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I. Informacje ogólne 
 

   

 

W roku szkolnym 2021/2022 Powiat Łódzki Wschodni był organem prowadzącym  

dla niżej wymienionych szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych: 

 

 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach,  

ul. Kościuszki 16. 

 

2) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach, ul. Wigury 2:  

− Technikum nr 1 w Koluszkach, 

− Branżowa Szkoła I stopnia w Koluszkach. 

  

3) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach, ul. Budowlanych 8:  

− Technikum nr 2 w Koluszkach, 

− II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach.   

 

W ramach szkół ponadpodstawowych funkcjonują oddziały szkół ponadgimnazjalnych,  

aż do czasu zakończenia cyklu kształcenia. 

 

4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach, ul. Budowlanych 8: 

− Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Koluszkach z oddziałem przedszkolnym, 

− Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Koluszkach, 

− Internat. 

 

5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach, ul. Korczaka 5, 

z zamiejscowymi stanowiskami pracy w Tuszynie i Rzgowie. 
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II. Stan organizacyjny szkół 
(wg SIO na dzień 30.09.2021 r.) 

 

Nazwa szkoły Liczba oddziałów  Liczba 

uczniów ogółem w tym ilość klas 

I LO w Koluszkach 15 4 kl. I, 4 kl. II, 7 kl. III 372 

ZS nr 1 

w Koluszkach 
12 

 

- w technikum 6 oddz.:  

1 kl. I, 1 kl. II, 3 kl. III, 1 kl. IV – razem uczniów 113 

- w branżowej szkole I stopnia 6 oddz.:  

2 kl. I, 2 kl. II, 2 kl. III – razem uczniów 122 

235 

 

ZS nr 2 

w Koluszkach 
17 

 

- w liceum ogólnokształcącym 4 oddz.:  

1 kl. I, 1 kl. II, 2 kl. III – razem uczniów 69 

- w technikum 13 oddz.:  

2 kl. I, 3 kl. II, 6 kl. III, 2 kl. IV – razem uczniów  275 

344 

 

Razem szkoły 
ponadpodstawowe 

44 951 

SOSW 

w Koluszkach 
10 

- 8 oddz. w szkole podstawowej specjalnej – w tym 1 

oddział przedszkolny – razem uczniów 48  

- 2  oddz. w szkole specjalnej przysposabiającej 

do pracy – razem uczniów 15 

63 

 

Razem wszystkie szkoły 54 1 014 
zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze 
X X 13 

zajęcia wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka 
X X 32 

 

W szkołach ponadpodstawowych (z wyjątkiem Szkoły Specjalnej Przysposabiającej  

do Pracy) prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni w roku szkolnym 2021/2022 

kształciło się łącznie 951 uczniów w 44 oddziałach.  

 

Poniższy wykres pokazuje ogólną liczebność poszczególnych szkół ponadpodstawowych  

w Powiecie oraz liczbę oddziałów w każdej z nich.  

 

Wykres nr 1.  
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Liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022 w porównaniu z rokiem szkolnym 2020/2021 

 

 

Nazwa szkoły Liczba uczniów 

w roku szkolnym 

2021/2022 
(dane wg SIO  

na 30.09.2021 r.) 

w roku szkolnym 

2020/2021 
(dane wg SIO  

na 30.09.2020 r.) 

I LO w Koluszkach 372 361 

ZS nr 1 w Koluszkach 235 222 

ZS nr 2 w Koluszkach 344 368 
Razem szkoły ponadpodstawowe 951 951 

SOSW w Koluszkach 
(łącznie z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi,  
bez zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) 

76 71 

OGÓŁEM  1027 1 022 

 

Reasumując, w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach ponadpodstawowych liczba 

uczniów jest taka sama jak w roku szkolnym 2020/2021, natomiast w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach liczba uczniów wzrosła o 5. Zmniejszyła się liczba 

dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju z 33 w roku szkolnym 2020/2021 na 32  

w roku szkolnym 2021/2022. 

 

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2021/2022 w porównaniu z rokiem szkolnym 

2020/2021 

 

 

Nazwa szkoły Liczba oddziałów 

w roku szkolnym 

2021/2022 
(dane wg SIO  

na 30.09.2021 r.) 

w roku szkolnym 

2020/2021 
(dane wg SIO  

na 30.09.2020 r.) 

I LO w Koluszkach 15 15 

ZS nr 1 w Koluszkach 12 11 

ZS nr 2 w Koluszkach 17 19 

Razem szkoły ponadpodstawowe 44 45 

SOSW w Koluszkach 10 9 

OGÓŁEM  54 54 

 

 

Porównując rok szkolny 2021/2022 z poprzednim rokiem szkolnym należy stwierdzić,  

że liczba oddziałów w szkołach ponadpodstawowych zmniejszyła się o 1, natomiast  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach zwiększyła się o 1  

w związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego. 
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SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

Zawody, rozszerzenia w poszczególnych klasach szkół ponadpodstawowych 

(liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2021 r.) 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach (15 oddziałów) 

 

Oddział Przedmioty w zakresie rozszerzonym 

 

Liczba 

uczniów 

Klasy I  

(po szkole podstawowej) 

 

1A1* język angielski, matematyka, informatyka 16 

1A2 język angielski, matematyka, fizyka 10 

1B język angielski, biologia, chemia 26 

1C język polski historia, wos, 27 

1D język angielski, geografia, matematyka 26 

Klasy II  

(po szkole podstawowej) 

2A język angielski, matematyka, informatyka 21 

2B biologia, chemia, fizyka 23 

2C język polski, historia, wos 22 

2D język angielski, geografia, matematyka 29 

Klasy III 

(po szkole podstawowej) 

3A język angielski, matematyka, informatyka 23 

3B biologia, chemia, matematyka 26 

3C język polski, historia, wos 22 

3D język polski, geografia, wos 24 

Klasy III 

(po gimnazjum) 

3ag1 * język angielski, matematyka, informatyka 15 

3ag2 język angielski, matematyka, fizyka 12 

3bg biologia, chemia, matematyka 21 

3cg1 * język polski, historia, wos 10 

3cg2 język polski, geografia, wos 19 

RAZEM 372 

* oddział łączony 

 

 

Programy, projekty realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w 

Koluszkach w roku szkolnym 2021/2022. 

 

Rządowy program „Aktywna tablica” 

 

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna 

tablica” Powiat otrzymał dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup monitorów interaktywnych 

przez I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach. Całkowita wartość zadania wyniosła 17 500,00 zł, 

z czego 14 000,00 zł stanowiła kwota dotacji, natomiast 3 500,00 zł wkład własny Powiatu. W 

ramach tych środków szkoła zakupiła 3 monitory interaktywne, dzięki którym podnoszone 

są kompetencje w ramach technologii informacyjno-komunikacyjnych zarówno uczniów jak i 

nauczycieli. Wykorzystanie sprzętu zwiększyło atrakcyjność zajęć lekcyjnych, dzięki możliwości 

tworzenia prezentacji multimedialnych, wykresów matematycznych itp. 
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„Utworzenie ekopracowni w i Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza  

w Koluszkach” 

 

W marcu 2022 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Łodzi złożono przygotowany przez dyrektora Liceum oraz nauczyciela fizyki wniosek dotyczący 

projektu na utworzenie nowej pracowni ekologicznej. Wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony 

dzięki czemu Powiat pozyskał dotację w wysokości 57 000 zł (wkład własny Powiatu wynosi  

3 000 zł) na utworzenie nowoczesnej pracowni fizycznej w Liceum wyposażonej w sprzęt i pomoce 

dydaktyczne. Łączna wartość projektu wynosi  60 000 zł. Będzie on realizowany w okresie od  

1 grudnia 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku. 

 

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach (12 oddziałów) 

 

• Technikum nr 1 w Koluszkach (6 oddziałów) 

 

Oddział Nazwa zawodu Liczba 

uczniów 

Klasa I  

(po szkole podstawowej) 
I TEIp * 

technik elektryk  4 

technik informatyk 14 

Klasa II  

(po szkole podstawowej) 
II TIPSp * 

technik pojazdów samochodowych 10 

technik informatyk 12 

Klasy III  

(po gimnazjum) 

III TE technik elektryk 15 

III TI technik informatyk 15 

Klasa III  

(po szkole podstawowej) 
III TEIp * 

technik elektryk  12 

technik informatyk 11 

Klasa IV  

(po gimnazjum) 
IV TEI * 

technik elektryk   8 

technik informatyk 12 

RAZEM 113 

* oddział łączony 

 

• Branżowa Szkoła I stopnia w Koluszkach (6 oddziałów)  

 

Oddział Nazwa zawodu 
Liczba 

uczniów 

Kl. I I mp mechanik pojazdów samochodowych 26 

Kl. I 

 
I wp 

klasa wielozawodowa: 

1) Fryzjer 

2) Sprzedawca 

3) Ślusarz  

4) Piekarz 

5) Cukiernik 

6) Elektryk 

7) Stolarz 

8) Monter sieci i instalacji 

sanitarnych 

24 

10 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

2 

 

Kl. II  

 
II mp 

mechanik pojazdów samochodowych 

 

20 

 

Kl. II II wp klasa wielozawodowa: 12 
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 1) Fryzjer 

2) Kucharz 

3) Piekarz 

4) Cukiernik 

5) Elektryk 

 

 

5 

1 

1 

1 

4 

 

Kl. III (po szkole 

podstawowej) 

III 

mwp* 

klasa wielozawodowa: 

1) Lakiernik samochodowy 

2) Fryzjer 

3) Sprzedawca 

4) Kucharz 

5) Piekarz 

mechanik pojazdów samochodowych 

 

8 

1 

4 

1 

1 

1 

9 

 

Kl. III (po gimnazjum) III mw* klasa wielozawodowa: 

1) Elektryk 

2) Fryzjer 

3) Sprzedawca 

4) Kucharz 

5) Piekarz 

6) Blacharz samochodowy 

mechanik pojazdów samochodowych 

 

14 

2 

6 

2 

2 

1 

1 

9 

 

RAZEM 122 

* oddział łączony 
 

Współpraca z przedsiębiorcami 

 

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w roku szkolnym 2021/2022 współpracował z następującymi 

przedsiębiorcami: 
 

➢ Przedsiębiorstwo AGAT S.A. 

Współpraca z firmą Agat S.A. została nawiązana pod koniec 2015 r. i podkreślona podpisaniem 

przez Powiat Łódzki Wschodni listu intencyjnego w tej sprawie.  

W ramach kontynuacji współpracy firma Agat S.A: 

- wypożyczyła szkole stanowiska dydaktyczne, 

- stworzyła stanowiska badawcze w pracowni elektrycznej, 

- objęła patronatem klasy kształcące w zawodzie technik elektryk,  

- utworzyła stanowiska dla młodocianych pracowników realizujących kształcenie teoretyczne 

w Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie elektryk, ślusarz, 

- przyznała nagrody dla uczniów klas patronackich osiągających najwyższe wyniki w nauce za 

pierwsze i drugie półrocze roku szkolnego 2021/2022. 
 

➢ Firma PROCAD oraz CITYnet - organizacja miesięcznych praktyk dla uczniów  

klas III Technikum w zawodzie technik informatyk w marcu 2022 r. 
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Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach (17 oddziałów): 

• II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach (4 oddziały) 

Oddział Przedmioty w zakresie rozszerzonym, 

dodatkowe przedmioty 

Liczba 

uczniów 

Klasa I  

(po szkole podstawowej) 

I a 

policyjna 

język angielski, historia, geografia, 

Przedmioty dodatkowe: 

- wstęp do prawoznawstwa 

- elementy działań prewencyjnych 

- wybrane zagadnienia z zakresu kryminalistyki 

- etyka zawodowa policjanta 

25 

 

 

Klasa II  

(po szkole podstawowej)  

II a  

policyjna 

język angielski, historia, geografia, 

Przedmioty dodatkowe: 

- wstęp do prawoznawstwa 

- elementy działań prewencyjnych 

- wybrane zagadnienia z zakresu kryminalistyki 

- etyka zawodowa policjanta 

23 

Klasa III 

(po szkole podstawowej) 

III a 

policyjna 

język angielski, historia, geografia, 

Przedmioty dodatkowe: 

- wstęp do prawoznawstwa 

- elementy działań prewencyjnych 

- wybrane zagadnienia z zakresu kryminalistyki 

- etyka zawodowa policjanta 

10 

Klasa III  

(po gimnazjum) 

III a 

policyjna 

język angielski, historia, geografia, 

Przedmioty dodatkowe: 

- wstęp do prawoznawstwa 

- elementy działań prewencyjnych 

- wybrane zagadnienia z zakresu kryminalistyki 

- etyka zawodowa policjanta 

11 

RAZEM 69 

 

• Technikum nr 2 w Koluszkach (13 oddziałów) 

Oddział  Nazwa zawodu  Liczba 

uczniów 

Klasy I  

(po szkole podstawowej) 

I M technik mechatronik 20 

I L  technik logistyk 32 

Klasy II  

(po szkole podstawowej) 

II M technik mechatronik 16 

II LA technik logistyk 19 

IILB technik logistyk 19 

Klasy III  

(po szkole podstawowej) 

III M technik mechatronik 18 

III MAT 

* 

technik mechatronik  8 

technik automatyk        6 

technik teleinformatyk 7 

III LA technik logistyk 23 

III LB technik logistyk 18 

Klasy III  

(po gimnazjum) 
III MT * 

technik mechatronik 17 

technik teleinformatyk 6 

III L  technik logistyk 27 

Klasy IV  

(po gimnazjum) 
IV MT * 

technik mechatronik 10 

technik teleinformatyk 6 

IV L technik logistyk 23 

RAZEM 275 

* oddział łączony 
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Współpraca z zakładami pracy 

 

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach w roku szkolnym 2021/2022 współpracował z następującymi 

przedsiębiorcami: 

- w zakresie praktyk i wycieczek zawodowych: Onninen Centrum Dystrybucyjne Teolin, 

PROCAD Budziewski, Sobociński Spółka Jawna, „CITYnet”, CMPLAST Sp. z. o.o, Hart Sp. 

z o.o., Pet Republic Sp. z o.o. 

 

- Pol – Hun sp.j. Bielska M - w zakresie praktyk zawodowych w zawodzie technik logistyk 

(patronat). 

 

- PKP Polskie Linie Kolejowe - w zakresie praktyk zawodowych w zawodach technik 

teleinformatyk i technik automatyk (patronat). W ramach patronatu realizowano program 

stypendialny dla uczniów osiągających najwyższe wyniki z przedmiotów zawodowych. 

 

Projekty ze środków EFS 

 

1. „Zawodowcy w Europie” 

  

W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach przystąpił do realizacji 

projektu pn. „Zawodowcy w Europie” nr 2020-1-PL01-KA102-079033 w ramach projektu 

„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 

zawodowego”, dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO 

WER) na zasadach programu ERASMUS+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt 

realizowany był w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. 

Celem projektu jest podniesienie kluczowych umiejętności zawodowych poprzez 

organizację praktyk zawodowych na europejskim rynku pracy, podniesienie umiejętności 

językowych uczniów z uwzględnieniem specyficznego słownictwa fachowego, zwiększenie 

szans na zatrudnienie i lepsza perspektywa zawodowa dzięki poznaniu standardów 

europejskiego rynku pracy i oczekiwań pracodawców, wzrost kompetencji społecznych  

i zwiększenie świadomości międzykulturowej uczniów z Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 

Ogólna wartość projektu wyniosła 633 415,79 zł.  

W 2021 roku wydatkowano kwotę 315 438,20 zł, z przeznaczeniem na organizację praktyk  

w Szwecji natomiast w roku 2022 na organizację praktyk w Hiszpanii wydano 317 977,59 zł. 

9 kwietnia 2022 r. grupa 28 uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią  

z przedmiotów zawodowych, udała się na miesięczne praktyki do hiszpańskiej Grenady. Przed 

wylotem do Hiszpanii uczniowie uczestniczyli w zajęciach językowo-kulturowych,  

a także odbyli szkolenie w zakresie BHP. Wyjazd był także poprzedzony przygotowaniem 

psychologiczno-pedagogicznym. Miejsca odbywania praktyk przez uczniów to: sklepy, 

hurtownie, zakłady produkcyjne i usługowe. W ramach projektu uczniowie mieli zapewniony 

darmowy transport, pobyt w hostelu, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolację), 

ubezpieczenie oraz kieszonkowe.  Na koniec wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty 

potwierdzające ukończenie zagranicznych praktyk.  
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2.  „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego” 

 

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła uczestniczyła po raz czwarty w projekcie pn. „Liga 

Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego”. Projekt realizowany był 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI. Edukacja, 

Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.3 

Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków 

publicznych. Jego celem było umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów, 

kształcących się w ogólnodostępnych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, 

mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, którzy osiągnęli wysokie wyniki  

w nauce. Program skierowany był do uczniów, którzy uczą się w co najmniej drugich klasach 

szkół z naszego województwa prowadzących kształcenie zawodowe. Warunkiem uczestnictwa 

w programie było też, między innymi, uzyskanie w roku szkolnym 2020/2021 średniej ocen z 

przedmiotów zawodowych nie niższej niż 4,75. 

2 uczniów z  Technikum nr 2 w Koluszkach zakwalifikowanych do projektu otrzymało 

stypendium w wysokości po 300,00 zł brutto za 1 miesiąc, czyli 3 000,00 zł brutto za okres 10 

miesięcy, które mogli przeznaczyć m.in. na: zakup pomocy dydaktycznych i oprzyrządowania, 

w tym zakup komputera i oprogramowania lub innego sprzętu i wyposażenia mającego 

zastosowanie w kształceniu zawodowym, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych i 

różnych formach szkoleń. 

 

 

Innowacja pedagogiczna w roku szkolnym 2021/2022: 

 

 „Bezpiecznie w sieci” to innowacja metodyczno – programowa zaplanowana dla klas 

pierwszych. Niniejsza innowacja miała na celu szerzenie idei świadomego i bezpiecznego 

funkcjonowania w środowisku internetowym realizowana była z wykorzystaniem metod  

e-learningu oraz metody projektu. Miała ona zachęcać i motywować uczniów do kreatywnego 

działania oraz bezpiecznego i w pełni odpowiedzialnego korzystania z narzędzi, zasobów oraz 

usług w Internecie. Polegała na rozszerzeniu treści programowych wynikających z podstawy 

programowej przedmiotu informatyka, a także na pokazywaniu ich w nowoczesny  

i przystępny dla uczniów sposób. 

 

Projekt „Pragnienie pokoju” - e´twinning 

 

Projekt językowy realizowany był wraz z 56 szkołami z całej Europy. W projekcie uczestniczyli 

uczniowie klas I i II Technikum nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego. Projekt miał na celu 

uświadamianie młodzieży wartości pokoju, wzajemnego szacunku i empatii oraz krzewienie 

postawy solidarności z Ukrainą. W ramach projektu zorganizowano Dzień Solidarności z 

Ukrainą, na lekcjach języków obcych nauczyciele zapoznawali uczniów ze słownictwem 

dotyczącym pokoju i stanu wojny. Ponadto młodzież napisała list w języku polskim, który 

przetłumaczony był na język ukraiński i zamieszczony na portalu społecznościowym Facebook 

szkoły. 
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SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W KOLUSZKACH 

 

Specjalny Ośrodek  

Szkolno-Wychowawczy  

w Koluszkach 

Liczba 

oddziałów 
(wg stanu na dzień 

30.09.2021 r.) 

Liczba uczniów 
(wg stanu na dzień 30.09.2021 r.) 

Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna 

8-w tym jeden 

oddział 

przedszkolny 

48 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca  

do Pracy 
2 15 

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - 
indywidualne 7 

zespołowe 6 

Razem 10 76 

Dzieci na zajęciach wczesnego 

wspomagania rozwoju 
- 32 

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach uczyło się razem  

76 uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, z czego: 

1) 21 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, 

2) 20 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym/ 

znacznym, 

3) 13 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. 

4) 22 uczniów posiadało niepełnosprawność sprzężoną. 

 

Spośród 76 uczniów 1 dziecko kształciło się w trybie indywidualnego nauczania,  

13 uczniów było na zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych (indywidualnych i zespołowych). 

Ponadto 32 dzieci uczestniczyło w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju, prowadzonych 

indywidualnie lub w grupach.  

W internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach w roku 

szkolnym 2021/2022 na dzień 30 września 2021 r. przebywało 7 wychowanków.  

 

Żywienie 

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach działa stołówka. 

Korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Do opłat wnoszonych 

przez uczniów nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych 

wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki, jedynie koszty produktów potrzebnych do 

sporządzania posiłków.  
W roku szkolnym 2021/2022 dzienna stawka żywieniowa za pełne wyżywienie dla 

uczniów wynosiła: 

w miesiącach wrzesień-grudzień 2021 r.: 16,00 zł (śniadanie – 4 zł, obiad – 5,50 zł, 

podwieczorek – 2,50 zł, kolacja – 4,00 zł).  

w miesiącach styczeń-czerwiec 2022 r.: 16,80 zł (śniadanie – 4,20 zł, obiad – 5,70 zł, 

podwieczorek – 2,70 zł, kolacja – 4,20 zł).  

Z całodziennego wyżywienia korzystało 7 uczniów, a od marca 2022 r. 8 

(wychowankowie internatu).  
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W Ośrodku wydawane też były II śniadania (stawka żywieniowa 2,70 zł), które 

spożywało 23 uczniów Ośrodka, same obiady jadło 57 uczniów Ośrodka. Z obiadów 

serwowanych w niniejszej stołówce korzystało również 2 nauczycieli, dla których stawka 

żywieniowa za obiad wynosiła początkowo 11,50 zł, a później 12,45 zł. 

W roku szkolnym 2021/2022 Ośrodek otrzymał dwie darowizny pieniężne,  

z przeznaczeniem na posiłki dla uczniów od Przedsiębiorstwa „Agat” S.A.:  

• XI-XII 2021 r. – 6 240,00 zł,  

• I-VI 2022 r. – 8 484,00 zł, 

co daje łącznie kwotę – 14 724,00 zł. 

 

Programy i projekty realizowane przez SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 2021/2022. 

 

Rządowy program wsparcia rodzin „ZA ŻYCIEM” na lata 2017-2021 oraz na lata 2022-

2026 – realizacja zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach jest Wiodącym Ośrodkiem 

Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, 

realizującym zadania wynikające z rządowego programu wsparcia rodzin ,,Za życiem”. 

Do zadań WOKRO należy: organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,  

od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji 

dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego 

rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej, 

pedagogicznej, logopedycznej.  

Wsparcie było realizowane w formie zajęć: ruchowych w oparciu o metodę integracji 

sensorycznej, rozwijających funkcje percepcyjno – motoryczne metodą krakowską, a także 

logopedycznych i stymulacji bazalnej. 

Efektem podjętych działań było to, że większość dzieci poczyniła postępy w zakresie małej  

i dużej motoryki, rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej, wzrokowo-słuchowej, wzrokowo-

ruchowej, komunikacji oraz rozwoju społeczno-emocjonalnego. 

Zajęcia realizowane były w okresach od 21 września do 18 grudnia 2021 r.  

i od 16 maja do 24 czerwca 2022 r.  

W okresie od 6 września do 22 grudnia 2021 r. zrealizowano 473 godz. zajęć, którymi objęto 

23 dzieci w wieku 2-8 lat. Wydatkowano na ten cel kwotę 32 789,08 zł.  

W okresie od 16 maja do 24 czerwca 2022 r. zrealizowano 140 godz. zajęć, którymi objęto  

22 dzieci w wieku 2-8 lat. Wydatkowano na ten cel kwotę 12 460,42 zł.  

 

Laboratoria przyszłości 

 

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Koluszkach wzięła 

udział w Rządowym Programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności 

podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży pn. „Laboratoria Przyszłości”. Celem 

inicjatywy było wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów 

kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz 

matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna  

w Koluszkach otrzymała dofinansowanie w wysokości 30.000 zł. Za całą kwotę zakupiono 

nowoczesne i interaktywne materiały edukacyjne m.in.: drukarkę 3D, stację lutowniczą, 

mikrokontrolery, sprzęt audio wideo oraz wiele innych pomocy dydaktycznych. 
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Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2021/2022 

 

W roku szkolnym 2021/2022 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Koluszkach realizowana była innowacja pedagogiczna pn. „Zdrowie i piękno natury”. Była 

to innowacja terapeutyczno-zdrowotna, obejmująca swoim działaniem zajęcia kształtujące 

kreatywność, funkcjonowanie osobiste i społeczne. Adresatami byli uczniowie Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Koluszkach. 

Cele innowacji: 

- propagowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia, 

- kształtowanie umiejętności służących dbałości o swoje zdrowie, 

- zdobywanie wiedzy na temat właściwości zdrowotnych i pielęgnacyjnych niektórych roślin, 

ziół i owoców, 

- komponowanie i wykonywanie prostych, zdrowych posiłków, napojów, kosmetyków, 

- wdrażanie do zmiany przyzwyczajeń żywieniowych. 

Zakres innowacji: plan innowacji wynikał z potrzeby wprowadzenia zmian postaw  

i zachowań w zakresie zdrowia i profilaktyki. W związku z zaobserwowanym wśród młodzieży 

brakiem umiejętności dbania o własne zdrowie oraz właściwych przykładów  

z otoczenia, koniecznym było wypracowanie u uczniów łatwych sposobów wspomagania  

i utrzymania w zdrowiu własnego organizmu. Autorka realizowała swój projekt według pór 

roku. Młodzież poznawała jadalne rośliny, wysiewała nasiona w inspektach, zbierała plony  

i dary przyrody. Z różnych roślin uczniowie wykonywali: zdrowotne napary, dżemy, galaretki, 

sałatki. Suszyli rośliny na zimę (rumianek, mięta, szałwia, pokrzywa itp.). 

Zajęcia były realizowane jeden raz w tygodniu. 

 

Projekty eTwinning w roku szkolnym 2021/2022 

 
Projekt eTwinning – „Dobrze, że jesteś przy mnie”.  

Projekt realizowany był we współpracy Ośrodka ze szkołą w Różycy i przeznaczony dla 

uczniów klas I-III. W ramach projektu uczniowie z obu szkół realizowali następujące działania: 

- w październiku 2021 r. dzieci przedstawiały rysunki osób, miejsc, zabawek, zwierząt, które 

dawały im poczucie bezpieczeństwa. Uczniowie pozowali ze swoim rysunkiem, który był 

opatrzony ich imieniem, tak, aby koledzy ze szkoły partnerskiej wiedzieli, co sprawia, że ich 

partnerzy z projektu są zadowoleni i dobrze się czują. Ze zdjęć zrobiono wspólną internetową 

prezentację za pomocą aplikacji ANIMOTO, 

- w listopadzie 2021 r. uczniowie dowiedzieli się o Marii Montessori, włoskiej lekarce  

i twórczyni systemu wychowania dzieci. Uczniowie z Różycy w trakcie zajęć  

informatyki wyszukiwali zdjęcia i informacje dotyczące Marii Montessori oraz ważne słowa 

wypowiedziane przez nią na temat dzieci. Następnie drukowali je, a podopieczni Ośrodka  

z Koluszek przepisywali przygotowane cytaty na wspólny plakat, usprawniając w ten sposób 

motorykę małą i ćwicząc kaligrafię. Powstał wspólny album przygotowany przez obie szkoły, 

- w grudniu 2021 r. obie grupy przygotowały dla siebie kartki świąteczne, 

- w styczniu 2022 r. nauczyciele koordynujący projekt przybliżyli dzieciom sylwetkę poety  

ks. Jana Twardowskiego. Następnie uczniowie z Różycy wspólnie z kolegami i koleżankami z 

Koluszek stworzyli album z biografią poety i wycinkiem jego twórczości oraz nagrali krótki 

filmik, w którym recytują wiersz księdza „Do moich uczniów”, 

- w marcu 2022 r. dzieci uczyły się o Januszu Korczaku, 

- w kwietniu 2022 r. wykonały dla siebie wzajemnie upominki wielkanocne, 

- w maju 2022 r. nastąpiła ewaluacja projektu oraz napisanie zgłoszenia do Ogólnopolskiej 

Odznaki Jakości eTwinning, która w efekcie została przyznana. 
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Projekt eTwinning – „Pory roku w oczach dzieci”.  

Przeznaczony dla uczniów klas VII – VIII.  

Tytuł: „Seasons through the eyes of children” (Cztery pory roku oczami dzieci) 

 

W projekcie oprócz Ośrodka i pięciu innych placówek z Polski brały udział szkoły z aż 19 

krajów: Albanii, Armenii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Jordanii, 

Litwy, Macedonii Północnej, Malty, Portugalii, Republiki Mołdawii, Rumunii, Serbii, Turcji, 

Ukrainy i Włoch. W ramach realizacji projektu podjęto następujące działania: 

- w październiku 2021 r. dzieci przedstawiały się na wspólnej prezentacji, brały udział  

w tygodniu kodowania i organizowały Europejski Dzień Języków Obcych, 

- w listopadzie 2021 r. uczniowie prezentowali tradycje, zabawy jesienne, wysyłali partnerom 

zza granicy przepisy na przetwory, uczestniczyli w quizach i grach zespołowych związanych 

ze znajomością jesiennych słówek. Wspólnie z partnerami umieścili wszelkie działania 

związane z jesienią w ebook Atumn Book, 

- w grudniu 2021 r. wszystkie grupy przygotowały dla siebie kartki świąteczne, jednak ze 

względu na obostrzenia panujące w różnych krajach nie zostały one wysłane pocztą tradycyjną, 

tylko powstał z nich wspólny ebook, który został zamieszczony na twinspace projektu oraz na 

szkolnym Facebook’u, 

- w styczniu 2022 r. każdy z uczniów wypisywał na twinspace projektu wyzwania na początek 

roku, następnie uczniowie uczyli się o sportach zimowych i poszerzali swoje słownictwo z 

zakresu tej pory roku. Uczniowie Ośrodka wspólnie z partnerami z Rumunii przygotowywali 

rysunki i akrostychy na temat zimy, 

- w marcu i kwietniu 2022 r. uczniowie poznawali słownictwo związane z wiosną  

i przygotowywali wspólną świąteczną prezentację o Wielkanocy, 

- w maju 2022 r. nastąpiła ewaluacja projektu oraz zgłoszenie do Ogólnopolskiej Odznaki 

Jakości eTwinning, która w efekcie została przyznana. 

 

Dotacja w roku szkolnym 2021/2022 

 

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe. 
 

Powiat Łódzki Wschodni wystąpił z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej w 2021 r. 

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,  

w tym dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na rok szkolny 

2021/2022. 

Otrzymana dotacja przeznaczona została na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych 

oraz materiałów ćwiczeniowych na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej  

w Koluszkach. Wszystkie podręczniki i materiały edukacyjne przyjęto na stan zbiorów 

bibliotecznych, a materiały ćwiczeniowe wydano do użytku uczniom. 

W ramach dotacji otrzymano środki finansowe w wysokości: 13 505,63 zł, z czego 

wykorzystano 12 497,04 zł (kwota zwrotu – 1 008,59 zł). 

 

 

 

 

 

https://live.etwinning.net/projects/project/309363
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III. Informacja o działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Koluszkach 
 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach swoim działaniem obejmuje 

gminy wchodzące w skład powiatu łódzkiego wschodniego: Andrespol, Brójce, Koluszki, 

Nowosolna, Rzgów, Tuszyn. Poradnia posiada zamiejscowe stanowiska pracy w Tuszynie,  

w których przeprowadzane są wyłącznie terapie i w Rzgowie, gdzie oprócz terapii 

przeprowadzane są również diagnozy.  

 

W roku szkolnym 2021/2022 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach 

zatrudnionych było: 

− 7 pedagogów (w tym 2 w Tuszynie i w Rzgowie), 

− 4 psychologów (w tym 1 w Tuszynie i w Rzgowie), 

− 2 logopedów (w tym 1 w Tuszynie i w Rzgowie), 

− 1 fizjoterapeuta.  

 

W roku szkolnym 2021/2022 Poradnia obejmowała opieką 10 725 dzieci w wieku 

przedszkolnym i uczniów z 55 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 

 

 

1. Liczba przeprowadzonych badań w roku szkolnym 2021/2022 
 

Rodzaj badania Liczba 

przeprowadzonych 

badań 

w tym liczba badań 

przeprowadzonych              

w Rzgowie 

 
psychologiczne 539 138 
pedagogiczne 456 125 
logopedyczne 288 112 
inne badania (fizjoterapeuty) 31 - 
związane z wyborem kierunku kształcenia oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej 
3 - 

Razem 1317 375 
 
 

W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzono łącznie o 175 badań więcej niż w roku 

szkolnym 2020/2021 (w roku szkolnym 2020/2021 zostało przeprowadzonych 1 142 badań). 

 

2. Liczba wydanych orzeczeń w roku szkolnym 2021/2022 
 

Lp. Rodzaj orzeczenia liczba wydanych 

orzeczeń 
I orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej i zagrożonej niedostosowaniem społecznym bądź 

niedostosowanych społecznie  

 

83 

w tym: 

 orzeczenie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową 26 

 orzeczenie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 48 

 orzeczenie dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym 5 

 orzeczenie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi 4 
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II orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,            

w tym  o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego 

 

34 

 

 orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego 
0 

 

 orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których 

stan zdrowia uniemożliwia, bądź znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły 
34 

III orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci        

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim 
2 

Razem 119 

 

Wszystkie orzeczenia wydawane są w siedzibie Poradni w Koluszkach, ponieważ 

w tym miejscu odbywają się spotkania Zespołu Orzekającego. 

W roku szkolnym 2021/2022 wydano o 35 orzeczeń więcej niż w roku szkolnym 

2020/2021 (84 wydanych orzeczeń). 

 

 

3. Liczba wydanych opinii w roku szkolnym 2021/2022 
 

Opinia w sprawie: Liczba wydanych przez Poradnię opinii 
 w Koluszkach   w Rzgowie Razem 

specyficznych trudności w uczeniu się 83 7 90 
dostosowania wymagań edukacyjnych 

wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia 

85 61 146 

braku przeciwwskazań do wykonywania przez 

dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych 
2 - 2 

objęcia dziecka pomocą psychologiczno- 

pedagogiczną w przedszkolu, szkole, placówce 
84 31 115 

odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko 

obowiązku szkolnego 
11 5 16 

spełniania obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego poza przedszkolem i obowiązku 

szkolnego i nauki poza szkołą 

1 0 1 

wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły 

podstawowej 
1 1 2 

zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu 

przyuczenia do wykonywania określonej pracy  

lub nauki zawodu 

2 1 3 

objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej 1 0 1 
inna opinia związana z kształceniem 

i wychowaniem dziecka 
16 1 17 

opinia o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka* 
24 - 24 

Razem 310 107 417 
 

* opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawane są przez Zespół Orzekający, 

którego spotkania odbywają się w siedzibie Poradni w Koluszkach. 

 
Opinie mogą być wydawane jednej osobie w kilku sprawach. W roku szkolnym 2021/2022 

wydano 417 opinii. Dla porównania w roku szkolnym 2020/2021 wydano ich 357.  
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4. Informacja o objęciu dzieci i młodzieży pomocą w roku szkolnym 2021/2022 
 

Forma pomocy  Łączna liczba dzieci 

objętych pomocą 
w tym liczba dzieci 

objętych pomocą w 

Tuszynie 

w tym liczba dzieci 

objętych pomocą 

w Rzgowie 
ćwiczenia rehabilitacyjne 20 - - 
inne zajęcia o charakterze 

terapeutycznym 
26 - 20 

zajęcia związane z trudnościami 

adaptacyjnymi 
1 - 1 

terapia logopedyczna 211 24 49 
terapia psychologiczna 1 - - 
terapia pedagogiczna, w tym zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne 
48 6 19 

socjoterapia 4 - - 
zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru 

kierunku kształcenia i zawodu 
105 - - 

porady 9 - - 
konsultacje 106 6 27 
warsztaty integracyjne 969 33 82 
warsztaty o depresji 193 - - 
treningi 8 6 1 
indywidualne porady zawodowe  

na podstawie badań 
3 - 1 

Razem 1704 75 200 

 

 

5. Informacja o objęciu rodziców pomocą w roku szkolnym 2021/2022 
 

Forma pomocy Liczba form Liczba osób 

objętych 

pomocą 

Opis podjętych działań 

Porady, konsultacje, treningi 5 684  2 552 - wsparcie rodziców dzieci m.in. z depresją, 

myślami samobójczymi, z problemami 

zachowania,  

- rozwiązywanie problemów edukacyjnych  

i wychowawczych, 

- wskazywanie sposobów radzenia sobie ze 

stresem u dzieci/młodzieży, 

- wsparcie związane z przeżyciami w wyniku 

wojny na Ukrainie, 

- pomoc rodzicom w rozpoznawaniu  

i rozwijaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości 

psychofizycznych,   

- kierowanie do placówek specjalistycznych, 

- konsultacje dotyczące procesu terapii 

ruchowej i pielęgnacji dzieci, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stres
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- porady dotyczące samodzielnej pracy 

logopedycznej w domu, 

- porady dotyczące stymulacji rozwoju 

psychoruchowego, 

- konsultacje w ramach terapii pedagogicznej 

Prelekcje, wykłady 

 

1 35 „Zrozumieć Autyzm - zaburzenia rozwojowe 

występujące u dzieci”  

Warsztaty 6 269 „Szkoła tolerancji” 

Mediacje 4 25 pomoc w rozwiązywaniu konfliktu między 

rodzicami 

Działania informacyjno- 

szkoleniowe 

20 2 000  - zamieszczanie na stronie internetowej 

Poradni artykułów w ramach wydarzeń m.in.: 

„Światowy dzień świadomości FAS”, 

„Światowy dzień zapobiegania 

samobójstwom”, „Europejski tydzień 

świadomości dysleksji”, „Dzień 

Bezpiecznego Internetu”, „Światowy dzień 

osób z Zespołem Downa”, „Światowy dzień 

Świadomości Autyzmu”, 

- udostepnienie na stronie internetowej 

raportu: „Dzieci w pandemii”,  

- udostępnianie na stronie internetowej 

Poradni informacji o instytucjach 

świadczących pomoc terapeutyczną dla osób 

uzależnionych i ich rodzin 

 

 

 

6. Informacja o objęciu przedszkoli, szkół i placówek wsparciem w roku szkolnym 2021/2022 

 

Kolejnymi zadaniami Poradni, oprócz diagnozowania dzieci i młodzieży, udzielania 

dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest 

realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję 

przedszkola, szkoły, placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych i wychowawczych.  

 

Poradnia objęła przedszkola, szkoły i placówki wsparciem, w ramach którego przeprowadzono 

następujące działania: 

• indywidualne konsultacje, porady, treningi, mediacje dla nauczycieli, dyrektorów szkół, 

• spotkania interdyscyplinarne (nauczyciele, specjaliści PPP, rodzice, kuratorzy sadowi, 

przedstawiciele MOPS), 

• udział w zespołach ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

• udział w Radach Pedagogicznych w charakterze doradcy – konsultanta,  

• organizacja przedsięwzięć o charakterze środowiskowym na rzecz  rodziny, dzieci  

i młodzieży,  

• szkolenia, prelekcje, warsztaty organizowane przez Poradnię, 

• grupa wsparcia dla logopedów. 
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7. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

 

W roku szkolnym 2021/2022 nie prowadzono wspomagania przedszkoli, szkół i placówek  

w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

 

8. Sposób realizacji zadania – organizowanie i prowadzenie sieci współpracy  

i samokształcenia dla nauczycieli 

 

W roku szkolnym 2021/2022 zaplanowano współpracę w ramach sieci dla dyrektorów/ 

pedagogów w zakresie organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej, warunków 

organizacji kształcenia specjalnego oraz sposobów radzenia z problemami wychowawczymi. 

Celem sieci było: 

− podniesienie  kompetencji,   

− wymiana doświadczeń między uczestnikami, wzajemne wsparcie,  

− korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów,  

− analiza dobrych praktyk.  

Formy realizacji: warsztaty, praca samokształceniowa, wykłady, prelekcje, prezentacje 

multimedialne. 

W ramach sieci dla dyrektorów i pedagogów przeprowadzono 2 szkolenia online oraz 

5 spotkań stacjonarnych w: 

− ZS nr 1 w Koluszkach,   

− Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rzgowie,  

− SOSW w Koluszkach,  

− Szkole Podstawowej w Justynowie, 

− Szkole Podstawowej w Guzewie. 

 

 

 

IV. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach ponadpodstawowych 

oraz specjalne potrzeby edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022 
 

Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej reguluje rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1280 z późn. zm.). Pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych 

wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego 

ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz 

w środowisku społecznym. 

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów. W przedmiotowym 

rozporządzeniu można znaleźć różne formy pomocy, m.in.: zajęcia rozwijające uzdolnienia, 

zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia 

specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje 

emocjonalno-społeczne, a także zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 
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oraz zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia przeznaczoną dla uczniów, którzy mogą 

uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające  

w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych 

wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania  

do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Pomoc może być także udzielana w formie porad  

i konsultacji oraz warsztatów. 

Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nie wymaga opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznych w tej sprawie, a korzystanie z niej jest dobrowolne  

i nieodpłatne.  

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w dodatkowych 

zajęciach specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

tj. rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz zajęcia o charakterze 

terapeutycznym. Ponadto uczniowie uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. 

 

W poniższych tabelach przedstawiono formy prowadzonych zajęć w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkołach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 

 
Forma zajęć w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 
Tygodniowa 

liczba godzin 

zajęć 

Liczba uczniów objętych pomocą 

ogółem z orzeczeniami/opiniami 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

z języka polskiego 
1 8 

 

3 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

z języka angielskiego 
0,5 8 1 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

z języka niemieckiego 
0,5 12 3 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

z matematyki 
1 11 3 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia  

z języka angielskiego 

1 15  

 

3 

Zajęcia specjalistyczne rozwijające 

kompetencje emocjonalno-społeczne 

16 (w okresie 

kwiecień – 

czerwiec 2022 r.) 

79 10 

Zajęcia specjalistyczne -

socjoterapeutyczne 

10 (w okresie 

kwiecień – 

czerwiec 2022 r.) 

1 1 

 

2) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 

 

Forma zajęć w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 
Tygodniowa 

liczba godzin 

zajęć 

Liczba uczniów objętych pomocą 

ogółem z orzeczeniami/opiniami 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

z języka polskiego 

1 26 14 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

z języka angielskiego/niemieckiego 

1 26 14 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

z matematyki 

1 26 14 
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3) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 

 
Forma zajęć w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 
Tygodniowa 

liczba godzin 

zajęć 

Liczba uczniów objętych pomocą 

ogółem z orzeczeniami/opiniami 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

z języka polskiego 

2 28 25 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

z języka angielskiego 

1 28 25 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

z matematyki 

1 28 25 

 

4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach 

 

Forma zajęć w ramach 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

Tygodniowa 

liczba godzin 

zajęć 

Liczba uczniów 

objętych pomocą 

Rodzaj 

niepełnosprawności 

ucznia/szkoła/klasa 

Zajęcia o charakterze 

terapeutycznym - Ruch 

Rozwijający Weroniki Sherborne 

1 9 Niepełnosprawność  

w stopniu lekkim/szkoła 

podstawowa/I-III 

1 5 Niepełnosprawność  

w stopniu 

umiarkowanym/szkoła 

podstawowa/uczniowie klas  

I-III z ZET A i ZET B 

 

Specjalne potrzeby edukacyjne 

 

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach 

ponadpodstawowych realizowane były zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo 

dla każdego ucznia. Organizacja niniejszych zajęć wynika z ramowych planów nauczania. 

W roku szkolnym 2021/2022 zajęcia rewalidacyjne prowadzone były dla 5 uczniów I Liceum 

Ogólnokształcącego w Koluszkach, 1 ucznia Technikum nr 1 w Koluszkach, 8 uczniów 

Branżowej Szkoły I stopnia w Koluszkach oraz 1 ucznia Technikum nr 2 w Koluszkach. 

W roku szkolnym 2021/2022 w I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach zatrudniony był 

na ½ etatu nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zespół Aspergera. 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach zadania wymagające 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy realizowane są dla wszystkich uczniów 

tej szkoły. 
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V. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022  

w porównaniu z rokiem szkolnym 2020/2021 
(wg SIO na dzień 30.09.2021 r. i 30.09.2020 r.) 

 
Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022  

odbywała się w systemie elektronicznym, udostępnionym zgodnie z zawartą umową  

przez firmę Vulcan Sp. z o. o. Rekrutacja prowadzona była tylko do klas pierwszych szkół 

ponadpodstawowych ogólnodostępnych. 

 
 

Nazwa szkoły Liczba oddziałów 
w naborze do klas I 

Liczba uczniów w naborze  

do klas I 

2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 

I LO w Koluszkach 4 4 105 96 

ZS nr 1 w Koluszkach,         
w tym: 

3 3 68 67 

Technikum nr 1 1 1 18 24 
Branżowa Szkoła I stopnia 2 2 50 43 

ZS nr 2 w Koluszkach,         
w tym: 

3 4 77 87 

II LO  1 1 25 24 
Technikum nr 2 

2 

 

3 

 

52 63 

Razem 10 11 250 250 

 

Rekrutacja uczniów do poszczególnych oddziałów klas pierwszych 

w roku szkolnym 2021/2022 

   

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach – razem nabór  

105 uczniów 

 

Klasa 1A1* - 16 uczniów  

Przedmioty rozszerzone:  

- język angielski, matematyka, informatyka, 

  

Klasa 1A2* – 10 uczniów 

Przedmioty rozszerzone:  

- język angielski, matematyka, fizyka, 

 
*oddział łączony 

 

Klasa 1B - 26 uczniów  

Przedmioty rozszerzone: 

- język angielski, biologia, chemia,  

 

Klasa 1C - 27 uczniów  

Przedmioty rozszerzone:  

- język polski, wos, historia, 
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Klasa 1D - 26 uczniów 

Przedmioty rozszerzone:  

- geografia, język angielski, matematyka. 

 

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach – razem nabór 68 uczniów 

 

Technikum nr 1 – nabór 18 uczniów do 1 oddziału klasy I: 

− klasa I TEIp – łączona w zawodach: technik elektryk (4 uczniów) i technik informatyk  

(14 uczniów). 

 

Branżowa Szkoła I stopnia – nabór 50 uczniów do 2 oddziałów klasy I: 

− klasa I mp – zawód mechanik pojazdów samochodowych (26 uczniów), 

− klasa I wp – klasa wielozawodowa* (24 uczniów). 

* Klasa wielozawodowa kształciła uczniów w zawodach: 

Monter sieci i instalacji sanitarnych (2 uczniów), fryzjer (10 uczniów), sprzedawca  

(2 uczniów), stolarz (1 uczeń), piekarz (2 uczeń), cukiernik (3 uczeń), elektryk  

(2 uczniów), ślusarz (2 uczniów). 

 

 

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach – razem nabór 77 uczniów 

 

II Liceum Ogólnokształcące – nabór 25 uczniów do 1 oddziału klasy I: 

− klasa 1a – „policyjna”  

Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, geografia. 

Dodatkowo przedmioty: wstęp do prawoznawstwa, elementy działań prewencyjnych, wybrane 

zagadnienia z zakresu kryminalistyki, etyka zawodu policjanta. 

 

Technikum nr 2 – nabór 52 uczniów do 2 oddziałów klasy I: 

− klasa 1M - technik mechatronik (20 uczniów), 

− klasa 1L - technik logistyk (32 uczniów). 

 

 

VI. Miejsce zamieszkania uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat 

Łódzki Wschodni w roku szkolnym 2021/2022 
(analizowany jest stan na dzień 30.09.2021 r.) 

 

Szkoły ponadpodstawowe 

 

W roku szkolnym 2021/2022 spośród uczniów kształcących się w szkołach 

ponadpodstawowych w Koluszkach ponad połowę stanowili uczniowie zamieszkujący powiat 

łódzki wschodni:  

1) w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach – ok. 63%, 

2) w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach – ok. 55%,  

3) w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach – ok. 62%. 

Pozostały odsetek uczniów we wszystkich szkołach stanowili mieszkańcy głównie 

powiatów: brzezińskiego, skierniewickiego i tomaszowskiego.  

 

Poniższy wykres obrazuje pochodzenie uczniów ze szkół ponadpodstawowych 

prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni (z wyłączeniem Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy ) pod względem miejsca zamieszkania, w ujęciu procentowym.  
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Wykres nr 2. Uczniowie, według miejsca zamieszkania, w szkołach ponadpodstawowych 

prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni (bez Szkoły Specjalnej Przysposabiającej 

do Pracy). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W dalszej części przedstawiona jest szczegółowa informacja dotycząca miejsca 

zamieszkania uczniów w poszczególnych szkołach ponadpodstawowych prowadzonych  

przez Powiat. 

 
 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 
 

W I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach większość uczniów stanowili mieszkańcy 

powiatu łódzkiego wschodniego – ok. 62,90%. Pozostałe ok. 37,10% uczniów to mieszkańcy 

powiatu: brzezińskiego (ok. 30,11%), skierniewickiego (ok. 4,03%) i tomaszowskiego  

(ok. 2,96%). 

Tabele przedstawiają szczegółową informację na temat miejsca zamieszkania uczniów, 

w ujęciu liczbowym i procentowym.  
 
  

Klasy powiat liczba uczniów udział procentowy 

I – razem łódzki wschodni 73 69,53% 

brzeziński 28 26,67% 

skierniewicki 2 1,9% 

tomaszowski 2 1,9% 

Razem  105 100% 

II – razem łódzki wschodni 54 56,84% 

brzeziński 30 31,58% 

skierniewicki  6 6,32% 

tomaszowski 5 5,26% 

Razem  95 100% 

III - razem łódzki wschodni 107 62,21% 

brzeziński 54 31,40% 

tomaszowski 7 4,07% 

skierniewicki 4 2,32% 

Razem  172 100% 

Razem w szkole 372 X 

61%
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2) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 

 

Ok. 55,32% uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach pochodziło z powiatu łódzkiego 

wschodniego. Pozostali uczniowie to mieszkańcy powiatów: brzezińskiego  

(ok. 34,90%), tomaszowskiego (ok. 6,38%), skierniewickiego (ok. 3,40%). 

Tabele przedstawiają szczegółową informację na temat miejsca zamieszkania uczniów, 

w ujęciu liczbowym i procentowym.  

W przypadku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach osobno przedstawiono dane dotyczące 

miejsca zamieszkania uczniów kształcących się w Technikum nr 1 i osobno w Branżowej 

Szkole I stopnia. 

 

Technikum nr 1 

W Technikum nr 1 w Koluszkach ok. 61,95% uczniów całej szkoły mieszkało  

w powiecie łódzkim wschodnim. Ok. 31,86% uczniów pochodziło z powiatu brzezińskiego,  

ok. 4,42% skierniewickiego, ok. 1,77% tomaszowskiego.  

 

klasy powiat liczba 

uczniów 

udział 

procentowy 

 

I – razem     

(po szkole 

podstawowej) 

łódzki wschodni 13 72,22 % 

brzeziński 5 27,78 % 

Razem  18 100% 

II – razem     

(po szkole 

podstawowej) 

łódzki wschodni 16 72,73 % 

brzeziński 5 22,73 % 

skierniewicki 1 4,54 % 

Razem  22 100% 

III – razem    

(po szkole 

podstawowej) 

łódzki wschodni 15 65,22 % 
brzeziński 5 21,74 % 

skierniewicki 3 13,04 % 

Razem  23 100% 

III – razem   

(po gimnazjum) 

łódzki wschodni 19 63,34 % 
skierniewicki 1 3,33% 
brzeziński 10 33,33 % 

Razem  30 100% 

IV – razem  

(po gimnazjum) 

łódzki wschodni 7 35,00 % 
brzeziński 11 55,00 % 
tomaszowski 2 10,00 % 

Razem  20 100% 

Razem w szkole 113 X 

 

Branżowa Szkoła I stopnia  
 

W Branżowej Szkole I stopnia w Koluszkach najwięcej uczniów pochodziło z powiatu 

łódzkiego wschodniego (ok. 49,18%). Pozostali uczniowie to mieszkańcy powiatów: brzezińskiego 

(ok. 37,70%), tomaszowskiego (ok. 10,66%) i skierniewickiego (ok. 2,46%). 

 

klasy powiat liczba uczniów udział procentowy 

I – razem   

 

łódzki wschodni 24 48,00 % 

brzeziński 20 40,00 % 
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(po szkole 

podstawowej) 

tomaszowski 5 10,00 % 

skierniewicki 1 2,00% 

Razem  50 100% 

II – razem    

 

(po szkole 

podstawowej) 

łódzki wschodni 17 53,13 % 
brzeziński 10 31,25 % 
tomaszowski 4 12,50 % 

skierniewicki 1 3,12 % 

Razem  32 100% 

III – razem   

(po szkole 

podstawowej) 

łódzki wschodni 11 64,71 % 
brzeziński 5 29,41 % 

skierniewicki 1 5,88 % 

Razem  17 100% 

III – razem   

 

(po gimnazjum) 

łódzki wschodni 8 34,78% 
brzeziński 11 47,83 % 

tomaszowski 4 17,39 % 

Razem  23 100% 

Razem  szkole 122 X 

 

3) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 

 

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach pochodzili przede wszystkim z powiatu 

łódzkiego wschodniego (ok. 61,63%). Pozostali uczniowie to mieszkańcy powiatów: 

brzezińskiego (ok. 18,03%), skierniewickiego (ok. 10,17%) oraz tomaszowskiego (ok. 10,17%). 

W tabelach osobno przedstawiono szczegółową informację w ujęciu liczbowym  

i procentowym na temat miejsca zamieszkania uczniów uczęszczających do poszczególnych 

szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach.  

 

II Liceum Ogólnokształcące 
 

W II Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach ok. 60,87% uczniów pochodziło  

z powiatu łódzkiego wschodniego, ok. 21,74% z brzezińskiego, natomiast pozostali  

to mieszkańcy powiatów: skierniewickiego (ok. 11,59%) i tomaszowskiego (ok. 5,80%).  
 

 

Klasy powiat liczba uczniów udział procentowy 
I – razem łódzki wschodni 15 60,00% 

brzeziński 7 28,00% 

skierniewicki 3 12,00% 

Razem  25 100% 

II – razem łódzki wschodni 17 73,91% 

brzeziński 3 13,04% 

skierniewicki 2 8,70% 

tomaszowski 1 4,35% 

Razem  23 100% 

III - razem łódzki wschodni 10 47,60% 

brzeziński 5 23,80% 

skierniewicki 3 14,30% 

tomaszowski 3 14,30% 

Razem  21 100% 

Razem w szkole 69 X 
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Technikum nr 2 
 

W Technikum nr 2 w Koluszkach ok. 61,81% uczniów to mieszkańcy powiatu 

łódzkiego wschodniego. Pozostali uczniowie byli mieszkańcami powiatów: brzezińskiego (ok. 

17,09%), skierniewickiego (ok. 9,82%) oraz tomaszowskiego (ok. 11,28%). 

 
Klasy powiat liczba uczniów udział procentowy 

I – razem łódzki wschodni 31 59,62% 

skierniewicki  13 25,00% 

brzeziński 6 11,54% 

tomaszowski 2 3,84% 

Razem  52 100% 

II – razem łódzki wschodni 35 64,81% 

skierniewicki 8 14,82% 

brzeziński 6 11,11% 

tomaszowski 5 9,26% 

Razem  54 100% 

III – razem 

 

łódzki wschodni 84 64,62% 

brzeziński 15 11,54% 

tomaszowski 24 18,46% 

 skierniewicki 7 5,38% 

Razem  130 100% 

 IV- razem łódzki wschodni 20 51,38% 

brzeziński 13 33,33% 

skierniewicki 6 15,29% 

Razem  39 100% 

Razem w szkole 275 X 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach 

 

W roku szkolnym 2021/2022 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Koluszkach najwięcej uczniów było mieszkańcami powiatu łódzkiego wschodniego –                          

ok. 77,78% wszystkich uczniów w szkole. Pozostali uczniowie to mieszkańcy powiatów: 

tomaszowskiego (ok. 14,28%), brzezińskiego (ok. 6,35%) i skierniewickiego (ok. 1,59%).  

W poszczególnych szkołach Ośrodka przedstawia się to następująco: 

 

Nazwa szkoły powiat liczba 

uczniów 
udział procentowy 

Szkoła Podstawowa nr 3 

Specjalna                      

łódzki wschodni 39 81,25% 

tomaszowski  6 12,5% 

brzeziński 2   4,17% 

skierniewicki 1 2,08% 

Razem  48 100% 

Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy  

łódzki wschodni 10 66,67% 

tomaszowski  3 20% 

brzeziński 2 13,33% 

Razem  15 100% 

Ogółem w szkołach 63 X 
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Z 13 uczniów uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (indywidualne 

i grupowe) 8 uczniów pochodziło z powiatu łódzkiego wschodniego, 4 uczniów  

z powiatu tomaszowskiego oraz 1 uczeń z powiatu brzezińskiego.         

Spośród 32 uczestników zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 30 dzieci 

pochodziło z powiatu łódzkiego wschodniego, a 2 z powiatu tomaszowskiego. 

 

 

VII. Informacja o promowaniu uczniów szkół ponadpodstawowych                           

w roku szkolnym 2021/2022 

 
Poniżej przedstawione są informacje o liczbie uczniów poszczególnych klas w każdej 

ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat, którzy w roku szkolnym 2021/2022 

byli lub nie byli promowani do klasy programowo wyższej, otrzymali świadectwo ukończenia 

danej klasy z wyróżnieniem, zdali egzaminy poprawkowe i przystąpili do egzaminu 

maturalnego po ukończeniu klasy maturalnej.  

Analizowany jest stan na koniec roku szkolnego. 

 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 

 

W I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach zostało promowanych do klasy 

programowo wyższej lub zostało absolwentami 364 uczniów, czyli 97,07% wszystkich 

uczniów w szkole, 43 uczniów szkoły otrzymało świadectwo z wyróżnieniem.  

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 74 uczniów klas trzecich, z czego 71 zdało  

tj. ok. 96%.   

 
Klasy Liczba 

uczniów 

w klasie 

Uczniowie 

promowani 

W tym z kolumny 4 

uczniowie, którzy 

otrzymali 

świadectwo  

z wyróżnieniem 

W tym z kolumny 

4 uczniowie, którzy 

zdali egzaminy 

poprawkowe 

Uczniowie 

niepromowani 

Uczniowie, którzy 

przystąpili do 

egzaminu 

maturalnego 

2 3 4 5 6 7 8 

liczba procent 

z kol. 3 

liczba procent 

z kol. 4 

liczba procent 

z kol. 4 

liczba procent 

z kol. 3 

liczba procent 

z kol. 4 
I-razem 107 102 95,33 7 6,86 4 3,92 5 4,67 X X 

II-razem 96 90 93,75 13 14,44 1 1,11 6 6,25 X X 

III-razem po 

SP 
95 95 100 12 12,63 1 1,05 0 0 X X 

III-razem po 

gimnazjum 
77 77 100 11 14,29 0 0 0 0 74 96,10 

Ogółem 375 364 97,07 43 11,81 6 1,65 11 2,93 74 X 

 

2) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 

 

Technikum nr 1 w Koluszkach 

 

W Technikum nr 1 w Koluszkach zostało promowanych do klasy programowo wyższej lub 

zostało absolwentami 102 uczniów, czyli ok. 94,44% spośród wszystkich 108 uczniów w szkole. 

4 uczniów szkoły otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, natomiast 6 uczniów  

nie zdało do klasy programowo wyższej. 
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Do egzaminu maturalnego przystąpiło 16 uczniów klasy czwartej tj. ok. 89% 

absolwentów tej szkoły i zdało go 9 uczniów (ok. 56,25%). 

 
 

 

 

Lp. 

 

 

 

Klasy 

 

 

Liczba 

uczniów 

w klasie 

 

 

Uczniowie 

promowani 

W tym  

z kolumny 4 

uczniowie, 

którzy 

otrzymali 

świadectwo  

z wyróżnieniem 

W tym  

z kolumny 4 

uczniowie, 

którzy zdali 

egzaminy 

poprawkowe 

 

 

Uczniowie 

niepromowani 

 

Uczniowie, 

którzy 

przystąpili  

do egzaminu 

maturalnego 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   liczba procent 

z kol. 3 

liczba procent 

z kol. 4 

liczba procent 

z kol. 4 

liczba procent 

z kol. 3 

liczba procent 

z kol. 4 

1 I-razem 19 16 84,21 0 0 1 6,25 3 15,79 X X 

2 II-razem 20 18 90,00 2 11,11  0 0 2 10,00 X X 

3 III-razem 51 50 98,04 1 2,00 13 26,00 1 1,96 X X 

4 IV-razem 18 18 100,00 1 5,56 2 11,11 0 0 16 88,89 

5 Ogółem 108 102 94,44 4 3,92 16 15,69 6 5,56 X X 

 

 

Branżowa Szkoła I stopnia w Koluszkach 

 

W Branżowej Szkole I stopnia w Koluszkach zostało promowanych do klasy 

programowo wyższej lub zostało absolwentami 103 uczniów, czyli ok. 87,29% spośród 

wszystkich 118 uczniów w szkole. 1 uczeń szkoły otrzymał świadectwo z wyróżnieniem, 

natomiast 14 uczniów nie zdało do klasy programowo wyższej, a 1 uczeń nie został 

absolwentem. 

 

Lp. Klasy 

Liczba 

uczniów 

w klasie 

Uczniowie 

promowani 

W tym  

z kolumny 4 

uczniowie, 

którzy otrzymali 

świadectwo  

z wyróżnieniem 

W tym  

z kolumny 4 

uczniowie, 

którzy zdali 

egzaminy 

poprawkowe 

Uczniowie 

niepromowani 

1 2 3 4 5 6 7 

   liczb

a 

procent 

z kol. 3 

liczba procent 

z kol. 4 

liczba procent 

z kol. 4 

liczba procent 

z kol. 3 

1 I-razem 49 36 73,47 0 - 3 8,33 13 26,53 

2 II-razem 29 28 96,55 0 - 4 14,29 1 3,45 

3 III-razem 40 39 97,50 1 2,56 0 - 1 2,50 

4 Ogółem 118 103 87,29 1 0,97 7 6,80 15 12,71 

 

3) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 

 

II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 

 

W II Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach 58 uczniów zostało promowanych  

do klasy programowo wyższej lub zostało absolwentami, czyli ok. 87,88% spośród wszystkich 

66 uczniów w szkole. 5 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. 7 uczniów nie zostało 

promowanych, a 1 uczeń nie został absolwentem. 

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 8 uczniów klasy trzeciej tj. ok. 40% absolwentów 

tej szkoły i zdało go 3 uczniów (ok. 37,5%). 
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Lp. Klasy Liczba 

uczniów 

w klasie 

Uczniowie 

promowani 

W tym  

z kolumny 4 

uczniowie, 

którzy 

otrzymali 

świadectwo 

z wyróżnienie

m 

W tym  

z kolumny 4 

uczniowie, 

którzy zdali 

egzaminy 

poprawkowe 

Uczniowie 

niepromowani 

Uczniowie, 

którzy 

przystąpili  

do egzaminu 

maturalnego 

1 2 3 4 5 6 7 8 

liczb

a 

procent 

z kol. 3 

liczb

a 

procent 

z kol. 4 

liczba procent 

z kol. 4 

liczb

a 

procent 

z kol. 3 

liczba procent 

z kol. 4 

1 I-razem 23 18 78,26 2 11,11 7 38,89 5 21,74 X X 

2 II-razem 22 20 90,90 1 5,00 4 20,00 2 9,09 X X 

3 III-razem 21 20 95,24 2 10 3 15,00 1 4,76 8 
 

40,00 

4 Ogółem 66 58 87,88 5 8,62 14 24,14 8 12,12 8 13,79 

 

 

 

Technikum nr 2 w Koluszkach 

 

W Technikum nr 2 w Koluszkach zostało promowanych do klasy programowo wyższej 

lub zostało absolwentami 246 uczniów, czyli ok. 91,79% spośród wszystkich  

268 uczniów w tej szkole. 12 uczniów szkoły otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, natomiast 

22 uczniów (co stanowi 8,21% wszystkich uczniów) nie zdało do klasy programowo wyższej.  

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 36 uczniów klasy czwartej tj. ok. 92% 

absolwentów szkoły, a zdało go 25 uczniów (ok. 69,44%). 

 

 
Lp. Klasy Liczba 

ucznió

w w 

klasie 

Uczniowie 

promowani 

W tym  

z kolumny 4 

uczniowie, 

którzy otrzymali 

świadectwo  

z wyróżnieniem 

W tym  

z kolumny 4 

uczniowie, 

którzy zdali 

egzaminy 

poprawkowe 

Uczniowie 

niepromowani 

Uczniowie, 

którzy 

przystąpili  

do egzaminu 

maturalnego 

1 2 3 4 5 6 7 8 

liczb

a 

procen

t z kol. 

3 

liczba procen

t 

z kol. 

4 

liczba procen

t 

z kol. 

4 

liczba procent 

z kol. 3 

liczb

a 

procent 

z kol. 4 

1 I-razem 48 40 83,33 1 2,50 - - 8 16,67 X X 

2 II-razem 53 43 81,13 1 2,33 6 13,95 10 18,87 X X 

3 III-razem 128 124 96,88 4 3,23 23 18,55 4 3,13 X X 

4 IV-razem 39 39 100 6 15,38 2 5,13 - - 36 92,31 

5 Ogółem 268 246 91,79 12 4,87 31 12,60 22 8,21 36 14,63 
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VIII. Wyniki egzaminów w roku szkolnym 2021/2022 
 

Egzamin maturalny 
 

Absolwenci liceów ogólnokształcących oraz techników przystępując do egzaminu maturalnego 

w 2022 r. zdawali obowiązkowo w części pisemnej egzaminy na poziomie podstawowym z 

następujących przedmiotów: 

-  język polski,  

- matematyka,  

- język obcy nowożytny (m.in. angielski, niemiecki).  

 

Ze względu na epidemię COVID-19 w 2022 r. nie był przeprowadzany egzamin maturalny  

z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej.  

Absolwenci mieli natomiast obowiązek przystąpienia do części pisemnej egzaminu 

maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, w przypadku 

języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.  

 

Poniżej przedstawione są wyniki egzaminów maturalnych uczniów szkół 

ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, łącznie z egzaminem 

poprawkowym. Wyniki dotyczą absolwentów z roku szkolnego 2021/2022. 

Pojęcie zdawalności informuje o ilości maturzystów, którzy zdali egzamin maturalny 

w stosunku do ilości osób przystępujących do tego egzaminu. Zdawalność wyrażona jest 

procentowo. 

Z informacji przedstawionej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi wynika, 

że w województwie łódzkim zdawalność egzaminu maturalnego, który odbył  

się w maju (termin główny), czerwcu (termin dodatkowy) i w sierpniu (termin poprawkowy) 

2022 r. wyniosła 84,6%.  

W podziale na typy szkół w województwie łódzkim przedstawia się to następująco: 

− licea ogólnokształcące – 88,6%,       

− technika – 77,8%. 

 
Zdawalność egzaminów maturalnych 

(łącznie z egzaminem poprawkowym) 

 

Informacje ogólne ze szkół 
 

Nazwa szkoły 

Ogółem 

liczba 

uczniów 

w klasach 

maturalnych 

Ogółem liczba 

uczniów 

przystępujących 

do egzaminu 

maturalnego 

Ogółem liczba 

uczniów 

ze zdanym 

egzaminem 

maturalnym 

 

Zdawalność 

 

Zdawalność 

w woj. 

łódzkim 

1 2 3 4 5 6 

I LO w Koluszkach 77 74 71 96% 88,6% 

ZS nr 1 w 

Koluszkach 
Technikum nr 1 18 16 9 56,25%  77,8% 

ZS nr 2 w 

Koluszkach 

Technikum nr 2 39 36 25 69,44% 77,8% 

II Liceum 

Ogólnokształcące 
11 8 3 37,50% 88,6% 

Razem   
145 

(100%) 

134 

(92,4%) 
108 80,6% 84,6% 
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Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych  

przez Powiat Łódzki Wschodni w porównaniu ze zdawalnością uczniów w województwie 

łódzkim przedstawia poniższy wykres.  

 

Wykres nr 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach  

 

 

Informacje z podziałem na przedmioty  
 

Lp. Przedmiot 

obowiązkowy 
Liczba uczniów 

przystępujących 

do egzaminu 

maturalnego 

Liczba 

uczniów  

ze zdanym 

egzaminem 

maturalnym 

Zdawalność 

(kol. 4: kol. 3) 
Zdawalność  

w woj. łódzkim 

(wszyscy zdający) 

Zdawalność  

w woj. łódzkim  

(absolwenci 

liceum) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Język polski  74 74 100% 96% 94% 

2. Matematyka  74 71 96% 86% 89% 

3. Język angielski 74 73 99% 95% 96% 

 

 

Średnie wyniki matur z obowiązkowych przedmiotów pisemnych 
 

Lp. Przedmiot Liczba uczniów, którzy 

przystąpili do egzaminu 

maturalnego 

Średnie wyniki  

w szkole w % 

1. Język polski 74 59,70 

2. Matematyka  74 68,42 

3. Język angielski 74 81,35 
 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ogółem I LO w

Koluszkach

Technikum nr 1

w Koluszkach

Technikum nr 2

w Koluszkach

II LO w

Koluszkach

81%

96%

56%

69%

38%

85%
89%

78% 78%

89%

Powiat woj. łódzkie
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Średnie wyniki pisemnej części egzaminu maturalnego – przedmioty zdawane na poziomie 

rozszerzonym  
 

Lp. Przedmiot Liczba 

zdających 

Średnie wyniki  

w szkole w % 

1. Język polski  19 67,00 

2. Matematyka  39 25,00 

3. Język angielski  60 63,00 

4. Wiedza o społeczeństwie  2 35,00 

5. Biologia  17 39,00 

6. Informatyka 6 31,00 

7. Fizyka 2 35,00 

8. Chemia 5 27,00 

9. Historia 4 54,00 

10. Geografia 20 39,00 

 

 

 

2) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 

 

- Technikum nr 1 w Koluszkach 

 

 

Informacje z podziałem na przedmioty  
 

Lp. Przedmiot 

obowiązkowy 
Liczba uczniów 

przystępujących 

do egzaminu 

maturalnego 

Liczba 

uczniów  

ze zdanym 

egzaminem 

maturalnym 

Zdawalność 

(kol. 4: kol. 3) 
Zdawalność  

w woj. łódzkim 

(wszyscy zdający) 

Zdawalność  

w woj. łódzkim  

(absolwenci 

technikum) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Język polski  16 15 94% 95% 93% 

2. Matematyka  16 9 56% 86% 80% 

3. Język angielski 15 13 87% 95% 93% 

4. Język niemiecki 1 1 100% 85% 75% 

 

 

 

Średnie wyniki matur z obowiązkowych przedmiotów pisemnych 
 

Lp. Przedmiot Liczba uczniów, którzy 

przystąpili do egzaminu 

maturalnego 

Średnie wyniki  

w szkole w % 

1. Język polski 16 52,47 

2. Matematyka 16 49,87 

3. Język angielski 15 82,00 

4. Język niemiecki 1 34,00 
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Średnie wyniki pisemnej części egzaminu maturalnego – przedmioty zdawane na poziomie 

rozszerzonym 
 

Lp. Przedmiot Liczba 

zdających 

Średnie wyniki  

w szkole w % 

1. Język angielski 11 56,00 

2. Matematyka 5 4,00 

3. Język polski 2 17,50 

4. Język niemiecki 1 20,00 

5. Historia 2 15,00 

6. Geografia 2 26,00 

7. Fizyka  1 5,00 

8. Wiedza o społeczeństwie 1 33,00 

 

 

3) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 

 

− II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 

 

Informacje z podziałem na przedmioty  
 

Lp. Przedmiot 

obowiązkowy 

Liczba uczniów 

przystępujących 

do egzaminu 

maturalnego 

Liczba 

uczniów  

ze zdanym 

egzaminem 

maturalnym 

Zdawalność 

(kol. 4: kol. 3) 

Zdawalność  

w woj. łódzkim 

(wszyscy zdający) 

Zdawalność  

w woj. łódzkim  

(absolwenci 

liceum) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Język polski  8 4 50% 95% 96% 

2. Matematyka  8 6 75% 86% 89% 

3. Język angielski 8 3 38% 95% 96% 

 

 

 

Średnie wyniki matur z obowiązkowych przedmiotów pisemnych 
 

Lp. Przedmiot Liczba uczniów, którzy 

przystąpili do egzaminu 

maturalnego 

Średnie wyniki  

w szkole w % 

1. Język polski  8 27,60 

2. Matematyka  8 53,00 

3. Język angielski 8 26,10 

 

 

Średnie wyniki pisemnej części egzaminu maturalnego – przedmioty zdawane na poziomie 

rozszerzonym 
 

Lp. Przedmiot Liczba zdających Średnie wyniki  

w szkole w % 

1. Język angielski 3 62,00 

2. Wiedza o społeczeństwie 6 7,33 

3. Biologia 2 13,00 

 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
za rok szkolny 2021/2022 

Powiat Łódzki Wschodni Strona 36 

 

− Technikum nr 2 w Koluszkach 

 

Informacje z podziałem na przedmioty  
 

Lp. Przedmiot 

obowiązkowy 
Liczba uczniów 

przystępujących 

do egzaminu 

maturalnego 

Liczba 

uczniów  

ze zdanym 

egzaminem 

maturalnym 

Zdawalność 

(kol. 4: kol. 3) 
Zdawalność  

w woj. łódzkim 

(wszyscy zdający) 

Zdawalność  

w woj. łódzkim  

(absolwenci 

technikum) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Język polski  36 36 100% 95% 93% 

2. Matematyka  36 32 89% 86% 80% 

3. Język angielski 36 26 72% 95% 93% 

 

 

Średnie wyniki matur z obowiązkowych przedmiotów pisemnych 
 

Lp. Przedmiot Liczba uczniów, którzy 

przystąpili do egzaminu 

maturalnego 

Średnie wyniki 

w szkole w % 

1. Język polski  36 44,39 

2. Matematyka  36 66,95 

3. Język angielski 36 46,22 

 

 

Średnie wyniki pisemnej części egzaminu maturalnego – przedmioty zdawane na poziomie 

rozszerzonym 
 

Lp. Przedmiot Liczba 

zdających 

Średnie wyniki  

w szkole w % 

1. Język angielski 25 47,84 

2. Geografia 12 25,33 

3. Matematyka 8 20,25 

4. Biologia 1 23,00 

5. Fizyka 1 47,00 

 

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  

 
 

Przez egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem 

zawodowym, należy rozumieć egzamin umożliwiający uzyskanie świadectwa 

potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. W przypadku 

uzyskania świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym 

zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego, zasadniczego 

branżowego, średniego branżowego lub średniego (odpowiednio do wymaganego dla danego 

zawodu poziomu wykształcenia) otrzymuje się dyplom potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe. 

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w terminach ustalonych przez dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej, na podstawie harmonogramu ogłoszonego przez Dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor okręgowej 

komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej  
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nie później niż na 5 miesięcy przed ustaloną z dyrektorem Komisji Centralnej datą rozpoczęcia 

egzaminu. 

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. Część pisemna 

trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu pisemnego składającego się z 40 zadań 

zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź  

jest prawidłowa. Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut  

(w zależności od kwalifikacji) i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego 

na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu 

egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.  

Zdający zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyska: 

− z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz 

− z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.  

 

 

1) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 

 

- Technikum nr 1 

 

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022. 
 

Nazwa zawodu 
Nr 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Klasa,  

w której 

uczniowie 

zdawali daną 

kwalifikację 

Liczba 

uczniów, 

którzy 

przystąpili 

do 

egzaminu 

Liczba 

uczniów, 

którzy zdali 

egzamin 

Liczba 

uczniów, 

którzy nie 

zdali 

egzaminu 

% 

zdawalnośc

i w szkole 

Technik 

informatyk 

EE.08 

Montaż  

i eksploatacja systemów 

komputerowych 

urządzeń peryferyjnych  

i sieci 

IV 2 1 1 50,00 

EE.09 

Programowanie, 

tworzenie  

i administrowanie 

stronami internetowymi  

i bazami danych 

IV 12 4 8 33,34 

INF.02 

Administracja i 

eksploatacja systemów 

komputerowych, 

urządzeń peryferyjnych 

i lokalnych sieci 

komputerowych 

III 25 22 3 88,00 

 

Technik elektryk 

 

EE.05 

Montaż, uruchamianie  

i konserwacja instalacji, 

maszyn i urządzeń 

elektrycznych 

IV 4 4 0 100,00 

EE.26 

Eksploatacja maszyn, 

urządzeń  

i instalacji 

elektrycznych 

IV 7 3 4 42,86 

ELE.02 

Montaż, uruchamianie 

 i konserwacja 

instalacji, maszyn i 

urządzeń elektrycznych 

III 25 13 12 52,00 

Razem 75 47 28 62,67 
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Uczniowie z otrzymanym dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. 

 
 

Lp. Zawód Nazwa kwalifikacji 
Liczba uczniów, którzy otrzymali 

dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe 

1. 
Technik 

informatyk 

EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów 

komputerowych urządzeń peryferyjnych i sieci 2 

(spośród 11 absolwentów) EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie 

stronami internetowymi i bazami danych 

2. Technik elektryk 

EE.05 - Montaż, uruchamianie i konserwacja 

instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 3 

(spośród 7 absolwentów) EE.26 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji 

elektrycznych 

Razem 
5 

(spośród 18 absolwentów) 

 

 

- Branżowa Szkoła I stopnia w Koluszkach 

 

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 

2021/2022. 

 
 

Nazwa zawodu 
Nr 

kwalifikacji 

Nazwa 

kwalifikacji 

Klasa,  

w której 

uczniowie 

zdawali 

daną 

kwalifikację 

Liczba 

uczniów, 

którzy 

przystąpili 

do 

egzaminu 

Liczba 

uczniów, 

którzy 

zdali 

egzamin 

Liczba 

uczniów, 

którzy nie 

zdali 

egzaminu 

% 

zdawalności 

w szkole 

Mechanik 

pojazdów 

samochodowych 
MOT.05 

Diagnozowanie  

i naprawa 

podzespołów  

i zespołów  

pojazdów 

samochodowych 

III 17 16 1 94,12 

Kucharz HGT.02 
Przygotowanie  

i wydawanie dań 
III 3 3 0 100,00 

Elektryk ELE.02 

Montaż, 

uruchamianie  

i konserwacja 

instalacji, maszyn 

i urządzeń 

elektrycznych 

III 2 0 2 0,00 

Sprzedawca HAN.01 
Prowadzenie 

sprzedaży 
III 3 3 0 100,00 

Razem 25 22 3 88,00 

 

 

 

 

 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
za rok szkolny 2021/2022 

Powiat Łódzki Wschodni Strona 39 

 

Uczniowie z otrzymanym dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. 

 
 

Lp. Zawód Nazwa kwalifikacji 
Liczba uczniów, którzy otrzymali 

dyplom potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe 

1. 
Mechanik pojazdów 

samochodowych 

MOT.05 - Diagnozowanie  

i naprawa podzespołów i zespołów  pojazdów 

samochodowych 

16 

(spośród 17 absolwentów) 

2. Kucharz HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań 
3 

(spośród 3 absolwentów) 

3. Sprzedawca AU.20 - Prowadzenie sprzedaży 
3 

(spośród 3 absolwentów) 

4.  Elektryk 
ELE.02 - Montaż, uruchamianie  

i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń 

elektrycznych. 

0 

(spośród 1 absolwentów) 

 

Razem 
22 

(spośród 24 absolwentów)* 
* tabela dotyczy absolwentów, którzy zdawali organizowany w szkole egzamin potwierdzający kwalifikacje  

w zawodzie. Pozostali absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w Koluszkach: 

- 1 mechanik pojazdów samochodowych 

- 1 blacharz samochodowy 

- 1 lakiernik samochodowy 

- 2 piekarzy 

- 10 fryzjerów 

przystępowali do egzaminu czeladniczego organizowanego przez pracodawcę rzemieślnika.   

 

2)  Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 

 

- Technikum nr 2 w Koluszkach 

 

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 

2021/2022. 
 

 

Nazwa zawodu 
Nr 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Klasa,  

w której 

uczniowie 

zdawali 

daną 

kwalifikację 

Liczba 

uczniów, 

którzy 

przystąpili 

do 

egzaminu 

Liczba 

uczniów, 

którzy 

zdali 

egzamin 

Liczba 

uczniów, 

którzy nie 

zdali 

egzaminu 

% 

zdawalności 

w szkole 

Technik  

logistyk 

AU.32 

Organizacja i 

monitorowanie 

przepływu zasobów i 

informacji w 

jednostkach 

organizacyjnych 

IV 23 19 4 82,61 

SPL.01 Obsługa magazynów III 67 48 19 71,64 

Technik 

mechatronik 
EE.21 

Montaż, 

uruchamianie                        

i konserwacja 

urządzeń i systemów 

mechatronicznych 

IV 9 9 0 100,00 
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ELM.03 

Eksploatacja  

i programowanie 

urządzeń                              

i systemów 

mechatronicznych 

III 17 17 0 100,00 

Technik 

teleinformatyk 

 

EE.11 

Administrowanie 

sieciowymi 

systemami 

operacyjnymi  

i sieciami 

komputerowymi 

IV 6 6 0 100,00 

INF.07 

Montaż i 

konfiguracja 

lokalnych sieci 

komputerowych oraz 

administrowanie 

systemami 

operacyjnymi 

III 5 3 2 60,00 

Razem 127 102 25 80,31 

 

 

 

Uczniowie z otrzymanym dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. 
 

Lp. Zawód Nazwa kwalifikacji 

Liczba uczniów, którzy 

otrzymali dyplom 

potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe 

1. Technik logistyk 
AU.22 - Obsługa magazynów 

17 

(spośród 23 absolwentów) AU.32 - Organizacja i monitorowanie przepływu 

zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 

2. 
Technik 

mechatronik 

EE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń 

i systemów mechatronicznych 9 

(spośród 10 absolwentów) EE.21 - Eksploatacja i programowanie urządzeń  

i systemów mechatronicznych 

3. 
Technik 

teleinformatyk 

EE.10 - Montaż, uruchamianie oraz utrzymywanie 

urządzeń i sieci teleinformatycznych 6 

(spośród 6 absolwentów) EE.11 - Administrowanie sieciowymi systemami 

operacyjnymi i sieciami komputerowymi 

Razem 
32 

(spośród 39 absolwentów) 

 

 

Egzamin ósmoklasisty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach 
 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń 

musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik,  

jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.  

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie  

programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych  

w klasach I – VIII. Jest on przeprowadzany w formie pisemnej.  

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: 

• języka polskiego, 

• matematyki, 

http://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/
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• języka obcego nowożytnego. 

 

Wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną egzamin ten przeprowadzany  

jest tylko wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i dostosowany 

do ich możliwości.  

W roku szkolnym 2021/2022 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Koluszkach do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 8 uczniów.  

 

 

Średnie wyniki egzaminu w szkole  
 

Lp. Przedmiot Liczba 

zdających 

Średnie wyniki  

w szkole w % 

1. Język polski  8 35,75 

2. Matematyka  8 31,5 

3. Język angielski 8 36,4 

 

 

 

IX. Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego 

Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 

 
W roku szkolnym 2021/2022 Kuratorium Oświaty w Łodzi przeprowadziło dwie 

kontrole w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach (Technikum nr 1, Branżowej Szkole I stopnia). 

 

W dniach 22-23 marca 2022 r. przeprowadzono w Technikum nr 1 w Koluszkach  

oraz w Branżowej Szkole I stopnia w Koluszkach kontrolę w zakresie prawidłowości 

wykonywania przez dyrektora szkoły planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego 

oraz innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

Wydano zalecenia pokontrolne. 

 

W dniu 28 kwietnia 2022 r. przeprowadzono w Technikum nr 1 w Koluszkach  

oraz w Branżowej Szkole I stopnia w Koluszkach ponowną kontrolę w zakresie prawidłowości 

wykonywania przez dyrektora szkoły planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego 

oraz innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz realizacji zaleceń 

pokontrolnych. 

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych. 

 

 

X. Informacja o stypendystach Prezesa Rady Ministrów 
 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły  

dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Przyznaje się 

je uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą  

w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej 

dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, 

wyniki co najmniej dobre.  

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi danej szkoły na okres  

od września do czerwca w danym roku szkolnym za wyniki osiągnięte w roku szkolnym 

poprzedzającym rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium. 
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Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 mogło być przyznane 

dwóm uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2021/2022 do: 

- czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 

- pięcioletniego technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego 

technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum: odrębnie uczniowi pięcioletniego 

technikum oraz odrębnie uczniowi klasy dotychczasowego czteroletniego technikum  

dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, prowadzonej w tym pięcioletnim technikum. 

 

 

Stypendyści na rok szkolny 2022/2023 

Na podstawie osiągniętych wyników nauczania w roku szkolnym 2021/2022 stypendia 

otrzymało 4 uczniów naszych szkół: 

− 1 uczeń klasy 2D I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach; 

− 1 uczeń klasy II TI Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach 

(po szkole podstawowej); 

− 2 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach, w tym: 1 uczeń klasy IA II Liceum 

Ogólnokształcącego oraz 1 uczeń klasy IIIM Technikum nr 2 (po szkole podstawowej). 

 

 

XI. Struktura zatrudnienia nauczycieli ogółem w etatach w szkołach  

i placówkach wg stanu na dzień 30.09.2021 r. (SIO) 
 

Nazwa 

szkoły/placówki 

 Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty 

ogółem etaty 
bez 

stopnia 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

I Liceum 

Ogólnokształcące  

w Koluszkach 

27,36 

(32 osoby) 

- 
- 1,09 5,5 20,77 

Zespół Szkół nr 1                           

w Koluszkach 
22,54 

(28 osób) 

- 
- 1,90 5,01 15,63 

Zespół Szkół nr 2 

w Koluszkach 
31,29 

(38 osób)* 

- 
- 7,40 6,17 17,72* 

Specjalny 

Ośrodek  
Szkolno-

Wychowawczy  

w Koluszkach 

28,55 

(31 osób) 
2 1 2,22 9,83 13,50 

Poradnia  

Psychologiczno-

Pedagogiczna                                      

w Koluszkach 

13,30 

(14 osób) 
- - 4,00 2,00 7,30 

OGÓŁEM 
123,04 etatów 

(143 osoby)* 
2 1 16,61 28,51 74,92 

* + 1 nauczyciel dyplomowany przebywający na urlopie bezpłatnym 

 

W roku szkolnym 2021/2022 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Łódzki Wschodni zatrudniano razem 143 nauczycieli na 123,04 etatach.  

Dla porównania w roku szkolnym 2020/2021 było zatrudnionych 145 nauczycieli  

na 120,38 etatach.  
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Struktura zatrudnienia nauczycieli ogółem w szkołach i placówkach oświatowych.

Porównanie roku szkolnego 2021/2022 i 2020/2021

2020/2021 2021/2022

We wszystkich szkołach łącznie w roku szkolnym 2021/2022 najwięcej zatrudnionych było 

nauczycieli dyplomowanych (74,92 etatu), następnie nauczycieli mianowanych (28,51 etatu), 

nauczycieli kontraktowych (16,61 etatu), najmniej nauczycieli stażystów (1 etat). Bez stopnia awansu 

zatrudnionych było 2 nauczycieli.  

Spośród  nauczycieli zatrudnionych według stanu na dzień 30 września 2021  r. w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez Powiat: 

− 1 osoba posiadała stopień naukowy doktora oraz przygotowanie pedagogiczne, 

− 136 osób posiadało dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie 

pedagogiczne, 

− 3 osoby posiadały dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i przygotowanie 

pedagogiczne, 

− 2 osoby posiadały wykształcenie średnie zawodowe oraz przygotowanie pedagogiczne  

(są to nauczyciele prowadzący praktyczną naukę zawodu w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach,                            

do której są to wystarczające kwalifikacje), 

− 2 osoby zatrudnione za zgodą Łódzkiego Kuratora Oświaty, w tym jedna posiadająca dyplom 

ukończenia studiów magisterskich bez przygotowania pedagogicznego oraz osoba posiadająca 

dyplom ukończenia studiów licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym. 

 

Ponadto 2 osoby (łącznie 1,29 etatu) zatrudnione były na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 14 

grudnia 2014 r. – Prawo Oświatowe. 

 

 

Poniżej przedstawiono na wykresie porównanie struktury zatrudnienia nauczycieli szkół 

i placówek oświatowych w latach szkolnych 2020/2021 i 2021/2022. 

 

Wykres nr 4. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
za rok szkolny 2021/2022 

Powiat Łódzki Wschodni Strona 44 

 

XII. Awans zawodowy nauczycieli 
 

Awans zawodowy nauczycieli reguluje rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w 

sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.  

 

W roku szkolnym 2021/2022 w: 

- I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach - 4 nauczycieli 

mianowanych uzyskało akceptację komisji kwalifikacyjnej powołanej przez Łódzkiego 

Kuratora Oświaty oraz otrzymało stopień nauczyciela dyplomowanego, 

- Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach - żaden z nauczycieli nie zmienił stopnia awansu 

zawodowego, 

- Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach - 2 nauczycieli kontraktowych zdało egzamin przed komisją 

egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego i uzyskało stopień 

nauczyciela mianowanego, 

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach - 1 nauczyciel mianowany 

uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej powołanej przez Łódzkiego Kuratora Oświaty 

i otrzymał stopień nauczyciela dyplomowanego, 

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach – 1 nauczyciel kontraktowy zdał 

egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego i uzyskał stopień nauczyciela mianowanego oraz 2 nauczycieli mianowanych 

uzyskało akceptację komisji kwalifikacyjnej powołanej przez Łódzkiego Kuratora Oświaty  

i otrzymało stopień nauczyciela dyplomowanego. 

 

XIII. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli 
 

 

Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na podwyższenie jakości edukacji jest 

ciągłe doskonalenie kadry nauczycielskiej. Corocznie ustalany jest plan dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Powiat Łódzki Wschodni oraz w porozumieniu z dyrektorami szkół  

i placówek, kwoty dofinansowania za kształcenie prowadzone przez szkoły wyższe  

i placówki doskonalenia nauczycieli, seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia 

oraz inne formy doskonalenia, organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek 

oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, koszty przejazdów, zakwaterowania  

i wyżywienia nauczycieli. Od 2020 r. w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli 

dofinansowuje się również w 100% szkolenia branżowe nauczycieli teoretycznych 

przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych  

w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz koszty przejazdów i wyżywienia 

nauczycieli uczestniczących w tych szkoleniach. 

 

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dany rok wyodrębnia się środki  

na dofinasowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych 

rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

 

Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 

przedstawia poniższa tabela. 
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Nazwa 

szkoły/placówki 
Forma doskonalenia 

Liczba 

form 
Poniesione 

wydatki (zł) 

I LO w Koluszkach 

kwota 7 948,44 zł  

w tym: 

Szkolenia, warsztaty, wykłady, seminaria, 

konferencje oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

4 4 828,44 

Studia podyplomowe 2 3 120,00 

ZS nr 1  

w Koluszkach 

kwota 7 594,44 zł  

w tym: 

Szkolenia, warsztaty, wykłady, seminaria, 

konferencje oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

4 1 294,44 

Szkolenia branżowe 12 6 300,00 

ZS nr 2  

w Koluszkach 

kwota 6 015,00 zł  

w tym: 

Szkolenia, warsztaty, wykłady, seminaria, 

konferencje oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

6 5 886,00 

Szkolenia branżowe 7 0,00 

Delegacje 2 129,00 

SOSW  

w Koluszkach 

8 518,48 zł  

w tym: 

Szkolenia, warsztaty, wykłady, seminaria, 

konferencje oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

7 5 216,44 

Studia podyplomowe 2 3 180,00 

Delegacje 2 122,04 

PPP w Koluszkach 

kwota 13 960,00 zł  

w tym: 

Szkolenia, warsztaty, wykłady, seminaria, 

konferencje oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

 7 432,00 

Studia podyplomowe 1 2 009,00 

Wspomaganie szkół i placówek oraz sieci 

współpracy i samokształcenia dla nauczycieli 

(organizacja 2 szkoleń, zakup materiałów 

szkoleniowych i artykułów spożywczych)  

2 4 239,00 

Delegacje 4 280,00 

Ogółem kwota wydatków w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2021/2022 44 036,36 

 

Niżej zamieszczony wykres pokazuje wielkość dofinansowania (w złotych) doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Łódzki Wschodni w roku szkolnym 2021/2022, w porównaniu z rokiem szkolnym 2020/2021. 

Wykres nr 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi 

(bez umów na zastępstwo) 

I LO w

Koluszkach

ZS nr 1 w

Koluszkach

ZS nr 2 w

Koluszkach

SOSW w

Koluszkach

PPP w

Koluszkach

2021/2022 7948,44 7594,44 6015,00 8518,48 13960,00

2020/2021 2418,44 6213,44 5975,00 3915,44 14426,80
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 Nazwa stanowiska ILO w 

Koluszkach 

ZS nr 1 w 

Koluszkach 

ZS nr 2 w 

Koluszkach 

SOSW w 

Koluszkach 

PPP w 

Koluszkach 

administracja 

sekretarz szkoły 1 etat 1 etat 1 etat 1 etat* - 

główny księgowy 1 etat 1 etat 1 etat       1 etat 1 etat 

kierownik gospodarczy 1 etat - 1 etat - - 

specjalista - 1 etat 0,5 etatu 0,5 etatu - 

starszy referent - - - - - 

samodzielny referent - - - - 1 etat 

referent - - - - 1 etat 

lekarz - - - - 0,10 

razem 
3 etaty 

(3 osoby) 

3 etaty 

(3 osoby) 

3,5 etatu 

(4 osoby) 

2,5 etatu 

(3 osoby) 

3,10 etatu 

(4 osoby) 

obsługa 

sprzątaczka 3 etaty 3 etaty 3 etaty 2 etaty 1 etat 

konserwator 1 etat - - - - 

woźna - 1 etat - - - 

robotnik gospodarczy - 2 etaty - 1 etat 1 etat 

portier - - 1 etat - - 

starszy rzemieślnik - - 1 etat - - 

kierowca samochodu osobowego - - - 1 etat - 

magazynier - - - 0,5 etatu - 

kucharka - - - 1 etat - 

pomoc kuchenna - - - 1 etat - 

razem 
4 etaty 

(4 osoby) 

6 etatów 

(6 osób) 

5 etatów 

(5 osób) 

6,5 etatu 

(7 osób) 

2 etaty 

(2 osoby) 

ogółem 
7 etatów 

(7 osób) 

9 etatów 

(9 osób) 

8,5 etatu 

(9 osób) 

9 etatów 

(10 osób) 

5,10 etatu 

(6 osób) 
 

*od dnia 21 października 2021 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Koluszkach zlikwidowano stanowisko „starszego referenta” i utworzono stanowisko „sekretarza 

szkoły”. 

  

W szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni w roku 

szkolnym 2021/2022 stan zatrudnienia pracowników administracji wynosił 15,10 etatu, natomiast 

pracowników obsługi 23,5 etatu oraz 3,13 etatu pomocy nauczyciela w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach. Łącznie pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni 

byli na 41,73 etatach.  

 

Na potrzeby zamiejscowych stanowisk pracy w Tuszynie oraz Rzgowie działających 

w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach były zatrudnione łącznie  

2 sprzątaczki na umowy zlecenia. 

Sprzątaczka w Rzgowie: 

- 36 godziny średniomiesięcznie w okresie od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., 

- 36 godzin średniomiesięcznie w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.08.2022 r. 

Sprzątaczka w Tuszynie: 

- 8 godzin średniomiesięcznie w okresie od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., 

- 8 godzin średniomiesięcznie w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.08.2022 r. 

XV. Wydatki związane z utrzymaniem szkół i placówek oświatowych 
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w roku szkolnym 2021/2022* 
 

Nazwa szkoły/placówki Wynagrodzenia  

i pochodne 

Wydatki statutowe 

i na rzecz osób 

fizycznych 

Ogółem wydatki  

w roku szkolnym 

2021/2022 

I LO w Koluszkach 3 102 370  358 420 3 460 790 

ZS nr 1 w Koluszkach 2 698 650 378 963 3 077 613 

ZS nr 2 w Koluszkach 3 510 592 415 064 3 925 656 

SOSW w Koluszkach 3 563 090 455 749 4 018 839 

PPP w Koluszkach 
poradnia 1 248 827 205 173 1 454 000 

budynek 86 235 126 831 213 066 

OGÓŁEM 

w roku szkolnym 2021/2022 
14 209 764 1 940 200 16 149 964 

 

* bez wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, inwestycyjnych i projektów (w zaokrągleniu 

do pełnych złotych)  

 

 

Wydatki ponoszone przez szkoły i placówki prowadzone przez Powiat przedstawione 

są jedynie informacyjnie, gdyż szczegółowe dane dotyczące kosztów utrzymania szkół  

i placówek, wraz z kosztami kształcenia jednego ucznia w szkole, znajdują się  

w sprawozdaniu o realizacji wydatków budżetowych w 2021 roku i za I półrocze 2022 roku. 

W strukturze wydatków ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły  

88%, a wydatki statutowe i na rzecz osób fizycznych 12%.  

W ramach wydatków statutowych mieszczą się m.in.: wydatki związane z zakupem 

energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody, wydatki związane z odpisem na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki na zakup paliwa, środków czystości, artykułów 

biurowych, papieru do ksero i drukarek, części do komputerów, wywóz nieczystości, opłaty 

pocztowe, przeglądy i dozory techniczne, abonament RTV, opłaty za korzystanie z Internetu   

i za telefony, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, badania okresowe 

pracowników, podatek od nieruchomości. Ponadto należą do nich również wydatki na bieżące 

naprawy i remonty, doposażenie szkół i zakup pomocy dydaktycznych, które są przedstawione 

w kolejnych tabelach.   

W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych mieszczą się m.in.: wydatki na fundusz 

zdrowotny dla nauczycieli, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, zakup odzieży roboczej 

i butów oraz inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, a także wypłaty odpraw  

dla pracowników. 

Jeśli chodzi o płace nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 to Minister Edukacji  

i Nauki w dniu 13 maja 2022 r. wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie                   w 

sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 

warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę 

w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. poz. 1057), w którym zwiększono kwoty minimalnego 

wynagrodzenia nauczycieli o ok. 4,4%. 

Wynagrodzenie zasadnicze jest elementem wynagrodzenia średniego, do którego 

wliczają się także wszystkie ustawowe dodatki. Część dodatków przepisy wprost uzależniają 

od wysokości wynagrodzenia zasadniczego (np. dodatek stażowy, wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe). Wzrost wynagrodzenia zasadniczego spowodował automatyczny wzrost 

składników wynagrodzenia od niego zależnych. 
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Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 

obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022 

 
 

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązująca 

od dnia 1 września 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. oraz od dnia 1 maja 2022 r.  (zgodnie z 

rozporządzeniem z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie  

w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 

warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę 

w dniu wolnym od pracy).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziom wykształcenia 
Okres 

obowiązywania 

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela 

nauczyciel 

stażysta 

nauczyciel 

kontraktowy 

nauczyciel 

mianowany 

nauczyciel 

dyplomowany 

1. 

Tytuł zawodowy magistra  

z przygotowaniem 

pedagogicznym 

Od 01.09.2021 r. 2 949 3 034 3 445 4 046 

Od 01.05.2022 r. 3 167 3 167 3 597 4 224 

2. 

Tytuł zawodowy magistra  

bez przygotowania 

pedagogicznego,  

tytuł zawodowy licencjata 

(inżyniera)  

z przygotowaniem 

pedagogicznym 

Od 01.09.2021 r. 2 818 2 823 3 002 3 523 

Od 01.05.2022 r. 3 010 3 079 3 134 3 678 

3. 

Tytuł zawodowy licencjata 

(inżyniera)  

bez przygotowania 

pedagogicznego,  

dyplom ukończenia kolegium 

nauczycielskiego lub 

nauczycielskiego kolegium 

języków obcych, pozostałe 

wykształcenie 

Od 01.09.2021 r. 2 800 2 818 2 841 3 079 

Od 01.05.2022 r. 3 010 3 079 3 134 3 678 
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XVI. Doposażenie szkół i placówek oraz zakup pomocy dydaktycznych 
 

Łącznie we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych  

przez Powiat Łódzki Wschodni w roku szkolnym 2021/2022 na doposażenie oraz zakup 

pomocy dydaktycznych wydatkowano 214 246,96 zł.  

 
 

Lp. Szkoła/placówka Kwota w zł 

1. I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 53 476,56 

2. Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 13 919,37 

3. Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 63 774,00 

4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach 51 083,03 

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach 31 994,00 

Łącznie 214 246,96 
 

 

W poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco: 
 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 
 

Lp. Rodzaj doposażenia/pomocy 

dydaktycznych 

Poniesione wydatki 

Ogółem w 

zł 

w tym z rady 

rodziców/od sponsorów 

1. meble do księgowości 6 650,00 - 

2. przesłona okienna 670,00 - 

3. krzesła obrotowe 1 090,00 - 

4. niszczarka 948,99 - 

5. komputer z monitorem 4 980,01 - 

6. krzesła 1 952,00 - 

7. laptop 2 szt. 6 598,00 - 

8. ekspres, głośniki 1 388,98 - 

9. tapeta  294,00 - 

10. fotel - 546,00 

11. meble do pokoju pedagoga - 7 050,00 

12. monitor interaktywny 7 300,00 - 

13. tablica sucho-ścieralna 216,00 - 

14. monitor interaktywny 2 szt. - 14 600,00 

15. monitor interaktywny 3 szt.  

17 500,00 

14 000,00 

(Aktywna Tablica) 

16. tablica magnetyczna 1 100,01 - 

17.  tablica 590,00 - 

18. plansze dydaktyczne do języka 

niemieckiego 199,00 

- 

19. książki 1 999,57 - 

20. laptop - 2 930,00 

razem  53 476,56 39 126,00 
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2) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 
 

 

Lp. Rodzaj doposażenia/pomocy 

dydaktycznych 

Poniesione wydatki 

Ogółem w zł w tym z rady rodziców/od 

sponsorów 

1. krzesła do sali informatycznej 8 szt.        920,00  

2. książki do biblioteki 6 pozycji        259,40  

3. stojak do silników sala mechaniczna 
       259,00 

 

4. plansze ścienne 2 szt.  

tabele rozpuszczalności, 

układ okresowy pierwiastków 

       211,60 

 

 

 

5. dysk 128MB        399,00  

6. tablica sucho-ścieralna magnetyczna        380,00  

7. komputer stacjonarny (dział 

księgowości-Płace)     3 100,00 

 

8. drukarka Rother (dział księgowości)     1 450,00  

9. skrzynia biegów (hybryda do zajęć 

mechaników)        420,00 

 

10. wyposażenie stanowisk 

egzaminacyjnych     5 965,01 

 

11. materiały do zajęć warsztaty      555,36  

razem  13 919,37  
 

 

3) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 
 
 

Lp. Rodzaj doposażenia/pomocy 

dydaktycznych 

Poniesione wydatki 

Ogółem w 

zł 

w tym z rady rodziców/od 

sponsorów 

1. 3 szt. kamer wizyjnych 

zewnętrznych 2 830 

 

2. 1 szt. lodówka do pokoju 

nauczycielskiego 599 

 

3. 1 szt. wózek- zestaw do sprzątania 469  

4. 2 szt. regałów na książki 428  

5. 1 szt. nożyce do żywopłotu 2 099  

6. zestaw mebli do nowej pracowni 

językowej 6 068 

 

7. 2 szt. foteli obrotowych dla 

administracji 1 300 1 300 

8. 2 szt. projektorów:  

do pracowni matematycznej, 

historycznej i teleinformatycznej 3 799 2 160 

9. 1 szt. laptop i 1 szt. projektor  

z Funduszu Pomocy z 

przeznaczeniem dla dziecka  

z Ukrainy 3 528  
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10. 15 szt. laptopów do 

przeprowadzania egzaminów 

zawodowych online 25 000  

11. 1 szt. tablica sucho-magnetyczna, 

laptop, projektor do nowej pracowni 

językowej 6 530 

 

12. 2 szt. tabletów graficznych do nauki 

matematyki 936 

 

13. książki do nauki przedmiotów 

logistycznych 711 

 

14. lektury i książki do nauki j.ang. 

technicznego do biblioteki 3 649 

 

15. 8 szt. kalibratorów, zaciskarka do 

konektorów, 6 szt. wkrętaków, 

dynamometr, czujniki kontraktorowe 

do pracowni mechatronicznej 3 025 

 

16. 6 szt. stanowisk montażowych do 

pracowni mechatronicznej 870 

 

17. 10 szt. rakietek do tenisa 350  

18. 7 szt. dysków SSD, router do 

pracowni logistycznej 1 583 

 

razem  63 774 3 460 
 
 

4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach 
 

 

Lp. Rodzaj doposażenia/pomocy 

dydaktycznych 

Poniesione wydatki 

Ogółem w 

zł 

w tym z rady rodziców/od 

sponsorów 

1. urządzenie wielofunkcyjne 850,00  

2. drobne wyposażenie: m.in telefon, 

kosze, telefon bezprzewodowy, 

łopata do śniegu, czajnik  487,45  

3. rolety 2 630,00  

4. niszczarka 549,99 2 800,00 

5. wykładzina, dywan 1 862,00  

6. wyposażenie kuchni:  

m.in. gęsiarka, łyżki, talerze, miski, 

garnki, patelnia, wazy, czajnik, 

maszynka do mielenia mięsa, 

durszlak, taboret elektryczny i 

lodówka do kuchni 8 115,00  

7. meble (szafka, regał, ławka, stół, 

regały do archiwum, fronty do 

szafek), meble do klas 9 065,64  

8. książki do biblioteki 889,00 889,00 

9. zamrażarka (ze środków Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych) 880,00 880,00 

10. telewizor 1 000,00 1 000,00 

11. ekspres do kawy 2 500,00 2 500,00 
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12. wyposażenie zakupione z Funduszu 

Pomocy dla dziecka z Ukrainy 

(m.in. stolik, krzesło, szafka) 6 315,27  

13. robot Dash 839,00 839,00 

14. pomoce dydaktyczne do oddziałów 

przedszkolnych (m.in. klocki, 

sortery, gruszka rehabilitacyjna, 

bujak zajączek, mikroskop, piramida 

dźwięków, namiot, zestaw fryzjera, 

puzzle) 2 330,91  

15. domino, gry planszowe, gry 

edukacyjne, cymbałki itp. 881,20 396,00 

16. boombox 299,00  

17. pomoce dydaktyczne zakupione  

z Funduszu Pomocy  

z przeznaczeniem dla dziecka  

z Ukrainy (m.in. dywan 

interaktywny) 11 588,57  

razem  51 083,03 9 304,00 

 

 

5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach 

 

Lp. Rodzaj doposażenia/pomocy 

dydaktycznych 

Poniesione wydatki  

 

1. szafy, regały  3 340,00 

2. stoły , krzesła  3 000,00 

3. laptop  3 899,00 

4. protokoły do badań diagnostycznych  4 955,00 

5. niewerbalny test inteligencji TONI-4  1 600,00 

6. pomoce logopedyczne  557,00 

7. test inteligencji WISC®-V  9 761,00 

8. narzędzia diagnostyczne logopedyczne - karta 

oceny ryzyka dziecka 

 

490,00 

9. pomoce do diagnozy pedagogicznej  219,00 

10. podwiesie do integracji sensorycznej  3 425,00 

11. gry dydaktyczne  748,00 

 

razem 

  

31 994,00 
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XVII. Remonty oraz inwestycje 
 

W minionym roku szkolnym przeprowadzono różne prace remontowe i inwestycje. 

Łącznie we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Łódzki Wschodni na te cele wydatkowano 334 065,80 zł.  

 

 

Lp. Szkoła/placówka 
Kwota w zł  

na remonty 

Kwota w zł  

na inwestycje 

1. I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 27 010,80 0,00 

2. Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 8 747,00 0,00 

3. Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 2 786,00 251 718,00 

4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach 3 739,00 0,00 

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach 25 865,00 14 200,00 

Łącznie 68 147,80 265 918,00 

 

Koszty poszczególnych remontów i inwestycji wykonanych w roku szkolnym 2021/2022  

w każdej szkole i placówce obrazują poniższe tabele. 

 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 
 

Lp. Rodzaj przeprowadzonego remontu/inwestycji 
Poniesione 

wydatki w zł 

 Remonty:  

1. 
Naprawa systemu alarmowego w budynku szkoły 

(w tym materiał: akumulator + czujnik ruchu) 
998,00 

2. 
Modernizacja instalacji systemu alarmowego – 

budynek warsztatów 
7 749,00 

 Razem 8 747,00 

Lp. Rodzaj 

przeprowadzonego 

remontu/inwestycji 

Poniesione 

wydatki 

 Remonty:  

1. Demontaż płytek  

w łazienkach 

246,00 

2. Remont korytarza 9 339,13 

3.  Remont ściany na 

korytarzu 

4 587,09 

4. Remont sali nr 1 9 073,78 

5. Remont podłogi 3 445,00 

6.  Naprawa drukarki 135,30 

7. Naprawa 

uszkodzonej 

instalacji 

elektrycznej 

184,50 

Razem  27 010,80 
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3) Zespół Szkół  nr 2 w Koluszkach 
 

Lp. Rodzaj przeprowadzonego remontu/inwestycji 
Poniesione 

wydatki w zł 

 Remonty: 2 786 

1. Naprawa komputerów i drukarki 456 

2. Naprawa systemu monitoringu 250 

3. Naprawa grzejników c.o. 850 

4. Naprawa rynien dachowych 1 230 

 Inwestycje: 251 718 

1. 
Wymiana podłogi na korytarzu I piętra  

w budynku nr 1 ZS nr 2 w Koluszkach 
22 614 

2. Modernizacja boiska przy ZS nr 2 w Koluszkach 174 493 

3. 
Modernizacja boiska przy ZS nr 2 w Koluszkach  

– etap II (zakup i montaż piłkochwytów) 
26 690 

4. 

Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 1  

(30 m2) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach  

z przeznaczeniem na utworzenie pracowni 

językowej  

27 921 

 Razem 254 504 

 

 

4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach 
 

Lp. Rodzaj przeprowadzonego remontu/inwestycji Poniesione wydatki w zł 

 Remonty:  

1. 
Remont sali w II oddziale przedszkolnym  

i remonty bieżące w placówce 
3 739 

 Razem 3 739 

 

 

5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Rodzaj przeprowadzonego remontu/inwestycji 
Poniesione 

wydatki w zł 

 Remonty: 25 865,00 

1. 
Montaż zaworów grzejnikowych, zasilających i 

powrotnych w budynku 
1 830,00 

2. 
Niwelacja i utwardzenie terenu przy Poradni  

Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach 
24 035,00 

 Inwestycje: 14 200,00 

1. 

Modernizacja zadaszenia nad drzwiami wejściowymi  

w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Koluszkach 

14 200,00 

 Razem 40 065,00 
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Ponadto Powiat Łódzki Wschodni prowadzi wspólną inwestycję z Gminą Koluszki  

pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 

16” dofinansowaną w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020” w celu zwiększenia dostępu do wysokiej jakości edukacji – 

kwota w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 r. wynosi 1 735 087,49 zł.  

W ramach rozbudowy przewidziano dla I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza  

w Koluszkach oddanie do użytku 4 nowych pracowni oraz remont sali gimnastycznej, korytarza 

prowadzącego do sali oraz pomieszczeń sąsiadujących. Wszystkie prace remontowe w starej części 

szkoły zostały zakończone 5 września 2022 r. Planowany termin oddania nowych pracowni przypada 

na grudzień 2022 r.  

Pozyskanie nowych powierzchni pozwoli na stworzenie dogodniejszych warunków pracy dla 

uczniów i nauczycieli oraz skrócenie czasu trwania zajęć dydaktycznych.   
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XVIII. Wydatki poniesione za okres 12 miesięcy w 2021 roku  

na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni 

 

  
 

Nauczyciel 

LP 
Wydatki poniesione na 

wynagrodzenia 
stażysta  kontraktowy mianowany dyplomowany razem 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Razem poniesione wydatki na 

wynagrodzenia 76 706,80 779 486,23 2 191 158,81 6 356 488,24 9 403 840,08 

2 Wynagrodzenie zasadnicze 63 020,99 457 823,82 1 181 274,91 3 420 843,70 5 122 963,42 

3 

Pozostałe składniki 

wynagrodzeń z art. 30 ust.  1 

(razem) 13 685,81 321 662,41 1 009 883,90 2 935 644,54 4 280 876,66 

4 w tym:           

5 Dodatek za wysługę lat 1 590,34 42 150,75 201 852,86 589 951,19 835 545,14 

6 

Dodatek funkcyjny wynikający 

z pełnienia funkcji kierowniczej 0,00 0,00 9 600,00 123 591,90 133 191,90 

7 dodatek opiekuna stażu 0,00 0,00 949,13 3 689,78 4 638,91 

8 dodatek wychowawcy klasy 0,00 25 520,00 46 736,96 104 680,71 176 937,67 

9 Dodatek za warunki pracy 1 778,46 6 478,37 39 906,03 56 404,40 104 567,26 

10 
Dodatkowe wynagrodzenie za 

pracę  w porze nocnej 0,00 702,00 4 209,62 4 593,53 9 505,15 

11 Dodatek motywacyjny 0,00 5 385,77 22 014,62 71 751,27 99 151,66 

12 Nagroda jubileuszowa 0,00 0,00 19 713,84 93 145,76 112 859,60 

13 

Nagroda ze specjalnego 

funduszu nagród 0,00 5 250,00 21 571,85 61 855,49 88 677,34 

14 Zasiłek na zagospodarowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 
Wysokość odprawy emerytalnej  

i rentowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 

Odprawa z tytułu rozwiązania 

stosunku pracy, o których mowa 

w art.20 ust.2 i art.28 KN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Inny składnik wynagrodzenia 0,00 633,97 26 174,53 42 211,23 69 019,73 

18 

Wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw 4 596,89 164 048,36 408 246,58 1 243 880,36 1 820 772,19 

19 

Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 4 448,86 57 411,95 159 015,63 449 335,77 670 212,21 

20 Ekwiwalent za urlop 0,00 1 870,97 4 292,82 0,00 6 163,79 

21 Wynagrodzenie chorobowe 1 271,26 12 210,27 45 599,43 90 553,15 149 634,11 

22 

Wynagrodzenie za ustne 

egzaminy maturalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Średnia liczba etatów 1,848 13,373 29,766 73,142 118,129 

24 

Średnie wynagrodzenie 

osiągnięte przez nauczyciela w 

2021 roku 

3 459,00 4 857,34 6 134,40 7 242,18 X 

25 
średnie wynagrodzenie na etat 

do osiągnięcia przez nauczycieli 
3 537,80 3 926,96 5 094,43 6 509,55 X 
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W szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni średnie 

wynagrodzenie osiągnięte w 2021 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego kształtowało się w odniesieniu do średniego wynagrodzenia, o którym mowa 

w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w sposób następujący: 

− nauczyciel stażysta osiągnął 3 459,00 zł na etat (powinien min. 3 537,80 zł), 

− nauczyciel kontraktowy osiągnął 4 857,34 zł na etat (powinien min. 3 926,96 zł), 

− nauczyciel mianowany osiągnął 6 134,40 zł na etat (powinien min. 5 094,43 zł), 

− nauczyciel dyplomowany osiągnął 7 242,18 zł na etat (powinien min. 6 509,55 zł). 

Po przeprowadzeniu analizy wydatków poniesionych w 2021 roku na wynagrodzenia 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki 

Wschodni stwierdzono, że w 2021 roku nauczyciele stażyści nie osiągnęli średnich wynagrodzeń, 

o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

W związku z tym Powiat Łódzki Wschodni wypłacił nauczycielom stażystom 

jednorazowe dodatki uzupełniające w łącznej kwocie 1 832,36 zł. 

 

 

 

XIX. Olimpiady, konkursy, zawody sportowe 

 
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach wzięli 

udział w następujących olimpiadach: II etap XLVIII Olimpiady Geograficznej, etap 

wojewódzki Olimpiady Teologii Katolickiej oraz etap okręgowy XVII edycji Olimpiady 

Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”. 

Uczniowie Liceum uczestniczyli też w konkursach o różnej tematyce, m.in. XX Ogólnopolskim 

Konkursie na pracę z literatury dla uczniów szkół ponadpodstawowych  

(1 finalistka); III Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Dbam o środowisko w Łódzkim” 

pn. „Tworzymy błękitno-zieloną sieć” (1 osoba zajęła III miejsce); III Ogólnopolskim 

konkursie plastycznym, „Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane, warte ocalenia”; 

Międzynarodowym Konkursie Historycznym „Śladami historii Polski – skąd nasz ród”  

(1 osoba otrzymała wyróżnienie); „Eko-Reakcje” w programie Eko-Czynni pod patronatem 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska (1 osoba zajęła 1 miejsce); IV Dekanalnym Przeglądzie 

Piosenki Religijnej „Rozmiłowani w Eucharystii”- 1 osoba zajęła II miejsce; Konkursie 

plastyczno-literackim 100-lecie Archidiecezji Łódzkiej – 1 osoba zajęła I miejsce w kategorii 

plastycznej oraz 1 osoba  zajęła II miejsce w kategorii literackiej; Konkursie „Piękno twojego 

regionu, czyli co i jak warto zrobić i zwiedzić w ramach Łódzkich Dni Informatyki 2021”; 

„Ogólnopolskim konkursie historycznym dla młodzieży – Katyń 2021”; Konkursie 

mediacyjnym Ministra Sprawiedliwości – „Postaw na mediację”; Historycznym konkursie 

Retorycznym dla szkół średnich; Konkursie Rzecznika Praw Dziecka dla szkół na najciekawsze 

prace plastyczne z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2021; XVIII Międzyszkolnym 

Konkursie „Człowiek-Równowaga-Zdrowie” w kategorii plakat pt. „Kręci mnie zdrowie”;  

Zawodach sportowych: X Otwartych Mistrzostwach w Wyciskaniu Sztangi Szkół 

Ponadpodstawowych w kategorii dziewcząt – 1 osoba zajęła I miejsce; Półfinale wojewódzkim 

w piłce nożnej dziewcząt Licealiada 2021/2022 – drużyna zajęła III miejsce. 

 

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach w roku szkolnym 2021/2022 wzięli udział                   

w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej – online, który poprzedzony był szeregiem 

szkoleń online dla uczniów; Ogólnopolskim konkursie na graficzną interpretację wiersza Marii 

Konopnickiej w ramach programu promocji czytelnictwa organizowanych przez Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego -1 osoba zajęła III miejsce; konkursie organizowanym 

przez wydawnictwo NOWA ERA pn. „Projektanci edukacji”. 
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Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach brali udział w Ogólnopolskim konkursie 

geograficznym „Jedna planeta” oraz Olimpiadzie Wiedzy Technicznej (etap szkolny); 

Konkursie na najciekawszą pracę modelowo-konstrukcyjną w szkołach mechatronicznych  

i elektronicznych – 1 osoba otrzymała wyróżnienie; Konkursie fotograficznym „Geografia  

i forma, proces, obiekt”.  

Uczniowie wzięli udział w zawodach sportowych w tenisie stołowym chłopców na szczeblu 

rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim oraz Międzyszkolnych X Mistrzostwach  

w Wyciskaniu Sztangi – 3 osoby zajęły II miejsce oraz 1 osoba zajęła III miejsce.   

 

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Koluszkach brali udział  

w Konkursie piosenki pod hasłem „Podaj mi dłoń i z nami stań, nie ma dziś granic nasz dom” 

organizowanym przez Stowarzyszenie INNI; konkursie wiedzy o przyrodzie  

pn. „Odkrywamy tajemnice przyrody” w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 168; VIII 

międzyszkolnym konkursie wiedzy o Polsce „Nasi wielcy Polacy”; IV Dekanalnym Konkursie 

Piosenki Religijnej. 

Uczniowie wzięli udział w Mistrzostwach Łodzi w tenisie stołowym szkół specjalnych i klas 

terapeutycznych oraz Olimpiadzie dziecięcej. 

 

 

 

XX. Współpraca szkół i placówek z lokalnymi instytucjami  

oraz organizacjami pozarządowymi w roku szkolnym 2021/2022 
 

 

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA  

W KOLUSZKACH 

 

W roku szkolnym 2021/2022 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza  

w Koluszkach współpracowało m.in. z: 

• Urząd Miejski w Koluszkach – pedagog szkolny jest członkiem Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uczestniczy w spotkaniach zespołu, podczas 

których przekazywane są sygnały od mieszkańców miasta, młodzieży szkolnej  

o naruszeniach zakazu sprzedaży i podawania alkoholu, substancji psychoaktywnych 

osobom nieletnim oraz planowanie działań o charakterze profilaktycznym do realizacji  

w szkołach i na terenie Gminy Koluszki. Społeczność szkolna uczestniczy w gminnych 

obchodach świąt narodowych: Narodowe Święto Niepodległości oraz Święto Konstytucji 3 

Maja. Liceum prowadzi współpracę także poprzez rozpowszechnianie wśród pracowników, 

uczniów, rodziców oraz udostępnianie na szkolnym Facebook-u informacji o wydarzeniach 

kulturalnych, sportowych i akcjach charytatywnych, społecznych prowadzonych na terenie 

miasta i gminy Koluszki. Dyrektor szkoły ściśle współpracuje również z Urzędem w 

zakresie realizacji zadań związanych z projektem rozbudowy Liceum; 

• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – uczestnictwo Rady Pedagogicznej Liceum  

w szkoleniach organizowanych przez Poradnię („Jak radzić sobie z zachowaniami 

prowokacyjnymi dzieci i młodzieży”), kierowanie uczniów z chorobami przewlekłymi oraz 

specyficznymi trudnościami w nauce do diagnozy (5 uczniów). Dyrektor Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach uczestniczyła w spotkaniach zespołu  

w związku z organizowaniem pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów  

z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Specjaliści Poradni wspomagali również 
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szkołę poprzez realizację warsztatów na temat depresji (26 uczniów) oraz przeprowadzając 

standaryzowane testy predyspozycji zawodowych w ramach zajęć  

z zakresu doradztwa zawodowego (90 uczniów); 

• Centrum Medyczne „MEDINEA” w Kraszewie – współpraca z Centrum jako instytucją 

wspomagającą szkołę w zakresie udzielania pomocy psychoterapeutycznej uczniom oraz ich 

rodzinom znajdującym się w kryzysie (8 uczniów); 

• Studenckie Koło Naukowe ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej  

w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie – realizacja programu profilaktyki 

czerniaka w edycji 2021/2022 we wszystkich klasach, na lekcjach biologii (320 uczniów); 

• Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego – zorganizowanie spotkania z 

funkcjonariuszem Wydziału ds. Nieletnich i uczniami klas pierwszych  

i drugich Liceum (160 uczniów) na temat „Odpowiedzialność nieletnich w świetle 

przepisów prawa. Cyberprzemoc, handel ludźmi”. Uczestnictwo dyrektora oraz pedagoga 

szkolnego w debacie organizowanej przez KPP w Koluszkach  oraz Miejsko - Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej pt. „Zacieśnienie współpracy na rzecz wsparcia osób 

pokrzywdzonych przestępstwem przemocy”, której celem było wypracowanie 

mechanizmów współpracy międzyinstytucjonalnej, wymiana doświadczeń na rzecz 

zapewnienia osobom pokrzywdzonym dostępu do informacji o możliwych formach pomocy 

i ośrodkach wsparcia. Pedagog szkolny bierze ponadto udział w pracach Zespołu 

Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy 

Koluszki; 

• Sąd Rejonowy, kuratorzy sądowi i społeczni – wymiana informacji na temat sytuacji 

szkolnej, rodzinnej i wychowawczej uczniów z rodzin objętych nadzorem kuratorskim; 

• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach – przeprowadzenie 

próbnej ewakuacji szkoły oraz przeszkolenie uczniów w zakresie bezpieczeństwa 

pożarowego, umiejętności zachowania w sytuacji ewakuacji z powodu zagrożenia 

pożarowego (pogadanka przeprowadzona przez funkcjonariusza PSP z całą społecznością 

szkolną); 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Koluszkach – zajęcia praktyczne ze strażakami ochotnikami, 

podczas których uczniowie klas pierwszych Liceum (106 osób) pogłębiali swoją wiedzę na 

temat podstawowych zagrożeń pożarowych, a także wypadków komunikacyjnych.  

W trakcie spotkań młodzież uczyła się obsługi gaśnic, opatrywania ran  

i złamań, ćwiczyła resuscytację krążeniowo – oddechową z użyciem defibrylatora 

ćwiczebnego; 

• Akademickie Inicjatywy – współpraca w zakresie propagowania akademiczności, 

doradztwa zawodowego poprzez organizację spotkań dla maturzystów stojących przed 

wyborem uczelni wyższej oraz targów edukacyjnych na terenie Liceum dla wszystkich szkół 

średnich z Koluszek (300 osób); 

• Politechnika Łódzka – udział młodzieży Liceum w dniach otwartych Politechniki Łódzkiej  

(60 uczniów); 

• Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi – pomoc w przeprowadzaniu wśród uczniów 

klas III standaryzacji z języka polskiego oraz matematyki (78 uczniów). 

 Cała społeczność szkolna angażowała się w działalność charytatywną na rzecz osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej a także potrzebujących,  

we współpracy z następującymi fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami:  

- Fundacja Psie Serce w Koluszkach (zbiórka karmy, kocy na rzecz zwierząt z Ukrainy),  

- Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  

- Towarzystwo „Nasz Dom”, Fundacja Zbieramy Razem – akcja charytatywna „Uratujmy 

Karolinę” mająca na celu zbiórkę pieniędzy na leczenie poszkodowanej w wypadku 

samochodowym uczennicy Liceum; 
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- Stowarzyszenie Historia Koluszek oraz Fundacja Niezapomniane – akcja pomocy 

humanitarnej „Solidarni z Ukrainą”, której celem było przeprowadzenie zbiórki artykułów 

spożywczych, przemysłowych, chemicznych oraz odzieży na rzecz uchodźców z Ukrainy. 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KOLUSZKACH 

 

W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach współpracował m.in. z: 

• lokalną gazetą pt. „Tydzień w Koluszkach” – publikacja na jej łamach informacji  

o wydarzeniach w szkole; 

• Komendą Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach (zajęcia 

profilaktyczne z udziałem funkcjonariuszy sekcji ds. nieletnich),  Sądem Rejonowym  

w Brzezinach – w sprawach wychowawczych, problemów z uczniami; 

• Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koluszkach, Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Łodzi i Brzezinach – w zakresie trudnej sytuacji materialnej uczniów; 

• okolicznymi szkołami podstawowymi – promocja szkoły; 

• Miejską Biblioteką Publiczną w Koluszkach – udział w Narodowym Czytaniu; 

• Stowarzyszeniem Historia Koluszek oraz Fundacją Niezapomniane – akcja pomocy 

humanitarnej „Solidarni z Ukrainą”, której celem było przeprowadzenie zbiórki artykułów 

spożywczych, przemysłowych, chemicznych oraz odzieży na rzecz uchodźców z Ukrainy; 

• Parafialnym kołem „Caritas” działającym przy Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej  

w Koluszkach (zbiórka produktów żywnościowych i chemicznych dla potrzebujących); 

• Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej  

w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie - udział w 

programie profilaktyki czerniaka. 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KOLUSZKACH 

 

W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach współpracował m.in. z: 

• Fundacją Dbam o Mój Zasięg Maciej Dębski – udział nauczycieli i rodziców w szkoleniu 

online pt. „Nawyk, zły wybór, uzależnienie jak i dlaczego tracimy kontrolę nad nowymi 

technologiami; 

• Fundacją Młodzi Ludziom - zajęcia psychoedukacyjne, przeprowadzone w formie zdalnej 

za pośrednictwem platformy MS Teams, dla uczniów z zakresu cyberprzemocy. Tematyka: 

jak się bronić przed cyberprzemocą, co grozi za jej stosowanie, zasady dobrego 

wychowania w świecie wirtualnym – netykieta, zachowania nieetyczne w sieci, naruszenie 

własności w Internecie, sposoby samodzielnej obrony przed spamem, hejt; 

• Stowarzyszeniem MONAR Poradnią Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi 

- warsztaty profilaktyczne z wykorzystaniem elementów programu profilaktycznego Freed 

Goes Net - Profilaktyka szkód alkoholowych i narkotykowych wzbogacona  

o dopalacze; 

• Fundacją Wsparcia Psychospołecznego z Łodzi – zajęcia psychoedukacyjne z zakresu 

ochrony i promocji zdrowia (profilaktyka HIV/AIDS, kryzys psychiczny) oraz promowanie 

bezpiecznych form spędzania czasu wolnego w ramach zadania „Dorastanie to wyzwanie”; 

• Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi – koordynowanie Akcji 

Honorowego Krwiodawstwa; 
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• Komendą Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach oraz Komendą 

Wojewódzką Policji w Łodzi - zajęcia psychoedukacyjne na temat terroryzmu  (zagrożenia, 

pododdziały antyterrorystyczne). W ramach zajęć realizowana była tematyka 

bezpieczeństwa cyfrowego, radzenia sobie z agresją własną i innych – sposoby 

zapobiegania oraz obrony; 

• Fundacją Nowoczesnej Edukacji SPUNK – zajęcia warsztatowe realizowane w ramach 

zadania publicznego „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą 

płciową, w tym HIV”; 

• Stowarzyszeniem Fundacja Niezapomniane – akcja pomocy humanitarnej „Solidarni  

z Ukrainą”, której celem było przeprowadzenie zbiórki artykułów spożywczych, 

przemysłowych, chemicznych oraz odzieży na rzecz uchodźców z Ukrainy; 

• „Siepomaga.pl” – zbiórka pieniędzy na rehabilitację uczennicy, która uległa ciężkiemu 

wypadkowi komunikacyjnemu oraz zbiórka na leczenie dwójki dzieci; 

• Fundacją Jaś i Małgosia z Łodzi - obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu -  

przygotowanie i przesłanie, zarówno do wychowawców, jak i uczniów, materiałów 

dotyczących autyzmu oraz wspólne czytanie książki Roksany Jędrzejowskiej-Wróbel  

pt. „Kosmita”; 

• Urzędem Miejskim w Koluszkach - działania na rzecz pomocy rodzinom będącym  

w ciężkiej sytuacji materialnej oraz rodzinom uprawnionym do otrzymania pomocy  

w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”, „Stypendium szkolne”; 

• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koluszkach - kierowanie uczniów na badania 

specjalistyczne, terapię pedagogiczną, diagnozę niepowodzeń edukacyjnych; poradnictwo 

i konsultacja indywidualnych przypadków ze specjalistami; 

• Ośrodkiem Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach - specjalistyczna diagnoza, 

pomoc terapeutyczna, psychologiczna dla uczniów oraz rodziców; 

• Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Brzezinach – konsultowanie 

indywidualnych przypadków, monitoring ze strony kuratora uczniów dozorowanych, 

kontrola zachowania i sytuacji podopiecznych; 

• Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koluszkach - działania na rzecz 

zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej, życiowej, zasiłki, dożywianie; 

• organizacją pożytku publicznego NASZ DOM pod patronatem Ministerstwa Edukacji 

Narodowej. Zbiórka pieniędzy „Góry Grosza” przeznaczona na pomoc dzieciom z domów 

dziecka. 

• Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej  

w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie - udział w 

programie profilaktyki czerniaka. 

 

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W KOLUSZKACH 

 

W roku szkolnym 2021/2022 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

w Koluszkach współpracował m.in. z: 

• Nadleśnictwem Brzeziny z siedzibą w Kaletniku – spotkanie z leśnikiem na temat: 

„Zimowe zagrożenia dla roślin”, spotkanie z ogrodnikiem na temat: Jesienne prace  

w ogrodzie; 

• Komendą Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach – pogadanki 

online nt. bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły;  

• Szkołą Podstawową nr 2 w Koluszkach – wspólne konkursy plastyczne, wspólne robienie 

kartek świątecznych dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Brzezinach; 
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• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach – pokazy strażackie, 

przeprowadzanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy;   

• Miejską Biblioteką Publiczną w Koluszkach – wspólne działania propagujące czytelnictwo 

w gminie; 

• Parafią Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koluszkach – Orszak Trzech 

Króli, którego celem było promowanie tradycji bożonarodzeniowej, integracja lokalnej 

społeczności; 

• Przedsiębiorstwem AGAT S.A. w Koluszkach – dożywianie uczniów, paczki świąteczne; 

• Firmą POL – HUN M. Bielska Sp. j. – przekazanie środków czystości; 

• Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w Koluszkach – pomoc uczniom wymagającym 

wsparcia, kierowanie uczniów na badania, poradnictwo i konsultacja indywidualnych 

przypadków ze specjalistami, uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach organizowanych 

przez Poradnię, udział dyrektora placówki w sieci współpracy i samokształcenia 

nauczycieli, rozpowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji przekazywanych 

przez Poradnię; 

• Miejskim Ośrodkiem Kultury w Koluszkach – udział w konkursach. 

• Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej  

w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie - udział w 

programie profilaktyki czerniaka. 

 

 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOLUSZKACH 

 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach w roku szkolnym 2021/2022 

współpracowała m.in. z:  

• Uniwersytetem Łódzkim, Społeczną Akademią Nauk w Łodzi, Uniwersytetem Jana 

Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Uczelnią Nauk 

Społecznych w Łodzi, Państwową Uczelnią im. Stefana Batorego w Skierniewicach – 

prowadzenie praktyk dla studentów; 

• NZOZ „Integracyjnym Ośrodkiem Leczenia i Rehabilitacji im. Jana Pawła II” w Łodzi –

kierowanie dzieci będących pod opieką Poradni na bezpłatne konsultacje laryngologiczne 

i audiologiczne w celu uzyskania kompleksowej diagnozy o dziecku; 

• Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie – pełnienie przez pracownika Poradni funkcji 

eksperta do spraw diagnozy funkcjonalnej w projekcie „Opracowanie instrumentów do 

prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”; 

• Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem – działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych w celu pozyskania narzędzi diagnostycznych, poprawy bazy 

dydaktycznej placówki, integracji dzieci z niepełnosprawnościami; 

• Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – realizowanie przez dyrektora 

Poradni zadań wynikających z pełnienia funkcji eksperta w Wojewódzkim Panelu 

Ekspertów (udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach dotyczących m.in. opracowania 

projektu Modelu Pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysu osób  

z niepełnosprawnością, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną i osób 

niesłyszących), udział w konferencjach organizowanych przez RCPS, współpraca  

z Regionalnym Punktem Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi; 

• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 

konsultacje dotyczące rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych dzieci 

znajdujących się w rodzinach zastępczych. Wyrażanie opinii w sprawach podziału środków 

z PFRON; 

https://npnmpkoluszki.pl/
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• Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koluszkach – kierowanie klientów 

Poradni potrzebujących wsparcia materialnego, konsultacje z pracownikami socjalnymi 

odnośnie sytuacji w rodzinach zagrożonych uzależnieniem i przemocą; 

• Komendą Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach – 

podejmowanie wspólnych działań w stosunku do młodzieży zagrożonej niedostosowaniem 

społecznym, działań prewencyjnych, udział w 4 debatach pn. „Zacieśnienie współpracy na 

rzecz wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem przemocy” dla przedstawicieli: 

MOPS, GOPS, NZOZ, szkół, kuratorów sadowych i innych zainteresowanych instytucji 

dla miasta i gminy Koluszki, gminy Andrespol, gminy Brójce, gminy Nowosolna; 

• Centrum Medycznym MEDINEA „Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej  

i Psychoterapeutycznej Dla Dzieci i Młodzieży” w Kraszewie – kierowanie klientów 

Poradni na porady i psychoterapię indywidualną, rodzinną i grupową; 

• Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Brzezinach – konsultacje 

pracowników Poradni z kuratorami sądowymi w sprawie opieki nad dziećmi zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym, pełnienia opieki nad dziećmi przez rodziców klientów 

Poradni; 

• Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w: Tomaszowie Mazowieckim, 

Skierniewicach, Pabianicach – konsultacje, wspólne rozwiązywanie problemów 

dotyczących klientów, spotkania w sprawach opracowania dokumentów Poradni, dzielenie 

się wiedzą, doświadczeniem oraz wsparcie merytoryczne; 

• Polskim Towarzystwem Logopedycznym oraz Polskim Towarzystwem 

Neurologopedycznym – udział w szkoleniach, konferencjach, działalność informacyjno–

edukacyjna, dzielenie się wiedzą, doświadczeniem oraz wsparcie merytoryczne; 

• Fundacją Innopolis – kierowanie dzieci i młodzieży oraz rodziców znajdujących się  

w sytuacjach kryzysowych; 

• Fundacją Poza Schematami – pozyskiwanie materiałów merytorycznych, działalność 

informacyjno-edukacyjna; 

• Parafialnym Zespołem Caritas w Koluszkach – działalność charytatywna poprzez wsparcie 

rzeczowe podopiecznych Poradni, dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego; 

• Fundacja-Instytut Re-Integracji Społecznej (IRIS) – współorganizowanie warsztatów  

w ramach projektu „Pozamiejskie Centrum Arte i Horiterapii”, wspieranie w realizacji 

projektu pn. „Jedność w różnorodności” finansowanego przez Islandię, Lichtenstein  

i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni obywatele – Fundusz 

regionalny we współpracy ze Szkołą Podstawową w Różycy i Szkołą Podstawową  

w Długiem. 


