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1. Informacje ogólne 

 
 

W roku szkolnym 2015/2016 Powiat Łódzki Wschodni był organem prowadzącym  
dla niżej wymienionych szkół i placówek oświatowych: 
 
1) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach, ul. Kościuszki 16 
 
 
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, ul. Wigury 2: 
 
-  Technikum nr 1, 
-  Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
 
 
3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, ul. Budowlanych 8: 
 
-  Technikum nr 2, 
- II Liceum Ogólnokształcące   
 
 
4)  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie, ul. Żeromskiego 31: 
 
-  Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II (dla młodzieży),  
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (w roku szk. 2015/2016 nie funkcjonowało                       
z powodu braku słuchaczy i z dniem 31 sierpnia 2016 r. zostało zlikwidowane), 
- Gimnazjum nr 4 (w roku szk. 2015/2016 nie funkcjonowało z powodu braku uczniów  
i z dniem 31 sierpnia 2016 r. zostało zlikwidowane). 
 
 
5) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach, ul. Budowlanych 8: 
 
- Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna, 
- Gimnazjum Nr 3 Specjalne, 
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,  
- Internat 
 
 
6) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach, ul. Korczaka 5 z zamiejscowymi 
stanowiskami pracy w Tuszynie. 
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2. Stan organizacyjny szkół 
(wg SIO na 30.09.2015r.) 

 
Nazwa szkoły Liczba oddziałów  Liczba 

uczniów ogółem w tym ilość klas 
I LO w Koluszkach 10 3  kl. I, 3 kl. II, 4 kl. III 252 
ZSP nr 1  
w Koluszkach 

9 
 

- w technikum 3 oddz.:  
0 kl. I, 1 kl. II, 1 kl. III, 1 kl. IV – razem 
uczniów 43 
- w ZSZ 6 oddz.:  
2 kl. I, 2 kl. II, 2 kl. III – razem uczniów 
112 

155 
 

ZSP nr 2  
w Koluszkach 

14 
  

- w liceum ogólnokształcącym 4 oddz.:  
1 kl. I, 1 kl. II, 2 kl. III – razem uczniów 98 
- w technikum 10 oddz.:  
3 kl. I, 3 kl. II, 2 kl. III, 2 kl. IV – razem 
uczniów 183 

281 
 

ZSO w Tuszynie 2 0 kl. I, 1 kl. II, 1 kl. III 30 
Razem szkoły 
ponadgimnazjalne 

35 718 

SOSW  
w Koluszkach 

10 - 5 oddz. w szkole podstawowej specjalnej 
- 3 oddz. w gimnazjum specjalnym 
- 2 oddz. w szkole specj. przysp. do pracy     

62 
  

Razem wszystkie szkoły 45 780 
dzieci uczestniczące  
w zajęciach wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka 

 
X 

 
X 

 
20 

OGÓŁEM  45 800 
  

W szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem Szkoły Specjalnej Przysposabiającej 
do Pracy) prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni w roku szkolnym 2015/2016 
kształciło się łącznie 718 uczniów w 35 oddziałach. Poniższy wykres pokazuje ogólną 
liczebność poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie oraz liczbę oddziałów  
w każdej z nich.  
  
Wykres nr 1.  
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SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
  

ZZaawwooddyy,,  rroozzsszzeerrzzeenniiaa,,  pprrooffiillee  ww  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  kkllaassaacchh  sszzkkóółł  ppoonnaaddggiimmnnaazzjjaallnnyycchh  
 

1) I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach  (10 oddziałów):  
Klasa I ad - oddział łączony - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 

- klasa I a1 - matematyka, język angielski, informatyka,  
- klasa I a2 - matematyka, język angielski, fizyka, 
- klasa I d2 - matematyka, język angielski, geografia 

Klasa I b - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka 
Klasa I c - oddział łączony - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 

- klasa I c1 - język polski, wos, historia,  
- klasa I c2 - język polski, język angielski, biologia 
 

Klasa II a - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka 
Klasa II b - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka 
Klasa II ce - oddział łączony - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 

- klasa II c - język polski, wos, geografia,  
- klasa II e - język angielski, biologia, język polski 
 

Klasa III a - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka 
Klasa III b - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka 
Klasa III c - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wos 
Klasa III e - oddział łączony - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 

- klasa III e1 - język angielski, geografia, matematyka,  
- klasa III e2 - język angielski, biologia, język polski. 

 
 
Współpraca 
 
I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach w roku szkolnym 2015/2016 kontynuowało współpracę 
z trzema Wydziałami Uniwersytetu Łódzkiego: 
1) Wydziałem Nauk Geograficznych,  
2) Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych,  
3) Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej.  
W ramach niniejszej współpracy uczniowie I LO w Koluszkach mieli możliwość uczestniczenia 
w różnych formach zajęć, spotkaniach informacyjnych, wykładach, konkursach organizowanych 
przez  powyższe Wydziały.  
 
 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach (9 oddziałów): 
 
 Technikum nr 1 (3 oddziały) 

 
Klasa II TPSI – łączona w zawodach: technik informatyk i technik pojazdów 
samochodowych, 
Klasa III TPSI – łączona w zawodach: technik informatyk i technik pojazdów 
samochodowych, 
Klasa IV TM – technik mechanik. 
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 Zasadnicza Szkoła Zawodowa (6 oddziałów) 
 
Klasa I m – zawód: mechanik pojazdów samochodowych, 
Klasa I mmw – łączona: klasa wielozawodowa* + zawód mechanik - monter maszyn  
i urządzeń, 
 
Klasa II m – zawód: mechanik pojazdów samochodowych, 
Klasa II w – klasa wielozawodowa*, 
 
Klasa III m – zawód: mechanik pojazdów samochodowych, 
Klasa III w – klasa wielozawodowa*. 

    
* Klasa wielozawodowa kształciła uczniów w zawodach: 

sprzedawca, cukiernik, piekarz, stolarz, lakiernik, fryzjer, kucharz, blacharz samochodowy. 
 
 
Współpraca z przedsiębiorcami  
 
Powiat Łódzki Wschodni podpisał listy intencyjne dotyczące wzajemnej współpracy Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach z następującymi przedsiębiorcami: 

1. Firmą SuperDrob Zakłady Drobiarsko – Mięsne Spółka Akcyjna w dniu  
21 października 2015 r. 

2. Firmą „Ptak” S.A. w dniu 15 kwietnia 2016 r. 
3. Przedsiębiorstwem „AGAT” S.A. w dniu 18 kwietnia 2016 r. 

Zakres współpracy określony w listach obejmował podejmowanie inicjatyw z zakresu 
działalności edukacyjnej, doradczej, promocyjnej, organizowanie oraz realizację 
przedsięwzięć mających na celu aktywny rozwój szkolnictwa zawodowego  
oraz propagowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w systemie kształcenia 
zawodowego. 
List intencyjny podpisany z firmą SuperDrob Zakłady Drobiarsko – Mięsne Spółka Akcyjna 
dotyczył również współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. 
 
 
 

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach  (14 oddziałów): 
 
 II Liceum Ogólnokształcące (4 oddziały) 

 
Klasa I a – „policyjno - prawna” - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:  
język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, dodatkowo przedmioty: wstęp  
do prawoznawstwa, elementy działań prewencyjnych. 
 
Klasa II a – łączona: 

- „policyjno – prawna” - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język angielski, 
historia, wiedza o społeczeństwie, dodatkowo przedmiot: elementy działań prewencyjnych,  

- „psychologiczno – socjalna” - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:  
wiedza o społeczeństwie, język angielski, geografia, dodatkowo przedmiot: praca socjalna. 
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Klasa III a – „policyjno – prawna” - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:  
język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, dodatkowo przedmiot: wybrane 
zagadnienia z zakresu kryminalistyki. 
Klasa III b – łączona:  
- „policyjno – prawna” - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język angielski, 
historia, wiedza o społeczeństwie, dodatkowo przedmiot: wybrane zagadnienia z zakresu 
kryminalistyki, 
- „psychologiczno – socjalna” - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: wiedza  
o społeczeństwie, język angielski, geografia, dodatkowo przedmiot: psychologia stresu  
i zdrowia. 
 
 Technikum nr 2 (10 oddziałów) 

 
Klasa I l – technik logistyk, 
Klasa I m – technik mechatronik, 
Klasa I t – technik teleinformatyk 
 
Klasa II l – technik logistyk, 
Klasa II m – technik mechatronik, 
Klasa II t – technik teleinformatyk 
 
Klasa III l – technik logistyk, 
Klasa III m – technik mechatronik 
 
Klasa IV l – technik logistyk, 
Klasa IV m – technik mechatronik 
 
 
Patronat 
 
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach współpracował ze Społeczną 
Akademią Nauk w Bełchatowie. W ramach współpracy uczelnia objęła patronat nad klasami 
policyjno - prawnymi. W ramach patronatu w dniu 23.03.2016 r. odbyły się warsztaty 
edukacyjne zrealizowane w ramach lekcji z wiedzą prowadzone przez podkomisarza  
p. Mariusza Cieślaka pt. „Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków 
podobnie działających – konsekwencje prawne i społeczne”. Celem głównym spotkania  
było przekazanie wiedzy w zakresie funkcjonowania ustawy Prawo w ruchu drogowym  
oraz przepisów wynikających z kodeksu karnego regulujących odpowiedzialność za czyny 
popełnione w ruchu drogowym, terminologii zawartej w ustawie, wymiaru i rodzaju kar 
przewidzianych w kodeksie karnym, pozaprawnych konsekwencji tego rodzaju czynów. 
 
2. Szkoła została objęta patronatem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 
Uniwersytetu Łódzkiego zawartym w dniu 15 czerwca 2015 r. Zakłada on możliwość 
uczestnictwa uczniów w organizowanych przez Wydział wykładach i seminariach  
oraz możliwość korzystania z ich zasobów materialnych i intelektualnych oraz biblioteki 
wydziałowej w ramach czytelni. Uczniowie wybranych klas mogą uczestniczyć w wykładach, 
warsztatach, rozmaitych formach dyskusyjnych organizowanych przez instytuty i katedry 
Wydziału. W ramach współpracy dla uczniów klas maturalnych w miesiącu grudniu 2015 r. 
zorganizowano warsztaty dotyczące komunikacji interpersonalnej i wizerunku. Natomiast  
w dniu 17.03.2016 r. Uniwersytecki Klub Kryminalistyków Wydziału Prawa i Administracji 
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Uniwersytetu Łódzkiego zorganizował zajęcia warsztatowe dotyczące metod wykrywania 
przestępstw i identyfikacji przestępców. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas 
policyjno - prawnych. Ponadto dnia 18 marca 2016 r., w ramach wycieczki edukacyjnej, 
uczniowie klas maturalnych brali udział w wykładzie na temat „Jak funkcjonuje Unia 
Europejska”. 
 
 
Współpraca z przedsiębiorcami  
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach współpracował z firmą SuperDrob 
Zakłady Drobiarsko – Mięsne Spółka Akcyjna (list intencyjny podpisany w dniu  
21 października 2015 r.). Strony, mając na uwadze podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji 
kadr technicznych do rozwijającego się rynku pracy, zadeklarowały wolę współpracy  
w zakresie działań zmierzających do uatrakcyjnienia oferty kształcenia zawodowego 
młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. 
W związku z tym podpisano w dniu 9 czerwca 2016 r. umowę patronacką, na mocy której 
firma zobowiązała się objąć patronatem klasy Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach w zawodzie technik mechatronik, w celu 
podnoszenia jakości kształcenia i dostosowania go do potrzeb rynku pracy.  
 
Współpraca z zakładami pracy: „Indel” Brzeziny, Onninen Centrum Dystrybucyjne Teolin, 
LOGIQ Koluszki, SuperDrob” - współpraca w zakresie praktyk zawodowych. 
 
 

4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie  
 

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II (2 oddziały): 
 
Klasa II – oddział łączony, przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 

- grupa A - język polski, geografia, wos,   
- grupa B - matematyka, biologia, chemia 
 

Klasa III – oddział łączony, przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 
- grupa A - historia, geografia, język angielski, 
- grupa B - matematyka, biologia, chemia. 

 
 

Innowacja pedagogiczna w szkole. 
 
W roku szkolnym 2015/2016 kontynuowano realizację innowacji pedagogicznej  
pt.: „Siatkarska Kadra Czeka”, która została wprowadzona w roku szkolnym 2014/2015. 
Jej celem było rozwijanie sprawności uczniów, rozwój koordynacji wzrokowo – ruchowej, 
nauka aktywnego spędzenia czasu wolnego i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 
kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji i umiejętności współdziałania w grupie  
oraz ukształtowanie podstawowych umiejętności sportowych w zakresie piłki siatkowej. 
Zajęcia obejmowały zagadnienia z zakresu techniki i taktyki gry w piłkę siatkową i odbywały 
się  w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Niniejsza innowacja w roku szkolnym 2015/2016 
obejmowała 13 uczniów II klasy Liceum.  
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SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W KOLUSZKACH 
 

Specjalny Ośrodek  
Szkolno – Wychowawczy   
w Koluszkach 

Liczba 
oddziałów 

(wg stanu na dzień 
30.09.2015r.) 

Liczba uczniów 
(wg stanu na dzień 30.09.2015r.) 

Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna 5 24 

Gimnazjum Nr 3 Specjalne 3 11 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca        
do Pracy 2 14, w tym  

2 nauczanych indywidualnie 

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze - 
indywidualne 9 

zespołowe 4 

Razem 10 62 

Dzieci na zajęciach wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka  - 20 

 
  
W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach uczyło się razem 
62 uczniów z różnym stopniem upośledzenia umysłowego, z czego: 

1)  14 uczniów było upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim  
(w tym 4 z niepełnosprawnością sprzężoną), 

2) 31 uczniów było upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym  
(w tym 9 z niepełnosprawnością sprzężoną), 

3)  4 uczniów było upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym  
(w tym 2 z niepełnosprawnością sprzężoną), 

4)  13 uczniów było upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. 
 
Spośród 62 uczniów w trybie indywidualnego nauczania kształcono 2 uczniów, 13 uczniów 
było na zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych (indywidualnych i zespołowych). 
Ponadto 20 dzieci uczestniczyło w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.  
 
W internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w roku 
szkolnym 2015/2016 przebywało 6 wychowanków. 
 
 
Sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej.  
Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności 
 określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia 
 ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch 
 pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego 
 nowożytnego.  
Sprawdzian składa się z dwóch części: 
- część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki,   
- część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego. 
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Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły 
 podstawowej. Nie określa się minimalnego wyniku, jaki powinien uzyskać uczeń,  
toteż  sprawdzianu nie można nie zdać.  
W roku szkolnym 2015/2016 do sprawdzianu przystąpił jeden uczeń Szkoły Podstawowej  
Nr 3 Specjalnej. Natomiast jeden uczeń, decyzją dyrektora OKE, był zwolniony  
ze sprawdzianu. 
 
Egzamin gimnazjalny. 
Jest to egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, sprawdzający 
wiadomości i umiejętności ucznia określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego 
dla III etapu edukacyjnego. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej. 
W roku szkolnym 2015/2016 egzamin gimnazjalny nie był przeprowadzony, ponieważ  
nie było klasy III. 
 
 
Programy, projekty realizowane przez SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 2015/2016 
 
1. Rządowy program „Książki naszych marzeń”. 
Adresatami programu byli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Koluszkach,  
a jego celem był zakup nowości wydawniczych dla dzieci do biblioteki, poprawa stanu 
czytelnictwa, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych. W ramach programu 
zakupiono 73 książki i nowości wydawnicze nie będące podręcznikami do biblioteki 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej 
Nr 3 Specjalnej w Koluszkach. Ponadto zorganizowano konkurs na najlepiej czytającą klasę  
i najlepszego czytelnika, przygotowano przedstawienie teatralne w oparciu o tekst baśni  
J. Ch. Andersena „Dziewczynka z zapałkami”. Przeprowadzono również prelekcję o tematyce 
„Czy czytanie jest nam dzisiaj potrzebne?”  podkreślającą wpływ czytania na rozwój 
intelektualny ucznia, jego pamięć, wyobraźnię, kształtowanie  właściwych postaw  moralnych 
i etycznych oraz zorganizowano „Tydzień z książką” obejmujący głośne czytanie baśni  
przez zaproszone osoby, w młodszych klasach przygotowywano prace plastyczne w oparciu  
o przeczytany utwór. Program „Książki naszych marzeń” był realizowany w okresie  
od września 2015 r. do czerwca 2016 r., a jego całkowity koszt to 1 200,00 zł  
(z czego otrzymana dotacja wyniosła 960,00 zł, pozostałe 240,00 zł to wkład własny). 
 
2. Projekt wolontariacki w ramach konkursu „Dobry Pomysł” ze środków Fundacji 
ING Dzieciom pn. „Tęczowy zakątek”. 
Projekt był realizowany w okresie od 1 marca 2016 r. do 1 czerwca 2016 r. W ramach 
projektu Ośrodek otrzymał darowiznę w wysokości 6 000,00 zł od ING Bank Śląski,  
która została przeznaczona na wyremontowanie, umeblowanie oraz doposażenie sali do zajęć 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w SOSW w Koluszkach. 
 
3. Projekt edukacyjny we współpracy e’twinning pt. „Tu, tup tu jeż”. 
Celem projektu było zdobycie i poszerzenie wiadomości na temat jeża, jego środowiska 
naturalnego, zwyczajów, dostarczenie  informacji dotyczących natury, która nas otacza  
oraz stworzenie potrzeby ochrony środowiska naturalnego i poszanowania jego zasobów.  
W ramach projektu odbyła się wystawa prac plastycznych związanych z jeżem, zajęcia 
biblioteczne - czytanie utworów o jeżu. Na lekcjach języka angielskiego wprowadzono 
słownictwo dotyczące jeża oraz zorganizowano spotkanie z biologiem, który przeprowadził 
pogadankę o jeżu. Projekt był realizowany od października 2015 r. do maja 2016 r.  
i obejmował uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej. 
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4. Projekt edukacyjny we współpracy e’twinning pt. „Z  baśnią przez Europę” 
realizowany we współpracy ze szkołą ze Słowacji. 
Celem projektu było rozwijanie umiejętności czytania, rozbudzanie i kształtowanie 
zainteresowań czytelniczych, zapoznanie uczniów z metodą e-learningu, kształcenie 
umiejętności posługiwania się językami obcymi. W ramach projektu przeprowadzono lekcje 
w oparciu o teksty literackie, utrzymywano korespondencję z zaprzyjaźnioną szkołą  
ze Słowacji (karty i drobne podarunki na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne, listy 
prezentujące uczestników projektu i ich zainteresowania w formie elektronicznej), 
wykonywano prace plastyczne związane z tekstami poznawanymi podczas zajęć. Okres 
realizacji projektu to październik 2015 r. – sierpień 2016 r., a adresaci to uczniowie klas  
IV – VI Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej. 
 
 
Zadania dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi w roku szkolnym 2015/2016 

 
1. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno -
Wychowawczym w Koluszkach”. 
W roku szkolnym 2015/2016 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  
w Koluszkach realizowano zadanie pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Koluszkach” w ramach konkursu  
z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Moja wymarzona ekopracowania – 2015.  
Na realizację zadania SOSW w Koluszkach otrzymał dofinansowanie w formie dotacji  
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  
w wysokości 19 876,97 zł, przy udziale własnym Powiatu w kwocie 1 451,99 zł. Ogólna 
wartość zadania wynosi 21 328,96 zł. W ramach tych środków przygotowano salę internatu 
na potrzeby ekopracowni, zakupiono do niej pomoce dydaktyczne, wyposażono w nowe 
meble, tablicę flipchart i tablice ekspozycyjne, zakupiono sprzęt audio video, komputerowy, 
fotograficzny. Ponadto zrealizowano program edukacji ekologiczno – przyrodniczej „Las, 
park i łąka w czterech porach roku” oraz zadanie inwestycyjne „Zakup tablicy interaktywnej 
z projektorem i okablowaniem do ekopracowni w SOSW w Koluszkach” (kwota zadania  
5 095,00 zł., zadanie zrealizowane w ramach środków z dotacji). Dla uczniów odbyły się 
wycieczki, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, międzyszkolny konkurs ekologiczny  
pt. Quiz – co wiem o lesie? 
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LLiicczzbbaa  uucczznniióóww  ww  rrookkuu  sszzkkoollnnyymm  22001155//22001166  ww  ppoorróówwnnaanniiuu  zz  rrookkiieemm  sszzkkoollnnyymm  
22001144//22001155  
 
 
Nazwa szkoły Liczba uczniów 

w roku szkolnym 
2015/2016 

(dane wg SIO                   
na 30.09.2015r.) 

w roku szkolnym 
2014/2015 

(dane wg SIO                   
na 30.09.2014r.) 

I LO w Koluszkach 252 260 
ZSP nr 1 w Koluszkach 155 186 
ZSP nr 2 w Koluszkach 281 327 
ZSO w Tuszynie 30 48 
Razem  szkoły ponadgimnazjalne 718 821 
SOSW w Koluszkach 
(bez zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) 

62 61 

OGÓŁEM  780 882 
 
Reasumując, w roku szkolnym 2015/2016 w szkołach ponadgimnazjalnych o 103 zmniejszyła 
się liczba uczniów w porównaniu do roku szkolnego 2014/2015, natomiast w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach liczba uczniów wzrosła o 1. 
 
 
 
LLiicczzbbaa  ooddddzziiaałłóóww  ww  rrookkuu  sszzkkoollnnyymm  22001155//22001166  ww  ppoorróówwnnaanniiuu  zz  rrookkiieemm  sszzkkoollnnyymm  
22001144//22001155  
 
Nazwa szkoły Liczba oddziałów 

w roku szkolnym 
2015/2016 

(dane wg SIO                        
na 30.09.2015r.) 

w roku szkolnym 
2014/2015 

(dane wg SIO                   
na 30.09.2014r.) 

I LO w Koluszkach 10 10 
ZSP nr 1 w Koluszkach 9 10 
ZSP nr 2 w Koluszkach 14 15 
ZSO w Tuszynie 2 3 
Razem  szkoły ponadgimnazjalne 35 38 
SOSW w Koluszkach 
(bez zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) 

10 9 

OGÓŁEM  45 47 
 
Porównując rok szkolny 2015/2016 z poprzednim rokiem szkolnym należy stwierdzić,  
że liczba oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych zmniejszyła się o 3, natomiast  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach wzrosła o 1. 
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3. 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 roku szkolnym 2015/2016 w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach 
zatrudnionych było: 
- 5 pedagogów (w tym 1 w Tuszynie), 
- 4 psychologów (w tym 1 w Tuszynie), 
- 2 logopedów (w tym 1 w Tuszynie), 
- 1 rehabilitant.  
 
W roku szkolnym 2015/2016 Poradnia obejmowała opieką 11 117 dzieci i młodzieży  
z 56 szkół i przedszkoli. 
  
  
1.  Liczba przeprowadzonych badań w roku szkolnym 2015/2016 
 

Rodzaj badania Liczba 
przeprowadzonych badań 

W tym liczba badań 
przeprowadzonych w 

ramach zamiejscowych 
stanowisk pracy w Tuszynie 

psychologiczne 1 319 263 
pedagogiczne 524 34 
logopedyczne 263 60 
inne badania 30 - 
Razem 2 136 357 
 
W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzono łącznie o 575 badań mniej niż w roku 
szkolnym 2014/2015 (w roku szkolnym 2014/2015 zostało przeprowadzonych 2 711 badań). 
 
 
2. Liczba wydanych orzeczeń w roku szkolnym 2015/2016 
 

Rodzaj orzeczenia 
Liczba 

wydanych 
orzeczeń 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i 
znacznym, wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

21 

orzeczenie dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową 4 
orzeczenie dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi 3 
orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego 

1 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, 
których stan zdrowia uniemożliwia bądź znacznie utrudnia uczęszczanie 
do szkoły 

46 
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orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i 
młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim 

3 

orzeczenie dotyczące zagrożeń niedostosowaniem społecznym 2 
inne wydane orzeczenia - 
Razem 80 
 
W roku szkolnym 2015/2016 wydano o 18 orzeczeń mniej niż w roku szkolnym 2014/2015 
(98 wydanych orzeczeń). 
 
 
3. Liczba wydanych opinii w roku szkolnym 2015/2016 
 

Opinia w sprawie: 
Liczba 

wydanych 
opinii 

wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej 1 
odroczenia obowiązku szkolnego 2 
gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym 

- 

dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania 
do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia 

490 

dostosowania warunków i form sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim 
roku nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb  

114 

dostosowania warunków i form egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych 
potrzeb ucznia 

16 

dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego lub egzaminu 
dojrzałości do indywidualnych potrzeb absolwenta 

1 

objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu 807 
objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce 409 
przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy 3 
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 18 
inne opinie o przebadanych 82 
Razem 1 943 
 
W roku szkolnym 2015/2016 wydano o 23 opinie mniej niż w roku szkolnym 2014/2015,  
w którym to wydano 1 966 opinii. 
 
 
4. Informacja o objęciu dzieci i młodzieży pomocą w roku szkolnym 2015/2016 
 

Forma pomocy Liczba dzieci 
objętych pomocą 

W tym liczba 
dzieci objętych 

pomocą w ramach 
zamiejscowych 

stanowisk pracy w 
Tuszynie 

terapia logopedyczna 189 58 
terapia pedagogiczna 51 19 
socjoterapia 31 - 
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rehabilitacja ruchowa  30 - 
zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne 915 75 
zajęcia aktywizujące do wyboru kierunku 
kształcenia i zawodu 

421 - 

indywidualna pomoc – opieka psychologiczna, 
opieka pedagogiczna 

30 9 

inne formy pomocy: 
- konsultacje, instruktaże dla rodziców dzieci objętych   
  terapią logopedyczną, pedagogiczną, rehabilitacją  
  ruchową, zajęciami socjoterapii 
- konsultacje, porady bez badań dla dzieci i młodzieży,   
  rodziców, nauczycieli 

1 150 
898 

 
 

252 

30 
20 

 
 

10 

Razem 2 817 191 
 
 
 

4. Nabór uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016  
w porównaniu z rokiem szkolnym 2014/2015 

(wg SIO na dzień 30.09.2015 r. i 30.09.2014 r.) 
 
 

Nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 odbywał się 
w systemie elektronicznym, udostępnionym zgodnie z zawartą umową przez firmę Vulcan  
Sp. z o.o. 
 
 
Nazwa szkoły Liczba oddziałów 

w naborze do klas I 
Liczba uczniów w naborze 

do klas I 

2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 
I LO w Koluszkach 3 3 82 69 
ZSP nr 1 w Koluszkach  
w tym: 

2 3 42 62 

Technikum nr 1 0 1 0 21 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2 2 42 41 

ZSP nr 2 w Koluszkach 
w tym: 

4 4 81 87 

Technikum nr 2 3 3 59 55 
II Liceum Ogólnokształcące 1 1 22 32 
ZSO w Tuszynie 
 LO dla młodzieży 

0 1 0 14 

Razem w szkołach nabór do 
klas I 

9 11 205 232 
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NNaabbóórr  uucczznniióóww  ddoo  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  ooddddzziiaałłóóww  kkllaass  ppiieerrwwsszzyycchh    
ww  rrookkuu  sszzkkoollnnyymm  22001155//22001166  

   
 

       1) I  Liceum  Ogólnokształcące  w  Koluszkach – razem nabór 82 uczniów 
 
Klasa I ad oddział łączony – 30 uczniów 
Przedmioty rozszerzone:  
- klasa I a1 - matematyka, język angielski, informatyka (9 uczniów),  
- klasa I a2 - matematyka, język angielski, fizyka (8 uczniów), 
- klasa I d2 - matematyka, język angielski, geografia (13 uczniów) 
 
Klasa I b – 23 uczniów 
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka 
 
Klasa I c oddział łączony – 29 uczniów 
Przedmioty rozszerzone: 
- klasa I c1 - język polski, wos, historia (13 uczniów),  
- klasa I c2 - język polski, język angielski, biologia (16 uczniów). 

  
  
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach – razem nabór 42 uczniów 
  

Technikum nr 1 – nie utworzono klasy I z powodu zbyt małej liczby chętnych kandydatów 
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – nabór 42 uczniów do 2 klas I w zawodach: 
- klasa I m – zawód mechanik pojazdów samochodowych – 22 uczniów, 
- klasa I mmw – łączona: klasa wielozawodowa (10 uczniów) + zawód mechanik – monter 
maszyn i urządzeń (10 uczniów) 
  
  

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach – razem nabór 81 uczniów 
  

II Liceum Ogólnokształcące – nabór 22 uczniów do 1 klasy I: 
klasa I a - „policyjno – prawna”  
Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie 
Dodatkowo przedmioty: wstęp do prawoznawstwa, elementy działań prewencyjnych 
 
Technikum nr 2 – nabór 59 uczniów do 3 klas I w zawodach: 
- klasa I m - technik mechatronik – 22 uczniów, 
- klasa I l - technik logistyk –  22 uczniów, 
- klasa I t - technik teleinformatyk – 15 uczniów. 
 
 

4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie – nie utworzono klasy I z powodu zbyt 
małej liczby chętnych kandydatów. 
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5. Miejsce zamieszkania uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat 
Łódzki Wschodni w roku szkolnym 2015/2016 

(analizowany jest stan na dzień 30.09.2015 r.) 
 
SSzzkkoołłyy  ppoonnaaddggiimmnnaazzjjaallnnee    
 
W roku szkolnym 2015/2016 spośród uczniów kształcących się szkołach ponadgimnazjalnych 
w Koluszkach większość stanowili uczniowie zamieszkujący powiat łódzki wschodni:  
1) w I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach – ok. 76%;  
2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach – ok. 50%;  
3) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach – ok. 60%.  
Pozostały odsetek uczniów stanowili mieszkańcy głównie powiatów: brzezińskiego, 
skierniewickiego i tomaszowskiego.  
 
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie większość uczniów było mieszkańcami 
powiatu łódzkiego wschodniego – ok. 83%. 
 
Poniższy wykres obrazuje pochodzenie uczniów ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni pod względem miejsc zamieszkania, w ujęciu 
procentowym. Kategoria „pozostałe” obejmuje uczniów zamieszkujących miasto Łódź  
oraz powiat piotrkowski. 
 
 
Wykres nr 2. Uczniowie, według miejsca zamieszkania, w szkołach ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 
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W dalszej części przedstawiona jest szczegółowa informacja dotycząca miejsca zamieszkania 
uczniów w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat. 
 
 
1) I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 
 
W I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach większość uczniów stanowili mieszkańcy 
powiatu łódzkiego wschodniego – ok. 76%. Pozostałe ok. 24% uczniów to mieszkańcy 
powiatu: brzezińskiego (ok. 16%), tomaszowskiego (ok. 4%) i skierniewickiego (ok. 4%).  
 
Tabele przedstawiają szczegółową informację na temat miejsca zamieszkania uczniów, 
w ujęciu liczbowym i procentowym.  
 
 

klasy powiat liczba uczniów udział 
procentowy 

I – razem 1. łódzki wschodni 64 78,00% 
2. brzeziński 15 18,40% 
3. tomaszowski 1 1,20% 
4. skierniewicki 2 2,40% 

Razem  82 100% 
II – razem 1. łódzki wschodni 55 76,40% 

2. brzeziński 11 15,20% 
3. tomaszowski 3 4,20% 
4. skierniewicki 3 4,20% 

Razem  72 100% 
III – razem 1. łódzki wschodni 72 73,50% 

2. brzeziński 15 15,30% 
3. tomaszowski 6 6,10% 
4. skierniewicki 5 5,10% 

Razem  98 100% 
Ogółem w szkole  252 x 

 
 
 
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 
 
Połowa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach pochodziła  
z powiatu łódzkiego wschodniego. Pozostali uczniowie to mieszkańcy powiatów: 
brzezińskiego (ok. 32%), tomaszowskiego (ok. 12%), skierniewickiego (ok. 5%) oraz miasta 
Łódź (ok. 1%). 
 
Tabele przedstawiają szczegółową informację na temat miejsca zamieszkania uczniów, 
w ujęciu liczbowym i procentowym.  
W przypadku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach osobno przedstawiono 
dane dotyczące miejsca zamieszkania uczniów kształcących się w Technikum nr 1 
i w Zasadniczej Szkole Zawodowej. 
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W Technikum nr 1 w Koluszkach prawie połowa uczniów całej szkoły (ok. 44%) mieszkała 
w powiecie łódzkim wschodnim. Ok. 33% uczniów pochodziło z powiatu brzezińskiego, 
a pozostałe ok. 23% to mieszkańcy powiatów: skierniewickiego (ok. 14%) i tomaszowskiego 
(ok. 9%). 
 
Technikum nr 1 

klasy powiat liczba uczniów udział 
procentowy 

II – razem 
 

1. łódzki wschodni 11 61,11% 
2. brzeziński 2 11,11% 
3. tomaszowski 2 11,11% 
4. skierniewicki 3 16,67% 

Razem  18 100% 
III – razem 
 
 

1. łódzki wschodni 7 50,00% 
2. brzeziński 4 28,57% 
3. skierniewicki 3 21,43% 

Razem  14 100% 
IV – razem 
 

1. łódzki wschodni 1 9,09% 
2. brzeziński 8 72,73% 
3. tomaszowski 2 18,18% 

Razem  11 100 % 
Ogółem w szkole  43 x 

 
 
W Zasadniczej Szkole Zawodowej w Koluszkach najwięcej uczniów pochodziło z powiatu 
łódzkiego wschodniego (ok. 53%). Pozostali uczniowie to mieszkańcy powiatów: 
brzezińskiego (ok. 31%), tomaszowskiego (ok. 12%), skierniewickiego (ok. 3%) i miasta 
Łódź (ok. 1%). 
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

klasy powiat liczba uczniów udział 
procentowy 

I – razem 
 

1. łódzki wschodni 24 57,15% 
2. brzeziński 12 28,57% 
3. tomaszowski 5 11,90% 
4. Łódź 1 2,38% 

Razem  42 100% 
II – razem 
 

1. łódzki wschodni 16 53,34% 
2. brzeziński 9 30,00% 
3. tomaszowski 4 13,33% 
4. skierniewicki 1 3,33% 

Razem  30 100% 
III – razem 
 

1. łódzki wschodni 19 47,50% 
2. brzeziński 14 35,00% 
3. tomaszowski 5 12,50% 
4. skierniewicki 2 5,00% 

Razem  40 100% 
Ogółem w szkole  112 x 
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3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 
 
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach pochodzili przede 
wszystkim z powiatu łódzkiego wschodniego (ok. 60%). Pozostali uczniowie to mieszkańcy 
powiatów: brzezińskiego (ok. 23%), skierniewickiego (ok. 9%), tomaszowskiego (ok. 7%) 
oraz miasta Łódź  (ok. 1%). 
 
W tabelach osobno przedstawiono strukturę uczniów w poszczególnych szkołach 
wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, ze względu 
na miejsce zamieszkania. 
 
W II Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach ok. 56% uczniów pochodziło z powiatu 
łódzkiego wschodniego, natomiast pozostali to mieszkańcy powiatów: brzezińskiego  
(ok. 29%), skierniewickiego (ok. 11%) oraz tomaszowskiego (ok. 4%).  
 
 
 
II Liceum Ogólnokształcące 
 

klasy powiat liczba uczniów udział 
procentowy 

I – razem 1. łódzki wschodni 18 81,82% 
2. brzeziński 3 13,63% 
3. skierniewicki 1 4,55% 

Razem      22 100% 
II – razem 1. łódzki wschodni 15 51,72% 

2. brzeziński 9 31,04% 
3. tomaszowski 2 6,90% 
4. skierniewicki 3 10,34% 

Razem     29 100% 
III – razem 1. łódzki wschodni 22 46,81% 

2. brzeziński 16 34,04% 
3. tomaszowski 2 4,26% 
4. skierniewicki 7 14,89% 

Razem    47 100% 
Ogółem w szkole  98 x 
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W Technikum nr 2 w Koluszkach ok. 62% uczniów to mieszkańcy powiatu łódzkiego 
wschodniego. Pozostali uczniowie byli mieszkańcami powiatów: brzezińskiego (ok. 20%), 
skierniewickiego (ok. 7%), tomaszowskiego (ok. 9%) oraz miasta Łodzi (ok. 2%). 
 
Technikum nr 2 

klasy powiat liczba uczniów udział 
procentowy 

I – razem 1. łódzki wschodni 38 64,41% 
2. brzeziński 11 18,64% 
3. tomaszowski 4 6,78% 
4. skierniewicki 6 10,17% 

Razem   59 100% 
II – razem 
 
 
 
 

1. łódzki wschodni 29 61,71% 
2. brzeziński 10 21,27% 
3. tomaszowski 4 8,52% 
4. skierniewicki 2 4,25% 
5. Łódź 2 4,25% 

Razem   47 100% 
III – razem 
 

 

1. łódzki wschodni 23 62,16% 
2. brzeziński 9 24,33% 
3. tomaszowski 1 2,70% 
4. skierniewicki 4 10,81% 

Razem    37 100% 
IV – razem 1. łódzki wschodni 23 57,50% 

2. brzeziński 7 17,50% 
3. tomaszowski 7 17,50% 
4. skierniewicki 2 5,00% 
5. Łódź 1 2,50% 

Razem    40 100% 
Ogółem w szkole  183 x 

 
 
4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie 
 
W roku szkolnym 2015/2016 w Liceum Ogólnokształcącym w Tuszynie 83% uczniów 
to mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego (Gmina Tuszyn, Gmina Rzgów). Pozostali 
uczniowie to mieszkańcy powiatu piotrkowskiego (Gmina Czarnocin, Gmina Grabica). 
 
Liceum Ogólnokształcące 

klasy powiat liczba uczniów udział 
procentowy 

II – razem 1. łódzki wschodni 9 82,00% 
2. piotrkowski 2 18,00% 

Razem  11 100% 
III – razem 1. łódzki wschodni 16 84,21% 

2. piotrkowski 3 15,79% 
Razem  19 100% 
Ogółem w szkole  30 x 
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5) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach 
 
W roku szkolnym 2015/2016 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach 
najwięcej uczniów było mieszkańcami powiatu łódzkiego wschodniego – ok. 78% wszystkich 
uczniów w szkole. W poszczególnych szkołach Ośrodka przedstawia się to następująco: 
 
 

nazwa szkoły powiat liczba 
uczniów 

udział 
procentowy 

Szkoła Podstawowa Nr 3 
Specjalna                      

1. łódzki wschodni 21 87,50% 
2. brzeziński 1 4,17% 
3. tomaszowski 2 8,33% 

Razem  24 100% 
Gimnazjum Nr 3 
Specjalne                            

1. łódzki wschodni 8 72,73% 
2. brzeziński 3 27,27% 

Razem  11 100% 
Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca          
do Pracy  

1. łódzki wschodni 9 64,28% 
2. brzeziński 2 14,29% 
3. tomaszowski 1 7,14% 
4. skierniewicki 2 14,29% 

Razem  14 100% 
Ogółem w szkołach  49 x 

 
 

Z 13 uczniów uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze 12 uczniów 
pochodziło z powiatu łódzkiego wschodniego (8 uczniów z gminy Koluszki, 3 uczniów  
z gminy Andrespol, 1 uczeń z gminy Brójce), natomiast 1 uczeń z powiatu tomaszowskiego.         
 
Spośród 20 uczestników zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wszystkie dzieci 
pochodziły z powiatu łódzkiego wschodniego (19 pochodziło z gminy Koluszki, a 1 z gminy 
Brójce).   
 
 
 

6. Promocja uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 
2015/2016 

 
 
Poniżej przedstawione są informacje o liczbie uczniów poszczególnych klas w każdej 
ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat, którzy w roku szkolnym 
2015/2016 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. 
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1) I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 
 
W I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach zostało promowanych do klasy programowo 
wyższej lub zostało absolwentami 250 uczniów, czyli ok. 99%, spośród wszystkich  
252 uczniów w szkole. 41 uczniów szkoły otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, natomiast 
2 uczniów nie zdało do klasy programowo wyższej lub nie zostało absolwentami szkoły. 
Egzaminy poprawkowe zdało 9 uczniów, czyli 3,60% uczniów promowanych.  
 
Do egzaminu maturalnego przystąpiło 95 uczniów klasy trzeciej, spośród których zdało  
93 uczniów (98%). 
 

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 82 81 98,78 14 17,28 1 1,23 1 1,22 X X 
2 II-razem 72 72 100,00 8 11,11 6 8,33 0 0,00 X X 
3 III-razem 98 97 98,98 19 19,59 2 2,06 1 1,02 95 97,94 
4 Ogółem 252 250 99,21 41 16,40 9 3,60 2 0,79 95 38,00 

 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 
 
Technikum nr 1 
 
W Technikum nr 1 w Koluszkach zostało promowanych do klasy programowo wyższej  
lub zostało absolwentami 41 uczniów, czyli ok. 95% spośród wszystkich 43 uczniów 
w szkole.  1 uczeń szkoły otrzymał świadectwo z wyróżnieniem, natomiast 2 uczniów 
(co stanowi 4,65% wszystkich uczniów) nie zdało do klasy programowo wyższej. Egzaminy 
poprawkowe zdało 11 uczniów, czyli 26,83% uczniów promowanych. 
 
Żaden uczeń nie przystąpił do egzaminu maturalnego.  
 

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 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 X X 
2 II-razem 18 16 88,89 0 0,00 4 25,00 2 11,11 X X 
3 III-razem 14 14 100,00 1 7,14 4 28,57 0 0,00 X X 
4 IV-razem 11 11 100,00 0 0,00 3 27,27 0 0,00 0 0,00 
5 Ogółem 43 41 95,35 1 2,44 11 26,83 2 4,65 0 0,00 
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Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
 

W Zasadniczej Szkole Zawodowej w Koluszkach zostało promowanych do klasy 
programowo wyższej lub zostało absolwentami 97 uczniów, czyli ok. 90% spośród 
wszystkich 108 uczniów w szkole. Żaden uczeń szkoły nie otrzymał świadectwa 
z wyróżnieniem, natomiast 11 uczniów (co stanowi 10,19% wszystkich uczniów) nie zdało  
do klasy programowo wyższej lub nie zostało absolwentami szkoły. Egzaminy poprawkowe 
zdało 21 uczniów, czyli 21,65 % uczniów promowanych.  
 

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 
   liczba procent 

z kol. 3 
liczba procent 

z kol. 4 
liczba procent 

z kol. 4 
liczba procent 

z kol. 3 
1 I-razem 41 33 80,49 0 0,00 9 27,27 8 19,51 
2 II-razem 29 27 93,10 0 0,00 11 40,74 2 6,90 
3 III-razem 38 37 97,37 0 0,00 1 2,70 1 2,63 
4 Ogółem 108 97 89,81 0 0,00 21 21,65 11 10,19 

 

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 
 
II Liceum Ogólnokształcące 
 
W II Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach 93 uczniów zostało promowanych do klasy 
programowo wyższej lub zostało absolwentami, czyli ok. 99% spośród wszystkich  
94 uczniów w szkole. 1 uczeń (co stanowi 1,06% wszystkich uczniów) nie zdał do klasy 
programowo wyższej. Egzaminy poprawkowe zdało 8 uczniów, co stanowi 8,6% uczniów 
promowanych, natomiast 8 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem (co stanowi  
8,6% uczniów promowanych). 
 
Do egzaminu maturalnego przystąpiło 43 uczniów klasy trzeciej tj. ok. 91% absolwentów  
tej szkoły i zdało go 32 uczniów (ok. 74%). 
 

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 19 100,00 3 15,79 2 10,53 0 0,00 X X 
2 II-razem 28 27 96,43 2 7,41 3 11,11 1 3,57 X X 
3 III-razem 47 47 100,00 3 6,38 3 6,38 0 0,00 43 91,49 
4 Ogółem 94 93 98,94 8 8,60 8 8,60 1 1,06 43 46,24 
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Technikum nr 2 
 

W Technikum nr 2 w Koluszkach zostało promowanych do klasy programowo wyższej  
lub zostało absolwentami 166 uczniów, czyli ok. 98% spośród wszystkich 170 uczniów  
w tej szkole. 12 uczniów szkoły otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, natomiast 4 uczniów 
(co stanowi 2,35 % wszystkich uczniów) nie zdało do klasy programowo wyższej. Egzaminy 
poprawkowe zdało 25 uczniów, co stanowi 15,06% uczniów promowanych. 
 
Do egzaminu maturalnego przystąpiło 29 uczniów klasy czwartej tj. ok. 73% absolwentów 
szkoły, a zdało go 24 uczniów (ok. 83%). 
 

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 50 49 98,00 3 6,12 7 14,29 1 2,00 X X 
2 II-razem 46 43 93,48 3 6,98 7 16,28 3 6,52 X X 
3 III-razem 34 34 100,00 4 11,76 8 23,53 0 0,00 X X 
4 IV-razem 40 40 100,00 2 5,00 3 7,50 0 0,00 29 72,50 
5 Ogółem 170 166 97,65 12 7,23 25 15,06 4 2,35 29 17,47 

 

4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie   
 
Liceum Ogólnokształcące 
 
W Liceum Ogólnokształcącym w Tuszynie wszyscy uczniowie zostali promowani do klasy 
programowo wyższej lub zostali absolwentami. 7 uczniów szkoły otrzymało świadectwo 
z wyróżnieniem. Egzaminy poprawkowe zdał 1 uczeń, co stanowi 3,45% uczniów 
promowanych w całej szkole. 
 
Do egzaminu maturalnego przystąpiło 16 uczniów klasy czwartej tj. ok. 84% absolwentów 
szkoły, a zdało go 14 uczniów (ok. 88%). 
 

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 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 X X 
2 II-razem 10 10 100,00 3 30,00 1 10,00 0 0,00 X X 
3 III-razem 19 19 100,00 4 21,05 0 0,00 0 0,00 16 84,21 
4 Ogółem 29 29 100,00 7 24,14 1 3,45 0 0,00 16 55,17 
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7. Wyniki egzaminów w roku szkolnym 2015/2016 
 
Egzamin maturalny 

  
Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone są w skali procentowej. Egzamin maturalny  
jest zdany, jeżeli maturzysta z każdego egzaminu obowiązkowego (ustnego i pisemnego) 
otrzyma co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. W tabelach poniżej 
przedstawiono informację o ilości zdobytych punktów (procentowo) przez maturzystów 
na 100% możliwych do zdobycia.   
Pojęcie zdawalności informuje o ilości maturzystów, którzy zdali egzamin maturalny 
w stosunku do ilości osób przystępujących do tego egzaminu. Zdawalność również wyrażona 
jest procentowo. 
Poniżej przedstawione są wyniki egzaminów maturalnych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, łącznie z egzaminem 
poprawkowym. Wyniki dotyczą absolwentów z roku szkolnego 2015/2016. 

 
Z informacji przedstawionej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi 

wynika, że w województwie łódzkim zdawalność egzaminu maturalnego, który odbył się  
w maju, czerwcu i w sierpniu 2016 roku wyniosła 85%.  
W podziale na typy szkół w województwie łódzkim przedstawia się to następująco: 
- liceum ogólnokształcące – 89%, 
- technikum –  77%. 

 
Zdawalność egzaminów maturalnych 
(łącznie z egzaminem poprawkowym) 

 
Informacje ogólne ze wszystkich szkół 

 

Nazwa szkoły 

Ogółem 
liczba 

uczniów 
w klasach 

maturalnych 

Ogółem liczba 
uczniów 

przystępujących 
do egzaminu 
maturalnego 

Ogółem liczba 
uczniów 

ze zdanym 
egzaminem 
maturalnym 

 
Zdawalność 

(kol. 4: kol. 3) 

Zdawalność 
w woj. 

łódzkim 

1 2 3 4 5 6 

ILO w Koluszkach 98 95 93 98% 89% 

ZSP nr 1 w Koluszkach 
Technikum nr 1  11 0 0 - 77% 

ZSP nr 2 w 
Koluszkach 

Technikum nr 2 40 29 24 83% 77% 

II Liceum 
Ogólnokształcące 47 43 32 74% 89% 

ZSO w Tuszynie 
Liceum Ogólnokształcące 19 16 14 88% 89% 

Razem   215 
(100%) 

183 
(85%) 

163 
 

89% 
 

85% 
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Wyniki egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 
Łódzki Wschodni w porównaniu z wynikami osiągniętymi przez uczniów w województwie 
łódzkim przedstawia poniższy wykres.  
 
Wykres nr 3. 
 

89% 85%
98%

89%
83% 77%

88% 89%

74%

89%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Ogółem I LO w
Koluszkach

Technikum nr
2 w

Koluszkach

LO w
Tuszynie

II LO w
Koluszkach

Zdawalność matur w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 
Powiat Łódzki Wschodni

Powiat Woj. łódzkie

 
 
 
1)  I 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) 

1 2 3 4 5 
1. Język polski (pisemny) 95 95 100,00% 
2. Język polski (ustny) 95 95 100,00% 
3. Język angielski (pisemny) 95 95 100,00% 
4. Język angielski (ustny) 95 95 100,00% 
5. Matematyka (pisemny) 95 93 98,00% 
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Średnie wyniki matur z obowiązkowych przedmiotów pisemnych 
 
Lp. Przedmiot Liczba uczniów, którzy 

przystąpili do 
egzaminu maturalnego 

Średnie wyniki  
w szkole 

1. Język polski 95 60,44% 
2. Język angielski 95 78,59% 
3. Matematyka  95 65,68% 

 
 
 
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 
 
- II Liceum Ogólnokształcące  
 
 
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) 

1 2 3 4 5 
1. Język polski (pisemny) 43 42 97,67% 
2. Język polski (ustny) 43 43 100,00% 
3. Język angielski (pisemny) 42 39 92,86% 
4. Język angielski (ustny) 42 38 90,48% 
5. Matematyka (pisemny) 43 34 79,07% 

 
 
 
Średnie wyniki matur z obowiązkowych przedmiotów pisemnych 
 

Lp. Przedmiot Liczba uczniów, którzy 
przystąpili do 

egzaminu maturalnego 

Średnie wyniki 
w szkole 

1. Język polski  43 58,76% 
2. Język angielski  42 54,46% 
3. Matematyka 43 41,59% 
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- Technikum nr 2 
 
 
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) 

1 2 3 4 5 
1. Język polski (pisemny) 29 27 93,10% 
2. Język polski (ustny) 29 28 96,55% 
3. Język angielski (pisemny) 29 28 96,55% 
4. Język angielski (ustny) 29 28 96,55% 
5. Matematyka (pisemny) 29 26 89,66% 

 
 
 
Średnie wyniki matur z obowiązkowych przedmiotów pisemnych 
 

Lp. Przedmiot Liczba uczniów, którzy 
przystąpili do 

egzaminu maturalnego 

Średnie wyniki 
w szkole 

1. Język polski  29 49,05% 
2. Język angielski  29 68,00% 
3. Matematyka 29 50,73% 

 
 
 
3) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie 
 
 - Liceum Ogólnokształcące 
 
 
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) 

1 2 3 4 5 
1. Język polski (pisemny) 16 16 100,00% 
2. Język polski (ustny) 16 16 100,00% 
3. Język angielski (pisemny) 16 15 93,75% 
4. Język angielski (ustny) 16 16 100,00% 
5. Matematyka (pisemny) 16 14 87,50% 
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Średnie wyniki matur z obowiązkowych przedmiotów pisemnych 
 
Lp. Przedmiot Liczba uczniów, którzy 

przystąpili do 
egzaminu maturalnego 

Średnie wyniki w 
szkole 

1. Język polski 16 60,06% 
2. Język angielski  16 58,00% 
3. Matematyka 16 67,25% 

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 
Przez egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 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, o którym mowa w art. 11a ust. 3 ustawy o systemie oświaty, lub wykształcenia 
średniego, o którym mowa w art. 11a ust. 4 tejże ustawy otrzymuje się dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 
 
1) Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 

 
- Technikum nr 1 

Lp. Zawód Nazwa kwalifikacji Liczba uczniów, 
którzy przystąpili 
do egzaminu 

Liczba uczniów, którzy 
otrzymali świadectwo 
potwierdzające 
kwalifikacje w 
zawodzie 

1. Technik pojazdów 
samochodowych 

M.18 – Diagnozowanie i 
naprawa podzespołów i 
zespołów pojazdów 
samochodowych 

15 6 

M.12 – Diagnozowanie 
oraz naprawa 
elektrycznych i 
elektronicznych układów 
pojazdów 
samochodowych 

10 1 

2. Technik informatyk E.12 – Montaż i 
eksploatacja komputerów 
osobistych oraz urządzeń 
peryferyjnych 

6 4 

E.13 – Projektowanie 
lokalnych sieci 
komputerowych i 
administrowanie sieciami 

4 4 

3. Technik mechanik M.17 – Montaż i obsługa 
maszyn i urządzeń 

4 1 

M.44 – Organizacja i 
nadzorowanie procesów 
produkcji maszyn i 
urządzeń 

11 0 

Razem 50 16 
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- Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Lp. Zawód Nazwa kwalifikacji Liczba uczniów, 

którzy przystąpili 
do egzaminu 

Liczba uczniów, którzy 
otrzymali świadectwo 
potwierdzające 
kwalifikacje w zawodzie 

1. Mechanik pojazdów 
samochodowych  

M.18 – Diagnozowanie i 
naprawa podzespołów i 
zespołów pojazdów 
samochodowych 

9 2 

2. Sprzedawca  A.18 – Prowadzenie 
sprzedaży 

2 1 

3. Kucharz  T.06 – Sporządzanie 
potraw i napojów 

7 4 

Razem 18 7 
 
 
 
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 
 
- Technikum nr 2 

Lp. Zawód Nazwa kwalifikacji Liczba uczniów, 
którzy przystąpili 
do egzaminu 

Liczba uczniów, którzy 
otrzymali świadectwo 
potwierdzające 
kwalifikacje w zawodzie 

1. Technik logistyk A.30 – Organizacja i 
monitorowanie 
przepływu zasobów i 
informacji w procesach 
produkcji, dystrybucji i 
magazynowania 

20 16 

A.31 – Zarządzanie 
środkami technicznymi 
podczas realizacji 
procesów 
transportowych 

20 14 

A.32 - Organizacja i 
monitorowanie 
przepływu zasobów  i 
informacji w 
jednostkach 
organizacyjnych 

15 9 

2. Technik mechatronik E.03 – Montaż 
urządzeń i  
systemów 
mechatronicznych 

14 12 

E.18 – Eksploatacja 
urządzeń i systemów 
mechatronicznych 

14 10 

E.19 – Projektowanie i 
programowanie 
urządzeń i systemów  
mechatronicznych 

24 16 

Razem 107 77 
 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 
szkolny 2015/2016 

 

Powiat Łódzki Wschodni Strona 32 
 

8. Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego 
Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 

 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach  
 
W dniu 19.10.2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach została 
przeprowadzona kontrola doraźna w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących 
treści statutu szkoły obejmujących zasady i tryb udzielania kar uczniom oraz skreślania 
uczniów z listy uczniów, postępowania administracyjnego w przedmiocie skreślenia ucznia, 
księgi protokołów Rady Pedagogicznej, będących wynikiem przeprowadzonej w miesiącu 
marcu 2015 r. kontroli doraźnej.  
Uwagi i wnioski: zalecono dostosować Statut Zespołu w zakresie zapisów regulujących 
szczegółowe zasady i tryb stosowanych w Zespole kar oraz skreślania z listy uczniów  
do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie realizacji przez uczniów 
obowiązku nauki. Podkreślenia wymaga fakt, iż treść oznaczonych wyżej zapisów wymaga 
dookreślenia, gdyż zastosowane zapisy mają charakter nieostry, wyłączający możliwość  
ich skutecznego stosowania. 
 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 
 
W dniu 2 października 2015 r. przeprowadzono kontrolę w II Liceum Ogólnokształcącym  
i Technikum nr 2 wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Koluszkach  w zakresie zgodności zatrudnienia nauczycieli szkól i placówek  
z wymaganymi kwalifikacjami. 
Wynik kontroli: zarówno w Technikum nr 2, jak i w II Liceum Ogólnokształcącym wyniki  
są pozytywne, nie wydano zaleceń. 
Ponadto w czerwcu 2016 r. przeprowadzono: 
1. Monitorowanie realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkole 
ponadgimnazjalnej. 
2. Monitorowanie realizacji praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych. 
Powyższe monitorowania odbyły się na polecenie Kuratorium Oświaty w Łodzi w formie 
ankiet on-line poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl.   
 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie 
W roku szkolnym 2015/2016 w ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego  
przez Łódzkiego Kuratora Oświaty przeprowadzono w dniu 6 maja 2016 r. obserwację 
przebiegu egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Egzamin przebiegał zgodnie  
z procedurami. Nie stwierdzono żadnych uchybień. 
 
 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach 
W ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty  
w dniu 15 czerwca 2016 r. została przeprowadzona kontrola zgodności wydawania  
przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - 
pedagogicznych orzeczeń i opinii z obowiązującymi przepisami prawa. 
Wynik kontroli: nie wydano zaleceń. 
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9. Informacja o absolwentach szkół i stypendystach 
  

Absolwenci, którzy podjęli naukę na studiach: dziennych, wieczorowych, zaocznych 
  
 
I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 

84% 
(78 uczniów spośród 93, 
którzy zdali maturę) 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Tuszynie 
Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) w Tuszynie 

86% 
(12 uczniów spośród 14, 
którzy zdali maturę) 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Koluszkach 
Technikum nr 1 

- 
(nikt nie przystąpił do 

egzaminu maturalnego) 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Koluszkach 

 
II Liceum 

Ogólnokształcące 
 

66% 
 (21 uczniów spośród 32, 
którzy zdali maturę) 

 
Technikum nr 2 

 

75% 
(18 uczniów spośród 24, 
którzy zdali maturę) 

  
Naukę na studiach: dziennych, wieczorowych i zaocznych podjęło 129 absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, czyli 79% spośród  
163 uczniów, którzy zdali maturę. Absolwenci, którzy zostali przyjęci na studia stanowią  
52% wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą w roku 
szkolnym 2015/2016. 
 

Stypendyści  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 jednemu 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. 
 

Stypendyści na rok szkolny 2016/2017 
Na podstawie osiągniętych wyników nauczania w roku szkolnym 2015/2016 stypendia 
otrzymało 5 uczniów naszych szkół: 
- 1 uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach, 
- 1 uczeń Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Koluszkach, 
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- 1 uczeń Technikum nr 2 wchodzącego w skład w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Koluszkach, 
- 1 uczennica II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, 
- 1 uczennica Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Tuszynie. 

 
 
 

10. Struktura zatrudnienia nauczycieli ogółem w etatach w szkołach  
i placówkach wg stanu na dzień 30.09.2015 r. (SIO) 

 
 

Nazwa szkoły/placówki 
Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty 

ogółem etaty stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

I Liceum Ogólnokształcące  
w Koluszkach 

22,61  
(27 osób) 0,00 1,94 7,33 13,34 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr  1  
w Koluszkach 

19,76 
(26 osób) 0,00 2,24 9,18 8,34 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr  2  
w Koluszkach 

30,51 
(35 osób) 0,22 3,35 12,61 14,33 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących  
w Tuszynie 

6,23 
(12 osób) 0,20 1,78 1,09 3,16 

Specjalny Ośrodek  
Szkolno - Wychowawczy  
w Koluszkach 

30,06 
(31 osób) 0,00 4,56 14,00 11,50 

Poradnia  
Psychologiczno - Pedagogiczna  
w Koluszkach 

12,00 
(12 osób) 1,00 2,00 4,00 5,00 

OGÓŁEM 121,17 etatów 
(143 osoby) 1,42 15,87 48,21 55,67 

 
 

W roku szkolnym 2015/2016 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Łódzki Wschodni zatrudniano 143 nauczycieli na 121,17 etatach.  
Dla porównania w roku szkolnym 2014/2015 było zatrudnionych 142 nauczycieli  
na 121,66 etatach. Trzech nauczycieli przebywało na rocznym urlopie dla poratowania 
zdrowia. 

We wszystkich szkołach łącznie w roku szkolnym 2015/2016 najwięcej zatrudnionych było 
nauczycieli dyplomowanych (55,67 etatu), następnie nauczycieli mianowanych (48,21 etatu), 
nauczycieli kontraktowych (15,87 etatu). Najmniej zatrudniano nauczycieli stażystów (1,42 etatu). 
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Spośród 143 nauczycieli zatrudnionych według stanu na dzień 30 września 2015 r. 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat: 
-  3 osoby posiadały stopień naukowy doktora oraz przygotowanie pedagogiczne, 
-  134 osoby posiadały  dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne,  
- 4 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 Ponadgimnazjalnych  
nr 1 w Koluszkach, do których są to wystarczające kwalifikacje). 
 
 
Poniżej przedstawiamy na wykresie porównanie struktury zatrudnienia nauczycieli szkół i placówek 
oświatowych w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016. 
    
Wykres nr 4. 
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11. Awans zawodowy nauczycieli  
 

Awans zawodowy nauczycieli reguluje rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu 
zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393). 

W roku szkolnym 2015/2016 czterech nauczycieli kontraktowych zdało przed Komisją 
Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego egzamin na stopień 
nauczyciela mianowanego (3 nauczycieli z SOSW w Koluszkach, 1 nauczyciel z PPP  
w Koluszkach). Natomiast dwóch nauczycieli mianowanych uzyskało akceptację komisji 
kwalifikacyjnej, powołanej przez Łódzkiego Kuratora Oświaty i otrzymało stopień 
nauczyciela dyplomowanego (1 nauczyciel z ZSP nr 1 w Koluszkach, 1 nauczyciel z SOSW 
w Koluszkach).  
 
 

 
12. Informacja z realizacji przez nauczycieli dodatkowych godzin 

wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela 
 

Zgodnie z brzmieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela obowiązującym 
do dnia 31.08.2016 r. w ramach 40 godzin tygodniowego czasu pracy nauczyciela 
zatrudnionego w szkole w pełnym wymiarze, był on zobowiązany realizować inne dodatkowe 
zajęcia oraz czynności wynikające z zadań statutowych szkoły (oprócz dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami w wymiarze 
godzin obowiązującego tzw. pensum), np.: 
- zajęcia świetlicowe (tylko nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów), 
-  zajęcia opiekuńcze i wychowawcze  (m.in. w czasie wycieczek edukacyjnych, wyjazdu 
   z uczniami na konkursy, zawody itp.), 
 - zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów mających trudności w nauce, 
-  zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych, 
-  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. 
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, zobowiązani byli przeznaczyć 
na te zajęcia 1 godzinę tygodniowo.  
Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów, w tym specjalnych, zobowiązani 
byli przeznaczyć na te zajęcia – 2 godziny tygodniowo (w tym na zajęcia opieki 
świetlicowej). 
W przypadku szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni dotyczyło to nauczycieli 
szkoły podstawowej i gimnazjum, wchodzących w skład w SOSW w Koluszkach. 
Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze liczba godzin tych zajęć ustalana  
była proporcjonalnie do wymiaru ich zatrudnienia.  
 Od dnia 1.09.2016 r. w wyniku wprowadzonej zmiany art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy 
Karta Nauczyciela nauczyciel w ramach 40 godzin pracy tygodniowo zobowiązany jest 
realizować trzy rodzaje zajęć, w tym inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych 
szkoły, zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania 
uczniów, bez obowiązku przeznaczania na ich realizację określonej liczby godzin. 

W tabeli przedstawiono informację o rodzaju prowadzonych zajęć w poszczególnych 
szkołach prowadzonych przez Powiat w roku szkolnym 2015/2016.  
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Nazwa szkoły Rodzaj prowadzonych zajęć 

 
I Liceum 
Ogólnokształcące  
w Koluszkach 

- zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów, w tym dla maturzystów, 
- zajęcia z kultury krajów anglojęzycznych, 
- zajęcia multimedialne, 
- zajęcia sportowe przygotowujące do zawodów sportowych i egzaminów sprawnościowych, 
jjSKS, 
- zajęcia psychoedukacyjne, 
- Koło Biologiczne, 
- Koło Biblijne, 
- Szkolne Koło Caritas, 
- zajęcia z etyki. 

 
Zespół Szkół  
Ponadgimnazjalnych    
nr 1 w Koluszkach 

- zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów,  
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, 
- zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 
- zajęcia przygotowujące do konkursów, akademii,  
- zajęcia sportowe oraz przygotowujące do zawodów sportowych, 
- zajęcia na siłowni, 
- Koło Informatyczne, 
- Koło Religijne, 
- Koło Motoryzacyjne, 
- opieka podczas wycieczek szkolnych, 
- organizacja turnieju gier komputerowych. 

 
Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych    
nr 2 w Koluszkach 

- zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów dla uczniów z problemami w nauce,  
- zajęcia dodatkowe z różnych przedmiotów dla uczniów zdolnych, 
- zajęcia dodatkowe dla maturzystów, konsultacje przedmaturalne, 
- zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 
- poprawy i konsultacje sprawdzianów, 
- opieka podczas wycieczek szkolnych, 
- zajęcia na siłowni szkolnej, 
- pomoc w organizacji zawodów międzyklasowych w piłkę nożną, 
- organizacja i uczestnictwo w Mistrzostwach w wyciskaniu sztangi, 
- Koło Strzeleckie, 
- Koło Mechatroniki, 
- przygotowanie uczniów do Olimpiady Logistycznej, 
- zajęcia o charakterze terapeutycznym, 
- zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, 
- zajęcia w ramach szkolnego programu profilaktyki uzależnień. 

 
Zespół Szkół 
Ogólnokształcących  
w Tuszynie 

- zajęcia dodatkowe i konsultacje z różnych przedmiotów, w tym przygotowujące do egzaminu  
jjmaturalnego, 
- zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów, 
- zajęcia biologiczno – ekologiczne, 
- zajęcia rekreacyjno - sportowe,  
- Koło języka niemieckiego, 
- zajęcia przygotowujące  do uroczystości szkolnych i konkursów m.in. biblijnych,  
- opieka podczas wycieczek szkolnych.  

 
Specjalny Ośrodek    
Szkolno - 
Wychowawczy  
w Koluszkach 

- zajęcia świetlicowe, 
- zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów – praca z uczniem mającym trudności w nauce, 
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. 
- Koło miłośników literatury, 
- Koło PCK, 
- Koło sportowe, 
- Koło teatralno – muzyczne, 
- Koło taneczne, 
- Koło ekologiczno – przyrodnicze, 
- Koło edukacji zawodowej, 
- Koło biblijne. 
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13. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli 
Nazwa 

szkoły/placówki Forma doskonalenia Liczba 
form 

Poniesione 
wydatki (zł) 

I LO w Koluszkach 
 
kwota 7 246,50 zł 
w tym: 

Studia podyplomowe 1   650,00 

Indywidualne formy doskonalenia nauczycieli 1   115,00 

Szkolenia Rad Pedagogicznych 4 5 940,00 

Materiały szkoleniowe (prenumeraty) 3   541,50 

Delegacje -      - 

ZSP nr 1  
w Koluszkach 
 
kwota 3 109,20 zł 
w tym: 

Studia podyplomowe 1 575,00 

Indywidualne formy doskonalenia nauczycieli - - 

Szkolenia Rad Pedagogicznych 3 1 969,00 

Materiały szkoleniowe (prenumeraty) 1 565,20 

Delegacje - - 

ZSP nr 2  
w Koluszkach 
 
kwota 3 153,17 zł 
w tym: 

Studia podyplomowe - - 

Indywidualne formy doskonalenia nauczycieli 2 329,00 

Szkolenia Rad Pedagogicznych 2 2 250,00 

Materiały szkoleniowe (prenumeraty) 2 357,97 

Delegacje - 216,20 

ZSO w Tuszynie 
 
kwota 1 790,00 zł 
w tym: 

Studia podyplomowe - - 

Indywidualne formy doskonalenia nauczycieli 1 40,00 

Szkolenia Rad Pedagogicznych 2 1 200,00 

Materiały szkoleniowe (prenumeraty) 3   550,00 

Delegacje - - 

SOSW  
w Koluszkach 
 
kwota  6 923,96 zł 
w tym: 

Studia podyplomowe  -              -  

Indywidualne formy doskonalenia nauczycieli 15 3 623,20 

Szkolenia Rad Pedagogicznych 2 2 000,00 

Materiały szkoleniowe (prenumeraty)  21           549,69 

Delegacje  -            751,07   

PPP w Koluszkach 
 
kwota 2 231,70 zł 
w tym: 

Studia podyplomowe - - 

Indywidualne formy doskonalenia nauczycieli 6 749,50 

Szkolenia Rad Pedagogicznych 1 500,00 

Materiały szkoleniowe (prenumeraty) 3 940,80 

Delegacje - 41,40 

Ogółem kwota wydatków w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2015/2016 24 454,53 
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Niżej zamieszczony wykres pokazuje wielkość dofinansowania doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki 
Wschodni w roku szkolnym 2015/2016, w porównaniu z rokiem szkolnym 2014/2015. 
 
 
 
Wykres nr 5.  
 
 

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

0,00 zł
1 000,00 zł
2 000,00 zł
3 000,00 zł
4 000,00 zł
5 000,00 zł
6 000,00 zł
7 000,00 zł
8 000,00 zł

2014/2015 2 863,19 zł 1 699,98 zł 5 036,00 zł 2 723,42 zł 7 319,42 zł 5 244,47 zł

2015/2016 7 246,50 zł 3 109,20 zł 3 153,17 zł 1 790,00 zł 6 923,96 zł 2 231,70 zł

ILO w 
Koluszkach

ZSP nr 1 w 
Koluszkach 

ZSP nr 2 w 
Koluszkach

ZSO w 
Tuszynie

SOSW w 
Koluszkach

PPP w 
Koluszkach
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14. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi 

 
 
 

Nazwa 
szkoły/placówki 

ETATY ADMINISTRACYJNE 

Sekretarz 
szkoły 

Starszy 
referent/ 

samodzielny 
referent/  
referent 

Główny 
księgowy 

Specjalista 
ds. 

księgowości
/księgowy 

Kierownik 
gospodarczy 

Lekarz Ogółem 

I LO  
w Koluszkach 1,00 - 1,00 0,25 

(KZP) 1,00 - 3,25 

ZSP nr 1  
w Koluszkach 1,00 - 1,00 1,00 1,00* - 4,00* 

ZSP nr 2  
w Koluszkach 1,00 - 1,00 1,00 1,00 - 4,00 

ZSO 
w Tuszynie 1,00 - 1,00 - - - 2,00 

SOSW  
w Koluszkach - 1,00 1,00 - - - 2,00 

PPP  
w Koluszkach - 1,00 1,00 - - 0,10 2,10 

Razem 4,00 2,00 6,00 2,25 3,00* 0,10 17,35* 

 
* do dnia 31.12.2015 r., natomiast od dnia 01.01.2016 r. etat kierownika gospodarczego  
    w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach został zlikwidowany.  
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Nazwa 
szkoły/placówki 

ETATY OBSŁUGOWE 
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I LO  
w Koluszkach 3,00 1,00 1,00* - - - - - - - - 5,00* 

ZSP nr 1  
w Koluszkach 3,00 - 2,00 - 1,00 - - - - - - 6,00 

ZSP nr 2  
w Koluszkach 2,50 - - - - 1,00 1,00 - - - - 4,50 

ZSO  
w Tuszynie 1,00 - - 1,00 - - - - - - - 2,00 

SOSW  
w Koluszkach 2,00 - 1,00 - - - - 1,00 0,5 1,00 1,00 6,50 

PPP  
w Koluszkach 1,00 - 1,00 - - - - - - - - 2,00 

Razem 12,50 1,00 5,00* 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 26,00* 

 
* do dnia 31.12.2015 r., natomiast od dnia 01.01.2016 r. etat robotnika gospodarczego  
    w I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach został zlikwidowany. 
 
W roku szkolnym 2015/2016 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  
w Koluszkach była zatrudniona również pomoc nauczyciela w wymiarze  1,25 etatu.  
 
W zamiejscowych stanowiskach pracy w Tuszynie działających w ramach Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach do 31.10.2015 r. było dodatkowo 0,15 etatu 
sprzątaczki. Od 1.12.2015 r. sprzątaczka została zatrudniona w ramach umowy zlecenia. 
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15. Wydatki związane z utrzymaniem szkół i placówek oświatowych w roku 
szkolnym 2015/2016* 

 
 
Nazwa szkoły/placówki 

 
Wynagrodzenia  

i pochodne 

 
Wydatki statutowe 

i na rzecz osób 
fizycznych 

 
Ogółem wydatki  
w roku szkolnym 

2015/2016 
I LO  
w Koluszkach  1 739 307,17 194 438,20 1 933 745,37 

ZSP nr 1  
w Koluszkach 1 455 926,46 272 908,00 1 728 834,46 

ZSP nr 2  
w Koluszkach 2 097 591,47 382 506,06 2 480 097,53 

ZSO w Tuszynie 524 050,64 117 003,21 641 053,85 

SOSW  
w Koluszkach 2 276 088,37 311 522,89** 2 587 611,26 

PPP  
w Koluszkach 

poradnia 769 904,42 96 010,51 865 914,93 

budynek 49 971,20 95 473,05 145 444,25 

OGÓŁEM 
w roku szkolnym 
2015/2016 

8 912 839,73 
86% 

1 469 861,92 
14% 

10 382 701,65 
100% 

  
* bez wydatków inwestycyjnych i wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli 
 
** W niniejszej kwocie jest ujęta dotacja celowa na wyposażenie szkoły podstawowej  
i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 
2015/2016 w wysokości 5 152,29 zł. 
 

Wydatki ponoszone przez szkoły i placówki 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 2015 roku i za I półrocze 2016 roku. 

W strukturze wydatków ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią  
86%, a wydatki statutowe i na rzecz osób fizycznych 14%.  

Minister Edukacji Narodowej w dniu 11 czerwca 2015 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. z 2015 r.  
poz. 868) obowiązujące od 1 września 2015 r., w którym utrzymano kwoty minimalnego 
wynagrodzenia nauczycieli na dotychczasowym poziomie. Tak więc w roku szkolnym 
2015/2016 nie było wzrostu płac nauczycieli. 

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 środków czystości, artykułów biurowych, 
papieru do ksero i drukarek, części do komputerów, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 
szkolny 2015/2016 

 

Powiat Łódzki Wschodni Strona 43 
 

i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, abonament RTV, monitoring szkół, 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 szczegółowo przedstawione w kolejnych tabelach.   

W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych mieszczą się m.in.: wydatki na fundusz 
zdrowotny dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej 
oraz inne świadczenia związane z  realizacją  przepisów BHP, a także wypłaty odpraw  
dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.  
 
 
 

16. Doposażenie szkół i placówek oraz zakup pomocy dydaktycznych 
 
Łącznie we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Łódzki Wschodni w roku szkolnym 2015/2016 na doposażenie oraz zakup pomocy 
dydaktycznych wydatkowano 69 312,56 zł, w tym: 
- 64 542,56 zł ze środków powiatu,  
- 4 770,00 zł ze środków Rady Rodziców (ZSP nr 2 w Koluszkach). 
 
W poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco: 
 

1) I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 
Lp. Rodzaj doposażenia/pomocy dydaktycznych Poniesione wydatki 

Ogółem w zł w tym z Rady 
Rodziców 

1. Pomoce dydaktyczne (m.in. odczynniki 
chemiczne, rzutnik, oprogramowanie do tablicy 
interaktywnej, książki do biblioteki) 

1 714,00  
 

0,00 

2. 
 

Wyposażenie (m.in. drukarki, suszarki do rąk, 
gaśnice, dmuchawa silnikowa) 

1 888,00 0,00 
 

 razem 3 602,00 0,00 
 
 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 
Lp. Rodzaj doposażenia/pomocy dydaktycznych Poniesione wydatki 

Ogółem w zł w tym z Rady 
Rodziców 

1. Pomoce dydaktyczne (m.in. drukarka, dwa 
komputery, sprzęt sportowy, książki) 

10 475,01 0,00 

2. Wyposażenie stanowisk do przeprowadzania 
egzaminów zawodowych 

1 955,00 0,00 

3. Wyposażenie (m.in. stojak rowerowy, drukarka, 
kosiarka, podkaszarka, ogrzewacz wody, telefon, 
fax) 

4 711,07 0,00 

 razem 17 141,08 0,00 
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3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 
Lp. Rodzaj doposażenia/pomocy dydaktycznych Poniesione wydatki 

Ogółem w zł w tym z Rady 
Rodziców 

1. Pracownia teleinformatyczna: 
dwie centrale telefoniczne z wyposażeniem, pięć 
zestawów komputerowych, drukarka, cztery 
skrzynki narzędziowe z  wyposażeniem, 
projektor, switche, routery, szafa, pozostałe 
środki dydaktyczne 

20 000,00 0,00 

2. Dwie jednostki centralne do pracowni 
mechatronicznej 

649,00 0,00 

3. Meble i książki do pracowni logistycznej 2 677,00 2 573,00 
4. Dwa projektory 3 224,00 1 782,00 
5. Książki do biblioteki 215,00 75,00 
6. Dwie drukarki, statyw wideo z mikrofonem, 

wykaszarka 
3 327,00 340,00 

 razem 30 092,00 4 770,00 
 

4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie 
Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznych/ doposażenia Poniesione wydatki 

Ogółem w zł w tym z Rady 
Rodziców 

1. Odkurzacz 329,00 0,00 
2. Komputer z oprogramowaniem 2 490,00 0,00 
3. Książki do biblioteki szkolnej, atlasy biologiczne 184,58 0,00 
4. Wizualizer do pracowni biologicznej 1 140,42 0,00 
 razem 4 144,00 0,00 
 

5) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach 
Lp. Rodzaj doposażenia/pomocy dydaktycznych Poniesione wydatki 

Ogółem w zł w tym z Rady Rodziców 
1. Przenośny sprzęt nagłaśniający  

(Ibiza PORT) 
915,00 0,00 

2. Pomoce dla klasy przysposabiającej do pracy (art. 
gospodarstwa domowego, wyrzynarka stołowa do 
drewna) 

658,99 0,00 

3. Instrumenty muzyczne (dzwonki, tuby, torba 
małego muzyka) 

428,80 0,00 

4. Pozostałe pomoce dydaktyczne (materiały do 
nauki języka angielskiego, tablice magnetyczne, 
korkowe, osłonki do storczyków) 

352,76 0,00 

5. Stoliki i krzesła do świetlicy i stołówki szkolnej 1 834,30 0,00 
6. Dwa regały do klasy i księgowości 556,00 0,00 
7. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem, 

monitorem i drukarką  
2 500,00 0,00 

8. Dwie drukarki  590,01 0,00 
 razem 7 835,86 0,00 
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6) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach 

Lp. Rodzaj doposażenia/pomocy 
dydaktycznych 

Poniesione 
wydatki w zł 

1. Komputer 2 428,00 
2. Wieszak, krzesła, stół, zegar ścienny, 

parawan, tablica, szafy na dokumenty 
1 667,61 

3. Pomoce do zajęć dydaktycznych 2 402,01 
 razem 6 497,62 
 
 
 

17. Remonty 
  

Łącznie we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Łódzki Wschodni w roku szkolnym 2015/2016 na remonty wydatkowano 38 507,46 zł,  
w tym: 
- 37 683,36 zł ze środków powiatu,  
- 824,10 zł ze środków Rady Rodziców (ILO w Koluszkach). 

 
1) I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 

 

Lp. Rodzaj przeprowadzonego remontu 
Poniesione wydatki w zł 

Ogółem w zł w tym z Rady 
Rodziców 

1. Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu 1 412,00 0,00 
2. Wymiana drzwi do zaplecza chemicznego    824,10    824,10 
3. Farby i materiały do malowania sal lekcyjnych 1 705,55 0,00 
 razem 3 941,65 824,10 
 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 
 

Lp. Rodzaj przeprowadzonego remontu 
Poniesione wydatki w zł 

Ogółem w zł w tym z Rady 
Rodziców 

1. Remonty: szatni, sali do gry w ping – ponga oraz 
toalety dla pracowników (zakup farb, klejów, 
gresów, fug, zapraw, listew PCV, wykładziny itp.) 

6 090,13 0,00 

 razem 6 090,13 0,00 
 

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 
 

Lp. Rodzaj przeprowadzonego remontu 
Poniesione wydatki w zł 

Ogółem w zł w tym z Rady 
Rodziców 

1. Remont podłóg w czterech salach lekcyjnych 21 105,00 0,00 
 razem 21 105,00 0,00 
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4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie 

 

Lp. Rodzaj przeprowadzonego remontu 
Poniesione wydatki w zł 

Ogółem w zł w tym z Rady 
Rodziców 

1. Naprawa oświetlenia awaryjnego na Hali Sportowej 
i w szkole oraz wymiana lamp 

1 807,00 0,00 

2. Naprawa pompy CO 367,00 0,00 
3. Naprawa kserokopiarki 221,40 0,00 
 razem 2 395,40  0,00 
 

5) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach 
 

Lp. Rodzaj przeprowadzonego remontu 
Poniesione wydatki w zł 

Ogółem w zł w tym z Rady 
Rodziców 

1. Zakup 2 wykładzin, listew, narożników do sali dla zespołu 
rewalidacyjno - wychowawczego i sali lekcyjnej 

2 550,24 0,00 

2. Materiały do drobnych napraw i remontów (m.in. emalie, 
pędzle, rozcieńczalnik, kratki ściekowe, wkładki Gerda, 
zaprawy cementowe, narożniki, świetlówki, oprawy 
świetlówkowe, żarówki, wiertła) 

1 790,93 0,00 

 razem 4 341,17 0,00 
 

6) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach 
 

Lp. Rodzaj przeprowadzonego remontu Poniesione 
wydatki w zł 

1. Naprawa kserokopiarki, drukarki 334,11 
2. Naprawa instalacji CO 300,00 
 razem 634,11 
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18. Wydatki poniesione za okres 12 miesięcy w 2015 roku  
na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni 
L.p. Wydatki poniesione na wynagrodzenia stażysta  kontraktowy mianowany dyplomowany razem 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Razem poniesione wydatki na 
wynagrodzenia 72 351,18 618 255,62 2 012 980,34 3 376 758,68 6 080 345,82 

2 Wynagrodzenie zasadnicze 59 538,74 415 145,87 1 280 425,55 1 982 351,95 3 737 462,11 

3 Pozostałe składniki wynagrodzeń z 
art. 30 ust.  1 (razem) 12 812,44 203 109,75 732 554,79 1 394 406,73 2 342 883,71 

4 w tym:           
5 Dodatek za wysługę lat 0,00 30 128,84 194 800,07 354 956,83 579 885,74 

6 Dodatek funkcyjny wynikający z 
pełnienia funkcji kierowniczej 0,00 0,00 0,00 66 699,65 66 699,65 

7 dodatek opiekuna stażu 0,00 0,00 1 436,01 3 870,68 5 306,69 
8 dodatek wychowawcy klasy 1 080,00 8 325,00 23 599,28 32 508,59 65 512,87 
9 Dodatek za warunki pracy 1 233,14 19 808,40 49 868,75 48 576,93 119 487,22 

10 Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w 
porze nocnej 0,00 46,11 5 345,03 309,22 5 700,36 

11 Dodatek motywacyjny 726,88 8 504,34 22 298,55 52 405,63 83 935,40 
12 Nagroda jubileuszowa 0,00 0,00 18 701,41 38 702,35 57 403,76 

13 Nagroda ze specjalnego funduszu 
nagród 0,00 5 562,00 11 832,00 38 212,00 55 606,00 

14 Zasiłek na zagospodarowanie 0,00 2 877,50 0,00 0,00 2 877,50 

15 Wysokość odprawy emerytalne 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 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 
Wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw 

2 749,83 78 826,27 219 712,48 457 983,22 759 271,80 

19 Dodatk. wynagrodzenie roczne 2 291,80 44 504,88 149 472,28 249 838,49 446 107,45 
20 Ekwiwalent za urlop 3 518,76 0,00 1 722,24 9 754,91 14 995,91 
21 Wynagrodzenie chorobowe 990,66 3 654,46 33 021,72 38 085,89 75 752,73 

22 Wynagrodzenie za ustne egzaminy 
maturalne 221,37 871,95 744,97 2 502,34 4 340,63 

23 Średnia liczba etatów 2,23 15,41 42,06 54,18 113,88 

24 
Średnie wynagrodzenie na etat w 
Powiecie Łódzkim Wschodni za  
2015 rok 

2 701,28 3 342,93 3 988,79 5 193,54 x 

25 
Średnie wynagrodzenie do 
osiągnięcia przez nauczyciela w 2015 
roku               

2 717,59 3 016,52 3 913,33 5 000,37 x 
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W szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni średnie 
wynagrodzenie osiągnięte w 2015 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  2 701,28 zł na etat (powinien 2 717,59 zł), 
- nauczyciel kontraktowy osiągnął  3 342,93 zł na etat (powinien 3 016,52 zł), 
- nauczyciel mianowany osiągnął  3 988,79 zł  na etat (powinien 3 913,33 zł), 
- nauczyciel dyplomowany osiągnął  5 193,54 zł  na etat (powinien 5 000,37 zł). 
Po przeprowadzeniu analizy wydatków poniesionych w 2015 roku na wynagrodzenia 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki 
Wschodni stwierdzono, że w 2015 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 480,23 zł. 
 
 
 

19. Wydatki poniesione na dotowanie niepublicznych poradni 
 

Od lutego 2016 r. Powiat przekazywał comiesięcznie dotację na prowadzenie 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – 
Pedagogiczną RYTMY w Justynowie, wpisaną do prowadzonej przez Starostę Łódzkiego 
Wschodniego Ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 

Zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty niepubliczne poradnie 
psychologiczno - pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej 
niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem  
że osoba prowadząca poradnię poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną 
liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później  
niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 

Na podstawie otrzymywanych od Dyrektora Poradni comiesięcznych informacji  
o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w danym miesiącu, według 
stanu na pierwszy dzień tego miesiąca, ustalano kwotę dotacji na dany miesiąc w sposób 
następujący: liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem w danym miesiącu x 360,97 zł 
(kwota wyliczona na podstawie informacji o ostatecznej wysokości części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok). 

Od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. przekazano łącznie 8 663,28 zł. 
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20. Olimpiady, konkursy, zawody (turnieje) sportowe 
 

W poniższych tabelach przedstawiono informacje o olimpiadach, konkursach  
oraz zawodach, w których brali udział uczniowie poszczególnych szkół, a także  
o osiągniętych przez nich wynikach. 
 
 

I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 
 

 Lp. Nazwa Liczba 
uczestników 

Liczba laureatów  
i miejsce, które zajęli 

olimpiady 
 

1. XLII Olimpiada Geograficzna  4 1 uczeń osiągnął 
wyróżniające wyniki      
w etapie okręgowym 

2. X Ogólnopolska 
Franciszkańska Olimpiada 
Wiedzy o św. Maksymilianie 
Kolbe  

3 II i III miejsce w etapie 
diecezjalnym 

konkursy 
(różna 
tematyka) 

1. Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom” 

3 I miejsce 

2. Konkurs „Przepis na zdrowie” uczniowie 
klasy II 

II miejsce dla szkoły 

3. Konkurs wiedzy geograficznej 
o Polsce ,,Znaszli swój kraj” 

1 finalista – XIV miejsce  

4. XII Konkurs ,,Człowiek – 
Równowaga – Zdrowie”  

dwa zespoły   
2-osobowe 

I miejsce dla jednego 
zespołu 

5. Konkurs „Matematyka – Moja 
Pasja” 

1 tytuł finalisty 1 uczennica 

6. Powiatowy Konkurs 
Informatyczny dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych 

3 I i II miejsce 

7. Ogólnopolski Konkurs 
„Turbolandeskunde” 
organizowany przez Polskie 
Stowarzyszenie Nauczycieli 
Języka Niemieckiego 

3 II miejsce w etapie 
regionalnym 

8. Konkurs „Wątki kryminalne  
w kulturze popularnej” 

1  I miejsce 

zawody 
sportowe 

1. Biegi Przełajowe - Koluszki 35 I miejsce drużynowo 

2. Turniej piłki nożnej - Brzeziny dwie drużyny 
11-osobowe 

I miejsce drużynowo 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 
 
 

 Lp. Nazwa Liczba uczestników Liczba laureatów 
i miejsce, które zajęli 

olimpiady 1. XVII Ogólnopolska Olimpiada 
Techniki Samochodowej 
w Warszawie 

6 - 

2. Olimpiada Wiedzy Technicznej 15 - 

konkursy  
(różna 
tematyka) 

1. Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom” 

2  
(etap gminny) 

- 

2. Konkurs informatyczny dla 
uczniów szkół pondgimnazjalnych 
z terenu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego 

3 II miejsce 

3. Międzynarodowy Konkurs 
Matematyczny PANGEA 

2  - 

4. Ogólnopolski Konkurs 
Matematyczny KANGUR 

10 - 

5. Konkurs wiedzy o ubezpieczeniach 
społecznych 

22  - 

zawody 
sportowe 

1. Powiatowe zawody szkół 
ponadgimnazjalnych w tenisie 
stołowym 

drużyna 
3-osobowa 

II miejsce 

2. Powiatowe zawody szkół 
ponadgimnazjalnych w piłce 
siatkowej 

dwie drużyny          
7-osobowe  

- 

3. VI Otwarte Mistrzostwa                 
w Wyciskaniu Sztangi szkół 
ponadgimnazjalnych 

8 - 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 
 
 

 Lp. Nazwa Liczba 
uczestników 

Liczba laureatów 
i miejsce, które zajęli 

olimpiady 1. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna 25 1 uczeń zajął             
39 miejsce w Polsce 
(liczba uczestników 
ponad 7000 osób) 

2. Olimpiada Wiedzy Technicznej 20 - 
konkursy 
(różna 
tematyka) 

1. Miejsko - gminny konkurs na plakat 
wyrażający sprzeciw przeciwko 
sprzedaży alkoholu i nikotyny osobom 
nieletnim 

45 wyróżnienie dla 
jednego ucznia 

2. Konkurs na scenariusz spotu 
edukacyjnego pt. „Dopalacze kradną 
życie” 

20 I miejsce dla klasy IIIa 

3. Konkurs z okazji 1050 rocznicy chrztu 
Polski 

2 I miejsce 

4. Konkurs Wiedzy Biblijnej 22 - 
5. Konkurs Radia Eska TV „W szkole 

gramy” 
15 - 

6.  Międzyszkolny konkurs piosenki 
rosyjskiej 

2 - 

7. Konkurs informatyczny dla uczniów 
szkół pondgimnazjalnych z terenu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

5 - 

zawody 
sportowe 

1. VI Otwarte Mistrzostwa                     
w Wyciskaniu Sztangi szkół 
ponadgimnazjalnych 

50 I miejsce uczeń, 
II  miejsce uczennica 

2. Powiatowe zawody w tenisie 
stołowym chłopców i dziewcząt 

dwie drużyny 
3-osobowe 

I miejsce drużynowo 
chłopcy, 
II miejsce drużynowo 
dziewczęta 

3.  Rejonowe zawody w tenisie 
stołowym chłopców w Tomaszowie 
Mazowieckim 

drużyna         
3-osobowa 

- 

Ponadto w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach zorganizowano wiele 
szkolnych konkursów m.in. szkolny konkurs czytelniczy „Co wiesz o H. Sienkiewiczu”, 
fotograficzny pt. „Z książką Ci do twarzy”, plastyczny na najlepszą karykaturę nauczyciela, 
konkurs na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy, na teledysk promujący szkołę, konkurs 
wiedzy o krajach anglojęzycznych. Jednocześnie szkoła była organizatorem Festiwalu 
piosenki miłosnej „Miłość niejedno ma imię” dedykowanego dla uczniów szkół 
gimnazjalnych. 
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Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie 
 

 Lp. Nazwa Liczba 
uczestników 

Liczba laureatów 
i miejsce, które 

zajęli 

olimpiady 1. XXXI Olimpiada Wiedzy  
Ekologicznej 

2 2 uczennice – 
udział w zawodach 
II stopnia 
(wojewódzkich) 

konkursy 
(różna  
tematyka) 

1. Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom” 

2 - 

2. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
„TĘCZA” 

5 - 

3. Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny 
„Fraszka” 

4 - 

4. Międzynarodowy Konkurs 
Matematyczny „Kangur Europejski 
2016”  

4 - 

zawody 
sportowe 

1. Mistrzostwa Powiatu LZS w piłce 
siatkowej  chłopców 

drużyna        
7-osobowa  

I miejsce 

2. Licealiada - piłka siatkowa dziewcząt drużyna      
10-osobowa  

II miejsce 

3. Licealiada – piłka siatkowa chłopców drużyna        
7-osobowa  

I miejsce 

4. Mistrzostwa Rejonu w piłce siatkowej 
chłopców 

drużyna        
7-osobowa  

III miejsce 

  
 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach 
 

 Lp. Nazwa Liczba 
uczestników 

Liczba laureatów i miejsce, które 
zajęli 

konkursy 
(różna 
tematyka) 

1. Konkurs plastyczny „Zmieniając 
nawyki chronisz Ziemię i klimat”  

5 wyróżnienia – jedna uczennica i 
jeden uczeń szkoły podstawowej 

2. III Międzyszkolny Konkurs 
Wiedzy o Polsce „Skąd nasz ród”  

5 dyplom za udział 

3. Konkurs plastyczny „Wakacje 
pod żaglami”  

3 dyplom za udział 

4. VIII Powiatowy Konkurs 
Zespołów Teatralnych „Złota 
Maska 2016”  

grupa 
teatralna 

nagroda specjalna 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 
szkolny 2015/2016 

 

Powiat Łódzki Wschodni Strona 53 
 

5. Ogólnopolski Międzyośrodkowy 
Konkurs Artystyczny „Nie święci 
garnki lepią, nie święci śpiewają  
i wiersze klepią”  

6 II miejsce -  uczennica szkoły 
podstawowej, 
III miejsce - uczennica szkoły 
przysposabiającej do pracy, 
nagroda specjalna - uczennica 
gimnazjum 

6. Konkurs „Najciekawsza palma 
wielkanocna”  

5 dyplom za udział 

7. Konkurs plastyczny „Bajkowy 
zwierzyniec”  

8 wyróżnienia dla wszystkich 
uczestników 

8. Konkurs plastyczny „Każde życie 
jest bezcenne”  

8 I, II i III miejsce uczniowie 
szkoły przysposabiającej           
do pracy 

9. II Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny „Pozytywka – czyli 
wszystko to, co sprawia,             
że jestem szczęśliwy” 

4 dyplom za udział 

 10. II Przegląd Teatralny „Koluszki 
2016”  

grupa 
teatralna 

II miejsce 

11. Konkurs wokalny „Piosenka  
z barwnym akcentem”  

3 II miejsce – uczeń szkoły 
podstawowej 

zawody 
sportowe 

1. X Integracyjne Biegi i Zabawy  
na Wesoło  

10 dyplom za udział 

2. Mistrzostwa Łodzi w tenisie 
stołowym klas terapeutycznych  

4 I, II miejsce – uczniowie szkoły 
przysposabiającej do pracy, 
III miejsce – uczennica szkoły 
przysposabiającej do pracy, 
IV miejsce – uczennica szkoły 
podstawowej 

3. Mistrzostwa Łodzi w tenisie 
stołowym  

4 I miejsce – uczennica szkoły 
podstawowej, 
III miejsce – uczeń gimnazjum    
i uczennica szkoły 
przysposabiającej do pracy, 
IV miejsce – uczeń gimnazjum 

4. Mistrzostwa Regionu 
Piotrkowskiego PTSS „Sprawni 
Razem” w tenisie stołowym  

6 II miejsce – uczeń gimnazjum 

5. XVIII Wojewódzka Dziecięca 
Olimpiada Klas I – III oraz Gry           
i Zabawy dla Oddziałów 
Przedszkolnych”  

7 dyplom za udział  

Ponadto w SOSW w Koluszkach odbyło się wiele konkursów wewnątrzszkolnych  
np. konkursy plastyczne: „Rodzina – najcenniejszy skarb”, „Godło Polski”, „Mój ulubiony 
bohater książkowy”, konkursy fotograficzne: Zmiany przyrody w obiektywie w czterech 
porach roku - „Las w jesiennej szacie”, „Czy las zimą może być ładny”, „Wiosenna łąka”, 
„Lato… słońcem skąpane”, konkurs na najsympatyczniejszego chłopaka w szkole,  
na najżyczliwszego ucznia w klasie, konkursy na: najpiękniejszą dekorację świąteczno – 
zimową, dekorację świąteczno – wiosenną, kartkę bożonarodzeniową.  
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21. Współpraca szkół i placówek z lokalnymi instytucjami  
oraz organizacjami pozarządowymi w roku szkolnym 2015/2016 

 
 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOLUSZKACH 
 
W roku szkolnym 2015/2016 I Liceum Ogólnokształcące współpracowało z: 
 organizacją AIESEC – zajęcia ze studentami w języku angielskim; 
 Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – uczniowie byli wolontariuszami; 
 Stowarzyszeniem Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach - pomoc w organizacji 

balu dla uczniów SOSW w Koluszkach i  imprezy integracyjnej WTZ w Koluszkach; 
 Schroniskiem dla Zwierząt w Łodzi – zorganizowana na terenie szkoły przez młodzież  

i nauczycieli akcja zbiórki karmy i przekazanie jej do schroniska; 
 Caritasem Archidiecezji Łódzkiej – działalność szkolnego koła na rzecz innych ludzi 

potrzebujących pomocy; 
 Stowarzyszeniem Mroga – szkolenie dla młodzieży na temat przedsiębiorczości  

i pozyskiwania środków unijnych na działalność gospodarczą; 
 Towarzystwem „Nasz Dom”– akcja pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej 

„Góra Grosza” polegająca na zbiórce monet groszowych w celu dofinansowania 
rodzinnych domów dziecka, programów terapeutycznych dla dzieci najbardziej 
poszkodowanych przez los;  

 Przedsiębiorstwem „Agat” i PPHU Multimex – sponsorowanie organizacji imprez 
szkolnych, fundowanie nagród w konkursach; 

 Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi – wyjazdy uczniów  
na spotkania, wykłady, szkolenia. 

 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KOLUSZKACH 
 
W roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 
współpracował z: 
 lokalną gazetą „Tydzień w Koluszkach”, na łamach której publikowane były informacje 

o wydarzeniach w szkole; 
 Komendą Powiatową Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach  

– funkcjonariusz Zespołu ds. Nieletnich i Patologii prowadził zajęcia edukacyjne  
w klasach pierwszych pt. „Nieletni w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich” mające na celu przeciwdziałanie demoralizacji i niedostosowaniu 
społecznemu młodzieży; 

 Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi – Akademią 
Liderów Promocji Zdrowia – trenerzy poprowadzili 4 – godzinne zajęcia warsztatowe 
nt. HIV/AIDS; 

 Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi – we współpracy  
z Centrum zorganizowano dwie akcje honorowego krwiodawstwa; 

 Sądem Rejonowym w Brzezinach i Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu 
jRejonowego w Brzezinach w zakresie wychowawczych problemów z uczniami; 

 Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koluszkach w zakresie trudnej 
sytuacji materialnej uczniów; 
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 Akademią Wieku Dojrzałego w Koluszkach – zorganizowano trzy spotkania 
międzypokoleniowe; 

 Fundacją Wsparcia Psychospołecznego w Łodzi – w ramach Regionalnego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne pod hasłem 
„Kryzys psychiczny - zmiana na lepsze”; 

 Firmami HELLA, MAHLE, SCHAEFLER – przedstawiciele firmy zorganizowali  
w szkole cykl szkoleń mechanicznych dla uczniów kształcących się w zawodach: technik 
pojazdów  samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych; 

 Szkołą Podstawową w Różycy – pomoc w organizacji Dni Rodziny; 
 Zespołem Szkół nr 1 w Koluszkach, okolicznymi gimnazjami i SOSW w Koluszkach  

– promocja szkoły. 
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KOLUSZKACH 
 
W roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 
współpracował z: 
 Komendą Powiatową Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach:  

- funkcjonariusz Zespołu ds. Nieletnich i Patologii prowadził zajęcia edukacyjne  
pt. „Nieletni w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich” mające na celu 
przeciwdziałanie demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży; 
- zajęcia w ramach szkolnego programu profilaktyki „Narkotyki, dopalacze – jak się 
przed tym bronić” realizowane w ramach Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej 
„Dopalaczom mówimy stop, wybieramy zdrowie”; 

 Centrum „Progres” z Koluszek – realizacja programu profilaktycznego  
„Bez znieczulenia” – profilaktyka szkód alkoholowych i narkotykowych wzbogacona  
o dopalacze. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać świadectwa osoby uzależnionej. Ponadto 
program uświadamiał istotę poznawania własnej wartości, samodoskonalenia  
i autentyczności; 

 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach: 
- kierowanie uczniów na badania specjalistyczne, terapię pedagogiczną, poradnictwo  
i konsultacje indywidualnych przypadków ze specjalistami;  
- zajęcia edukacyjno - zawodowe kształtujące kompetencje społeczno - zawodowe  
m.in. samoocena, radzenie sobie ze stresem, aspiracje, zainteresowania, moje mocne  
i słabe strony, podejmowanie decyzji, profil ulubionego stylu uczenia się prowadzone 
przez doradcę zawodowego z Poradni; 

 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  
oraz kontrola zachowania i sytuacji podopiecznych;  

 Urzędem Miejskim w Koluszkach oraz 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, stypendia, pomoc materialna w ramach Rządowego Programu „Wyprawka 
szkolna 2015”; 

 Towarzystwem „Nasz Dom”– akcja pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej 
„Góra Grosza” polegająca na zbiórce monet groszowych w celu dofinansowania 
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rodzinnych domów dziecka, programów terapeutycznych dla dzieci najbardziej 
poszkodowanych przez los; 

 Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi: 
- Akademia Liderów Zdrowia - liderów edukacji rówieśniczej, promujących zdrowy styl 
życia. Zajęcia warsztatowe – zdrowy styl życia wolny od uzależnień; 
- Wojewódzka Dwuetapowa Kampania Informacyjno - Edukacyjna „Zrób test wygraj  
z HIV” mająca na celu podwyższenie poziomu wiedzy nt. HIV/AIDS; 

 Fundacją Wsparcia Psychospołecznego w Łodzi:  
- realizacja zajęć psychoedukacyjno - profilaktycznych kształtujących kompetencje 
dotyczące ochrony własnego zdrowia psychicznego, w ramach zadania publicznego 
„Kryzys psychiczny – zmiana na lepsze”; 
- zajęcia psychoedukacyjne z zakresu ochrony i promocji zdrowia – przeciwdziałanie 
HIV/AIDS w ramach zadania „Odwaga to rozwaga – zapobieganie zakażeniom”; 

 Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Łodzi – spotkania z uczniami w ramach 
poradnictwa zawodowego; 

 Społeczną Akademią Nauk w Łodzi – warsztaty psychologiczne pt. „Opanuj emocje  
i wygraj ze stresem”, „Czas zmobilizować się do nauki”; 

 Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Łodzi: 
- spotkanie edukacyjne z młodzieżą dotyczące problematyki uzależnień zrealizowane  
w ramach szkolnego programu profilaktyki, którego celem była popularyzacja wiedzy  
w zakresie rozpoznawania zagrożeń zdrowotnych, zapobiegania im, trwałego 
kształtowania zachowań prozdrowotnych młodzieży w wieku szkolnym; 
- coroczna akcja (2 razy w roku szkolnym) oddawania krwi oraz pozyskania książeczki 
członkowskiej Honorowego Krwiodawcy; 

 Fundacją Jaś i Małgosia - Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu: zgłoszenie 
szkoły do Fundacji Jaś i Małgosia (solidarność z osobami dotkniętymi zaburzeniem 
rozwojowym o podłożu neurologicznym tj. autyzm), zorganizowanie w szkole 
niebieskiego wydarzenia pod hasłem: „Pokażemy razem, że możemy zmienić trudną 
sytuację z Autyzmem w Polsce”, przygotowanie gazetki szkolnej dotyczącej autyzmu, 
zdjęcie całej społeczności uczniowskiej, pracowników szkoły oraz nauczycieli ubranych 
w kolorze niebieskim w kształcie żarówki, wspólne czytanie z wychowawcami klas 
książki Roksany Jędrzejewskiej - Wróbel „Kosmita”, umieszczenie plakatów żarówek  
w oknach sal lekcyjnych po przeczytaniu opowiadania na znak solidarności z osobami 
dotkniętymi autyzmem „Zapalmy się na niebiesko”. Fundacja Jaś i Małgosia umieściła 
placówkę na mapie Polski, jako szkołę solidaryzującą się z osobami dotkniętymi 
autyzmem (świeci się na niebiesko). 

 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W TUSZYNIE 
 

W roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie współpracował z: 
 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszynie – udział młodzieży w akcji 

„MŁODZIEŻ DZIECIOM” (paczki świąteczne dla dzieci na Święta Bożego Narodzenia); 
 Domem Małego Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim – organizacja występów i zbiórki 

pieniędzy na paczki dla wychowanków Domu; 
 Miejskim Ośrodkiem Kultury w Tuszynie: 

- udział młodzieży w obchodach Dnia Papieskiego - w kościele, w szkole i w MOK  
w Tuszynie; 
- udział w Narodowym Czytaniu; 
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 Urzędem Miasta w Tuszynie – udział młodzieży w akcji Sprzątanie świata; 
 Firmą Slam Poland Sp. z o.o. - udział w akcji ekologicznej „Stań po zielonej stronie 

jmocy”. 
 
 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W KOLUSZKACH 
 
W roku szkolnym 2015/2016 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  w Koluszkach 
współpracował z: 
 Stowarzyszeniem Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach: 

- organizowanie spotkań dla rodziców (działalność grupy wsparcia); 
- prowadzenie konsultacji dla rodziców, nauczycieli z innych placówek (pomoc  
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych, opracowywaniu 
dokumentów); 
- udział uczniów w różnych zajęciach w ramach projektów realizowanych  
przez stowarzyszenie;               
- organizowanie lub współorganizowanie imprez integracyjnych m.in.: piknik rodzinny  
z okazji Dnia Dziecka, spotkanie wigilijne; 

 Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego”:  
- przeprowadzenie próbnej ewakuacji w placówce; 
- pokaz sprzętu strażackiego wraz z pogadanką o bezpieczeństwie;  

 Komendą Powiatową Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego – spotkanie dotyczące 
bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym;  

 Urzędem Miejskim w Koluszkach: 
- udział uczniów w miejsko – gminnym projekcie „Respekt znaczy szacunek”; 
- spotkanie przewodniczącej Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska 
z uczniami na temat  profilaktyki zdrowotnej i higieny; 
- występ szkolnej grupy teatralnej „Tacy sami” podczas koncertu kolęd zorganizowanego 
przez Urząd Miejski w Koluszkach i Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony 
Środowiska w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach (przestawienie jasełkowe 
„Dziewczynka z zapałkami”); 
- współorganizacja akcji Polska na niebiesko szerzącej wiedzę nt. autyzmu  
w społeczności lokalnej (artykuły tematyczne w lokalnej gazecie „Tygodniu  
w Koluszkach”, bezpłatne konsultacje specjalistów, spotkanie otwarte „Zrozumieć 
autyzm”);  

 Miejskim Ośrodkiem Kultury w Koluszkach:  
- organizacja spotkania filmowego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych; 
-  bezpłatny wstęp do kina projekcje filmów; 

 Gminnym Kołem Pszczelarskim w Rokicinach – spotkanie z prezesem Koła; 
 Miejską Biblioteką Publiczną w Koluszkach: 

- realizacja programu czytelniczego „Czytaj razem z nami”; 
- wizyty uczniów podczas wystaw czasowych prezentowanych w bibliotece; 

 Firmą POL-HUN z Koluszek – udział uczniów wraz z opiekunami w festynie z okazji 
Dnia Dziecka; 

 Przedsiębiorstwem AGAT w Koluszkach: 
- dożywiane uczniów (drugie śniadania, obiady); 
- udział uczniów wraz z opiekunami w imprezie „Choinka z Agatem”; 
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 Miejską Biblioteką Publiczną w Brzezinach: 
- udział uczniów w zajęciach otwartych organizowanych przez bibliotekę; 
- wizyta bibliotekarza i zajęcia o skrzatach dla uczniów klas młodszych; 

 Zespołem Szkół Specjalnych w Brzezinach – udział uczniów w obchodach Dnia 
Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, występy; 

 Domem Wczasów Dziecięcych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Głazie – udział 
uczniów i podopiecznych Ośrodka w Zielonej Szkole i turnusie rehabilitacyjnym; 

 Łódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym – udział uczniów w projekcie „Animator 
sportu” (zajęcia doskonalące umiejętność gry w unihokeja). 

 
 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOLUSZKACH 
 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach w roku szkolnym  
2015/2016 współpracowała z wieloma podmiotami funkcjonującymi w lokalnym środowisku, 
m.in. z:  
 Urzędem Miejskim w Koluszkach – udział przedstawiciela Poradni w Zespole 

Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - kierowanie  
do Zespołu klientów Poradni potrzebujących pomocy dot. przemocy w rodzinie.  
W skład Zespołu wchodzi Dyrektor Poradni; 

 Ośrodkiem Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach – korzystanie z usług 
psychoterapeutycznych przez klientów Poradni kierowanych do Ośrodka oraz pomocy  
w zakresie terapii uzależnień, poszerzania wiedzy poprzez udział w konferencjach 
psychologicznych;  

 Punktem Konsultacyjnym Pomocy Rodzinie w Koluszkach (który powstał z inicjatywy  
i współdziałania Poradni) – kierowanie do Punktu klientów Poradni potrzebujących 
pomocy prawnej, pomocy dot. przemocy w rodzinie; 

 Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koluszkach – pracownicy 
Poradni kierują osoby potrzebujące wsparcia materialnego do MGOPS-u, prowadzą 
konsultacje z pracownikami socjalnymi odnośnie sytuacji w rodzinach zagrożonych 
uzależnieniami i przemocą; 

 Caritasem Archidiecezji Łódzkiej – kierowanie klientów Poradni potrzebujących 
rzeczowego wsparcia materialnego; 

 Komendą Powiatową Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach – wspólne 
działania podejmowane w odniesieniu do młodzieży zagrożonej niedostosowaniem 
społecznym, nie spełniającej obowiązku nauki, działań prewencyjnych policji; 

 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, niespełniania przez młodzież obowiązku nauki; 

 Poradniami Pediatrycznymi – kierowanie przez lekarzy pediatrów dzieci  
od momentu urodzenia z podejrzeniem zaburzeń rozwoju psychomotorycznego  
na konsultacje i diagnozę do Poradni (diagnoza prowadzona jest przez zespół w skład 
którego wchodzi psycholog, neurologopeda, rehabilitant) oraz plakaty informacyjne  
w Poradniach Pediatrycznych o możliwości przeprowadzenia diagnozy dzieci w Poradni; 

 Stowarzyszeniem Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach – opieka nad dziećmi 
niepełnosprawnymi w ramach diagnozowania, terapii, rehabilitacji ruchowej; 

 Uczelniami wyższymi – odbywanie w Poradni praktyk studenckich w zakresie logopedii, 
terapii pedagogicznej, socjoterapii; 
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 Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem Oddział w Kutnie - przedstawiciel 
Towarzystwa pozyskuje środki w ramach 1% podatku na rzecz Poradni przeznaczając  
je na zakup sprzętu do gabinetu rehabilitacyjnego służącego do rehabilitacji ruchowej 
dzieci i młodzieży. Towarzystwo organizuje coroczne spektakle teatralne,  
na które  bezpłatnie są zapraszane dzieci będące pod opieką Poradni. W roku szkolnym 
2015/2016 Towarzystwo przekazało Poradni pomoce do ćwiczeń rehabilitacji ruchowej 
za kwotę 2 000,00 zł. 
 


