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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;  

− zlikwidowanie I klasy gimnazjum, a w latach następnych kolejnych jego klas 

(w przypadku Powiatu Łódzkiego Wschodniego Gimnazjum nr 3 Specjalne 

w Koluszkach zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach); 

− przekształcenie zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę I stopnia, która jest 

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

prowadzone były klasy zasadniczej szkoły zawodowej do czasu likwidacji tych klas; 

− przekształcenie szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 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 

2018/2019 sieć szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni obejmowała następujące 

szkoły: 

 

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

ul. Kościuszki 16. 

 

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

(od dnia 1 września 2019 r. zmiana nazwy na Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach): 

− Technikum nr 1 w Koluszkach, 

− Branżowa Szkoła I stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Koluszkach. 

  

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

(od dnia 1 września 2019 r. zmiana nazwy na Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach): 

− Technikum nr 2 w Koluszkach, 

− II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach.   

 

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

− Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Koluszkach z klasami Gimnazjum nr 3 Specjalnego 

w Koluszkach, 

− Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Koluszkach, 

− 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 i Rzgowie. 
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II. Stan organizacyjny szkół 
(wg SIO na dzień 30.09.2018r.) 

 

Nazwa szkoły Liczba oddziałów  Liczba 

uczniów ogółem w tym ilość klas 

I LO w Koluszkach 11 4 kl. I, 3 kl. II, 4 kl. III 262 

ZSP nr 1 

w Koluszkach 
6 
 

− w technikum 3 oddz.:  

1 kl. I, 1 kl. II, 1 kl. III, 0 kl. IV – razem uczniów 65 

− w branżowej szkole I stopnia 2 oddz.:  

1 kl. I, 1 kl. II, 0 kl. III – razem uczniów 51 

− w klasach zasadniczej szkoły zawodowej 1 oddz.:  

0 kl. I, 0 kl. II, 1 kl. III – razem uczniów 20 

136 

 

ZSP nr 2 

w Koluszkach 
13 

 

− w liceum ogólnokształcącym 3 oddz.:  

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

− w technikum 10 oddz.:  

2 kl. I, 4 kl. II, 2 kl. III, 2 kl. IV – razem uczniów 194 

262 

 

Razem szkoły 
ponadgimnazjalne/ 

ponadpodstawowe 
30 660 

SOSW 

w Koluszkach 
10 

− 7 oddz. w szkole podstawowej specjalnej – razem 

uczniów 38 

− 2 oddz. w klasach gimnazjum specjalnego – 

razem uczniów 9 

− 1 oddz. w szkole specjalnej przysposabiającej 

do pracy – razem uczniów 10 

57 

 

Razem wszystkie szkoły     40 717 
zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze 
X X 13 

zajęcia wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka 
X X 24 

 

W szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych (z wyjątkiem Szkoły Specjalnej 

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

2018/2019 kształciło się łącznie 660 uczniów w 30 oddziałach. Poniższy wykres pokazuje 

ogólną liczebność poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w Powiecie 

oraz liczbę oddziałów w każdej z nich.  
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Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 w porównaniu z rokiem szkolnym 

2017/2018 

 

Nazwa szkoły Liczba uczniów 

w roku szkolnym 

2018/2019 
(dane wg SIO  

na 30.09.2018r.) 

w roku szkolnym 

2017/2018 
(dane wg SIO  

na 30.09.2017r.) 

I LO w Koluszkach 262 252 

ZSP nr 1 w Koluszkach 136 154 

ZSP nr 2 w Koluszkach 262 276 
Razem szkoły ponadgimnazjalne/ 

ponadpodstawowe 
660 682 

SOSW w Koluszkach 
(łącznie z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi,  

bez zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) 

70 64 

OGÓŁEM  730 746 

 

Reasumując, w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach ponadgimnazjalnych/ 

ponadpodstawowych o 22 zmniejszyła się liczba uczniów w porównaniu do roku szkolnego 

2017/2018, natomiast w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach liczba 

uczniów zwiększyła się o 6. Zmniejszyła się również liczba dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju z 29 w roku szkolnym 2017/2018 na 24 w roku szkolnym 2018/2019. 

 

 

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 w porównaniu z rokiem szkolnym 

2017/2018 

 

Nazwa szkoły Liczba oddziałów 

w roku szkolnym 

2018/2019 
(dane wg SIO  

na 30.09.2018r.) 

w roku szkolnym 

2017/2018 
(dane wg SIO  

na 30.09.2017r.) 

I LO w Koluszkach 11 10 

ZSP nr 1 w Koluszkach 6 7 

ZSP nr 2 w Koluszkach 13 15 

Razem szkoły ponadgimnazjalne/ 

ponadpodstawowe 
30 32 

SOSW w Koluszkach 10 9 

OGÓŁEM  40 41 

 

Porównując rok szkolny 2018/2019 z poprzednim rokiem szkolnym należy stwierdzić,  

że liczba oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych zmniejszyła  

się o 2, natomiast w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach 

zmniejszyła się o 1.  
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SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE/PONADPODSTAWOWE 

  

Zawody, rozszerzenia w poszczególnych klasach szkół 

ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach (11 oddziałów): 

 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:  

− klasa I a – matematyka, informatyka, fizyka,  

− klasa I b – matematyka, biologia, chemia, 

− klasa I c – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, 

 

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

- klasa I d1 – język polski, język angielski, biologia,  

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

 

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

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

- klasa II b – matematyka, biologia, chemia,  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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: matematyka, biologia, chemia,  

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

o społeczeństwie,       

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

biologia.  

 

Współpraca z uczelniami: 

 

Uniwersytet Łódzki 

➢ W roku szkolnym 2018/2019 5 uczniów Liceum wzięło udział w II edycji programu 

współpracy z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego 

pt. „Zdolny uczeń - Świetny student”. Projekt otworzyło uroczyste rozpoczęcie 

w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, podczas którego uczniom przydzielono 

opiekunów spośród pracowników naukowych Instytutu Historii Uniwersytetu 

Łódzkiego.  Pod ich opieką uczniowie cały rok szkolny pracowali nad wybranymi 
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tematami badawczymi, których finałem miało być przygotowanie pracy końcowej 

w ustalonej formie (prezentacja multimedialna, artykuł, wystawa, album itp.).  

Udział w tego typu projekcie pozwolił uczniom zdobyć nowe doświadczenia, poznać 

metody pracy naukowej, nawiązać relacje z wykładowcami Uniwersytetu. 

Podsumowaniem była uroczysta gala, na której uczniowie, którzy zdołali ukończyć 

program, prezentowali owoce swojej pracy. Za koordynację tej formy współpracy 

z Uniwersytetem odpowiadał nauczyciel historii z Liceum. 

 

➢ W dniu 14 marca 2019 roku miało miejsce uroczyste podpisanie umowy patronackiej 

Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego z Liceum 

Ogólnokształcącym w Koluszkach. Przedstawicielem uczelni był prodziekan 

ds. nauczania Uniwersytetu Łódzkiego, natomiast szkołę reprezentował dyrektor. 

Dzięki współpracy między Wydziałem a szkołą, uczniowie Liceum będą uczestniczyć 

w wykładach organizowanych na Uniwersytecie Łódzkim. Pracownicy Instytutu 

Historii będą też przyjeżdżać z wykładami do Liceum.  

Możliwość goszczenia w szkole pracowników naukowych wyższej uczelni wzbogaci 

ofertę i pozwoli uczniom zetknąć się z innymi zagadnieniami niż te ujęte 

w programach nauczania. Za koordynację tej formy współpracy z Uniwersytetem 

Łódzkim odpowiada nauczyciel historii.  

 

➢ W roku szkolnym 2018/2019 Liceum kontynuowało współpracę z Wydziałem Nauk 

Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, która umożliwiała uczniom udział 

w wykładach zorganizowanych na uczelni i prowadzonych przez pracowników 

akademickich raz w miesiącu.  Są to bardzo ciekawie prowadzone prelekcje 

wzbogacone dużą ilością zdjęć i ilustracji. Ponadto uczniowie uczestniczyli 

w warsztatach organizowanych przez Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Łódzkiego. 

Pierwsza część to wprowadzenie i duża dawka wiedzy na temat skał i minerałów, 

a następnie oglądanie niezwykłych okazów skał z całego świata. Dodatkowo 

uczniowie mogli uczestniczyć w projekcie ,,Pokochaj Gegrę”, czyli zajęciach 

powtórzeniowych organizowanych przez Wydział pod kątem przygotowań  

do egzaminu maturalnego. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu.  Ponadto elementem 

współpracy z uczelnią był udział uczniów w Olimpiadzie Geograficznej (w ubiegłym 

roku – 4 uczniów).  Współpracę koordynuje dyrektor szkoły. 

 

Politechnika Łódzka 

W ramach kontynuacji wieloletniej współpracy z Politechniką Łódzką uczniowie Liceum 

brali udział w zajęciach pn. „Żywa lekcja chemii” organizowanych przez Koło Naukowe 

Studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej „Trotyl”. Wykład teoretyczny  

oraz zajęcia praktyczne dotyczyły metod rozdzielania substancji, badania właściwości gleby, 

kosmetyków. Uczniowie Liceum uczestniczyli także w ścieżce edukacyjnej pt. „Historia 

chemii dla niecierpliwych, czyli od Alchemii do Nanotechnologii w 60 minut”, 

organizowanej przez Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej w ramach Festiwalu Nauki 

Techniki i Sztuki w Centrum Nauki i Techniki EC1. Uczniowie Liceum brali również udział 

w Dniach Otwartych organizowanych przez różne Wydziały Politechniki Łódzkiej. 
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Projekty ze środków EFS 

 

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 

Sienkiewicza w Koluszkach brali udział w wyjazdach edukacyjnych organizowanych  

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sztukater z Wrocławia, w ramach Programu Erasmus+. 

Głównym celem ww. wyjazdów była integracja międzynarodowa, możliwość rozwijania 

umiejętności językowych, poznanie nowych miejsc, historii oraz kultury państw biorących 

udział w projekcie. Dzięki udziałowi w Programie młodzi ludzie mogli realizować swoje 

pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia, w tym z zakresu 

przedsiębiorczości; rozwijać kreatywność. 

W ubiegłym roku szkolnym odbyły się następujące wyjazdy: 

1)  „THINK AND DRIVE” - na Cypr w dniach 01.02.2019r. – 11.02.2019r., w którym 

wzięło udział 9 uczniów. Tematem przewodnim prowadzonych zajęć było 

bezpieczeństwo i zagrożenia panujące na drogach w krajach europejskich.  

2) „SOCIAL E: SOCIAL ENTREPRENEURSHIP” - do Aten w Grecji, w dniach 

24.02.2019r. – 05.03.2019r., w którym wzięło udział 4 uczniów. Temat przewodni 

prowadzonych zajęć związany był z problemami ekonomicznymi i społecznymi 

w Europie, m.in. bezrobocia, kultury biznesu i promowania przedsiębiorczości.  

3) „ART&ENTREPRENEURSHIP” - do Rumunii, w dniach 29.03.2019r. – 10.04.2019r., 

w którym wzięło udział 6 uczniów. Projekt skierowany był do osób uzdolnionych 

plastycznie.  

4) „DIVERSE YOUTH FOR DIVERSE EUROPE” - do Turcji, w dniach 06.04.2019r. – 

14.04.2019r., w którym wzięło udział 5 uczniów oraz „DIVERSE YOUTH FOR 

DIVERSE EUROPE” - na Litwę, w dniach 13.04.2019r. – 20.04.2019r., w której wzięło 

udział 9 uczniów. Tematem przewodnim prowadzonych zajęć było zwrócenie uwagi 

młodym ludziom na problem braku tolerancji w stosunku do innych kultur, jak również 

uzmysłowienie faktu, iż pomimo wielu różnic obyczajowych, wszyscy jesteśmy równi  

i wszystkich należy traktować w ten sam sposób.  

5) „SUPER YOUTH LEADER” - do Turcji, w dniach 04.04.2019r. – 15.04.2019r., 

w którym wzięło udział 4 uczniów. Temat przewodni prowadzonych zajęć związany był 

z wykreowaniem młodzieżowego lidera, wykreowaniem młodych ludzi chętnych  

do współpracy na wielu polach zawodowych, jak i w ramach wolontariatu.  

6) „BUILD BRIDGE NOT WALLS” - do Włoch, w dniach 11.04.2019r. – 17.04 2019r.,  

w którym wzięło udział 6 uczniów. Temat przewodni prowadzonych zajęć związany był 

z problemami migracyjnymi i społecznymi w Europie. Miał na celu promowanie 

współpracy między europejskimi organizacjami młodzieżowymi oraz zaangażowanie 

młodych ludzi w działania zmierzające do integracji społecznej. Zadaniem projektu było 

informowanie i zwiększanie świadomości młodzieży na temat zagadnień związanych  

z polityką migracyjną oraz zapobieganie niekorzystnym skutkom takim jak obecność 

stereotypów.  

7) „GREEN EUROPE” - do Francji, w dniach 13.04.2019r. – 20.04.2019r., w której wzięło 

udział 6 uczniów. Tematem przewodnim prowadzonych zajęć było zwrócenie uwagi 

młodych ludzi na problem zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym, jego wpływ  

na środowisko, jak również uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko poprzez 

właściwe praktyki jak sortowanie śmieci, mądra konsumpcja, transport i inne. W trakcie 

wyjazdu młodzież uczestniczyła w warsztatach artystycznych: muzyka, teatr, sztuka, film. 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach (6 oddziałów) 

 

• Technikum nr 1 w Koluszkach (3 oddziały) 

 

− Klasa I TEI – łączona w zawodach: technik informatyk (10 uczniów) i technik elektryk 

(10 uczniów),  

 

− Klasa II TEMI – łączona w zawodach: technik mechanik (7 uczniów), technik informatyk 

(7 uczniów), technik elektryk (9 uczniów),  

 

− Klasa III TEIP – łączona w zawodach: technik informatyk (9 uczniów), technik elektryk  

(7 uczniów), technik pojazdów samochodowych (6 uczniów), 

 

− Klasa IV– nie ma z powodu braku chętnych uczniów w rekrutacji do klasy pierwszej na rok 

szkolny 2015/2016. 

 

• Branżowa Szkoła I stopnia (2 oddziały) z klasą Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

(1 oddział) 

 

− Klasa I mw – łączona: klasa wielozawodowa* (10 uczniów) + zawód mechanik pojazdów 

samochodowych (14 uczniów). 

* Klasa wielozawodowa kształciła uczniów w zawodach: 

elektryk (1 uczeń), lakiernik (1 uczeń), fryzjer (2 uczniów), sprzedawca (1 uczeń), kucharz  

(1 uczeń), piekarz (2 uczniów), blacharz (1 uczeń), stolarz (1 uczeń). 

 

− Klasa II mw – łączona: klasa wielozawodowa* (19 uczniów) + zawód mechanik pojazdów 

samochodowych (8 uczniów). 

* Klasa wielozawodowa kształciła uczniów w zawodach: 

elektryk (2 uczniów), wędliniarz (1 uczeń), fryzjer (7 uczniów), sprzedawca (5 uczniów), 

kucharz (3 uczniów), piekarz (1 uczeń) 

 

• Klasa Zasadniczej Szkoły Zawodowej (1 oddział) III mw – łączona: klasa wielozawodowa* 

(10 uczniów) + zawód mechanik pojazdów samochodowych (10 uczniów). 

 

* Klasa wielozawodowa kształciła uczniów w zawodach: 

lakiernik (2 uczniów), fryzjer (2 uczniów), sprzedawca (2 uczniów), kucharz (2 uczniów), 

cukiernik (2 uczniów). 

 

Współpraca z przedsiębiorcami:  

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach w roku szkolnym 2018/2019 

kontynuował współpracę z przedsiębiorcami: 

 

➢ Przedsiębiorstwo AGAT S.A. 

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

podpisaniem przez Powiat Łódzki Wschodni listu intencyjnego w tej sprawie.  

W ramach współpracy podjęto działania: promocja kształcenia w zawodzie technik elektryk 

podczas spotkań z młodzieżą gimnazjalną i szkół podstawowych (nieodpłatna pomoc 

w promocji szkoły - banery, ulotki), dofinansowanie wycieczki na XII Targi Obróbki Metali, 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
za rok szkolny 2018/2019 

 

Powiat Łódzki Wschodni Strona 10 

 

Obrabiarek, Narzędzi STOM-TOOL w Kielcach (marzec 2019 r. – 40 osób), ufundowanie 

nagród dla najlepszych uczniów na półrocze i koniec roku szkolnego, wyposażenie pracowni 

automatyki przemysłowej w przyrządy pomiarowe, stanowiska dydaktyczne (stanowisko  

do badania układów napędowych z falownikami, stanowiska do badania i projektowania 

układów ze sterownikami PLC, stanowiska do wykonywania instalacji elektrycznych), 

narzędzia do montażu, pomoc w projektowaniu i wykonywaniu stanowisk dydaktycznych, 

doradztwo i pomoc we wdrażaniu nowoczesnych technologii w pracowni elektrycznej 

i automatyki przemysłowej (współpraca firmy AGAT S.A., AGAT  IT oraz SIEMENS), 

organizacja szkoleń dla uczniów, organizacja praktyk zawodowych i staży na terenie zakładu, 

dla uczniów Technikum nr 1 w Koluszkach i Branżowej Szkoły I stopnia. 

➢ Firma KONGSBERG AUTOMOTIVE Sp. z o.o. 

Współpraca została nawiązana w 2017 r. dzięki podpisaniu przez Powiat Łódzki Wschodni 

listu intencyjnego z Przedsiębiorstwem Kongsberg Automotive Sp. z o.o. w tej sprawie. 

W ramach współpracy podjęto działania: objęcie patronatem klasy kształcącej uczniów 

w zawodzie technik mechanik, dofinansowanie wycieczki na XII Targi Obróbki Metali, 

Obrabiarek, Narzędzi STOM-TOOL w Kielcach (marzec 2019 r. – 40 osób), szkolenia dla 

uczniów kl. III Technikum nr 1 (marzec – czerwiec 2019 r.), promocja kształcenia 

w zawodzie technik mechanik podczas spotkań z młodzieżą gimnazjalną i szkół 

podstawowych (maj 2019 r.), ufundowanie nagród dla najlepszych uczniów na półrocze 

i koniec roku szkolnego, doposażenie pracowni przedmiotowej, organizacja szkoleń dla 

uczniów nt.: „Programowanie obrabiarek CNC”, „BHP w zakładzie pracy”, praktyki 

zawodowe i staże na terenie zakładu dla uczniów Technikum, nieodpłatna pomoc 

w promowaniu oferty edukacyjnej ZS nr 1 w Koluszkach (banery), zatrudnianie mechaników-

monterów maszyn i urządzeń - absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 

 

➢ MOTO – CENTRUM 

W ramach współpracy podjęto działania: wieloletnia współpraca w zakresie praktyk 

zawodowych dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz obecnej Branżowej Szkoły I 

stopnia, organizacja bezpłatnych szkoleń tematycznych u pracodawcy dla uczniów 

kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, zatrudnianie mechaników 

pojazdów samochodowych - absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Branżowej 

Szkoły I stopnia, nieodpłatna pomoc w promowaniu oferty edukacyjnej ZSP nr 1 

w Koluszkach, udostępnianie stanowisk na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. 

 

➢ SIEMENS   

Firma służyła doradztwem i pomocą we wdrażaniu nowoczesnych technologii w pracowni 

elektrycznej i automatyki przemysłowej oraz nieodpłatnie przekazała szkole dwa nowoczesne 

stanowiska dydaktyczne ze sterownikami programowalnymi.  

 
Szkoła współpracowała również z przedsiębiorstwami w zakresie organizacji bezpłatnych  

szkoleń technicznych dla młodzieży przez firmy: Schaefler, Brembo, Hella, Procad, 

Cabletech, MAHLE Sp. z o.o. (ponadto nieodpłatne wyposażenie pracowni mechaniki 

samochodowej w modele podzespołów samochodowych), ROBERT BOSCH Sp. z o.o. 

(ponadto nieodpłatne wyposażenie pracowni mechaniki samochodowej w modele 

podzespołów samochodowych), Fryzjerstwo - Kosmetyka Justyna Bieńczak, PPHU Zakład 

Piekarniczy E. Olszyńska, Cukiernia Marianny Jeziorskiej w Koluszkach. 
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W zakresie praktycznej nauki zawodu szkoła współpracowała z firmami: Przedsiębiorstwo 

AGAT S.A., Firma Kongsberg Automotive Sp. z o.o., Stacja Kontroli Pojazdów „Moto - 

Centrum”, Fryzjerstwo - Kosmetyka Justyna Bieńczak, PPHU Zakład Piekarniczy  

E. Olszyńska, Cukiernia Marianny Jeziorskiej w Koluszkach. 

 

Projekty ze środków EFS 

 

1) „SIMPLY THE BEST – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” 

W roku szkolnym 2018/2019 w obszarze edukacji publicznej ZSP nr 1 w Koluszkach 

realizował programy i projekty zewnętrzne. 50 uczniów (13 mechaników pojazdów 

samochodowych, 5 techników pojazdów samochodowych, 7 techników mechaników, 

15 techników elektryków, 10 techników informatyków) uczestniczyło w zawodowych 

praktykach w Grecji zorganizowanych w ramach programu: „Ponadnarodowa mobilność 

uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego ze środków 

POWER na zasadach programu ERASMUS+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe 

w ramach programu POWER. Źródłem jego finansowania jest Fundacja Rozwoju Systemu 

Edukacji w Warszawie. Wartość projektu wyniosła 384 967,34 zł.  

Realizacja programu rozpoczęła się 10.09.2018 r., natomiast zakończyła  

się 09.09.2019 r. W ramach tego projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach z języka 

angielskiego w wymiarze 30 godzin. Wzięli udział w kursie języka greckiego z edukacją 

międzykulturową w wymiarze 15 godzin. Mieli też zajęcia pedagogiczne przygotowujące  

do wyjazdu na praktyki w wymiarze 5 godzin.  

W dniach 1-12.10.2019 r. młodzież przebywała w Grecji, by odbyć praktyki zawodowe. 

Celem realizacji programu był wzrost kompetencji językowych i komunikacyjnych uczniów, 

nabycie przez nich nowych umiejętności zawodowych skorelowanych ze zdobywanymi 

kwalifikacjami w międzynarodowym środowisku pracy, wzbogacenie wiedzy o kulturze 

innego kraju europejskiego i podniesienie samooceny zawodowej oraz zdobycie certyfikatów 

potwierdzających udział w praktyce.  

Młodzież kształcąca się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, technik 

mechanik i technik pojazdów samochodowych odbywała praktyki w autoryzowanym 

warsztacie serwisowym Citroen i Peugeot „Maroukas Service” w Larissie. Mechanicy 

w czasie praktyk demontowali i montowali silnik samochodu Nissan Qashqai I .6. Ćwiczyli 

rozkładanie i składanie skrzyni biegów tego samego auta oraz przeprowadzali diagnostykę 

samochodu Peugeot 207 CC. Technicy mechanicy mieli jeszcze dodatkowe zajęcia  

na miejscu, w czasie których sporządzali rysunki techniczne w programie Draft Sight. Uczyli 

się programowania mikrokontrolerów na zestawach „Arduino”. Ponadto wykonywali 

obróbkę ręczną przybornika.  

Technicy informatycy natomiast odbywali praktyki m.in. w STEM RoboticsAcademy 

w Larissie. Mieli okazję sprawdzić się w programowaniu robotów „Lego Mindstorm".  

Na miejscu pobytu wykonywali zadania z zakresu serwisowania komputerów, instalowania 

drukarek sieciowych oraz montowali elementy sieci komputerowej. Uczestniczyli też 

w kursie programowania VBA. 

Technicy elektrycy wykonywali instalację elektryczną w sali przeznaczonej  

na pracownię komputerową (montowali rozdzielnię elektryczną i okablowanie do niej, 

zakładali gniazdka, lutowali płytki scalone) oraz montowali kamery przemysłowe.  

W czasie praktyk uczniowie mieli możliwość pracować na nowoczesnym sprzęcie (po raz 

pierwszy np. zetknęli się z płytkami Arduino, czy programowaniem robotów „Lego 

Mindstorm"). Każda grupa zawodowa młodzieży miała do dyspozycji na zajęciach różne 

urządzenia i materiały. Uczniowie mogli dzięki temu wykorzystać zdobytą w szkole wiedzę 

w praktyce. Program praktyk poszerzył i uzupełnił proces kształcenia. Nieodzowna w czasie 
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stażu okazała się znajomość języka angielskiego, który młodzież musiała wykorzystywać 

w codziennych sytuacjach komunikacyjnych, a nawet w czasie niektórych zajęć (zajęcia 

w STEM RoboticsAcademy w Larissie prowadzone były w języku angielskim). Dzięki temu 

uczniowie poprawili umiejętność porozumiewania się w obcym języku.  

Udział w zawodowych praktykach w Grecji dał uczniom szansę na podniesienie kwalifikacji 

zawodowych, językowych i organizacji pracy. Potwierdzeniem odbytego przez młodzież 

z ZSP nr 1 w Koluszkach stażu są certyfikaty wystawione przez organizację wysyłającą oraz 

dokumenty Europass Mobilność, które staną się dodatkowym atutem uczniów podczas 

poszukiwania pracy po skończeniu szkoły. 

 

2) W lutym 2019 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach nawiązał kontakt 

ze Stowarzyszeniem Sztukater, dzięki czemu uczniowie mogli realizować projekty 

ERASMUS+ za granicą. Wyjazdy zagraniczne umożliwiły uczniom 

przełamanie  bariery  komunikowania się w języku obcym, zawarcie nowych znajomości, 

poszerzenie wiedzy na temat obyczajów panujących w innych krajach. W roku szkolnym 

2018/2019 uczniowie uczestniczyli w następujących projektach: 

• „HEALTHYYOUTHACADEMY” - w Denizli w Turcji  przebywała grupa 4 

uczniów w dniach 29.03.2019r. – 9.04.2019r. Dwie uczennice III klasy Branżowej 

Szkoły I stopnia oraz  dwóch uczniów III klasy Technikum nr 1 współrealizowało 

projekt dotyczący zdrowia i profilaktyki zdrowotnej z młodzieżą z takich części 

świata jak: Hiszpania,  Litwa, Bułgaria oraz  Turcja. 

• „DRAGONS ARE HERE” - w Enez w Turcji przebywała grupa 4 uczniów 

w dniach 19.05.2019r. -  26.05.2019r. Uczniowie z pierwszej i drugiej klasy 

Technikum nr 1 oraz młodzi ludzie m.in. z Egiptu, Estonii, Grecji uczestniczyli 

w projekcie dotyczącym literatury fantasy, mitologii krajów uczestniczących. 

 

 

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

 

• II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach (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 (27 uczniów), 

 

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

język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, dodatkowo przedmioty: ekonomia  

w praktyce, etyka zawodowa policjanta (21 uczniów), 

 

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

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

zagadnienia z zakresu kryminalistyki (20 uczniów),  

 

• Technikum nr 2 w Koluszkach (10 oddziałów) 

 

− Klasa I L – technik logistyk (26 uczniów), 

Klasa I TM - łączona w zawodach: technik teleinformatyk (6 uczniów) i technik 

mechatronik (12 uczniów), 
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− Klasa II La – technik logistyk (23 uczniów), 

− Klasa II Lb – technik logistyk (19 uczniów), 

− Klasa II M – technik mechatronik (23 uczniów), 

− Klasa II T – technik teleinformatyk (14 uczniów), 

 

− Klasa III L – technik logistyk (18 uczniów), 

− Klasa III M – technik mechatronik (11 uczniów), 

 

− Klasa IV L – technik logistyk (17 uczniów), 

− Klasa IV TM - łączona w zawodach: technik mechatronik (16 uczniów), technik 

teleinformatyk (9 uczniów). 

 

Współpraca z uczelniami 

ZSP nr 2 w Koluszkach kontynuowało współpracę ze Społeczną Akademią Nauk 

w Bełchatowie, w ramach której uczelnia objęła patronat nad klasami policyjno - prawnymi. 

Odbyły się warsztaty edukacyjne zrealizowane w ramach lekcji z wiedzą, prowadzone przez 

podinspektora Policji na temat: „Cyberprzestępczość – zagrożenie XXI w., 

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, cyberprzestępczości; odpowiedzialne korzystanie z mediów 

społecznościowych (71 uczniów). 

 

Współpraca z zakładami pracy: 

Współpraca w zakresie praktyk i wycieczek zawodowych odbywała się 

z następującymi zakładami pracy: Onninen Centrum Dystrybucyjne Teolin, Magazyny „Ikea” 

Piotrków Trybunalski, LOGIQ Koluszki, SuperDrob Zakłady Drobiarsko – Mięsne S.A., 

Przedsiębiorstwo „Agat” S.A., Firma Kongsberg Automotive Sp. z o. o., PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., Procad Budziewski, Sobociński Spółka Jawna, „CITYnet”, CMPLAST  

Sp. z. o. o, POL-HUN M. Bielska Sp.j. 

 

Projekty ze środków EFS 

 

1) Program stypendialny pn. „ZAWODOWCY W ŁÓDZKIEM – STYPENDIA 

DLA NAJZDOLNIEJSZYCH” 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach uczestniczył w Programie 

stypendialnym pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”, który  

realizowany był w roku szkolnym 2018/2019 przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w ramach Regionalnego Programu 

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

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

Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków 

publicznych. 

Celem programu stypendialnego było umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych 

uczniów, kształcących się w ogólnodostępnych szkołach zawodowych, mających siedzibę  

na terenie województwa łódzkiego (z wyłączeniem szkół policealnych oraz szkół dla 

dorosłych), którzy osiągają wysokie wyniki w nauce. Warunkiem uczestnictwa w projekcie 

było uzyskanie średniej ocen nie niższej niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, 
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obliczonej na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 

2017/2018 oraz niepobieranie innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego  

lub współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.  

19 uczniów zakwalifikowanych do projektu otrzymało stypendium w wysokości  

po 600,00 zł brutto za 1 miesiąc, czyli 6 000,00 zł brutto za okres 10 miesięcy, które mogli 

przeznaczyć na: 

− zakup literatury fachowej w tym prenumeratę czasopism, 

− opłatę uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych w tym w szkoleniach, kursach 

zawodowych, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących, kursach  

i szkoleniach e- learningowych, 

− opłacenie uczestnictwa w kursach językowych, 

− zakup pomocy dydaktycznych i oprzyrządowania, w tym zakup komputera  

i oprogramowania lub sprzętu i wyposażenia mającego zastosowanie w kształceniu 

zawodowym, 

− opłacenie instalacji i korzystania z Internetu. 

 

2) Projekt „SZKOŁA ZAWODOWA TWOIM WYBOREM” 

W roku szkolnym 2018/2019 zakończyła się realizacja projektu „Szkoła zawodowa 

Twoim wyborem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Priorytetu XI – Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 – Kształcenie 

zawodowe, Poddziałania XI.1.3 – Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany był w ramach 

partnerstwa z firmą Superdrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A. 

Projekt miał za zadanie podniesienie kwalifikacji nauczycieli, podnoszenie 

kompetencji zawodowych uczniów, doposażanie placówki w pomoce dydaktyczne, 

zapewnienie praktyk i staży u pracodawców. 

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

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

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

Projekt objął wsparciem nauczycieli oraz uczniów Technikum 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. 
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SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W KOLUSZKACH 

 

Specjalny Ośrodek  

Szkolno-Wychowawczy  

w Koluszkach 

Liczba 

oddziałów 
(wg stanu na dzień 

30.09.2018r.) 

Liczba uczniów 
(wg stanu na dzień 30.09.2018r.) 

Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna 7 38 

Gimnazjum nr 3 Specjalne 2 9 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca  

do Pracy 
1 10 

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - 
indywidualne 6 

zespołowe 7 

Razem 10 70 

Dzieci na zajęciach wczesnego 

wspomagania rozwoju 
- 24 

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach uczyło się razem 

70 uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, z czego: 

1) 24 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim (w tym  

8 z niepełnosprawnością sprzężoną), 

2) 33 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym/ 

znacznym (w tym 13 z niepełnosprawnością sprzężoną), 

3) 13 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. 

 

Spośród 70 uczniów w trybie indywidualnego nauczania nie kształciło się żadne 

dziecko, 13 uczniów było na zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych (indywidualnych 

i zespołowych). Ponadto 24 dzieci uczestniczyło w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju, 

prowadzonych indywidualnie lub w grupach.  

 

W internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach w roku 

szkolnym 2018/2019 na dzień 30 września 2018 r. przebywało 6 wychowanków. W trakcie 

roku szkolnego został przyjęty jeszcze jeden wychowanek. 

 

Żywienie 
 

Zgodnie z założeniami ustawy Prawo oświatowe 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. 

W roku szkolnym 2018/2019 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).  



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
za rok szkolny 2018/2019 

 

Powiat Łódzki Wschodni Strona 16 

 

Z całodziennego wyżywienia korzystało 7 uczniów (wychowankowie internatu).  

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

spożywało 25 uczniów Ośrodka, same obiady jadło 58 uczniów Ośrodka oraz 4-7 uczniów 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. Z obiadów serwowanych w niniejszej 

stołówce korzystało również 3 nauczycieli, dla których stawka żywieniowa za obiad wynosiła 

10,00 zł. 

W roku szkolnym 2018/2019 Ośrodek otrzymał dwie darowizny pieniężne,  

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

• IX-XII 2018 r. – 4 836,00 zł,  

• I-VI 2019 r. – 6 138,00 zł, 

co daje łącznie kwotę – 10 974,00 zł. 

 

Programy, projekty realizowane przez SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 2018/2019. 

 

1) Rządowy program wsparcia rodzin „ZA ŻYCIEM” na lata 2017-2021 – realizacja 

zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego. 

Do zadań WOKRO należy: organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,  

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

uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji 

dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego 

rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej, 

pedagogicznej, logopedycznej. Wsparcie było realizowane w formie dziewięciu rodzajów 

różnych zajęć: logopedycznych, terapii ruchowej, ruchowych w oparciu o metodę integracji 

sensorycznej, rozwijających funkcje percepcyjno - motoryczne, zajęć metodą opcji, zajęć 

z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, stymulacji bazalnej, zajęć 

z zastosowaniem technik behawioralnych, zajęć rozwijających funkcje percepcyjno - 

motoryczne metodą krakowską. Efektem podjętych działań jest to, że większość dzieci 

poczyniła postępy w zakresie małej i dużej motoryki, rozwoju percepcji wzrokowej, 

słuchowej i wzrokowo-ruchowej, komunikacji oraz rozwoju społeczno-emocjonalnego. 

Zajęcia realizowane były od 10 września do 21 grudnia 2018 r. (10 dzieci) i od 4 marca  

do 21 czerwca 2019 r. (15 dzieci). 

Na realizację tych zadań Powiat otrzymał na rok budżetowy 2018 dotację celową 

w wysokości 46 800,00 zł, natomiast na 2019 rok 62 400,00 zł. 

 

2) Projekt w ramach konkursu „Ekopracownia pod chmurką”: Utworzenie punktu 

dydaktycznego pn. „ZAKĄTEK SENSORYCZNY” przy Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach.  

Punkt dydaktyczny został utworzony dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysokości 

32 465,00 zł, przy udziale własnym Powiatu w kwocie 3 633,00 zł. Celem projektu było 

utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji 

ekologicznej, wzbogacanie wiedzy na temat otaczającej przyrody za pomocą zmysłów, 

zapewnienie dzieciom możliwości obcowania z przyrodą, stwarzanie warunków do 

podejmowania obserwacji, odkrywanie i eksperymentowanie, kształtowanie postawy 

człowieka odpowiedzialnego za środowisko, propagowanie postaw i wartości ekologicznych.  

W punkcie dokonano nasadzeń wielu kwiatów, krzewów, ziół i drzew. Wykonano ścieżkę 

sensoryczną umożliwiającą doświadczanie natury za pomocą zmysłu dotyku. Centralnym 

miejscem „Zakątka” jest altana z ławeczkami. Ponadto został on wyposażony m.in. w stację 
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meteorologiczną, domki dla owadów, rzeźby zwierząt, ławki, stoły, karmniki dla ptaków, 

dzwonki wietrzne, kaskadę wodną.  

W ciągu dwóch lat realizowany też będzie program edukacji przyrodniczo – ekologicznej 

„Zakątek sensoryczny – cztery pory roku”. Podczas jego realizacji uczniowie będą mieli 

możliwość obserwowania zmieniającej się przyrody i doświadczania jej empirycznie przez 

cały rok kalendarzowy. 

Beneficjentami programu są wszyscy uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Koluszkach.  

 

3) Projekt „RÓWNY DOSTĘP - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”.  

W okresie wrzesień – grudzień 2018 roku kontynuowano w Ośrodku realizację projektu 

zaplanowanego na lata 2017-2018, 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. 

Głównym celem projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej kierowanej 

do uczniów z terenu powiatu łódzkiego wschodniego uczących się w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach poprzez: 

a) 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, 

b) 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, 

c) podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i kompetencji cyfrowych 

uczniów oraz wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

W programie wzięło udział 51 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej oraz klas 

gimnazjalnych, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, 

znacznym i głębokim oraz nauczyciele z Ośrodka. Całkowita wartość projektu wyniosła 

525 970,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło 447 074,50 zł,  

a z budżetu państwa 40 695,50 zł. Wkład własny Powiatu wyniósł 38 200,00 zł. 

W wyniku realizacji projektu 2 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe, 

36 nauczycieli ukończyło kursy/szkolenia. Poza tym 25 uczniów brało udział w zajęciach 

zwiększających kompetencje kluczowe oraz 49 uczniów brało udział w terapeutycznych 

zajęciach indywidualnych bądź grupowych. 

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

na łączną kwotę 95 565,92 zł. Były to m.in.: zestawy do stymulacji metodą Johannesa, 

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

interaktywne, projektory multimedialne, urządzenia wielofunkcyjne, wizualizer, programy  

dla osób niepełnosprawnych, router, UPS, serwer, krzesła i biurka do pracowni 

informatycznej, zestaw komputerowy z drukarką i oprogramowaniem oraz pomoce w ramach 

zadań inwestycyjnych: 

• Zakup zestawu do terapii – 19 980,00 zł, 

• Zakup łóżka wodnego do zajęć stymulacji polisensorycznej – 5 650,00 zł, 

• Zakup wibropodestu do zajęć stymulacji polisensorycznej – 6 000,00 zł, 

• Zakup kącika lustrzanego do zajęć stymulacji polisensorycznej –  4 950,00 zł, 

• Zakup zastawu świetlno dźwiękowego do stymulacji polisensorycznej – 4 900,00 zł, 

• Zakup baldachimu do zajęć stymulacji polisensorycznej – 3 700,00 zł, 
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• Zakup zestaw kolumn do zajęć stymulacji polisensorycznej – 3 500,00 zł, 

• Zakup monitora interaktywnego dotykowego – 13 500,00 zł, 

• Zakup schodołazu gąsiennicowego – 19 000,00 zł, 

• Opracowanie projektu technicznego oraz instalacja i konfiguracja sieci internetowych 

– 13 356,00 zł. 

 

Dotacje w roku szkolnym 2018/2019 

 

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

ćwiczeniowe. 
 

W roku szkolnym 2018/2019 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: 7 709,20 zł, z czego 

wykorzystano 7 627,83 zł. 

 
 

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  

i Rzgowie. 

W roku szkolnym 2018/2019 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach 

zatrudnionych było: 

− 5 pedagogów (w tym 1 w Tuszynie i w Rzgowie), 

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

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

− 1 fizjoterapeuta.  

 

W roku szkolnym 2018/2019 Poradnia obejmowała opieką 9 730 dzieci i młodzieży  

z 62 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 
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1.  Liczba przeprowadzonych badań w roku szkolnym 2018/2019 

 

Rodzaj badania Liczba przeprowadzonych badań w Poradni 

w Koluszkach w Tuszynie Razem 

psychologiczne 476 110 586 

psychologiczne w ramach badań 

przesiewowych 

409 168 577 

pedagogiczne 386 87 473 

logopedyczne 206 89 295 

logopedyczne w ramach badań 

przesiewowych mowy 

66 - 66 

inne badania  27 - 27 

związane z wyborem kierunku 

kształcenia oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej 

25 - 25 

Razem 1 595 454 2 049 

 

W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono łącznie o 141 badań więcej niż w roku 

szkolnym 2017/2018 (w roku szkolnym 2017/2018 zostało przeprowadzonych 1 908 badań). 

 

2. Liczba wydanych orzeczeń i w roku szkolnym 2018/2019 

 

Rodzaj orzeczenia 

Liczba 

wydanych 

orzeczeń 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej i zagrożonej niedostosowaniem społecznym  

bądź niedostosowanej społecznie, w tym: 

65 

orzeczenie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową 8 

orzeczenie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 42 

orzeczenie dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym 9 

orzeczenie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi 6 

  

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,  

w tym o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego, w tym: 

19 

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 
18 

  

orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci 

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,  
2 

  

Razem 86 

 

Wszystkie orzeczenia wydawane są w siedzibie Poradni w Koluszkach, ponieważ 

w tym miejscu odbywają się spotkania Zespołu Orzekającego. 
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W roku szkolnym 2018/2019 wydano o 10 orzeczeń więcej niż w roku szkolnym 

2017/2018 (76 wydanych orzeczeń). 

 

3. Liczba wydanych opinii w roku szkolnym 2018/2019 

 
Opinia w sprawie: Liczba wydanych przez Poradnię opinii 

 w Koluszkach   w Rzgowie Razem 

inna opinia związana z kształceniem 

i wychowaniem dziecka 

27 3 30 

specyficznych trudności w uczeniu się 95 33 128 

dostosowania wymagań edukacyjnych 

wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia 

127 37 164 

objęcia dziecka pomocą psychologiczno - 

pedagogiczną w przedszkolu, szkole, placówce 

84 17 101 

odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko 

obowiązku szkolnego 

9 5 14 

spełniania obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego poza przedszkolem i obowiązku 

szkolnego i nauki poza szkołą 

3 - 3 

wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły 

podstawowej 

1 - 1 

opinia o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju 

20 - 20 

Razem 366 95 461 

 

Opinie mogą być wydawane jednej osobie w kilku sprawach. W roku szkolnym 2018/2019 

wydano 461 opinii. Dla porównania w roku szkolnym 2017/2018 wydano ich 434. 

 

4. Informacja o objęciu dzieci, młodzieży i rodziców pomocą w roku szkolnym 

2018/2019 

 
Forma pomocy  Łączna liczba dzieci 

objętych pomocą 

w tym liczba dzieci 

objętych pomocą w 

Tuszynie 

w tym liczba dzieci 

objętych pomocą 

w Rzgowie 

ćwiczenia rehabilitacyjne 26 - - 

inne zajęcia o charakterze 

terapeutycznym 

81 26 1 

socjoterapia 15 - - 

terapia logopedyczna 157 20 30 

terapia pedagogiczna w tym zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne 

72 18 13 

zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru 

kierunku kształcenia i zawodu 

186 - - 

zajęcia z profilaktyki uzależnień 38 - - 

porady 34 -  

konsultacje 305 38 83 

indywidualne porady zawodowe na 

podstawie badań 

24 - - 

warsztaty 835 78 18 

mediacje 4 2 2 

Razem 1 777 182 147 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
za rok szkolny 2018/2019 

 

Powiat Łódzki Wschodni Strona 21 

 

Poradnia w ramach swoich zadań udziela również pomocy rodzicom w rozpoznawaniu  

i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów 

edukacyjnych i wychowawczych. Pomoc ta odbywa się min. w formie prelekcji, warsztatów, 

porad i konsultacji. W roku szkolnym 2018/2019 Poradnia zorganizowała 10 spotkań dla 

łącznie 419 rodziców w formie:  

1) prelekcji: „Gotowość szkolna” (56 osób), „Problemy dzieci i młodzieży w powiecie 

łódzkim wschodnim” (254 osoby), „ABC autyzmu” (7 osób), „Dziecko z zaburzeniami 

koncentracji uwagi” (28 osób), 

2) warsztatów: „W świecie gier planszowych. Pozwólmy dzieciom grać” (27 osób), „ABC 

autyzmu” (7 osób), „Wszystko, co rodzic powinien wiedzieć o Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej  w Koluszkach” (24 osób), 

3) zebrań rodziców we współpracy z funkcjonariuszem policji nt.: pomoc 

w rozwiązywaniu konfliktu między rówieśnikami w zespole klasowym (16 osób). 

 

Indywidualne porady i konsultacje dotyczyły pomocy w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych oraz  różnych zagadnień związanych z rozwojem dziecka. 

 

5. Informacja o objęciu przedszkoli, szkół i placówek wsparciem w roku szkolnym 2018/2019 

 

Kolejnymi zadaniami Poradni, oprócz diagnozowania dzieci i młodzieży, udzielania 

dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

jest realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną 

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

problemów dydaktycznych i wychowawczych.  

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach wsparcia przedszkoli, szkół i placówek Poradnia 

prowadziła min. indywidualne porady i konsultacje dla nauczycieli i dyrektorów szkół  

(w tym porady po badaniach przesiewowych), w zakresie pomocy w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i dydaktycznych, oraz pomocy w planowaniu i organizowaniu 

procesu dydaktycznego i warunków pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. 

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

zorganizowano: 

  
Forma wsparcia Opis podjętych działań/tematyka 

Pomoc udzielana 

nauczycielom  

w ramach szkoleń, 

warsztatów, konferencji, 

narad prowadzonych bądź 

organizowanych przez 

Poradnię 

 

razem 15 form 

 

liczba osób objętych 

wsparciem 481 

1) Szkolenia:  

- „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle obowiązujących przepisów 

prawa oświatowego” (161 osób), 

- „Dostosowanie wymagań edukacyjnych” (24 osoby), 

- „Narzędzia w diagnozie pedagogicznej” (25 osób), 

- „Interwencja kryzysowa” (22 osoby), 

- szkolenia z udziałem funkcjonariuszy Policji (Rzgów 48 osób).  

Tytuły prelekcji: 

a) Odpowiedzialność nieletnich w świetle przepisów ustawy 

o postępowaniu w sprawach nieletnich w związku z popełnianiem 

czynów zabronionych oraz zachowań świadczących o demoralizacji. 

b) Zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego wynikające  

z używania substancji psychoaktywnych i środków zastępczych. 

c) Mowa nienawiści w świetle obowiązujących norm prawnych. 

d) Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży w kontekście zagrożeń 

suicydalnych i odpowiedzialności nieletnich. 

e) Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa i aplikacja mobilna pn. Moja 
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Komenda, jako narzędzia umożliwiające społeczeństwu kontakt 

z Policją i wpływanie na poziom bezpieczeństwa społeczności 

lokalnych. 

2) Warsztaty: „Wykorzystywanie gier planszowych i interakcyjnych w pracy 

wychowawcy i terapeuty pedagogicznego” (12 osób). 

3) Konferencja „Zrozumieć nastolatka” (109 osób). 

Wykłady w ramach konferencji: 

a) „Interwencja kryzysowa a współpraca interdyscyplinarna”, 

b) „Relacje w edukacji”, 

c) „Obcy w szkole i w domu. Neurobiologiczne źródła niestabilnych relacji 

nastolatka”, 

d) „Seksualność nastolatków. Wyzwania” 

4) Narada szkoleniowa we współpracy z Kuratorium Oświaty  

w Łodzi oraz PPP w Brzezinach dla dyrektorów, pedagogów  

i nauczycieli  z terenu powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego na temat 

„Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz możliwości 

wsparcia nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-

pedagogicznej” (80 osób).  

Tytuły prelekcji: 

a) „Edukacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zakres 

i formy wsparcia dla specjalistów i nauczycieli udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej”, 

b) „Matematyczne przygody”, 

c) „FAS – ukryta niepełnosprawność”.  

Udział w zespołach  

ds. pomocy psychologiczno-

pedagogicznej,  

60 spotkań 

liczba osób objętych 

wsparciem 241 

− pomoc w opracowaniu IPET (indywidualny program edukacyjno-

terapeutyczny) i WOPFU (wielospecjalistyczna ocena poziomu 

funkcjonowania ucznia), 

− ustalenie oddziaływań i omówienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

dla konkretnego ucznia (za zgodą rodzica), 

− analiza funkcjonowania ucznia (opinia o zindywidualizowanej ścieżce 

kształcenia) 

Dyżury psychologa  

w przedszkolu 

6 dyżurów 

liczba osób objętych 

wsparciem 14 

− pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi 

Obserwacja zachowania 

dziecka  

na terenie 

przedszkola/szkoły 

6 obserwacji 

liczba osób objętych 

wsparciem 50 

− analiza zachowania dziecka w grupie rówieśniczej, 

− udzielenie wskazówek do pracy dla nauczycieli 

Warsztaty dla dzieci  

i uczniów  

razem 49 spotkań 

liczba osób objętych 

wsparciem 1 021 

„Integracja zespołu klasowego”; „Współpraca w grupie”; „Relacje rówieśnicze”; 

„Budowanie dobrej atmosfery w klasie”; „Dobry klimat w klasie”; „Oswoić 

złość”; „Akceptacja i tolerancja”, „Wzmacnianie poczucia własnej wartości”, 

„Bezpieczeństwo w sieci”, „Techniki skutecznego uczenia się”, „Pozwólmy 

dzieciom grać”; warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego  

Grupa wsparcia dla 

logopedów  

i dyrektorów przedszkoli 

5 spotkań 

liczba osób objętych 

wsparciem 11 

− pomoc w rozwiązywaniu problemów merytorycznych, 

− pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych zagadnień związanych z rozwojem 

dziecka, w tym szczególnie mowy, 

− pomoc w planowaniu i organizowaniu procesu terapeutycznego, 

− dzielenie się wiedzą z zakresu szkoleń, konferencji, literatury 
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specjalistycznej, 

− omawianie spraw dotyczących trudności wychowawczych  

i dydaktycznych, 

− kierowanie zainteresowanych do innych placówek, które mogły udzielić 

odpowiedniej pomocy, 

Organizowanie 

i prowadzenie sieci 

współpracy 

i samokształcenia dla 

nauczycieli 

W ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli odbyło się 7  

spotkań, w trakcie których: 

− diagnozowano potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego, 

− dzielono się wiedzą,  

− udzielano pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych, 

− przeprowadzono szkolenie dotyczące narzędzi diagnostycznych przydatnych 

w szkole. 
 

IV. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach  

ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych oraz specjalne potrzeby 

edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019 
 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną reguluje rozporządzenie w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach. Jest ona udzielana uczniowi w szkole, a organizuje ją dyrektor szkoły. 

Polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu 

wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego 

i pełnego uczestnictwa w życiu  szkoły oraz w środowisku społecznym.  

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

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

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

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

specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje 

emocjonalno-społeczne, a także zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

oraz zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia przeznaczoną dla uczniów, którzy mogą 

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

w szczególności ze stanu zdrowia) nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych 

z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich 

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

i konsultacji oraz warsztatów. 

Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nie wymaga opinii poradni 

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

i bezpłatne. 

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 im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach: 

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (łącznie 5 godzin tygodniowo) z: 

• języka polskiego (1 godz. tygodniowo) - 20 uczniów,  

• języka angielskiego (2 godz. tygodniowo) - 26 uczniów, 

• matematyki (2 godz. tygodniowo) - 10 uczniów. 
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Zajęcia te były organizowane dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności 

w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej tych 

przedmiotów. 

- porady i konsultacje dla uczniów prowadzone przez pedagoga szkolnego w zakresie 

problemów wychowawczych i edukacyjnych, sposobów radzenia sobie ze stresem, sytuacjami 

trudnymi - 45 uczniów; 

- zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu przy współpracy z doradcą 

zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach oraz uczelniami 

wyższymi: Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką Łódzką - 45 uczniów. 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach: 

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (łącznie 6 godzin tygodniowo) z: 

• języka polskiego (2 godz. tygodniowo) - 15 uczniów, 

• języka angielskiego (2 godz. tygodniowo) - 9 uczniów, 

• matematyki (2 godz. tygodniowo) - 15 uczniów; 

- konsultacje indywidualne uczniów z pedagogiem szkolnym w zakresie m.in. postępów 

w nauce, motywacji uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne, 

technik i metod samodzielnego uczenia się, analizy przyczyn niepowodzeń szkolnych 

uczniów, zachowania uczniów na lekcjach. 

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach: 

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (łącznie 4 godziny tygodniowo) z: 

• języka polskiego (2 godziny tygodniowo) - 14 uczniów, 

• języka angielskiego (1 godzina tygodniowo) - 6 uczniów, 

• matematyki (1 godz. tygodniowo) - 8 uczniów; 

- zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się – były zrealizowane w każdym zespole 

klasowym podczas zajęć z wychowawcą w wymiarze 2 godzin na klasę, w celu podnoszenia 

efektywności uczenia się;  

- zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu przy współpracy z doradcą 

zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach (były to 3 cykliczne 

zajęcia dla klas II Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach i Technikum nr 2  

w Koluszkach) oraz Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Łodzi  

(było to dwugodzinne spotkanie z uczniami klas maturalnych II Liceum ogólnokształcącego 

w Koluszkach i Technikum nr 2 w Koluszkach) - 165 uczniów; 

- porady i konsultacje udzielane uczniom przez nauczycieli oraz pedagoga szkolnego – 42 osoby. 

4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach: 

- zajęcia o charakterze terapeutycznym (łącznie 5 godzin tygodniowo): 

• terapia EEG Biofeedback – zajęcia indywidualne, odbywały się z 2 uczniami,  

po 1 godzinie tygodniowo dla każdego ucznia, łącznie zrealizowano 76 godzin  

w całym roku szkolnym,  

• terapia behawioralna – zajęcia indywidualne, odbywały się z 2 uczniami,  

po 1 godzinie tygodniowo dla każdego ucznia, łącznie w roku szkolnym 2018/2019 

zrealizowano 76 godzin zajęć,  

• Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zajęcia grupowe, grupa liczyła 6 uczniów. 

Zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu, po 1 godzinie tygodniowo, łącznie zaś  

w całym roku szkolnym zrealizowano 38 godzin; 

- zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - zajęcia te odbyły się 

w minionym roku szkolnym dwa razy w każdym zespole klasowym. W ciągu 116 godzin 

zajęć wzięło w nich udział ogółem 58 uczniów. Zajęcia te polegały na wspieraniu dzieci 

i młodzieży w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych, 
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przygotowaniu do kolejnego etapu kształcenia w Szkole Przysposabiającej do Pracy  

lub Szkole Zawodowej; 

- warsztaty z uczniami prowadzone przez psychologa zatrudnionego w Ośrodku na temat 

wdrażania nowych uczniów do społeczności uczniowskiej, nawiązywania prawidłowych 

relacji społecznych w grupie rówieśniczej, nabywania kompetencji komunikacyjnych, uczenia 

metod radzenia sobie ze stresem, agresją, złością, nauki zachowań społecznie akceptowanych, 

podnoszenia własnej wartości i samooceny – 58 uczniów; 

- porady i konsultacje dla uczniów i rodziców w zakresie pomocy w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych z dziećmi na terenie szkoły i w domu – 58 osób. 

 

Specjalne potrzeby edukacyjne 

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach 

ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych realizowane były zajęcia rewalidacyjne  

w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdego ucznia. Organizacja niniejszych zajęć wynika 

z ramowych planów nauczania. 

W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia rewalidacyjne prowadzone były dla 1 ucznia I Liceum 

Ogólnokształcącego w Koluszkach, 1 ucznia Technikum nr 1 w Koluszkach oraz 2 uczniów 

Branżowej Szkoły I stopnia w Koluszkach. 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach zadania wymagające 

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

tej szkoły.  

 

 

V. Nabór uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019  

w porównaniu z rokiem szkolnym 2017/2018 
(wg SIO na dzień 30.09.2017 r. i 30.09.2018 r.) 

 
Nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych na rok szkolny 

2018/2019 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 2018/2019 2017/2018 2018/2019 

I LO w Koluszkach 3 4 75 92 

ZSP nr 1 w Koluszkach  

w tym: 
2 2 61 44 

Technikum nr 1 1 1 31 20 

Branżowa Szkoła I stopnia 1 1 30 24 

ZSP nr 2 w Koluszkach  

w tym: 
5 3 113 71 

Technikum nr 2 4 2 94 44 

II Liceum Ogólnokształcące 1 1 19 27 

Razem w szkołach nabór  

do klas I 
10 9 249 207 
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Nabór uczniów do poszczególnych oddziałów klas pierwszych 

w roku szkolnym 2018/2019 

   

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

92 uczniów 

 

Klasa I a – 26 uczniów 

Przedmioty rozszerzone:  

- matematyka, informatyka, fizyka,  

 

Klasa I b – 23 uczniów 

Przedmioty rozszerzone:  

- matematyka, biologia, chemia, 

 

Klasa I c – 16 uczniów 

Przedmioty rozszerzone:  

- język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, 

 

Klasa I d oddział łączony – 27 uczniów 

Przedmioty rozszerzone:  

− klasa I d1 – język polski, język angielski, biologia (15 uczniów),  

− klasa I d2 – geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie (12 uczniów). 

 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach – razem nabór 44 uczniów 

  

Technikum nr 1 – nabór 20 uczniów do 1 klasy I w zawodach: 

 

− klasa I TEI – łączona w zawodach: technik informatyk (10 uczniów) i technik elektryk  

(10 uczniów) 

 

Branżowa Szkoła I stopnia – nabór 24 uczniów do 1 klasy I: 

 

− klasa I mw – łączona: klasa wielozawodowa* (10 uczniów) + zawód mechanik pojazdów 

samochodowych (14 uczniów). 

* Klasa wielozawodowa kształciła uczniów w zawodach: 

elektryk (1 uczeń), lakiernik (1 uczeń), fryzjer (2 uczniów), sprzedawca (1 uczeń), kucharz  

(1 uczeń), piekarz (2 uczniów), blacharz (1 uczeń), stolarz (1 uczeń). 

 

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach – razem nabór 71 uczniów 

  

II Liceum Ogólnokształcące – nabór 27 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 44 uczniów do 2 klas I w zawodach: 

− klasa I L – technik logistyk – 26 uczniów,  

− klasa I TM - łączona w zawodach: technik mechatronik (12 uczniów) i technik 

teleinformatyk (6 uczniów).  
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VI. Miejsce zamieszkania uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat 

Łódzki Wschodni w roku szkolnym 2018/2019 
(analizowany jest stan na dzień 30.09.2018 r.) 

 

Szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe 

 

W roku szkolnym 2018/2019 spośród uczniów kształcących się w szkołach 

ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w Koluszkach większość stanowili uczniowie 

zamieszkujący powiat łódzki wschodni:  

2) w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach – ok. 64%;  

3) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach – ok. 58%.  

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

powiat łódzki wschodni wynosiła mniej niż połowę wszystkich uczniów tj. ok. 43%. 

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). 
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W dalszej części przedstawiona jest szczegółowa informacja dotycząca miejsca 

zamieszkania uczniów w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych 

prowadzonych przez Powiat. 

 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 

 

W I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach większość uczniów stanowili mieszkańcy 

powiatu łódzkiego wschodniego – ok. 64%. Pozostałe ok. 36% uczniów to mieszkańcy powiatu: 

brzezińskiego (ok. 31%), skierniewickiego (ok. 2%), tomaszowskiego (ok. 2%) i miasta Łódź  

(ok. 1%). 

 

Tabele przedstawiają szczegółową informację na temat miejsca zamieszkania 

uczniów, w ujęciu liczbowym i procentowym.  

 

Klasy powiat liczba uczniów udział procentowy 

I – razem łódzki wschodni 49 53,26 % 

brzeziński 34 36,96 % 

skierniewicki 4   4,35 % 

 tomaszowski 5    5,43 % 

Razem  92 100% 

II – razem łódzki wschodni 50 66,67% 

brzeziński 24 32,00% 

miasto Łódź 1   1,33% 

Razem  75 100% 

III – razem łódzki wschodni 69 72,63% 

brzeziński 24 25,26% 

skierniewicki 2   2,11% 

Razem  95 100% 

Ogółem w szkole  262 X 

  

 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 

Ok. 43,38% uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 

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

brzezińskiego (ok. 38,97%), tomaszowskiego (ok. 12,5%), skierniewickiego (ok. 3,68%) oraz 

pozostałe tj. powiat piotrkowski 1 uczeń i miasto Łódź 1 uczeń (ok. 1,47%). 

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. 50,77% uczniów całej szkoły mieszkało 

w powiecie łódzkim wschodnim. Ok. 38,46% uczniów pochodziło z powiatu brzezińskiego, 

a pozostałe ok. 10,77% to mieszkańcy powiatów: tomaszowskiego (ok. 6,15%), 

skierniewickiego (ok. 3,08%) i miasta Łódź (ok. 1,54%). 
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Technikum nr 1 

 

Klasy powiat liczba uczniów udział procentowy 

 1. brzeziński 10 50,00% 

I – razem 
2. łódzki wschodni  7 35,00% 

3. tomaszowski 3 15,00% 

Razem  20 100% 

 1. łódzki wschodni 13 56,52% 

II – razem 2. brzeziński 8 34,78% 

 3. tomaszowski 1 4,35% 

 4. miasto Łódź 1 4,35% 

Razem  23 100% 

III – razem 

1. łódzki wschodni 13 59,09% 

2. brzeziński 7 31,82% 

3. skierniewicki 2 9,09% 

Razem  22 100% 

Ogółem w szkole  65 X 

 

Branżowa Szkoła I stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

 

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

brzezińskiego (ok. 41,18%). Pozostali uczniowie to mieszkańcy powiatów: łódzkiego 

wschodniego (ok. 31,37%), tomaszowskiego (ok. 21,57%), skierniewickiego (ok. 3,92%)  

i piotrkowskiego (ok. 1,96%). 

 

Branżowa Szkoła I stopnia 

 

klasy powiat liczba uczniów udział procentowy 

I – razem 

1. brzeziński 10 41,67% 

2. łódzki wschodni 9 37,50% 

3. tomaszowski 5 20,83% 

Razem  24 100% 

II – razem 

1. brzeziński 11 40,74% 

2. łódzki wschodni 7 25,93% 

3. tomaszowski 6 22,22% 

4. skierniewicki 2   7,41% 

5. piotrkowski 1   3,70% 

Razem  27 100% 

Ogółem w szkole  51 X 

 

Branżowa Szkoła I stopnia – klasa III Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

 

W klasie III Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Koluszkach najwięcej uczniów 

pochodziło z powiatu łódzkiego wschodniego (50%). Pozostali uczniowie to mieszkańcy 

powiatów: brzezińskiego, skierniewickiego  i tomaszowskiego. 
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klasy powiat liczba uczniów 
udział 

procentowy 

III – razem 

1. łódzki wschodni 10 50,00% 

2. brzeziński 7 35,00% 

3. skierniewicki 1  5,00% 

4. tomaszowski 2   10,00% 

Razem  20 100% 

Ogółem w szkole  20 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. 57,64%). Pozostali uczniowie  

to mieszkańcy powiatów: brzezińskiego (ok. 27,48%), skierniewickiego (ok. 10,68%)  

oraz tomaszowskiego (ok. 4,20%). 

W tabelach osobno przedstawiono szczegółową informację w ujęciu liczbowym  

i procentowym na temat miejsca zamieszkania uczniów uczęszczających do poszczególnych 

szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach.  
 

W II Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach ok. 44,12% uczniów pochodziło  

z powiatu brzezińskiego, ok. 41,18% z łódzkiego wschodniego, natomiast pozostali  

to mieszkańcy powiatów: skierniewickiego (ok. 11,76%) i tomaszowskiego (ok. 2,94%).  
 

II Liceum Ogólnokształcące 

klasy powiat liczba uczniów udział procentowy 

I – razem 1. łódzki wschodni 9 33,33% 

2. brzeziński 15 55,56% 

 3. skierniewicki 1 3,70% 

 4. tomaszowski 2 7,41% 

Razem  27 100% 

II – razem 1. łódzki wschodni 10 47,62% 

2. brzeziński 8   38,09% 

 3. skierniewicki 3 14,29% 

Razem  21 100% 

III – razem 1. łódzki wschodni 9 45,00% 

2. brzeziński 7 35,00% 

3. skierniewicki 4 20,00,% 

Razem  20 100% 

Ogółem w szkole  68 X 
 

 

W Technikum nr 2 w Koluszkach ok. 63,40% uczniów to mieszkańcy powiatu 

łódzkiego wschodniego. Pozostali uczniowie byli mieszkańcami powiatów: brzezińskiego 

(ok. 21,65%), skierniewickiego (ok. 10,31%) oraz tomaszowskiego (ok. 4,64%). 
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Technikum nr 2 

klasy powiat liczba uczniów udział procentowy 

I – razem 

1. łódzki wschodni 24 54,55% 

2. brzeziński 14 31,82% 

3. skierniewicki 6 13,63% 

Razem   44 100% 

II – razem 

1. łódzki wschodni 52 65,83% 

2. brzeziński 15 18,99% 

3. skierniewicki 9 11,39% 

4. tomaszowski 3   3,79% 

Razem   79 100% 

III – razem 

1. łódzki wschodni 20 68,96% 

2. brzeziński 5 17,25% 

3. tomaszowski 3 10,34% 

4. skierniewicki 1 3,45% 

Razem    29 100% 

IV – razem 

1. łódzki wschodni 27 64,29% 

2. brzeziński 8 19,05% 

3. skierniewicki 4   9,52% 

4. tomaszowski 3   7,14% 

Razem    42 100% 

Ogółem w szkole  194 X 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach 

 

W roku szkolnym 2018/2019 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 30 78,94% 

2. brzeziński 3 7,90% 

3. tomaszowski 4   10,53% 

4. skierniewicki 1   2,63% 

Razem  38 100% 

Klasa III  

Gimnazjum nr 3 Specjalne   

1. łódzki wschodni 6 66,67% 

2. brzeziński 1 11,11% 

3. tomaszowski 2   22,22% 

Razem  9 100% 

Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy  

1. łódzki wschodni 7 70,00% 

2. brzeziński 2 20,00% 

3. skierniewicki  1 10,00% 

Razem  10 100% 

Ogółem w szkołach  57 X 
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Z 13 uczniów uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 12 uczniów 

pochodziło z powiatu łódzkiego wschodniego (8 uczniów z gminy Koluszki, 1 uczeń z gminy 

Brójce, 3 uczniów z gminy Andrespol), natomiast 1 uczeń z powiatu tomaszowskiego.         

Spośród 24 uczestników zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 22 dzieci 

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

Brójce), a 2 z powiatu tomaszowskiego. 

 

VII. Informacja o promowaniu uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w roku szkolnym 2018/2019 
 

Poniżej przedstawione są informacje o liczbie uczniów poszczególnych klas w każdej 

ze szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat, którzy  

w roku szkolnym 2018/2019 byli lub nie byli promowani do klasy programowo wyższej, 

otrzymali świadectwo ukończenia danej klasy z wyróżnieniem, zdali egzaminy poprawkowe  

i przystąpili do egzaminu maturalnego po ukończeniu klasy maturalnej.  

Analizowany jest stan na koniec roku szkolnego. 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 

 

W I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach zostało promowanych do klasy 

programowo wyższej lub zostało absolwentami 258 uczniów, czyli 98,85% wszystkich 

uczniów w szkole. 45 uczniów szkoły otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. Do egzaminu 

poprawkowego przystąpiło 6 uczniów, a zdało ten egzamin 3.  

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 92 uczniów klas trzecich, z czego wszyscy 

zdali.    

 

Lp. Klasy 

Liczba 

uczniów 

w klasie 

Uczniowie 

promowani 

W tym  

z kolumny 4 

uczniowie, 

którzy otrzymali 

świadectwo  

z wyróżnieniem 

W tym  

z kolumny 4 

uczniowie, 

którzy zdali 

egzaminy 

poprawkowe 

Uczniowie 

niepromowani 

Uczniowie, 

którzy 

przystąpili  

do egzaminu 

maturalnego 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   liczba procent   

z kol. 3 

liczba Procent 

z kol. 4 

liczba procent 

z kol. 4 

liczba procent 

z kol. 3 

Liczb

a 

procent 

z kol. 4 

1 I-razem 92 91 98,91 14 15,38 0 0,00 1 1,08 X X 

2 II-razem 75 73 97,33 17 23,29 1 1,37 2 2,67 X X 

3 III-razem 94 94 100,00 14 14,90 2 2,13 0 0,00 92 97,87 

4 Ogółem 261 258 98,85 45 17,44 3 1,16 3 1,15 X X 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 

 

Technikum nr 1 w Koluszkach 

 

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

lub zostało absolwentami 65 uczniów, czyli ok. 95,59% spośród wszystkich 68 uczniów w szkole. 

6 uczniów szkoły otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, natomiast 3 uczniów (co stanowi 

4,41% wszystkich uczniów) nie zdało do klasy programowo wyższej. 9 uczniów przystąpiło 

do egzaminu poprawkowego i wszyscy go zdali. 
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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 23 20 86,96 0 0 2 10,00 3 13,04 

2 II-razem 23 23 100 4 17,39 1 4,35 0 0 

3 III-razem 22 22 100 2 9,09 6 27,27 0 0 

4 IV-razem brak* - - - - - - - - 

5 Ogółem 68 65 95,59 6 9,23 9 13,85 3 4,41 

 

* W roku szkolnym 2018/2019 w szkole nie było klasy IV – maturalnej, z uwagi na brak naboru do 

klasy I uczniów z tego rocznika 

 

Branżowa Szkoła I stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Koluszkach 

 

W Branżowej Szkole I stopnia w Koluszkach zostało promowanych do klasy 

programowo wyższej lub zostało absolwentami 56 uczniów, czyli ok. 87,5% spośród 

wszystkich 64 uczniów w szkole. Dwóch uczniów szkoły otrzymało świadectwo 

z wyróżnieniem, natomiast 8 uczniów (co stanowi 12,50% wszystkich uczniów) nie zdało  

do klasy programowo wyższej lub nie zostało absolwentami. Do egzaminu poprawkowego 

przystąpiło 12 uczniów, a zdało go 10, czyli 17,86% 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 19 17 89,47 1 5,88 5 29,41 2 10,53 

2 II-razem 25 24 96,00 0 0 2 8,33 1 4,00 

3 III-razem 20 15 75,00 1 6,67 3 20,00 5 25,00 

4 Ogółem 64 56 87,50 2 3,57 10 17,86 8 12,50 

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 

 

II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 

 

W II Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach 60 uczniów zostało promowanych  

do klasy programowo wyższej lub zostało absolwentami, czyli ok. 90% spośród wszystkich  

67 uczniów w szkole. 7 uczniów (co stanowi 10,44% wszystkich uczniów) nie zostało 

promowanych. Do egzaminu poprawkowego przystąpiło 8 uczniów, a zdało go 7. Również  

7 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. 

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 16 uczniów klasy trzeciej tj. ok. 80% 

absolwentów tej szkoły i zdało go 13 uczniów (ok. 81,25%). 
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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 26 20 76,92 0 0 4 20 6 23,07 X X 

2 II-razem 21 20 95,23 2 10 3 15 1 4,76 X X 

3 III-razem 20 20 100 5 25 0 0 0 0 16 80 

4 Ogółem 67 60 89,55 7 11,67 7 11,67 7 10,45 X X 

 

 

Technikum nr 2 w Koluszkach 

 

W Technikum nr 2 w Koluszkach zostało promowanych do klasy programowo 

wyższej lub zostało absolwentami 178 uczniów, czyli ok. 95% spośród wszystkich  

188 uczniów w tej szkole. 14 uczniów szkoły otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, 

natomiast 10 uczniów (co stanowi 5,31% wszystkich uczniów) nie zdało do klasy programowo 

wyższej. Do egzaminu poprawkowego przystąpiło łącznie 13 uczniów i wszyscy go zdali. 

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 31 uczniów klasy czwartej tj. ok. 76% 

absolwentów szkoły, a zdało go 29 uczniów (ok. 94%). 

 
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 45 41 91,11 2 4,88 4 9,76 4 8,89 X X 

2 II-razem 73 68 93,15 5 7,35 4 5,88 5 6,85 X X 

3 III-razem 29 28 96,55 3 10,71 0 0 1 3,45 X X 

4 IV-razem 41 41 100 4 9,76 5 12,20 0 0 31 75,61 

5 Ogółem 188 178 94,68 14 7,87 13 7,30 10 5,32 X X 
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VIII. Wyniki egzaminów w roku szkolnym 2018/2019 
 

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 języka obcego nowożytnego (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 2018/2019. 

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 2019 roku wyniosła 88%.  

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

− liceum ogólnokształcące – 91%,       

− technikum – 82%. 

 

Poniższe informacje nie zawierają danych dotyczących Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, ponieważ w roku szkolnym 2018/2019 nie było 

klasy czwartej maturalnej w Technikum nr 1 w Koluszkach. 
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Zdawalność egzaminów maturalnych 

(łącznie z egzaminem poprawkowym) 

 

Informacje ogólne ze szkół 

 

Nazwa szkoły 

Ogółem 

liczba 

uczniów 

w klasach 

maturalnych 

Ogółem liczba 

uczniów 

przystępujących 

do egzaminu 

maturalnego 

Ogółem liczba 

uczniów 

ze zdanym 

egzaminem 

maturalnym 

 

Zdawalność 

(kol. 4: kol. 3) 

Zdawalność 

w woj. 

łódzkim 

1 2 3 4 5 6 

I LO w Koluszkach 94 92 92 100% 91% 

ZSP nr 2 w 

Koluszkach 

Technikum nr 2 41 31 29 94% 82% 

II Liceum 

Ogólnokształcące 
20 16 13 81% 91% 

Razem   
155 

(100%) 

139 

(90%) 

134 

 

96% 

 

88% 

 

 

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. 

96%
88%

100%
91% 94%

82% 81%

91%

0%

18%

35%

53%

70%

88%

106%

Ogółem I LO w Koluszkach Technikum nr 2 w

Koluszkach

II LO w Koluszkach

Powiat woj. łódzkie
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1) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach  

 

Informacje z podziałem na przedmioty  
 

Lp. Przedmiot obowiązkowy Liczba uczniów 

przystępujących do 

egzaminu 

maturalnego 

Liczba uczniów  

ze zdanym 

egzaminem 

maturalnym 

Zdawalność 

(kol. 4: kol. 3) 

Zdawalność 

w woj. 

łódzkim 

1 2 3 4 5 6 

1. Język polski (pisemny) 92 92 100% 97% 

2. Język polski (ustny) 

3. Język angielski (pisemny) 89 89 100% 96% 

4. Język angielski (ustny) 

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

6. Język niemiecki (ustny) 

7. Matematyka (pisemny) 92 92 100% 92% 

 

 

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 92 59,22 54,00 

2. Język angielski 89 81,91 77,00 

3. Język niemiecki 3 76,00 64,00 

4. Matematyka  92 65,30 63,00 
 

 

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 30 30,94 38,00 

2. Chemia  11 21,97 42,00 

3. Fizyka 4 24,58 53,00 

4. Geografia 20 48,08 36,00 

5. Historia  9 47,78 39,00 

6. Informatyka 5 34,80 44,00 

7. Język angielski 64 57,09 61,00 

8. Język niemiecki 1 60,00 61,00 

9. Język polski 42 66,07 56,00 

10. Matematyka 35 27,49 49,00 

11. Wiedza o społeczeństwie 12 29,17 29,00 
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2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 

 

− II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 

 

Informacje z podziałem na przedmioty  

 

Lp. Przedmiot obowiązkowy Liczba uczniów 

przystępujących do 

egzaminu 

maturalnego 

Liczba uczniów  

ze zdanym 

egzaminem 

maturalnym 

Zdawalność 

(kol. 4 : kol. 3) 

Zdawalność w 

woj. łódzkim 

1 2 3 4 5 6 

1. Język polski (pisemny) 16 16 100% 97% 

2. Język polski (ustny) 16 16 

3. Język angielski (pisemny) 16 15 91% 

  

96% 

4. Język angielski (ustny) 16 14 

5. Matematyka (pisemny) 16 15 94% 92% 

 

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  16 59,62 54,00 

2. Język angielski  16 60,63 77,00 

3. Matematyka 16 56,37 63,00 

 

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 11 17,90 29,00 

2. Język angielski 6 48,33 61,00 

3. Język polski 3 44,66 56,00 

4. Chemia 2 3,50 42,00 

5. Fizyka  1 10,00 53,00 

6. Historia 4 13,00 39,00 

 

− Technikum nr 2 w Koluszkach 

 

Informacje z podziałem na przedmioty  

 
Lp. Przedmiot obowiązkowy Liczba uczniów 

przystępujących do 

egzaminu maturalnego 

Liczba uczniów ze 

zdanym egzaminem 

maturalnym 

Zdawalność 

(kol. 4 : kol. 3) 

Zdawalność 

w woj. 

łódzkim 

1 2 3 4 5 6 

1. Język polski (pisemny) 31 31 100% 

  

95% 

2. Język polski (ustny) 30 30 

3. Język angielski (pisemny) 31 29 95% 

  

93% 

4. Język angielski (ustny) 30 29 

5. Matematyka (pisemny) 31 31 100% 85% 
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Średnie wyniki matur z obowiązkowych przedmiotów pisemnych 

 
Lp. Przedmiot Liczba uczniów, którzy 

przystąpili do egzaminu 

maturalnego 

Średnie wyniki 

w szkole w % 

Średnie wyniki w 

woj. łódzkim w % 

1. Język polski  31 59,00 45,00 

2. Język angielski  31 67,60 62,00 

3. Matematyka 31 58,19 48,00 

 

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 41,90 41,00 

2. Geografia 12 16,66 22,00 

3. Matematyka 5 13,42 17,00 

4. Fizyka 1 23,00 25,00 

5. Język polski 2 48,00 45,00 

6. Biologia 3 16,66 15,00 

 

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

Przez egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem 

zawodowym, należy rozumieć egzamin umożliwiający uzyskanie świadectwa 

potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. W przypadku 

uzyskania świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym 

zawodzie oraz posiadania wykształcenia średniego, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 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 Egzaminacyjnej. 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 

2018/2019. 
 

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.12 

Diagnozowanie  

oraz naprawa 

elektrycznych 

i elektronicznych 

układów pojazdów 

samochodowych 

III 6 5 1 83% 

Technik 

informatyk 
E.13 

Projektowanie 

lokalnych sieci 

komputerowych 

i administrowanie 

sieciami 

III 9 8 1 89% 

Technik 

elektryk 
E.08 

Montaż 

i konserwacja 

instalacji 

elektrycznych 

III 8 3 5 38% 

Razem 23 16 7 70% 

 

 

 

 

Uczniowie z otrzymanym dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. 
 

Lp. Zawód Nazwa kwalifikacji 

Liczba uczniów, którzy otrzymali 

dyplom potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe 

1. 
Technik pojazdów 

samochodowych 

M.12 – Diagnozowanie  

oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych 

układów pojazdów samochodowych 

5 

(spośród  6  absolwentów) 

2. Technik informatyk 
E.13 – Projektowanie lokalnych sieci 

komputerowych i administrowanie sieciami 

8 

(spośród 9 absolwentów) 

3. Technik elektryk 
E.08 – Montaż i konserwacja instalacji 

elektrycznych 

3 

(spośród 8 absolwentów) 

Razem 
16 

(spośród 23 absolwentów) 
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- Branżowa Szkoła I stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Koluszkach 
 

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 

2018/2019. 

 

Nazwa zawodu 
Nr 

kwalifikacji 

Nazwa 

kwalifikacji 

Klasa,  

w której 

uczniowie 

zdawali 

daną 

kwalifikację 

Liczba 

uczniów, 

którzy 

przystąpili 

do 

egzaminu 

Liczba 

uczniów, 

którzy 

zdali 

egzamin 

Liczba 

uczniów, 

którzy nie 

zdali 

egzaminu 

% 

zdawalności 

w szkole 

Mechanik 

pojazdów 

samochodowych 

M.18 

Diagnozowanie  

i naprawa 

podzespołów i 

zespołów pojazdów 

samochodowych 

III 8 6 2 75% 

Sprzedawca A.18 
Prowadzenie 

sprzedaży 
III 2 2 0 100% 

Kucharz T.06 
Sporządzanie 

potraw i napojów 
III 2 0 2 0% 

Razem 12 8 4 67% 

 

Uczniowie z otrzymanym dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. 
 

Lp. Zawód Nazwa kwalifikacji 

Liczba uczniów, którzy otrzymali 

dyplom potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe 

1. 
mechanik pojazdów 

samochodowych 

M.18 – Diagnozowanie i 

naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 

samochodowych 

6 

(spośród 8 absolwentów) 

2. sprzedawca A.18 – Prowadzenie sprzedaży 
2 

(spośród 2 absolwentów) 

Razem 
8 

(spośród 10 absolwentów) 

 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 

 

- Technikum nr 2 w Koluszkach 
 

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 

2018/2019. 
 

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 18 14 4 78% 
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A.31 

Zarządzanie 

środkami 

technicznymi 

podczas realizacji 

procesów 

transportowych 

III 18 9 9 50% 

A.32 

Organizacja  

i monitorowanie 

przepływu zasobów 

i informacji  

w jednostkach 

organizacyjnych 

IV 16 14 2 88% 

Technik 

mechatronik 

E.03 
Montaż urządzeń  

i systemów 

mechatronicznych 
III 11 11 0 100% 

E.18 

Eksploatacja 

urządzeń  

i systemów 

mechatronicznych 

III 11 10 1 91% 

E.19 

Projektowanie  

i programowanie 

urządzeń  

i systemów 

mechatronicznych 

IV 16 15 1 94% 

Technik 

teleinformatyk 
E.16 

Montaż i 

eksploatacja sieci 

rozległych 
IV 7 3 4 43% 

Razem 97 76 21 78% 

 

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 17 

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 

13 

(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 

1 

(spośród 8 absolwentów) 

  E.16 – Montaż i eksploatacja sieci rozległych  

Razem 

23 

(spośród 41 

absolwentów) 
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Egzamin gimnazjalny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach. 

 

Egzamin gimnazjalny był przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum 

i sprawdzał wiadomości i umiejętności ucznia określone w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego. Egzamin gimnazjalny składał się z trzech 

części: humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej oraz językowej i był przeprowadzany 

w formie pisemnej. W roku szkolnym 2018/2019, z uwagi na trwającą reformę systemu 

oświaty egzamin gimnazjalny odbył się po raz ostatni. 

Wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną egzamin ten przeprowadzany był 

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

ich możliwości. Zadania zamieszczone w arkuszu były przyjazne uczniowi w formie i treści, 

w miarę możliwości odnosiły się do sytuacji życiowych. Teksty były krótkie, miały 

uproszczone słownictwo. Polecenia były proste, zrozumiałe dla ucznia. 

W roku szkolnym 2018/2019 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Koluszkach do egzaminu gimnazjalnego przystąpił 1 uczeń. 

 

 

IX. Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego 

Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019 

 
W roku szkolnym 2018/2019 Kuratorium Oświaty w Łodzi przeprowadziło 1 monitoring, 

1 ewaluację i 1 kontrolę:  

 

1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach  

W dniach 29-31 października 2018 roku przeprowadzono badanie monitoringowe: 

Monitorowanie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych, realizowane w ramach 

projektu „Wspomaganie — szkolenie dla pracowników nadzoru pedagogicznego” 

realizowanego w ramach konkursu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

w ramach umowy nr POWR.02,10.00-00-S000/17. 

Projekt przewidywał prowadzenie przez wizytatorów badania kształcenia kompetencji 

kluczowych uczniów, zgodnie z metodologią opracowaną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, 

w szkołach znajdujących się pod nadzorem Kuratora Oświaty. 

 

2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 

W ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty  

w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono ewaluację zewnętrzną w Technikum nr 2 

dotyczącą następujących wymagań: 

− szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej 

sytuacji, 

− rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 

Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji: 

1. Podejmowane przez nauczycieli działania wspomagające są wynikiem analizy 

przeprowadzanych diagnoz potrzeb i możliwości uczniów oraz uwzględniają ich 

indywidualną sytuację. W opinii uczniów i rodziców szkoła oferuje im wsparcie, z którego 

są zadowoleni.  

2. Dzięki partnerskiej współpracy z rodzicami szkoła skutecznie pozyskuje opinie o swojej 

pracy, w wyniku czego planuje i realizuje działania wspierające rodziców w wychowaniu 

dzieci, adekwatne do zgłaszanych przez nich potrzeb. 
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3) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach 

W dniu 19 czerwca 2019 r. Kuratorium Oświaty w Łodzi przeprowadziło kontrolę doraźną  

w zakresie możliwości realizacji przez szkoły wchodzące w skład Ośrodka zaleceń zawartych 

w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego dla ucznia z autyzmem. 

Zalecenia: nie wydano zaleceń. 

 

X. Informacja o stypendystach Prezesa Rady Ministrów 

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły  

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

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

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

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

wyniki co najmniej dobre.  

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się 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 2018/2019 stypendia 

otrzymało 4 uczniów naszych szkół: 

− 1 uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 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. 
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XI. Struktura zatrudnienia nauczycieli ogółem w etatach w szkołach  

i placówkach wg stanu na dzień 30.09.2018 r. (SIO) 
 

Nazwa szkoły/placówki 

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty 

ogółem etaty 
bez 

stopnia 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

I Liceum Ogólnokształcące  

w Koluszkach 

24,24 

(28 osób) 
0,00 0,67 1,61 5,63 16,33 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 

w Koluszkach 

17,33 

(21 osób) 
0,00 0,00 0,48 8,52 8,33 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 

w Koluszkach 

27,90 

(34 osób) 
0,00 0,21 3,00 7,91 16,78 

Specjalny Ośrodek  

Szkolno-Wychowawczy  

w Koluszkach 

32,11 

(34 osoby) 
0,00 2,00 3,00 14,00 13,11 

Poradnia  

Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Koluszkach 

11,70 

(12 osób) 
0,00 0,00 3,00 2,70 6,00 

OGÓŁEM 
113,28 etatów 

(129 osób) 
0,00 2,88 11,09 38,76 60,55 

 

W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Łódzki Wschodni zatrudniano 129 nauczycieli na 113,28 etatach.  

Dla porównania w roku szkolnym 2017/2018 było zatrudnionych 130 nauczycieli  

na 114,38 etatach. Dwóch nauczycieli przebywało na rocznym urlopie dla poratowania 

zdrowia. 

We wszystkich szkołach łącznie w roku szkolnym 2018/2019 najwięcej zatrudnionych było 

nauczycieli dyplomowanych (60,55 etatu), następnie nauczycieli mianowanych (38,76 etatu), 

nauczycieli kontraktowych (11,09 etatu), najmniej nauczycieli stażystów (2,88 etatu).  

Spośród 129 nauczycieli zatrudnionych według stanu na dzień 30 września 2018 r. 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat: 

− 2 osoby posiadały stopień naukowy doktora oraz przygotowanie pedagogiczne, 

− 120 osób posiadało dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie 

pedagogiczne, 

− 1 osoba zatrudniona była za zgodą Łódzkiego Kuratora Oświaty, 

− 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). 

Poniżej przedstawiamy na wykresie porównanie struktury zatrudnienia nauczycieli szkół 

i placówek oświatowych w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019. 
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Wykres nr 4. 

0 1 2,88 5,39

11,09
7,07

38,76 43,15

60,55 57,77

0

10

20

30

40

50

60

70

li
cz

b
a 

et
at

ó
w

 n
au

cz
y

ci
el

i 
  

bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

stopień awansu zawodowego nauczycieli

Struktura zatrudnienia nauczycieli ogółem w szkołach

 i placówkach oświatowych.

 Porównanie roku szkolnego 2017/2018 i 2018/2019

2018/2019 2017/2018
 

 

 
 

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. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.) 

W roku szkolnym 2018/2019 żaden z nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego  

w Koluszkach oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach nie zmienił stopnia 

awansu zawodowego. 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach w roku szkolnym 

2018/2019 – 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 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach w roku szkolnym 

2018/2019 – 1 nauczyciel otrzymał stopień nauczyciela dyplomowanego. 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach w roku szkolnym 

2018/2019 – 1 nauczyciel otrzymał stopień nauczyciela mianowanego.  
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XIII. 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 2018/2019 

przedstawia poniższa tabela. 

 
 

Nazwa 

szkoły/placówki 
Forma doskonalenia 

Liczba 

form 

Poniesione 

wydatki (zł) 

I LO w Koluszkach 

kwota 4 510,92 zł  

w tym: 

Szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje 

oraz inne formy doskonalenia nauczycieli 
5 3 900,00 

Materiały szkoleniowe  - 610,92 

ZSP nr 1  

w Koluszkach 

kwota 4 965,18 zł  

w tym: 

Studia II stopnia 1 875,00 

Studia podyplomowe 2 4 000,00 

Szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje 

oraz inne formy doskonalenia nauczycieli 
1 30,00 

Delegacje - 60,18 

ZSP nr 2  

w Koluszkach 

kwota 4 660,00 zł  

w tym: 

Studia podyplomowe 2 3 150,00 

Szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje 

oraz inne formy doskonalenia nauczycieli 
5 927,00 

Materiały szkoleniowe  - 493,00 

Delegacje - 90,00 

SOSW  

w Koluszkach 

kwota 4 913,97 zł  

w tym: 

Studia podyplomowe 2 2 850,00 

Szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje 

oraz inne formy doskonalenia nauczycieli 
5 1 257,20 

Materiały szkoleniowe  - 395,60 

Delegacje - 411,17 

PPP w Koluszkach 

kwota 9 798,64 zł  

w tym: 

Szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje 

oraz inne formy doskonalenia nauczycieli 

  

10 

  

3 140,00 

Materiały szkoleniowe  - 5 993,41 

Delegacje - 665,23 

Ogółem kwota wydatków w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2018/2019 28 848,71 
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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 2018/2019, w porównaniu z rokiem szkolnym 2017/2018. 

 

Wykres nr 5.  

0,00 zł

1 000,00 zł
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3 000,00 zł

4 000,00 zł

5 000,00 zł

6 000,00 zł

7 000,00 zł

8 000,00 zł

9 000,00 zł

10 000,00 zł

2018/2019 4 510,92 zł 4 965,18 zł 4 660,00 zł 4 913,97 zł 9 798,64 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

 

 XIV. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi 
 

Nazwa 

szkoły/placówki 

ETATY ADMINISTRACYJNE 
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I LO  

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

(KZP) 
- 1,00 - 3,25 

ZSP nr 1  

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

ZSP nr 2  

w Koluszkach 
1,00 - 1,00 - 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 
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Nazwa 
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S
p

rz
ą

ta
cz

k
a
 

K
o

n
se

rw
a

to
r 

R
o

b
o

tn
ik

 

g
o

sp
o

d
a

rc
zy

 

R
o

b
o

tn
ik

 d
o
 

p
ra

c 
ci

ęż
k

ic
h

 

W
o

źn
y
 

P
o

rt
ie

r 

S
ta

r
sz

y
 

rz
em

ie
śl

n
ik

 

K
ie

ro
w

ca
 

sa
m

o
ch

o
d

u
 

o
so

b
o

w
eg

o
 

M
a

g
a

zy
n

ie
r 

K
u

ch
a
rk

a
 

P
o

m
o

c 

k
u

ch
en

n
a
 

O
g

ó
łe

m
 

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 

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Koluszkach była zatrudniona również pomoc nauczyciela. Od dnia 1 września 2018 r. 

zatrudniono pomoc w wymiarze 2 etatów, w trakcie roku szkolnego dodatkowo 0,75 etatu. 

Na potrzeby zamiejscowych stanowisk pracy w Tuszynie oraz Rzgowie działających 

w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach w okresie od dnia 

1 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 

30 czerwca 2019 r. były zatrudnione łącznie 2 sprzątaczki w ramach umowy zlecenia.  
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XV. Wydatki związane z utrzymaniem szkół i placówek oświatowych 

w roku szkolnym 2018/2019* 
 

 

Nazwa szkoły/placówki 

 

Wynagrodzenia  

i pochodne 

 

Wydatki statutowe 

i na rzecz osób 

fizycznych 

 

Ogółem 

wydatki w 

roku szkolnym 

2018/2019 

I LO  

w Koluszkach 2 004 532 212 532 2 217 064 

ZSP nr 1  

w Koluszkach 1 610 148 323 145 1 933 293 

ZSP nr 2  

w Koluszkach 2 253 618 299 804 2 553 421 

SOSW  

w Koluszkach 2 716 422 342 924 3 059 346 

PPP  

w Koluszkach 

poradnia 
954 770 124 972 1 079 742 

budynek 
60 045 94 965 155 010 

OGÓŁEM 

w roku szkolnym 2018/2019 
9 599 534 1 398 342 10 997 876 

  

* 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 2018 roku i za I półrocze 2019 roku. 

W strukturze wydatków ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły  

87,29%, a wydatki statutowe i na rzecz osób fizycznych 12,71%.  

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

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

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

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

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

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

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

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

są przedstawione w kolejnych tabelach.   

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

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

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

dla pracowników. 

Jeśli chodzi o płace nauczycieli to Minister Edukacji Narodowej w dniu 

8 lutego 2019r. wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości 

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
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przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 

wolnym od pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 249), w którym zmieniono kwoty minimalnego 

wynagrodzenia nauczycieli podwyższając je o ok. 5%. 

Od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli 

kształtowało się w następujący sposób: 

− dla nauczyciela stażysty – 3 045,21 zł (co stanowi wzrost o 145,01 zł), 

− dla nauczyciela kontraktowego – 3 380,18 zł (co stanowi wzrost o 160,96 zł), 

− dla nauczyciela mianowanego – 4 385,10 zł (co stanowi wzrost o 208,81 zł), 

− dla nauczyciela dyplomowanego – 5 603,19 zł (co stanowi wzrost o 266,82 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. 

Zwiększenie kwot określonych w zmienionym rozporządzeniu to efekt podwyższenia 

kwoty bazowej służącej do ustalania wysokości nauczycielskich wynagrodzeń. W ustawie 

budżetowej na 2019 r. jest ona na poziomie 3 045,21 zł (od kwietnia 2018 r. do grudnia 2018 r. 

wynosiła 2 900,20 zł). 

 

 

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 

obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. 

 

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 

obowiązująca od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (kwoty w złotych). 

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 
2 538 2 611 2 965 3 483 

2. 

Tytuł zawodowy magistra  

bez przygotowania pedagogicznego, 

tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) 

z przygotowaniem pedagogicznym 

2 250 2 289 2 584 3 033 

3. 

Tytuł zawodowy licencjata 

(inżyniera) bez przygotowania 

pedagogicznego, dyplom ukończenia 

kolegium nauczycielskiego lub 

nauczycielskiego kolegium języków 

obcych, pozostałe wykształcenie 

2 230 2 250 2 268 2 651 
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XVI. Doposażenie szkół i placówek oraz zakup pomocy dydaktycznych 
 

Łącznie we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych  

przez Powiat Łódzki Wschodni w roku szkolnym 2018/2019 na doposażenie oraz zakup 

pomocy dydaktycznych wydatkowano 53 323,29 zł. 

 

 

Lp. Szkoła/placówka Kwota w zł 

1. I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 12 738,77 

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 14 296,81 

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 10 401,00 

4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach 7 216,89 

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach 8 669,82 

Łącznie 53 323,29 
 

 

W poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco: 

 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 

 

Lp. Rodzaj doposażenia/pomocy dydaktycznych 

Poniesione wydatki 

Ogółem w zł 
w tym z Rady Rodziców 

i sponsorów 

1. Pomoce dydaktyczne (2 projektory) 2 998,00 
1 499,00 darowizna od osoby 

fizycznej 

2. 

 

Wyposażenie (m.in. ups, ekrany ścienne, 

kamera wewnętrzna, stoliki uczniowskie, 

niszczarka, suszarka i dozownik) 

9 740,77 761,10 ekrany ścienne – 2 szt.  

 Razem 12 738,77 2 260,10 

 

 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 

 

Lp. Rodzaj doposażenia/pomocy dydaktycznych 

Poniesione wydatki 

Ogółem  

w zł 

w tym  

z Rady Rodziców 

1. 
 Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych w szkole 

5 497,30 - 

2. Sterownik do pieca, drzwi - 2 szt.,  sprzęt nagłaśniający 6 131,44 - 

3. 
Drobne wyposażenie (min.: niszczarka, rolety, pendrive 

szyfrowany, gaśnice, skrzynka na klucze) 
2 668,07 - 

 Razem 14 296,81 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. Doposażenie pracowni teleinformatycznej 1 520,00 - 

2. 

2 stoły do tenisa stołowego, 4 odtwarzacze        

do nauki języków obcych, książki do biblioteki, 

sprzęt sportowy, 2 niszczarki, pendrive, meble   

do biblioteki, ups, 1 zestaw komputerowy,           

1 monitor do komputera, 2 stacje komputerowe 

8 881,00 2 226 

 Razem 10 401,00 2 226  

 

 

4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach 

 

Lp. Rodzaj doposażenia/pomocy dydaktycznych 

Poniesione wydatki 

Ogółem w zł 
w tym 

z Rady Rodziców 

1. 
Meble: szafka na laptopy, szafa na dzienniki,       

8 tapczanów oraz pościel 
6 043,80 - 

2. 
Pomoce dydaktyczne – sprzęt gospodarstwa 

domowego  
110,96 - 

3. 
Drobne wyposażenie (niszczarka, wyposażenie 

kuchni) 
1 062,13 - 

 Razem 7 216,89 - 

4. 

Zestaw pomocy do terapii metodą behawioralną 

zakupiony w ramach projektu „Równy dostęp – 

lepsza przyszłość” 

1 238,53 0,00 

 

 

5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach 

 

Lp. Rodzaj doposażenia/pomocy dydaktycznych 
Poniesione 

wydatki w zł 

1. Testy diagnostyczne 5 650,30 

2. Wyposażenie  3 019,52 

 Razem 8 669,82 
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XVII. Remonty oraz inwestycje 
  

W minionym roku szkolnym przeprowadzono różne prace remontowe i inwestycje. 

Łącznie we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Łódzki Wschodni na te cele wydatkowano 60 095,93 zł.  

 

 

Lp. Szkoła/placówka 
Kwota w zł  

na remonty 

Kwota w zł  

na inwestycje 

1. I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 4 374,71 0,00 

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 1 553,00 40 667,99 

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 10 776,00 0,00 

4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach 1 712,74 0,00 

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach 1 011,49 0,00 

Łącznie 19 427,94 40 667,99 

 

 

Koszty poszczególnych remontów i inwestycji wykonanych w roku szkolnym 2018/2019  

w każdej szkole i placówce obrazują poniższe tabele. 

 

 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 

 

Lp. Rodzaj przeprowadzonego remontu 

Poniesione 

wydatki w zł 

  

1. Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu 2 302,70 

2. Farby i artykuły do malowania 2 072,01 

 Razem 4 374,71 

 

 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 

 

Lp. Rodzaj przeprowadzonego remontu/inwestycji 

Poniesione 

wydatki w zł 

  

 Remonty:  

1. 
Naprawa monitoringu, naprawa pieca gazowego, 

wymiana sterownika pieca, montaż drzwi 
1 553,00 

 Inwestycje:  

2. Modernizacja budynku warsztatów szkolnych 21 479,99 

3. 
Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku 

warsztatów szkolnych 
19 188,00 

 Razem 40 667,99 

 Ogółem 42 220,99 
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3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 

 

Lp. Rodzaj przeprowadzonego remontu 

Poniesione 

wydatki w zł 

  

1. 

Naprawa instalacji elektrycznej i systemu 

alarmowego, naprawa dachu, naprawa 

komputerów  

1 926,00 

2. Remont pracowni chemicznej z zapleczem 8 850,00 

 Razem 10 776,00 

 

 

4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach 

 

Lp. Rodzaj przeprowadzonego remontu 

Poniesione 

wydatki w zł 

  

1. Materiały do drobnych napraw  i remontów  1 712,74 

 

 

5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach 

 

Lp. Rodzaj przeprowadzonego remontu 
Poniesione 

wydatki w zł 

1. Naprawa instalacji wodnej, naprawa kserokopiarki 1 011,49 
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XVIII. Wydatki poniesione za okres 12 miesięcy w 2018 roku  

na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni 

  

  

 
      

    Nauczyciele 

LP Wydatki poniesione na wynagrodzenia stażyści  kontraktowi mianowani dyplomowani razem 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Razem poniesione wydatki                 

na wynagrodzenia 199 679,89 276 843,64 2 049 937,06 3 702 210,28 6 228 670,87 

2 Wynagrodzenie zasadnicze 156 250,63 173 967,62 1 247 382,72 2 200 250,93 3 777 851,90 

3 
Pozostałe składniki wynagrodzeń 

z art. 30 ust.  1 (razem) 43 429,26 102 876,02 802 554,34 1 501 959,35 2 450 818,97 

4 w tym:           

5 Dodatek za wysługę lat 8 951,78 14 764,01 196 009,32 404 035,13 623 760,24 

6 

Dodatek funkcyjny wynikający 

z pełnienia funkcji kierowniczej 0,00 0,00 15 100,00 62 278,33 77 378,33 

7 Dodatek opiekuna stażu 0,00 0,00 821,33 1 128,17 1 949,50 

8 Dodatek wychowawcy klasy 0,00 1 650,00 19 832,05 37 957,50 59 439,55 

9 Dodatek za warunki pracy 6 905,73 5 903,59 53 079,67 54 658,98 120 547,97 

10 
Dodatkowe wynagrodzenie za pracę  

w porze nocnej 2 402,04 203,84 3 489,17 118,81 6 213,86 

11 Dodatek motywacyjny 1 524,00 2 453,34 25 349,00 46 923,54 76 249,88 

12 Nagroda jubileuszowa 0,00 0,00 12 068,94 21 765,84 33 834,78 

13 Nagroda ze specjalnego funduszu nagród 0,00 2 850,00 18 805,00 35 173,00 56 828,00 

14 
Zasiłek na zagospodarowanie 

0,00 4 360,00 0,00 0,00 4 360,00 

15 
Wysokość odprawy emerytalnej 

i rentowej 0,00 0,00 10 166,40 0,00 10 166,40 

16 
Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku 

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

i art. 28 KN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Inny składnik wynagrodzenia 0,00 575,79 0,00 0,00 575,79 

18 
Wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw 10 479,21 36 390,70 263 667,93 539 320,62 849 858,46 

19 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 984,63 17 457,05 148 441,88 249 918,47 423 802,03 

20 Ekwiwalent za urlop 4 309,19 8 303,24 6 991,94 6 793,90 26 398,27 

21 Wynagrodzenie chorobowe 872,68 7 909,08 28 568,69 40 736,65 78 087,10 

22 

Wynagrodzenie za ustne egzaminy 

maturalne 0,00 55,38 163,02 1 150,41 1 368,81 

23 Średnia liczba etatów 5,788 6,337 38,769 56,978 107,872 

24 
Średnie wynagrodzenie osiągnięte 

przez nauczycieli w 2018 roku               2 874,91 3 640,57 4 406,31 5 414,68 
x 

25 
Średnie wynagrodzenie                   

do osiągnięcia w 2018 roku 
2 863,38 

 

3 178,35 

 

4 123,27 

 

5 268,62 

 x 
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W szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni średnie 

wynagrodzenie osiągnięte w 2018 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 2 874,91 zł na etat (powinien 2863,38 zł), 

− nauczyciel kontraktowy osiągnął 3 640,57 zł na etat (powinien 3 178,35 zł), 

− nauczyciel mianowany osiągnął 4 406,31 zł na etat (powinien 4 123,27 zł), 

− nauczyciel dyplomowany osiągnął 5 414,68 zł na etat (powinien 5 268,62 zł). 

Po przeprowadzeniu analizy wydatków poniesionych w 2018 roku na wynagrodzenia 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki 

Wschodni stwierdzono, że w 2018 roku wszyscy nauczyciele uzyskali średnie wynagrodzenia, 

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

 

 

XIX. Olimpiady, konkursy, zawody sportowe 
 

Uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni w minionym roku szkolnym 

brali udział w różnych olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. 

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach wzięli 

udział w następujących olimpiadach: XLV Olimpiadzie Geograficznej, z czego 1 uczeń 

zakwalifikował się do finału okręgowego, oraz XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 

o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”. Udział w tej olimpiadzie zaowocował otrzymaniem 

przez 5 uczniów tytułu finalisty etapu powiatowego.  

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

Konkursie Historycznym „KRĄG” (1 laureat), Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom”, gdzie 1 uczeń dotarł do finału wojewódzkiego, konkursie 

„Stulecie Polek – kobieca odsłona historii 1918 – 2018”. Niniejszy konkurs wygrał uczeń 

Liceum, natomiast III miejsce zajęła uczennica tej szkoły. 

Ponadto młodzież drużynowo brała udział w zawodach sportowych, m.in. w Rejonowych 

zawodach w piłkę nożną, gdzie zajęli I miejsce w etapie powiatowym i III miejsce w etapie 

rejonowym. 

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach brali udział  

w XX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Techniki Samochodowej w Warszawie oraz Olimpiadzie 

Wiedzy Technicznej. Ponadto uczestniczyli w Mistrzostwach Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w piłce siatkowej chłopców, w których w klasyfikacji drużynowej zajęli  

II miejsce. Uczniowie tej szkoły wzięli również udział w Mistrzostwach Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w piłce nożnej, gdzie zajęli II miejsce. 

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach uczestniczyli 

w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej, Olimpiadzie Wiedzy Technicznej oraz 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno – Logistycznej.  

Uczniowie Zespołu brali również udział w konkursie plastycznym „Rodzina oknem na świat”, 

w którym zajęli I i II miejsce. Młodzież szkolna uczestniczyła też w XXIII Ogólnopolskim 

Konkursie Wiedzy Biblijnej, Wojewódzkim konkursie „Najlepsza praca modelowo - 

konstrukcyjna w szkołach elektrycznych i elektronicznych”, a także Ogólnopolskim Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” (eliminacjach gminnych, gdzie był  

1 finalista, który zajął II miejsce).  

Uczniowie tej szkoły uczestniczyli w następujących zawodach sportowych: 

XI Ogólnopolskim Turnieju Klas Policyjnych, Mistrzostwach Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w piłce siatkowej zarówno dziewcząt, jak i chłopców (dziewczęta zajęły  
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II miejsce, chłopcy zajęli I miejsce), Mistrzostwach Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce 

nożnej (IV miejsce) oraz IX Mistrzostwach w Wyciskaniu Sztangi Szkół 

Ponadgimnazjalnych, gdzie kilkoro uczniów tej szkoły zajęło wysokie miejsca. 

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach wzięli udział 

w VII Regionalnym Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. „Rodzina daleka 

i bliska”, w którym I miejsce zajął uczeń tej szkoły. Poza tym uczniowie brali udział 

w różnych konkursach plastycznych, m.in. takich jak: Międzyszkolny konkurs plastyczny 

„Zimowy pejzaż” (I miejsce zajął uczeń tej szkoły, natomiast 2 osoby zostały wyróżnione), 

Etap Wojewódzki IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie  

na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”, Wojewódzki konkurs plastyczny „Plastyczne 

nutki filmowe, czyli malowanie muzyki”, VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

„Oligoimpresje”, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci Specjalnej Troski „Moja 

rodzina w kolorach świata”. Uczestniczyli też w Festiwalu Pieśni i Piosenki Żołnierskiej  

oraz Konkursie artystycznym „Pamiątka z Polski”. 

Ponadto uczniowie byli uczestnikami Mistrzostw w tenisie stołowym klas edukacyjno – 

terapeutycznych, z czego jeden z nich zajął I miejsce, a 5 było finalistami. Uczniowie 

Ośrodka wzięli też udział w XX Turnieju w Unihokeja o Złoty Krążek (zajęli III miejsce), 

Mistrzostwach Łodzi w unihokeja dla szkół podstawowych i gimnazjalnych (IV miejsce)  

oraz Mistrzostwach okręgu piotrkowskiego w tenisie stołowym klas edukacyjno - 

terapeutycznych, gdzie 1 uczeń zajął I miejsce, a Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy w Koluszkach – IV miejsce. 

 

 

XX. Współpraca szkół i placówek z lokalnymi instytucjami  

oraz organizacjami pozarządowymi w roku szkolnym 2018/2019 
 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA                             

W KOLUSZKACH 

 

W roku szkolnym 2018/2019 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza  

w Koluszkach współpracowało z: 

• lokalnymi instytucjami poprzez udział dyrekcji, pracowników i uczniów 

w uroczystościach miejskich i powiatowych (min. obchody Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości, 3 Maja, Święto Powiatu, „Marsz Poległych); 

• Miejską Biblioteką Publiczną – konkursy np. Mistrz Ortografii, udział w Narodowym 

Czytaniu;  

• Miejskim Ośrodkiem Kultury w Koluszkach w organizacji Wielkiej Lekcji Geografii  

dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych w sali MOK-u; 

• Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koluszkach w zakresie zapewnienia 

obiadów uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej; 

• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koluszkach w zakresie pomocy uczniom 

wymagającym wsparcia i szczególnej opieki wychowawczej; 

• Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach przy organizacji balu 

dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach; 

• Stowarzyszeniem „Sztukater” - udział uczniów i nauczycieli w programie ERASMUS+; 

• służbami takimi jak: policja, straż pożarna (ćwiczenia próbnej ewakuacji szkoły), udział 

w konkursach organizowanych przez straż i policję; 

• Stowarzyszeniem „Historia Koluszek” – współorganizacja Izby Muzealnej w Koluszkach; 

• CARITAS – organizowanie pomocy dla osób potrzebujących; 
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• Towarzystwem „Nasz Dom” - akcja pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej „Góra 

Grosza”: zbiórka monet groszowych w celu dofinansowania rodzinnych domów dziecka, 

programów terapeutycznych dla dzieci najbardziej poszkodowanych przez los; 

• Schroniskiem dla Zwierząt w Łodzi - akcja zbiórki karmy i przekazanie jej do schroniska 

przez młodzież i nauczycieli; 

• Ludowym Zespołem Sportowym Koluszki – drużyna Liceum reprezentowała klub 

i szkołę w Centralnym Finale Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej 

w Zakopanem i zdobyła I miejsce w Polsce; 

• Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – udział uczniów w akcji zbiórki pieniędzy. 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KOLUSZKACH 

 

W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 

współpracował z: 

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

o wydarzeniach w szkole; 

• Komendą Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach: 

– funkcjonariusz Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KPP prowadził w marcu 2019 r. 

zajęcia profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

– szkolenie dla Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 na temat „Nieletni w świetle ustawy 

o postępowaniu w sprawach nieletnich” z udziałem dzielnicowego i pokazem  

tzw. „walizki edukacyjnej”, która zawierała przedmioty najczęściej wykorzystywane  

do zażywania i dystrybucji narkotyków; 

• Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej – pracownicy poprowadzili zajęcia 

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

• Fundacją Wsparcia Psychospołecznego w Łodzi, odbyły się zajęcia edukacyjne na temat: 

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

• Sądem Rejonowym w Brzezinach w sprawie wychowawczych problemów z uczniami; 

• Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koluszkach w sprawie trudnej 

sytuacji materialnej uczniów; 

• Akademią Wieku Dojrzałego w Koluszkach (spotkanie międzypokoleniowe – „Zapusty  

na 102”);  

• Okolicznymi gimnazjami i szkołami podstawowymi – promocja szkoły; 

• Szkołą Podstawową w Różycy – pomoc w organizacji Festynu Rodzinnego; 

• Stowarzyszeniem „Sztukater” - udział uczniów i nauczycieli w programie ERASMUS+. 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KOLUSZKACH 
 

W roku szkolnym 2018/2019 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”, dotyczące poszanowania norm, autorytetów, kultury osobistej, kultury słowa, 

art. 216 § 1 – zniewaga, pogarda, demoralizacja, przeciwdziałanie agresji w szkole  

oraz zajęcia edukacyjne z zakresu cyberprzemocy i odpowiedzialności prawno-karnej; 

- dzielnicowy podczas spotkania z rodzicami omówił zagadnienia dotyczące profilaktyki 

uzależnień, przeciwdziałania agresji i przemocy oraz bezpieczeństwa w sieci. 
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Zaprezentował tzw. „walizkę edukacyjną”, która zawiera przedmioty najczęściej 

wykorzystywane do zażywania i dystrybucji narkotyków; 

- udział społeczności uczniowskiej w spotkaniu z przedstawicielami KPP na temat 

bezpiecznego poruszania się na drodze; 

• Poradnią Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Łodzi - realizacja 

warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących ryzykownych zachowań i procesu 

uzależnienia. Celem programu było ograniczenie używania tytoniu, alkoholu, substancji 

psychoaktywnych w tym dopalaczy oraz popularyzacja wiedzy w zakresie rozpoznawania 

zagrożeń zdrowotnych, zapobiegania im, trwałego kształtowania prozdrowotnych 

zachowań młodzieży w wieku szkolnym; 

• Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej w Łodzi - zajęcia edukacyjno-

profilaktyczne realizowane w ramach wojewódzkiej kampanii edukacyjnej na temat: 

„Zdrowy styl życia wolny od uzależnień” oraz „Profilaktyka HIV/AIDS”;  

• Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Urzędem Miejskim w Koluszkach - 

działania na rzecz pomocy rodzinom będącym w ciężkiej sytuacji materialnej  

oraz rodzinom uprawnionym do otrzymania pomocy w ramach Rządowego Programu 

„Wyprawka szkolna”, „Stypendium szkolne”; 

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

specjalistyczne, terapię pedagogiczną, diagnozę niepowodzeń edukacyjnych, poradnictwo 

i konsultacja indywidualnych przypadków ze specjalistami, możliwości skorzystania 

z nauczania indywidualnego,; współpraca z doradcą zawodowym w zakresie zajęć 

edukacyjno-zawodowych kształtujących kompetencje społeczno-zawodowe m.in. 

(samoocena, radzenie sobie ze stresem, aspiracje, zainteresowania, moje mocne i słabe 

strony, podejmowanie decyzji, profil ulubionego stylu uczenia się); 

• Ośrodkiem Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach: w zakresie specjalistycznej 

diagnozy dotyczącej pomocy terapeutycznej, psychologicznej dla uczniów oraz rodziców; 

• kuratorami sądowymi przy Rejonowym Sądzie w Brzezinach: konsultowanie 

indywidualnych przypadków, monitoring ze strony kuratora uczniów dozorowanych, 

kontrola zachowania i sytuacji podopiecznych – 4 uczniów, 2 rodziców; 

• Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach - coroczna organizacja 

próbnego alarmu przeciwpożarowego; 

• organizacją pożytku publicznego NASZ DOM - zbiórka pieniędzy w ramach akcji „Góra 

Grosza”, przeznaczona na pomoc dzieciom z domów dziecka. Patronat nad akcją 

obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej; 

•  z Fundacją Z SERCA DLA SERCA - zbiórka pieniędzy na budowę domu hospicyjnego 

dla małych dzieci; 

• Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP w Łodzi - spotkanie z uczniami 

w ramach działalności z zakresu poradnictwa zawodowego: „Indywidualny Projekt 

Kariery – Portfolio”, „Trendy przyszłości edukacyjno-zawodowej”, „Badanie 

predyspozycji zawodowych”, „Doradztwo zawodowe – rynek pracy”; 

• Stowarzyszeniem Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach oraz Specjalnym 

Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach - promocja organizacji wolontariatu, 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, coroczna zabawa andrzejkowa „Andrzejki 

Integracyjne”; 

• Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi - coroczna akcja  

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

Honorowego Krwiodawcy; 

• Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi - spotkanie edukacyjne 

z trenerem RCKiK w celu ochrony i promocji zdrowia na temat: „Twoja krew-moje 
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życie”. Celem prelekcji było uświadomienie uczniom, że krew to niejednokrotnie jedyny 

lek, który może ocalić życie drugiego człowieka; 

• Fundacją Wsparcia Psychospołecznego z Łodzi - zajęcia psychoedukacyjno-

profilaktyczne: 

- z zakresu ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka HIV/AIDS, w ramach zadania 

„Odwaga – to rozwaga – zapobieganie zakażeniom”, 

- kształtujące kompetencje odnośnie ochrony własnego zdrowia psychicznego, w ramach 

zadania publicznego: „Nie poddaj się! – przezwyciężysz kryzys”; 

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

czystości dla podopiecznych z Domu; wyjazd w celu przekazania zgromadzonych darów; 

• Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi - udział 

uczniów klas II w Forum Młodzieży „Pomysł i sukces” z cyklu Młodzi i Biznes;  

warsztaty: Czy nadaję się na przedsiębiorcę?, Przedsiębiorcze planowanie przyszłości 

zawodowej, Poza schematem – zajęcia aktywizujące uczestników, dające możliwość 

wyjścia poza rutynę w myśleniu i działaniu; 

• Izbą Administracji Skarbowej w Łodzi we współpracy z Kuratorium Oświaty z Łodzi- 

realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej „Hazard – nie dziękuję”, dotyczącej 

regulacji prawnych oraz zagrożeń związanych z uzależnieniem od hazardu, gier on-line 

i jego negatywnym wpływie na człowieka; 

• Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi - przeprowadzenie na terenie szkoły 

pilotażowego badania „Diagnoza problemów narkotykowych i nowych substancji 

psychoaktywnych na poziomie lokalnym”. 

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W KOLUSZKACH 

 

W roku szkolnym 2018/2019 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 podczas przechodzenia przez ulicę, zwracanie 

uwagi na sygnalizację świetlną i znaki drogowe, zasady zachowania podczas jazdy 

samochodem i busem szkolnym; 

• Kościołem pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach: 

− Orszak Trzech Króli, którego celem jest promowanie tradycji bożonarodzeniowej, 

integracja lokalnej społeczności, prezentacja twórczości artystycznej związanej z tym 

okresem, 

− Marsz dla Życia i Rodziny – integracja z lokalnym środowiskiem; 

• Miejskim Ośrodkiem Kultury w Koluszkach: 

− wspólne kolędowanie różnych środowisk gminy, integracja ze środowiskiem lokalnym, 

− organizacja spotkania w kinie Odeon, projekcja filmu z okazji Międzynarodowego Dnia 

Osób Niepełnosprawnych; 

• Urzędem Miejskim w Koluszkach - występ szkolnej grupy „Tacy sami” podczas koncertu 

kolęd; 

• Miejską Biblioteką Publiczną w Koluszkach: 

− wizyty uczniów podczas wystaw czasowych prezentowanych w bibliotece, 

− wspólne czytanie, rozwiązywanie zagadek, prelekcje, zajęcia plastyczne. 

• Uczniowskim Klubem Sportowym „Plantuś” – udział w XX Dziecięcej Olimpiadzie 

Sportowej w Łodzi; 
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• Szkołami z terenu powiatu łódzkiego wschodniego - wspólne imprezy integracyjne, 

prezentacja przez grupę teatralną Ośrodka „Tacy sami” najnowszego przedstawienia 

„Wyspa uczuć”; 

• Arboretum SGGW w Rogowie - spotkanie w arboretum podczas majowego pikniku 

rodzinnego, występ grupy teatralnej „Tacy sami” z przedstawieniem „Drzewo, które 

umiało dawać”; 

• Caritas oddział w Łodzi - wieloletnia współpraca oparta na integracyjnych spotkaniach 

z młodzieżą ze świetlicy środowiskowej Caritas z oddziałem w Łodzi – występy 

sceniczne, zajęcia ruchowe, plastyczne, poczęstunek; 

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

Dnia Dziecka; 

• Przedsiębiorstwo AGAT S.A. w Koluszkach - dożywianie uczniów (drugie śniadania, 

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

• Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Osób z Zespołem Downa - propagowanie 

wiedzy na temat Zespołu Downa wśród lokalnej społeczności; 

• Fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę” w Łodzi - Dzień Bezpiecznego Internetu, 

uświadamianie zagrożeń, jakie niesie ze sobą nieodpowiednie korzystanie z Internetu, 

organizowanie spotkań, inscenizacji, przedstawień; 

• Stowarzyszeniem Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach: 

− kwiecień Światowym Miesiącem Wiedzy na temat Autyzmu, propagowanie wiedzy  

na temat autyzmu, 

− piknik rodzinny połączony z Dniem Godności Osoby Niepełnosprawnej, 

− uwrażliwianie i integracja na potrzeby osób niepełnosprawnych; 

• Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Koluszkach - 

uwrażliwianie i integracja na potrzeby osób niepełnosprawnych; 

• Fundacją „Integracja Jana Pawła II” w Łodzi - udział w zabawie integracyjnej z okazji 

Mikołajek i Dnia Dziecka w Atlas Arenie w Łodzi; 

• Polskim Towarzystwem Społeczno-Sportowym w Łodzi - popularyzacja sportu wśród 

osób niepełnosprawnych, integracja z osobami pełnosprawnymi, udział w zawodach 

sportowych. 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOLUSZKACH 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach w roku szkolnym 2018/2019 

współpracowała m.in. z:  

• Stowarzyszeniem Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach – przeprowadzenie 

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; 

• Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem, oddział w Kutnie – pozyskanie narzędzi 

diagnostycznych; 

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

kierowanie dzieci będących pod opieką Poradni na bezpłatne konsultacje laryngologiczne 

i audiologiczne w celu uzyskania kompleksowej diagnozy o dziecku; 

• Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie – pełnienie przez pracownika Poradni 

funkcji eksperta do spraw diagnozy funkcjonalnej w projekcie „Opracowanie 

instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”; 
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• Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – realizowanie przez dyrektora 

Poradni zadań wynikających z pełnienia funkcji eksperta w Wojewódzkim Panelu 

Ekspertów (udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach dotyczących min. opracowania 

Karty dostępności obiektu, komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, procedury 

interwencji kryzysowej);  

• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – konsultacje dotyczące rozwiązywania 

problemów wychowawczych i edukacyjnych dzieci znajdujących się w rodzinach 

zastępczych, pełnienie funkcji przewodniczącej Społecznej Rady ds. Osób 

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, zebraniach, 

organizowanie szkoleń min. dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych; 

• Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi – współorganizacja szkolenia dotyczącego 

zagrożeń cywilizacyjnych; 

• 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; 

• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzezinach – konsultacje, wspólne 

rozwiązywanie problemów dotyczących klientów, spotkania w sprawach opracowania 

dokumentów Poradni; 

• 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 – kierowanie dzieci i młodzieży oraz rodziców znajdujących się 

w sytuacjach kryzysowych, dzielenie się wiedzą; 

• Fundacją Poza Schematami – pozyskiwanie materiałów merytorycznych, działalność 

informacyjno-edukacyjna. 

 

 

 

 

 

 


