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I. Informacje ogólne 
 

 W dniu 1 września 2017 r. weszła w życie ustawa Przepisy wprowadzające ustawę  

– Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. dotycząca dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą  

– Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze 

powiatu.  

 Nowy ustrój szkolny zakładał od dnia 1 września 2017 r.: 

  - przekształcenie sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową. 

Wówczas uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej podlegają promocji do klasy VII 

szkoły podstawowej;   

- zlikwidowanie I klas gimnazjum, a w latach następnych kolejne jego klasy. 

Dotychczasowe gimnazjum mogło być przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową, 

włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej lub postawione w stan stopniowej likwidacji. 

Można również było, przekształcić lub włączyć gimnazjum w liceum ogólnokształcące (trzy lub 

czteroletnie), technikum (cztero lub pięcioletnie) lub branżową szkołę I stopnia; 

- zasadnicza szkoła zawodowa stała się branżową szkołą I stopnia, która jest szkołą 

ponadpodstawową. W latach 2017/2018 i 2018/2019 w branżowej szkole I stopnia prowadzone  

są klasy zasadniczej szkoły zawodowej do czasu likwidacji tych klas; 

- szkoła specjalna przysposabiająca do pracy została przekształcona ze szkoły ponadgimnazjalnej 

w szkołę ponadpodstawową. 

(Uchwała Nr XXXIII/419/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 lutego 2017 r.). 

 

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w wyniku reformy od roku szkolnego 

2017/2018 sieć szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni obejmuje następujące 

szkoły: 

 

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, 

-  Branżowa Szkoła I stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej.  

Dotychczasowa ponadgimnazjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa na mocy Uchwały  

Nr XLIII/519/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 listopada 2017 r. została 

przekształcona w ponadpodstawową Branżową Szkołę I stopnia. W roku szkolnym 2017/2018 

w Branżowej Szkole I stopnia prowadzone były klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej  

do czasu ich likwidacji (tj. do końca roku szkolnego 2018/2019). 

 

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

- Technikum nr 2, 

- II Liceum Ogólnokształcące.   

 

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

- Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna z klasami Gimnazjum nr 3 Specjalnego.  

Na mocy Uchwały Nr XLIII/517/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

z dnia 28 listopada 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna 

została przekształcona w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 Specjalną. 

Dotychczasowe Gimnazjum nr 3 Specjalne z dniem 1 września 2017 r. zostało włączone  

do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej. 
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- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.  

W wyniku reformy dotychczasowa ponadgimnazjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca  

do Pracy została przekształcona w ponadpodstawową Szkołę Specjalną Przysposabiającą  

do Pracy (na podstawie Uchwały Nr XLIII/518/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

z dnia 28 listopada 2017 r.). 

- Internat. 

 

Ponadto Powiat Łódzki Wschodni jest organem prowadzącym dla placówki: 

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

stanowiskami pracy w Tuszynie. 

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 Powiat Łódzki Wschodni nie był już organem 

prowadzącym dla Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie, ul. Żeromskiego 31. 

Niniejsza szkoła od dnia 1 września 2017 r. na mocy Porozumienia Nr 7/2017  

z dnia 5 maja 2017 r., zawartego pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Tuszyn, 

została przekazana do prowadzenia gminie Tuszyn.  

 

W związku z powyższym w przedstawionym opracowaniu w danych porównawczych  

z roku szkolnego 2016/2017 nie jest uwzględnione Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie. 
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II. Stan organizacyjny szkół 
(wg SIO na 30.09.2017r.) 

 

Nazwa szkoły Liczba oddziałów  Liczba 

uczniów ogółem w tym ilość klas 

I LO w Koluszkach 10 3  kl. I, 4 kl. II, 3 kl. III 252 

ZSP nr 1 

w Koluszkach 
7 
 

- w technikum 3 oddz.:  

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

uczniów 70 

- w branżowej szkole I stopnia 1 oddz.:  

1 kl. I, 0 kl. II, 0 kl. III – razem uczniów 30 

- w ZSZ 3 oddz.:  

0 kl. I, 1 kl. II, 2 kl. III – razem uczniów 54 

154 

 

ZSP nr 2 

w Koluszkach 
15 

 

- w liceum ogólnokształcącym 3 oddz.:  

1 kl. I, 1 kl. II, 1 kl. III – razem uczniów 61 

- w technikum 12 oddz.:  

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

uczniów 215 

276 

 

Razem szkoły ponadgimnazjalne/ 

ponadpodstawowe 
32 682 

SOSW 

w Koluszkach 
9 

- 6 oddz. w szkole podstawowej specjalnej 

- 2 oddz. w gimnazjum specjalnym 

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

50 

 

Razem wszystkie szkoły 41 732 

zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze X X 14 

zajęcia wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka 
X X 29 

 

W szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych (z wyjątkiem Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy) prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni w roku szkolnym 

2017/2018 kształciło się łącznie 682 uczniów w 32 oddziałach. Poniższy wykres pokazuje 

ogólną liczebność poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w Powiecie 

oraz liczbę oddziałów w każdej z nich.  

 

Wykres nr 1.  

 

252

10

276

15

154

7

0

50

100

150

200

250

300

I LO w

Koluszkach

ZSP nr 2 w

Koluszkach

ZSP nr 1 w

Koluszkach

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach 

ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

liczba uczniów

liczba oddziałów

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
za rok szkolny 2017/2018 

 

Powiat Łódzki Wschodni Strona 6 

 

  

LLiicczzbbaa  uucczznniióóww  ww  rrookkuu  sszzkkoollnnyymm  22001177//22001188  ww  ppoorróówwnnaanniiuu  zz  rrookkiieemm  sszzkkoollnnyymm  

22001166//22001177  

 

Nazwa szkoły Liczba uczniów 

w roku szkolnym 

2017/2018 
(dane wg SIO                   

na 30.09.2017r.) 

w roku szkolnym 

2016/2017 
(dane wg SIO                   

na 30.09.2016r.) 

I LO w Koluszkach 252 255 

ZSP nr 1 w Koluszkach 154 163 

ZSP nr 2 w Koluszkach 276 232 
Razem  szkoły ponadgimnazjalne/ 

ponadpodstawowe 
682 650 

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

64 66 

OGÓŁEM  746 716 

 

Reasumując, w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach ponadgimnazjalnych/ 

ponadpodstawowych o 32 zwiększyła się liczba uczniów w porównaniu do roku szkolnego 

2016/2017, natomiast w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach 

liczba uczniów zmniejszyła się o 2. Wzrosła natomiast liczba dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju z 25 w roku szkolnym 2016/2017 do 29 w roku szkolnym 2017/2018. 

 

 

LLiicczzbbaa  ooddddzziiaałłóóww  ww  rrookkuu  sszzkkoollnnyymm  22001177//22001188  ww  ppoorróówwnnaanniiuu  zz  rrookkiieemm  sszzkkoollnnyymm  

22001166//22001177  

 

Nazwa szkoły Liczba oddziałów 

w roku szkolnym 

2017/2018 
(dane wg SIO                        

na 30.09.2017r.) 

w roku szkolnym 

2016/2017 
(dane wg SIO                        

na 30.09.2016r.) 

I LO w Koluszkach 10 10 

ZSP nr 1 w Koluszkach 7 8 

ZSP nr 2 w Koluszkach 15 13 

Razem  szkoły ponadgimnazjalne/ 

ponadpodstawowe 
32 31 

SOSW w Koluszkach 9 11 

OGÓŁEM  41 42 

 

Porównując rok szkolny 2017/2018 z poprzednim rokiem szkolnym należy stwierdzić,  

że liczba oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych zwiększyła  

się o 1, natomiast w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach 

zmniejszyła się o 2.  
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SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE/ PONADPODSTAWOWE 

  

ZZaawwooddyy,,  rroozzsszzeerrzzeenniiaa  ww  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  kkllaassaacchh  sszzkkóółł  ppoonnaaddggiimmnnaazzjjaallnnyycchh//  

ppoonnaaddppooddssttaawwoowwyycchh  

 

1) I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach  (10 oddziałów): 

 

Klasa I ab – oddział łączony – przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 

- klasa I a – matematyka, język angielski, informatyka,  

- klasa I b – matematyka, chemia, biologia, 

Klasa I c – oddział łączony – przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 

- klasa I c1 – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie,  

- klasa I c2 – język polski, biologia, język angielski, 

Klasa I d – oddział łączony – przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 

- klasa I d1 – język angielski, geografia, matematyka,  

- klasa I d2 – język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie, 

 

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 d – matematyka, język angielski, geografia, 

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

Klasa II c – przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza  

o społeczeństwie,       

Klasa II e – przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, biologia, 

 

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

- klasa III a1 – matematyka, język angielski, informatyka,  

- klasa III a2 – matematyka, język angielski, fizyka, 

- klasa III d – matematyka, język angielski, geografia, 

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

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

- klasa III c1 – język polski, język angielski, biologia, 

- klasa III c2 – język polski, wiedza o społeczeństwie, historia. 

 

Współpraca: 
 

Uniwersytet Łódzki 

I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach w roku szkolnym 2017/2018 kontynuowało 

współpracę z trzema Wydziałami Uniwersytetu Łódzkiego: 

1) Wydziałem Nauk Geograficznych,  

2) Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej, 

3) Wydziałem Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych.  

W ramach niniejszej współpracy uczniowie I LO w Koluszkach mieli możliwość uczestniczenia 

w różnych formach zajęć, warsztatach, spotkaniach informacyjnych, wykładach, konkursach 

organizowanych przez  powyższe Wydziały.  

I LO współpracowało również z UŁ w projekcie „Zdolny uczeń – świetny student” – 

rozwijanie zainteresowań uczniów przez indywidualną opiekę naukową pracowników UŁ.  
„Zdolny uczeń – świetny student” – jest to projekt oparty o  bezpośrednią współpracę 

nauczycieli i ich najlepszych uczniów z pracownikami naukowymi UŁ różnych dyscyplin. 
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Celem programu jest poszerzanie pasji naukowych i zainteresowań uczniów poprzez ich 

indywidualne, cykliczne konsultacje z pracownikami UŁ oraz udział w odpowiednich 

zajęciach i badaniach prowadzonych na UŁ.  

 

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. Uczniowie brali udział w wykładach z okazji Światowego 

Dnia Wody oraz w warsztatach chemicznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. 

Współpracowali również z Akademicką Orkiestrą Politechniki Łódzkiej pod dyrekcją  

prof. Ryszarda Jana Osmolińskiego – wykonanie koncertu z okazji 100-lecia istnienia Liceum 

podczas uroczystej Gali Jubileuszowej.                 

 

Dnia 22 października 2017 r. I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach obchodziło 

Jubileusz 100 – lecia istnienia Liceum. Dzień ten rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą  

w Kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koluszkach. 

Eucharystii przewodniczył ks. biskup Ireneusz Pękalski. Następnie poczty sztandarowe szkół 

poprowadziły uroczysty przemarsz ul. 11 - Listopada i Kościuszki (pod opieką i w asyście 

Policji). Później goście zatrzymali się przed budynkiem szkoły, gdzie odsłonięto kamień 

upamiętniający 100 – lecie istnienia szkoły oraz oryginalny mural nawiązujący do twórczości 

pracujących tu w latach 1927 – 31 znanego artysty Władysława Strzemińskiego i jego żony – 

Katarzyny Kobro. Mural powstał we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi. 

Odsłonięcia dokonała pani Joanna Skrzydlewska – wicemarszałek województwa łódzkiego, 

Pan Burmistrz i Pan Starosta. 

Następnie Galę Jubileuszową rozpoczęła Akademicka Orkiestra Politechniki Łódzkiej.  

Po oficjalnych powitaniach i życzeniach nastąpiła dekoracja obecnych i emerytowanych  

nauczycieli i pracowników szkoły medalami 100 – lecia. Później zebrani oddali cześć nauczycielom, 

którzy już odeszli. Kolejnym ważnym wydarzeniem było ślubowanie uczniów klas pierwszych. 

Następnie rozpoczęła się część artystyczna, gdzie goście obejrzeli film dotyczący historii 

szkoły przygotowany przez ,,MANIA Studio”. Po czym poszczególne etapy historyczne 

przedstawiane były w scenkach przygotowanych przez młodzież. Do tego wykonywane były 

piosenki z tamtych lat. Występy uświetnił też słynny śpiewak scen łódzkich pan Marcin 

Ciechowicz (tenor, artysta związany z Teatrem Wielkim w Łodzi). 

Dla wszystkich gości Jubileuszu 100 – lecia istnienia Liceum był również zorganizowany 

poczęstunek. 

Cała szkoła była udekorowana zdjęciami z przeszłości, na ścianach wywieszono listy 

wszystkich absolwentów. Na holu w formie tapety zawieszono drzewo genealogiczne wszystkich 

nauczycieli i dyrektorów szkoły od początku jej istnienia. Wszyscy goście otrzymali 

pamiątkowe znaczki z logo 100 – lecia. Można było również otrzymać publikację w formie 

albumu z opowieścią o szkole bogato ilustrowane fotografiami. Publikacja powstała dzięki 

wsparciu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i  pana Zbigniewa Winkla – prezesa firmy ,,AGAT”. 

Dodatkowo Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego ufundował laptopa oraz doposażyło 

pracownię informatyczną. 

Zaangażowanie społeczności szkolnej i absolwentów pozwoliło na zorganizowanie 

uroczystoci dla ponad 1000 gości z całej Polski i zagranicy.  

W całe przedsięwzięcie zaangażowanych było wiele osób prywatnych, przedsiębiorstw, 

instytucje gminne, służby mundurowe i medyczne.   
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2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach (7 oddziałów): 

 

 Technikum nr 1 (3 oddziały) 

 

Klasa I TEMI – łączona w zawodach: technik mechanik, technik informatyk, technik elektryk,  

 

Klasa II TEIP – łączona w zawodach: technik informatyk, technik elektryk, technik pojazdów 

samochodowych, 

 

Klasa IV TPSI – łączona w zawodach: technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, 

 

Branżowa Szkoła I stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej   

 

 Branżowa Szkoła I stopnia (1 oddział) 

 

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

* Klasa wielozawodowa kształciła uczniów w zawodach: 

elektryk, wędliniarz, lakiernik, fryzjer, sprzedawca, kucharz, piekarz. 

 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 oddziały) 

 

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

 

* Klasa wielozawodowa kształciła uczniów w zawodach: 

lakiernik, fryzjer, sprzedawca, kucharz, cukiernik. 

 

Klasa III m - zawód mechanik pojazdów samochodowych.  

 

Klasa III mmw - łączona: klasa wielozawodowa* + mechanik – monter maszyn i urządzeń. 
 
 

* Klasa wielozawodowa kształciła uczniów w zawodach: 

sprzedawca, piekarz, fryzjer, kucharz. 

 

Współpraca z przedsiębiorcami:  

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach kontynuował współpracę  

z firmą Kongsberg Automotive Sp. z o.o. Powiat Łódzki Wschodni podpisał w tej sprawie list 

intencyjny w dniu 7 kwietnia 2017 r. 

Zakres współpracy 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 Przedsiębiorstwem „Agat” S.A. 

Przedsiębiorstwo „Agat” S.A. w ramach współpracy w roku szkolnym 2017/2018 

zorganizowało spotkania z młodzieżą gimnazjalną w celu promocji kształcenia uczniów  

w zawodzie technik elektryk. Ponadto zorganizowano wycieczkę do Centrum Nauki  

i Techniki EC1 w Łodzi. Efektem współpracy z firmą AGAT jest utworzenie klas 
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kształcących uczniów w zawodzie technik elektryk oraz utworzenie stanowiska badawczego 

w pracowni elektrycznej. 

 

Współpraca z zakładami pracy:  

 

Fryzjerstwo - Kosmetyka Justyna Bińczak, PPHU Zakład Piekarniczy E. Olszyńska, 

supermarket Spar, Fryzjerstwo Staroń - Skorzycka Magdalena, Przedszkole Nr 3 w Koluszkach, 

Fryzjerstwo Damskie Stanisława Jasiak, Sklep Kwadrat ABC, Mechanika Pojazdowa Sklep 

Motoryzacyjny i Pośrednictwo, Z.U.H. Skawoj S.C., "Perfekt Serwis" Rafał Susik, W.D.H 

Joanna Dybała, Rena - Sap Fryzjerstwo – Kosmetyka - Solarium, Cukiernia Marianna 

Jeziorska, Salon Fryzjerski Bogusia, P.H.U Auto - Naprawa Jerzy Niepsuj, Sklep spożywczy 

Witold Dziedziński, Mechanika pojazdowa Zbigniew i Zenon Latuszek, Zakład Mechaniki 

Pojazdowej Józef Gralak, Stacja kontroli pojazdów Moto - Centrum, Salon Fryzjersko - 

Kosmetyczny Jolanta Bednarek, Gar - Spółka, Zakład Mięsny Zbyszko, Zakład fryzjerski 

Renata Płachta, Sklep Żabka, Przedszkole Nr 1 w Koluszkach, PPHU Serwiskowa Katarzyna 

Kowalska, Przedsiebiorstwo AGAT S.A. - współpraca w zakresie praktycznej nauki zawodu. 

 

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach  (15 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: ekonomia w praktyce, 

etyka zawodowa policjanta, 

 

Klasa III a – „policyjno - prawna” - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:  

język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, dodatkowo przedmiot: wybrane zagadnienia 

z zakresu kryminalistyki,  

 

 Technikum nr 2 (12 oddziałów) 

 

Klasa I l a – technik logistyk, 

Klasa I l b – technik logistyk, 

Klasa I m – technik mechatronik, 

Klasa I t – technik teleinformatyk, 

 

Klasa II l – technik logistyk, 

Klasa II m – technik mechatronik, 

 

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, 

Klasa IV t – technik teleinformatyk. 
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Współpraca  
 

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach kontynuował współpracę  

z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  

z siedzibą w Koluszkach. W dniu 11 kwietnia 2017 r. 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 patronatem klasy 

policyjno - prawne. W ramach patronatu odbyły się warsztaty edukacyjne zrealizowane  

w ramach lekcji, prowadzone przez podkomisarza Policji. Tematem przewodnim spotkania 

była „Agresja, przemoc, cyberprzemoc” – współczesne problemy nauczycieli w szkołach  

a odpowiedzialność karna młodzieży. Celem głównym spotkania było: przybliżenie uczniom 

informacji dotyczących zagrożeń, które mogą napotkać w cyberprzestrzeni, wypracowanie 

zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz reagowania w sytuacjach 

cyberprzemocy i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 

 

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:  
 

Onninen Centrum Dystrybucyjne Teolin, Magazyny „Ikea” Piotrków Trybunalski, LogiQ 

Koluszki, SuperDrob”, Agat sp.zo.o, Kongsberg Automotive Sp. z o.o., PKP Polskie Linie 

Kolejowe, „Procad” Biuro Projektowe, „CITYnet”, CMPLAST Sp.z.o.o, Pol-Hun sp.j. 

Bielska M.: - współpraca w zakresie praktyk i wycieczek zawodowych. 

 

PKP Polskie Linie Kolejowe  obejmuje swoim patronatem klasy zawodu technik 

teleinformatyk. Współpraca ta funkcjonuje w zakresie praktyk i wycieczek zawodowych  

i zaowocowała przyznaniem 5 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów z klas objętych patronatem.  

  Współpraca z firmą LOGIQ Koluszki, funkcjonuje w zakresie praktyk  i wycieczek 

zawodowych. Swoim patronatem objęła klasy w zawodzie technik logistyk. 

 

Projekty realizowane przez ZSP nr 2 w Koluszkach w roku szkolnym 2017/2018. 

 

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 

S.A. odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu. Projekt 

przewidziano do realizacji w okresie styczeń 2017 r. –  grudzień 2018 r. (24 miesiące). 
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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 2017/2018 zrealizowano zajęcia z zakresu: 

- pracowni magazynowej, 

- pracowni środków transportu, 

- montażu, eksploatacji oraz programowania urządzeń i systemów mechatronicznych,  

- komputerowego wspomagania, projektowania i wytwarzania CAD/CAM, 

- zajęcia specjalistyczne z zakresu teleinformatyki. 

Ponadto 52 uczniów klas Technikum odbyło staże zawodowe w zakładzie SuperDrob Zakłady 

Drobiarsko – Mięsne S.A. w Łodzi. 

W roku szkolnym 2017/2018 odbył się również: 

 kurs na wózki jezdne dla 22 uczniów z klas technik logistyk, 

 kurs SEP do 1 kv dla uczniów z klas technik mechatronik – 16 uczniów, 

 kurs na prawo jazdy kategorii C dla uczniów klas technik logistyk – 5 uczniów. 

 

2. Program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 
 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów 

programem wieloletnim, na lata 2016 – 2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce 

poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych 

ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten 

realizowany jest przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek 

bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek 

publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze. 

Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje Ministerstwo Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu 

Książki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN): 

 Priorytet 1– zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych  

(Operator priorytetu Biblioteka Narodowa) 

 Priorytet 2 – infrastruktura bibliotek 2016 – 2020  

(Operator priorytetu – Instytut Książki w Krakowie) 

 Priorytet 3 – rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie 

rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 
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W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 

otrzymał dotację celową w kwocie 12 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych (książek 

niebędących podręcznikami) w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa” – Priorytet 3. Wkład własny Powiatu Łódzkiego Wschodniego wyniósł 3 000,00 zł. 

Z otrzymanych środków do dnia 31 grudnia 2017 r. zakupiono 715  książek.  

Ich tematyka jest różnorodna. Są to bestsellery i książki wydane w ostatnich latach z gatunku 

fantastycznych, przygodowych, sensacyjnych, obyczajowych, historycznych. Doposażono 

również księgozbiór biblioteki o literaturę popularno – naukową  w  dziedzinie mechatroniki, 

logistyki, teleinformatyki. Pojawiły się również nowe poradniki  pedagogiczno – 

psychologiczne. Uzupełniono też zbiory o lektury szkolne z opracowaniami dla wszystkich 

klas (43,61% zakupionych pozycji). 

 

 

„Gabinety profilaktyki zdrowotnej”. 

 

Szkoły prowadzone przez Powiat Łódzki Wschodni zostały objęte dotacją celową  

na wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie ogółem 15 118,00 zł, 

w tym dla: 

 I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach – 1 989,00 zł, 

 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1 w Koluszkach – 6 635,00 zł, 

 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 w Koluszkach – 6 494,00 zł (gabinet 

wspólny z SOSW w Koluszkach). 

 

Realizacja dotacji celowej na gabinety profilaktyki zdrowotnej ogółem wyniosła  

11 629,95 zł  (76,93%), w tym w:  

 I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach – 606,23 zł (30,48%), 

 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach – 4 764,72 zł  (71,81%,), 

 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach – 6 259,00 zł (96,38%). 

 

W ramach przyznanej dotacji celowej zakupiono sprzęt medyczny, zgodnie  

z załącznikiem Nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r.  

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 86 z późn. zm.). 
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SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W KOLUSZKACH 

 

Specjalny Ośrodek  

Szkolno – Wychowawczy 

w Koluszkach 

Liczba 

oddziałów 
(wg stanu na dzień 

30.09.2017r.) 

Liczba uczniów 
(wg stanu na dzień 30.09.2017r.) 

Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna 6 29 

Gimnazjum nr 3 Specjalne 2 12 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca        

do Pracy 
1 9 

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze - 
indywidualne 10 

zespołowe 4 

Razem 9 64 

Dzieci na zajęciach wczesnego 

wspomagania rozwoju 
- 29 

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach uczyło się razem 

64 uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, z czego: 

1) 18 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim  

(w tym 6 z niepełnosprawnością sprzężoną), 

2) 28 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym  

(w tym 10 z niepełnosprawnością sprzężoną), 

3) 4 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym  

(w tym 2 z niepełnosprawnością sprzężoną), 

4) 14 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. 

 

Spośród 64 uczniów w trybie indywidualnego nauczania nie kształciło się żadne dziecko,  

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

Ponadto 29 dzieci uczestniczyło w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju, prowadzonych 

indywidualnie lub w grupach.  

 

W internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w roku 

szkolnym 2017/2018 przebywało 7 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 przez uczniów nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych 

od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki, jedynie koszty produktów 

potrzebnych do sporządzania posiłków. 
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W roku szkolnym 2017/2018 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 7 uczniów (wychowankowie internatu).  

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

20 uczniów Ośrodka, same obiady jadło 48 uczniów Ośrodka oraz 5 uczniów Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. Z obiadów serwowanych w niniejszej stołówce 

korzystało również 6 nauczycieli. Dla nich stawka żywieniowa za obiad wynosiła 9,80 zł. 

 

W roku szkolnym 2017/2018 Ośrodek otrzymał dwie darowizny pieniężne,  

z przeznaczeniem na bezpłatne posiłki dla uczniów, od: 

Przedsiębiorstwa „Agat” S.A.:  

– IX – XII 2017 r. – 4 898,00 zł,  

– I – VI 2018 r. – 6 386,00 zł. 

Co daje łącznie kwotę: 11 284,00 zł. 

 
 

Programy, projekty realizowane przez SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 2017/2018. 

 

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 obejął 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. 

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. 

Wydatki z udziałem środków Unii Europejskiej (bez wydatków na cele inwestycyjne) w roku 

szkolnym 2017/2018 wyniosły 264 437,75 zł. 
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W ramach projektu „Równy dostęp – lepsza przyszłość” w roku szkolnym 2017/2018 

zakupiono pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 95 565,92 zł. Były to m.in.: zestaw do terapii 

EEG Biofeedback, łóżko wodne, wibropodest, kącik lustrzany, zestaw świetlno – dźwiękowy, 

baldachim oraz zestaw kolumn do zajęć stymulacji polisensorycznej, zestawy do stymulacji 

metodą Johannesa, audiometr do stymulacji metodą Johannesa, laptopy do pracowni informatycznej, 

tablice interaktywne, projektor, urządzenia wielofunkcyjne, wizualizer, programy dla osób 

niepełnosprawnych, router, UPS, serwer, krzesła i biurka do pracowni informatycznej, zestaw 

komputerowy z drukarką i oprogramowaniem. 

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

1. „Organizacja projektu technicznego oraz instalacja i konfiguracja sieci internetowych”. 

2. „Zakup monitora interaktywnego dotykowego”. 

3. „Zakup schodołazu gąsienicowego”. 

Łączna wartość przeprowadzonych w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu 

inwestycji to 45 856,00 zł. 

 

Postęp w zakresie realizacji projektu w roku szkolnym 2017/2018 przebiegał  

w następujących obszarach: 

1. Doposażenie placówki: 

 zakupiono schodołaz i zestaw do stymulacji słuchu metodą Johannesa; 

 oddano do użytku dwie pracownie komputerowe, pracownię Biofeedback, salę polisensoryczną; 

2. Organizacja zajęć pozalekcyjnych: 

 łącznie w całym roku szkolnym zrealizowano w sumie 1380 h.; 

3. Organizacja doskonalenia nauczycieli: 

 przeprowadzono następujące szkolenia: Terapia behawioralna, Terapia metodą EEG 

Biofeedback II st., Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherbome II st., I i II st. 

Stymulacja bazalna oraz Kurs metody Johansena; 

 1 nauczyciel ukończył studia podyplomowe w zakresie Administracji i bezpieczeństwa 

systemów sieciowych, drugi nauczyciel kontynuuje studia podyplomowe na kierunku 

Informatyka; 
 łącznie, w ramach realizacji projektu kompetencje zawodowe zwiększyło 33 nauczycieli; 

4. Działalność biura projektu: 
 monitorowano przebieg zajęć i rozwiązywano na bieżąco pojawiające się w tym 

zakresie problemy; 
 prowadzono dokumentację projektu; 
 prowadzono procedury wyłaniania dostawców pomocy i sprzętów oraz wykonawców 

usług szkoleniowych. 
 

2. Program „Za życiem”. 
 

Powiat Łódzki Wschodni przystąpił do realizacji zadania wynikającego z rządowego 

programu wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2017 - 2021. 

Od 1 września 2017 r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach 

pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie 

powiatu łódzkiego wschodniego. 

W ramach tego programu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  

w Koluszkach, prowadzone są dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

oraz w zależności od potrzeb dziecka mogą być prowadzone dodatkowe usługi terapeutów, 

fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Dodatkowe 

zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju przeznaczone są dla dzieci z terenu powiatu 

łódzkiego wschodniego, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
za rok szkolny 2017/2018 

 

Powiat Łódzki Wschodni Strona 17 

 

dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole,  

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. 

 Na realizację tych zadań, Powiat Łódzki Wschodni otrzymał z budżetu państwa  

w 2017 roku dotację celową w wysokości 20 760,00 zł, w tym kwotę 15 000,00 zł na dofinansowanie 

wyposażenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. 

Na dofinansowanie wyposażenia ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego  

w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań wynikających z projektu w roku 

szkolnym 2017/2018 wykorzystano 14 960,63 zł.  

Ośrodek został doposażony w niżej wymienione środki dydaktyczne niezbędne do realizacji 

zadania organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 

- pomoce i sprzęt rehabilitacyjny do ćwiczeń stabilizacyjnych, koordynacyjnych, 

równoważnych (m.in. fotelik, wałek, mata, piłki, dyski) – 6 994,75 zł, 

- środki dydaktyczne do ćwiczeń normalizujących funkcjonowanie układu przedsionkowo 

- proprioceptywnego, dotykowego, do stymulacji percepcji słuchowej, percepcji wzrokowej, 

ćwiczeń koordynacji wzrokowo - ruchowej, usprawniania motoryki małej, motoryki dużej  

(m.in. gry, książki, huśtawki, piasek, ósemka sensoryczna, gniotek, figurki) –  2 529,40zł, 

- środki dydaktyczne m.in. do normalizacji w zakresie układu przedsionkowo –

proprioceptywnego,  mechanizmów posturalnych, kształtowania obustronnej koordynacji, czucia 

własnego ciała oraz orientacji w przestrzeni (m.in. hamak, masażer, wałek rehabilitacyjny, dyski, 

puzzle, jojo, piłki świecące, układanki, zabawki) – 5 076,48 zł, 

- płytka sensoryczna, kamienie rzeczne do stymulacji dotykowej, różnicowania sensorycznego, 

normalizacji wrażeń dłoni, koordynacji wzrokowo –  ruchowej oraz usprawniania motoryki dużej  

– 360,00 zł. 
 

W roku szkolnym 2017/2018 dzieci realizowały 13 godzin zajęć tygodniowo, w tym: 

- 7 godzin rehabilitacji ruchowej, 

- 3 godziny integracji sensorycznej, 

- 3 godziny zajęć rozwijających zdolności poznawcze.  
 

Pięcioro dzieci wzięło udział w programie (czworo dzieci realizowało 3 godziny w tygodniu, 

jedno dziecko 1 godzinę tygodniowo).  

 

3. Program autorski nauczyciela Ośrodka: „Mediujemy – innych szanujemy”. 
 

Temat programu to: Mediacje rówieśnicze drogą do rozwiązywania konfliktów i budowania 

porozumienia. 

Celem programu jest zapoznanie uczniów z rożnymi sposobami rozwiązywania konfliktów 

bez przemocy, kształcenie w kierunku zmiany postaw wobec konfliktu, przekazywanie wiedzy  

o mediacji i komunikowaniu się, doskonalenie umiejętności komunikowania się z drugim 

człowiekiem bez przemocy, kształcenie umiejętności wyrażania i nazywania swoich potrzeb  

i odczuć, rozwijanie postawy akceptacji, tolerancji, zrozumienia, otwartości, wyłonienie mediatorów 

rówieśniczych realizujących mediacje w przypadku konfliktów szkolnych oraz przekazanie 

przez nauczycieli wiedzy o konstruktywnych sposobach rozwiązywania konfliktów  

z uwzględnieniem mediacji rówieśniczych. Uczestnikami programu byli: kadra pedagogiczna 

oraz uczniowie (klas IV – VII, odziały gimnazjum, oddziały szkoły przysposabiającej  

do pracy). 

 

4. Program autorski nauczyciela Ośrodka: „Bliżej gór”. 
 

Celem programu jest poznanie ekosystemu górskiego. Podczas zajęć uczniowie 

poznali elementy krajobrazu górskiego oraz ich rozmieszczenie na mapie, piętra roślinności 
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górskiej, cechy charakterystyczne pogody w górach. Uczyli się dostrzegać różnorodność 

organizmów roślinnych i zwierzęcych występujących na terenach górskich. W czasie zajęć 

uczniowie wykazywali troskę o otaczające środowisko. Zamierzone cele zostały w pełni 

zrealizowane. Program realizowany był w 5 klasach (ZET A, ZET B, ZET C, ZET 1, SPdP), 

w których przeprowadzono 50 godzin zajęć.  

Zorganizowano także wewnątrzszkolny konkurs plastyczno - techniczny pt. „Zimowy 

krajobraz w górach”. W ramach obchodów Dnia Ziemi zorganizowano konkurs podczas, 

którego uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą zdobytą w ramach realizowanego 

programu. Wszyscy poprawnie wykonali przygotowane zadania i otrzymali nagrody. 

 

Organizacja innowacji pedagogicznych w roku szkolnym 2017/2018 

 

Innowacja pedagogiczna o charakterze programowym pt. „Jestem dziewczynką, jestem 

kobietą, jestem chłopcem, jestem mężczyzną” autorstwa nauczyciela Ośrodka.  
 

Czas trwania innowacji to 4 września 2017 do 31 maja 2018 r. Tematem nadrzędnym  

programu była: „Seksualność jest integralną częścią osobowości każdej istoty ludzkiej”.  

Cele szczegółowe innowacji: 

 identyfikacja płciowa, role płciowe, 

 budowa ciała dziewczynki/ chłopca, 

 dojrzewanie płciowe, 

 zakochanie, miłość, 

 granice intymności. 

Innowacja wdrażana w zespołach edukacyjno – terapeutycznych w szkole podstawowej 

objęła uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością 

sprzężoną, osoby z autystycznym spektrum zaburzeń, wszystkich rodziców i opiekunów, 

którzy wyrazili zgodę na uczestnictwo w dodatkowych zajęciach. Innowacja pedagogiczna 

„Jestem dziewczynką, jestem kobietą, jestem chłopcem, jestem mężczyzną” realizowana była 

w cyklu 9 spotkań, raz w miesiącu. W ramach innowacji odbyły się również dwa spotkania 

warsztatowe dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką rodziców, opiekunów i nauczycieli 

uczniów SOSW w Koluszkach: „Zachowania seksualne dzieci i młodzieży. Jak je identyfikować  

i rozumieć? Jak na nie reagować?”, „Granice intymności. Wykorzystanie seksualne. Pornografia, 

prostytucja, grooming. Profilaktyka. Jak szukać pomocy?”. 

 

Dotacje w roku szkolnym 2017/2018 

 

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

ćwiczeniowe. 
 

W roku 2017 Powiat Łódzki Wschodni wystąpił z wnioskiem o udzielenie dotacji 

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

w tym dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Otrzymana dotacja przeznaczona została na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych 

oraz materiałów ćwiczeniowych na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej  

w Koluszkach oraz oddziałów Gimnazjum nr 3 Specjalnego w Koluszkach. Wszystkie podręczniki 

i materiały edukacyjne przejęto na stan zbiorów bibliotecznych, a materiały ćwiczeniowe wydano 

do użytku uczniom. 

W ramach dotacji otrzymano dofinansowanie w kwocie: 11 433,00 zł, z czego wykorzystano 

10 676,85 zł. 
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III. Informacja o działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Koluszkach 
  

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach swoim działaniem obejmuje 

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

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

W roku szkolnym 2017/2018 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach 

zatrudnionych było: 

- 5 pedagogów (w tym 1 w Tuszynie), 

- 4 psychologów (w tym 1 w Tuszynie), 

- 2 logopedów (w tym 1 w Tuszynie), 

- 1 fizjoterapeuta.  

 

W roku szkolnym 2017/2018 Poradnia obejmowała opieką 9 053 dzieci i młodzieży  

z 51 szkół i przedszkoli. 

  

  

1.  Liczba przeprowadzonych badań w roku szkolnym 2017/2018 

 

Rodzaj badania Liczba 

przeprowadzonych badań 

W tym liczba badań 

przeprowadzonych               

w ramach zamiejscowych 

stanowisk pracy w Tuszynie 

psychologiczne 1 160 289 

pedagogiczne 429 66 

logopedyczne 261 63 

inne badania 58 - 

Razem 1 908 418 

 

W roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzono łącznie o 194 badania więcej niż w roku 

szkolnym 2016/2017 (w roku szkolnym 2016/2017 zostało przeprowadzonych 1 714 badań). 

 

2. Liczba wydanych orzeczeń w roku szkolnym 2017/2018 

 

Rodzaj orzeczenia 

Liczba 

wydanych 

orzeczeń 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej i zagrożonej  niedostosowaniem społecznym  

bądź niedostosowanych społecznie, w tym: 

38 

orzeczenie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową 8 

orzeczenie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 24 

orzeczenie dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym 
2 

orzeczenie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi 4 

  

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,  

w tym o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego, w tym: 

34 
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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 

33 

  

orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych  

dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu głębokim, w tym: 

4 

inne wydane orzeczenia - 

Razem 76 

 

Wszystkie orzeczenia wydawane są w siedzibie w Koluszkach, ponieważ w tym miejscu 

odbywają się spotkania Zespołu Orzekającego. 

W roku szkolnym 2017/2018 wydano o 13 orzeczeń mniej niż w roku szkolnym 2016/2017 

(89 wydanych orzeczeń). 

 

3. Liczba wydanych opinii w roku szkolnym 2017/2018 

 

Opinia w sprawie: 

Liczba 

wydanych 

opinii 

Liczba 

wydanych 

opinii  

w Tuszynie 

wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej 4 0 

odroczenia obowiązku szkolnego 24 5 

gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub oddziałem 

przedszkolnym 

- 0 

zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego 1 0 

objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej 1 0 

dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania     

do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia 
190 37 

objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu 34 10 

objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole lub 

placówce 
40 1 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się 100 5 

przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy 3 0 

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 7 0 

inne opinie o przebadanych 30 3 

Razem 434 61 

 

Opinie mogą być wydawane jednej osobie w kilku sprawach. W roku szkolnym 2017/2018 

opinie otrzymały 434 osoby. Dla porównania w roku szkolnym 2016/2017 wydano je 424 osobom. 
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4. Informacja o objęciu dzieci i młodzieży pomocą w roku szkolnym 2017/2018 

 

Forma pomocy Liczba dzieci 

objętych 

pomocą 

W tym liczba dzieci objętych 

pomocą w ramach 

zamiejscowych stanowisk 

pracy w Tuszynie 

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 71 36 

terapia logopedyczna 184 63 

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym 83 51 

zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku 

kształcenia i zawodu 
279 23 

indywidualne porady 36 2 

porady bez badań – w tym po terapiach 398 136 

ćwiczenia rehabilitacyjne 26 0 

zajęcia grupowe prowadzone w szkołach  

i placówkach oświatowych 
508 16 

zajęcia z uczniem zdolnym 1 1 

interwencja kryzysowa 3 0 

socjoterapia 24 0 

badania przesiewowe – porady dla 

rodziców/nauczycieli 
235 36 

Razem 1 848 364 

 
5. Informacja o objęciu przedszkoli, szkół i placówek wsparciem (w roku szkolnym 2017/2018) 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach prowadzi również 

konsultacje i udziela porad rodzicom. W roku szkolnym 2017/2018 wsparciem zostało 

objętych 1623 rodziców.  

 
Poradnia objęła przedszkola, szkoły i placówki wsparciem, w ramach niniejszego 

wsparcia zorganizowano: 

 1. Szkolenia dla nauczycieli, rad pedagogicznych, warsztaty, konferencje (760 osób),  

w temacie: 

- pomoc psychologiczno - pedagogiczna w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego, 

- szkolenie z zakresu stosowania narzędzia „TROS – KA”, 

- praca z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce, 

- dziecko z grupy ryzyka dysleksji w przedszkolu, 

- praca z uczniem autystycznym w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej, 

- prelekcja w trakcie debaty dotyczącej bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w powiecie łódzkim 

wschodnim, 

- konferencja „Nastolatek w szkole”. 

2.   Szkolenie dla 40 rodziców: „Prawidłowości rozwoju mowy dziecka”; 

3. Dyżury psychologa w przedszkolu – pomoc w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych z dziećmi, 

4. Spotkanie przedstawicieli rodziców, władz gminy, nauczycieli – pomoc w rozwiązaniu 

problemu wychowawczego z dzieckiem z zaburzonym zachowaniem, 

5. Obserwację zachowania dziecka na terenie przedszkola – analiza zachowania 

dziecka w grupie rówieśniczej, udzielenie wskazówek do pracy dla nauczycieli, 
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6. Warsztaty dla dzieci i uczniów – tematem „Integracja”; „Przeciwdziałanie zachowaniom 

agresywnym”, „Oswoić złość”, „Bullying w szkole”, „Planowanie ścieżki zawodowej, świadome 

podejmowanie decyzji i wyznaczanie celów”, „Poznaj siebie, swoje zainteresowania, preferencje  

i predyspozycje”, „Integracja w klasie”, „Tolerancja w grupie”. Razem odbyło się 48 takich 

spotkań i uczestniczyło w nich łącznie 760 dzieci i uczniów, 

7. Indywidualne konsultacje, porady dla rodziców przeprowadzone z klientami, 

nauczycielami, dyrektorami szkół (w tym porady po badaniach przesiewowych): 

- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych, 

- pomoc w sprawie różnych zagadnień związanych z rozwojem dziecka, 

- pomoc w planowaniu i organizowaniu procesu dydaktycznego i warunków pracy z dzieckiem  

z niepełnosprawnością intelektualną. Zostało nimi objętych 6780 osób. 

Ponadto Poradnia: 

1) brała udział w zebraniach rodziców – pomoc w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych z dziećmi, funkcjonowanie dzieci autystycznych w zespole klasowym, 

2) brała udział w zespołach ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez: 

- pomoc w opracowaniu IPET i WOPF (objęto 15 dzieci),  

- ustalenie oddziaływań i omówienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

dla konkretnego ucznia (za zgodą rodzica -13 dzieci), 

-  analizę funkcjonowania ucznia (opinia o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia – 

7 dzieci). 

Poradnia zorganizowała również grupy wsparcia dla: 

 logopedów (6 osób), w ramach których udzielano: 

- pomocy w rozwiązywaniu problemów merytorycznych, 

- pomocy w rozwiązywaniu różnorodnych zagadnień związanych z rozwojem dziecka, 

w tym szczególnie mowy, 

- pomocy w planowaniu i organizowaniu procesu terapeutycznego, 

- oraz dzielono się wiedzą z zakresu szkoleń, konferencji, literatury specjalistycznej, 

 nauczycieli (5 osób), w ramach których: 

- omawiano sprawy dotyczące trudności wychowawczych i dydaktycznych, 

- kierowano zainteresowanych do innych placówek, które mogły udzielić odpowiedniej 

pomocy. 

 

6. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie       

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
 

Jednym z zadań statutowych Poradni jest organizacja i prowadzenie wspomagania 

przedszkoli, szkół i placówek. 

 

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych polega na współpracy i pomocy realizowanej przez poradnię 

na następujących etapach działania: 

 pomoc w diagnozowaniu potrzeb, 

 ustalanie możliwych sposobów działania, 

 wspólna ocena efektów, 

 opracowanie wniosków. 

 

Wspomaganiem w roku szkolnym 2017/2018  objęto 2 szkoły podstawowe z terenu Powiatu. 
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7. Sposób realizacji zadania – organizowanie i prowadzenie sieci współpracy  

i samokształcenia dla nauczycieli 
 

Ważnym elementem nowego systemu wspomagania szkół są międzyszkolne sieci 

współpracy i samokształcenia. Głównym ich celem jest ułatwienie wymiany doświadczeń  

i stworzenie możliwości podejmowania wspólnych wyzwań przez nauczycieli i dyrektorów  

z różnych placówek. Dzięki pracy w sieci następuje integracja środowiska oświatowego 

wokół zagadnień istotnych z punktu widzenia kształcenia uczniów i zarządzania szkołą. Sieci 

służą nauczycielom pomocą przedmiotowo – metodyczną, pomagają rozwijać ich warsztat 

pracy, są okazją do współpracy z innymi nauczycielami z rejonu. 

W ramach sieci współpracy dla dyrektorów, pedagogów przedszkoli, szkół i placówek 

oświatowych zostały podjęte następujące działania: 

- organizowanie kwartalnych spotkań, 

- dzielenie się wiedzą,  

- udzielanie wsparcia merytorycznego, 

- organizowanie szkoleń zgodnie z potrzebami dyrektorów, (m.in. szkolenie pt. „Pomoc 

psychologiczno – pedagogiczna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego”).  

- wspólne opracowywanie dokumentów np. zasady współpracy placówek oświatowych  

z PPP w Koluszkach, 

- diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego. 

 

Organizacja konferencji w roku szkolnym 2017/2018 
 

Konferencja „Nastolatek w szkole”.  
 

W dniu 27 września 2017 r. w Szkole Podstawowej w Długiem odbyła się konferencja 

„Nastolatek w szkole”, zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną  

w Koluszkach, we współpracy ze Szkołą Podstawową w Długiem oraz Fundacją Innopolis. 

Spotkanie skierowane było do dyrektorów, pedagogów szkół i placówek oświatowych 

z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, w trakcie którego przeprowadzono wykłady  

i warsztaty na temat problemów młodzieży i sposobów ich rozwiązywania. Podczas prelekcji 

i warsztatów poruszano m.in. zagadnienia związane z funkcjonowaniem mózgu nastolatka, 

trudnościami okresu dojrzewania, pracy wychowawczej z młodym człowiekiem i jego 

rodzicami. Konferencję objął patronatem Starosta Łódzki Wschodni oraz Burmistrz Koluszek. 

 

Organizacja konkursów w roku szkolnym 2017/2018 
 

Konkurs plastyczny „Mieć prawa to odpowiedzialna sprawa”.  
 

W dniu 30 maja 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Tuszynie oraz Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach, pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty, 

Starosty Łódzkiego Wschodniego i Burmistrza Miasta Tuszyna, zorganizowały konkurs: 

„Mieć prawa to odpowiedzialna sprawa”, który miał na celu:  

 rozwijanie świadomości dzieci na temat praw człowieka i odpowiedzialnego 

korzystania z nich, 

 kształtowanie kreatywności i wrażliwości estetycznej, 

 promowanie i prezentacja twórczości plastycznej dzieci. 

W konkursie udział wzięli uczniowie klas I – III, kl. IV – VII i uczniowie  

z niepełnosprawnością. Powstały 53 prace, wśród których wyłoniono zwycięzców w trzech 

kategoriach: kl. I- III, kl. IV- VII i uczniowie z niepełnosprawnością. 
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IV. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkołach  

ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w roku szkolnym 2017/2018 
 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczną reguluje rozporządzenie w sprawie zasad organizacji 

i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach. W rozporządzeniu tym można znaleźć różne formy pomocy, m.in.: zajęcia 

rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – 

społeczne dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym oraz 

zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia się dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, 

ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu (wynikające w szczególności ze stanu 

zdrowia) nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych z oddziałem szkolnym  

i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb 

edukacyjnych. 

Ponadto dnia 1 września 2017 r. wprowadzono do ustawy Karta Nauczyciela zakaz 

prowadzenia przez nauczycieli zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

w ramach ich 40 godzinnego tygodnia pracy. Dotychczas np. zajęcia dydaktyczno – 

wyrównawcze dla uczniów mogły być prowadzone w ramach ww. czasu pracy nauczyciela. 

Zmiany te powodują, że organy prowadzące szkoły zostały zobligowane do ponoszenia 

dodatkowych, nieprzewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej kosztów. 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest uczniowi w szkole. Polega ona   

na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 

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

rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa  

w życiu  szkoły oraz w środowisku społecznym. 

Objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną nie wymaga opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznych w tej sprawie. 

 

Poniżej przedstawiono rodzaj prowadzonych zajęć i sposób ich realizacji w ramach 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach prowadzonych przez Powiat Łódzki 

Wschodni: 

 

1) I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach: 

 

- wyłonienie uczniów z przewlekłymi schorzeniami – pomoc i współpraca z rodzicami 

oraz instytucjami wspierającymi (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach, poradnie 

specjalistyczne, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach), 

- konsultacje  dla uczniów z rodzin wymagających wsparcia, 

- wnioskowanie o specjalistyczną pomoc psychologiczną, 

- rozmowy indywidualne  z uczniami i rodzicami, 

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 

- dostosowanie programów nauczania i wymagań edukacyjnych dla  uczniów posiadających 

opinie  z  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach, 

- praca z uczniem zdolnym w ramach przygotowań do konkursów i olimpiad przedmiotowych. 

 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach: 

 

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki, 

- konsultacje indywidualne w ramach pracy pedagoga szkolnego. 
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3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach: 

 

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki, 

- udzielano również porad i konsultacji dla rodziców i uczniów (wskazówki do pracy 

samokształceniowej ucznia), 

- w każdym zespole klasowym przeprowadzono zajęcia rozwijające umiejętności uczenia  

się podczas zajęć z wychowawcami klas. 

 

4) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach: 

 

- zajęcia rozwijające uzdolnienia: koło informatyczne, 

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: z informatyki i matematyki, 

- zajęcia specjalistyczne: stymulacji polisensorycznej, terapia metodą EEG Biofeedback, 

terapia behawioralna, zajęcia z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, 

- zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

- warsztaty, 

- porady i konsultacje. 

Pomocą psychologiczno – pedagogiczną byli objęci uczniowie: Szkoły Podstawowej, 

oddziałów Gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy, wchodzących w skład 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. 

Łącznie w całym roku szkolnym zrealizowano 360 h terapii behawioralnej, 240 h terapii 

Biofeedback, 240 h stymulacji polisensorycznej, 270 h zajęć z alternatywnych i wspomagających  

metod komunikacji, 90 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z informatyki, 120 h koła 

informatycznego, 60 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki – w sumie 1380 h, 

warsztaty 52 h, porady i konsultacje 64. 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna była realizowana w ramach środków 

finansowych budżetu projektu „Równy dostęp – lepsza przyszłość”. 
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V. Nabór uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018  

w porównaniu z rokiem szkolnym 2016/2017 
(wg SIO na dzień 30.09.2017 r. i 30.09.2016 r.) 

 
Nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych na rok szkolny 

2017/2018 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 

2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 

I LO w Koluszkach 3 4 75 103 

ZSP nr 1 w Koluszkach  
w tym: 

2 3 61 67 

Technikum nr 1 1 2 31 35 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 0 1 0 32 

Branżowa Szkoła I stopnia 1 0 30 0 

ZSP nr 2 w Koluszkach 

w tym: 
5 3 113 57 

Technikum nr 2 4 2 94 37 

II Liceum Ogólnokształcące 1 1 19 20 

Razem w szkołach nabór      

do klas I 
10 10 249 227 

  

  

NNaabbóórr  uucczznniióóww  ddoo  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  ooddddzziiaałłóóww  kkllaass  ppiieerrwwsszzyycchh  

ww  rrookkuu  sszzkkoollnnyymm  22001177//22001188  

   

       1) I  Liceum  Ogólnokształcące  w  Koluszkach – razem nabór 75 uczniów 

 

Klasa I ab oddział łączony – 28 uczniów 

Przedmioty rozszerzone:  

- klasa I a - matematyka, język angielski, informatyka (10 uczniów),  

- klasa I b - matematyka, chemia, biologia (18 uczniów), 

 

Klasa I c oddział łączony – 26 uczniów 

Przedmioty rozszerzone:  

- klasa I c1 – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie (12 uczniów),  

- klasa I c2 – język polski, biologia, język angielski (14 uczniów), 

 

Klasa I d oddział łączony – 21 uczniów 

Przedmioty rozszerzone:  

- klasa I d1 – język angielski, geografia, matematyka (14 uczniów),  

- klasa I d2 – język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie (7 uczniów), 
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2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach – razem nabór 61 uczniów 

  

Technikum nr 1 – nabór 31 uczniów do 1 klasy I w zawodach: 

 

klasa I TEMI – łączona w zawodach: technik mechanik (8 uczniów), technik informatyk  

(11 uczniów) i technik elektryk (12 uczniów) 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – brak naboru uczniów do 1 klasy: 

 

Branżowa Szkoła I stopnia – nabór 30 uczniów do 1 klasy I: 

 

Klasa I mw - łączona: klasa wielozawodowa* (21 uczniów) + zawód mechanik pojazdów 

samochodowych (9 uczniów). 
 
 

* Klasa wielozawodowa kształciła uczniów w zawodach: 

elektryk (2 uczniów), wędliniarz (1 uczeń), lakiernik (1 uczeń), fryzjer (7 uczniów), sprzedawca  

(5 uczniów), kucharz (4 uczniów), piekarz (1 uczeń). 

 

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach – razem nabór 113 uczniów 

  

II Liceum Ogólnokształcące – nabór 19 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 94 uczniów do 4 klas I w zawodach: 

- klasa I la - technik logistyk – 28 uczniów,  

- klasa I lb - technik logistyk – 25 uczniów,  

- klasa I m - technik mechatronik – 27 uczniów, 

- klasa I t - technik teleinformatyk – 14 uczniów. 
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VI. Miejsce zamieszkania uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat 

Łódzki Wschodni w roku szkolnym 2017/2018 
(analizowany jest stan na dzień 30.09.2017 r.) 

 

SSzzkkoołłyy  ppoonnaaddggiimmnnaazzjjaallnnee//  ppoonnaaddppooddssttaawwoowwee    

 

W roku szkolnym 2017/2018 spośród uczniów kształcących się w szkołach 

ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych w Koluszkach większość stanowili uczniowie 

zamieszkujący powiat łódzki wschodni:  

1) w I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach – ok. 72%;  

2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach – ok. 63%.  

Tylko w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach ilość uczniów zamieszkujących 

powiat łódzki wschodni wynosiła mniej niż połowę wszystkich uczniów – ok. 49%. 

Pozostały odsetek uczniów we wszystkich szkołach stanowili mieszkańcy głównie powiatów: 

brzezińskiego, skierniewickiego i tomaszowskiego.  

 

Poniższy wykres obrazuje pochodzenie uczniów ze wszystkich szkół 

ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni 

(bez Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy) 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/ 

ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni (bez Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy). 

63%

26%

5% 5% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

powiat łódzki

wschodni

powiat

brzeziński

powiat

tomaszowski

powiat

skierniewicki

pozostałe

Miejsce zamieszkania uczniów

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
za rok szkolny 2017/2018 

 

Powiat Łódzki Wschodni Strona 29 

 

W dalszej części przedstawiona jest szczegółowa informacja dotycząca miejsca 

zamieszkania uczniów w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych 

prowadzonych przez Powiat. 

 

1) I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 

 

W I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach większość uczniów stanowili mieszkańcy 

powiatu łódzkiego wschodniego – ok. 72%. Pozostałe ok. 28% uczniów to mieszkańcy powiatu: 

brzezińskiego (ok. 25%), skierniewickiego (ok. 2%) 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 50 66,67% 

2. brzeziński 25 33,33% 

Razem  75 100% 

II – razem 

1. łódzki wschodni 69 72,63% 

2. brzeziński 24 25,26% 

3. skierniewicki 2 2,11% 

Razem  95 100% 

III – razem 

1. łódzki wschodni 63 76,83% 

2. brzeziński 15 18,29% 

3. tomaszowski 2 2,44% 

4. skierniewicki 2 2,44% 

Razem  82 100% 

Ogółem w szkole  252 x 

 

 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 

 

Ok. 49% uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach pochodziło  

z powiatu łódzkiego wschodniego. Pozostali uczniowie to mieszkańcy powiatów: brzezińskiego 

(ok. 33%), tomaszowskiego (ok. 10%), skierniewickiego (ok. 5%), piotrkowskiego (ok. 1%) 

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, 

Branżowej Szkole I stopnia i w klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 

 

W Technikum nr 1 w Koluszkach ok. 53% uczniów całej szkoły mieszkało 

w powiecie łódzkim wschodnim. Ok. 34% uczniów pochodziło z powiatu brzezińskiego, 

a pozostałe ok. 13% to mieszkańcy powiatów: skierniewickiego (ok. 7%), tomaszowskiego 

(ok. 3%) i miasta Łódź (ok. 3%). 
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Technikum nr 1 

 

klasy powiat
 

liczba uczniów 
udział 

procentowy 

 

I – razem 

 

1. brzeziński 15 48,39% 

2. łódzki wschodni 14 45,17% 

3. tomaszowski 1 3,22% 

4. m. Łódź 1 3,22% 

Razem  31 100% 

 1. łódzki wschodni 13 56,52% 

II – razem 2. brzeziński 7 30,43% 

 3. skierniewicki 2 8,70% 

 4. m. Łódź 1 4,35% 

Razem  23 100% 

 1. łódzki wschodni 10 62,50% 

IV – razem 2. skierniewicki 3 18,75% 

 3. brzeziński 2 12,50% 

 4. tomaszowski 1 6,25% 

Razem  16 100% 

Ogółem w szkole  70 x 

 

 

 

Branżowa Szkoła I stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

 

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

brzezińskiego (ok. 37%). Pozostali uczniowie to mieszkańcy powiatów: łódzkiego wschodniego 

(ok. 33%), tomaszowskiego (ok. 20%), skierniewickiego (ok. 7%) i piotrkowskiego (ok. 3%). 

 

 

Branżowa Szkoła I stopnia 

 

klasy powiat
 

liczba uczniów 
udział 

procentowy 

I – razem 

1. brzeziński 11 36,67% 

2. łódzki wschodni 10 33,33% 

3. tomaszowski 6 20,00% 

4. skierniewicki 2 6,67% 

5. piotrkowski 1 3,33% 

Razem  30 100% 

Ogółem w szkole  30 x 

 

 

W klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Koluszkach najwięcej uczniów 

pochodziło z powiatu łódzkiego wschodniego (ok. 52%). Pozostali uczniowie to mieszkańcy 

powiatów: brzezińskiego (ok. 30%), tomaszowskiego (ok. 13%), skierniewickiego (ok. 2%)  

i miasta Łódź (ok. 3%). 
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Klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

 

klasy powiat
 

liczba uczniów 
udział 

procentowy 

II – razem 

1. łódzki wschodni 10 43,48% 

2. brzeziński 9 39,13% 

3. tomaszowski 2 8,69% 

4. skierniewicki 1 4,35% 

5. m. Łódź 1 4,35% 

Razem  23 100% 

III – razem 

1. łódzki wschodni 18 58,06% 

2. brzeziński 7 22,58% 

3. tomaszowski 5 16,13% 

4. m. Łódź 1 3,23% 

Razem  31 100% 

Ogółem w szkole  54 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. 63%). Pozostali uczniowie to mieszkańcy 

powiatów: brzezińskiego (ok. 22%), skierniewickiego (ok. 9%) oraz tomaszowskiego (ok. 5%) 

oraz miasta Łódź (ok. 1%). 
 

W tabelach osobno przedstawiono strukturę uczniów w poszczególnych szkołach 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, ze względu 

na miejsce zamieszkania. 
 

W II Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach ok. 56% uczniów pochodziło  

z powiatu łódzkiego wschodniego, natomiast pozostali to mieszkańcy powiatów: brzezińskiego 

(ok. 33%), skierniewickiego (ok. 10%) oraz tomaszowskiego (ok. 1%).  
 

II Liceum Ogólnokształcące 
 

klasy powiat liczba uczniów 
udział 

procentowy 

I – razem 

1. brzeziński 9 47,37% 

2. łódzki wschodni 8 42,11% 

3. skierniewicki 1 5,26% 

 4. tomaszowski 1 5,26% 

Razem      19 100% 

II – razem 

1. łódzki wschodni 10 47,62% 

2. brzeziński 7 33,33% 

3. skierniewicki 4 19,05% 

Razem     21 100% 

III – razem 

1. łódzki wschodni 16 76,19% 

2. brzeziński 4 19,05% 

4. skierniewicki 1 4,76% 

Razem    21 100% 

Ogółem w szkole  61 x 
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W Technikum nr 2 w Koluszkach ok. 65% uczniów to mieszkańcy powiatu łódzkiego 

wschodniego. Pozostali uczniowie byli mieszkańcami powiatów: brzezińskiego (ok. 19%), 

skierniewickiego (ok. 9%) oraz tomaszowskiego (ok. 6%) oraz miasta Łódź (poniżej 1%). 

 

Technikum nr 2 

 

klasy powiat liczba uczniów 
udział 

procentowy 

I – razem 

1. łódzki wschodni 58 61,70% 

2. brzeziński 20 21,28% 

3. skierniewicki 11 11,70% 

4. tomaszowski 4 4,26% 

 5. m. Łódź 1 1,06% 

Razem   94 100% 

II – razem 

1. łódzki wschodni 23 67,65% 

2. brzeziński 6 17,65% 

3. tomaszowski 4 11,76% 

4. skierniewicki 1 2,94% 

Razem   34 100% 

III – razem 

1. łódzki wschodni 29 64,44% 

2. brzeziński 8 17,78% 

3. skierniewicki 5 11,11% 

4. tomaszowski 3 6,67% 

Razem    45 100% 

IV – razem 

1. łódzki wschodni 29 69,05% 

2. brzeziński 8 19,05% 

3. tomaszowski 3 7,14% 

4. skierniewicki 2 4,76% 

Razem    42 100% 

Ogółem w szkole  215 x 
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Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach 
 

W roku szkolnym 2017/2018 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 23 79,31% 

2. brzeziński 3 10,34% 

3. tomaszowski 2 6,90% 

4. skierniewicki 1 3,45% 

Razem  29 100% 

klasy Gimnazjum Nr 3                          

Specjalne   

1. łódzki wschodni 9 75,00% 

2. brzeziński 2 16,67% 

3. tomaszowski 1 8,33% 

Razem  12 100% 

Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca          

do Pracy  

1. łódzki wschodni 5 55,56% 

2. brzeziński 2 22,22% 

3. skierniewicki  1 11,11% 

4. tomaszowski 1 11,11% 

Razem  9 100% 

Ogółem w szkołach  50 x 

 

Z 14 uczniów uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze 13 uczniów 

pochodziło z powiatu łódzkiego wschodniego (12 uczniów z gminy Koluszki, 1 uczeń z gminy 

Brójce), natomiast 1 uczeń z powiatu tomaszowskiego.         

Spośród 29 uczestników zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 26 dzieci 

pochodziło z powiatu łódzkiego wschodniego (23 pochodziło z gminy Koluszki, 2 z gminy 

Andrespol, a 1 z gminy Brójce), 2 z powiatu tomaszowskiego i 1 z powiatu brzezińskiego.  
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VII. Informacja o promowaniu uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ 

ponadpodstawowych w roku szkolnym 2017/2018 
 

Poniżej przedstawione są informacje o liczbie uczniów poszczególnych klas w każdej 

ze szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat, którzy  

w roku szkolnym 2017/2018 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 252 uczniów, czyli 100% wszystkich uczniów 

w szkole. 42 uczniów szkoły otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. Do egzaminu poprawkowego 

przystąpił 1 uczeń z klasy I, który zdał ten egzamin.  

 

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 81 uczniów klasy trzeciej (czyli 98,78% absolwentów), 

spośród których zdało 80 uczniów (99%). 

 

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 75 75 100,00 11 14,67 1 1,33 0 0,00 X X 
2 II-razem 95 95 100,00 19 20,00 0 0,00 0 0,00 X X 
3 III-razem 82 82 100,00 12 14,63 0 0,00 0 0,00 81 98,78 
4 Ogółem 252 252 100,00 42 16,67 1 0,40 0 0,00 X X 

 

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 61 uczniów, czyli ok. 92% spośród wszystkich 66 uczniów w szkole. 

4 uczniów szkoły otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, natomiast 5 uczniów (co stanowi 

7,58% wszystkich uczniów) nie zdało do klasy programowo wyższej. Do egzaminu 

poprawkowego przystąpiło 4 uczniów z klasy I oraz 3 uczniów z klasy II. Zdawalność 

egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2017/2018 wyniosła ok. 86%. Egzaminy 

poprawkowe zdało 6 uczniów, czyli 9,84% uczniów promowanych. 
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 Do egzaminu maturalnego przystąpiło 7 uczniów klasy czwartej (czyli 43,75% absolwentów), 

z czego 6 zdało (ok. 86%). 

 

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 27 23 85,19 0 0,00 4 17,39 4 14,81 X X 
2 II-razem 23 22 95,65 3 13,64 2 9,09 1 4,35 X X 
3 III-razem 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 X X 
4 IV-razem 16 16 100,00 1 6,25 0 0,00 0 0,00 7 43,75 
5 Ogółem 66 61 92,42 4 6,56 6 9,84 5 7,58 X X 

 

 

Branżowa Szkoła I stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej   

 

W Branżowej Szkole I stopnia w Koluszkach zostało promowanych do klasy 

programowo wyższej lub zostało absolwentami 74 uczniów, czyli ok. 93% spośród 

wszystkich 80 uczniów w szkole. Jeden uczeń szkoły otrzymał świadectwo z wyróżnieniem, 

natomiast 6 uczniów (co stanowi 7,50% wszystkich uczniów) nie zdało do klasy programowo 

wyższej lub nie zostało absolwentami szkoły. Do egzaminu poprawkowego przystąpiło  

3 uczniów z klasy I, 6 uczniów z klasy II i 1 uczeń z klasy III. Zdawalność egzaminów 

poprawkowych w roku szkolnym 2017/2018 wyniosła ok. 50%. Egzaminy poprawkowe zdało 

5 uczniów, czyli 6,76% 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 29 26 89,66 0 0,00 1 3,85 3 10,34 
2 II-razem 20 19 95,00 1 5,26 3 15,79 1 5,00 
3 III-razem 31 29 93,55 0 0,00 1 3,45 2 6,45 
4 Ogółem 80 74 92,50 1 1,35 5 6,76 6 7,50 

 

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 

 

II Liceum Ogólnokształcące 

 

W II Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach 61 uczniów zostało promowanych  

do klasy programowo wyższej lub zostało absolwentami, czyli ok. 98% spośród wszystkich  

62 uczniów w szkole. 1 uczeń (co stanowi 1,61% wszystkich uczniów) nie został absolwentem. 
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Do egzaminu poprawkowego przystąpiło 6 uczniów z klasy I i 4 uczniów z klasy III. 

Zdawalność egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2017/2018 wyniosła 90%. 

Egzaminy poprawkowe zdało 9 uczniów, co stanowi 14,75% uczniów promowanych. 

Natomiast 9 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem (co stanowi 14,75% uczniów 

promowanych). 

 

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 15 uczniów klasy trzeciej tj. ok. 75% absolwentów  

tej szkoły i zdało go 14 uczniów (ok. 93%). 

 

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 21 21 100,00 2 9,52 6 28,57 0 0,00 X X 
2 II-razem 20 20 100,00 6 30,00 0 0,00 0 0,00 X X 
3 III-razem 21 20 95,24 1 5,00 3 15,00 1 4,76 15 75,00 

4 Ogółem 62 61 98,39 9 14,75 9 14,75 1 1,61 X X 

 

Technikum nr 2 

 

W Technikum nr 2 w Koluszkach zostało promowanych do klasy programowo 

wyższej lub zostało absolwentami 186 uczniów, czyli ok. 91% spośród wszystkich 204 

uczniów w tej szkole. 17 uczniów szkoły otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, natomiast               

18 uczniów (co stanowi 8,82% wszystkich uczniów) nie zdało do klasy programowo wyższej.  

Do egzaminu poprawkowego przystąpiło łącznie 25 uczniów: 8 uczniów z klasy I, 2 uczniów 

z klasy II, 10 uczniów z klasy III i 5 uczniów z klasy IV. Zdawalność egzaminów 

poprawkowych w roku szkolnym 2017/2018 wyniosła 96%. Egzaminy poprawkowe zdało 24 

uczniów, co stanowi 12,90% uczniów promowanych. 

 

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 27 uczniów klasy czwartej tj. ok. 68% absolwentów 

szkoły, a zdało go 25 uczniów (ok. 93%). 

 

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 88 77 87,50 6 7,79 8 10,39 10 11,36 X X 
2 II-razem 31 29 93,55 5 17,24 2 6,90 2 6,45 X X 
3 III-razem 43 40 93,02 5 12,50 9 22,50 4 9,30 X X 
4 IV-razem 42 40 95,24 1 2,50 5 12,50 2 4,76 27 67,50 
5 Ogółem 204 186 91,18 17 9,14 24 12,90 18 8,82 X X 
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VIII. Wyniki egzaminów w roku szkolnym 2017/2018 
 

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. 

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 2017/2018. 
 

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 2018 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 2018 roku wyniosła 87%.  

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

- liceum ogólnokształcące – 91%,       

- technikum – 79%. 
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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 82 81 80 99% 91% 

ZSP nr 1 w Koluszkach 

Technikum nr 1  
16 7 6 86% 79% 

ZSP nr 2 w 

Koluszkach 

Technikum nr 2 42 27 25 93% 79% 

II Liceum 

Ogólnokształcące 
21 15 14 93% 91% 

Razem   
161 

(100%) 

130 

(81%) 

125 

 

96% 

 

87% 

 

 

Wyniki egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych  

przez Powiat Łódzki Wschodni w porównaniu z wynikami osiągniętymi przez uczniów  

w województwie łódzkim przedstawia poniższy wykres.  

 

Wykres nr 3. 
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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) 81 81 100% 97% 

2. Język polski (ustny) 81 81 100% 99% 

3. Język angielski (pisemny) 77 76 99% 96% 

4. Język angielski (ustny) 77 76 99% 97% 

5. Język niemiecki (pisemny) 3 3 100% 94% 

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

7. Język francuski (pisemny) 1 1 100% 98% 

8. Język francuski (ustny) 1 1 100% 100% 

9. Matematyka (pisemny) 81 80 99% 83% 
 

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 81 63,90 54,00 

2. Język angielski 77 81,17 73,00 

3. Język niemiecki 3 78,67 60,00 

4. Język francuski 1 90,00 81,00 

5. Matematyka  81 65,83 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 26 27,24 35,00 

2. Chemia 7 27,14 40,00 

3. Fizyka 6 30,28 35,00 

4. Geografia 14 41,19 33,00 

5. Historia  5 38,00 32,00 

6. Informatyka 6 37,67 31,00 

7. Język angielski 47 63,70 57,00 

8. Język niemiecki 2 51,00 52,00 

9. Język francuski 1 64,00 62,00 

10. Język polski 25 44,10 48,00 

11. Matematyka 32 25,94 28,00 

12. Wiedza o społeczeństwie 8 32,92 26,00 
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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) 7 7 100% 97% 

2. Język polski (ustny) 7 7 100% 99% 

3. Język angielski (pisemny) 6 5 83% 96% 

4. Język angielski (ustny) 6 5 83% 97% 

5. Język niemiecki (pisemny) 1 1 100% 94% 

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

7. Matematyka (pisemny) 7 6 86% 83% 

 

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  7 43,71 54,00 

2. Język angielski  6 64,00 73,00 

3. Język niemiecki 1 42,00 60,00 

4. Matematyka 7 42,85 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 1 0 28,00 

2. Język angielski 3 59,33 57,00 

3. Geografia 2 17,50 33,00 

4. Historia 1 10,00 32,00 
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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) 15 15 100% 97% 

2. Język polski (ustny) 15 15 100% 99% 

3. Język angielski (pisemny) 14 13 93% 96% 

4. Język angielski (ustny) 14 13 93% 97% 

5. Język niemiecki (pisemny) 1 1 100% 94% 

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

7. Matematyka (pisemny) 15 15 100% 83% 

 

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  15 48,21 54,00 

2. Język angielski  14 52,27 73,00 

3. Język niemiecki 1 38,00 60,00 

4. Matematyka 15 42,25 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 8 13,96 26,00 

2. Język angielski 5 37,60 57,00 

3. Język polski 4  25,63 48,00 

4. Geografia 2  28,33 33,00 

5. Historia 4 13,00 32,00 
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- Technikum nr 2 

 

Informacje z podziałem na przedmioty  

 

Lp. Przedmiot obowiązkowy Liczba uczniów 

przystępujących 

do egzaminu 

maturalnego 

Liczba uczniów 

ze zdanym 

egzaminem 

maturalnym 

Zdawalność 

(kol. 4 : kol. 3) 

Zdawalność    

w woj. 

łódzkim 

1 2 3 4 5 6 

1. Język polski (pisemny) 27 27 100% 97% 

2. Język polski (ustny) 27 27 100% 99% 

3. Język angielski (pisemny) 26 26 100% 96% 

4. Język angielski (ustny) 26 25 96% 97% 

5. Język niemiecki (pisemny) 1 1 100% 94% 

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

7. Matematyka (pisemny) 27 26 96% 83% 

 

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  27 67,20 54,00 

2. Język angielski  26 68,69 73,00 

3. Język niemiecki 1 54,00 60,00 

4. Matematyka 27 53,41 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 17 41,65 57,00 

2. Geografia 9 22,59 33,00 

3. Matematyka 5 16,40 28,00 

4. Fizyka 1 15,00 35,00 

5. Historia 3 26,67 32,00 

6. Język niemiecki 1 24,00 52,00 

7. Język polski 1 0,00 48,00 

8. Wiedza o społeczeństwie 3 16,11 26,00 
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Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

 

Przez egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem 

zawodowym, należy rozumieć egzamin umożliwiający uzyskanie świadectwa potwierdzającego 

kwalifikację w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. W przypadku uzyskania świadectw 

potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiadania 

wykształcenia średniego, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) 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 

2017/2018. 
 

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 6 5 1 83% 

M.42 

Organizacja             

i prowadzenie 

procesu obsługi 

pojazdów 

samochodowych 

IV 10 10 0 100% 

Technik 

informatyk 

E.12 

Montaż                     

i eksploatacja 

komputerów 

osobistych         

oraz urządzeń 

peryferyjnych 

II 9 9 0 100% 

E.14 

Tworzenie aplikacji 

internetowych i baz 

danych oraz 

administrowanie 

bazami 

IV 6 0 6 0% 

Technik 

elektryk 
E.07 

Montaż i 

konserwacja 

maszyn i urządzeń 

elektrycznych 

II 8 2 6 25% 

Razem 39 26 13 67% 

 

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 4 

(spośród 10 absolwentów) M.42 – Organizacja i prowadzenie procesu 

obsługi pojazdów samochodowych 

2. Technik informatyk 

E.12 – Montaż  i eksploatacja komputerów 

osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 0 

(spośród 6 absolwentów) E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych  

i baz danych oraz administrowanie bazami 

3. Technik elektryk 
M.07 – Montaż i konserwacja maszyn  

i urządzeń elektrycznych 

0 

(spośród 0 absolwentów) 

Razem 
4 

(spośród 16 absolwentów) 
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- Branżowa Szkoła I stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej  

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
 

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 

2017/2018. 

 

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 

monter maszyn  

i urządzeń 

M.17 
Montaż i obsługa 

maszyn i urządzeń 
III 9 6 3 67% 

Mechanik 

pojazdów 

samochodowych 

M.18 

Diagnozowanie       

i naprawa 

podzespołów i 

zespołów pojazdów 

samochodowych 

III 6 5 1 83% 

Sprzedawca A.18 
Prowadzenie 

sprzedaży 
III 2 1 1 50% 

Kucharz T.06 
Sporządzanie 

potraw i napojów 
III 1 1 0 100% 

Razem 18 13 5 72% 
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2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 

 

- Technikum nr 2 
 

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 

2017/2018. 
 

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 20 14 6 70% 

A.31 

Zarządzanie 

środkami 

technicznymi 

podczas realizacji 

procesów 

transportowych 

III 18 14 4 78% 

A.32 

Organizacja             

i monitorowanie 

przepływu zasobów 

i informacji           

w jednostkach 

organizacyjnych 

IV 11 10 1 91% 

Technik 

mechatronik 

E.03 
Montaż urządzeń    

i systemów 

mechatronicznych 
III 17 17 0 100% 

E.18 

Eksploatacja 

urządzeń                 

i systemów 

mechatronicznych 

III 17 16 1 94% 

E.19 

Projektowanie         

i programowanie 

urządzeń                 

i systemów 

mechatronicznych 

IV 16 11 5 69% 

Technik 

teleinformatyk 

E.13 

Projektowanie 

lokalnych sieci 

komputerowych       

i administrowanie 

sieciami 

III 7 3 4 43% 

E.15  

Uruchamianie    

oraz utrzymanie 

terminali                 

i przyłączy 

abonenckich  

III 7 6 1 86% 

E.16 
Montaż i 

eksploatacja sieci 

rozległych 
IV 14 12 2 86% 

Razem 127 103 24 81% 
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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 

9 

(spośród 11 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 

10 

(spośród 16 absolwentów) 

E.18 – Eksploatacja 

urządzeń i systemów 

mechatronicznych 

E.19 – Projektowanie  

i programowanie 

urządzeń i systemów  

mechatronicznych 

3.  

E.13 – Projektowanie 

lokalnych sieci 

komputerowych        

i administrowanie 

sieciami 

 

 
Technik 

teleinformatyk 

E.15 – Uruchamianie    

oraz utrzymanie 

terminali                

 i przyłączy abonenckich 

8 

(spośród 13 absolwentów) 

 
 

E.16 – Montaż  

i eksploatacja sieci 

rozległych 
 

Razem 
27 

(spośród 40 absolwentów) 
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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 2017/2018 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym                  

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

w szkole na poziomie 47,6%. 

 

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018. 

 

Część humanistyczna  

(w %) 

Część matematyczno – przyrodnicza     

(w %) 

Język angielski  

(w %) 
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Język polski 40,50 60,00 56,00 Matematyka 33,00 38,00 49,00 

57,50 60,00 65,00 
Historia i 

Wiedza o 

społeczeństwie 

66,00 66,00 57,00 

Przedmioty 

przyrodnicze 41,00 58,00 54,00 
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IX. Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego 

Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 
 

 

W roku szkolnym 2017/2018 Kuratorium Oświaty w Łodzi przeprowadziło trzy kontrole:  

 

1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach  
 

W dniu 26 czerwca 2018 r. w Branżowej Szkole I stopnia wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach została przeprowadzona kontrola 

dotycząca „Prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych”. 

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, w wyniku czego wydano 

następujące zalecenia: 

 - zorganizowania przez szkołę zajęć specjalistycznych, zgodnie z: § 5 pkt 3 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578), 

o których mowa, odpowiednio w: § 6 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591), 

- zorganizowania przez szkołę innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, w szczególności 

zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z: § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578), 

- przygotowywania przez szkołę ucznia niepełnosprawnego do samodzielności w życiu 

dorosłym, zgodnie z: § 5 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 

2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. poz. 1578), 

- opracowania dla ucznia niepełnosprawnego indywidualnego programu edukacyjno - 

terapeutycznego określającego zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie  

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne ucznia, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578), 

- określenia w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym zakresu 

współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji przez szkołę zadań 

związanych z:  

-  realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;  

- zapewnieniem warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów;  

- organizacją zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach; 
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- organizacją innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęć rewalidacyjnych;  

-  integrowaniem uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;  

- przygotowaniem uczniów do samodzielności w życiu dorosłym, zgodnie z: § 6 ust. 1 pkt 6  

w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

(Dz. U. poz. 1578), 

- zalecenie, aby dyrektor szkoły zawiadamiał pisemnie w sposób przyjęty w tej szkole, 

rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu 

opracowującego i modyfikującego indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny oraz 

dokonującego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia i możliwości 

uczestniczenia w tym spotkaniu, zgodnie z § 6 ust. 11 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578), 

- zalecenie, aby dyrektor szkoły powierzał prowadzenie innych zajęć odpowiednich  

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne ucznia niepełnosprawnego, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, 

nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju 

niepełnosprawności ucznia, zgodnie z § 7 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578), w związku z przepisami 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575). 

 W celu usunięcia tych nieprawidłowości zorganizowano zajęcia rewalidacyjne, które 

prowadzi osoba z odpowiednimi kwalifikacjami; prowadzone są również zajęcia dydaktyczno 

– wyrównawcze z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego; dokonano także 

korekty indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz opracowano wzór 

formularza pisemnego powiadomienia rodziców ucznia/pełnoletniego ucznia o terminie 

każdego spotkania zespołu opracowującego i modyfikującego Indywidualny Program 

Edukacyjno – Terapeutyczny oraz dokonującego wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia i możliwości uczestniczenia rodziców ucznia/pełnoletniego ucznia  

w tym spotkaniu. Mają również zostać uruchomione zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. 

 

2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 

 

W dniu 20 marca 2018 r. przeprowadzono kontrolę doraźną w Technikum nr 2 wchodzącego  

w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach w zakresie „Działania 

wychowawcze i profilaktyczne podejmowane w szkole w celu wyeliminowania niepożądanych 

zachowań uczniów”. 

Zalecenia: nie wydano zaleceń. 

 

3) w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach 

 

W dniu 16 lutego 2018 r. Kuratorium Oświaty w Łodzi przeprowadziło kontrolę  

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach w zakresie oceny prawidłowości 

współpracy publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych z przedszkolami i szkołami.  

Zalecenia: nie wydano zaleceń. 
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X. Informacja o absolwentach szkół i stypendystach 
  

Absolwenci, którzy podjęli naukę na studiach: dziennych, wieczorowych, zaocznych 

  

 

I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 

74% 
(59 uczniów spośród 80, 

którzy zdali maturę) 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 

 

Technikum nr 1 

67% 
(4 uczniów spośród 6, 

którzy zdali maturę) 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

w Koluszkach 

 

II Liceum 

Ogólnokształcące 

 

79% 
(11 uczniów spośród 14, 

którzy zdali maturę) 

 
Technikum nr 2 

 

48% 
(12 uczniów spośród 25, 

którzy zdali maturę) 

  
Naukę na studiach: dziennych, wieczorowych i zaocznych podjęło 86 absolwentów 

szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, czyli 69% spośród 

125 uczniów, którzy zdali maturę. Absolwenci, którzy zostali przyjęci na studia stanowią 53% 

wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą w roku szkolnym 

2017/2018. 

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 2018/2019 

Na podstawie osiągniętych wyników nauczania w roku szkolnym 2017/2018 stypendia 

otrzymało 4 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, 

- 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. 

 

 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
za rok szkolny 2017/2018 

 

Powiat Łódzki Wschodni Strona 52 

 

XI. Struktura zatrudnienia nauczycieli ogółem w etatach w szkołach  

i placówkach wg stanu na dzień 30.09.2017 r. (SIO) 
 

Nazwa szkoły/placówki 

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty 

ogółem etaty 
bez 

stopnia 
stażysta   kontraktowy mianowany dyplomowany 

I Liceum Ogólnokształcące  

w Koluszkach 

23,16 

(27 osób) 
0,00 0,39 1,00 6,26 15,51 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr  1  

w Koluszkach 

18,93 

(22 osoby) 
0,00 0,00 0,91 8,80 9,22 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr  2  

w Koluszkach 

29,52 

(36 osób) 
0,00 2,56 2,44 8,09 16,43 

Specjalny Ośrodek  

Szkolno - Wychowawczy  

w Koluszkach 

29,77 

(32 osoby) 
0,00 1,44 1,72 16,00 10,61 

Poradnia  

Psychologiczno - 

Pedagogiczna w Koluszkach 

13,00 

(13 osób) 
1,00 1,00 1,00 4,00 6,00 

OGÓŁEM 
114,38 etatów 

(130 osób) 
1,00 5,39 7,07 43,15 57,77 

 

W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Łódzki Wschodni zatrudniano 130 nauczycieli na 114,38 etatach.  

Dla porównania w roku szkolnym 2016/2017 było zatrudnionych 141 nauczycieli  

na 119,17 etatach. Trzech nauczycieli przebywało na rocznym urlopie dla poratowania 

zdrowia. 

We wszystkich szkołach łącznie w roku szkolnym 2017/2018 najwięcej zatrudnionych było 

nauczycieli dyplomowanych (57,77 etatu), następnie nauczycieli mianowanych (43,15 etatu), 

nauczycieli kontraktowych (7,07 etatu). Mniej zatrudniano nauczycieli stażystów (5,39 etatu). 

Natomiast tylko 1 etat zajmował  nauczyciel bez stopnia (czyli nauczyciel bez przygotowania 

pedagogicznego, zatrudniony za zgodą Łódzkiego Kuratora Oświaty). 
 

Spośród 130 nauczycieli zatrudnionych według stanu na dzień 30 września 2017 r. 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat: 

- 1 osoba posiadała stopień naukowy doktora oraz przygotowanie pedagogiczne, 

- 122 osoby posiadały  dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie 

pedagogiczne,  

- 1 osoba posiadała dyplom ukończenia studiów magisterskich bez przygotowania 

pedagogicznego, 

-  3 osoby posiadały dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i przygotowanie 

pedagogiczne, 

- 1 osoba posiadała dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych bez 

przygotowania pedagogicznego, 

- 2 osoby posiadały wykształcenie średnie zawodowe oraz przygotowanie pedagogiczne 

(są to nauczyciele prowadzący praktyczną naukę zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

nr 1 w Koluszkach, do której są to wystarczające kwalifikacje). 
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Poniżej przedstawiamy na wykresie porównanie struktury zatrudnienia nauczycieli szkół i placówek 

oświatowych w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018. 

 

Wykres nr 4. 
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XII. Awans zawodowy nauczycieli 
 

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

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu 

zawodowego przez nauczycieli. 

W roku szkolnym 2017/2018 żaden z nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego  

w Koluszkach oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach nie zmienił 

stopnia awansu zawodowego. 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach w roku szkolnym 

2017/2018 – 3 nauczycieli otrzymało stopień nauczyciela kontraktowego i 1 nauczyciel – 

dyplomowanego. 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach w roku szkolnym 

2017/2018 – 1 nauczyciel otrzymał stopień nauczyciela kontraktowego. Natomiast 2 

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.  

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach w roku szkolnym 

2017/2018 – 1 nauczyciel otrzymał stopień nauczyciela kontraktowego. 
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XIII. 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 2017/2018.  

 

 

 

Nazwa szkoły Rodzaj prowadzonych zajęć 

I Liceum 

Ogólnokształcące  

w Koluszkach 

- zajęcia przygotowujące uczniów do matury (z języka polskiego, języka angielskiego, języka 

niemieckiego, języka francuskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii, biologii, chemii  

i matematyki), 

- zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów i olimpiad, 

- Szkolne Koło Caritas, 

- Koło Wolontariatu, 

- zajęcia terenowe z biologii i geografii, 

- organizacja wycieczek integracyjnych, 

- organizacja wycieczek krajoznawczych. 

Zespół Szkół  

Ponadgimnazjalnych    

nr 1 w Koluszkach 

- zajęcia przygotowujące uczniów do matury (po 1 godzinie z języka polskiego, języka 

angielskiego, języka niemieckiego i matematyki), 

- koło motoryzacyjne, 

- zajęcia przygotowujące uczniów do akademii i promocji szkoły. 

 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych    

nr 2 w Koluszkach 

- przygotowanie uczniów do Olimpiady Logistycznej, 

- organizacja wycieczek integracyjnych, 

- koło Strzeleckie, 

- koło Mechatroniki, 

- zajęcia dodatkowe dla maturzystów - analizy arkuszy maturalnych, 

- pomoc w organizacji zawodów międzyklasowych w piłkę nożną, 

- organizacja i uczestnictwo w Mistrzostwach w wyciskaniu sztangi, 

- zajęcia na siłowni szkolnej, 

- konsultacje przedmaturalne, 

- porady i konsultacje dla uczniów z trudnościami w nauce – wskazówki do pracy 

samokształceniowej, 

- zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych, 

- poprawy i konsultacje sprawdzianów, 

- przygotowanie do egzaminów potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – rozwiązywanie 

testów, 

- zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.  

Specjalny Ośrodek    

Szkolno - 

Wychowawczy  

w Koluszkach 

- koło informatyczne, 

- zajęcia ze stymulacji polisensorycznej, 

- terapia metodą EEG Biofeedback, 

- terapia behawioralna, 

- zajęcia z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. 
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Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna w 

Koluszkach 

- praca w zespołach zadaniowych, 

- uczestnictwo w Radach Pedagogicznych, 

- szkolenia w ramach WDN, 

- planowanie i przygotowywanie się do zajęć terapeutycznych,  w tym: 

    - tworzenie programów terapii dla poszczególnych dzieci, bądź grupy, 

    - tworzenie i opracowywanie scenariuszy zajęć,  

    - przygotowywanie pomocy dydaktycznych, 

    - prowadzenie ewaluacji zajęć (postępy uczniów), 

- analiza i opracowanie wyników przeprowadzonych badań, 

- sporządzanie opinii i orzeczeń, 

- śledzenie specjalistycznej literatury w zakresie terapii, 

- udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, 

- prowadzenie prelekcji dla rodziców w placówkach oświatowych, 

- prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, 

- uczestniczenie w zebraniach rodziców, konsultacjach organizowanych na terenie placówek, 

- organizacja Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych na terenie Poradni (diagnoza 

logopedyczna i konsultacje, przygotowanie materiałów informacyjnych), 

- organizacja Światowego Dnia Świadomości Autyzmu (przeprowadzenie konsultacji  

dla rodziców na terenie SOSW w Koluszkach; udział w spotkaniach grupy wsparcia  

dla rodziców dzieci autystycznych; przeprowadzenie warsztatów dla rodziców), 

- organizacja Światowego Dnia Świadomości Jąkania (przeprowadzenie konsultacji  

dla rodziców, przygotowanie materiałów informacyjnych w postaci ulotek), 

- opracowywanie specjalistycznych artykułów i ich zamieszczanie na stronie internetowej 

Poradni, 

- włączanie się w akcje charytatywne „Pomagamy Kubie”, 

- organizowanie i przeprowadzenie szkoleń na prośbę różnych instytucji w tym RCPS, 

Komenda Wojewódzka Policji w Koluszkach, 

- uczestnictwo w grupie wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych. 
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XIV. 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, 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni,         

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.  
 

Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 

przedstawia poniższa tabela. 
 

Nazwa 

szkoły/placówki 
Forma doskonalenia 

Liczba 

form 

Poniesione 

wydatki (zł) 

I LO w Koluszkach 
 

kwota 6 124,70 zł 

w tym: 

Studia podyplomowe - 0,00 

Szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje 

oraz inne formy doskonalenia nauczycieli 
3 5 400,00 

Materiały szkoleniowe  2 366,00 

Delegacje 2 358,70 

ZSP nr 1  

w Koluszkach 

 

kwota 5 316,14 zł 

w tym: 

Studia podyplomowe 2 2 250,00 

Szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje 

oraz inne formy doskonalenia nauczycieli 
8 2 498,50 

Materiały szkoleniowe  1 434,51 

Delegacje 1 133,13 

ZSP nr 2  

w Koluszkach 

 

kwota 6 084,02 zł 

w tym: 

Studia podyplomowe 1 1 755,00 

Szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje 

oraz inne formy doskonalenia nauczycieli 
6 3 765,00 

Materiały szkoleniowe  4 411,10 

Delegacje 1 152,92 

SOSW  

w Koluszkach 

 

Kwota 6 375,39 zł 

w tym: 

Studia podyplomowe 3 3 325,00 

Szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje 

oraz inne formy doskonalenia nauczycieli 
20 2 236,00 

Materiały szkoleniowe  1 600,00 

Delegacje 4 214,39 

PPP w Koluszkach 

 

kwota 9 423,63 zł 

w tym: 

Studia podyplomowe 2 4 500,00 

Szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje 

oraz inne formy doskonalenia nauczycieli 
20 3 247,05 

Materiały szkoleniowe  4 1 298,88 

Delegacje - 377,70 

Ogółem kwota wydatków w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2017/2018 33 323,88 
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Niżej zamieszczony wykres pokazuje wielkość dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki 

Wschodni w roku szkolnym 2017/2018, w porównaniu z rokiem szkolnym 2016/2017. 

 

Wykres nr 5.  

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

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

2017/2018 6 124,70 zł 5 316,14 zł 6 084,02 zł 6 375,39 zł 9 423,63 zł

ILO w 

Koluszkach

ZSP nr 1 w 

Koluszkach 

ZSP nr 2 w 

Koluszkach

SOSW w 

Koluszkach

PPP w 

Koluszkach

 

W organizacji doskonalenia nauczycieli w minionym roku szkolnym uczestniczył 

również organ prowadzący, który zorganizował dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych/ 

ponadpodstawowych i placówek oświatowych szkolenia pt. „Ochrona danych osobowych  

przygotowanie do RODO” oraz współfinansował szkolenie dla 1 wicedyrektora  

pt. „Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro – nowe uregulowania prawne w zakresie 

odpowiedzialności, planowania, opisu przedmiotu zamówienia i szacowania wartości, 

regulaminu i sposób dokumentowania”. 
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XV. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi 
 

Nazwa 

szkoły/placówki 

ETATY ADMINISTRACYJNE 

S
ek

re
ta

rz
 

sz
k

o
ły

 

S
ta

rs
zy

 

re
fe

re
n

t/
 

sa
m

o
d

zi
el

n
y
 

re
fe

re
n

t 
  

G
łó

w
n

y
 

k
si

ęg
o
w

y
 

K
si

ęg
o
w

y
 

S
p

ec
ja

li
st

a
 

K
ie

ro
w

n
ik

 

g
o
sp

o
d

a
rc

zy
 

L
ek

a
rz

 

O
g
ó
łe

m
 

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 - 0,50 1,00 - 3,50 

SOSW  

w Koluszkach 
- 1,00 1,00 - 0,50 - - 2,50 

PPP  

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

Razem 3,00 2,00 5,00 0,25 2,00 2,00 0,10 14,35 

 

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 

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 11,50 1,00 4,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 23,00 
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W roku szkolnym 2017/2018 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  

w Koluszkach była zatrudniona również pomoc nauczyciela. Od dnia 1 września 2017 r. 

zatrudniono pomoc w  wymiarze 1,25 etatu, w trakcie roku szkolnego dodatkowo 1,5 etatu. 

 

Na potrzeby zamiejscowych stanowisk pracy w Tuszynie działających w ramach 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach w okresie od dnia 1 września 2017 r. 

do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.  

była zatrudniona sprzątaczka w ramach umowy zlecenia. 
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XVI. Wydatki związane z utrzymaniem szkół i placówek oświatowych 

w roku szkolnym 2017/2018* 
 

 

Nazwa szkoły/placówki 

 

Wynagrodzenia  

i pochodne 

 

Wydatki statutowe 

i na rzecz osób 

fizycznych 

 

Ogółem wydatki  

w roku szkolnym 

2017/2018 

I LO  

w Koluszkach 
1 874 014,00 268 984,00 2 142 998,00 

ZSP nr 1  

w Koluszkach 
1 588 415,00 279 223,00 1 867 638,00 

ZSP nr 2  

w Koluszkach 
2 204 833,00 317 396,00 2 522 229,00 

SOSW  

w Koluszkach 
2 508 907,00 322 863,00

 
2 831 770,00 

PPP  

w Koluszkach 

poradnia 854 843,00 117 322,00 972 165,00 

budynek 59 189,00 90 800,00 149 989,00 

OGÓŁEM 

w roku szkolnym 2017/2018 

9 090 201,00 

87% 

1 396 588,00 

13% 

10 486 789,00 

100% 

  

* bez wydatków inwestycyjnych i wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli  

(w zaokrągleniu do pełnych złotych) 

 

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 2017 roku i za I półrocze 2018 roku. 

W strukturze wydatków ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią  

87%, a wydatki statutowe i na rzecz osób fizycznych 13%.  

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 26 marca 

2018 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  



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
za rok szkolny 2017/2018 

 

Powiat Łódzki Wschodni Strona 62 

 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 638), w którym zmieniono kwoty minimalnego wynagrodzenia nauczycieli 

podwyższając je o ok. 5,35%. 

Od 1 kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli kształtuje się w następujący 

sposób: 

• dla nauczyciela stażysty – 2 900,20 zł (co stanowi wzrost o 147,28 zł), 

• dla nauczyciela kontraktowego – 3 219,22 zł (co stanowi wzrost o 163,48 zł), 

• dla nauczyciela mianowanego – 4 176,29 zł (co stanowi wzrost o 212,09 zł), 

• dla nauczyciela dyplomowanego – 5 336,37 zł (co stanowi wzrost o 271 zł). 

Wynagrodzenie zasadnicze jest elementem wynagrodzenia średniego, do którego 

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

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

ponadwymiarowe). Dlatego w rozporządzeniu wynagrodzenie zasadnicze zwiększane jest  

o taki sam procent, co wynagrodzenie średnie. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego 

spowodował automatyczny wzrost składników wynagrodzenia od niego zależnych. 

Dodatkowo, w tym roku została zlikwidowana czwarta grupa zaszeregowania 

płacowego, przewidziana dla nauczycieli posiadających tzw. pozostałe wykształcenie. 

Nauczyciele, których dotyczy ta zmiana, od 1 kwietnia 2018 r. otrzymują wynagrodzenie 

zasadnicze przewidziane dla trzeciej grupy zaszeregowania płacowego. 

Zwiększenie kwot określonych w zmienionym rozporządzeniu to efekt podwyższenia 

kwoty bazowej służącej do ustalania wysokości nauczycielskich wynagrodzeń. W ustawie 

budżetowej na 2018 r. jest ona na poziomie 2 900,20 zł (od stycznia 2018 r. do kwietnia 2018 r.  

wynosiła 2 752,92 zł). 

 

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli              

obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2018 r. (kwoty w złotych). 

 

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli     

obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r. i jest nadal aktualna. W porównaniu do stawek  

z ubiegłego roku, stawki te uległy wzrostowi. 

 

Poziom wykształcenia 

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela 

nauczyciel 

stażysta 

nauczyciel 

kontraktowy 

nauczyciel 

mianowany 

nauczyciel 

dyplomowany 

1. 
Tytuł zawodowy magistra                  

z przygotowaniem pedagogicznym 
2 417 2 487 2 824 3 317 

2. 

Tytuł zawodowy magistra               

bez przygotowania pedagogicznego, 

tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) 

z przygotowaniem pedagogicznym 

2 127 2 180 2 461 2 889 

3. 

Tytuł zawodowy licencjata 

(inżyniera) bez przygotowania 

pedagogicznego, dyplom ukończenia 

kolegium nauczycielskiego lub 

nauczycielskiego kolegium języków 

obcych, pozostałe wykształcenie 

 

1 877 

 

1 923 

 

2 160 

 

2 525 
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XVII. Doposażenie szkół i placówek oraz zakup pomocy dydaktycznych 
 

Łącznie we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych          

przez Powiat Łódzki Wschodni w roku szkolnym 2017/2018 na doposażenie oraz zakup 

pomocy dydaktycznych wydatkowano 179 194,19 zł. 

 

Lp. Szkoła/placówka Kwota w zł 

1. I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 55 837,53 

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 38 276,56 

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 63 814,00 

4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach 8 214,47 

5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach 13 051,63 

Łącznie 179 194,19 
 

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 

i sponsorów 

1. 

Pomoce dydaktyczne (m.in. komputery 

i programy do pracowni, książki, 

radiomagnetofony, bryły, piłki) 

40 903,91 

32 500,00 od RR 

i Fundacji Grupy PERN 

+ 2 225,00 od osoby 

fizycznej 

2. 

 

Wyposażenie (m.in. komputer, drukarka, 

kalkulator, stoliki i krzesła uczniowskie, 

rejestrator, tablice korkowe, wiertarka, ramki) 

14 933,62 

1 000,00 od osoby fizycznej 

+ 1 703,51 – TU InterRisk 

(rejestrator) 

+ 1 502,11 – RR i Firma 

Jastrzębowski 

 razem 55 837,53 
35 705,62 + 3 225,00 

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. 
Komputery, monitory, oprogramowanie Office, laptop  

z oprogramowaniem, dysk przenośny, tablica interaktywna 
24 320,97 - 

2. 
Imadło, wkrętarka i obcinarka – pomoce dydaktyczne, 

wiertarka i szlifierka kątowa 
2 109,45 - 

3. Wyposażenie gabinetu lekarskiego 4 615,78 - 

4. 
Rolety, pompa do wody + wąż, odkurzacz, gaśnice, 

wycieraczka, kosze, czajnik, stół do tenisa 
2 555,95 - 

5. Książki do przedmiotów mechanicznych 206,84 - 

6. Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych w szkole 4 467,57 - 

 razem 38 276,56 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. 
Drukarka do księgowości, regały do biblioteki, 

meble do gabinetu wicedyrektora 
2 734,00 328,00 

2. 

Projektor z ekranem do pracowni chemicznej, 

metalowe rolety zewnętrzne do sali 

gimnastycznej, pracownia teleinformatyczna: 

karty SLICAN, routery, pracownia 

mechatroniczna: czujnik fotoelektrycznych, 

rozrzerzenia do sterowników, jednostki centralne 

DELL, projektor i tablica interaktywna do 

pracowni języka angielskiego, jednostki centralne 

DELL do pracowni komputerowej 

44 350,00 18 903,00 

3. 
Ksiązki do biblioteki w ramach „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa” 
15 000,00 - 

4. Pozostałe ksiązki, broszury do biblioteki 630,00 - 

5. Sprzęt sportowy: piłki, siatki, rakietki, tablice 1 100,00 - 

 razem 63 814,00 19 231,00 

 

4) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach 

 

Lp. Rodzaj doposażenia/pomocy dydaktycznych 

Poniesione wydatki 

Ogółem w zł 
w tym 

z Rady Rodziców 

1. Laptop dla magazyniera 1 850,01 - 

2. Meble –szafa, 2 regały do sal lekcyjnych 1 442,45 - 

3. 

Drobne wyposażenie (rolety, karnisze, 

przedłużacze, odkurzacz, cerata, rullop na cele 

promocyjne, mata, gaśnice, tablice korkowe, 

apteczka, itp.) 

2 003,40 - 

4. 

Pomoce dydaktyczne - sprzęt sportowy i 

rehabilitacyjny  (z darowizny pieniężnej od firmy 

Dohler Polska) 

2 498,16 - 

5. 
Pomoce dydaktyczne - kule do gry, piłeczki do 

tenisa, mater. edukacyjne 
420,45 - 

 razem 8 214,47 - 

 

5) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach 

 

Lp. Rodzaj doposażenia/pomocy dydaktycznych 
Poniesione 

wydatki w zł 

1. Testy diagnostyczne 11 105,02 

2. Wyposażenie  1 685,94 

3. Pomoce dydaktyczne do zajęć specjalistycznych 260,67 

 razem 13 051,63 
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XVIII. 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 40 120,00 zł.  

 

Lp. Szkoła/placówka 
Kwota w zł    

na remonty 

Kwota w zł  

na inwestycje 

1. I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 14 235,78 0,00 

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 549,75 21 533,46 

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 567,00 0,00 

4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach 2 934,01 0,00 

5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach 300,00 0,00 

Łącznie 18 586,54 21 533,46 

 

 

Koszty poszczególnych remontów i inwestycji wykonanych w roku szkolnym 2017/2018      

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 1 815,40 0,00 

3. Remont podłóg 12 238,50 0,00 

4. Farby do malowania 181,88 181,88 

 razem 14 235,78 181,88 

 

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 

 Remonty:   

1. 
Naprawa oświetlenia w pomieszczeniu 

administracyjnym 
150,00 0,00 

2. Naprawa monitoringu 252,15 0,00 

3. Naprawa kosy spalinowej 147,60 0,00 

 razem 549,75 0,00 

 Inwestycje:   

1. 
Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie ZSP 1  

w Koluszkach 
21 533,46 0,00 

 razem 21 533,46 0,00 

 Razem 22 083,21 0,00 
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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. Naprawa instalacji elektrycznej 387,00 0,00 

2. Naprawa systemu alarmowego 180,00 0,00 

 razem 567,00 0,00 

 

4) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach 

 

Lp. Rodzaj przeprowadzonego remontu/inwestycji 

Poniesione wydatki w zł 

Ogółem w zł w tym  

z Rady Rodziców 

 Remonty:   

1. 
Budowa szklanej gabloty wiszącej na  nagrody  

i puchary 
720,00 720,00 

2. 

Materiały do drobnych napraw  i remontów  

(m.in.: emulsje, pędzle, rozcieńczalnik, listwy, 

narożniki, taśmy, kleje, siedziska do taboretów, 

żarówki, świetlówki, zamki,  klamki, wiertła, 

gniazda, śruby, farby) 

2 214,01 124,30 

 razem 2 934,01 844,30 

 

5) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach 

 

Lp. Rodzaj przeprowadzonego remontu/inwestycji 
Poniesione 

wydatki w zł 

1. 
Bieżące remonty:  

Naprawa urządzenia grzewczego 
 

300,00 

 razem 300,00 
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XIX. Wydatki poniesione za okres 12 miesięcy w 2017 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 
147 617,89 312 486,68 2 117 530,53 3 417 177,55 5 994 812,65 

2 Wynagrodzenie zasadnicze 120 854,03 205 934,72 1 289 553,73 2 014 015,26 3 630 357,74 

3 
Pozostałe składniki wynagrodzeń     

z art. 30 ust.  1 (razem) 
26 763,86 106 551,96 827 976,80 1 403 462,29 2 364 454,91 

4 w tym:      

5 Dodatek za wysługę lat 9 121,63 17 128,20 205 300,18 369 832,89 601 382,90 

6 
Dodatek funkcyjny wynikający            

z pełnienia funkcji kierowniczej 
0,00 0,00 3 600,00 61 100,00 64 700,00 

7 Dodatek opiekuna stażu 0,00 0,00 645,86 1 359,59 2 005,45 

8 Dodatek wychowawcy klasy 0,00 3 067,63 22 152,34 32 143,22 57 363,19 

9 Dodatek za warunki pracy 4 742,59 5 401,03 57 589,76 49 688,59 117 421,97 

10 
Dodatkowe wynagrodzenie za pracę   

w porze nocnej 
928,00 0,00 4 791,32 480,71 6 200,03 

11 Dodatek motywacyjny 900,00 1 919,15 23 198,21 52 501,21 78 518,57 

12 Nagroda jubileuszowa 0,00 0,00 16 468,28 30 487,19 46 955,47 

13 
Nagroda ze specjalnego funduszu 

nagród 
0,00 1 800,00 0,00 33 360,00 35 160,00 

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

15 
Wysokość odprawy emerytalnej           

i rentowej 
0,00 3 421,08 0,00 0,00 3 421,08 

16 

Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku 

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

i art. 28 KN 

0,00 0,00 20 028,15 18 894,00 38 922,15 

17 Inny składnik wynagrodzenia 0,00 1 243,37 0,00 0,00 1 243,37 

18 

Wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw 

2 984,16 31 549,23 258 595,67 461 762,12 754 891,18 

19 Dodatk. wynagrodzenie roczne 3 095,35 25,232,66 159 136,27 245 284,98 432 749,26 

20 Ekwiwalent za urlop 3 244,92 6 564,17 1 606,50 5 181,69 16 597,28 

21 Wynagrodzenie chorobowe 1 747,21 8 934,69 32 603,13 38 643,95 81 928,98 

22 
Wynagrodzenie za ustne egzaminy 

maturalne 
0,00 290,75 3 311,13 2 442,15 6 044,03 

23 Średnia liczba etatów 4,697 7,970 41,719 54,314 108,700 

24 
Średnie wynagrodzenie na etat        

w Powiecie Łódzkim Wschodni       

za  2017 rok 

2 619,01 3 920,79 5 075,70 6 291,52 x 

25 
Średnie wynagrodzenie                    

do osiągnięcia przez nauczyciela      

w 2017 roku               

2 752,92 3 055,74 3 964,20 5 065,37 x 
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W szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni średnie 

wynagrodzenie osiągnięte w 2017 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  2 619,01 zł na etat (powinien 2 752,92 zł), 

- nauczyciel kontraktowy osiągnął  3 920,79 zł na etat (powinien 3 055,74 zł), 

- nauczyciel mianowany osiągnął  5 075,70 zł  na etat (powinien 3 964,20 zł), 

- nauczyciel dyplomowany osiągnął  6 291,52 zł  na etat (powinien 5 065,37 zł). 

Po przeprowadzeniu analizy wydatków poniesionych w 2017 roku na wynagrodzenia 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki 

Wschodni stwierdzono, że w 2017 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 6 667,38 zł (bez nauczycieli szkoły  

w Tuszynie). 
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XX. 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 3 etap okręgowy 

 

2. 

Finał Centralny XXXIV Ogólnopolskiej 

Olimpiady Wiedzy Turystyczno – 

Krajoznawczej LZS 

1 
1 uczeń zajął IV 

miejsce 

konkursy 

(różna 

tematyka) 

1. 
XI Międzyszkolny Konkurs  

„Człowiek – Równowaga – Zdrowie” 
3 

1 uczeń zajął I miejsce 

w kategorii - plakat 

 

2. 

Powiatowy Konkurs historyczny 

„Droga do wolności”  

 

6 

1 uczeń zajął I miejsce 
w kategorii esej  

historyczno –  literacki 

3 uczniów zajęło II 
miejsce w kategorii „postać” 

3. 
Powiatowy Konkurs historyczny 

„Bohaterowie drogi do wolności” 
2 2 uczniów – II miejsce 

4. 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 

o Prawie Wyborczym 

„Wybieram wybory” 

 

14 

1 uczeń zajął II miejsce 

w województwie 

5. 

Konkurs na esej 

pt.: „Co zrobiłbym na miejscu  

Marszałka Piłsudskiego 

11 listopada 1918 r.? Alternatywna historia 

polskiej niepodległości” 

 

2 

 

1 uczeń zajął I miejsce 

1 uczennica –  zdobyła 

wyróżnienie 

6. 

Ogólnopolski Konkurs historyczno – 

plastyczny na projekt muralu 

upamiętniającego żołnierzy „Cichociemnych” 

9 

 

2 uczennice zdobyły 

wyróżnienie 

7. 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom” 
3 1 uczeń zajął I miejsce 

8. 

Konkurs „Niezwyciężeni 

1918 – 2018. Pokolenia Niepodległej” 

(film o lokalnym bohaterze) 

 

3 

 

awans na etap centralny 

(rozstrzygnięcie 

w XI 2018) 

zawody 

sportowe 

1. Rejonowe Zawody Piłki Nożnej 11 III miejsce 

2. Powiatowe Zawody Piłki Nożnej 11 I miejsce 

 

3. 

Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa 

Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego 

we Wrocławiu 

1 
1 uczennica  

– III miejsce 

4. 
Mistrzostwa Województwa Łódzkiego  

w strzelaniu z broni pneumatycznej 
1 

 

1 uczennica – I miejsce 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 

 

 Lp. Nazwa 
Liczba 

uczestników 

Liczba laureatów 

i miejsce, które zajęli 

olimpiady 

1. 

XIX Ogólnopolska Olimpiada 

Techniki Samochodowej 

w Warszawie 

3 - 

2. Olimpiada Wiedzy Technicznej 15 - 

3. 
Olimpiada „Warto wiedzieć więcej 

o ubezpieczeniach społecznych” 
5 - 

konkursy  

(różna 

tematyka) 

1. 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom” (etap gminny) 

3 - 

2. 

Konkurs wiedzy o prawie pracy 

i BHP „Poznaj swoje prawa 

w pracy” 

Etap szkolny 

– 25 

Etap regionalny 

–  1 

- 

3. 
Powiatowy Konkurs historyczny 

„Bohaterowie drogi do wolności” 
2 2 uczniów – II miejsce 

zawody  

1. 
Jesienne biegi przełajowe  

„Od przedszkola do seniora” 
16 

Klasyfikacja 

drużynowa – II miejsce 

Kategoria chłopcy 

– II miejsce 

Kategoria dziewczyny 

– III miejsce 

sportowe 2. Powiatowe Zawody Piłki Nożnej 1 drużyna II miejsce 

 3. 
Mistrzostwa Powiatu 

w Piłce Siatkowej chłopców 
7 

Drużyna 7 osobowa 

– I miejsce 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 

 

 Lp. Nazwa 
Liczba 

uczestników 

Liczba laureatów 

i miejsce, które zajęli 

olimpiady 

1. Olimpiada Wiedzy Technicznej 10 
1 uczeń – kwalifikacje 

do etapu II 

2. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna 30 
1 uczeń – kwalifikacje 

do etapu wojewódzkiego 

konkursy 

(różna 

tematyka) 

1. 
Wojewódzki konkurs „Najlepsza 

praca modelowo - konstrukcyjna” 
4 1 uczeń – I miejsce 

2. 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom” 

1 1 uczeń – III miejsce 

3. 
Powiatowy Konkurs historyczny 

„Bohaterowie drogi do wolności”  
5 I miejsce 

4. 
Powiatowy Konkurs historyczny 

„Droga do wolności” 
8 II i III miejsce 
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5. 
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 

Biblijnej 
9 - 

6. 
Ogólnopolski konkurs historyczno – 

medialny „Policjant w służbie historii” 
2 - 

7. 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 

o Prawie Wyborczym 

„Wybieram wybory” (etap szkolny) 

16 - 

zawody 

sportowe 

1. 
Jesienne biegi przełajowe  

„Od przedszkola do seniora” 
20 drużynowo – I miejsce 

2. 
Mistrzostwa Powiatu 

w Piłce Siatkowej chłopców 
12 II miejsce 

3. Powiatowe Zawody Piłki Nożnej 12 III miejsce 

4. 
VIII Mistrzostwa w Wyciskaniu 

Sztangi 
20 - 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach 
 

 Lp. Nazwa 
Liczba 

uczestników 

Liczba laureatów i miejsce, 

które zajęli 

olimpiady 1. 
XIX Dziecięca Olimpiada 

Sportowa w Łodzi 
7 I miejsce –  drużynowo 

 

1. 

„Ja w roli Stróża Prawa” – 

konkurs Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Łodzi 

10 - 

2. 
Wojewódzki Konkurs Plastyczny 

„W Barwach Narodowych” 
12 - 

3. 
Międzyszkolny Konkurs 

„Świąteczne Inspiracje” 
10 - 

konkursy 

(różna 

tematyka) 
4. 

V Międzyszkolny Konkurs 

Wiedzy O Polsce „Piękno Polski 

w Kulturze i Sztuce” 

2 klasa 

Gimnazjum 

2 klasa SPdP 

wyróżnienie 

 

5. 

XVII Ogólnopolski Konkurs 

Plastyczny Dla Dzieci  

i Młodzieży z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną „Moja rodzina  

w kolorach świata” 

6 - Internat 
1 uczeń – I miejsce 

1 uczennica –  wyróżnienie 

6. 
Gminny projekt „Respekt znaczy 

szacunek” – III edycja 

wszystkie 

klasy 
5 uczniów zdobyło I miejsce 

 7. 

V Gminny Przegląd Teatrów 

Profilaktycznych w Szkole 

Podstawowej w Różycy 

1 grupa - 

zawody 

sportowe 
1. 

Mistrzostwa Łodzi w Tenisie 

Stołowym Klas Terpeutycznych 
4 4 uczniów – I miejsce 
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2. 
XIX Turniej Unihokeja  

o „Złoty Krążek” 
6 IV miejsce – drużynowo 

3. 

Wojewódzkie Mistrzostwa  

w Biegach Przełajowych  

w Arturówku 

7 

2 uczniów – I miejsce 

1 uczennica – III miejsce 

1 uczeń – IV miejsce 

4. 
Turniej Andrzejkowy w Tenisa 

Stołowego w Łodzi 
7 

2 uczniów – I miejsce 

3 uczniów – IV miejsce 

2 uczniów – V miejsce 

5. 
XV Wielobój Pływacki „My też 

potrafimy” w Konstantynowie 
7 

2 uczniów – I miejsce 

1 uczeń – II miejsce 

4 uczniów – IV miejsce 

 

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

Były to m.in. „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”, „Najpiękniejszy wystrój klas”, 

„Zimowy krajobraz w górach”, „Logo e-twinning”, „Ilustracja do ulubionej książki” oraz festiwal 

recytatorski „Polscy poeci dzieciom”. 
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XXI. Współpraca szkół i placówek z lokalnymi instytucjami  

oraz organizacjami pozarządowymi w roku szkolnym 2017/2018 
 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOLUSZKACH 
 

W roku szkolnym 2017/2018 I Liceum Ogólnokształcące współpracowało z: 

 organizacją AIESEC – zajęcia ze studentami w języku angielskim; 

 Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – uczniowie jako wolontariusze uczestniczyli       

w akcji zbiórki pieniędzy; 

 Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach – organizacja 

balu dla dzieci z SOSW i Warsztatów Terapii Zajęciowej; 

 Caritasem Archidiecezji Łódzkiej – działania na rzecz ludzi będących w trudnych 

sytuacjach materialnych; 

 Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi – organizacja 

„Wampiriady” – szkolnej akcji krwiodawstwa; 

 Schroniskiem dla Zwierząt w Głownie – pomoc bezdomnym zwierzętom polegająca          

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

 Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MGOPS) w Koluszkach  

w zakresie zapewnienia obiadów uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej; 

udział uczniów w akcji „Szlachetna Paczka”; 

 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach w zakresie pomocy uczniom 

wymagającym wsparcia i szczególnej opieki wychowawczej; 

 Miejskim Ośrodkiem Kultury w Koluszkach – wspólne zorganizowanie seansu 

filmowego ,,Najlepszy” w kinie ,,Odeon”; organizacja w sali widowiskowej MOK  

dla gimnazjalistów Wielkiej Lekcji Geografii Europy Południowej (60 uczniów 

gimnazjów); 

 Akademicką Orkiestrą Politechniki Łódzkiej – wykonanie koncertu, pod dyrekcją 

prof. Ryszarda Jana Osmolińskiego z okazji 100 – lecia istnienia Liceum podczas 

uroczystej Gali Jubileuszowej; 

 Lasami Państwowymi Nadleśnictwa Brzeziny – współorganizacja rajdu rowerowego 

dla 21 uczniów, zakończonego pogadanką i ogniskiem w leśniczówce Janówka; 

 Miejską Biblioteką Publiczną w Koluszkach – udział uczniów w narodowym czytaniu 

,,Wesela” S. Wyspiańskiego; 

 Urzędem Miejskim w Koluszkach – wspólna akcja ,,Sprzątania świata” i wsparcie  

projektu ,,Lisowice” (uczniowie wystąpili w programie TVP 3 promując walory tego 

regionu); 

 Politechniką Łódzką – udział w wykładach z okazji Światowego Dnia Wody (kl. Iab, IIb), 

zajęcia i warsztaty dla uczniów z chemii i fizyki pomagające w wyborze kierunków 

studiów; udział uczniów w warsztatach chemicznych; 

 wydawnictwem OPERON w zakresie organizacji próbnej matury; 

 Uniwersytetem Łódzkim  (UŁ) w projekcie „Zdolny uczeń – świetny student”;  

 Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach – ćwiczenia próbnej 

ewakuacji szkoły (wszyscy uczniowie i pracownicy), pomoc strażaków w organizacji 

100 – lecia szkoły; 

 lokalną gazetą „Tydzień w Koluszkach”, na łamach której publikowane były informacje 

o wydarzeniach w szkole oraz opisane wydarzenie „Wieczór Gór i Przygody”; 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
za rok szkolny 2017/2018 

 

Powiat Łódzki Wschodni Strona 74 

 

 Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi i Urzędem Marszałkowskim w Łodzi – realizacja 

muralu poświęconego Katarzynie Kobro i Władysławowi Strzemińskiemu na ścianie 

szkoły z okazji 100 – lecia istnienia naszego liceum; 

 Archidiecezją Łódzką – udział ks. dr Ireneusza Pękalskiego – biskupa pomocniczego 

Archidiecezji Łódzkiej w uroczystej mszy św. z okazji 100 – lecia szkoły; 

 NBP – udział uczniów w projekcie „Biznesplan? To nie takie trudne”, (w ramach zajęć  

ekonomia w praktyce); 

 lokalnymi instytucjami – pomoc finansowa instytucji lokalnych w przygotowaniu 

jubileuszu 100 – lecia istnienia szkoły: koncertu, publikacji książkowej, poczęstunku itp.; 

 uczniami innych szkół – pomoc uczniów z Liceum w zorganizowaniu dla dzieci  

i młodzieży koluszkowskich szkół VIII Rajdu Koluszkowskiego; 

 Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki 

Łódzkiej – udział uczniów klas III w „Salonie Maturzystów”; 

 TVP 3 – patronat medialny nad Jubileuszem 100 – lecia istnienia szkoły. 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KOLUSZKACH 
 

W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 

współpracował z: 

 lokalną gazetą „Tydzień w Koluszkach”, na łamach której publikowane były informacje 

o wydarzeniach w szkole; 

  Komendą Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach – 

funkcjonariusz Zespołu ds. Nieletnich i Patologii prowadził zajęcia edukacyjne  

w klasach pierwszych pt. „Nieletni w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach 

nieletnich” mające na celu przeciwdziałanie demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu 

młodzieży; zorganizowanie wywiadówki profilaktycznej dla rodziców pt.: „Razem bezpieczniej 

– Profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie agresji i przemocy, bezpieczeństwo 

uczniów w sieci”. Podczas spotkania odbyła się prezentacja tzw. „walizki edukacyjnej”; 

 Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej w Łodzi – pracownicy poprowadzili zajęcia 

warsztatowe pod hasłem: „Profilaktyka uzależnień – nikotynizm, profilaktyka HIV/AIDS; 

 Fundacją Grupy PERN S.A. – wypożyczenie wystawy: „W drodze do niepodległości”  

i udostępnienie jej uczniom oraz środowisku lokalnemu; 

 Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi – we współpracy  

z Centrum zorganizowano dwie akcje honorowego krwiodawstwa; 

 Fundacją Wsparcia Psychospołecznego w Łodzi – zajęcia edukacyjne na tematy:  

„Nie poddaj się – przezwyciężysz kryzys”, „Profilaktyka HIV/AIDS”; 

 Sądem Rejonowym w Brzezinach w zakresie wychowawczych problemów z uczniami; 

 Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MGOPS)  w Koluszkach w zakresie 

trudnej sytuacji materialnej uczniów; 

 Akademią Wieku Dojrzałego w Koluszkach – zorganizowano jedno spotkanie 

międzypokoleniowe; 

 Firmami Hella, Mahle, Schaefler, Procad S.A. – przedstawiciele firm zorganizowali  

w szkole cykl szkoleń mechanicznych i informatycznych dla uczniów kształcących  

się w zawodach: technik pojazdów  samochodowych, technik informatyk 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 2 w Koluszkach i okolicznymi gimnazjami – promocja szkoły. 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KOLUSZKACH 
 

W roku szkolnym 2017/2018 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; 

 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; 

 Centrum Edukacji, Diagnozy i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej „Progress”. 

Realizacja programu profilaktycznego „Media w moim życiu” – przeciwdziałanie 

agresji i przemocy wśród uczniów w sieci. Uświadomienie zagrożenia, które można 

napotkać w cyberprzestrzeni (cyberprzemoc, cyberstalking, pedofilia), praktyczne 

wskazówki na temat bezpiecznego korzystania z sieci internetowej oraz informacji 

odnośnie tego, do kogo można zwrócić się o pomoc;  

 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 w zakresie specjalistycznej 

diagnozy, pomocy terapeutycznej, psychologicznej dla uczniów oraz rodziców; 

 Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Brzezinach – 

konsultowanie indywidualnych przypadków, monitoring ze strony kuratora uczniów 

dozorowanych, kontrola zachowania i sytuacji podopiecznych; 

 Urzędem Miejskim w Koluszkach (Wydziałem Oświaty) 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 

„Góry Grosza” polegająca na zbiórce monet groszowych w celu dofinansowania 

rodzinnych domów dziecka, programów terapeutycznych dla dzieci najbardziej 

poszkodowanych przez los; 

 Stowarzyszeniem Wiosna – działania  na rzecz pomocy rodzinie będącej w kryzysie. 

Wyłonienie rodzin do Ogólnopolskiego Projektu pomocy rodzinom, które znalazły  

się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn; 

 Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP w Łodzi – spotkanie z uczniami  

w ramach poradnictwa zawodowego: 

 Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach – promocja 

organizacji wolontariatu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, "Andrzejki 

Integracyjne", coroczna zabawa andrzejkowa przeznaczona dla dzieci ze Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach oraz Dzieci ze Stowarzyszenia 

Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych w Koluszkach (zabawa i poczęstunek); 
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 Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi – coroczna akcja (dwa 

razy w roku szkolnym) oddawania krwi oraz pozyskania książeczki członkowskiej 

Honorowego Krwiodawcy oraz spotkanie edukacyjne z trenerem RCKiK – prelekcja 

informacyjno – edukacyjna. Temat spotkania: „Moja czysta krew zależy ode mnie”, 

głównym celem prelekcji było uświadomienie uczniom, że krew to niejednokrotnie 

jedyny lek, który może ocalić życie drugiego człowieka; 

 Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej z Łodzi – zajęcia edukacyjno – profilaktyczne. 

Spotkanie edukacyjno – profilaktyczne pt. „Bądź bezpieczny w dobie HIV/AIDS” 

prowadzonym przez edukatora/konsultanta Krajowego Centrum ds. AIDS; 

 Fundacją Wsparcia Psychospołecznego z Łodzi - zajęcia psychoedukacyjne z zakresu 

ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka HIV/AIDS, podwyższenie poziomu wiedzy 

wśród młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia; 

 Fundacją Jaś i Małgosia – obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, włączenie 

szkoły do Ogólnopolskiej Akcji „Chcemy być sobą” oraz 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 chętnych 

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”. 

Wykorzystanie spotu oraz prezentacji multimedialnej ze strony Fundacji Jaś i Małgosia 

podczas godzin wychowawczych; 

 Urzędem Miejskim w Koluszkach – udział całej społeczności szkolnej w Gminnym 

Programie Profilaktycznym „Respect – znaczy szacunek”. Promowanie wzorców zachowań 

godnych naśladowania, wyróżnienie uczniów, którzy prezentują postawę szacunku dla 

innych, otaczającego nas świata oraz najważniejszych wartości, kształtowanie właściwych 

relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Wyłonienie  

15 wspaniałych, zaproszenie rodziców na oficjalne wręczenie listów gratulacyjnych; 

 Domem Małego Dziecka w Łodzi – zbiórka zabawek, ubrań, słodyczy oraz środków 

czystości dla podopiecznych z tego Domu. 

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W KOLUSZKACH 
 

W roku szkolnym 2017/2018 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach 

współpracował z: 

 Komendą Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach, spotkanie 

dotyczące bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym, zasad bezpiecznego poruszania się 

po drodze, na co należy zwrócić uwagę w czasie przechodzenia przez pasy w miejscu, 

gdzie obowiązuje sygnalizacja świetlna i tam gdzie jej nie ma, jakie zasady obowiązują 

podczas przewożenia dzieci samochodem czy busem itp.; 

 Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Komendą Wojewódzką Policji                

w Łodzi, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach oraz Warsztatami 

Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem":  

– dwie edycje spotkań w Ośrodku pilotażowego szkolenia dla funkcjonariuszy Policji  

pn. „Niepełnosprawność intelektualna – symptomy i ich identyfikacja oraz  proponowane  

metody i formy  podejmowania czynności służbowych przez funkcjonariuszy Policji”; 

 Kościołem pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach – Orszak Trzech Króli, 

którego celem jest promowanie tradycji bożonarodzeniowej, integracja społeczności 
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lokalnej, prezentacja twórczości artystycznej związanej z tym okresem. Orszak rozpoczął 

się uroczystą Eucharystią. Po Mszy został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszą szopkę 

bożonarodzeniową. Tuż przed wyruszeniem kolędowego korowodu wystąpili 

podopieczni ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Stowarzyszenia 

Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach z przedstawieniem jasełkowym 

„Niebiańska interwencja”; 

 Miejskim Ośrodkiem Kultury w Koluszkach – wspólne kolędowanie różnych środowisk 

gminy, organizacja spotkania filmowego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych, bezpłatny wstęp do kina na projekcje filmów; 

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

Środowiska – udział uczniów w miejsko – gminnym projekcie „Respekt znaczy szacunek”, 

spotkanie przewodniczącej Komisji z uczniami na temat  profilaktyki zdrowotnej i higieny, 

występ szkolnej grupy teatralnej „Tacy sami” podczas koncertu kolęd zorganizowanego 

przez UM w Koluszkach i Komisję w MOK w Koluszkach, współorganizacja akcji „Polska 

na niebiesko” szerzącej wiedzę nt. autyzmu w społeczności lokalnej (artykuły tematyczne w 

lokalnej gazecie „Tygodniu w Koluszkach”, bezpłatne konsultacje specjalistów, spotkanie 

otwarte „Zrozumieć autyzm”); 

 Miejską Biblioteką Publiczną w Koluszkach – wizyty uczniów podczas wystaw 

czasowych prezentowanych w bibliotece, wspólne czytanie, rozwiązywanie zagadek, 

prelekcje, zajęcia plastyczne; 

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

Dnia Dziecka; 

 Przedsiębiorstwem AGAT w Koluszkach – dożywianie uczniów (drugie śniadania, 

obiady), udział uczniów wraz z opiekunami w imprezie „Choinka z Agatem”; 

 I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach – coroczny, integracyjny bal karnawałowy 

podopiecznych Ośrodka i uczniów I LO w Koluszkach; 

 Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, udział wychowanków SOSW 

w imprezach integracyjnych na terenie szkoły, zajęcia w bibliotece szkolnej; 

 Szkołą Podstawową w Kurowicach – prelekcje i pogadanki specjalistów Ośrodka  

w klasach integracyjnych na terenie SP w Kurowicach, na temat problemów  

i funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu; 

 Sołectwem Katarzynów – Zygmuntów – kilkoro dzieci z placówki wraz z rodzicami 

gościło w progach świetlicy sołectwa. Odbyło się tam integracyjne spotkanie 

mikołajkowe. W ramach tej imprezy wszyscy zgromadzeni mogli obejrzeć przedstawienie 

Teatru Lalki „Widzi Misię” z Łodzi pt. „Żabi królewicz” oraz uczestniczyć w warsztatach 

plastyczno – muzycznych, podczas których przygotowywano ozdoby na choinkę  

i śpiewano przy akompaniamencie gitarowym świąteczne piosenki; 

 Radą Sołecką Regny – od trzech lat uczniowie Ośrodka są zapraszani wraz ze swymi 

opiekunami na spotkanie integracyjne do świetlicy wiejskiej w Regnach. Podczas 

spotkania szkolna grupa teatralna „Tacy sami” zaprezentowała mieszkańcom Regien 

jasełka pt. „Niebiańska interwencja”; 

 Szkołą Podstawową w Wiśniowej Górze – grupa teatralna Ośrodka „Tacy sami” 

prezentowała swoje najnowsze przedstawienie pt. „Poczwarka”; 

 Szkolą Podstawową nr 1 w Tuszynie – integracyjne spotkanie dzieci i młodzieży  

oraz występ grupy teatralnej „Tacy sami” podczas Powiatowych Dni Rodziny; 

 Arboretum w SGGW w Rogowie – spotkanie w arboretum podczas Majówki,  występy 

grupy teatralnej „Tacy sami”; 

 Szkołą Podstawową Specjalną nr 128 w Łodzi oraz Stowarzyszeniem Bliżej Siebie – 

grupa teatralna „Tacy Sami” zaprezentowała pantomimę „Poczwarka”  na  III Wojewódzkim 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
za rok szkolny 2017/2018 

 

Powiat Łódzki Wschodni Strona 78 

 

Przeglądzie Talentów Uczniów Szkół Specjalnych "Mam Dar, Mam Czar"  organizowanym 

na scenie Domu Kultury Ariadna; 

 Caritas oddział w Łodzi – wieloletnia współpraca oparta na integracyjnych spotkaniach  

z młodzieżą ze świetlicy środowiskowej z Caritas – występy sceniczne, zajęcia ruchowo 

– plastyczne, poczęstunek; 

 Fundacją „Dajmy Dzieciom Siłę” – zorganizowanie przez placówkę spotkań, inscenizacji 

przedstawień teatralnych, spotkania związane z tematyką bezpiecznego internetu, 

występy grupy teatralnej „Tacy sami”; 

 Fundacją „Integracja Jana Pawła II” w Łodzi –  udział w zabawach integracyjnych  

w Atlas Arenie w Łodzi, integracja, wspólna zabawa z osobami pełnosprawnymi; 

 Polskim Towarzystwem Społeczno - Sportowym w Łodzi, popularyzacja sportu wśród 

osób niepełnosprawnych; 

 Uczniowskim Klubem Sportowym „Plantuś” w Łodzi – popularyzacja sportu wśród osób 

niepełnosprawnych, integracja z osobami pełnosprawnymi, 

 Stowarzyszeniem Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach – integracyjne 

spotkanie pn. „Kwiecień Światowym Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu”, w celu 

propagowanie wiedzy na temat autyzmu; 

 Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Koluszkach – 

spotkanie dotyczące integracji, tolerancji, funkcjonowania, potrzeb i uwrażliwiania  

na potrzeby osób niepełnosprawnych. 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W KOLUSZKACH 
 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach w roku szkolnym 2017/2018 

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; 

 Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach – szkolenia  

dla rodziców, udział w grupie wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem, organizacja 

Dnia Świadomości Autyzmu, konsultacje dotyczące funkcjonowania uczniów; 

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

kierowanie dzieci będących pod opieką Poradni na bezpłatne konsultacje laryngologiczne                

i audiologiczne w celu uzyskania kompleksowej diagnozy o dziecku; 

 Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie – pełnienie przez pracownika Poradni 

funkcji koordynatora w projekcie „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy 

psychologiczno – pedagogicznej”, pełnienie funkcji eksperta do spraw diagnozy 

funkcjonalnej; 

 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, 

współorganizacja spotkania Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, 

Powiatowych Społecznych Rad ds. Niepełnosprawnych oraz przedstawicieli powiatów 

regionu łódzkiego pn. „Rodzina wobec niepełnosprawności dziecka. Diagnoza, problemy 

i rozwiązania”; 

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – konsultacje dotyczące rozwiązywania 

problemów wychowawczych i edukacyjnych dzieci znajdujących się w rodzinach 

zastępczych, pełnienie funkcji przewodniczącej Społecznej Rady ds. Osób 
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Niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim; 

 Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koluszkach – kierowanie 

klientów Poradni potrzebujących wsparcia materialnego, konsultacje z pracownikami 

socjalnymi odnośnie sytuacji w rodzinach zagrożonych uzależnieniem i przemocą; 

 Komendą Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach – 

podejmowanie wspólnych działań w stosunku do młodzieży zagrożonej niedostosowaniem 

społecznym, działań prewencyjnych, udział  pracowników Poradni w akcjach, debatach 

m.in. dotyczących bezpieczeństwa oraz profilaktyki w szkołach publicznych; 

 Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi – współorganizacja szkolenia dla naczelników  

z wydziału prewencji pt. „Niepełnosprawność intelektualna – symptomy i ich identyfikacja 

oraz proponowane metody i formy podejmowania czynności służbowych przez 

funkcjonariuszy Policji”; 

 Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Brzezinach – konsultacje 

pracowników Poradni z kuratorami sądowymi w sprawie opieki nad dziećmi 

zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, pełnienia opieki nad dziećmi przez 

rodziców klientów Poradni, uczestniczenie w interwencjach jako obserwatorzy; 

 Ośrodkiem Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach – udział pracowników Poradni 

w spotkaniach pedagogów, konferencjach psychologicznych, kierowanie klientów 

wymagających pomocy psychoterapeutycznej; 

 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” 

oraz opracowanie ekspertyzy; 

 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Tomaszowie Mazowieckim – szkolenie  

z zakresu stosowania narzędzia „TROS-KA” i standardów pomocy psychologiczno  

– pedagogicznej; 

 Polskim Towarzystwem Logopedycznym – udział w szkoleniach, konferencjach, 

organizowanie dyżurów pracowników merytorycznych Poradni, działalność informacyjno 

– edukacyjna; 

 Polskim Towarzystwem Neurologopedycznym – udział w szkoleniach, konferencjach, 

organizowanie dyżurów pracowników merytorycznych Poradni, działalność informacyjno 

– edukacyjna; 

 Fundacją Innopolis – organizacja konferencji „Nastolatek w szkole”, wsparcie nauczycieli, 

pedagogów szkół w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych; 

 Integracyjnym Ośrodkiem Leczeń i Rehabilitacji im. Jana Pawła II Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej – kierowanie dzieci i rodziców z rejonu działania PPP do lekarzy specjalistów  

i na badanie słuchu (bezpłatnie); 

 Fundacją Poza Schematami – pozyskiwanie materiałów merytorycznych, działalność 

informacyjno – edukacyjna; 

 Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem, oddział w Kutnie – zorganizowanie 

przedstawienia teatralnego dla dzieci z terenu miasta i gminy Koluszki, pozyskanie 

narzędzi diagnostycznych, niezbędnych do pracy pedagoga i terapeuty. 

 

 

 

 

 

 

 


