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1. Informacje ogólne 
 

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 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) Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie, ul. Żeromskiego 31. 

Do dnia 31.08.2016 r. niniejsza szkoła wchodziła w skład rozwiązanego od dnia 01.09.2016 r. 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie.  

 

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 30.09.2016r.) 

 

Nazwa szkoły Liczba oddziałów  Liczba 

uczniów ogółem w tym ilość klas 

I LO w Koluszkach 10 4  kl. I, 3 kl. II, 3 kl. III 255 

ZSP nr 1  

w Koluszkach 
8 

 

- w technikum 4 oddz.:  

2 kl. I, 0 kl. II, 1 kl. III, 1 kl. IV – razem 

uczniów 65 

- w ZSZ 4 oddz.:  

1 kl. I, 2 kl. II, 1 kl. III – razem uczniów 98 

163 

 

ZSP nr 2  

w Koluszkach 
13 

  

- w liceum ogólnokształcącym 3 oddz.:  

1 kl. I, 1 kl. II, 1 kl. III – razem uczniów 68 

- w technikum 10 oddz.:  

2 kl. I, 3 kl. II, 3 kl. III, 2 kl. IV – razem 

uczniów 164 

232 

 

LO w Tuszynie 2 1 kl. I, 0 kl. II, 1 kl. III 21 

Razem szkoły 

ponadgimnazjalne 

33 671 

SOSW  

w Koluszkach 
11 - 5 oddz. w szkole podstawowej specjalnej 

- 4 oddz. w gimnazjum specjalnym 

- 2 oddz. w szkole specj. przysp. do pracy      

53 

  

Razem wszystkie szkoły 44 724 
zajęcia rewalidacyjno - 

wychowawcze 

X X 13 

wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka 

X X 25 

OGÓŁEM  44 762 

  

W szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem Szkoły Specjalnej Przysposabiającej 

do Pracy) prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni w roku szkolnym 2016/2017 

kształciło się łącznie 671 uczniów w 33 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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LLiicczzbbaa  uucczznniióóww  ww  rrookkuu  sszzkkoollnnyymm  22001166//22001177  ww  ppoorróówwnnaanniiuu  zz  rrookkiieemm  sszzkkoollnnyymm  

22001155//22001166  

 

Nazwa szkoły Liczba uczniów 

w roku szkolnym 

2016/2017 
(dane wg SIO                   

na 30.09.2016r.) 

w roku szkolnym 

2015/2016 
(dane wg SIO                   

na 30.09.2015r.) 

I LO w Koluszkach 255 252 

ZSP nr 1 w Koluszkach 163 155 

ZSP nr 2 w Koluszkach 232 281 

LO w Tuszynie 21 30 

Razem  szkoły ponadgimnazjalne 671 718 

SOSW w Koluszkach 
(łącznie z zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi,  

bez zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) 

66 62 

OGÓŁEM  737 780 

 

Reasumując, w roku szkolnym 2016/2017 w szkołach ponadgimnazjalnych o 47 zmniejszyła 

się liczba uczniów w porównaniu do roku szkolnego 2015/2016, natomiast w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach liczba uczniów wzrosła o 4. 

 

 

 

 

LLiicczzbbaa  ooddddzziiaałłóóww  ww  rrookkuu  sszzkkoollnnyymm  22001166//22001177  ww  ppoorróówwnnaanniiuu  zz  rrookkiieemm  sszzkkoollnnyymm  

22001155//22001166  

 

Nazwa szkoły Liczba oddziałów 

w roku szkolnym 

2016/2017 
(dane wg SIO                        

na 30.09.2016r.) 

w roku szkolnym 

2015/2016 
(dane wg SIO                        

na 30.09.2015r.) 

I LO w Koluszkach 10 10 

ZSP nr 1 w Koluszkach 8 9 

ZSP nr 2 w Koluszkach 13 14 

LO w Tuszynie 2 2 

Razem  szkoły ponadgimnazjalne 33 35 

SOSW w Koluszkach 11 10 

OGÓŁEM  44 45 

 

Porównując rok szkolny 2016/2017 z poprzednim rokiem szkolnym należy stwierdzić,  

że liczba oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych zmniejszyła się o 2, natomiast  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach wzrosła o 1. 
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SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 

  

ZZaawwooddyy,,  rroozzsszzeerrzzeenniiaa  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 d1 - matematyka, język angielski, geografia 

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

Klasa I c - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, wos, historia 

Klasa I e - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, 

biologia 

 

Klasa II ad - oddział łączony - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 

- klasa II a1 - matematyka, język angielski, informatyka,  

- klasa II a2 - matematyka, język angielski, fizyka, 

- klasa II d2 - matematyka, język angielski, geografia 

Klasa II b - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka 

Klasa II c - oddział łączony - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 

- klasa II c1 - język polski, wos, historia  

- klasa II c2 - język polski, język angielski, biologia 

 

Klasa III a - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka 

Klasa III b - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka 

Klasa III ce - oddział łączony - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 

- klasa III c - język polski, geografia, wos,  

- klasa III e - język angielski, biologia, język polski. 

 

 

Współpraca 

 

Uniwersytet Łódzki 

I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach w roku szkolnym 2016/2017 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, warsztatów, spotkaniach informacyjnych, wykładach, konkursach 

organizowanych przez  powyższe Wydziały.  

 

Politechnika Łódzka 

W ramach kontynuacji współpracy uczniowie I LO w Koluszkach brali udział w zajęciach        

i warsztatach poszerzających wiedzę w zakresie przedmiotów ścisłych oraz wykładach 

wzbogacających ich wiedzę z chemii i fizyki, pomagających w wyborze właściwych 

kierunków studiów. 
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2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach (8 oddziałów): 

 

 Technikum nr 1 (4 oddziały) 

 

Klasa I TE – technik elektryk, 

Klasa I TPSI – łączona w zawodach: technik informatyk i technik pojazdów samochodowych 

 

Klasa III TPSI – łączona w zawodach: technik informatyk i technik pojazdów 

samochodowych 

 

Klasa IV TPSI – łączona w zawodach: technik informatyk i technik pojazdów 

samochodowych. 

 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa (4 oddziały) 

 

Klasa I mw – łączona: zawód mechanik pojazdów samochodowych + klasa wielozawodowa* 

 

Klasa II m – zawód mechanik pojazdów samochodowych, 

Klasa II mmw – łączona: klasa wielozawodowa* + zawód mechanik - monter maszyn  

i urządzeń 

 

Klasa III mw – łączona: klasa wielozawodowa* + zawód mechanik pojazdów 

samochodowych. 
 
 
 

* Klasa wielozawodowa kształciła uczniów w zawodach: 

sprzedawca, cukiernik, piekarz, 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. Wytwórnią Broni Jacek Popiński w dniu 8 listopada 2016 r. 

2. Firmą Kongsberg Automotive Sp. z o.o. w dniu 7 kwietnia 2017 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. 

 

Ponadto Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach kontynuował współpracę z: 

1. Firmą „Ptak” S.A. 

2. Przedsiębiorstwem „Agat” S.A. 

Przedsiębiorstwo „Agat” S.A. w ramach współpracy w roku szkolnym 2016/2017 objęło 

patronatem klasę pierwszą Technikum nr 1 kształcącą uczniów w zawodzie technik elektryk. 

Ponadto Zespół otrzymał od niniejszego przedsiębiorstwa darowiznę w kwocie 5 068,08 zł., 

za którą została doposażona pracownia elektryczna w stanowisko badawcze.    
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Współpraca z zakładami pracy: PPHU Zakład Piekarniczy E. Olszyńska, Stacja Kontroli 

Pojazdów „Moto - Centrum”, Fryzjerstwo - Kosmetyka Justyna Bieńczak, Supermarket 

„SPAR” Ewa Dziedzińska - Pawłowa, Fryzjerstwo Damskie Stanisława Jasiak, P.H.U „Auto  

- naprawa” Jerzy Niepsuj, ZUH „Skawoj”, „Mechanika pojazdowa” Cezary Muszyński  

- współpraca w zakresie praktycznej nauki zawodu. 

 

Projekt realizowany przez ZSP nr 1 w Koluszkach w roku szkolnym 2016/2017. 

 

Projekt „Razem bezpieczniej”.  

 

Szkoła przystąpiła do realizacji zadań wynikających z miejsko - gminnego  projektu „Razem 

bezpieczniej” im. Wł. Stasiaka, który miał na celu promowanie wśród uczniów pozytywnych 

postaw oraz bezpiecznych zachowań. 

Głównym celem projektu było ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań  

wśród młodzieży poprzez inicjowanie zadań mających wpływ na bezpieczeństwo  

i kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań oraz stwarzanie możliwości rozwijania pasji  

i zainteresowań uczniów w czasie wolnym. 

Realizacja niniejszego projektu wpłynęła rozwijająco zarówno na uczniów, jak i nauczycieli 

w zakresie oddziaływań wychowawczych, dydaktycznych i profilaktycznych. 

W ramach projektu zrealizowano wiele działań, między innymi takich jak: 

- udział uczniów w akcji plakatowej pod hasłem „Stop dla sprzedaży alkoholu i nikotyny 

nieletnim”, gdzie młodzież pod opieką pedagoga szkolnego odwiedzała sklepy na terenie 

gminy Koluszki i rozwieszała plakaty promujące działania prozdrowotne; 

- przeprowadzenie spotkań dla gimnazjalistów w ramach kampanii informacyjno – 

profilaktycznej „Zdrowo i pięknie żyj”, gdzie uczniowie  klasy I Technikum w zawodzie 

technik informatyk pod opieką pedagoga szkolnego oraz nauczyciela informatyki 

przygotowali i przeprowadzili dla uczniów klas II Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach zajęcia  

nt. „Szkodliwość substancji psychoaktywnych, konsekwencje podejmowania zachowań 

ryzykownych oraz zagrożenia związane z niewłaściwym wykorzystywaniem nowoczesnych 

technologii informacyjnych”; 

- opracowanie przez młodzież scenariusza i pod opieką nauczyciela przedmiotu Edukacja  

dla Bezpieczeństwa nakręcenie  krótkiego filmu promującego postawy prozdrowotne wśród 

młodzieży. Film pokazuje, jak wiedza i zdobyte w szkole umiejętności z zakresu pierwszej 

pomocy mogą się przydać w sytuacjach kryzysowych w codziennym życiu; 

- udział młodzieży wraz z wychowawcami klas w projektach tematycznych mających na celu 

promowanie wolontariatu (zbiórka środków czystości i produktów pielęgnacyjno - 

kosmetycznych dla Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi); 

- zorganizowanie dla uczniów klas III gimnazjów z Koluszek i Gałkówka przez uczniów klas 

I Technikum i przeprowadzenie pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych, otwartych 

lekcji  z  dziedzin zainteresowań elektryki, informatyki i budowy pojazdów samochodowych;  

- w ramach współpracy szkoły z uczelniami wyższymi uczniowie Technikum w zawodach 

technik informatyk i technik elektryk wysłuchali wykładu nt.: ”Historia prądu”  

oraz uczestniczyli w laboratorium przedmiotowym dla elektryków i informatyków  

na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego; 

- nawiązanie współpracy z kierownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej w Koluszkach 

oraz doradcą zawodowym z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi i przeprowadzenie zajęć 

warsztatowych z doradztwa zawodowego dla uczniów  klas III ZSZ i IV Technikum  

nt. „Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej na rynku  pracy”; 
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- realizacja programów profilaktycznych w celu zwiększenia siły oddziaływań w środowisku 

przy współpracy z Komendą Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego  

w Koluszkach Zespołem ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii (zajęcia dla klas I 

ZSZ i Technikum pt. „Nieletni w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich”, 

zajęcia dla uczniów kl. III ZSZ, III i IV Technikum pt.  „Przepisy ruchu drogowego”, udział 

uczniów pełnoletnich Technikum i ZSZ w debacie społecznej „Żyjmy na trzeźwo!” 

dotyczącej problemu używania dopalaczy, narkotyków i alkoholu przez młodzież;  

- udział uczniów klas: I – II ZSZ, I i III Technikum, w warsztatach nt. „Bezpieczeństwo dzieci 

i młodzieży – ochrona przed alkoholem, narkotykami, środkami zastępczymi i nowymi 

substancjami psychoaktywnymi, tzw. dopalaczami oraz przemocą”; 

- udział dwóch nauczycieli w realizacji Programu Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji 

Uzależniających przez uczniów „Unplugged”; 

- uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach pt.: „Rola pedagogów w przeciwdziałaniu przemocy 

rówieśniczej.”, „Jak rozmawiać z rodzicem o kłopotach wychowawczych dziecka, jak 

budować pozytywne relacje z dzieckiem?”, „Mądry, wspierający nauczyciel może odegrać 

decydującą rolę w pokierowaniu życiem wychowanka.”; 

- zorganizowanie kampanii informacyjno – edukacyjnej dla rodziców i nauczycieli  

nt.: „Zagrożenia w Internecie, przeciwdziałanie cyberprzemocy i przemocy w rodzinie  

oraz uzależnieniu od komputera i gier”. 

 

 

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach  (13 oddziałów): 

 

 II Liceum Ogólnokształcące (3 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 – „policyjno - prawna” - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:  

język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, dodatkowo przedmioty: elementy działań 

prewencyjnych, 

 

Klasa III a – 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 II l – technik logistyk, 

Klasa II m – technik mechatronik, 

Klasa II t – technik teleinformatyk 
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Klasa III l – technik logistyk, 

Klasa III m – technik mechatronik, 

Klasa III t – technik teleinformatyk 

 

Klasa IV l – technik logistyk, 

Klasa IV m – technik mechatronik 

 

 

Współpraca  

 

1. W dniu 11 kwietnia 2017 r. pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Komendą 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą  

w Koluszkach zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy polegającej                 

na wspólnym podejmowaniu inicjatyw na rzecz edukacji pożarniczej, bezpieczeństwa 

publicznego, krzewienia postaw patriotycznych oraz działalności profilaktycznej młodzieży 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. 

 

2. 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 odbyły się warsztaty edukacyjne zrealizowane  

w ramach lekcji z wiedzą prowadzone przez podkomisarza p. Mariusza Cieślaka  

pt. „Współczesne zagrożenia przestępczością w szkołach”. Celem głównym spotkania było 

przybliżenie uczniom informacji dotyczących zagrożeń najczęściej występujących  

w środowisku szkolnym. Ponadto było również uświadomienie im konsekwencji prawnych  

za popełnione przestępstwa oraz skutków społecznych mających wpływ na przyszłość osób 

popełniających przestępstwa, jak i ich ofiar. 

 

Współpraca z przedsiębiorcami  

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach kontynuował współpracę z firmą 

SuperDrob Zakłady Drobiarsko – Mięsne Spółka Akcyjna (list intencyjny podpisany w dniu  

21 października 2015 r.). W ramach niniejszej współpracy firma objęła patronatem klasy 

Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Koluszkach w zawodzie technik mechatronik.  

 

Współpraca z zakładami pracy: Baza Paliw Płynnych OLPP Koluszki, Onninen Centrum 

Dystrybucyjne Teolin, Magazyny „Ikea” Piotrków Trybunalski, LOGIQ Koluszki, 

Przedsiębiorstwo „Agat” S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Procad Budziewski, 

Sobociński Spółka Jawna, „CITYnet”, Kongsberg Automotive Sp. z o. o. - współpraca  

w zakresie praktyk i wycieczek zawodowych. 

 

Projekty realizowane przez ZSP nr 2 w Koluszkach w roku szkolnym 2016/2017. 

 

1. Projekt „Szkoła zawodowa Twoim wyborem”.  
 

Powiat Łódzki Wschodni przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, 

Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 

Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  

na lata 2014 – 2020, w ramach partnerstwa z firmą SuperDrob Zakłady Drobiarsko – Mięsne 
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S.A. odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu. Projekt 

przewidziano do realizacji w okresie styczeń 2017 r. –  grudzień 2018 r. (24 miesiące). 

Całkowita wartość projektu wynosi 982 766,75 zł, z czego dofinansowanie ze środków 

europejskich wynosi 884 490,07 zł. Wkład własny Powiatu wynosi 9 720 zł, a wkład własny 

Partnera – Firmy SuperDrob S.A. wynosi 88 556,68 zł. 

Projekt obejmuje wsparciem nauczycieli oraz uczniów Technikum nr 2 w Koluszkach 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. 

Zakres zadań w projekcie ze strony firmy SuperDrob: 

- organizacja staży zawodowych, a także dodatkowych kursów i szkoleń (kurs operatorów 

wózków widłowych, szkolenie prawo jazdy kat. C, kurs kwalifikacyjny SEP do 1 kv), 

- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego 

w zawodach: technik logistyk, technik mechatronik, technik teleinformatyk, 

- wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów dla zawodów szkolnictwa zawodowego   

w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia            

i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego. 

Zakres zadań Powiatu w projekcie: 

- podejmowanie działań związanych z rekrutacją uczestników do projektu, 

- opracowanie harmonogramu szkoleń i jego przestrzeganie, 

- zapewnienie oraz utrzymanie w czystości i sprawnego stanu technicznego sal zajęciowych, 

- realizacja dodatkowych specjalistycznych zajęć dla uczniów z zakresu logistyki, 

teleinformatyki, mechatroniki, zwiększających ich wiedzę i umiejętności praktyczne. 

W ramach Projektu do końca roku szkolnego 2016/2017 zrealizowano zajęcia z zakresu: 

- pracowni magazynowej, 

- pracowni transportowej, 

- montażu, eksploatacji oraz programowania urządzeń i systemów mechatronicznych,  

- komputerowego wspomagania, projektowania i wytwarzania CAD/CAM, 

- projektowania sieci teleinformatycznej, budowy sieci, konfiguracji sieci, analizy możliwości 

rozbudowy sieci, zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania sieci. 

Ponadto 52 uczniów klas technikalnych odbyło staże zawodowe w zakładzie SuperDrob  

Zakłady Drobiarsko – Mięsne S.A. w Łodzi. W ramach projektu doposażono również 

pracownie zawodowe o laptopy, komputery stacjonarne, wielofunkcyjne urządzenia laserowe 

(drukarki), projektory, ekrany projekcyjne, centrale telefoniczne oraz drobny sprzęt 

elektroniczny. 

 

2. Projekt „Razem bezpieczniej”. 

 

Szkoła przystąpiła do miejsko - gminnego projektu, realizowanego w ramach Programu 

ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława 

Stasiaka, który kształtował i promował pozytywne postawy uczniów.  

Głównym celem Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem 

Bezpieczniej” było inicjowanie zadań mających wpływ na bezpieczeństwo i kształtowanie 

pozytywnych postaw młodzieży, jak również podjęcie inicjatyw ukierunkowanych                

na zagospodarowanie czasu wolnego uczniów. 

Realizacja projektu uatrakcyjniła proces dydaktyczny, profilaktyczny oraz wychowawczy 

uczniów w zakresie kultywowania zdrowego stylu życia oraz kształtowania pozytywnych 

relacji z rówieśnikami. 

W ramach projektu zrealizowano różne działania. Były to m.in.: 

- udział w akcji wyrażającej sprzeciw przeciwko sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych 

osobom nieletnim, polegający na udaniu się pedagoga szkolnego z uczniami do sklepów       

na terenie Koluszek z plakatami w celu szerzenia zachowań prozdrowotnych; 
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- pod kierunkiem pedagoga szkolnego przeprowadzono w ramach wolontariatu zajęcia 

edukacyjne nt. „Szkodliwości substancji psychoaktywnych, konsekwencji podejmowania 

zachowań ryzykownych oraz zagrożeń związanych z niewłaściwym wykorzystywaniem 

nowoczesnych technologii informacyjnych”; 

- udział młodzieży w różnych projektach tematycznych m.in. wskazujących wartość pomocy 

innym, empatii (zbiórka zabawek, ubrań, słodyczy oraz środków czystości dla podopiecznych 

z Domu Dziecka w Strobowie, organizacja corocznej integracyjnej zabawy andrzejkowej      

w ZSP nr 2 dla podopiecznych SOSW w Koluszkach oraz Zespołu Szkół Specjalnych           

w Brzezinach, akcja Honorowego Krwiodawstwa); 

- organizacja i przeprowadzenie przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pod kierunkiem 

nauczycieli, zajęć przedmiotowych z wybranych dziedzin zainteresowań dla gimnazjalistów 

(otwarte lekcje praktyczne z montowania pneumatyki i programowania sterowników PLC 

m.in. „Robotyka na co dzień”); 

- współpraca szkół, pracodawców różnego typu, zlokalizowanych w jednym rejonie, 

współpraca z uczelniami (wyjazd uczniów do zakładu pracy PKP PLK S.A. w Łodzi w celu 

zgłębiania wiedzy, rozwijania pasji, zainteresowań, uzdolnień technicznych, zdolności, 

koncentracji uwagi oraz logicznego rozumowania uczniów, zajęcia warsztatowe w klasach, 

spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, spotkanie z zakresu poradnictwa 

zawodowego z uczniami klas maturalnych w ramach działalności Mobilnego Centrum 

Informacji Zawodowej OHP w  Łodzi); 

- warsztaty dla 6 zespołów klasowych nt. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – ochrona 

przed alkoholem, narkotykami, środkami zastępczymi i nowymi substancjami 

psychoaktywnymi, tzw. dopalaczami oraz przemocą”; 

- udział dwóch nauczycieli w realizacji Programu Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji 

Uzależniających przez uczniów „Unplugged”;  

- realizacja programów profilaktycznych w celu zwiększenia siły oddziaływań w środowisku 

(zrealizowano program profilaktyczny „Bez znieczulenia” – profilaktyka szkód alkoholowych 

i narkotykowych wzbogacona o dopalacze, odbyły się warsztaty psychoedukacyjne pt. „Jak 

nie dać się złapać w sieć”, udział społeczności uczniowskiej w konferencji „Dopalacze, 

dlaczego są tak niebezpieczne”, szkolenie Rady Pedagogicznej oraz wywiadówka 

profilaktyczna dla rodziców na temat zagrożeń oraz  bezpieczeństwa w Internecie, zdrowego 

używania Internetu, gier komputerowych oraz  telefonu pt. „W pułapce cyberuzależnienia”. 

 

 

4) Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie (2 oddziały): 

 

Klasa I – przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski oraz do wyboru         

od klasy drugiej: historia, wos lub geografia, język angielski 

 

Klasa III – oddział łączony, przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 

- grupa A - język polski, geografia, wos,   

- grupa B - matematyka, biologia, chemia. 

 

 

Innowacja pedagogiczna w szkole. 

 

W roku szkolnym 2016/2017 z powodu zbyt małej liczby uczniów zrezygnowano z realizacji 

innowacji pedagogicznej pt. „Siatkarska Kadra Czeka”, która została wprowadzona w roku 

szkolnym 2014/2015. 
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SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W KOLUSZKACH 

 
Specjalny Ośrodek  

Szkolno – Wychowawczy 

w Koluszkach 

Liczba 

oddziałów 
(wg stanu na dzień 

30.09.2016r.) 

Liczba uczniów 
(wg stanu na dzień 30.09.2016r.) 

Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna 5 25 

Gimnazjum Nr 3 Specjalne 4 14 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca        

do Pracy 
2 

14, w tym  

1 nauczanie indywidualnie 

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze - 
indywidualne 9 

zespołowe 4 

Razem 11 66 

Dzieci na zajęciach wczesnego 

wspomagania rozwoju 
- 25 

 

  

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach uczyło się razem 

66 uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, z czego: 

1)  17 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim  

(w tym 5 z niepełnosprawnością sprzężoną), 

2) 32 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym  

(w tym 9 z niepełnosprawnością sprzężoną), 

3)  4 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym  

(w tym 1 z niepełnosprawnością sprzężoną), 

4)  13 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. 

 

Spośród 66 uczniów w trybie indywidualnego nauczania kształcono 1 ucznia, 13 uczniów 

było na zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych (indywidualnych i zespołowych). 

Ponadto 25 dzieci uczestniczyło w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju, 

prowadzonych indywidualnie lub w grupach.  

 

W internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w roku 

szkolnym 2016/2017 przebywało 8 wychowanków. 

 

 

Żywienie 

Zgodnie z założeniami ustawy o systemie oświaty szkoły wspierając rozwój uczniów mogą 

organizować żywienie w stołówkach szkolnych.  

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach działa stołówka. 

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

wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku nie wlicza się wynagrodzeń 

pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. 

Zatem uczniowie pokrywają tylko koszty produktów potrzebnych do sporządzania posiłków. 
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W roku szkolnym 2016/2017 dzienna stawka żywieniowa za pełne wyżywienie dla uczniów 

wynosiła 12,00 zł (śniadanie - 3,20 zł, obiad – 4,20 zł, podwieczorek – 1,40 zł,  

kolacja – 3,20 zł).  

Z całodziennego wyżywienia korzystało 8 uczniów (wychowankowie internatu).  

W Ośrodku wydawane też były II śniadania (stawka żywieniowa 2,00 zł), które spożywało  

22 uczniów Ośrodka, same obiady jadło 36 uczniów Ośrodka oraz 7 uczniów Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. 

Z obiadów serwowanych w niniejszej stołówce korzystało również 2 nauczycieli. Dla nich 

stawka żywieniowa za obiad wynosiła 10,39 zł. 

 

W roku szkolnym 2016/2017 Ośrodek otrzymał dwie darowizny pieniężne, z przeznaczeniem 

na bezpłatne posiłki dla uczniów, od: 

1. Przedsiębiorstwa „Agat” S.A. – 11 284,00 zł  

2. Radnego Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 13 814,00 zł 

co daje łącznie kwotę 25 098,00 zł.  

 

 

Programy, projekty realizowane przez SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 2016/2017. 

 

1. Projekt „Równy dostęp – lepsza przyszłość”. 

 

W dniu 14 grudnia 2016 r. Powiat Łódzki Wschodni podpisał umowę o dofinansowanie 

projektu „Równy dostęp – lepsza przyszłość”, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, 

Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 

Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014 – 2020.  

Projekt jest realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach  

w okresie od 02.01.2017 r. do 30.12.2018 r. Głównym jego celem jest podniesienie jakości 

oferty edukacyjnej kierowanej do uczniów z terenu powiatu łódzkiego wschodniego uczących 

się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach poprzez: 

- podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi 

technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK) oraz przygotowania do prowadzenia 

procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

- doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania 

potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych służących wspomaganiu 

rozwoju i prowadzeniu terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także 

dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, 

- podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i kompetencji cyfrowych 

uczniów oraz wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Projekt obejmuje wsparciem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Koluszkach      

i uczniów Gimnazjum nr 3 Specjalnego w Koluszkach oraz nauczycieli zatrudnionych           

w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, łącznie dwie placówki i 68 osób. 

Całkowita wartość projektu wynosi 525 970,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków 

europejskich wynosi 447 074,50 zł, a wysokość dotacji celowej to 40 695,50 zł. Wkład 

własny Powiatu wynosi 38 200,00 zł. 

W ramach projektu „Równy dostęp – lepsza przyszłość” zakupiono już pomoce dydaktyczne 

na łączną kwotę 71 188,97 zł. Były to m.in. zestawy do zajęć stymulacji polisensorycznej, 

zestawy do prowadzenia alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, zestawy 

wyposażenia do diagnozy potrzeb rozwojowych Profil Psychoedukacyjny PEP-R, programy 
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wspierające prowadzenie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, programy  

do diagnozy i terapii "Edu 4 XXL" oraz programy edukacyjne EDU-3 Multimedia, programy 

MÓWIK PRO do prowadzenia alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, 

pomoce do terapii metodą behawioralną. 

Inwestycje w ramach projektu „Równy dostęp – lepsza przyszłość”: 

1. „Zakup łóżka wodnego do zajęć stymulacji polisensorycznej”. 

2. „Zakup  wibropodestu do zajęć stymulacji polisensorycznej”. 

3. „Zakup kącika lustrzanego do zajęć stymulacji polisensorycznej”. 

4. „Zakup  zestawu świetlnodźwiękowego do zajęć stymulacji polisensorycznej”. 

5. „Zakup baldachimu do zajęć stymulacji polisensorycznej”. 

6. „Zakup zestawu  kolumn do zajęć stymulacji polisensorycznej”. 

7. „Zakup  zestawu do terapii EEGBiofeeback”. 

Łączna wartość przeprowadzonych w ramach projektu inwestycji to 48 680,00 zł. 

 

 

2. Wewnątrzszkolny program ekologiczno – przyrodniczy „Pora na jeziora”. 

 
Program „Pora na jeziora” realizowały był w okresie wrzesień 2016 r. – czerwiec 2017 r.,      

a jego beneficjentami było 53 uczniów Ośrodka. Celem programu było: 

- poznanie ekosytemu wodnego – jeziora,  

- kształtowanie pojęcia jezioro,   

- rozpoznawanie położenia i nazw wybranych jezior na mapie Polski, 

- kształtowanie i rozbudzanie ciekawości środowiskiem przyrodniczym, 

-  dostrzeganie różnorodności i bogactwa organizmów roślinnych i zwierzęcych, 

- zachęcanie do troski o przyrodę. 

W ramach programu prowadzono Koło ekologiczno – przyrodnicze, zajęcia edukacyjne          

i pozalekcyjne. Ponadto przygotowywano gazetki tematyczne oraz zorganizowano wystawę 

prac plastycznych. Efektem realizacji programu był wzrost wiedzy i zainteresowania uczniów 

tematyką ekologiczno – przyrodniczą. 

 

 

Organizacja konferencji w roku szkolnym 2016/2017 

 

Konferencja „Porozmawiajmy o zespole Downa”. 

 

W dniu 21 marca 2017 r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach           

w ramach Światowego Dnia Zespołu Downa zorganizował konferencję „Porozmawiajmy       

o Zespole Downa”, którą objął honorowym patronatem Starosta Łódzki Wschodni             

oraz Dyrektor Łódzkiego Oddziału PFRON. Pomysłodawcami konferencji byli członkowie 

działającej przy SOSW w Koluszkach Grupy Wsparcia dla Rodziców i Opiekunów Osób       

z Zespołem Downa. Dzięki temu spotkaniu lokalna społeczność, zaprzyjaźnione z Ośrodkiem 

osoby, instytucje i zaproszeni goście mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat zespołu Downa. 

Podczas konferencji prelekcje wygłosiło trzech pracowników Ośrodka oraz pracownik 

Centrum Rehabilitacji INTERMEDICUS z Łodzi. Uczestnicy konferencji podziwiali występy 

zespołu perkusyjnego „Mały Big-band” działającego przy Stowarzyszeniu Rodziców              

i Opiekunów Osób z Zespołem Downa z Łodzi, a także obejrzeli przedstawienie pt. „Jeż”     

w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej „Tacy sami” działającej przy SOSW w Koluszkach. 
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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 2016/2017 w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach 

zatrudnionych było: 

- 4 pedagogów (w tym 1 w Tuszynie), 

- 4 psychologów (w tym 1 w Tuszynie), 

- 2 logopedów (w tym 1 w Tuszynie), 

- 1 fizjoterapeuta.  

 

W roku szkolnym 2016/2017 Poradnia obejmowała opieką 11 542 dzieci i młodzieży  

z 55 szkół i przedszkoli. 

  

  

1.  Liczba przeprowadzonych badań w roku szkolnym 2016/2017 

 

Rodzaj badania Liczba 

przeprowadzonych badań 

W tym liczba badań 

przeprowadzonych               

w ramach zamiejscowych 

stanowisk pracy w Tuszynie 

psychologiczne 1 046 293 

pedagogiczne 376 78 

logopedyczne 276 68 

inne badania 16 - 

Razem 1 714 439 

 

W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono łącznie o 422 badania mniej niż w roku 

szkolnym 2015/2016 (w roku szkolnym 2015/2016 zostało przeprowadzonych 2 136 badań). 

 

 

2. Liczba wydanych orzeczeń w roku szkolnym 2016/2017 

 

Rodzaj orzeczenia 

Liczba 

wydanych 

orzeczeń 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej i niedostosowanej społecznie, wymagającej specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy 

18 

orzeczenie dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową 5 

orzeczenie dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi 5 

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 

52 
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orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci    

i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim 

4 

orzeczenie dotyczące zagrożeń niedostosowaniem społecznym 4 

inne wydane orzeczenia - 

Razem 89 

 

W roku szkolnym 2016/2017 wydano o 9 orzeczeń więcej niż w roku szkolnym 2015/2016 

(80 wydanych orzeczeń). 

 

 

3. Liczba wydanych opinii w roku szkolnym 2016/2017 

 

Opinia w sprawie: 

Liczba 

wydanych 

opinii 

wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej 5 

odroczenia obowiązku szkolnego 7 

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 

75 

dostosowania warunków i form sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim 

roku nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb  

284 

dostosowania warunków i form egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych 

potrzeb ucznia 

24 

dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego lub egzaminu 

dojrzałości do indywidualnych potrzeb absolwenta 

3 

objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu 393 

objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole lub placówce 260 

przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy 3 

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 18 

inne opinie o przebadanych 98 

 

Opinie mogą być wydawane jednej osobie w kilku sprawach. W roku szkolnym 2016/2017 

opinie otrzymały 424 osoby. Dla porównania w roku szkolnym 2015/2016 wydano  

je 578 osobom. 

 

 

4. Informacja o objęciu dzieci i młodzieży pomocą w roku szkolnym 2016/2017 

 

Forma pomocy Liczba dzieci 

objętych pomocą 

W tym liczba 

dzieci objętych 

pomocą w ramach 

zamiejscowych 

stanowisk pracy  

w Tuszynie 

terapia logopedyczna 175 55 

terapia pedagogiczna 71 15 

socjoterapia 31 - 
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rehabilitacja ruchowa  22 - 

zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne 1 109 - 

zajęcia aktywizujące do wyboru kierunku 

kształcenia i zawodu 

96 - 

indywidualna pomoc  23 - 

inne formy pomocy (zajęcia o charakterze 

terapeutycznym, porady bez badań) 

120 31 

badania przesiewowe 583 198 

Razem 2 230 299 

 
 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach prowadzi również konsultacje           

i udziela porad rodzicom. W roku szkolnym 2016/2017 wsparciem zostało objętych            

518 rodziców.  

 
Poradnia w ramach jednego ze swoich zadań statutowych tj. organizacji i prowadzenia 

wspomagania szkół i placówek w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadziła: 

1. Prelekcje dla 72 rodziców: „Zachęcanie i wychowywanie dziecka do samodzielności”, 

„Wartości płynące ze słowa czytanego”. 

2. Zajęcia dla dzieci i uczniów: „Przeciwdziałanie agresji i rozwijanie umiejętności 

asertywnych”, „Oswoić złość”, „Integracja zespołu klasowego”, „Profilaktyka zachowań 

agresywnych”, „Techniki skutecznego uczenia się”, „Bezpieczeństwo w sieci”, „Zawód         

z przyszłością”, „Planowanie ścieżki zawodowej”, zajęcia polisensoryczne. Razem odbyło się 

65 takich spotkań i uczestniczyło w nich łącznie 1 109 dzieci i uczniów. 

3. Spotkania z dyrektorami, nauczycielami i innymi specjalistami: „Wspieranie placówek 

oświatowych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach”, „Organizacja 

indywidualnego nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego”. 

Łącznie odbyły się cztery takie spotkania, w których wzięło udział 36 osób. 

4. Indywidualne konsultacje/porady dla nauczycieli/wychowawców, którymi zostało objętych 

70 osób. 

 

Dodatkowe działania Poradni: 

- dyżur psychologa w ramach „Dnia Otwartych Drzwi” w Szkole Podstawowej w Starych 

Skoszewach – 1 spotkanie, 

- mediacje i interwencje (pomoc w rozwiązaniu problemów wychowawczych we współpracy      

z rodzicami/prawnymi opiekunami oraz przedstawicielami innych instytucji np. PCPR) – 3 

spotkania,  

- organizacja na terenie Poradni Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych we współpracy 

z logopedami z terenu powiatu łódzkiego wschodniego – przeprowadzono 43 diagnozy, 

- współorganizacja ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach 

obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu – przeprowadzenie konsultacji            

dla rodziców na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, 

udział w spotkaniach grupy wsparcia rodziców dzieci autystycznych, przeprowadzenie 

warsztatów dla rodziców, 

- organizacja Światowego Dnia Świadomości Jąkania - przeprowadzenie konsultacji            

dla rodziców, przygotowanie materiałów informacyjnych w postaci ulotek. 
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4. Nabór uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017  

w porównaniu z rokiem szkolnym 2015/2016 
(wg SIO na dzień 30.09.2016 r. i 30.09.2015 r.) 

 
Nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 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 

2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 

I LO w Koluszkach 4 3 103 82 

ZSP nr 1 w Koluszkach  
w tym: 

3 2 67 42 

Technikum nr 1 2 0 35 0 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1 2 32 42 

ZSP nr 2 w Koluszkach 

w tym: 
3 4 57 81 

Technikum nr 2 2 3 37 59 

II Liceum Ogólnokształcące 1 1 20 22 

LO w Tuszynie 1 0 11 0 

Razem w szkołach nabór      

do klas I 

11 9 238 205 

  

  

NNaabbóórr  uucczznniióóww  ddoo  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  ooddddzziiaałłóóww  kkllaass  ppiieerrwwsszzyycchh  

ww  rrookkuu  sszzkkoollnnyymm  22001166//22001177  

   
 

       1) I  Liceum  Ogólnokształcące  w  Koluszkach – razem nabór 103 uczniów 

 

Klasa I ad oddział łączony – 32 uczniów 

Przedmioty rozszerzone:  

- klasa I a1 - matematyka, język angielski, informatyka (8 uczniów),  

- klasa I a2 - matematyka, język angielski, fizyka (6 uczniów), 

- klasa I d1 - matematyka, język angielski, geografia (18 uczniów) 

 

Klasa I b – 23 uczniów 

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka 

 

Klasa I c – 23 uczniów 

Przedmioty rozszerzone: język polski, wos, historia 

 

Klasa I e – 25 uczniów 

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, biologia 
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2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach – razem nabór 67 uczniów 

  

Technikum nr 1 – nabór 35 uczniów do 2 klas I w zawodach: 

klasa I TE – technik elektryk – 15 uczniów, 

klasa I TPSI – łączona w zawodach: technik informatyk (10 uczniów) i technik pojazdów 

samochodowych (10 uczniów) 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – nabór 32 uczniów do 1 klasy I: 

klasa I mw – łączona: zawód mechanik pojazdów samochodowych (17 uczniów) + klasa 

wielozawodowa (15 uczniów) 

 

 

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach – razem nabór 57 uczniów 

  

II Liceum Ogólnokształcące – nabór 20 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 37 uczniów do 2 klas I w zawodach: 

- klasa I l - technik logistyk – 26 uczniów,  

- klasa I m - technik mechatronik – 11 uczniów 

 

 
4) Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie – razem nabór 11 uczniów 

 

Klasa I - przedmioty rozszerzone: od klasy pierwszej język polski oraz do wyboru od klasy 

drugiej: historia, wos lub geografia, język angielski. 

 

 

 

5. Miejsce zamieszkania uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat 

Łódzki Wschodni w roku szkolnym 2016/2017 
(analizowany jest stan na dzień 30.09.2016 r.) 

 

 

SSzzkkoołłyy  ppoonnaaddggiimmnnaazzjjaallnnee    

 

W roku szkolnym 2016/2017 spośród uczniów kształcących się szkołach ponadgimnazjalnych 

w Koluszkach większość stanowili uczniowie zamieszkujący powiat łódzki wschodni:  

1) w I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach – ok. 75%;  

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

3) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach – ok. 64%.  

Pozostały odsetek uczniów stanowili mieszkańcy głównie powiatów: brzezińskiego, 

skierniewickiego i tomaszowskiego.  

 

W Liceum Ogólnokształcącym w Tuszynie większość uczniów było mieszkańcami powiatu 

łódzkiego wschodniego – ok. 86%. 
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Poniższy wykres obrazuje pochodzenie uczniów ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni pod względem miejsca 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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Miejsce zamieszkania uczniów

 

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. 75%. Pozostałe ok. 25% uczniów to mieszkańcy 

powiatu: brzezińskiego (ok. 21%), skierniewickiego (ok. 3%) i tomaszowskiego (ok. 1%). 

 

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 74 71,85% 
2. brzeziński 27 26,21% 
3. skierniewicki 2 1,94% 

Razem  103 100% 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 
szkolny 2016/2017 

 

Powiat Łódzki Wschodni Strona 22 

 

II – razem 1. łódzki wschodni 62 77,50% 
2. brzeziński 15 18,75% 
3. skierniewicki  2 2,50% 
4. tomaszowski 1 1,25% 

Razem  80 100% 
III – razem 1. łódzki wschodni 55 76,39% 

2. brzeziński 11 15,27% 
3. tomaszowski 3 4,17% 
4. skierniewicki 3 4,17% 

Razem  72 100% 

Ogółem w szkole  255 x 

 

 

 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 

 

Ok. 55% uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach pochodziła  

z powiatu łódzkiego wschodniego. Pozostali uczniowie to mieszkańcy powiatów: 

brzezińskiego (ok. 27%), tomaszowskiego (ok. 9%), skierniewickiego (ok. 7%) oraz miasta 

Łódź (ok. 2%). 

 

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. 

 

W Technikum nr 1 w Koluszkach ok. 57% uczniów całej szkoły mieszkało w powiecie 

łódzkim wschodnim. Ok. 25% uczniów pochodziło z powiatu brzezińskiego, a pozostałe     

ok. 18% to mieszkańcy powiatów: skierniewickiego (ok. 14%), tomaszowskiego (ok. 3%)      

i miasta Łódź (ok. 1%). 

 

 

Technikum nr 1 

klasy powiat
 

liczba uczniów udział 

procentowy 

I – razem 

 

1. łódzki wschodni 20 57,14% 
2. brzeziński 10 28,57% 
3. skierniewicki 3 8,57% 
4. tomaszowski 1 2,86% 

 5. Łódź 1 2,86% 

Razem  35 100% 

III – razem 

 

 

1. łódzki wschodni 10 62,50% 

2. skierniewicki  3 18,75% 

3. brzeziński 2 12,50% 

 4. tomaszowski 1 6,25% 

Razem  16 100% 
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IV – razem 

 

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

Razem  14 100 % 

Ogółem w szkole  65 x 

 

 

W Zasadniczej Szkole Zawodowej w Koluszkach najwięcej uczniów pochodziło z powiatu 

łódzkiego wschodniego (ok. 54%). Pozostali uczniowie to mieszkańcy powiatów: 

brzezińskiego (ok. 29%), tomaszowskiego (ok. 13%), skierniewickiego (ok. 2%) i miasta 

Łódź (ok. 2%). 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

klasy powiat
 

liczba uczniów udział 

procentowy 

I – razem 

 

1. łódzki wschodni 16 50,00% 
2. brzeziński 12 37,50% 
3. tomaszowski 2 6,24% 
4. skierniewicki 1 3,13% 
5. Łódź 1 3,13% 

Razem  32 100% 

II – razem 

 

1. łódzki wschodni 22 57,90% 
2. brzeziński 8 21,05% 
3. tomaszowski 7 18,42% 
4. Łódź 1 2,63% 

Razem  38 100% 

III – razem 

 

1. łódzki wschodni 15 53,57% 
2. brzeziński 8 28,57% 
3. tomaszowski 4 14,29% 
4. skierniewicki 1 3,57% 

Razem  28 100% 

Ogółem w szkole  98 x 

 

 

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 

 

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach pochodzili przede 

wszystkim z powiatu łódzkiego wschodniego (ok. 64%). Pozostali uczniowie to mieszkańcy 

powiatów: brzezińskiego (ok. 22%), skierniewickiego (ok. 8%) oraz tomaszowskiego  

(ok. 6%). 

 

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. 59% uczniów pochodziło z powiatu 

łódzkiego wschodniego, natomiast pozostali to mieszkańcy powiatów: brzezińskiego  

(ok. 28%), skierniewickiego (ok. 10%) oraz tomaszowskiego (ok. 3%).  
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II Liceum Ogólnokształcące 

klasy powiat liczba uczniów udział 

procentowy 

I – razem 1. łódzki wschodni 9 45,00% 
2. brzeziński 7 35,00% 

3. skierniewicki 4 20,00% 

Razem      20 100% 

II – razem 1. łódzki wschodni 16 76,19% 
2. brzeziński 4 19,05% 
3. skierniewicki 1 4,76% 

Razem     21 100% 

III – razem 1. łódzki wschodni 15 55,55% 
2. brzeziński 8 29,63% 
3. tomaszowski 2 7,41% 
4. skierniewicki 2 7,41% 

Razem    27 100% 

Ogółem w szkole  68 x 

 

 

W Technikum nr 2 w Koluszkach ok. 66% uczniów to mieszkańcy powiatu łódzkiego 

wschodniego. Pozostali uczniowie byli mieszkańcami powiatów: brzezińskiego (ok. 20%), 

skierniewickiego (ok. 7%) oraz tomaszowskiego (ok. 7%). 

 

Technikum nr 2 

klasy powiat liczba uczniów udział 

procentowy 

I – razem 1. łódzki wschodni 24 64,87% 
2. brzeziński 8 21,62% 
3. tomaszowski 4 10,81% 
4. skierniewicki 1 2,70% 

Razem   37 100% 

II – razem 

 

 

 

1. łódzki wschodni 32 64,00% 
2. brzeziński 9 18,00% 
3. skierniewicki  5 10,00% 
4. tomaszowski 4 8,00% 

Razem   50 100% 

III – razem 

 

 

1. łódzki wschodni 30 69,77% 
2. brzeziński 8 18,60% 
3. tomaszowski 3 6,98% 
4. skierniewicki 2 4,65% 

Razem    43 100% 

IV – razem 1. łódzki wschodni 22 64,71% 
2. brzeziński 8 23,53% 
3. skierniewicki  3 8,82% 
4. tomaszowski 1 2,94% 

Razem    34 100% 

Ogółem w szkole  164 x 
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4) Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie 

 

W roku szkolnym 2016/2017 w Liceum Ogólnokształcącym w Tuszynie ok. 86% uczniów 

to mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego (Gmina Tuszyn – 17 uczniów, Gmina Rzgów 

– 1 uczeń). Pozostali uczniowie to mieszkańcy powiatu piotrkowskiego (Gmina Czarnocin, 

Gmina Grabica). 

 

 

klasy powiat
 

liczba uczniów udział 

procentowy 

I – razem 1. łódzki wschodni 10 90,91% 

2. piotrkowski 1 9,09% 

Razem  11 100% 

III – razem 1. łódzki wschodni 8 80,00% 

2. piotrkowski 2 20,00% 

Razem  10 100% 

Ogółem w szkole  21 x 

 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach 
 

W roku szkolnym 2016/2017 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach 

najwięcej uczniów było mieszkańcami powiatu łódzkiego wschodniego – ok. 74% 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 84,00% 

2. brzeziński 2 8,00% 

3. tomaszowski 2 8,00% 

Razem  25 100% 

Gimnazjum Nr 3 

Specjalne                            

1. łódzki wschodni 10 71,44% 

2. brzeziński 2 14,28% 

 3. tomaszowski 2 14,28% 

Razem  14 100% 

Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca          

do Pracy  

1. łódzki wschodni 8 57,14% 

2. brzeziński 3 21,43% 

3. skierniewicki  2 14,29% 

4. tomaszowski 1 7,14% 

Razem  14 100% 

Ogółem w szkołach  53 x 

 

 

Z 13 uczniów uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze 12 uczniów 

pochodziło z powiatu łódzkiego wschodniego (9 uczniów z gminy Koluszki, 2 uczniów  

z gminy Andrespol, 1 uczeń z gminy Brójce), natomiast 1 uczeń z powiatu tomaszowskiego.         
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Spośród 25 uczestników zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 23 dzieci 

pochodziło z powiatu łódzkiego wschodniego (21 pochodziło z gminy Koluszki, 1 z gminy 

Brójce, a 1 z gminy Andrespol), 1 z powiatu tomaszowskiego i 1 z powiatu skierniewickiego.  

 

 

 

6. Promocja uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 

2016/2017 
 

Poniżej przedstawione są informacje o liczbie uczniów poszczególnych klas w każdej 

ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat, którzy w roku szkolnym 

2016/2017 byli lub nie byli promowani do klasy programowo wyższej, otrzymali świadectwo 

ukończenia danej klasy z wyróżnieniem, zdali egzaminy poprawkowe i przystąpili 

do egzaminu maturalnego po ukończeniu klasy maturalnej.  

Analizowany jest stan na koniec roku szkolnego. 

 

1) I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 

 

W I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach zostało promowanych do klasy programowo 

wyższej lub zostało absolwentami 246 uczniów, czyli 98%, spośród wszystkich 251 uczniów 

w szkole. 37 uczniów szkoły otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, natomiast 5 uczniów  

nie zdało do klasy programowo wyższej lub nie zostało absolwentami szkoły. Egzaminy 

poprawkowe zdało 3 uczniów, czyli ok. 1% uczniów promowanych.  

 

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 70 uczniów klasy trzeciej, spośród których zdało  

64 uczniów (91%). 

 

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 99 96 96,97 14 14,58 1 1,04 3 3,03 X X 
2 II-razem 80 80 100,00 16 20,00 2 2,5 0 0,00 X X 
3 III-razem 72 70 97,22 7 10,00 0 0,00 2 2,78 70 100,00 
4 Ogółem 251 246 98,00 37 15,04 3 1,22 5 1,99 70 28,46 

 

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 53 uczniów, czyli ok. 80% spośród wszystkich 66 uczniów 
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w szkole. 3 uczniów szkoły otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, natomiast 13 uczniów 

(co stanowi 19,70% wszystkich uczniów) nie zdało do klasy programowo wyższej. Egzaminy 

poprawkowe zdało 13 uczniów, czyli 24,53% uczniów promowanych. 

 

 Do egzaminu maturalnego przystąpiło 5 uczniów klasy czwartej, z czego wszyscy zdali. 

 

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 36 24 66,67 1 4,17 7 29,17 12 33,33 X X 
2 II-razem 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 X X 
3 III-razem 16 16 100,00 1 6,25 6 37,5 0 0,00 X X 
4 IV-razem 14 13 92,86 1 7,69 0 0,00 1 7,14 5 38,46 
5 Ogółem 66 53 80,30 3 5,66 13 24,53 13 19,70 5 9,43 

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

 

W Zasadniczej Szkole Zawodowej w Koluszkach zostało promowanych do klasy 

programowo wyższej lub zostało absolwentami 77 uczniów, czyli ok. 85% spośród 

wszystkich 91 uczniów w szkole. Jeden uczeń szkoły otrzymał świadectwo z wyróżnieniem, 

natomiast 14 uczniów (co stanowi 15,38% wszystkich uczniów) nie zdało do klasy 

programowo wyższej lub nie zostało absolwentami szkoły. Egzaminy poprawkowe zdało     

25 uczniów, czyli 32,47 % 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 27 20 74,07 1 5,00 7 35,00 7 25,93 
2 II-razem 37 32 86,49 0 0,00 9 28,13 5 13,51 
3 III-razem 27 25 92,59 0 0,00 9 36,00 2 7,41 
4 Ogółem 91 77 84,62 1 1,30 25 32,47 14 15,38 

 

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 

 

II Liceum Ogólnokształcące 

 

W II Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach 67 uczniów zostało promowanych do klasy 

programowo wyższej lub zostało absolwentami, czyli ok. 99% spośród wszystkich  
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68 uczniów w szkole. 1 uczeń (co stanowi 1,47% wszystkich uczniów) nie zdał do klasy 

programowo wyższej. Egzaminy poprawkowe zdało 10 uczniów, co stanowi 14,93% uczniów 

promowanych, natomiast 10 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem (co stanowi  

14,93% uczniów promowanych). 

 

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 21 uczniów klasy trzeciej tj. ok. 81% absolwentów  

tej szkoły i zdało go 14 uczniów (ok. 67%). 

 

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 20 20 100,00 5 25,00 0 0,00 0 0,00 X X 
2 II-razem 22 21 95,45 4 19,05 5 23,81 1 4,55 X X 
3 III-razem 26 26 100,00 1 3,85 5 19,23 0 0,00 21 80,77 

4 Ogółem 68 67 98,53 10 14,93 10 14,93 1 1,47 21 31,34 

 

 

Technikum nr 2 

 

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

lub zostało absolwentami 150 uczniów, czyli ok. 93% spośród wszystkich 162 uczniów  

w tej szkole. 11 uczniów szkoły otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, natomiast               

12 uczniów (co stanowi 7,41 % wszystkich uczniów) nie zdało do klasy programowo 

wyższej. Egzaminy poprawkowe zdało 14 uczniów, co stanowi 9,33% uczniów 

promowanych. 

 

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 24 uczniów klasy czwartej tj. ok. 71% absolwentów 

szkoły, a zdało go 21 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 37 31 83,78 4 12,90 4 12,90 6 16,22 X X 
2 II-razem 48 43 89,58 4 9,30 7 16,28 5 10,42 X X 
3 III-razem 43 42 97,67 2 4,76 2 4,76 1 2,33 X X 
4 IV-razem 34 34 100,00 1 2,94 1 2,94 0 0,00 24 70,59 
5 Ogółem 162 150 92,59 11 7,33 14 9,33 12 7,41 24 16,00 
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4) Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie   

 

W Liceum Ogólnokształcącym w Tuszynie wszyscy uczniowie zostali promowani do klasy 

programowo wyższej lub zostali absolwentami. 4 uczniów szkoły otrzymało świadectwo 

z wyróżnieniem. Egzaminy poprawkowe zdał 1 uczeń, co stanowi 4% uczniów promowanych 

w całej szkole. 

 

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 8 uczniów klasy trzeciej tj. 80% absolwentów szkoły,  

z czego wszyscy uczniowie zdali niniejszy egzamin. 

 
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 15 15 100,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 X X 
2 II-razem 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 X X 
3 III-razem 10 10 100,00 3 30,00 1 10 0 0,00 8 80,00 
4 Ogółem 25 25 100,00 4 16,00 1 4,00 0 0,00 8 32,00 

 
 

 

7. Wyniki egzaminów w roku szkolnym 2016/2017 
 

Egzamin maturalny. 
  

Absolwent obowiązkowo przystępuje do: 

1) czterech egzaminów w części pisemnej: z języka polskiego (na poziomie podstawowym),   

z matematyki (na poziomie podstawowym), z jednego wybranego przez siebie języka obcego 

nowożytnego (na poziomie podstawowym) oraz z wybranego przez siebie przynajmniej 

jednego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), 

2) dwóch egzaminów w części ustnej: z języka polskiego (bez określenia poziomu)  

oraz z tego samego języka obcego nowożytnego co zdawanego w części pisemnej  

(bez określenia poziomu). 

 

Egzamin maturalny jest zdany, jeżeli absolwent: 

1) otrzyma co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego 

przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i ustnej na poziomie podstawowym oraz 

2) przystąpi do egzaminu z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej 

na poziomie rozszerzonym.  

 

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. 
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Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone są w skali procentowej.  

Poniżej przedstawione są wyniki egzaminów maturalnych uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, łącznie z egzaminem 

poprawkowym. Wyniki dotyczą absolwentów z roku szkolnego 2016/2017. 
 

Informacje dotyczące zdawalności egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części 

pisemnej i ustnej, średnich wyników matur z obowiązkowych przedmiotów pisemnych  

oraz średnich wyników pisemnej części egzaminu maturalnego (przedmioty zdawane  

na poziomie rozszerzonym) w województwie łódzkim dotyczą absolwentów, którzy  

do egzaminu przystąpili w maju 2017 r. 

 

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 2017 roku wyniosła 86%.  

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

- liceum ogólnokształcące – 90%, 

- 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 72 70 64 91% 90% 

ZSP nr 1 w Koluszkach 

Technikum nr 1  
14 5 5 100% 77% 

ZSP nr 2 w 

Koluszkach 

Technikum nr 2 34 24 21 88% 77% 

II Liceum 

Ogólnokształcące 
26 21 14 67% 90% 

LO w Tuszynie 10 8 8 100% 90% 

Razem   
156 

(100%) 

128 

(82%) 

112 

 

88% 

 

86% 

 

 

Wyniki egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 

Łódzki Wschodni w porównaniu z wynikami osiągniętymi przez uczniów w województwie 

łódzkim przedstawia poniższy wykres.  
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Wykres nr 3. 

 

88% 86% 91% 90%

100%

77%

88%
77%

100%

90%

67%

90%

0%

20%

40%

60%

80%
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120%

Ogółem I LO w

Koluszkach

Technikum  

nr 1 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) 

Zdawalność 

w woj. 

łódzkim 

1 2 3 4 5 6 

1. Język polski (pisemny) 70 70 100% 97% 

2. Język polski (ustny) 70 69 99% 99% 

3. Język angielski (pisemny) 67 65 97% 94% 

4. Język angielski (ustny) 67 64 96% 97% 

5. Język niemiecki (pisemny) 3 3 100% 96% 

6. Język niemiecki (ustny) 3 3 100% 97% 

7. Matematyka (pisemny) 70 65 93% 84% 
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Średnie wyniki matur z obowiązkowych przedmiotów pisemnych 

 

Lp. Przedmiot Liczba uczniów, 

którzy przystąpili 

do egzaminu 

maturalnego 

Średnie wyniki  

w szkole w % 

Średnie wyniki  

w woj. łódzkim  

w % 

1. Język polski 70 60,72 55,00 

2. Język angielski 67 74,32 72,00 

3. Język niemiecki 3 72,67 63,00 

4. Matematyka  70 64,51 56,00 

 

Średnie wyniki pisemnej części egzaminu maturalnego – przedmioty zdawane na poziomie 

rozszerzonym 

 

Lp. Przedmiot Liczba 

zdających 

Średnie wyniki    

w szkole w % 

Średnie wyniki 

w woj. łódzkim 

w % 

1. Biologia 34 31,27 39,00 

2. Chemia 16 22,29 42,00 

3. Fizyka 2 47,50 42,00 

4. Geografia 10 46,67 32,00 

5. Historia sztuki 1 60,00 39,00 

6. Informatyka 7 38,29 30,00 

7. Język angielski 32 33,09 60,00 

8. Język niemiecki 1 24,00 53,00 

9. Język polski 23 44,57 49,00 

10. Matematyka 21 34,29 38,00 

11. Wiedza o społeczeństwie 6 25,83 25,00 

 

 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 

 

- Technikum nr 1 

 

Informacje z podziałem na przedmioty  

 

Lp. Przedmiot obowiązkowy Liczba uczniów 

przystępujących 

do egzaminu 

maturalnego 

Liczba uczniów 

ze zdanym 

egzaminem 

maturalnym 

Zdawalność 

(kol. 4 : kol. 3) 

Zdawalność    

w woj. łódzkim 

1 2 3 4 5 6 

1. Język polski (pisemny) 5 5 100% 97% 

2. Język polski (ustny) 5 5 100% 99% 

3. Język angielski (pisemny) 4 4 100% 94% 

4. Język angielski (ustny) 4 4 100% 97% 

5. Język niemiecki (pisemny) 1 1 100% 96% 

6. Język niemiecki (ustny) 1 1 100% 97% 

7. Matematyka (pisemny) 5 5 100% 84% 
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Średnie wyniki matur z obowiązkowych przedmiotów pisemnych 

 

Lp. Przedmiot Liczba uczniów, 

którzy przystąpili 

do egzaminu 

maturalnego 

Średnie wyniki 

w szkole w % 

Średnie wyniki  

w woj. łódzkim 

w % 

1. Język polski  5 52,00 55,00 

2. Język angielski  4 82,00 72,00 

3. Język niemiecki 1 50,00 63,00 

4. Matematyka 5 54,40 56,00 

 

 

Średnie wyniki pisemnej części egzaminu maturalnego – przedmioty zdawane na poziomie 

rozszerzonym 

 

Lp. Przedmiot Liczba 

zdających 

Średnie wyniki    

w szkole w % 

Średnie wyniki  

w woj. łódzkim 

w % 

1. Matematyka 2 17,00 38,00 

2. Język angielski 2 54,00 60,00 

3. Wiedza o społeczeństwie 3 20,67 25,00 

4. Fizyka 1 33,00 42,00 

 

 

 

3) 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) 

Zdawalność 

w woj. 

łódzkim 

1 2 3 4 5 6 

1. Język polski (pisemny) 21 21 100% 97% 

2. Język polski (ustny) 21 21 100% 99% 

3. Język angielski (pisemny) 20 16 80% 94% 

4. Język angielski (ustny) 20 19 95% 97% 

5. Język niemiecki (pisemny) 1 1 100% 96% 

6. Język niemiecki (ustny) 1 1 100% 97% 

7. Matematyka (pisemny) 21 14 67% 84% 
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Średnie wyniki matur z obowiązkowych przedmiotów pisemnych 

 

Lp. Przedmiot Liczba uczniów, 

którzy przystąpili 

do egzaminu 

maturalnego 

Średnie wyniki 

w szkole w % 

Średnie wyniki  

w woj. łódzkim 

w % 

1. Język polski  21 52,66 55,00 

2. Język angielski  20 49,30 72,00 

3. Język niemiecki 1 52,00 63,00 

4. Matematyka 21 35,24 56,00 

 

 

Średnie wyniki pisemnej części egzaminu maturalnego – przedmioty zdawane na poziomie 

rozszerzonym 

 

Lp. Przedmiot Liczba 

zdających 

Średnie wyniki    

w szkole w % 

Średnie wyniki  

w woj. łódzkim 

w % 

1. Wiedza o społeczeństwie 16  21,66 25,00 

2. Język angielski 6 28,00 60,00 

3. Język polski 2  40,00 49,00 

4. Geografia 3  20,33 32,00 

5. Historia 1  14,66 36,00 

 

 

 

- 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) 

Zdawalność    

w woj. 

łódzkim 

1 2 3 4 5 6 

1. Język polski (pisemny) 24 24 100% 97% 

2. Język polski (ustny) 24 23 96% 99% 

3. Język angielski (pisemny) 24 23 96% 94% 

4. Język angielski (ustny) 24 21 88% 97% 

5. Język niemiecki (pisemny) 1 1 100% 96% 

6. Język niemiecki (ustny) 1 1 100% 97% 

7. Matematyka (pisemny) 24 21 88% 84% 
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Średnie wyniki matur z obowiązkowych przedmiotów pisemnych 

 

Lp. Przedmiot Liczba uczniów, 

którzy przystąpili 

do egzaminu 

maturalnego 

Średnie wyniki 

w szkole w % 

Średnie wyniki  

w woj. łódzkim 

w % 

1. Język polski  24 54,26 55,00 

2. Język angielski  23 73,20 72,00 

3. Język niemiecki 1 40,00 63,00 

4. Matematyka 24 54,76 56,00 

 

Średnie wyniki pisemnej części egzaminu maturalnego – przedmioty zdawane na poziomie 

rozszerzonym 

 

Lp. Przedmiot Liczba 

zdających 

Średnie wyniki     

w szkole w % 

Średnie wyniki  

w woj. łódzkim 

w % 

1. Język angielski 7 39,60 60,00 

2. Geografia 14 27,50 32,00 

3. Matematyka 3 30,66 38,00 

 

 

4) Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie 

 

Informacje z podziałem na przedmioty  

 

Lp. Przedmiot obowiązkowy Liczba uczniów 

przystępujących 

do egzaminu 

maturalnego 

Liczba 

uczniów ze 

zdanym 

egzaminem 

maturalnym 

Zdawalność 

(kol. 4 : kol. 3) 

Zdawalność 

w woj. 

łódzkim 

1 2 3 4 5 6 

1. Język polski (pisemny) 8 8 100% 97% 

2. Język polski (ustny) 8 8 100% 99% 

3. Język angielski (pisemny) 8 8 100% 94% 

4. Język angielski (ustny) 8 8 100% 97% 

5. Matematyka (pisemny) 8 8 100% 84% 

 

Średnie wyniki matur z obowiązkowych przedmiotów pisemnych 

 

Lp. Przedmiot Liczba uczniów, 

którzy przystąpili 

do egzaminu 

maturalnego 

Średnie wyniki 

w szkole w % 

Średnie wyniki  

w woj. łódzkim 

w % 

1. Język polski 8 59,50 55,00 

2. Język angielski  8 61,25 72,00 

3. Matematyka 8 60,75 56,00 
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Średnie wyniki pisemnej części egzaminu maturalnego – przedmioty zdawane na poziomie 

rozszerzonym 

 

Lp. Przedmiot Liczba 

zdających 

Średnie wyniki    

w szkole w % 

Średnie wyniki  

w woj. łódzkim 

w % 

1. Język polski 1 78,00 49,00 

2. Matematyka  2 60,00 38,00 

3. Język angielski 4 66,12 60,00 

4. Chemia 3 22,22 42,00 

5. Geografia 1 32,00 32,00 

6. Wiedza o społeczeństwie 2 12,50 25,00 

 

 

 

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 średniego,       

o którym mowa w art. 11a ust. 4 ustawy o systemie oświaty otrzymuje się dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu 

opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie. Wiedza i umiejętności dla każdego zawodu ustalone są  

w podstawie programowej kształcenia w zawodach, dla każdej kwalifikacji składającej się  

na zawód. Na dany zawód składają się dwie lub trzy kwalifikacje, zdawane w ciągu całego 

cyklu kształcenia. 

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego  

w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem 

Centralnej Komisji Edukacyjnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej 

ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy  

przed ustaloną z dyrektorem Komisji Centralnej datą rozpoczęcia egzaminu. 

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

60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych, 

zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź  

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

i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez 

zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku 

egzaminacyjnym. 

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

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

- z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. 
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1) Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 

 

- Technikum nr 1 

 

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 

2016/2017. 

 
Nazwa zawodu Nr 

kwalifikacji 

Nazwa 

kwalifikacji 

Klasa,        

w której 

uczniowie 

zdawali 

daną 

kwalifikację 

Liczba 

uczniów, 

którzy 

przystąpili 

do 

egzaminu 

Liczba 

uczniów, 

którzy 

zdali 

egzamin 

Liczba 

uczniów, 

którzy nie 

zdali 

egzaminu 

% 

zdawalności 

w szkole 

Technik 

pojazdów 

samochodowych 

M.18 Diagnozowanie       

i naprawa 

podzespołów i 

zespołów pojazdów 

samochodowych 

II 0 0 0 0% 

M.12 Diagnozowanie 

oraz naprawa 

elektrycznych         

i elektronicznych 

układów pojazdów 

samochodowych 

III 10 8 2 80% 

M.42 Organizacja             

i prowadzenie 

procesu obsługi 

pojazdów 

samochodowych 

IV 10 4 6 40% 

Technik 

informatyk 
E.12 Montaż                     

i eksploatacja 

komputerów 

osobistych         

oraz urządzeń 

peryferyjnych 

II 0 0 0 0% 

E.13 Projektowanie 

lokalnych sieci 

komputerowych       

i administrowanie 

sieciami 

III 6 1 5 17% 

E.14 Tworzenie aplikacji 

internetowych i baz 

danych oraz 

administrowanie 

bazami 

IV 4 1 3 25% 

Razem 30 14 16 47% 
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Uczniowie z otrzymanym dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. 
 

Lp. Zawód Nazwa kwalifikacji Liczba uczniów, którzy otrzymali 

dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe 

1. Technik pojazdów 

samochodowych 
M.18 – Diagnozowanie  

i naprawa podzespołów i 

zespołów pojazdów 

samochodowych 

3 

(spośród 9 absolwentów) 

M.12 – Diagnozowanie 

oraz naprawa 

elektrycznych                    

i elektronicznych układów 

pojazdów 

samochodowych 

M.42 – Organizacja        

i prowadzenie procesu 

obsługi pojazdów 

samochodowych 

2. Technik informatyk E.12 – Montaż                

i eksploatacja komputerów 

osobistych oraz urządzeń 

peryferyjnych 

1 

(spośród 4 absolwentów) 

E.13 – Projektowanie 

lokalnych sieci 

komputerowych                 

i administrowanie sieciami 

E.14 – Tworzenie 

aplikacji internetowych     

i baz danych oraz 

administrowanie bazami 

Razem 4 

(spośród 13 absolwentów) 

 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
 

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 

2016/2017. 

 
Nazwa zawodu Nr 

kwalifikacji 

Nazwa 

kwalifikacji 

Klasa,        

w której 

uczniowie 

zdawali 

daną 

kwalifikację 

Liczba 

uczniów, 

którzy 

przystąpili 

do 

egzaminu 

Liczba 

uczniów, 

którzy 

zdali 

egzamin 

Liczba 

uczniów, 

którzy nie 

zdali 

egzaminu 

% 

zdawalności 

w szkole 

Mechanik 

pojazdów 

samochodowych 

M.18 Diagnozowanie       

i naprawa 

podzespołów i 

zespołów pojazdów 

samochodowych 

III 10 6 4 60% 

Sprzedawca A.18 Prowadzenie 

sprzedaży 
III 2 2 0 100% 

Kucharz T.06 Sporządzanie 

potraw i napojów 
III 3 2 1 67% 

Razem 15 10 5 67% 
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2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 

 

- Technikum nr 2 

 

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 

2016/2017. 

 
Nazwa zawodu Nr 

kwalifikacji 

Nazwa 

kwalifikacji 

Klasa,        

w której 

uczniowie 

zdawali 

daną 

kwalifikację 

Liczba 

uczniów, 

którzy 

przystąpili 

do 

egzaminu 

Liczba 

uczniów, 

którzy 

zdali 

egzamin 

Liczba 

uczniów, 

którzy nie 

zdali 

egzaminu 

% 

zdawalności 

w szkole 

Technik  

logistyk 

 

A.30 Organizacja             

i monitorowanie 

przepływu zasobów 

i informacji w 

procesach produkcji 

i dystrybucji 

magazynowania 

III 12 9 3 75% 

A.31 Zarządzanie 

środkami 

technicznymi 

podczas realizacji 

procesów 

transportowych 

III 12 7 5 58% 

A.32 Organizacja             

i monitorowanie 

przepływu zasobów 

i informacji           

w jednostkach 

organizacyjnych 

IV 20 14 6 70% 

Technik 

mechatronik 
E.03 Montaż urządzeń    

i systemów 

mechatronicznych 
III 16 16 0 100% 

E.18 Eksploatacja 

urządzeń                 

i systemów 

mechatronicznych 

IV 16 10 6 63% 

E.19 Projektowanie         

i programowanie 

urządzeń                 

i systemów 

mechatronicznych 

IV 14 7 7 50% 

Technik 

teleinformatyk 
E.15  Uruchamianie    

oraz utrzymanie 

terminali                 

i przyłączy 

abonenckich  

III 14 7 7 50% 

E.13 Projektowanie 

lokalnych sieci 

komputerowych       

i administrowanie 

sieciami 

III 15 9 6 60% 

Razem 119 79 40 66% 
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Uczniowie z otrzymanym dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. 

 
Lp. Zawód Nazwa kwalifikacji Liczba uczniów, którzy 

otrzymali dyplom 

potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe 

1. Technik logistyk A.30 – Organizacja      

i monitorowanie 

przepływu zasobów       

i informacji w procesach 

produkcji, dystrybucji    

i magazynowania 

12 

(spośród 19 absolwentów) 

A.31 – Zarządzanie 

środkami technicznymi 

podczas realizacji 

procesów 

transportowych 

A.32 - Organizacja       

i monitorowanie 

przepływu zasobów        

i informacji                   

w jednostkach 

organizacyjnych 

2. Technik mechatronik E.03 – Montaż 

urządzeń                         

i systemów 

mechatronicznych 

6 

(spośród 14 absolwentów) 

E.18 – Eksploatacja 

urządzeń i systemów 

mechatronicznych 

E.19 – Projektowanie  

i programowanie 

urządzeń i systemów  

mechatronicznych 

Razem 18 

(spośród 33 absolwentów) 

 

 
 

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 składa się z trzech części: humanistycznej, 

matematyczno – przyrodniczej oraz językowej i jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

 

Niniejszy egzamin dla uczniów niepełnosprawnych jest dostosowany do ich możliwości         

i przeprowadzany tylko wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim.  

 

W roku szkolnym 2016/2017 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym                  

w Koluszkach do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 2 uczniów. Uzyskali oni średni wynik 

w szkole na poziomie 52,4%. 
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017. 

 

Część humanistyczna  

(w %) 

Część matematyczno – przyrodnicza     

(w %) 

Język angielski  
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Język polski 54,50 55,00 58,00 Matematyka 39,50 38,00 40,00 62,50 61,00 63,00 

Historia i 

Wiedza o 

społeczeństwie 

51,50 60,00 61,00 Przedmioty 

przyrodnicze 

54,00 52,00 52,00 

 

 

 

 

8. Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego 

Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017 
 

 

W roku szkolnym 2016/2017 Kuratorium Oświaty w Łodzi przeprowadziło dwie kontrole:  

 

1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach  
 

W dniu 26 maja 2017 r. w Technikum nr 1 i Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzących    

w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach została przeprowadzona 

kontrola w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu. 

Zalecenia: zarówno w Technikum nr 1, jak i w Zasadniczej Szkole Zawodowej nie wydano 

zaleceń. 

 

 

2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 

 

W dniu 3 lutego 2017 r. przeprowadzono kontrolę w Technikum nr 2 wchodzącym w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach  w zakresie prawidłowości organizacji 

i funkcjonowania biblioteki szkolnej. 

Zalecenia: 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 

78% 
(50 uczniów spośród 64, 

którzy zdali maturę) 

 
Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie 

63% 
(5 uczniów spośród 8, 

którzy zdali maturę) 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Koluszkach 
Technikum nr 1 

80% 
(4 uczniów spośród 5, 

którzy zdali maturę) 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Koluszkach 

 
II Liceum 

Ogólnokształcące 
 

57% 
 (8 uczniów spośród 14, 

którzy zdali maturę) 

 
Technikum nr 2 

 

57% 
(12 uczniów spośród 21, 

którzy zdali maturę) 

  
Naukę na studiach: dziennych, wieczorowych i zaocznych podjęło 79 absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, czyli 71% spośród  

112 uczniów, którzy zdali maturę. Absolwenci, którzy zostali przyjęci na studia stanowią  

52% wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą w roku 

szkolnym 2016/2017. 

 

 

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 2017/2018 

Na podstawie osiągniętych wyników nauczania w roku szkolnym 2016/2017 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 im. Jana Pawła II w Tuszynie. 

 

 

 

 

10. Struktura zatrudnienia nauczycieli ogółem w etatach w szkołach  

i placówkach wg stanu na dzień 30.09.2016 r. (SIO) 
 

Nazwa szkoły/placówki 

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty 

ogółem etaty stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

I Liceum Ogólnokształcące  

w Koluszkach 

23,70  

(29 osób) 
0,06 2,00 7,04 14,60 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr  1  

w Koluszkach 

18,93 

(23 osoby) 
0,00 2,00 8,39 8,54 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr  2  

w Koluszkach 

27,19 

(29 osób) 
0,00 2,83 10,36 14,00 

Liceum Ogólnokształcące  

w Tuszynie 

5,29 

(13 osób) 
0,77 1,31 0,91 2,30 

Specjalny Ośrodek  

Szkolno - Wychowawczy  

w Koluszkach 

31,06 

(34 osoby) 
0,44 1,50 16,56 12,56 

Poradnia  

Psychologiczno - Pedagogiczna  

w Koluszkach 

13,00 

(13 osób) 
2,00 1,00 5,00 5,00 

OGÓŁEM 
119,17 etatów 

(141 osób) 
3,27 10,64 48,26 57,00 

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Łódzki Wschodni zatrudniano 141 nauczycieli na 119,17 etatach.  

Dla porównania w roku szkolnym 2015/2016 było zatrudnionych 143 nauczycieli  

na 121,17 etatach. Czterech nauczycieli przebywało na rocznym urlopie dla poratowania 

zdrowia. 

We wszystkich szkołach łącznie w roku szkolnym 2016/2017 najwięcej zatrudnionych było 

nauczycieli dyplomowanych (57,00 etatu), następnie nauczycieli mianowanych (48,26 etatu), 

nauczycieli kontraktowych (10,64 etatu). Najmniej zatrudniano nauczycieli stażystów (3,27 etatu). 
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Spośród 141 nauczycieli zatrudnionych według stanu na dzień 30 września 2016 r. 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat: 

-  4 osoby posiadały stopień naukowy doktora oraz przygotowanie pedagogiczne, 

-  132 osoby posiadały  dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne,  

- 4 osoby posiadały dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i przygotowanie 

pedagogiczne, 

- 1 osoba posiadała wykształcenie średnie zawodowe oraz przygotowanie pedagogiczne  

(jest to nauczyciel prowadzący praktyczną naukę zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

nr 1 w Koluszkach, do której są to wystarczające kwalifikacje). 

 

Poniżej przedstawiamy na wykresie porównanie struktury zatrudnienia nauczycieli szkół i placówek 

oświatowych w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017. 
 
 

Wykres nr 4. 
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stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

stopień awansu zawodowego nauczycieli

Struktura zatrudnienia nauczycieli ogółem w szkołach

 i placówkach oświatowych.

 Porównanie roku szkolnego 2015/2016 i 2016/2017

2015/2016 2016/2017
 

 

 
 

11. Awans zawodowy nauczycieli 
 

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

Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 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 2016/2017 Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Dyrektora PPP 

w Koluszkach, przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z jednym nauczycielem stażystą,     

w wyniku której uzyskał on akceptację niniejszej komisji i otrzymał stopień nauczyciela 
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kontraktowego. Czterech nauczycieli kontraktowych zdało przed Komisją Egzaminacyjną 

powołaną przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego egzamin na stopień nauczyciela 

mianowanego (2 nauczycieli z ILO w Koluszkach, 1 nauczyciel z ZSP nr 1 w Koluszkach,     

1 nauczyciel z LO w Tuszynie). Natomiast pięciu nauczycieli mianowanych uzyskało 

akceptację komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela   

i przeprowadzonej rozmowie, powołanej przez Łódzkiego Kuratora Oświaty i otrzymało 

stopień nauczyciela dyplomowanego (2 nauczycieli z ILO w Koluszkach, 1 nauczyciel z ZSP 

nr 2 w Koluszkach, 1 nauczyciel z LO w Tuszynie, 1 nauczyciel z PPP w Koluszkach).  

 

 

 

 

12. Informacja z realizacji przez nauczycieli innych zajęć i czynności 

wynikających z zadań statutowych szkoły w ramach ich czasu pracy. 
 

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel w ramach            

40 godzin pracy tygodniowo oraz ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest realizować 

trzy rodzaje zajęć, w tym w ramach innych zajęć i czynności wynikających 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 powyższych zajęć prowadzonych  

w poszczególnych szkołach prowadzonych przez Powiat w roku szkolnym 2016/2017.  

 

 

Nazwa szkoły Rodzaj prowadzonych zajęć 

 
I Liceum 

Ogólnokształcące  

w Koluszkach 

- zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego, języka angielskiego i matematyki, 

- zajęcia dla maturzystów  z różnych przedmiotów, 

- zajęcia terenowe z biologii i geografii, 

- SKS, 

- Koło  Wolontariatu, 

- Koło Młodych Przedsiębiorców, 

- Szkolne Koło Caritas, 

- Koło Teatralne. 

 

Zespół Szkół  

Ponadgimnazjalnych    

nr 1 w Koluszkach 

- zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów,  

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, 

- zajęcia rewalidacyjne, 

- zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego, 

- zajęcia przygotowujące uczniów do akademii,  

- Koło Motoryzacyjne. 
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13. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli 
 

Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na podwyższenie jakości edukacji         

jest ciągłe doskonalenie kadry nauczycielskiej. Corocznie Zarząd Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego ustala plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,          

a w nim w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, kwoty dofinansowania                   

za kształcenie prowadzone przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, szkolenia, 

warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria, konferencje szkoleniowe oraz inne formy 

doskonalenia, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, organizację           

i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, koszty przejazdów, zakwaterowania                 

i wyżywienia nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.  

 

Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 

przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych    

nr 2 w Koluszkach 

- zajęcia wyrównawcze dla uczniów z problemami w nauce,  

- zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych, 

- zajęcia dodatkowe dla maturzystów - analizy arkuszy maturalnych, konsultacje 

przedmaturalne,  

- przygotowanie do egzaminów potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – rozwiązywanie 

testów, 

- poprawy i konsultacje sprawdzianów, 

- organizacja wycieczek integracyjnych, 

- 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. 

 

Liceum 

Ogólnokształcące 

w Tuszynie 

- konsultacje z geografii dla maturzystów, 

- konsultacje z języka angielskiego, chemii, biologii, wos-u, matematyki, 

- zajęcia dla uczniów zdolnych, 

- zajęcia wyrównawcze, 

- zajęcia biologiczne, 

- zajęcia rekreacyjno - sportowe,  

- Koło języka niemieckiego, 

- zajęcia rozwijające kompetencje maturzystów.  

 

Specjalny Ośrodek    

Szkolno - 

Wychowawczy  

w Koluszkach 

- Koło miłośników literatury, 

- Koło sportowe, 

- Koło teatralno – muzyczne, 

- Koło taneczne, 

- Koło rękodzieła artystycznego, 

- Koło informatyczne, 

- zajęcia w ramach UKS „Kolus”. 
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Nazwa 

szkoły/placówki 
Forma doskonalenia 

Liczba 

form 

Poniesione 

wydatki (zł) 

I LO w Koluszkach 
 

kwota 2 485,60 zł 

w tym: 

Studia podyplomowe - 0,00 

Szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje 

oraz inne formy doskonalenia nauczycieli 
3 1 941,70 

Materiały szkoleniowe  3 543,90 

Delegacje - 0,00 

ZSP nr 1  

w Koluszkach 

 

kwota 1 622,90 zł 

w tym: 

Studia podyplomowe 1 1 134,50 

Szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje 

oraz inne formy doskonalenia nauczycieli 
1 108,00 

Materiały szkoleniowe  8 380,40 

Delegacje - 0,00 

ZSP nr 2  

w Koluszkach 

 

kwota 6 076,73 zł 

w tym: 

Studia podyplomowe - 0,00 

Szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje 

oraz inne formy doskonalenia nauczycieli 
7 5 368,00 

Materiały szkoleniowe  4 640,90 

Delegacje - 67,83 

LO w Tuszynie 

 

kwota 3 039,55 zł 

w tym: 

Studia podyplomowe - 0,00 

Szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje 

oraz inne formy doskonalenia nauczycieli 
8 2 180,75 

Materiały szkoleniowe  5 858,80 

Delegacje - 0,00 

SOSW  

w Koluszkach 

 

kwota 14 929,13 zł 

w tym: 

Studia podyplomowe 2 3 105,00 

Szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje 

oraz inne formy doskonalenia nauczycieli 
35 10 926,00 

Materiały szkoleniowe  16 550,00 

Delegacje  - 348,13 

PPP w Koluszkach 

 

kwota 4 505,20 zł 

w tym: 

Studia podyplomowe 1 600,00 

Szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje 

oraz inne formy doskonalenia nauczycieli 
13 3 674,91 

Materiały szkoleniowe  1 142,29 

Delegacje - 88,00 

Ogółem kwota wydatków w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2016/2017 32 659,11 

 

 

Niżej zamieszczony wykres pokazuje wielkość dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki 

Wschodni w roku szkolnym 2016/2017, w porównaniu z rokiem szkolnym 2015/2016. 
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Wykres nr 5.  

 

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

0,00 zł

2 000,00 zł

4 000,00 zł

6 000,00 zł

8 000,00 zł

10 000,00 zł

12 000,00 zł

14 000,00 zł

16 000,00 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

2016/2017 2 485,60 zł 1 622,90 zł 6 076,73 zł 3 039,55 zł 14 929,13 zł 4 505,20 zł

ILO w 

Koluszkach

ZSP nr 1 w 

Koluszkach 

ZSP nr 2 w 

Koluszkach

LO w 

Tuszynie

SOSW w 

Koluszkach

PPP w 

Koluszkach

 

W organizacji doskonalenia nauczycieli w minionym roku szkolnym uczestniczył również 

organ prowadzący, który zorganizował dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek 

oświatowych szkolenie pt. „Kontrola zarządcza”. 

 

 

 

14. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi 
 

Nazwa 

szkoły/placówki 

ETATY ADMINISTRACYJNE 
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L
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O
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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 - - 3,00 

ZSP nr 2  

w Koluszkach 
1,00 - 1,00 - 

1,00* 

0,5** 
1,00 - 

4,00* 

3,5** 

LO 

w Tuszynie 
1,00 - 1,00 - - - - 2,00 
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SOSW  

w Koluszkach 
- 1,00 1,00 - 

-* 

0,5** 
- - 

2,00* 

2,5** 

PPP  

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

Razem 4,00 2,00 6,00 0,25 
2,00* 

2,00** 
2,00 0,10 

16,35* 

16,35** 

 

* do dnia 31.12.2016 r. 

** od dnia 01.01.2017 r. 

 

 

 

 

Nazwa 

szkoły/placówki 

ETATY OBSŁUGOWE 
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I LO  

w Koluszkach 
3,00 1,00 - - - - - - - - - 4,00 

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 

LO  

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 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 25,00 
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W roku szkolnym 2016/2017 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  

w Koluszkach była zatrudniona również pomoc nauczyciela w wymiarze  1,25 etatu.  

 

Na potrzeby zamiejscowych stanowisk pracy w Tuszynie działających w ramach Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach w okresie od dnia 01.09.2016 r. do dnia 

31.12.2016 r. oraz od dnia 01.02.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. była zatrudniona sprzątaczka  

w ramach umowy zlecenia. 

 

 

 

15. Wydatki związane z utrzymaniem szkół i placówek oświatowych w roku 

szkolnym 2016/2017* 

 
 

Nazwa szkoły/placówki 

 

Wynagrodzenia  

i pochodne 

 

Wydatki statutowe 

i na rzecz osób 

fizycznych 

 

Ogółem wydatki  

w roku szkolnym 

2016/2017 

I LO  

w Koluszkach 
1 839 936,00 215 780,00 2 055 716,00 

ZSP nr 1  

w Koluszkach 
1 435 791,00 247 471,00 1 683 262,00 

ZSP nr 2  

w Koluszkach 
1 969 023,00 342 302,00 2 311 325,00 

LO w Tuszynie 436 009,00 122 462,00 558 471,00 

SOSW  

w Koluszkach 
2 355 792,00 350 436,00**

 
2 706 228,00 

PPP  

w Koluszkach 

poradnia 846 734,00 116 879,00 963 613,00 

budynek 53 139,00 103 349,00 156 488,00 

OGÓŁEM 

w roku szkolnym 2016/2017 

8 936 424,00 

86% 

1 498 679,00 

14% 

10 435 103,00 

100% 

  

* bez wydatków inwestycyjnych i wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli  

(w zaokrągleniu do pełnych złotych) 

 

** W niniejszej kwocie jest ujęta dotacja celowa na wyposażenie szkoły podstawowej  

i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 

2016/2017 w wysokości 4 407,26 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 2016 roku i za I półrocze 2017 roku. 

W strukturze wydatków ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią  

86%, a wydatki statutowe i na rzecz osób fizycznych 14%.  
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W ramach wydatków statutowych mieszczą się m.in.: wydatki związane z zakupem 

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

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

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

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

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

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

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

przedstawione w kolejnych tabelach.   

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

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

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

dla pracowników oraz odprawa pośmiertna.  

Jeśli chodzi o płace nauczycieli to Minister Edukacji Narodowej w dniu 20 marca 

2017 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 2017 r. poz. 630), w którym zmieniono kwoty minimalnego 

wynagrodzenia nauczycieli podwyższając je o ok. 1,3%. 

Zwiększenie kwot określonych w zmienionym rozporządzeniu to efekt podwyższenia kwoty 

bazowej służącej do ustalania wysokości nauczycielskich wynagrodzeń. W ustawie 

budżetowej na 2017 r. jest ona na poziomie 2 752,92 zł (od września 2012 r. do końca 2016 r. 

wynosiła 2 717,59 zł). 

 

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli              

w złotych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r. 

 

Poziom wykształcenia 

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela 

nauczyciel 

stażysta 

nauczyciel 

kontraktowy 

nauczyciel 

mianowany 

nauczyciel 

dyplomowany 

1. 
Tytuł zawodowy magistra                  

z przygotowaniem pedagogicznym 
2 294 2 361 2 681 3 149 

2. 

Tytuł zawodowy magistra               

bez przygotowania pedagogicznego, 

tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) 

z przygotowaniem pedagogicznym 

2 019 2 069 2 336 2 742 

3. 

Tytuł zawodowy licencjata 

(inżyniera) bez przygotowania 

pedagogicznego, dyplom ukończenia 

kolegium nauczycielskiego lub 

nauczycielskiego kolegium języków 

obcych 

1 782 1 825 2 050 2 397 

4. Pozostałe wykształcenie 1 533 1 568 1 746 2 032 
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16. Doposażenie szkół i placówek oraz zakup pomocy dydaktycznych 
 

Łącznie we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych          

przez Powiat Łódzki Wschodni w roku szkolnym 2016/2017 na doposażenie oraz zakup 

pomocy dydaktycznych wydatkowano 87 940,00 zł. 

 

 

Lp. Szkoła/placówka Kwota w zł 

1. I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 10 384,00 

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 5 918,00 

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 40 667,00 

4. Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie 2 992,00 

5. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach 11 486,00 

6. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach 16 493,00 

Łącznie 87 940,00 

 
 

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. rzutnik, ekran, 

laptop) 

2 128,00   

 

399,00 

+ 1 349,00 od 

osoby fizycznej 

2. 

 

Wyposażenie (m.in. rolety, gabloty, nadstawki, 

meble do pracowni, tablica biała, laptop) 

8 256,00 1 399,99 

 

 razem 10 384,00 1 798,99 + 

1 349,00 od 

osoby fizycznej 

 

 

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. oscyloskop, rzutnik, 

części komputerowe, pomoce do pracowni 

mechanicznej) 

3 970,00 0,00 

2. Książki do przedmiotów zawodowych               

dla nauczycieli  

352,00 0,00 

3. Wyposażenie (m.in. fotele, rolety, czajnik, licznik 

energii) 

1 596,00 0,00 

 razem 5 918,00 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: 

cztery zestawy komputerowe, cztery sztuki 

telefonów, pięć sztuk stacji komputerowych, 

projektor, dwie sztuki rolet, serwer plików, szafa 

instalacyjna 

15 708,00 0,00 

2. Dwa zestawy komputerowe do pracowni 

komputerowej, drukarka do pracowni 

mechatronicznej, projektor z ekranem 

4 935,00 0,00 

3. Sprzęt sportowy (piłki, rakietki, siatki) 856,00 0,00 

4. Książki do biblioteki 299,00 0,00 

5. Dwa zestawy komputerowe dla administracji, 

drukarka dla pedagoga 

4 103,00 1 536,00 

6. Zestawy mebli do trzech pracowni, dwa fotele 

obrotowe dla administracji 

14 766,00 0,00 

 razem 40 667,00 1 536,00 

 

 

4) Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie 

 

Lp. Rodzaj doposażenia/pomocy dydaktycznych  Poniesione wydatki 

Ogółem w zł w tym z Rady 

Rodziców 

1. Kserokopiarka Canon 2 800,00 0,00 

2. Piłki, zestaw do badmintona 192,00 0,00 

 razem 2 992,00 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. Dwa zestawy komputerowe z monitorem           

do księgowości, urządzenie wielofunkcyjne          

i niszczarka dokumentów do sekretariatu 

7 663,00 0,00 

2. Stół z regulacją wysokości, trzy zestawy stolików 

z krzesłami do klasy gimnazjum, cztery fotele 

obrotowe, dziesięć krzeseł do pracowni 

gospodarstwa domowego 

3 459,00 0,00 

3. Pomoce dydaktyczne (m.in. książki, układanki, 

mikrofon, gwizdki) 

364,00 0,00 

 razem 11 486,00 0,00 
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6) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach 

 

Lp. Rodzaj doposażenia/pomocy dydaktycznych Poniesione 

wydatki w zł 

1. Testy diagnostyczne 2 490,00 

2. Pomoce dydaktyczne do zajęć specjalistycznych 1 462,00 

3. Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem 8 845,00 

4. Wyposażenie (m.in. dwie szafy na akta klientów, 

dwa biurka, aparat telefoniczny) 

3 696,00 

 razem 16 493,00 

 
 

 

17. Remonty oraz inwestycje 

  
Baza oświatowa – infrastruktura i wyposażenie szkół i placówek – stanowi jeden        

z czynników determinujących efektywność realizacji zadań edukacyjnych.  

W minionym roku szkolnym przeprowadzono różne prace remontowe i inwestycje. Łącznie 

we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki 

Wschodni na te cele wydatkowano 83 052,45 zł.  

 

 

Lp. Szkoła/placówka Kwota w zł    

na remonty 

Kwota w zł  

na inwestycje 

1. I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 16 390,07 0,00 

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 3 299,00 11 567,49 

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 3 006,00 0,00 

4. Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie 2 307,63 0,00 

5. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach 2 692,27 8 267,08 

6. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach 3 418,95 32 103,96 

Łącznie 31 113,92 51 938,53 

 

 

Koszty poszczególnych remontów i inwestycji wykonanych w roku szkolnym 2016/2017      

w każdej szkole i placówce obrazują poniższe tabele. 

 

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 1 419,10 0,00 

2. Malowanie klatek schodowych i korytarza    11 947,13    0,00 

3. Naprawa i cyklinowanie parkietu 500,00 0,00 

4. Farby i materiały do remontów 2 523,84 1 370,45 

 razem 16 390,07 1 370,45 
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2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 

 

Lp. Rodzaj przeprowadzonego remontu/inwestycji 

Poniesione wydatki w zł 

Ogółem w zł w tym z Rady 

Rodziców 

1. Bieżące remonty: malowanie ścian w budynku 

warsztatów, gruntowanie podłoża w sali samochodowej, 

remont szatni, naprawa instalacji oświetlenia, 

konserwacja systemu alarmowego 

3 299,00 0,00 

2.  Inwestycje: 

a) Instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego 

w ZSP nr 1 w Koluszkach, 

b) Modernizacja pomieszczenia w ZSP nr 1  

w Koluszkach na potrzeby archiwum zakładowego, 

c) Opracowanie projektu budowlanego w ramach 

inwestycji „Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie 

ZSP nr 1 w Koluszkach.” 

11 567,49 

7 000,00 

 

3 952,49 

 

615,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 razem 14 866,49 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 lamp oświetlających teren szkoły 1 006,00 0,00 

2. Utwardzenie i wyrównanie wjazdu na parking szkoły 2 000,00 0,00 

 razem 3 006,00 0,00 

 

 

 

4) Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie 

 

Lp. Rodzaj przeprowadzonego remontu 

Poniesione wydatki w zł 

Ogółem w zł w tym z Rady 

Rodziców 

1. Naprawa kserokopiarki 125,13 0,00 

2. Naprawa kotła i instalacji CO 1 522,50 0,00 

3. Naprawa oświetlenia w hali sportowej 660,00 0,00 

 razem 2 307,63 0,00 
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5) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach 

 

Lp. Rodzaj przeprowadzonego remontu/inwestycji 

Poniesione wydatki w zł 

Ogółem w zł w tym z Rady 

Rodziców 

1. Zakup wykładziny, listew, narożników do sali 

polisensorycznej i gabinetu biofeedback 

764,63 0,00 

2. Materiały do drobnych napraw i remontów (m.in. emulsje, 

emalie, taśmy, pędzle, rozcieńczalnik, kleje, świetlówki, 

oprawy świetlówkowe, żarówki, wiertła, spirale do 

taboretów elektrycznych w kuchni, zamki, klamki, kłódki) 

1 927,64 0,00 

3. Inwestycja: 

Zakup zmywarki na potrzeby Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach 

8 267,08 0,00 

 razem 10 959,35 0,00 

 

 

 

6) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach 

 
Lp. Rodzaj przeprowadzonego remontu/inwestycji Poniesione 

wydatki w zł 

1. Bieżące remonty:  

a) Remont instalacji CO, 

b) Remont pompy do cyrkulacji ciepłej wody, 

c) Remont nawierzchni korytarza, 

d) Naprawa: instalacji wodnej, kserokopiarki. 

3 418,95 

1 000,00 

130,00 

1 365,85 

923,10 

2. Inwestycje: 

a) Modernizacja nawierzchni podłogowej korytarzy w 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach, 

b)  Modernizacja łazienki w Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Koluszkach. 

32 103,96 

22 348,06 

 

9 755,90 

 razem 35 522,91 
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18. Wydatki poniesione za okres 12 miesięcy w 2016 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 
60 583,11 523 307,74 2 093 513,31 3 448 612,03 6 126 016,19 

2 Wynagrodzenie zasadnicze 47 404,03 342 401,46 1 315 370,43 1 968 938,40 3 674 114,32 

3 
Pozostałe składniki wynagrodzeń     

z art. 30 ust.  1 (razem) 
13 179,08 180 906,28 778 142,88 1 479 673,63 2 451 901,87 

4 w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5 Dodatek za wysługę lat 1 357,03 25 772,33 210 447,26 362 661,24 600 237,86 

6 
Dodatek funkcyjny wynikający            

z pełnienia funkcji kierowniczej 
0,00 0,00 0,00 65 501,67 65 501,67 

7 Dodatek opiekuna stażu 0,00 0,00 908,00 2 700,74 3 608,74 

8 Dodatek wychowawcy klasy 0,00 9 360,00 20 453,73 31 861,18 61 674,91 

9 Dodatek za warunki pracy 2 299,66 13 556,72 50 410,48 47 883,56 114 150,42 

10 
Dodatkowe wynagrodzenie za pracę   

w porze nocnej 
0,00 0,00 5 244,64 403,46 5 648,10 

11 Dodatek motywacyjny 0,00 8 328,97 17 627,59 52 016,16 77 972,72 

12 Nagroda jubileuszowa 0,00 7 683,14 6 564,80 78 505,56 92 753,50 

13 
Nagroda ze specjalnego funduszu 

nagród 
450,00 3 500,00 11 400,00 53 450,00 68 800,00 

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

15 
Wysokość odprawy emerytalnej           

i rentowej 
0,00 0,00 25 594,47 29 643,87 55 238,34 

16 

Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku 

pracy, o których mowa w art. 20 ust. 2   

i art. 28 KN 

0,00 0,00 15 882,00 18 654,00 34 536,00 

17 Inny składnik wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 

Wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw 

496,40 51 018,56 213 347,39 443 916,13 708 778,48 

19 Dodatk. wynagrodzenie roczne 3 507,18 47 030,13 151 160,63 247 985,15 449 683,09 

20 Ekwiwalent za urlop 2 068,53 9 305,30 5 320,56 6 363,33 23 057,72 

21 Wynagrodzenie chorobowe 3 000,28 4 718,97 42 546,18 35 985,45 86 250,88 

22 
Wynagrodzenie za ustne egzaminy 

maturalne 
0,00 632,16 1 235,15 2 142,13 4 009,44 

23 Średnia liczba etatów 1,886 12,861 43,385 53,782 111,914 

24 
Średnie wynagrodzenie na etat        

w Powiecie Łódzkim Wschodni       

za  2016 rok 

2 676,88 3 390,79 4 021,19 5 343,50 x 

25 
Średnie wynagrodzenie                    

do osiągnięcia przez nauczyciela      

w 2016 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 2016 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  2 676,88 zł na etat (powinien 2 717,59 zł), 

- nauczyciel kontraktowy osiągnął  3 390,79 zł na etat (powinien 3 016,52 zł), 

- nauczyciel mianowany osiągnął  4 021,19 zł  na etat (powinien 3 913,33 zł), 

- nauczyciel dyplomowany osiągnął  5 343,50 zł  na etat (powinien 5 000,37 zł). 

Po przeprowadzeniu analizy wydatków poniesionych w 2016 roku na wynagrodzenia 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki 

Wschodni stwierdzono, że w 2016 roku nauczyciele stażyści nie uzyskali średnich 

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

W związku z tym Powiat Łódzki Wschodni wypłacił nauczycielom stażystom jednorazowe 

dodatki uzupełniające w łącznej kwocie 1 051,83 zł. 

 

 

 

19. Wydatki poniesione na dotowanie niepublicznych poradni 

 
Powiat przekazał w miesiącach: wrzesień, październik, listopad 2016 roku 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 września 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. przekazano łącznie  

2 165,82 zł.  

W dniu 28 listopada 2016 r. osoba prowadząca Niepubliczną Poradnię Psychologiczno 

– Pedagogiczną RYTMY w Justynowie złożyła pismo z informacją o zaprzestaniu 

działalności Poradni z dniem 1 grudnia 2016 r. Zatem zgodnie z zapisem art. 83 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  z uwagi na zaprzestanie działalności 

przez niniejszą Poradnię przez okres dłuższy niż 3 miesiące, z dniem 2 marca 2017 r. została 

ona wykreślona z prowadzonej przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Ewidencji szkół          

i placówek niepublicznych, a w konsekwencji dotacja od miesiąca grudnia 2016 r. przestała 

być przekazywana. 
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20. Olimpiady, konkursy, zawody 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. XLIII Olimpiada Geograficzna  5 - 

2. Olimpiada Literatury i Języka 

Polskiego 

1 uczeń doszedł                 

do eliminacji okręgowych 

3. Olimpiada Chemiczna 1 - 

konkursy 

(różna 

tematyka) 

1. XIII Konkurs ,,Człowiek – 

Równowaga – Zdrowie” 

2 - 

2. Konkurs „Kultura                      

we współczesnym Świecie – 

spotkania, dialogi i dygresje” 

1 - 

3. Konkurs Wiedzy                           

o Odnawialnych Źródłach Energii 

3 I miejsce indywidualnie, 

I miejsce drużynowo 

4. Ogólnopolski Turniej Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom” 

3 I miejsce 

zawody 

sportowe 

1. Biegi Przełajowe w Koluszkach 14 - 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 

 

 Lp. Nazwa Liczba 

uczestników 

Liczba laureatów 

i miejsce, które zajęli 

olimpiady 1. XVIII Ogólnopolska Olimpiada 

Techniki Samochodowej 

w Warszawie 

3 - 

2. Olimpiada Wiedzy Technicznej 15 - 

3. Olimpiada Statystyczna 1 - 

konkursy  

(różna 

tematyka) 

1. Ogólnopolski Turniej Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom” 

1 

(etap gminny) 

- 

2. Konkurs wiedzy o prawie pracy      

i BHP 

3 - 

3. Konkurs Wiedzy o Odnawialnych 

Źródłach Energii 

3 III miejsce 

indywidualnie, 

III miejsce drużynowo 
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4. XXI Przegląd Twórczości 

Artystycznej Uczniów Szkół 

Zawodowych 

4 - 

5. XIX edycja Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego dla Dzieci  

i Młodzieży 2017 pod hasłem     

„25 lat PSP – Profesjonalni, 

Sprawni, Pomocni” 

3 - 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 

 

 Lp. Nazwa Liczba 

uczestników 

Liczba laureatów 

i miejsce, które zajęli 

olimpiady 1. Olimpiada Wiedzy Technicznej 13 dwa III miejsca             

(w różnych kategoriach) 

2. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna 40 - 

konkursy 

(różna 

tematyka) 

1. Międzyszkolny Konkurs „Nie tylko 

Piłsudski” 

28 - 

2. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy           

o Prawie Wyborczym „Wybieram 

wybory” (etap szkolny) 

18 - 

3. Ogólnopolski Turniej Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom” 

2 II i III miejsce 

4. Konkurs Wiedzy o Odnawialnych 

Źródłach Energii 

3 IV miejsce 

indywidualnie, 

IV miejsce drużynowo 

5. XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 

Biblijnej 

30  

(etap szkolny), 

4  

(etap diecezjalny) 

- 

6. Konkurs na scenariusz spotu 

edukacyjnego promującego życie bez 

uzależnień 

5 - 

zawody 

sportowe 

1. VII Mistrzostwa w Wyciskaniu 

Sztangi szkół ponadgimnazjalnych 

35 I miejsce drużynowo 

chłopcy 

2. Indywidualne zawody w tenisie 

stołowym dziewcząt i chłopców 

48 - 

3. Koluszkowskie jesienne biegi 

przełajowe 

11 chłopcy  

I , II i III miejsce, 

dziewczęta 

I, II i III miejsce 

4. Biegi przełajowe w Wolborzu 10 VIII miejsce 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 
szkolny 2016/2017 

 

Powiat Łódzki Wschodni Strona 61 

 

Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie 

 

 Lp. Nazwa Liczba 

uczestników 
Liczba laureatów 

i miejsce, które 

zajęli 

konkursy 

(różna  

tematyka) 

1. Konkurs Wiedzy o Odnawialnych 

Źródłach Energii 

3 II miejsce 

indywidualnie, 

II miejsce 

drużynowo 

2. „Turniej wiedzy o Tuszynie - 2017” drużyna          

4-osobowa  

II miejsce 

3. Konkurs „Św. Jan Paweł II w pamięci 

mojej rodziny” 

2 III miejsce ex 

aequo 

4. XVIII Konkurs Wiedzy Geograficzno 

– Turystycznej o Regionie Łódzkim. 

Województwo w sercu Polski 

3 - 

5. Wojewódzki konkurs „… byście 

wyrośli na wolnych ludzi” 

1 wyróżnienie 

6. Międzynarodowy Konkurs „Kangur 

Matematyczny”  

3 1 osoba 

wyróżnienie 

7. Ogólnopolski Turniej Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 

Pożarom” 

3 - 

zawody 

sportowe 

1. VIII Szkolne Mistrzostwa Łodzi         

w bule 

dwie drużyny        

3-osobowe 

I miejsce jedna 

drużyna 

2. Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w piłce siatkowej kobiet 

i mężczyzn 

drużyna        

8-osobowa 

mężczyzn, 

drużyna      

10-osobowa 

kobiet  

I miejsce drużyna 

mężczyzn, 

II miejsce drużyna 

kobiet 

  

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach 

 

 Lp. Nazwa Liczba 

uczestników 

Liczba laureatów i miejsce, 

które zajęli 

olimpiady 1. XIV Wojewódzka Olimpiada 

Matematyczna  dla Uczniów Klas 

Gimnazjalnych Szkół 

Specjalnych  

3 dyplom za udział 

konkursy 

(różna 

tematyka) 

1. IV Międzyszkolny Konkurs 

Wiedzy o Polsce  

4 dyplom za udział 

2. Międzyszkolny Konkurs 

Umiejętności Dla Gimnazjalistów 

2 I miejsce 
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3. Międzygminny konkurs 

plastyczny „Bożonarodzeniowa 

kartka świąteczna”  

6 dyplom za udział 

4. Konkurs plastyczny „Bądź eko – 

dbaj o powietrze”  

4 dyplom za udział 

5. V edycja konkursu plastycznego 

„Europejska Bombka”  

4 dyplom za udział 

6. Konkurs plastyczny „Czas na 

rodzinę”  

10 I miejsce – uczennica szkoły 

przysposabiającej do pracy, 

II miejsce – uczennica 

gimnazjum 

7. V Edycja Wojewódzkiego 

Konkursu Plastycznego           

„Co słonko widziało”  

5 dyplom za udział 

8. XIX edycja Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego             

dla Dzieci i Młodzieży 2017     

pod hasłem „25 lat PSP – 

Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” 

3 dyplom za udział 

9. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

„Coś zielonego” 

3 dyplom za udział 

 10. Powiatowy konkurs literacko – 

plastyczny „Ostatni rozdział 

mojej ulubionej książki” 

3 dyplom za udział 

11. Wielkanocny Konkurs Teatralny szkolna 

grupa 

teatralna 

„Tacy sami” 

I miejsce 

12. III Przegląd Teatrów Szkolnych szkolna 

grupa 

teatralna 

„Tacy sami” 

wyróżnienie dla uczennicy 

gimnazjum za ciekawą grę 

aktorską 

13. VI Przegląd teatralny 

„Jordaniana”  

szkolna 

grupa 

teatralna 

„Tacy sami” 

wyróżnienie 

14. II Regionalny Przegląd 

Amatorskich Teatrów Szkolnych 

szkolna 

grupa 

teatralna 

„Tacy sami” 

I miejsce 

15. IX Powiatowy Konkurs Zespołów 

Teatralnych „Złota Maska 2017” 

szkolna 

grupa 

teatralna 

„Tacy sami” 

wyróżnienie 

16. II Wojewódzki Przegląd 

Talentów Uczniów Szkół 

Specjalnych „Mam Dar, Mam 

Czar”  

2 dyplom za udział 
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17. Plebiscyt na najfajniejszą szkołę 

podstawową w Powiecie 

Łódzkim Wschodnim  

szkoła 

podstawowa 

VII miejsce 

zawody 

sportowe 
1. Wojewódzkie Mistrzostwa          

w Biegach Przełajowych  

5 VI miejsce – uczeń 

gimnazjum 

2. XVIII Turniej w Unihokeja          

o Złoty Krążek  

drużyna  

6-osobowa 

I miejsce  

3. Ogólnopolski Turniej Szkół 

Specjalnych „Sprawni razem”     

w tenisie stołowym  

2 dyplom za udział 

4. XIV Wielobój Pływacki „My też 

potrafimy”  

4 II miejsce – uczeń gimnazjum 

5. Turniej Sportowy Na Wesoło 

„Start dla godności”  

7 dyplom za udział 

 

Ponadto w SOSW w Koluszkach odbyły się różne wewnątrzszkolne konkursy plastyczne. 

Były to m.in. „Najpiękniejsza dekoracja jesienna”, „Najciekawsza, najbardziej kolorowa 

skarpetka”, „Zakładka do książki”, „Najpiękniejsza kartka wielkanocna”. 

 

 

 

 

21. Współpraca szkół i placówek z lokalnymi instytucjami  

oraz organizacjami pozarządowymi w roku szkolnym 2016/2017 
 

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOLUSZKACH 

 

W roku szkolnym 2016/2017 I Liceum Ogólnokształcące współpracowało z: 

 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;  

 Schroniskiem dla Zwierząt w Łodzi – pomoc bezdomnym zwierzętom polegająca          

na zbiórce karmy, kocy, zabawek dla zwierząt i przekazanie ich do schroniska; 

 Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – uczniowie jako wolontariusze uczestniczyli       

w akcji zbiórki pieniędzy; 

 Stowarzyszeniem Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach – pomoc w organizacji 

balu dla uczniów SOSW w Koluszkach; 

 Caritasem Archidiecezji Łódzkiej – działalność szkolnego koła na rzecz innych ludzi 

potrzebujących pomocy; 

 organizacją AIESEC – zajęcia ze studentami w języku angielskim; 

 Przedsiębiorstwem „Agat” i PPHU Multimex – sponsorowanie organizacji imprez 

szkolnych, fundowanie nagród w konkursach. 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KOLUSZKACH 

 

W roku szkolnym 2016/2017 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 Wojewódzką Policji w Łodzi – w ramach współpracy w grudniu 2016 r. Zespół 

otrzymał pięć sztuk wyrejestrowanych i wycofanych z ruchu pojazdów osobowych. 

Przejęte samochody stanowią pomoce dydaktyczne do nauki w zawodach: technik 

pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych; 

 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 w zakresie wychowawczych problemów z uczniami; 

 Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koluszkach w zakresie trudnej 

sytuacji materialnej uczniów; 

 Akademią Wieku Dojrzałego w Koluszkach – zorganizowano jedno spotkanie 

międzypokoleniowe; 

 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; 

 Miejskim Ośrodkiem Kultury w Koluszkach – przygotowanie stanowiska promującego 

szkołę na Dniach Koluszek; 

 Zespołem Szkół nr 1 w Koluszkach, okolicznymi gimnazjami i SOSW w Koluszkach  

– promocja szkoły. 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KOLUSZKACH 

 

W roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 

współpracował z: 

 Komendą Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach:  

- funkcjonariusz Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, 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; 

- udział uczniów wraz z wychowawcami w debacie społecznej propagującej życie  

bez dopalaczy, narkotyków i alkoholu pt. „Żyjmy na trzeźwo!” mającej na celu 

przeciwdziałanie uzależnieniom od dopalaczy i narkotyków poprzez psychoedukację  

i promocję zdrowego stylu życia, życia bez używek, jak również promocję działań 

profilaktycznych; 
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 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; 

 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; 

 Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP w Łodzi – spotkania z uczniami           

w ramach poradnictwa zawodowego; 

 Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi - coroczna akcja        

(dwa razy w roku szkolnym) oddawania krwi oraz pozyskania książeczki członkowskiej 

Honorowego Krwiodawcy; 

 Teatrem Quadro z Kielc – udział społeczności uczniowskiej w spektaklu profilaktycznym 

„Zamknięta spirala”. Po spektaklu odbyło się 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;  

 Centrum Profilaktyki Społecznej z Milanówka - we wszystkich klasach I i II Liceum  

oraz I, II i III Technikum odbyły się warsztaty psychoedukacyjne z modułu: Człowiek    

w świecie technologii cyfrowych pt. „Jak nie dać się złapać w sieć”. Ich walorem było 

przekazanie wiedzy, zarówno wychowawcom, jak i zespołom klasowym w sposób 

praktyczny, przejrzysty, dotyczącej szkodliwego używania komputera, Internetu, gier 

komputerowych, telefonu komórkowego oraz wpływu środków masowego przekazu      

na wychowanie młodzieży; 

 Firmą Natur House: 

- specjalistyczne doradztwo dyplomowanego dietetyka, indywidualne konsultacje, 

dokonywanie pomiaru masy ciała, badanie składu ciała: pomiar zawartości tkanki 

tłuszczowej i płynów metabolicznych w organizmie, omówienie wyników, 

- prelekcja nt. „Zasad zdrowego odżywiania – korzyści płynące dla prawidłowego 

rozwoju wynikające ze stosowania zbilansowanej diety”; 
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 Fundacją Jaś i Małgosia - Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu: zgłoszenie 

szkoły do Fundacji (solidarność z osobami dotkniętymi zaburzeniem rozwojowym          

o podłożu neurologicznym tj. autyzm), włączenie szkoły do Ogólnopolskiej Akcji 

„Chcemy być sobą”, zorganizowanie w szkole niebieskiego wydarzenia pod hasłem: 

„Świadomość to za mało – potrzebne jest zrozumienie i akceptacja”, przygotowanie 

gazetki szkolnej dotyczącej autyzmu, zdjęcie społeczności uczniowskiej ubranej             

w kolorze niebieskim, przygotowanie przez uczniów krótkich notek biograficznych 

sławnych osób dotkniętych autyzmem, 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. 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TUSZYNIE 
 

W roku szkolnym 2016/2017 Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie współpracowało z: 

 Komendą Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach – udział 

uczniów w spotkaniu z funkcjonariuszami policji pt. „Bezpieczny w szkole – bezpieczny 

w życiu”; 

 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 Święta 11 Listopada, 

- udział w Narodowym Czytaniu, 

- udział całej społeczności szkolnej w obchodach 600-lecia Tuszyna, 

- udział uczniów w „Biegu Jagiełły” zorganizowanym w ramach obchodów 600-lecia 

Tuszyna; 

 Urzędem Miasta w Tuszynie - udział młodzieży w akcji Sprzątanie świata; 

 Caritasem Archidiecezji Łódzkiej – uczniowie czynnie brali udział w XI zbiórce 

żywności; 

 Samorządową Przychodnią Zdrowia w Tuszynie – udział uczniów w akcji „Biała 

Sobota”; 

 Dziennym Domem Senior - Wigor w Tuszynie – montaż słowno – muzyczny 

przedstawiony przez młodzież Liceum. 

 

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W KOLUSZKACH 

 

W roku szkolnym 2016/2017 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach 

współpracował z: 

 Stowarzyszeniem Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach: 

- organizowanie spotkań dla rodziców dzieci autystycznych (działalność grupy wsparcia), 

- prowadzenie przez nauczycieli Ośrodka konsultacji dla rodziców,  

- udział uczniów w różnych zajęciach w ramach projektów realizowanych  

przez stowarzyszenie,            
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- organizowanie lub współorganizowanie przez Ośrodek imprez integracyjnych  

m.in.: pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, spotkania wigilijnego; 

 Urzędem Miejskim w Koluszkach i Komisją Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony 

Środowiska - występ szkolnej grupy teatralnej „Tacy sami” podczas koncertu kolęd 

(przestawienie jasełkowe); 

 Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego         

z siedzibą w Koluszkach - pokaz sprzętu strażackiego wraz z pogadanką                           

o bezpieczeństwie;  

 Miejskim Ośrodkiem Kultury w Koluszkach:  

- udział w seansie filmowym z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych, 

-  bezpłatny wstęp do kina na projekcje filmów; 

 Miejską Biblioteką Publiczną w Koluszkach: 

- realizacja programu czytelniczego „Czytaj razem z nami”, 

- wizyty uczniów podczas wystaw czasowych prezentowanych w bibliotece; 

 Firmą „POL-HUN” M. Bielska Sp. j. z Koluszek – udział uczniów wraz z opiekunami    

w festynie z okazji Dnia Dziecka; 

 Zespołem Szkół Specjalnych w Brzezinach: 

- udział uczniów w obchodach Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, 

występy, 

- prelekcja psychologa z Ośrodka podczas konferencji na temat wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka; 

 Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Koluszkach – udział w spotkaniach 

organizowanych przez Poradnię, wsparcie, konsultacje w sprawach udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej; 

 Domem Wczasów Dziecięcych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Głazie – udział 

uczniów i podopiecznych Ośrodka w Zielonej Szkole i turnusie rehabilitacyjnym. 

 

 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W KOLUSZKACH 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach w roku szkolnym  

2016/2017 współpracowała z wieloma podmiotami funkcjonującymi w lokalnym środowisku, 

m.in. z:  

 Stowarzyszeniem Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach – przeprowadzenie 

szkolenia i konsultacji dla rodziców przez pracowników Poradni, pomoc w wypełnianiu 

dokumentów, pozyskiwanie funduszy w ramach projektów; 

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

kierowanie dzieci będących pod opieką Poradni na bezpłatne konsultacje laryngologiczne                

i audiologiczne w celu uzyskania kompleksowej diagnozy o dziecku; 

 Ośrodkiem Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach - udział pracowników Poradni 

w spotkaniach pedagogów, konferencjach psychologicznych, kierowanie klientów 

wymagających pomocy psychoterapeutycznej; 

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - konsultacje dotyczące rozwiązywania 

problemów wychowawczych i edukacyjnych dzieci znajdujących się w rodzinach 

zastępczych; 

 Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Brzezinach - konsultacje 

pracowników Poradni z kuratorami sądowymi w sprawie opieki nad dziećmi 
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zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uczestniczenie w interwencjach jako 

obserwatorzy; 

 Komendą Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach - 

podejmowanie wspólnych działań w stosunku do młodzieży zagrożonej 

niedostosowaniem społecznym, działań prewencyjnych, udział  pracowników Poradni    

w akcji „Razem bezpieczniej”; 

 Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koluszkach - kierowanie klientów 

Poradni potrzebujących wsparcia materialnego, konsultacje z pracownikami socjalnymi 

odnośnie sytuacji w rodzinach zagrożonych uzależnieniem i przemocą; 

 Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie - pełnienie przez pracownika Poradni funkcji 

koordynatora w projekcie „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy 

psychologiczno - pedagogicznej”; 

 Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - realizowanie przez Dyrektora 

Poradni zadań wynikających z pełnienia funkcji eksperta w Wojewódzkim Panelu 

Ekspertów (udział w szkoleniach, warsztatach, rekomendowanie rozwiązań 

systemowych, udzielanie wsparcia merytorycznego jednostkom samorządu 

terytorialnego); 

 Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - udział Dyrektora Poradni jako 

eksperta w debacie konsultacyjnej osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach 

projektu „Wdrażanie konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”; 

 Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - prowadzenie 

szkoleń i warsztatów przez pracownika Poradni o tematyce neurologopedycznej            

dla specjalistów i wszystkich zainteresowanych; 

 Wydziałem Filologii, Katedrą Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego 

- prowadzenie praktyk logopedycznych dla studentów; 

 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 rehabilitacji ruchowej dla dzieci, pomocy dydaktycznych 

i narzędzi diagnostycznych.  

 

W roku szkolnym 2016/2017 Towarzystwo przeznaczyło dla Poradni pomoce za kwotę 

4 394,10 zł, w tym narzędzia diagnostyczne (Program „Edusensus Dysleksja Pakiet II”, 

Diagnoza Więzi Rodzinnych Dzieci i Młodzieży”) oraz pomoce dydaktyczne                 

do prowadzenia terapii. 

 


