
-  siłowanie na rękę 
-  zajęcia dla uczniów z nadwagą
-  projekt edukacyjny 
-  kołoscrabble 

27%

9%

11%
11%

[PROCENTOWE]

Udział uczniów  koszalińskich szkół 
w zajęciach pozalekcyjnych  w 2018 roku

koła przedmiotowe zespoły artystyczne zajęcia sportowe

zajęcia wyrównawcze inne zajęcia pozalekcyjne

Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w 2018 roku 
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tematyka i charakter  
oraz od zainteresowań uczniów w danej szkole. Do tej grupy zajęć 

zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe 

koło muzyczne ( gra na flażoletach) 

zajęcia dla uczniów z nadwagą 



Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w 2018 roku 
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-  edukacja prawna 
-  zajęcia fotograficzne 
-  realizacja rozszerzeń programowych 
-  koło Pierwszej Pomocy 
-  klub "Olimpijczyka" 
-  GLOBE 
-  koło WOS-u 
-  koło instalatorskie/budowlane 
-  zajęcia z projektu 
-  kołoelektrotechniczne 
-  kołostrzelecko-obronne 
-  koło spawalnicze 
-  Mały Kucharz 
-  kołoregionalne 
-  ceramika i gips 

-  filcowe, wikliniarskie i plecionkarskie 
-  biofeedback 
-  Klub Olimpiady Specjalne 
-  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
-  zajęcia logopedyczne 
-  inne zajęcia pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 
-  koło melomanów 
-  Capoeira 
-  koło pedagoga / terapeutyczne 
-  zbiórki zuchowe 
-  zaj. kształtujące kreatywność 
-  koło cyrkowe 
-  Szkolny Klub UNICEF

  
 
 

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.  
 
W roku 2018 w szkołach przeprowadzono łącznie 47155 godzin zajęć pozalekcyjnych z czego: 

 17 % stanowiły koła przedmiotowe, 
 6 % stanowiły zespoły artystyczne, 
 9 % stanowiły zajęcia sportowe, 
 17 % stanowiły zajęcia wyrównawcze, 
 51 % stanowiły inne zajęcia pozalekcyjne. 



 
W roku 2018 z zajęć pozalekcyjnych skorzystało łącznie 
organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin. 
18 procentowy wzrost liczby uczniów korzystających z oferty zajęć pozalekcyjnych. Niewątpliwie 
do takiego stanu rzeczy przyczyniły się zajęcia finansowane ze środków unijnych realizowane  
w koszalińskich szkołach w ramach licznych projektów
uczestników w roku 2018 należały:

-  zajęcia doradztwa, 
-  zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminów zewnętrznych
-  zajęcia wolontariackie, 
-  zajęcia sportowe - SKS bez określenia dyscypliny
-  zajęcia koła przedmiotowego z matema
-  zajęcia koła przedmiotowego z języka polskiego
-  zajęcia koła przedmiotowego z języka angielskiego
-  zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Wykres poniżej prezentuje udział uczniów w poszczególnych rodzajach zajęć pozalekcyjnych:
 

[PROCENTOWE]

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w koszalińskich szkołach 
w 2018 roku z podziałem na  grupy zajęć

koła przedmiotowe

zajęcia wyrównawcze

Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w 2018 roku

z zajęć pozalekcyjnych skorzystało łącznie 7835uczniów koszalińskich szkół dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin. Względem poprzedniego roku nastąpił około 
18 procentowy wzrost liczby uczniów korzystających z oferty zajęć pozalekcyjnych. Niewątpliwie 
do takiego stanu rzeczy przyczyniły się zajęcia finansowane ze środków unijnych realizowane  
w koszalińskich szkołach w ramach licznych projektów. Do zajęć, które przyciągnęły największą liczbę 
uczestników w roku 2018 należały: 

zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminów zewnętrznych, 

SKS bez określenia dyscypliny, 
zajęcia koła przedmiotowego z matematyki, 
zajęcia koła przedmiotowego z języka polskiego, 
zajęcia koła przedmiotowego z języka angielskiego, 
zajęcia wyrównawcze z matematyki. 

dział uczniów w poszczególnych rodzajach zajęć pozalekcyjnych:

17%

6%

9%

[PROCENTOWE]

[PROCENTOWE]

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w koszalińskich szkołach 
w 2018 roku z podziałem na  grupy zajęć

koła przedmiotowe zespoły artystyczne zajęcia sportowe

zajęcia wyrównawcze inne zajęcia pozalekcyjne

Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w 2018 roku 
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koszalińskich szkół dla których 
Względem poprzedniego roku nastąpił około  

18 procentowy wzrost liczby uczniów korzystających z oferty zajęć pozalekcyjnych. Niewątpliwie  
do takiego stanu rzeczy przyczyniły się zajęcia finansowane ze środków unijnych realizowane   

óre przyciągnęły największą liczbę 

dział uczniów w poszczególnych rodzajach zajęć pozalekcyjnych: 

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w koszalińskich szkołach 
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W odniesieniu do roku poprzedniego zaobserwować można 
pozalekcyjnych o niecałe 15%
ze środków unijnych. Zaznaczyć jednak trzeba, że ilość realizowanych zajęć w
i w roku 2017 jest nadal znacznie mniejsza 
wpływ wprowadzenie zmian w prawie oświatowym 
pozalekcyjnych w ramach art. 42 ust. 2 ustawy 
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Udział uczniów  koszalińskich szkół 
w zajęciach pozalekcyjnych  w 2018 roku
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W odniesieniu do roku poprzedniego zaobserwować można wzrost ilości zrealizowanych zajęć 

%na co wpłynąłm.in. znaczny wzrostu ilości zajęć finansowanych 
Zaznaczyć jednak trzeba, że ilość realizowanych zajęć w

jest nadal znacznie mniejsza od tej z 2016 roku. Na taki stan rzeczy miało niewątpliwie 
w prawie oświatowym dotyczących możliwości realizowania zajęć 

pozalekcyjnych w ramach art. 42 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela. 
 

zespoły 
artystyczne

zajęcia sportowe zajęcia 
wyrównawcze

inne zajęcia 
pozalekcyjne

712
879 867

Udział uczniów  koszalińskich szkół 
w zajęciach pozalekcyjnych  w 2018 roku

66850

41177

rok 2016 rok 2017

ilość godzin zajęć pozalekcyjnych zrealizowanych w latach 2015 
w poszczególnych typach szkół

oddziały gimnazjalne szkoły ponadpodstawowe

 

zrealizowanych zajęć 
na co wpłynąłm.in. znaczny wzrostu ilości zajęć finansowanych  

Zaznaczyć jednak trzeba, że ilość realizowanych zajęć w roku 2018 tak jak  
z 2016 roku. Na taki stan rzeczy miało niewątpliwie 

dotyczących możliwości realizowania zajęć 

 

inne zajęcia 
pozalekcyjne

3271

47155

rok 2018

ilość godzin zajęć pozalekcyjnych zrealizowanych w latach 2015 - 2018 

wszystkie typy szkół



5. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach
 

Analizęrealizacji zajęć pozalekcyjnych 
najniższym poziomie edukacyjnym tj. w szkołach podstawowych uczniowie uczestniczą w zaj
pozalekcyjnych najliczniej. Ponad
godziny przeprowadzone w szkołach podstawowych. Realizacja zajęć pozalekcyjnych w koszalińskich 
podstawówkach w roku 2018 przedstawia się następująco:

 4053 godzinyprzeznaczono 
 1 914godzin na zespoły artystyczne, 
 2 505 godzin na zajęcia sportowe, 
 4 917godzin na zajęcia wyrównawcze,
 10 861 godzin na inne proponowane zajęcia

 

 
Spośród wszystkich zrealizowanych 
przeznaczono na zajęcia z grupy inne zajęcia pozalekcyjne
zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno
zajęcia logopedyczne, zajęcia EEG, Tomatis, zajęcia socjoterapeutyczne. Ogromna ilość godzin została 
przeznaczona właśnie na organizację tych zajęć 
pod względem ilości zrealizowanych godzin były zajęcia wyrównawcze. 
dla uczniów, którzy mieli znaczne opóźnienia w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć 
edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej.
przeznaczono w szkołach podstawowych 4
Udział uczniów szkół podstawowych na zajęciach pozalekcyjnych kształtował się w roku 201
następująco: 
 

Godziny zajęć pozalekcyjnych realizowane w szkołach 
podstawowych w 2018 roku z podziałem na grupy

koła przedmiotowe

zajęcia wyrównawcze

Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w 2018 roku

Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych 

pozalekcyjnych przeprowadzono z uwzględnieniem poziom
najniższym poziomie edukacyjnym tj. w szkołach podstawowych uczniowie uczestniczą w zaj

Ponad51% wszystkich zrealizowanych godzin zajęć pozalekcyjnych to 
godziny przeprowadzone w szkołach podstawowych. Realizacja zajęć pozalekcyjnych w koszalińskich 

przedstawia się następująco: 
przeznaczono na koła przedmiotowe,  
na zespoły artystyczne,  

godzin na zajęcia sportowe,  
godzin na zajęcia wyrównawcze, 

proponowane zajęcia. 

szystkich zrealizowanych zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych n
z grupy inne zajęcia pozalekcyjne– 10 861godzin. W tej grupie znajdują się 

zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj. mi.in.: zajęcia korekcyjno
ne, zajęcia EEG, Tomatis, zajęcia socjoterapeutyczne. Ogromna ilość godzin została 

przeznaczona właśnie na organizację tych zajęć –  4 788 godzin zajęć. 
pod względem ilości zrealizowanych godzin były zajęcia wyrównawcze. Zajęcia te organ
dla uczniów, którzy mieli znaczne opóźnienia w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć 

jących z podstawy programowej.Na organizację zajęć wyrównawczych 
przeznaczono w szkołach podstawowych 4 917 godzin.  

szkół podstawowych na zajęciach pozalekcyjnych kształtował się w roku 201

4 053

1 914

2 505

4 917

[WARTOŚĆ]

Godziny zajęć pozalekcyjnych realizowane w szkołach 
podstawowych w 2018 roku z podziałem na grupy

koła przedmiotowe zespoły artystyczne zajęcia sportowe

zajęcia wyrównawcze inne zajęcia pozalekcyjne
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poziomów edukacyjnych. Na 
najniższym poziomie edukacyjnym tj. w szkołach podstawowych uczniowie uczestniczą w zajęciach 

wszystkich zrealizowanych godzin zajęć pozalekcyjnych to 
godziny przeprowadzone w szkołach podstawowych. Realizacja zajęć pozalekcyjnych w koszalińskich 

 

szkołach podstawowych najwięcej godzin 
W tej grupie znajdują się 

pedagogicznej tj. mi.in.: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
ne, zajęcia EEG, Tomatis, zajęcia socjoterapeutyczne. Ogromna ilość godzin została 

 Drugą grupą zajęć  
Zajęcia te organizowano  

dla uczniów, którzy mieli znaczne opóźnienia w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć 
Na organizację zajęć wyrównawczych 

szkół podstawowych na zajęciach pozalekcyjnych kształtował się w roku 2018 

Godziny zajęć pozalekcyjnych realizowane w szkołach 
podstawowych w 2018 roku z podziałem na grupy
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6. Zajęcia pozalekcyjne w 
 

Około 10% wszystkich zajęć pozalekcyjnych
Znaczny spadek ilości godzin zrealizowanych dla uczniów III etapu edukacyjnego jest oczywisty i jest 
wynikiem wdrażanej reformy edukacji. Od września 2018 roku w szkołach pozostał już tylko jeden 
rocznik gimnazjalistów. Realizacja zajęć pozalekcyjnych w 
w innych typach szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin 
następująco: 

 1 196 godzin przeznaczono na koła przedmiotowe, 
 70godzin na zespoły artystyczne, 
 423 godzin na zajęcia sportow
 746godziny na zajęcia wyrównawcze,
 2 433 godziny na inne proponowane zajęcia.

Udział % uczniów szkół podstawowych  w zajęciach 
pozalekcyjnych w 2018 roku

koła przedmiotowe
zajęcia wyrównawcze

Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w 2018 roku 

Zajęcia pozalekcyjne w oddziałach gimnazjalnych 

zajęć pozalekcyjnychto godziny zrealizowane w oddziałach gimnazjalnych
Znaczny spadek ilości godzin zrealizowanych dla uczniów III etapu edukacyjnego jest oczywisty i jest 
wynikiem wdrażanej reformy edukacji. Od września 2018 roku w szkołach pozostał już tylko jeden 

Realizacja zajęć pozalekcyjnych w oddziałach gimnazjalnych funkcjonujących 
prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin w roku 201

godzin przeznaczono na koła przedmiotowe,  
godzin na zespoły artystyczne,  

godzin na zajęcia sportowe,  
godziny na zajęcia wyrównawcze, 

godziny na inne proponowane zajęcia. 

22%

14%

11%
9%

44%

Udział % uczniów szkół podstawowych  w zajęciach 
pozalekcyjnych w 2018 roku

zespoły artystyczne zajęcia sportowe
zajęcia wyrównawcze inne zajęcia pozalekcyjne

 

to godziny zrealizowane w oddziałach gimnazjalnych. 
Znaczny spadek ilości godzin zrealizowanych dla uczniów III etapu edukacyjnego jest oczywisty i jest 
wynikiem wdrażanej reformy edukacji. Od września 2018 roku w szkołach pozostał już tylko jeden 

działach gimnazjalnych funkcjonujących  
w roku 2018 przedstawia się 

Udział % uczniów szkół podstawowych  w zajęciach 

zajęcia sportowe



 
Większość (34%) przeprowadzonych zajęć 
z grupy innych zajęć pozalekcyjnych. 
uczniowskie, czyli zajęcia dla uczniów, którzy między innymi chcą przygotować się do sprawdzianu, 
chcą lepiej zrozumieć zagadnienia z lekcj
w wiadomościach wynikające z dłuż
w ramach zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych, zajęć 
z zakresu pomocy psychologiczo
stanowiły koła przedmiotowe. Najmniejszym zainteresowaniem wśró
zespoły artystyczne, które stanowiły tylko 5 
W  zajęciach pozalekcyjnych w gimnazjach brało udział
 

Godziny zajęć pozalekcyjnych realizowane  w oddziałach 
gimnazjalnych w 2018 roku z podziałem na grupy

koła przedmiotowe

zajęcia wyrównawcze

Udział % uczniów oddziałów gimnazjalnych 
w zajęciach pozalekcyjnych w 2018 roku

koła przedmiotowe

zajęcia wyrównawcze

Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w 2018 roku

prowadzonych zajęć w oddziałach gimnazjalnych w roku 201
z grupy innych zajęć pozalekcyjnych. W tej grupie najwięcej godzin przeznaczono na konsultacje 

, czyli zajęcia dla uczniów, którzy między innymi chcą przygotować się do sprawdzianu, 
chcą lepiej zrozumieć zagadnienia z lekcji, chcą poprawić oceny bieżące lub 
w wiadomościach wynikające z dłuższej nieobecności szkolnej. Znaczną liczbę godzin zrealizowano 
w ramach zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych, zajęć doradztwa, a także zajęć 
z zakresu pomocy psychologiczo-pedagogicznej. Drugą grupę pod względem ilości godzin (25 

koła przedmiotowe. Najmniejszym zainteresowaniem wśród gimnazjalistów cieszyły się 
styczne, które stanowiły tylko 5 % ogólnej ilości zajęć pozalekcyjnych. 

zajęciach pozalekcyjnych w gimnazjach brało udział ogółem1 244uczniów. 

2645

563

1835
2078

3694

Godziny zajęć pozalekcyjnych real izowane  w oddziałach 
gimnazjalnych w 2018 roku z podziałem na grupy

zespoły artystyczne zajęcia sportowe

inne zajęcia pozalekcyjne

36%

6%
10%10%

38%

Udział % uczniów oddziałów gimnazjalnych 
w zajęciach pozalekcyjnych w 2018 roku

koła przedmiotowe zespoły artystyczne zajęcia sportowe

zajęcia wyrównawcze inne zajęcia pozalekcyjne
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w roku 2018 stanowiły zajęcia  
przeznaczono na konsultacje 

, czyli zajęcia dla uczniów, którzy między innymi chcą przygotować się do sprawdzianu, 
i, chcą poprawić oceny bieżące lub chcą nadrobić braki  

Znaczną liczbę godzin zrealizowano  
doradztwa, a także zajęć  

ę pod względem ilości godzin (25 %) 
d gimnazjalistów cieszyły się 

% ogólnej ilości zajęć pozalekcyjnych.  

 

Godziny zajęć pozalekcyjnych real izowane  w oddziałach 
gimnazjalnych w 2018 roku z podziałem na grupy

zajęcia sportowe

Udział % uczniów oddziałów gimnazjalnych 
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7. Zajęcia pozalekcyjne w s
ponadpodstawowych

 
Na poziomie szkół ponadpodstawowych
specjalnym w 2018 roku zrealizowano
pozalekcyjnych w koszalińskich 
przedstawia się następująco: 

 2 880 godziny przeznaczono na koła przedmiotowe, 
 567godzin na zespoły artystyczne, 
 1450 godziny na zajęcia sportowe, 
 2384godzin na zajęcia wyrównawcze,
 10 756 godzin na inne proponowane zajęcia.

 

 

Na poziomie szkół ponadpodstawowych
zrealizowanych godzin zajęć pozalekcyjnych przypada na 
grupę pod względem ilości zreali
natomiast zainteresowaniem uczniów cieszyły się
zespoły artystyczne (3 %). 
W zajęciach pozalekcyjnych w szkołach 
uczestniczyło 3 071 uczniów. 
 

Godziny zajęć pozalekcyjnych realizowane w szkołach 
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych i specjalnych 

w 2018 roku z podziałem na grupy

koła przedmiotowe
zajęcia wyrównawcze

Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w 2018 roku 

pozalekcyjne w szkołach ponadgimnazjalnych
ponadpodstawowych iplacówkach o charakterze specjalnym

ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych oraz w placówkacho charakterze 
roku zrealizowano18 037 godzin zajęć pozalekcyjnych. 

ozalekcyjnych w koszalińskich szkołach ponadpodstawowych/ ponadgimnazjanych

przeznaczono na koła przedmiotowe,  
godzin na zespoły artystyczne,  

na zajęcia sportowe,  
godzin na zajęcia wyrównawcze, 

godzin na inne proponowane zajęcia. 

ziomie szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych i specjalnych aż 60 
zrealizowanych godzin zajęć pozalekcyjnych przypada na kategorię innych zajęć pozalekcyjnych
grupę pod względem ilości zrealizowanych godzin stanowiąkoła przedmiotowe (16
natomiast zainteresowaniem uczniów cieszyły się, podobnie jak w przypadku oddziałów 

h w szkołach ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych

2880

567

1450

2384

10756

Godziny zajęć pozalekcyjnych realizowane w szkołach 
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych i specjalnych 

w 2018 roku z podziałem na grupy

koła przedmiotowe zespoły artystyczne zajęcia sportowe
zajęcia wyrównawcze inne zajęcia pozalekcyjne

ach ponadgimnazjalnych/ 
placówkach o charakterze specjalnym 

oraz w placówkacho charakterze 
godzin zajęć pozalekcyjnych. Realizacja zajęć 

/ ponadgimnazjanych i specjalnych 

 

i specjalnych aż 60 % wszystkich 
ategorię innych zajęć pozalekcyjnych. Drugą 

koła przedmiotowe (16 %). Najmniejszym 
oddziałów gimnazjalnych, 

ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnychi specjalnych 

Godziny zajęć pozalekcyjnych realizowane w szkołach 
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych i specjalnych 

zajęcia sportowe



 

8. Zajęcia pozalekcyjne realizowane w Pałacu Młodzieży w 
 
Pałac Młodzieży w Koszalinie 
a także jedną z najstarszych placówek oświatowo
wychowankom wszechstronny rozwój, przygotowując do świadomego i aktywnego udziału w życiu 
kulturalnym. Nauczyciele Pałacu Młodzieży rozbudzają ambicje i pasje młodych ludzi, prowadząc 
codzienne zajęcia w różnych formach artystycznych i hobbystycznych.
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. 
Formy zajęć stałych prowadzonych w 201

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

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

Zajęciami stałymi objętych było w 201
takim jak konkursy, festiwale, przeglądy czy festyny objętych było 

Udział % uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ 
ponadpodstawowych i specjalnych  w zajęciach 

pozalekcyjnych w 2018  roku

koła przedmiotowe

zajęcia wyrównawcze

Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w 2018 roku

 

pozalekcyjne realizowane w Pałacu Młodzieży w 

Pałac Młodzieży w Koszalinie jest największą w mieście placówką zajęć pozaszkolnych, 
a także jedną z najstarszych placówek oświatowo-wychowawczych w regionie. Zapewnia swoim 
wychowankom wszechstronny rozwój, przygotowując do świadomego i aktywnego udziału w życiu 

iele Pałacu Młodzieży rozbudzają ambicje i pasje młodych ludzi, prowadząc 
codzienne zajęcia w różnych formach artystycznych i hobbystycznych.Oferta zajęć pozalekcyjnych 
Pałacu Młodzieży w Koszalinie skierowana jest do uczniów różnych grup wiekowych

żnicowanych zainteresowaniach. Corocznie w placówce tej prowadzonych jest około 100 form 
zajęć stałych i ponad 20 form zajęć okresowych.  
Formy zajęć stałych prowadzonych w 2018 roku w Pałacu Młodzieży to: 

Formy zajęć stałych okresowych prowadzonych w 2018 roku w Pałacu Młodzieży to:

krajoznawcze, 

Zajęciami stałymi objętych było w 2018 roku 1648 wychowanków, natomiast formami okresowymi 
takim jak konkursy, festiwale, przeglądy czy festyny objętych było 2190 uczestników.

29%

5%

11%
14%

41%

Udział % uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ 
ponadpodstawowych i specjalnych  w zajęciach 

pozalekcyjnych w 2018  roku

zespoły artystyczne zajęcia sportowe

inne zajęcia pozalekcyjne
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pozalekcyjne realizowane w Pałacu Młodzieży w Koszalinie 

jest największą w mieście placówką zajęć pozaszkolnych,  
wychowawczych w regionie. Zapewnia swoim 

wychowankom wszechstronny rozwój, przygotowując do świadomego i aktywnego udziału w życiu 
iele Pałacu Młodzieży rozbudzają ambicje i pasje młodych ludzi, prowadząc 

Oferta zajęć pozalekcyjnych 
różnych grup wiekowych 

żnicowanych zainteresowaniach. Corocznie w placówce tej prowadzonych jest około 100 form 

roku w Pałacu Młodzieży to: 

wychowanków, natomiast formami okresowymi 
uczestników. 

Udział % uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ 
ponadpodstawowych i specjalnych  w zajęciach 

zajęcia sportowe
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Uczestnicy form okresowych najliczniej skorzystali z następujących zajęć i 

-  Konkurs Malarstwa Ściennego Dzieci i Młodzieży 
-  Wernisaże w Galerii Fotografii Młodych 
-  Koncert pn. Pałac Młodzieży prezentuje 
-  Wernisaże Galeria Hol, Galeria Malucha, Galeria 113
-  Zajęcia organizowane z ramach p
-  Zajęcia organizowane z ramach programu „Bezpieczne Wakacje 
-  Impreza pn. Ulica barw – 

 
W roku 2018 w Pałacu Młodzieży przeprowadzono łącznie 
z czego: 

 577 godzin przypadało na 
 360 godzin przypadało na 
 9 760godziny przypadały na 
 1 340 godzin przypadało na 
 960 godzin przypadało na 
 1 287godziny przypadały na 
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Udział wychowanków Pałacu Młodzieży w stałych formach 
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Uczestnicy form okresowych najliczniej skorzystali z następujących zajęć i wydarzeń:
Konkurs Malarstwa Ściennego Dzieci i Młodzieży – 270 uczestników, 

Galerii Fotografii Młodych – 250 uczestników, 
Koncert pn. Pałac Młodzieży prezentuje – 190 uczestników, 
Wernisaże Galeria Hol, Galeria Malucha, Galeria 113 – 180 uczestników, 
Zajęcia organizowane z ramach programu „Bezpieczne Ferie” – 170 uczestników,
Zajęcia organizowane z ramach programu „Bezpieczne Wakacje – 175 uczestników,

 170 uczestników, 

w Pałacu Młodzieży przeprowadzono łącznie 14 284 godzin zajęć pozalekcyjnych stałych 

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. 

zajęcia 
techniczne

zespoły 
artystyczne

zajęcia 
sportowe

zajęcia 
informatyczne

inne zajęcia 
pozalekcyjne

30

1058

280

84

Udział wychowanków Pałacu Młodzieży w stałych formach 
zajęć pozalekcyjnych  w roku 2018

 

wydarzeń: 

uczestników, 
175 uczestników, 

dzin zajęć pozalekcyjnych stałych 

inne zajęcia 
pozalekcyjne

128

Udział wychowanków Pałacu Młodzieży w stałych formach 



 
 
Ponad 68 % wszystkich zajęć stałych zrealizowanych w 
Uczniowie mieli tutaj do wyboru zajęcia teatralne, recytatorskie, plastyczne (
rzeźba, ceramika, witraż, grafika warsztatowa, batik, filcowanie, biżuteria i ozdoby, artystyczne 
projektowanie ubioru), muzyczne (
gitarowe, nauka gry na ukulele, zespoły instrumentalne 
Na dodatkową ofertę – działania ujęte w Kalendarzu Imprez Pałacu Młodzieży adresowane do dzieci 
i młodzieży miasta Koszalina przeznaczono 
na organizację zajęć okresowych prowadzonych w ramach 
i Bezpieczne Ferie (540 godzin). 
Ponadto Pałac Młodzieży w Koszalinie w roku 2018 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 Aktorskie
3. Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży "Człowiek

Dodatkowo Pałac Młodzieży zaprosił młode pokolenie 
towarzyszące wyżej wymienionym imprez

-  Koncert gitarzysty Thomasa Zwijsena w Centrum Kultury 105 w Koszalinie,
-  Przesłuchania uczestników 

Młodzieży w Koszalinie, 
-  Koncert laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego „Hity na Gitarze” w Pałacu 

Młodzieży w Koszalinie, 
-  Wystawy w Galeriach PM:  „Hity na Gitarze” 

w publikacjach”, Wystawa periodyków, płyt i wszelkiego rodzaju motywów gitarowych 
Zbigniewa Dubielli. Wystawa gitar klasycznych i akcesoriów gitarowych Firmy INTERTON 
CLASSIC z Gdyni. 

-  Przesłuchania uczestników Ogólnopolskiego Festiwalu Pios
Młodzieży w Koszalinie, 

-  Koncert laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej „Refl
Koszalin, 
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Godziny zajęć stałych realizowane w Pałacu Młodzieży 
w 2018 roku z podziałem na grupy
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% wszystkich zajęć stałych zrealizowanych w 2018 roku stanowiły zajęcia artystyczne. 
tutaj do wyboru zajęcia teatralne, recytatorskie, plastyczne (malarstwo i rysunek, 

rzeźba, ceramika, witraż, grafika warsztatowa, batik, filcowanie, biżuteria i ozdoby, artystyczne 
), muzyczne (zajęcia rytmiczne, nauka gry na instrumentach klawiszowych, 

na ukulele, zespoły instrumentalne - kapele). 
działania ujęte w Kalendarzu Imprez Pałacu Młodzieży adresowane do dzieci 

przeznaczono 1 437 godzin zajęć. Większość tych godzin przeznaczono 
na organizację zajęć okresowych prowadzonych w ramach programu Bezpieczne Wakacje (5

Ponadto Pałac Młodzieży w Koszalinie w roku 2018 zaprosił dzieci i młodzież z naszego miasta
uczestnictwa w organizowanych przez siebie imprezach o zasięgu ogólnopolskim. Były to:

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

Dodatkowo Pałac Młodzieży zaprosił młode pokolenie mieszkańców Koszalina na wydarzenia 
towarzyszące wyżej wymienionym imprezom. Były to: 

Koncert gitarzysty Thomasa Zwijsena w Centrum Kultury 105 w Koszalinie,
Przesłuchania uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego „Hity na Gitarze” w Pałacu 

Koncert laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego „Hity na Gitarze” w Pałacu 

Wystawy w Galeriach PM:  „Hity na Gitarze” – minione edycje”, „H
w publikacjach”, Wystawa periodyków, płyt i wszelkiego rodzaju motywów gitarowych 
Zbigniewa Dubielli. Wystawa gitar klasycznych i akcesoriów gitarowych Firmy INTERTON 

Przesłuchania uczestników Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej „Reflektor” 

Koncert laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej „Reflektor” w Polskim Radiu 

zajęcia 
techniczne

zespoły 
artystyczne

zajęcia 
sportowe

zajęcia 
informatyczne

inne zajęcia 
pozalekcyjne
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Godziny zajęć stałych realizowane w Pałacu Młodzieży 
w 2018 roku z podziałem na grupy
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roku stanowiły zajęcia artystyczne. 
malarstwo i rysunek, 

rzeźba, ceramika, witraż, grafika warsztatowa, batik, filcowanie, biżuteria i ozdoby, artystyczne 
ach klawiszowych, zajęcia 

działania ujęte w Kalendarzu Imprez Pałacu Młodzieży adresowane do dzieci  
Większość tych godzin przeznaczono 

programu Bezpieczne Wakacje (540 godzin) 

Ponadto Pałac Młodzieży w Koszalinie w roku 2018 zaprosił dzieci i młodzież z naszego miasta  
uczestnictwa w organizowanych przez siebie imprezach o zasięgu ogólnopolskim. Były to: 

, Świat, Przyroda”. 
Koszalina na wydarzenia 

Koncert gitarzysty Thomasa Zwijsena w Centrum Kultury 105 w Koszalinie, 
Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego „Hity na Gitarze” w Pałacu 

Koncert laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego „Hity na Gitarze” w Pałacu 

minione edycje”, „Hity na Gitarze  
w publikacjach”, Wystawa periodyków, płyt i wszelkiego rodzaju motywów gitarowych 
Zbigniewa Dubielli. Wystawa gitar klasycznych i akcesoriów gitarowych Firmy INTERTON 

enki Aktorskiej „Reflektor” w Pałacu 

ektor” w Polskim Radiu 

inne zajęcia 
pozalekcyjne

1287

Godziny zajęć stałych realizowane w Pałacu Młodzieży 
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-  Gala finałowa Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej „Reflektor” w Bałtyckim Teatrze 
Dramatycznym w Koszalinie. Występ laureatów, wręczenie nagród oraz koncert w wyk. Piotra 
Machalicy. 

-  Wystawy w Galeriach PM: „REFLEKTOR” 
Gwiazdy minionych edycji OFPA REFLEKTOR.

-  Wernisaż Ogólnopolskiego Konkurs
  
 

9. Pozalekcyjne zajęcia sportowe
 

Niezwykle ważną rolę w wychowaniu fizycznym uczniów pełnią pozalekcyjne zajęcia sportowe. 
Prowadzone są na wszystkich poziomach nauczania, zarówno w szkołach pod
gimnazjalnych jak również ponadpodstawowych/
do skuteczniejszego integrowania i aktywizowania społeczności szkolnej. 
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 
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, pił
tenisie stołowym, szachach.W ofertach szkół znalazły się również zajęcia ruchowe skierowane 
do uczniów z problemem nadwagi
sportowej. 
Ilość uczniów, którzy brali udział w dodatkowych zajęciach sportowych to 
od poprzedniego roku o około 20 %
fizycznej w rozwoju dzieci i młodzieży. Największą popularnością dodatkowe zajęcia sportowe cieszyły 
się wśród uczniów szkół podstawowych
 

 

Liczba uczniów biorących udział w zajęciach sportowych 

szkoły podstawowe

Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w 2018 roku 

Gala finałowa Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej „Reflektor” w Bałtyckim Teatrze 
Dramatycznym w Koszalinie. Występ laureatów, wręczenie nagród oraz koncert w wyk. Piotra 

Wystawy w Galeriach PM: „REFLEKTOR” – minione edycje”, „REFLEKTOR w publikacjach”, 
Gwiazdy minionych edycji OFPA REFLEKTOR. 
Wernisaż Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Dzieci i Młodzieży "Człowiek, Świat, Przyroda”.

ajęcia sportowe 

Niezwykle ważną rolę w wychowaniu fizycznym uczniów pełnią pozalekcyjne zajęcia sportowe. 
Prowadzone są na wszystkich poziomach nauczania, zarówno w szkołach podstawowych, 

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 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe cieszyły się i cieszą dużym zainteresowaniem 
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, 

W ofertach szkół znalazły się również zajęcia ruchowe skierowane 
do uczniów z problemem nadwagi jak również liczne zajęcia ruchowe bez określenia dyscypliny 

uczniów, którzy brali udział w dodatkowych zajęciach sportowych to 879. Liczba ta jest mniejsza 
od poprzedniego roku o około 20 %, co może być niepokojące uwzględniając doni
fizycznej w rozwoju dzieci i młodzieży. Największą popularnością dodatkowe zajęcia sportowe cieszyły 

szkół podstawowych. 

[ZAKRES KOMÓREK]

[ZAKRES KOMÓREK]

[ZAKRES KOMÓREK]

Liczba uczniów biorących udział w zajęciach sportowych 
w 2018 roku

szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadpodstawowe

Gala finałowa Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej „Reflektor” w Bałtyckim Teatrze 
Dramatycznym w Koszalinie. Występ laureatów, wręczenie nagród oraz koncert w wyk. Piotra 

minione edycje”, „REFLEKTOR w publikacjach”, 

u Fotografii Dzieci i Młodzieży "Człowiek, Świat, Przyroda”. 

Niezwykle ważną rolę w wychowaniu fizycznym uczniów pełnią pozalekcyjne zajęcia sportowe. 
stawowych, w oddziałach 

Mogą być doskonałą okazją  
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 

towe cieszyły się i cieszą dużym zainteresowaniem 
Duży wybór dyscyplin w jakich mogą być realizowane zajęcia oraz dobrze 

wykwalifikowana kadra nauczycieli zapewnia ich wysoki poziom. Uczniowie mogą rozwijać 
ce ręcznej, koszykówce, pływaniu, lekkiej atletyce, piłce siatkowej, 

W ofertach szkół znalazły się również zajęcia ruchowe skierowane  
jak również liczne zajęcia ruchowe bez określenia dyscypliny 

. Liczba ta jest mniejsza 
doniosłą rolę aktywności 

fizycznej w rozwoju dzieci i młodzieży. Największą popularnością dodatkowe zajęcia sportowe cieszyły 

 

Liczba uczniów biorących udział w zajęciach sportowych 



W podziale na dyscypliny sportowe, udział w zajęciach sportowych wyglądał następująco:
1. Piłka nożna – 118 uczniów
2. Piłka koszykowa – 145 uczniów
3. Piłka siatkowa – 165 uczniów
4. Piłka ręczna – 86uczniów
5. Szachy – 20 uczniów, 
6. SKS (inne dyscypliny) – 3

Porównanie powyższych danych z danymi z roku 2017
ręczną, piłką nożną, piłką siatkową
sportowych bez określenia dyscypliny 
 

 
W 2018 roku zrealizowano łącznie 

a) wpodziale na dyscypliny sportowe:
 Piłka nożna – 513 godzin
 Piłka koszykowa – 1042 godzin
 Piłka siatkowa – 583 godzin
 Piłka ręczna – 470 godzin
 Szachy – 50 godzin, 
 SKS (inne dyscypliny) – 1
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Liczba uczniów uczęszczających na poszczególne zajęcia 
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W podziale na dyscypliny sportowe, udział w zajęciach sportowych wyglądał następująco:
uczniów, 

uczniów, 
uczniów, 

uczniów, 

345 uczniów. 
zych danych z danymi z roku 2017 wskazuje na spadek zainteresowania piłką 

, piłką nożną, piłką siatkową i szachami. Liczba uczestników zajęć piłki koszykowej i zajęć 
sportowych bez określenia dyscypliny pozostała na tym samym poziomie. 

roku zrealizowano łącznie 4378 godzin zajęć sportowych.  
podziale na dyscypliny sportowe: 

godzin, 
godzin, 

godzin, 
godzin, 

1720 godzin. 

piłka siatkowa piłka 
koszykowa

piłka nożna piłka ręczna

165 145
118

86

Liczba uczniów uczęszczających na poszczególne zajęcia 
sportowe w 2018 roku
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W podziale na dyscypliny sportowe, udział w zajęciach sportowych wyglądał następująco: 

zainteresowania piłką 
piłki koszykowej i zajęć 

 

szachy

20

Liczba uczniów uczęszczających na poszczególne zajęcia 
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b) w podziale na typy szkół 

 Szkoły podstawowe 
 Oddziały gimnazjalne 
 Szkoły ponadpodstawowe/

 

 
Zajęcia sportowe, w których uczestniczą uczniowie koszalińskich szkół prowadzone były przez 
nauczycieli wychowania fizycznego i 
współpracują z klubami sportowymi

-  KU AZS Politechnika Koszalińska,
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Szkoły podstawowe – 2505godzin, 

ddziały gimnazjalne – 423 godzin, 
ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne i specjalne –1450 godzin

Zajęcia sportowe, w których uczestniczą uczniowie koszalińskich szkół prowadzone były przez 
nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów. Szkoły w organizacji sportowych 
współpracują z klubami sportowymi do których należą: 

KU AZS Politechnika Koszalińska, 

piłka siatkowa piłka 
koszykowa

piłka nożna piłka ręczna

583

1042

513 470

Liczba godzin zajęć sportowych zrealizowanych 
w szkołach w 2018 roku

57%

czba godzin zajęć sportowych real izowanych w szkołach 
w 2018 roku

szkoły podstawowe

oddziały gimnazjalne

szkoły ponadpodstawowe

 

godzin. 

 

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

szachy

50

Liczba godzin zajęć sportowych zrealizowanych 

czba godzin zajęć sportowych real izowanych w szkołach 

szkoły podstawowe

oddziały gimnazjalne

szkoły ponadpodstawowe
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-  Klub Sportowy „ŻAK”, 
-  Klub Sportowy Bałtyk Koszalin, 
-  Uczniowski Klub Siatkarski „BRONEK Koszalin”, 
-  UKS „Dziewiątka”, 
-  Akademicki Klub Szachowy „Hetman”, 
-  Klub Sportowy KSKK  ( Koszalińskie Stowarzyszenie Koszykówki Kobiet ) 
-  Klub Sportowy „Gwardia” Koszalin,  
-  Uczniowski Klub Sportowy Jedność. 

 
10. Osiągnięcia sportowe w zawodach organizowanych przez 

Szkolny Związek Sportowy 

 
Uczniowie koszalińskich szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych 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 Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej 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 zawodach sportowych na poszczególnych poziomach 
wiekowych, czyli w Igrzyskach Dzieci, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i Licealiadzie. Wyniki pochodzą  
z informacji opublikowanej przez Szkolny Związek Sportowy, jako podsumowanie współzawodnictwa 
sportowego w roku szkolnym 2017/2018. 
 

1. Wojewódzkie Igrzyska Dzieci – (WID) - szkoły podstawowe 
 

Lp. Nazwa zawodów/dyscypliny Szkoła Osiągnięcia 
1. Mini Piłka Siatkowa dziewcząt Szkoła Podstawowa nr 18 III miejsce 
2. Mini Koszykówka dziewcząt Szkoła Podstawowa nr 10 II miejsce 
3. Mini Piłka Siatkowa chłopców Katolicka Szkoła Podstawowa  III miejsce 
4. 

Mini Koszykówka chłopców 
Szkoła Podstawowa nr 17 II miejsce 

5. Szkoła Podstawowa nr 3 III miejsce 
6. Tenis Stołowy drużynowo chł. Szkoła Podstawowa nr 18 II miejsce 
7. Pływanie drużynowo dziewcząt Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 I miejsce 
8. Pływanie drużynowo chłopców Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 I miejsce 
9. Biegi przełajowe Szkoła podstawowa nr 5 II miejsce 

 

W klasyfikacji łącznej szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Dzieci, koszalińskie szkoły zajęły 
następujące miejsca (na 305 sklasyfikowanych szkół): 

-  Szkoła Podstawowa nr 18 – 8 miejsce, 
-  Szkoła Podstawowa nr17 – 15 miejsce, 
-  Szkoła Podstawowa nr 7 – 18 miejsce, 
-  Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 – 21 miejsce, 
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-  Szkoła Podstawowa nr 5 – 29 miejsce. 

Gmina Miasto Koszalin w Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci zajęła ponownie 3 miejsce na 21 
sklasyfikowanych powiatów. 
 

2. Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej (WIMS) 
 

Lp. Nazwa zawodów/dyscypliny Szkoła Osiągnięcia 
1. 

Piłka Ręczna dziewcząt 
Gimnazjum nr 4 II miejsce 

2. Szkoła Podstawowa nr 23 III miejsce 
3. Piłka Siatkowa dziewcząt Gimnazjum nr 9 II miejsce 
4. Koszykówka dziewcząt Gimnazjum nr 6 I miejsce 
5. Piłka Ręczna chłopców Szkoła Podstawowa nr 23 III miejsce 
6. Koszykówka chłopców Gimnazjum nr 6 I miejsce 
7. Indywidualnie pchnięcie kulą chłopcy Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 I miejsce 
8. Skok w dal chłopców Sportowe Gimnazjum nr 1 III miejsce 
9. Rzut oszczepem chłopców Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 I miejsce 
10. Rzut oszczepem dziewcząt Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 II miejsce 
11. Indywidualnie bieg na 100 m chłopców Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 II miejsce 
12. Indywidualnie bieg na 300 m chłopców Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 I miejsce 
13. Pływanie drużynowe dziewcząt Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 I miejsce 
14. Pływanie drużynowe chłopców Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 I miejsce 

 
W klasyfikacji łącznej szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, koszalińskie szkoły 
zajęły następujące miejsca (na 305 sklasyfikowanych szkół): 

-  Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 – 11 miejsce, 
-  Gimnazjum nr 6 – 17 miejsce, 
-  Szkoła Podstawowa nr 18 – 24 miejsce, 
-  Szkoła Podstawowa nr 23 – 27 miejsce. 
 

Gmina Miasto Koszalin w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej zajęła 4 miejsce na 21 
sklasyfikowanych powiatów. 
 

3. Wojewódzka Licealiada (WL) - szkoły ponadgimnazjalne 
 

Lp. Nazwa zawodów/dyscypliny Szkoła Osiągnięcia 
1. Piłka Ręczna dziewcząt VI Liceum Ogólnokształcące III miejsce 
2. Koszykówka dziewcząt V Liceum Ogólnokształcące II miejsce 
3. Piłka Ręczna chłopców V Liceum Ogólnokształcące II miejsce 
4. Koszykówka chłopców V Liceum Ogólnokształcące II miejsce 
5. Tenis Stołowy drużynowy chłopców I Liceum Ogólnokształcące II miejsce 

6. Indywidualnie Pchnięcie Kulą juniorów 
chłopcy 

Zespół Szkół nr 7 III miejsce 

7. Sztafetowe Biegi Przełajowe chłopców VI Liceum Ogólnokształcące II miejsce 
8. Indywidualnie bieg na 100 m kobiet I Liceum Ogólnokształcące II miejsce 

 
W klasyfikacji łącznej szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady, koszalińskie szkoły zajęły następujące 
miejsca (na 127 sklasyfikowanych szkół): 

-  I Liceum Ogólnokształcące – 5 miejsce, 
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-  V Liceum Ogólnokształcące – 10 miejsce, 
-  VI Liceum Ogólnokształcące – 11 miejsce, 
-  II Liceum Ogólnokształcące – 38 miejsce. 

 
Gmina Miasto Koszalin w Wojewódzkiej Licealiadzie zajęła2 miejsce na 20 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 oddziałąch 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  - 7 x 45 min./tyg. 
 klasa 5 SSP - 14 x 45 min./tyg. 
 klasa 6 SSP - 17 x45 min./tyg. 
 klasa 7 SSP - 18 x 45 min./tyg. 
 klasa 8 SSP - 18 x 45 min./tyg. 
 klasa 3 gimn. - 18 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 gimnazjalnej 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 10 trenerów pływania 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 2018 roku 
skorzystały 37 grupuczniów. Zajęcia odbywały się na basenie pływackim Parku Wodnego Koszalin. 
 

12. Sukcesy w nauce i sporcie z podziałem na szkoły 

W roku szkolnym 2017/2018 koszalińskie szkoły i placówki oświatowe 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 
osiągali sukcesy na skalę miejską, powiatową i ogólnopolską, ale również odnosili sukcesy 
międzynarodowe.  
W dziedzinie nauki, uczniowie zajmowali czołowe miejsca w olimpiadach przedmiotowych  
na poziomie ogólnopolskim i wojewódzkim, w 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, a nawet 
wyższych uczelni. 
W sporcie najwyższe lokaty na poziomie: powiatu, województwa i kraju osiągają uczniowie każdego 
etapu edukacyjnego. Od lat zajmują czołowe miejsca w zawodach sportowych organizowanych przez 
Szkolny Związek Sportowy w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
i Licealiady. W tych zwodach uczniowie zdobywają najwyższe lokaty indywidualne, i również 
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w klasyfikacjach ogólnych jako szkoły - zajmując wysokie miejsca w rankingu miast i powiatów. Oprócz 
tych zawodów uczniowie (zgodnie z zainteresowaniami) uczestniczą w ofercie sportowej miasta 
w klubach sportowych, gdzie także osiągają sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej  
np.w judo, zapasach, karate, boksie czy drifcie. 
W dziedzinie kultury i sztuki uczniowie odnosili sukcesy w takich dziedzinach jak: konkursy muzyczne 
(taneczne, gitarowe, wokalne), plastyczne (malarskie, rysunkowe, fotograficzne, filmowe), 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  
66 wniosków ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz 44 wnioski ze szkół ponadgimnazjalnych 
(razem 110 wniosków). Pozytywnie zaopiniowano 100 wniosków na nagrody dla uczniów na kwotę  
86 500 zł. 
Łącznie przyznano indywidualne Stypendia Prezydenta Miasta Koszalina: 

-  11 nagród I stopnia w wysokości 1 500 zł, 
-  35 nagrody II stopnia w wysokości 1 000 zł, 
-  47 nagród III stopnia w wysokości 700 zł, 
-  7 nagród IV stopnia w wysokości 300 zł. 

Uroczystość wręczenia nagród przez Prezydenta miasta Koszalina odbyła się w dniu 18 czerwca 2018 r. 
w Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki. 
Aby ukazać osiągnięcia uczniów koszalińskich szkół, w tabelach zawarto dane dotyczące liczby 
laureatów oraz finalistów olimpiad, małych olimpiad i konkursów przedmiotowych z koszalińskich szkół 
podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Liczba laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych ze szkół podstawowych w roku 
szkolnym 2017/2018 

Lp. 
Szkoły podstawowe 

Nazwa szkoły Liczba laureatów Liczba finalistów 

1. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 3 1 
2. Szkoła Podstawowa nr 3 4 7 
3. Szkoła Podstawowa nr 4 1 1 
4. Szkoła Podstawowa nr 5 2 2 
5. Szkoła Podstawowa nr 6 2 - 
6. Szkoła Podstawowa nr 7 4 4 
7. Szkoła Podstawowa nr 9 - 3 
8. Szkoła Podstawowa nr 10 8 5 
9. Szkoła Podstawowa nr 13 1 1 
10. Szkoła Podstawowa nr 17 2 4 
11. Szkoła Podstawowa nr 18 8 10 
13. Szkoła Podstawowa nr 23 7 9 

Razem: 42 47 
 
 
Liczba laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych z klas gimnazjalnych roku szkolnym 
2017/2018 
 

Lp. 
Oddziały gimnazjalne 

Nazwa Szkoły Liczba laureatów Liczba finalistów 

1. oddziały gimnazjalne SSP nr 1 
/Gimnazjum Sportowe nr 1/  

0 5 
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2. oddziały gimnazjalne V LO 
/Gimnazjum nr 4/ 

0 2 

3. oddziały gimnazjalne w SP nr 5  
/Gimnazjum nr 5/ 

0 4 

4. Gimnazjum nr 6 24 19 

5. oddziały gimnazjalne w SP nr 18 
/Gimnazjum nr 9/ 4 9 

6. 
oddziały gimnazjalne SP nr 23 
/Gimnazjum nr 11/ 6 20 

Razem: 34 59 
 
Liczba laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych ze szkół ponadgimnazjalnych w roku 
szkolnym 2017/2018 
 

Lp. 
Szkoły ponadgimnazjalne 

Nazwa szkoły Liczba laureatów Liczba finalistów 

1. I Liceum Ogólnokształcące 2 12 

2. II Liceum Ogólnokształcące 7 15 
3. V Liceum Ogólnokształcące 1 - 
4. Zespół Szkół nr 1 - 14 
5. Zespół Szkół nr 9 3 5 

6. Zespół Szkół nr 10 2 7 

Razem: 15 53 
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 2018 – 
załącznik nr 1 
Zestawienie dotyczące zajęć pozalekcyjnych realizowanych w oddziałach gimnazjalnych w roku 2018 – 
załącznik nr 2 
Zestawienie dotyczące zajęć pozalekcyjnych realizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych / 
ponadpodstawowych i specjalnych w roku 2018 – załącznik nr 3 
Zestawienie dotyczące zajęć pozalekcyjnych realizowanych w koszalińskich szkołach w roku 2018– 
załącznik nr 4 
Zestawienie dotyczące stałych zajęć pozalekcyjnych realizowanych w Pałacu Młodzieży w roku 2018 – 
załącznik nr 5 
Zestawienie dotyczące okresowych zajęć pozalekcyjnych realizowanych w Pałacu Młodzieży w roku 
2018 – załącznik nr 6 
Zestawienie szczegółowych sukcesów uczniów koszalińskich szkół – załącznik nr 7 
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Zestawienie szczegółowych sukcesów uczniów koszalińskich szkół – załącznik nr 7 
 
 

 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Koszalinie im. Polskich Olimpijczyków  
 

OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE SPORTU 
 

Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu międzynarodowym 
1 Międzynarodowe Zawody Pływackie „Kuanas Grand Prix”, Kowno (Litwa), 22-23.06.2018 r. -  

5 złotych, 10 srebrnych, 4 brązowe medale 
2 Mistrzostwa Europy w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych, Dublin (Irlandia), 13-19.08.2018 r.  

(6 m-ce na dyst. 100 m stylem klasycznym, 7 m-ce na dyst. 100 m stylem grzbietowym) 
3 XX Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., 26- 

27.10.2018 r. ( 5 złotych, 7 srebrnych, 9 brązowych) 
4 Międzynarodowe Zawody Pływackie Osób Niepełnosprawnych, Berlin, 6-9.06.2018 r. 3 m-ce na 

dyst. 50 m stylem grzbietowym, 2 m-ce na dystansie 50 m stylem dowolnym   
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim  
1 IV Meeting Pływacki im. Macieja Frankiewicza, Poznań, 18.05.2018 r. (7 złotych, 5 srebrnych, 11 

brązowych) 
2 Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12 lat II runda Szczecin, 13- 

14.06.2018 r. (6 złotych, 3 srebrne, 3 brązowe). W KLASYFIKACJI GENERALNEJ - 8 MIEJSCE W 
POLSCE (na 193 drużyny) 

3 Drużynowy Wielobój Pływacki Dzieci 10 i 11 lat Szczecin, 8- 9.06.2018 r. (2 złote, 2 srebrne, 4 
brązowe) W KLASYFIKACJI GENERALNEJ - 15 MIEJSCE W POLSCE (10-latki na 185 drużyn), 18 
MIEJSCE W POLSCE (11-latki na 186 drużyn) 

4 Letnie Mistrzostwa Polski w Pływaniu 16-latków, Ostrowiec Św., 13-15.07.2018 r. 1 m-ce na dyst 
50 m stylem motylkowym dziewcząt 

5 Letnie Mistrzostwa Polski w Pływaniu 14-latków, Olsztyn, 29.06.-1.07.2018 r. 2 x FB 
6 Letnie Mistrzostwa Polski w Pływaniu 15-latków, Oświęcim, 13-15.07.2018 r. (7 m-ce sztafety 

4x100 m stylem dowolnym chłopców,  
7 Współzawodnictwo Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Dzieci (zawody organizowane przez 

SZS), klasyfikacja generalna - 21 miejsce w województwie  (na 305 szkół) 
8 Współzawodnictwo Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej (zawody 

organizowane przez SZS), klasyfikacja generalna - 11 miejsce w województwie (na 311 szkół) 
9 Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 13 lat - II Runda Gorzów Wielkopolski, 

9 - 10.06.2018 r. (2 złote, 2 srebrne, 3 brązowe) W KLASYFIKACJI GENERALNEJ - 2 MIEJSCE W 
POLSCE NA 192 drużyny) 

10 Arena Grand Prix Puchar Polski Opole, 28 - 29.04.2018 r. (1 złoty, 1 srebrny) 

11 Ogólnopolskie Zawody Pływackie Gorące Ściganie na Termach, Poznań, 14.04.2018 r.  
(3 złote, 1 srebrny, 3 brązowe) 

12 Mistrzostwa Polski Szkół Sportowych Racibórz 2018 Racibórz, 14 - 15.04.2018 r. (1 złoty medal, 
5 x Finał A, 9 x Finał B) 

13 Ogólnopolskie Zawody Pływackie - Otwarcie Sezonu na Termach, Poznań,      29.09.2018 r.  
(7 złotych, 10 srebrnych, 5 brązowych) 

14 Ogólnopolskie Zawody Pływackie „Gdyńskie Delfinarium”, Gdynia, 29.09.2018 r.  (2 złote, 3 
brązowe) 

15 Ogólnopolskie Zawody Pływackie Dzieci I Młodzieży „Otylia Swim Cup-Winter Edition” 
Szczecin, 8-9.12.2018 r. (9 złotych, 6 srebrnych, 7 brązowych) 

16 Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat w Pływaniu Olsztyn, 14-16.12.2018 r. (2 
x Finał A, 1 x Finał B) 

Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
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1 Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Pływaniu Szczecin, 19- 20.06. 
2018 r. (3 złote, 6 srebrnych, 6 brązowych) 

2 Mistrzostwa Województwa w Pływaniu Drużynowym (podstawówka), Szczecinek, 26.03.2018 r. 
1 miejsce w klasyfikacji generalnej 

3 Mistrzostwa Województwa w Pływaniu Drużynowym (gimnazjum), Kołobrzeg, 4.04.2018 r. 1 
miejsce w klasyfikacji generalnej 

4 Grand Prix Woj. Zachodniopomorskiego i Lubuskiego w Pływaniu- Finał Szczecin,      25.05.2018 
r. (7 złotych, 8 srebrnych, 5 brązowych) 

5 Grand Prix Woj. Zachodniopomorskiego i Lubuskiego w Pływaniu GM III runda Szczecin, 
17.05.2018 r. (3 złote, 7 srebrnych, 7 brązowych) 

6 ZACHODNIOPOMORSKA LIGA PŁYWACKA 2017/2018-FINAŁ Szczecin, 12.05.2018 r.     (1 złoty, 
2 srebrne, 1 brązowy) 

7 Grand Prix Woj. Zachodniopomorskiego i Lubuskiego w Pływaniu- III edycja (SP) Szczecin, 
27.04.2018 r. (9 złotych, 6 srebrnych, 7 brązowych) 

8 Grand Prix Woj Zachodniopomorskiego i Lubuskiego w Pływaniu II runda Szczecin, 9.02.2018 r.    
(6 złotych, 7 srebrnych, 8 brązowych) 

9 Grand Prix Woj. Zachodniopomorskiego i Lubuskiego w Pływaniu (SP) II Edycja Koszalin, 
8.02.2018 r. (7 złotych, 6 srebrnych, 5 brązowych) 

10 Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce U-18, Białogard, 26.05.2018 r.  (1 m-ce w rzucie 
oszczepem) 

11 Mistrzostwa Województwa w Lidze Lekkoatletycznej, Goleniów, 12.06.2018 r.  (2 złote, 6 
srebrnych) 

12 Mistrzostwa Województwa w Piłce Siatkowej Chłopców, Tychowo, 8.03.2018 r. (3 miejsce) 
13 VII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Stoczni Darłowo, 21-22.04.2018 r. (1 miejsce) 
14 Grand Prix Woj. Zachodniopomorskiego i Lubuskiego w Pływaniu - I edycja (SP) Szczecin, 

19.10.2018 r. (3 złote, 3 srebrne) 
15 Zachodniopomorska Liga Pływacka Gryfino, 1.12.2018 r. (2 złote, 3 srebrne, 2 brązowe) 
16 Grand Prix Woj. Zachodniopomorskiego I Lubuskiego w Pływaniu Rocznik 2006 - 07 Koszalin, 

4.12.2018 r. (3 złote, 3 srebrne, 4 brązowe) 
 

OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE NAUKI 
 

Laureaci konkursów 
l.p. Nazwa konkursu Ilość laureatów 
Szkoła podstawowa 
1 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny “Kangur“ 1 
2 Alfik matematyczny 1 
3 Mała Olimpiada  z Języka Polskiego   1 
4 Mała Olimpiada z Matematyki 1 
5 Mała Olimpiada z Informatyki 1 
Gimnazjum 
1 Maks Matematyczny 1 

Finaliści konkursów 
l.p. Nazwa konkursu Ilość finalistów 
Szkoła podstawowa 
1 Wojewódzki Konkurs Matematyczny 1 
Gimnazjum 
1 Konkurs Matematyczny organizowany przez ZKO 1 
2 Konkurs Geograficzny organizowany przez ZKO 1 
3 Konkurs Chemiczny  organizowany przez ZKO 1 
4 Konkurs Języka Angielskiego organizowany przez ZKO 2 
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OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE KULTURY 
 

Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu międzynarodowym 
1 Konkurs Plastyczny Nasi rówieśnicy, nasze miasta, nasze regiony – I miejsce 
2 Konkurs Plastyczny Nasi rówieśnicy, nasze miasta, nasze regiony – III miejsce 

 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE NAUKI 

 
Laureaci konkursów 

l.p. Nazwa konkursu Ilość laureatów 
1 Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 1 
2 Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 1 

Finaliści konkursów 
l.p. Nazwa konkursu Ilość finalistów 
1 Konkurs Języka Angielskiego The Big Challenge 1 
2 Konkurs Kangur Matematyczny 4 
3 Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 1 + 2 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE KULTURY 

 
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
1 „Jajo Wielkanocne”-VIII Edycja Konkursu - II miejsce 
2 XII Turniej Recytatorski Twórczości Religijnej – I miejsce 

 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu w Koszalinie 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE KULTURY 

 
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim 
1 Konkurs historyczny „ Wokół symboli narodowych” – 5 finalistów 
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
1 Diecezjalny Przegląd Pieśni Patriotycnej - I miejsce 
2 I miejsce w Powiatowym Konkursie fotograficznym „Kwiaty Polskie” z okazji 90-lecia LOP 

 
Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF w Koszalinie 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE SPORTU 

 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu międzynarodowym 
1 II Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy Zygmunta Kreta kat. 47 kg – II miejsce 
2 Międzynarodowe zawody Hamburger Meisterschaften im Ringkampf – I miejsce 
3 Międzynarodowe zawody zapaśnicze o Puchar Rolanda, Stendal,  kategoria 54 kg  

– I miejsce 
4 Międzynarodowy Turniej Kyokushin Karate o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin  

– II miejsce 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim 
1 Puchar Polski Kadetów  w Zapasach w Stylu Wolnym im. K. Waliszewskiego kat. 45 kg – I 

miejsce 
2 Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Zapasach – I miejsce 
3 Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Kadetów w Zapasach  
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w Stylu Wolnym – I miejsce 
4 I Ogólnopolski Turniej mini zapasów dzieci i młodzików o Puchar Burmistrza Miasta  

i Gminy Pelplin – I miejsce 
 

OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE NAUKI 
 

Laureaci konkursów 
l.p. Nazwa konkursu Ilość laureatów 
1 Konkurs Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych 1 
2 Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych 1 

Finaliści konkursów 
l.p. Nazwa konkursu Ilość finalistów 
1 Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych 2 
2 Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów 2 
3 Konkurs Historyczny dla uczniów gimnazjów 2 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE KULTURY 

 
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu międzynarodowym 
1 XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Tańca „Majowa Nutka”. Kwalifikacja do 

Międzynarodowego Festiwalu Młodych Talentów „ Złote Talenty w Złotej Pradze” 
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim 
1 Ogólnopolski Konkurs na Teksty Piosenek - laureat 
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
1 Wojewódzki Konkurs Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Komendy Wojewódzkiej Policji w 

Szczecinie na logo Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji 
Psychoaktywnych w tym nowych narkotyków – II miejsce  

 
Szkoła Podstawowa nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE SPORTU 

 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu międzynarodowym 

1 II miejsce: XIX Międzynarodowy Turniej dla Dzieci i Młodzieży „Arka Gdynia Cup” 
2 III miejsce: Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej w Szczecinie 

Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim 
1 I miejsce: XIII Edycja Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” 
2 III miejsce: Ogólnopolski III Turniej Piłki Nożnej „Arkonia Cup” 
3 III miejsce: Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt im. Mariana Skrabalakat w Gardei 
4 III miejsce: VII Festiwal Piłki Ręcznej w Nowej Karczmie 
5 II miejsce: Turniej Piłki Nożnej „Rewalandia” w Rewalu (młodzież z klasy sportowej SP 7) 

Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
1 III miejsce drużynowo: II Turniej o Puchar Dyrektora MGOKiS (wojewódzki) 
2 III miejsce: Półfinał Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w mini piłce ręcznej dziewcząt 
3 I miejsce: Mistrzostwa Powiatu Igrzysk Dzieci w mini piłce ręcznej dziewcząt  
4 III miejsce: Mistrzostwa Powiatu Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt 
5 II miejsce: Mistrzostwa Województwa piłki nożnej (ZZPN) 
6 III miejsce: Półfinał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w mini piłce nożnej chłopców 
7 I miejsce: Mistrzostwa Powiatu Igrzysk Dzieci w  mini piłce nożnej chłopców  
8 III miejsce: Mistrzostwa Powiatu Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt 

9 II miejsce drużynowo: Mistrzostwa Powiatu Igrzysk Dzieci w drużynowych zawodach pływackich 
chłopców 
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10 I miejsce: Mistrzostwa Powiatu Igrzysk Dzieci w drużynowych biegach przełajowych chłopców  
11 I miejsce: Liga Wojewódzka juniorów do 15 lat – awans do Centralnej Ligi Juniorów  
12 II miejsce drużynowo: Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w drużynowych biegach przełajowych 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE NAUKI 

 
Laureaci konkursów 

l.p. Nazwa konkursu Ilość laureatów 

1 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych 
Województwa Zachodniopomorskiego 1 

2 

Etap wojewódzki XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. 
majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w 
latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” 
województwa zachodniopomorskiego 

2 

3 Mała Olimpiada Przedmiotowa z matematyki  1 
Finaliści konkursów 

l.p. Nazwa konkursu Ilość finalistów 

1 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych 
Województwa Zachodniopomorskiego 

1 

2 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych 
Województwa Zachodniopomorskiego 

1 

3 Wojewódzki Konkurs Matematyki dla Szkół Podstawowych 
Województwa Zachodniopomorskiego 1 

4 

Etap wojewódzki XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. 
majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w 
latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” 
województwa zachodniopomorskiego 

1 

 
Pozostałe osiągnięcia w dziedzinie nauki 

 
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu międzynarodowym 
1 1 wynik bardzo dobry: Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” 
2 15 wyróżnień: Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” 
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim 
1 1 wyróżnienie:III Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w 

obronie granic i niepodległości” 
2 14 laureatów: Ogólnopolski Konkurs ZUCH (uwzględnia elementy edukacji polonistycznej, 

społeczno-przyrodniczej i matematycznej) 
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
1 I miejsce: XVII Regionalny Konkurs Ortograficzny dla klas 3 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE KULTURY 

 
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu międzynarodowym 

1 III miejsce: XXVII Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Majowa Nutka” 
2 5 wyróżnień: Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Nasi rówieśnicy, nasze miasta i regiony” 

Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim 

1 
1 laureat i 1 wyróżnienie: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - projekt lalki PippiPończoszanki (3. 
Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej w Koszalinie)  

2 1 wyróżnienie: Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „My jesteśmy radością - wszystkie 
dzieci mają marzenia”  

3 1 x II miejsce: Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Moje wakacyjne wojaże po świecie”  
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4 2 x I miejsce, 1 x III miejsce: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sport w mojej rodzinie”  

5 2 x II miejsce, 1 x III miejsce oraz 1 wyróżnienie: Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Techniczny 
„Wspomnienia z wakacji”  

Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
1 II miejsce: Konkurs Plastyczny „Wejdź w świat fantastyki” 

2 I i III miejsce i 3 wyróżnienia: VII Regionalny Konkurs Grafiki Komputerowej „Rysowanie na 
ekranie” dla uczniów klas młodszych szkół podstawowych 

3 1 finalista: Regionalny Konkurs Recytatorski, „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” 
4 4 nagrody: Powiatowy Konkurs Poetycki „Koszalińska niezapominajka” 
5 1 wyróżnienie: Powiatowy Konkurs Plastyczny „Bocian biały i jego środowisko” 
6 II miejsce i 2 wyróżnienia: Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moje Miasto Koszalin” 

7 4 x I miejsce, 2 x II miejsce, 2 x III miejsce i 2 wyróżnienia: Powiatowy Konkurs Plastyczny 
„Nieznany świat czeka za drzwiami - trzeba je tylko otworzyć” 

8 
2 nagrody: XIV Międzyszkolny Konkurs Fotografii Dziecięcej (regionalny zasięg - pod 
patronatem Prezydenta Miasta Koszalina i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty)  

9 1 laureat:  Powiatowy Konkurs Plastyczny „Ilustrujemy książki Adama Bahdaja” 

10 
III miejsce i wyróżnienie: Wojewódzki Konkurs plastyczny „100 lat odzyskania przez Polskę 
niepodległości”  

11 
szczególne wyróżnienie: Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Dbamy o środowisko - segregujemy 
odpady”  

12 8 x II miejsce, 13 x III miejsce i 4 wyróżnienia: Regionalny Konkurs IPN w Szczecinie „Wokół 
Symboli Narodowych” 

 
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE NAUKI 

 
Finaliści konkursów 

l.p. Nazwa konkursu Ilość finalistów 
1 Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego 1 
2 Wojewódzki Konkurs z Geografii 1 
3 Wojewódzki Konkurs z Biologii 1 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE KULTURY 

 
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim 
1 2 miejsce w IX Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Lęborku 

 
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE SPORTU 

 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu międzynarodowym 
1 I miejsce w XVI Międzynarodowym Biegu Wenedów – rocznik 2010 
2 III miejsce w Międzynarodowych Zawadach pływackich o Puchar Prezydenta Olsztyna -  100m 

styl motylkowy 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim 
1 I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju mini koszykówki z okazji Dnia Dziecka w Bydgoszczy – 

dziewczęta 
2 V miejsce w XXII Ogólnopolskim Turnieju mini koszykówki dziewcząt „ELBASKET 2018” w 

Elblągu 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
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1 Mistrzostwo ligi U 13 Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki - chłopcy 
2 I miejsce ligi U 13 Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki - dziewczęta 
3 II miejsce w Finale Mistrzostw Województwa ID w mini koszykówce dziewcząt 
4 V miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w koszykówce dziewcząt 
5 VI miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w koszykówce chłopców 
6 VI miejsce w Otwartych Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego Juniorów w 

szachach szybkich – do lat 10; powołanie do wojewódzkiej kadry młodzików w szachach na 
Mistrzostwa Polski 

7 III miejsce w Grand Prix Woj. Zachodniopomorskiego i Lubuskiego w pływaniu – 100m styl 
motylkowy 

8 III miejsce w Grand Prix Woj. Zachodniopomorskiego i Lubuskiego w pływaniu – 200m styl 
zmienny 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE NAUKI 

 
Laureaci konkursów 

l.p. Nazwa konkursu Ilość laureatów 
1 Konkurs Języka Angielskiego zorganizowany przez 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół 
podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 
2017/2018 

2 

Finaliści konkursów 
l.p. Nazwa konkursu Ilość finalistów 
1 „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1992. O 

niepodległość  i granice Rzeczypospolitej” 
1 

2 Konkurs Matematyczny zorganizowany przez Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych województwa 
zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2017/2018 

1 

3 Konkurs Języka Polskiego zorganizowany przez Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych województwa 
zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2017/2018 

1 

4 Konkurs Języka Angielskiego zorganizowany przez 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół 
podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 
2017/2018 

2 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE KULTURY 

 
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
1 I miejsce i 2 wyróżnienia w VII Regionalnym Konkursie Grafiki Komputerowej „Rysowanie na 

ekranie” 
 

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy 
 

OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE SPORTU 
 

Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim 
1 Ogólnopolski Turniej Dwójek Kinder + Sport -I i II miejsce 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
1 X Edycja Turnieju Mini Siatkówki o Puchar Pomorza - III miejsce 
2 Turniej Dwójek Kinder + port -I i III miejsce 
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OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE NAUKI 
 

Laureaci konkursów 
l.p. Nazwa konkursu Ilość laureatów 
1 Wojewódzki  Konkurs Kuratoryjny z Języka Angielskiego 1 
2 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół 

podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 
2017/2018. 

1 

Finaliści konkursów 
l.p. Nazwa konkursu Ilość finalistów 
1 Wojewódzki  Konkurs Kuratoryjny z Języka Angielskiego 2 
2 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół 

podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 
2017/2018. 

1 

 
 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie 
 

OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE SPORTU 
 

Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu międzynarodowym 
1 II miejsce, Międzynarodowy Festiwal Piłki Ręcznej Dziewcząt Szczecin Handball Cup 2018, CKS 

Szczecin 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim 
1 II m – Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Halowej i Plażowej o puchar Rektora Politechniki 

Koszalińskiej – organizator Politechnika Koszalińska 
2 III m – 32 Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt i chłopców – organizator 

CKS Szczecin 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
1 II miejsce – Finały Wojewódzkie w Mini Koszykówce Chłopców, SZS Szczecin 
2 II miejsce – Finały Wojewódzkie w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt, SZS Szczecin 
3 II miejsce – Finały Wojewódzkie Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku, PZPN 
4 IV m – Mistrzostwa Województwa w Drużynowych Szachach dziewcząt i chłopców – 

organizator WSZS 
 

OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE NAUKI 
 

Laureaci konkursów 
l.p. Nazwa konkursu Ilość laureatów 
1 Przedmiotowy Konkurs Matematyczny 1 
2 Mała Olimpiada Przedmiotowa z Przyrody 1 
3 Laureatka konkursu języka angielskiego dla gimnazjalistów 2017/2018. 1 

Finaliści konkursów 
l.p. Nazwa konkursu Ilość finalistów 
1 Przedmiotowy Konkurs Matematyczny 1 
2 Przedmiotowy Konkurs Języka Angielskiego 2 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE KULTURY 

 
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim 
1 II m – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny UNICEF „Zwierzęta Afryki” – organizator SP 17 Koszalin 
2 Wyróżnienie – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Lalka – Lalki Świata” – organizator GOKiP w 
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Gromadce 
3 Wyróżnienie – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „100 lat Niepodległości” – organizator SP 17 w 

Koszalinie 
4 II m – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kartka świąteczna do św. Mikołaja niesiona przez Orła 

Białego” – organizator SP 6 w Radomiu 
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
1 I m – Miejski Konkurs Artystyczny z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości „Kocham 

Polskę” – organizator MOJSIUK 
2 Wyróżnienie – Konkurs Plastyczny „Nasza wolna, piękna Polska” – organizator Pałac Młodzieży i 

Urząd Miasta 
3 I m – XIII Diecezjalny Turniej Recytatorski Twórczości Religijnej – organizator Wydział 

Katechetyczny Klubu Inteligencji Katolickiej 
4 III m – XIII Diecezjalny Turniej Recytatorski Twórczości Religijnej – organizator Wydział 

Katechetyczny Klubu Inteligencji Katolickiej 
5 wyróżnienie – XIII Diecezjalny Turniej Recytatorski Twórczości Religijnej – organizator Wydział 

Katechetyczny Klubu Inteligencji Katolickiej 
 

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie 
 

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE SPORTU 
 

Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim 
1 I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej w Mielnie  
2 Finał Mistrzostw Polski w Turnieju Kinder + Sport dziewcząt w kategorii wiekowej klas V 
3 IX miejsce w Mistrzostwach Polski w piłce ręcznej na plaży  
4 Powołanie 2 zawodniczek do Kadry Polski Kadetek 
5 I miejsce w II Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości w Poznaniu 
6 III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców o Puchar Prezydenta Ostrowa 

Wielkopolskiego 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
1 I miejsce w turnieju piłki ręcznej w Nowogardzie  
2 II miejsce w Mistrzostwach Województwa Igrzysk Młodzieży Szkolnej (Gimnazjada) 
3 III miejsce w Mistrzostwach Województwa Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
4 Powołanie 8 zawodniczek do Kadry Województwa Młodziczek - Kadetek 
5 I miejsce w Mistrzostwach Województwa w szachach drużynowych  
6 II miejsce w Mistrzostwach Województwa w tenisie stołowym  
7 Finał Województwa Ligi Kadetek ZZPS (siatkówka) 
8 Finał Województwa Ligi Młodziczek ZZPS (siatkówka) 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE NAUKI 

 
Laureaci konkursów 

l.p. Nazwa konkursu Ilość laureatów 
1 Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych w 

województwie zachodniopomorskim w roku szkolnym 2017/2018  
1 

2 Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w 
województwie zachodniopomorskim w roku szkolnym 2017/2018 

2 

3 Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych w 
województwie zachodniopomorskim w roku szkolnym 2017/2018  

1 

4 Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów województwa 
zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2017/2018  

1 

5 Konkurs Fizyczny dla gimnazjalistów województwa 1 
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zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2017/2018  
6 Konkurs Biologiczny dla gimnazjalistów województwa 

zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2017/2018  
1 

7 Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów województwa 
zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2017/2018  

1 

8. Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 1 
9. Mała Olimpiada Przedmiotowa z matematyki 2 
10 Mała Olimpiada Przedmiotowa z przyrody 2 
11 Mała Olimpiada Przedmiotowa z języka angielskiego 1 
12 Mała Olimpiada Przedmiotowa z plastyki 1 

Finaliści konkursów 
l.p. Nazwa konkursu Ilość finalistów 
1 Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych w 

województwie zachodniopomorskim w roku szkolnym 2017/2018  
2 

2 Konkurs Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych w 
województwie zachodniopomorskim w roku szkolnym 2017/2018 

2 

3 Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w 
województwie zachodniopomorskim w roku szkolnym 2017/2018 

6 

4 Konkurs Polonistyczny dla gimnazjalistów województwa 
zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2017/2018  

1 

5 Konkurs Języka Angielskiego dla gimnazjalistów województwa 
zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2017/2018  

2 

6 Konkurs Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów województwa 
zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2017/2018  

2 

7 Konkurs Biologiczny dla gimnazjalistów województwa 
zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2017/2018  

1 

8 Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów województwa 
zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2017/2018  

1 

9 Konkurs Historyczny dla gimnazjalistów województwa 
zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2017/2018  

2 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE KULTURY 

 
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu międzynarodowym 
1 2 wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży w 

Słupsku 
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim 
1 Nagroda Główna w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na projekt lalki Pippi  

Pończoszanki  
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
1 Laureat XV Edycji Diecezjalnego Konkursu Plastycznego pt. „Mój Kościół na Pomorzu”  

 
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. K. Makuszyńskiego 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE KULTURY 

 
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim 
1 Konkurs Diecezjalny „ Mój kościół na Pomorzu”- laureat 
2 Konkurs Plastyczno-Techniczny „ Wspomnienia z wakacji”- dwa I miejsca, dwa II miejsca, dwa III 

miejsca 
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Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie 
 

OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE SPORTU 
 

Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu międzynarodowym 
1 II miejsce w III Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej w Rewalu 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim 
1 I miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej Plażowej  

w Szczecinie w kategorii juniorów młodszych 
2 I miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej Plażowej  

w Szczecinie w kategorii młodzik 
3 II miejsce w X Jubileuszowym Turniej Piłki Ręcznej Chłopców w Wągrowcu 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
1 III miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Chłopców 
2 III miejsce w Turnieju Mini Piłki Ręcznej z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości w 

Drawnie 
 

OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE NAUKI 
 

Laureaci konkursów 
l.p. Nazwa konkursu Ilość laureatów 
1 Wojewódzki Konkurs Polonistyczny (gimnazjum) 1 
2 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego (gimnazjum) 2 
3 Wojewódzki Konkurs Geograficzny  (gimnazjum) 2 
4 Wojewódzki Konkurs Historyczny (gimnazjum) 1 
5 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego (szkoła podstawowa) 1 
6 Wojewódzki Konkurs Matematyczny (szkoła podstawowa) 2 
7 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego (szkoła podstawowa) 4 

Finaliści konkursów 
l.p. Nazwa konkursu Ilość finalistów 
1 Wojewódzki Konkurs Polonistyczny (gimnazjum) 1 
2 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego (gimnazjum) 11 
3 Wojewódzki Konkurs Matematyczny (gimnazjum) 2 
4 Wojewódzki Konkurs Geograficzny  (gimnazjum) 1 
5 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego (gimnazjum) 1 
6 Wojewódzki Konkurs Historyczny (gimnazjum) 1 
7 Wojewódzki Konkurs Biologiczny (gimnazjum) 2 
8 Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie (gimnazjum) 1 
9 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego (szkoła podstawowa) 3 
10 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego (szkoła podstawowa) 4 
11 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego (szkoła podstawowa) 2 

 
OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE KULTURY 

 
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu międzynarodowym 
1 I miejsce w Polsce w kategorii uczniów klas siódmych w międzynarodowym konkursie The Big 

Challenge 
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim 
1 I miejsce w kategorii szkół podstawowych w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „100. 

Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – rola Marszałka Józefa Piłsudskiego”. 
2 2 laureatów ogólnopolskiego konkursu „Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej” XXIV sesji 

Sejmu Dzieci i Młodzieży 
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3 Nagroda główna i wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na projekt maskotki 
Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show Radom 2018 

4 III miejsce i wyróżnienie w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego ,,Lotnicy – 
podniebni bohaterowie’’ 

5 III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Lotnictwie Polskim „Skrzydlaci Rycerze” 
6 III miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Na stalowych skrzydłach" 

 
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois w Koszalinie 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE SPORTU 

 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
1 I miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Pływaniu Drużynowym dziewcząt 
2 I miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Pływaniu Drużynowym chłopców 
3 II miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym       chłopców 
4 III miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Szachach Drużynowych dziewcząt i chłopców 
5 IV miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Siatkówce dziewcząt 
6 VI miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowych Biegach Przełajowych  dziewcząt 
7 VI miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Sztafetowych Biegach Przełajowych dziewcząt 
8 VI miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Unihocu dziewcząt 
9 VII miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Unihocu chłopców 
10 VII miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowej Lidze LA dziewcząt 
11 V miejsce we współzawodnictwie szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 

2017/2018 w woj. Zachodniopomorskim 
 

OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE NAUKI 
 

Laureaci konkursów 
l.p. Nazwa konkursu Ilość laureatów 
1 Olimpiada Geograficzna 1 
2 Olimpiada Filozoficzna 1 

Finaliści konkursów 
l.p. Nazwa konkursu Ilość finalistów 
1 Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 5 
2 Olimpiada Geograficzna 1 
3 Olimpiada Filozoficzna 1 
4 Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności 1 
5 Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 1 
6 Olimpiada Teologiczna 1 
7 Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową  1 
8  2 miejsce w Ogólnopolskim Finale Międzynarodowego Konkursu 

„Jugend deabttiert international”  2018r 
1 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE KULTURY 

 
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim 
1 Zdobycie „Złotego Wilka”- Pierwszego miejsca w Polsce za projekt „Odjazdowa Sztuka 

Koszalińska” w temacie Kultura, w ramach Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. 
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
1 Zdobycie „Srebrnego Wilka”- Pierwszego miejsca w Polsce za projekt „Odjazdowa Sztuka 

Koszalińska” w temacie Kultura 
2 Laur Made In Koszalin w kategorii kultura i Dessign 
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II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE SPORTU 

 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
1 II m. w Mistrzostwach Woj. w Tenisie Stołowym dziewcząt 
2 IX m. w Mistrzostwach Polski Sprawni jak Żołnierze 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE NAUKI 

 
Laureaci konkursów 

l.p. Nazwa konkursu Ilość laureatów 
1 Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 1 
2 Olimpiada Medialna 1 
3 Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 1 

Finaliści konkursów 
l.p. Nazwa konkursu Ilość finalistów 
1 Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 1 
2 Olimpiada Filozoficzna 1 
3 Olimpiada Geograficzna 1 
4 Olimpiada Historyczna 1 
5 Olimpiada Języka Rosyjskiego 1 
6 Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 2 
7 Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej 1 
8 Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 1 
9 Olimpiada Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego 1 
10 Olimpiada Wiedzy o Prawie 1 

 
VI Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie z oddziałami gimnazjalnymi Gimnazjum nr 6 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE SPORTU 

 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim 
1 Puchar Polski w Siłowaniu na Ręce 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
1 I m Licealiada - Sztafetowe Biegi Przełajowe Chłopców  
2 I m Licealiada -  Unihokej Chłopców  
3 I m w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w koszykówce dziewcząt 
4 I m w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w koszykówce chłopców 
5 III m Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w biegach przełajowych chłopców 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE NAUKI 

 
Laureaci konkursów 

l.p. Nazwa konkursu Ilość laureatów 
1 Wojewódzki Konkurs Chemiczny 3 
2 Wojewódzki Konkurs Geograficzny 2 
3 Wojewódzki Konkurs Biologiczny 1 
4 Wojewódzki Konkurs Historyczny 3 
5 Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie 1 
6 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 6 
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7 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 2 
8 Wojewódzki Konkurs Matematyczny 1 
9 Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. Marka Gajewskiego „Losy 

żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i 
granice Rzeczypospolitej” 

1 

10 Olimpiada Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa etap 
wojewódzki 

2 

11 Rejonowy Konkurs z Języka Polskiego 2 
12 Rejonowy Konkurs Historyczny 2 
13 Rejonowy Konkurs Języka Angielskiego 2 
14 Rejonowy Konkurs Biologiczny 2 
15 Rejonowy Konkurs Geograficzny 1 
16 Rejonowy Konkurs Języka Niemieckiego 1 
17 Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia 1 

Finaliści konkursów 
l.p. Nazwa konkursu Ilość finalistów 
1 Olimpiada Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa – etap 

centralny 
1 

2 Rejonowy Konkurs  Chemiczny 1 
3 Rejonowy Konkurs Geograficzny 1 

 
 Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie  

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE SPORTU 

 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu międzynarodowym 
1 Aleksy Hoppe – III i V miejsce w Pucharze Europy w judo, reprezentant Polski 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
1 II miejsce w Licealiadzie w badmintonie 

 
Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie (V Liceum i oddziały Gimnazjum nr 4) 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE SPORTU 

 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu międzynarodowym 
1 I miejsce  w Międzynarodowym Turnieju Trzech Króli w Piłce Ręcznej dziewcząt w Koszalinie – 

uczennice z klasy sportowej 2gd 
2 I miejsce  w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt „Pantera Cup” w Dopiewie – 

uczennice z klasy sportowej 2gd 
3 I miejsce  w grupie B w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt w Kopenhadze – 

uczennice z klasy sportowej 3gd 
4 Srebrny medal na Mistrzostwach Świata w Kickboxingu w formule Kick Light 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim 
1 III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt w Gnieźnie – uczennice z klasy 

sportowej 2gd 
2 V miejsce w Mistrzostwach Polski o Puchar Prezesa ZPRP w Piłce Ręcznej Młodziczek – 

uczennice z klasy sportowej 2gd 
3 Brązowy medal Mistrzostw Polski Drużyn Klubowych w Badmintonie 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
1 III miejsce Mistrzostw Polski Drużyn Wojewódzkich w Badmintonie Chłopców 
2 II miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Koszykówce Dziewcząt 
3 II miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Koszykówce Chłopców 
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4 II miejsce w  Finale Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Ręcznej Chłopców 
5 I miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Badmintonie Dziewcząt 
6 I miejsce w Finale Wojewódzkich Zawodów Sprawnościowo-Obronnych „Sprawni Jak Żołnierze” 

w udzielaniu Pierwszej Pomocy 
7 I miejsce w Finale Wojewódzkich Zawodów Sprawnościowo- Obronnych „Sprawni Jak 

Żołnierze” w klasyfikacji indywidualnej 
 

OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE NAUKI 
 

Finaliści konkursów 
l.p. Nazwa konkursu Ilość finalistów 
1 Wojewódzki Konkurs Geograficzny 1 
2 Wojewódzki Konkurs Biologiczny 1 
3 XIX edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy geologiczno – 

środowiskowej „Nasza Ziemia…” 
1 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE KULTURY 

 
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim 
1 II miejsce w ogólnopolskim konkursie na film promujący zasady savoir-vivr’u „Od ignoranta do 

eleganta” 
2 Nagroda Specjalna dla Patrycji Wirkus w III edycji festiwalu „Swego nie znacie” 

 
Zespół Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE SPORTU 

 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu międzynarodowym 
1 Brązowy medal w Mistrzostwach Świata Kadetów i Juniorów w Kickboxingu 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim 
1 Mistrz Polski Juniorów w Kickboxingu w formule Kick-Light 
2 Brązowy medalista Mistrzostw Polski w Taekwondo 
3 I miejsce w Mistrzostwach Polski w kickboxingu w formule Light- Contact 

 
Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE SPORTU 

 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
1 Zakwalifikowanie się do finału unihokeja chłopców w Szczecinku 
2 Zakwalifikowanie się do finału unihokeja dziewcząt w Mrzeżynie 

 
 

Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie 
 

OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE NAUKI 
 

Laureaci konkursów 
l.p. Nazwa konkursu Ilość laureatów 
1 Olimpiada Innowacji Technicznych  i Wynalazczości – Blok A – 

Innowacyjność – w kategorii  P – pomoc dydaktyczna – etap ogólnopolski 
(III miejsce) 

3 
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Finaliści konkursów 
l.p. Nazwa konkursu Ilość finalistów 
1 Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. 1 
2 Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości – Blok B Wynalazczość 1 
3 XLIV Olimpiady Wiedzy Technicznej w grupie tematycznej elektryczno-

elektronicznej – etap okręgowy(IV miejsce) 
1 

4 Olimpiady Innowacji Technicznych  i Wynalazczości – Blok A – 
Innowacyjność – w kategorii  P – pomoc dydaktyczna – etap ogólnopolski 
(III miejsce) 

1 

 
Zespół Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE SPORTU 

 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu międzynarodowym 
1 Drift samochodowy - Mistrzostwa Europy  
2 Srebrny medal Turnieju międzynarodowego w Czechach - VI 2018 r. 
3 Złoty medal w Turnieju międzynarodowym z Niemcami i Ukrainą - XI 2018r. 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim 
1 Wicemistrz  Polski juniorów - marzec 2018r. 
2 Brązowy medalista (3 miejsce) w Pucharze Polski –XI 2018r. 

  
Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie 

 
OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE SPORTU 

 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
1 Mistrzostwa województwa zachodniopomorskiego w koszykówce chłopców w Koszalinie– II 

miejsce 
2 Halowe mistrzostwa województwa zachodniopomorskiego w piłce nożnej w Choszcznie – VI 

miejsce 
 

OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE KULTURY 
 

Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim 
1 Konkurs plastyczny – „Moje wakacje” - wyróżnienie 
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
1 Powiatowy konkurs plastyczny dla szkół „BHP w twojej szkole” – III miejsce 
2 Miejski Konkurs o Morzu Bałtyckim – zdobycie nagrody i udział w rejsie żaglowcem La Grace 
3 Wojewódzki konkurs wiedzy o regionie w Suliszewie - wyróżnienie 
4 Wojewódzki konkurs patriotyczny pt. ”Józef Piłsudski – wielki Polak i patriota” w Koszalinie – I i 

III miejsce  
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie 
 

OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE SPORTU 
 

Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim 
1 24-27.05.2018 – X Ogólnopolski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych Polska, drużyna 

dziewcząt – 3 miejsce, drużyna chłopców – 3 miejsce 
2 09-12.06.2018 XI ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, złoty medal w pchnięciu 

kulą dziewcząt, bieg kobiet na 200 m – 4 i 5 miejsce, bieg kobiet na 800 m – 5 miejsce, złoty 
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medal w biegu sztafetowym kobiet 4X400 m 
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
1 20.03.2018 – XV Regionalne Zawody Pływackie dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, na 

dystansie 25 m – 2 złote medale, 1 – srebrny medal, 3 – brązowe medale 
2 03.10.2018 Regionalne Biegi Przełajowe (Szczecinek), I miejsce -1, II miejsce - 3, III - 4 
3 28.11.2018 XXII Regionalny Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych (Koszalin), I miejsce  

dziewczęta, II miejsce dziewczęta, II miejsce chłopcy(gr I), III miejsce chłopcy (grII) 
 
 

Pałac Młodzieży w Koszalinie 
 

OSIĄGNIECIA W DZIEDZINIE KULTURY 
 

Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu międzynarodowym 
1. Międzynarodowy Konkurs im. Włodzimierza Pietrzaka „Całej Ziemi jednym objąć nie można 

uściskiem”- Turek, 03.03.2018 r. – I i II miejsca 
2. Międzynarodowy Konkurs Fotografii „Muzealne spotkanie z fotografią” - Koszalin, 20.09.2018 r. 

– nagroda 
3. IX Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny "Matematyka w Obiektywie" - Szczecin, 17.12.2018 

r. - I miejsce 
4. XI Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny "Dzieła mistrzów inspiracją współczesnej fotografii" 

- Lublin, 8.12.2018 r. – II nagroda x2, Kwalifikacja do wystawy x2 
5. V Bałtycki Festiwal Gitary Elektrycznej, Mielno, 1-3.05.2018 r. – II miejsce 
6. XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Tańca MAJOWA NUTKA – Częstochowa, 5-7.05.2018 

r.- Złota Półnutka, Brązowa Nutka 
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim 
1 V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Jej portret, Jego portret, Ich portret” – Płock, 12.03.2018 

r. - I Nagroda 
2 X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Fotograficzny  „Witkacy i ja”  - Słupsk, 25.03.2018 r – 

wyróżnienie 
3 Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Inny” – Łódź, 20.04.2018 r.- II nagroda, Kwalifikację do 

wystawy 
4. XVII Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” Koszalin 

2018 – Koszalin, 09.06.2018 r. – I miejsce, III miejsce x2, Nagroda Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty x2 

5. IV Konkurs „ Baśniowy Świat” Wejherowo 2018 – Wejherowo, 09.06.2018 r. – II miejsce 
6. IX Ogólnopolskie Biennale Plastyczno-Fotograficznego Dzieci i Młodzieży „PRZYRODA” Radom 

2018 – Radom, 21.06.2018 r. – wyróżnienie 
7. V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Moje miejsce na ziemi” –Oświęcim, 08.11.2018 r. – 

wyróżnienie 
8. XVII Przegląd Fotografii Dzieci i Młodzieży „Gorzów 2018” – Gorzów Wlkp., 15.12.2018 r. – I, II 

miejsca i wyróżnienie, kwalifikacje do wystawy x4 
9. V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny “Społeczeństwo w obiektywie” – Szczecin, grudzień 2018 

r. – I nagroda 
10. I Ogólnopolski Konkurs Biennale Grafiki Komputerowej i Miniatury Plastycznej „W Odcieniach 

Bieli” portret zwierząt organizowany przez MDK Wrocław – wyróżnienie i Kwalifikacja do 
wystawy 

11. Konkurs Recytatorski Poezji Łacińskiej CERTAMEN RECITANDI LESNENSE – Leszno, 19.04 2018 
r.- II miejsce 

12. XV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej „Reflektor” – Koszalin 21.04.2018 r. 
III miejsce 

13. XV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej REFLEKTOR, Koszalin – 21.04.2018 r – II miejsce 
14. X Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Siedem grzechów głównych” – Dąbrowa 
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Górnicza, marzec 2018 – wyróżnienie 
15. VI Ogólnopolski Konkurs Gitarowy „Hity na Gitarze” – Koszalin, 10.03.2018 r. 

I miejsce x2, III miejsce x2 
16. XX Przegląd Muzyki Gitarowej, MDK Słupsk, 21.04.2018 r. – I miejsce, II miejsce x2, III miejsce 
17. XVI Ogólnopolski Konkurs Gitarowy GRA GITARA, Olsztyn, 09.06.2018 r. – I miejsce x2, II miejsce 

x2, III miejsce i wyróżnienie 
18. Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego Solo Duet – Bydgoszcz, 22.04.2018 r.- VIII miejsce 
19. Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne -  Elbląg, 16.06.2018 .r – III miejsce , V miejsce x4, VII 

miejsce x2 
20. Mistrzostwa Polski w Tańcu Nowoczesnym (kategoria formacja)  

Żuławy Dance Project – IV edycja – Elbląg 24.02.2018 r. –I miejsce 
21. XIII Ogólnopolski Konkurs Młodych Wykonawców Piosenki LAUR 2018 - Sędziszów, 2.06.2018 r. 

–złoty laur 2018 
22. XIV Festiwal Zaczarowanej Piosenki - Warszawa, 5.05.2018 r. -półfinalistka 
23. XXXIII Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej im. Skamandrytów w 

Połczynie Zdroju – wyróżnienie 
24. III Dziecięco – Młodzieżowy Festiwal Piosenki Polskiej, Kruszwica 13014.10.2018r. 

Srebrna Nuta/II miejsce, Srebrna Nuta/II miejsce, Srebrna Nuta/II miejsce 
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim 
1 XV Międzyszkolny Konkurs Fotografii Dziecięcej - Koszalin, styczeń 2018 r. – I miejsce, II 

miejsce, wyróżnienie 
2 Pomorze Zachodnie - TO My! - "Wokół nas - ludzie, miejsce, sytuacje" 2018, - Koszalin, 

21.04.2018 r. –III miejsce 
3 Eliminacje wojewódzkie 63 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego - Szczecin, 28.04.2018 r. 

–wyróżnienie, nagroda specjalna za kultywowanie piękna ojczystej mowy za staranną dykcję i 
utrzymanie zasad poprawnej wymowy polskiej.  
Nagroda przyznana przez Zespół Kultury Żywego Słowa Rady Języka Polskiego przy Prezydium 
Polskiej Akademii Nauk. 

4. Finał wojewódzki Małego Konkursu Recytatorskiego - Szczecin, 07.04.2018 r. - wyróżnienie 
5. XVI Konkurs Młodych Instrumentalistów, Człuchów, 17.03.2018 r. – I miejsce x2, III miejsce 

 
 
 
 
 
 
 
 


