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1. Sieć placówek oświatowych 

 

1. Podstawy prawne działania oświaty w Gminie Wadowice; 

2. Źródła danych stanowiących podstawę przygotowania Raportu; 

3. Katalog placówek oświatowych w Gminie Wadowice w roku szkolnym 2015/2016. 

 

1. Zadania oświatowe w Gminie Wadowice realizowane są na podstawie przepisów: 

1. ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2016 r., poz. 594 z późn. zm.); 

2. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 

3. ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) 

oraz przepisów wykonawczych do wymienionych ustaw. 

2. Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 opracowano 

na podstawie danych: 

1. z Systemu Informacji Oświatowej (dalej także: SIO); 

2. uzyskanych z placówek oświatowych Gminy Wadowice; 

3. przygotowanych przez Wydział Infrastruktury i Rozwoju UM w Wadowicach; 

4. pozyskanych z Wydziału Spraw Społecznych UM w Wadowicach; 

5. opracowanych przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Realizacji Gminnego Programu Profi-

laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; 

6. pozyskanych ze strony OKE w Krakowie (www.oke.krakow.pl). 

3. Katalog placówek oświatowych w Gminie Wadowice w roku szkolnym 2015/2016: 

- placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wadowice 

1.Zespoły szkół: 

1. Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach; 

2. Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach; 

3. Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach; 

4. Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej; 

5. Zespół Szkół Publicznych w Wysokiej; 

6. Zespół Szkół nr 1 w Choczni; 

7. Zespół Szkół nr 2 w Choczni; 

8. Zespół Szkół w Jaroszowicach. 
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2. Szkoły podstawowe: 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach; 

2. Szkoła Podstawowa im. gen. Waleriana Czumy w Zawadce; 

3. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Babicy; 

4. Szkoła Podstawowa im. Emilii i Karola Wojtyłów w Kleczy Zarąbkach. 

 

3. Przedszkola publiczne: 

1. Przedszkole Publiczne nr 1 w Wadowicach; 

2. Przedszkole Publiczne nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Wadowicach; 

3. Przedszkole Publiczne nr 3 w Wadowicach; 

4. Przedszkole Publiczne nr 5 im. dr. Gustawa Studnickiego w Wadowicach; 

5. Przedszkole Publiczne w Choczni. 

 

4. Pozostałe: 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach. 

 

- placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest podmiot inny niż Gmina Wadowice 

 

5. Przedszkola niepubliczne: 

1. „Tęcza” w Wadowicach; 

2. „Mali Odkrywcy” w Wysokiej; 

3. „Słoneczko” w Wadowicach; 

4. "Małe Smerfy" w Wadowicach; 

5. "Małe Smerfy II" w Wadowicach; 

6. „Nio-Nio” w Wadowicach; 

7. „Na Kopcu” w Wadowicach; 

8. "Dać Szansę" - Specjalny Punkt Przedszkolny w Wadowicach. 

 

6. Szkoły prowadzone przez stowarzyszenia: 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Barwałdzie Dolnym; 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Stanisławiu Górnym; 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Ponikwi; 

4. Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Barwałdzie Dolnym; 

5. Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Stanisławiu Górnym; 

6. Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Ponikwi; 

7. Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa na Kopcu; 

8. Niepubliczne Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Stanisławiu Górnym. 
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2. Liczebność uczniów 

 

W roku szkolnym 2015/2016 w Gminie Wadowice do 16 szkół podstawowych uczęsz-

czało 2526 uczniów; do 11 gimnazjów - 1199 uczniów; do oddziałów przedszkolnych – 

444 dzieci; do przedszkoli publicznych - 679 dzieci. Liczby te dotyczą uczniów uczęszczają-

cych do szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wadowice jak i szkół dla których 

organem prowadzącym jest inny podmiot niż gmina. Poniższe zestawienia zawierają dane 

z podziałem na szkoły „gminne” i szkoły „stowarzyszeń”. Tabele przedstawiają zestawienie 

statystyczne z okresu ostatnich 5 lat. 

 

Tabela 1 GMINNE SZKOŁY PUBLICZNE. LICZBA UCZNIÓW WG SIO NA 30 WRZEŚNIA 

 

Nazwa szkoły/placówki 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 

SP Nr 1 W-ce 431 397 389 395 401 

"0" 50 44 52 50 49 

SP 381 353 337 345 352 

SP Babica 72 71 72 77 82 

"0" 14 17 13 14 14 

SP 58 54 59 63 68 

SP Klecza Zarąbki 63 67 65 69 72 

"0" 8 11 6 10 12 

SP 55 56 59 59 60 

SP Zawadka 91 89 87 86 85 

"0" 18 16 15 16 18 

SP 73 73 72 70 67 

ZSP Nr 1 W-ce 730 709 701 677 686 

"0" 48 63 70 60 51 

SP 418 406 375 359 369 

Gimnazjum 264 240 256 258 266 

ZSP Nr 2 W-ce 547 533 482 470 477 

"0" 20 20 20 42 39 

SP 295 289 256 227 222 

Gimnazjum 232 224 206 201 216 

ZSP Nr 3 W-ce 490 527 596 621 651 

"0" 30 24 48 37 38 

SP 259 270 269 285 293 

Gimnazjum 201 233 279 299 320 
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ZS Nr 1 Chocznia 351 368 381 381 382 

"0" 45 45 63 65 52 

SP 209 215 188 187 206 

Gimnazjum 97 108 130 129 124 

ZS Nr 2 Chocznia 218 218 222 230 248 

"0" 19 17 34 34 45 

SP 137 145 130 134 126 

Gimnazjum 62 56 58 62 77 

ZS Jaroszowice 165 160 158 158 155 

"0" 24 25 28 34 32 

SP 91 88 87 85 86 

Gimnazjum 50 47 43 39 37 

ZSP Klecza Dolna 311 295 298 312 305 

"0" 38 33 57 51 38 

SP 167 169 146 158 158 

Gimnazjum 106 93 95 103 109 

ZSP Wysoka 288 283 280 283 295 

"0" 41 50 40 43 42 

SP 169 154 155 152 156 

Gimnazjum 78 79 85 88 97 

Ogółem 3757 3717 3731 3759 3839 

"0" 355 365 446 456 430 

SP 2312 2272 2133 2124 2163 

Gimnazjum 1090 1080 1152 1179 1246 
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Tabela 2 GMINNE SZKOŁY PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ STOWARZYSZENIA. LICZBA UCZNIÓW WG 

SIO NA 30 WRZEŚNIA 

Nazwa szkoły/placówki 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 

Kopiec 83 59 36 0 0 

"0" 22 18 16 0 0 

SP 61 41 20 0 0 

Barwałd Dolny 106 119 116 110 115 

"0" 25 29 30 23 31 

SP 51 58 49 56 53 

Gimnazjum 30 32 37 31 31 

Ponikiew 93 93 85 82 87 

"0" 17 17 17 10 9 

SP 33 39 40 44 47 

Gimnazjum 43 37 28 28 31 

Stanisław Górny 130 125 118 113 118 

"0" 25 25 25 18 19 

SP 69 60 52 57 63 

Gimnazjum 36 40 41 38 36 

Ogółem 412 396 355 305 320 

"0" 89 89 88 51 59 

SP 214 198 161 157 163 

Gimnazjum 109 109 106 97 98 
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Tabela 3 GMINNE PRZEDSZKOLA PUBLICZNE. LICZBA WG SIO NA 30 WRZEŚNIA 

 

Nazwa szkoły/placówki 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 

Przedszkole Nr 1 97 99 99 100 100 

Przedszkole Nr 2 150 150 175 175 150 

Przedszkole Nr 3 170 196 195 196 196 

Przedszkole Nr 5 125 125 100 75 75 

Przedszkole Chocznia 50 50 50 50 50 

Przedszkole Jaroszowice 43 40 25 25 25 

Przedszkole Klecza Dolna 44 50 50 48 46 

Ogółem 679 710 694 669 642 
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3. Wyniki edukacyjne uczniów  

 

1. Wyniki sprawdzianu w klasie szóstej 

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 

 

Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej jest powszechny i obowiązkowy. 

W dniu 5 kwietnia 2016 roku w Gminie Wadowice do sprawdzianu po klasie VI przystąpiło 372 

uczniów (łącznie z uczniami w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia). Najlepiej staty-

stycznie prezentują się wyniki w Szkole Podstawowej nr 5 w Wadowicach, Szkole Podstawo-

wej w Kleczy Zarąbkach oraz Szkole Podstawowej nr 1 w Wadowicach i dotyczą 98 uczniów, 

czyli niespełna 26% wszystkich zdających. Wyniki uczniów z pozostałych szkół oscylują wokół 

średniej w powiecie. Poniżej szczegółowe zestawienia liczbowe przedstawione w tabelach: 

 

Tabela 4 ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYNIKÓW SPRAWDZIANU KL. VI 

NAZWA SZKOŁY Średni wynik ogółem w % 

SP nr 5 w Wadowicach 71 

SP w Kleczy Zarąbkach 71 

SP nr 1 w Wadowicach 66 

Szkoła Podstawowa w Zawadce 65 

Szkoła Podstawowa w Wysokiej 65 

SP nr 2 w Choczni 64 

SP nr 4 w Wadowicach 64 

SP nr 2 w Wadowicach 63 

SP w Jaroszowicach 63 

SP w Kleczy Dolnej 62 

SP nr 1 w Choczni 60 

SP w Babicy 56 

Średnia w gminie 64 

 

Tabela 5 WYNIKI SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ SPSK W CZĘSTOCHOWIE 

NAZWA SZKOŁY Średni wynik ogółem w % 

SP w Barwałdzie Dolnym 75 

SP w Stanisławiu Górnym 66 

Średnia w gminie 71 
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Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło w kwietniu 2016 roku w Gminie Wadowice 396 

uczniów (łącznie z uczniami szkół prowadzonych przez stowarzyszenia). Uczniowie kończący 

gimnazjum osiągnęli lepsze wyniki w części humanistycznej niż matematyczno-przyrodniczej. 

Wyróżniają się wyniki z historii i WOS-u i części językowej. Z języka angielskiego w zakresie 

podstawowym wyniki szkół plasują się na dobrym poziomie. Podobnie, jak w przypadku 

sprawdzianu w kl. VI, prezentowane powyższej, wyniki zostały obliczone z uwzględnieniem 

wyłącznie arkusza standardowego. Wyniki podane są w %, zgodnie z wynikami umieszczonymi 

na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. W Gminie Wadowice w części 

humanistycznej uczniowie osiągnęli wynik 67 % - 60% z historii i WOS-u oraz 75% z języka 

polskiego. W części matematyczno-przyrodniczej uzyskali wynik 55%, w tym 54% 

z przedmiotów przyrodniczych oraz 57% z matematyki. Język angielski w zakresie podstawo-

wym zdało 371 uczniów osiągając wynik 66 %, język niemiecki – 25 uczniów z wynikiem 55 %.  

Rozszerzony zakres z języka angielskiego zdawało 363 uczniów uzyskując wynik 45 %, z kolei 

rozszerzony niemiecki – 83 uczniów z wynikiem 42 %. 

 

Tabela 6 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ I MATEMATYCZNO-

PRZYRODNICZEJ PRZEDSTAWIONE W % W JEDNOSTKACH GMINNYCH  

 

Nazwa placówki Część humanistyczna 
Część matematyczno-

przyrodnicza 
Uczniowie 

Gimnazjum Nr 1 w Choczni 76 (I) 65 (I) 36 

Gimnazjum Nr 2 w Wadowicach 70 (II) 56 (II) 81 

Gimnazjum Nr 3 w Wadowicach 66 56 (II) 71 

Gimnazjum w Kleczy Dolnej 67 56 (II) 35 

Gimnazjum Nr  1 w Wadowicach 69 (III) 54 74 

Gimnazjum Nr 2 w Choczni 63 55 (III) 17 

Gimnazjum w  Jaroszowicach 65 53 19 

Gimnazjum w Wysokiej 62 46 28 

Średnia w gminie 67 55 X 

Średnia w powiecie 67 55 X 

Średnia w woj. 65 53 X 
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Tabela 7 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH PRZEDSTAWIONE W % W JEDNOST-

KACH GMINNYCH 

Nazwa placówki 
Język angielski Język niemiecki 

podstawowy rozszerzony podstawowy rozszerzony 

Gimnazjum Nr 1 w Choczni 75 (I) 54 - - 

Gimnazjum w Kleczy Dolnej 74 (II) 61 (I) 46 26 

Gimnazjum Nr 2 w Wadowicach 72 (III) 53 79 57 

Gimnazjum Nr 1 w Wadowicach 66 50 - - 

Gimnazjum Nr 3 w Wadowicach 65 41 50 - 

Gimnazjum w Jaroszowicach 61 33 - - 

Gimnazjum w Wysokiej 59 32 43  

Gimnazjum Nr 2 w Choczni 58 39 - - 

Średnia w gminie 66 45 55 42 

Średnia w powiecie 67 45 59 47 

Średnia w województwie 65 45 59 54 

 

Tabela 8 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ I MATEMATYCZNO-

PRZYRODNICZEJ PRZEDSTAWIONE W % W PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ SPSK W CZĘSTOCHOWIE 

Nazwa placówki Część humanistyczna 
Część matematyczno-

przyrodnicza 
Uczniowie 

Gimnazjum w Ponikwi 70 54 9 

Gimnazjum w Stanisławiu Górnym 67 65 13 

Gimnazjum w Barwałdzie Dolnym 65 52 13 

Średnia 67 57 X 

Średnia w powiecie 67 55 X 

Średnia w województwie 65 53 X 

 

Tabela 9 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH PRZEDSTAWIONE W % 

W PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ SPSK W CZĘSTOCHOWIE 

Nazwa placówki 
Język angielski Język niemiecki 

podstawowy rozszerzony podstawowy rozszerzony 

Gimnazjum w Ponikwi 66 47 - - 

Gimnazjum w Stanisławiu Górnym 63 48 - - 

Gimnazjum w Barwałdzie Dolnym 48 31 90 73 

Średnia 59 42 90 73 

Średnia w powiecie 67 45 59 47 

Średnia w województwie 65 45 59 54 
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4. Najważniejsze osiągnięcia naukowe 

 

Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach 

1. Małopolski Konkurs z Matematyki - 1 finalista; 

2. Konkurs ortograficzny „Dyktando Niepodległościowe” - 1 laureat; 

1 laureat i 11 finalistów (Małopolski Konkurs z Języka Polskiego, Języka Niemieckiego, Ma-

tematyki, Biologii, Chemii, Geograficzny, Historii, Fizyki). 

 

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach 

1. 9 finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez MKO w Krakowie;  

2. finalista konkursu wojewódzkiego „Dyktando Niepodległościowe”; 

3. laureaci konkursu „Dzieje Krakowa w czasie Wielkiej Wojny”; 

4. laureat konkursu „Kangur”; 

5. I miejsce drużynowo i indywidualnie w powiatowych zawodach w marszach na orientację. 

 

Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach 

Uczniowie osiągnęli w konkursach liczne sukcesy naukowe i artystyczne, najważniejsze z nich to:  

1. Małopolski konkurs humanistyczny – finalista; 

2. Gminny konkurs literacko-plastyczny: "Jan Paweł II - Święty z naszych stron";  

3. kat. literatura  - I miejsce; kat. plastyka - III miejsce;  

4. Międzyszkolny konkurs plastyczno-literacki - „Mały świadek miłosierdzia”- dwa III 

miejsca, Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Świetlik”- wyróżnienie; 

5. Małopolski konkurs wiedzy o społeczeństwie „Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomi-

cznej” o zasięgu ogólnopolskim – laureat; 

6. Małopolski konkurs  języka polskiego – finalista; 

7. Małopolski konkurs z fizyki – finalista; 

8. Małopolski konkurs  matematyczny – finalista; 

9. Małopolski konkurs  biologiczny – finalista;  

10.  Małopolski konkurs z historii – finalista;  

11.  Konkurs o zasięgu ogólnopolskim „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”- laureat; 

12.  Małopolski Konkurs historyczny „Śladami Solidarności”- finaliści; 

13.  Powiatowy konkurs artystyczny Talent 2015 - recytacja – laureat; 

14.  Gminny konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii”; 

15. Ogólnopolski konkurs matematyczny PANGEA - finalista; 

16.  Międzynarodowy konkurs matematyczny” Kangur”- laureat; 

17.  Gminny konkurs matematyczny  „Mat Max”- II miejsce drużynowo; 
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18.  Gminny konkurs literacko-plastyczny: "Jan Paweł II - Święty z naszych stron" kat. literatura  

- I miejsce. 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach 

1. I miejsce - w XXI edycji Powiatowych Marszów na Orientację AndInO w kategorii szkół 

podstawowych w powiecie wadowickim; 

2. I miejsce w powiecie w kategorii młodzieży do lat 16 za marsze nocne; 

3. I Wojewódzki Turniej Szachowy im. prof. Kazimierza Bartla w Krakowie - I miejsce 

w kategorii szkół; 

4. Wojewódzki Turniej Finałowy programu "Edukacja przez szachy w szkole": indywidualnie -

V miejsce, drużynowo – VIII miejsce (na 25 drużyn); 

5. Finalista Małopolskiego Konkursu Matematycznego; 

6. 5 wyróżnień oraz nagroda główna w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych 

"Świetlik". 

 

Zespół Szkół nr 1 w Choczni 

1. finaliści z konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów z fizyki, historii, języka 

polskiego; 

2. finalistka XII Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego  „Z poprawną polszczyzną 

na co dzień”; 

3. finalistka konkursu wiedzy „Historia Solidarności” w ramach projektu „Śladami Małopol-

skiej Solidarności; 

4. gimnazjum uzyskało tytuł laureata I Edycji Konkursu Ekologicznego „Edukujemy-

pomagamy” w woj. Małopolskim; 

5. drużyna gimnazjum uzyskała tytuł  finalisty XV edycji  konkursu „Poznajemy parki krajo-

brazowe Polski”; 

6. finalistka Wojewódzkiego Konkursu „Poezja patriotyczna z czasów I wojny światowej”; 

7. finaliści  III edycji konkursu historycznego „Odkrywamy średniowiecze”; 

8. XV Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży „TALENTY 2015” - nagroda dla 1 uczennicy; 

9. w kategorii TEATR,  2 nominacje do  nagrody Talent w kategorii  Teatr i Plastyka; 

10. laureatka  konkursu plastycznego dla uczniów  szkół małopolskich  „Mój portret”; 

11. wyróżnienie dla  1 uczennicy w Profilaktycznym Konkursie Artystycznym „Pasja życia”  

 

Zespół Szkół nr 2 w Choczni 

1. I miejsce w kat. klas IV-VI gminnego konkursu literackiego Jan Paweł II – „Święty z na-

szych stron”; 

2. II miejsce w kat. klas I-III gimnazjum; 
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3. Dwa I miejsca w konkursie plastycznym Jan Paweł II – „Święty z naszych stron” w kat. I-III 

gimnazjum, II miejsce w kat. klas I-III szkoły podstawowej;  

4. II i III miejsce w III edycji Gminnego Konkursu Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów. 

 

Szkoła Podstawowa im. gen. Waleriana Czumy w Zawadce 

1. Uczeń kl. VI – wojewódzki finalista konkursu - „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”; 

2. Uczennica kl. IV – w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „W trosce o swoje Bezpieczeń-

stwo”- na szczeblu powiatowym I miejsce, na szczeblu gminnym 2 osoby - wyróżnienie. 

 

Zespół Szkół im. 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach 

1. Konkurs ekologiczny - 8 uczniów (etap gminny), trzy I miejsca „Nie niskiej emisji”; 

2. I miejsce - konkurs ortograficzny; 

3. Gminny Profilaktyczny konkurs artystyczny „Pasja życia” II miejsce; 

4. Regionalny konkurs artystyczny „Autentyczni, Unikalni, Twórczy, Inspirujący, Samodzielni, 

Myślący” - II miejsce; 

5. Gminny konkurs „Uzależnienia = same zmartwienia” - I miejsce i wyróżnienie; 

6. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „W trosce o nasze bezpieczeństwo” - eliminacje gminne 

I miejsce; 

7. udział w konkursie  w „Małopolskim konkursie Matematycznym” - konkurs kuratoryjny; 

8. Gminny konkurs „Znajomość rozwinięcia dziesiętnego liczby π” -  III miejsce; 

9. Gminny konkurs - „MatMax” - 10 uczniów – III miejsce; 

10. Konkurs mat. O tytuł „Najlepszego Matematyka w Gimnazjum 2016” V edycja – I, II, 

III miejsce. 

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Babicy 

1. trzech laureatów I stopnia, w tym 1 z wyróżnieniem w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes; 

2. dwóch laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Janie Pawle II; 

3. trzech finalistów Diecezjalnego Konkursu Plastycznego "Spełniam uczynki miłosierdzia 

względem duszy i ciała, bo chcę naśladować Boga, mojego Ojca”. 

 

Szkoła Podstawowa im. Emilii i Karola Wojtyłów w Kleczy Zarąbkach 

1. II miejsce – etap gminny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; 

2.  Kangur matematyczny – wyróżnienie ucznia klasy III; 

3.  Konkurs plastyczny” Mały Świadek Miłosierdzia” – wyróżnienie ucznia klasy III. 
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Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej 

1. Finalista wojewódzki Małopolskiego Konkursu „Historia Solidarności”;  

2. Udział w etapie wojewódzkim VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na 

wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”; 

3. Udział w etapie wojewódzkim XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „W trosce 

o nasze bezpieczeństwo”. 

 

Zespół Szkół Publicznych w Wysokiej 

1. Małopolski Konkurs z Języka Polskiego – FINALISTKA; 

2. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „ Kangur” – WYRÓŻNIENIE; 

3. Gminny Konkurs Ortograficzny - II miejsce; 

4. Ogólnopolskie Konkurs na zdjęcie „Radość z certyfikatu: Wiarygodna szkoła”- I miejsce; 

5. XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „W trosce o nasze bezpieczeństwo” – II miejsce; 

6. XII Małopolski Konkurs „Co kto może wymyślić?”- nagroda II stopnia; 

7. Gminny Konkurs Literacko-Plastyczny „Jan Paweł II - Święty z naszych stron” - dwa 

I miejsca w kat. literatura i I i III miejsce w kategorii plastyka; 

8. VII Festiwal piosenki religijnej - I miejsce; 

9. Gminny Konkurs „Mały Świadek Miłosierdzia”: literatura – II i III miejsce, plastyka - I i II miejsce; 

10. Ogólnopolski program „Śniadanie daje moc” – uzyskanie certyfikatu; 

11. Festiwal Kultury Harcerskiej - I miejsce; 

12. Projekt ekologiczny EKO–ZWIAD - I i II miejsce. 

 

Przedszkole Publiczne nr 1 w Wadowicach 

1. Udział w Profilaktycznym Konkursie Artystycznym pn. „Pasja Życia”, organizowanym 

przez Stowarzyszenie AGRADO i Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach - uzy-

skanie wyróżnienia dla 5 dzieci za zajęcie miejsc od II- VI; 

2. Udział w I Gminnym Konkursie plastycznym pt. „Świeć przykładem” organizowanym 

przez Urząd Miejski w Wadowicach pod patronatem Burmistrza Wadowic – uzyskanie wy-

różnienia dla 4 dzieci;   

3. Udział w Festiwalu Przedszkolaków oraz w  konkursie plastycznym pt. „Nasz bajkowy przy-

jaciel” organizowanym przez Przedszkole Publiczne Nr 3 w Wadowicach, Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej oraz WCK (dyplom za udział, wyróżnienie i zajęcie III miejsca). 

 

Przedszkole Publiczne nr 2 w Wadowicach 

1. I miejsce w Spartakiadzie Przedszkolaków: „Przez ruch do zdrowia” ( marzec 2016) - 

Szkoła Podstawowa nr 1; 

2. I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym: „Pocztówka z wakacji”. 
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Przedszkole Publiczne nr 3 w Wadowicach 

1.  XXII Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej im. Jana Fujawy Targanice 2015 - I miejsce 

i wyróżnienie; 

2. XI Ogólnopolski Integracyjny Festiwal Tańca i Piosenki „Chrzanowska Lokomotywa” – I miejsce; 

3. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Akademii Aquafresh „Pastusiowa Olimpiada w Naszym 

Przedszkolu - II miejsce od jury; 

4. Udział w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Książki, książeczki z przedszkolaka 

biblioteczki – integracja w obiektywie” I miejsce. 

 

Przedszkole Publiczne nr 5 w Wadowicach 

1. Udział w ogólnopolskich otwartych spotkaniach teatralnych „Wiosna w teatrze” Andrychów 

2016  uzyskanie; 

2. I nagroda za spektakl „Opowieść o wężowym królu”, w IV Otwartym Festiwalu Teatrzy-

ków Dziecięcych „Chcecie bajki, oto  bajka” oraz indywidualna nagroda aktorska dla 

przedszkolaka; 

3. nagroda za udział w Wielkim Konkursie ekologicznym-plastycznym BULIBA; 

4. tytuł FINALISTY w etapie rejonowym konkursu plastycznego „Środowisko ponad wszyst-

ko” w ramach III edycji projektu „Czysta Małopolska”. 

 

Przedszkole Publiczne w Choczni 

1. w międzynarodowym konkursie plastycznym ”Mieszkam w Beskidach”  I i II miejsce; 

2. w Ogólnopolskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Andrychowie ”Chcecie bajki-oto 

bajka”- wyróżnienie; 

3.zakończenie realizacji innowacji pedagogicznej „Uczymy się pięknie żyć – dla siebie 

i dla innych” przedstawieniem bajki dla środowiska ”Królewna Gburka”; 

4. udział w turnieju matematycznym w ZS nr 1 w Choczni – wyróżnienie. 
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5. Inne sukcesy placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 

 

Uzyskanie certyfikatu Samorządowego Lidera Edukacji 

Gminie Wadowice przyznany został certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji” w VI edycji 

Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządowych Województw „Sa-

morządowy Lider Edukacji” organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 

Wyższego. Gmina Wadowice otrzymała także wyróżnienie Primus ze względu na uzyskanie 

najwyższej liczby punktów rankingowych przyznanych w Programie. 

Kapituła konkursu, w której skład wchodzili m.in. Prof. dr hab. Dariusz Rott oraz Prof. dr hab. 

Piotr Wilczek doceniła fakt, że obszar oświaty stanowi jeden z priorytetów działań Gminy Wa-

dowice. Kapituła uznała „innowacyjne, wieloaspektowe i nowoczesne działania ukierunkowane 

na podnoszenie jakości kształcenia i poszerzanie oferty edukacyjnej, zgodnie z potrzebami lo-

kalnymi”. Docenione zostało zaangażowanie Burmistrza Mateusza Klinowskiego w pozyskanie 

funduszy unijnych na zrefundowanie budowy Sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Wadowicach 

oraz wdrożenie wielu cennych inicjatyw m.in. rozszerzenia lekcji „Wiedza o Społeczeństwie” 

o elementy prawa, filozofii, historii,  wprowadzenia systemu akcji profilaktyki w szkołach, któ-

rych częścią jest program „Hejt!Stop!” przeciwko mowie nienawiści  w przestrzeni publicznej 

oraz planowanego powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej. Jak podkreślają oceniający, Bur-

mistrz Klinowski jest orędownikiem szerszego zaangażowania dzieci i młodzieży w życie mia-

sta. 12 października 2016 roku certyfikat w imieniu Gminy odebrała Zastępczyni Burmistrza -

Ewa Całus podczas Gali Finałowej VI edycji Programu. Przyznanie po raz pierwszy w historii 

Gminie Wadowice certyfikatu „Samorządowego Lidera Edukacji” jest ogromnym sukcesem 

zbudowanym przez wysiłek dyrektorów i pracowników placówek oświatowych w Gminie Wa-

dowice oraz dobrej współpracy między placówkami szkolnymi a organem prowadzącym. 

(więcej informacji: http://wadowice.pl/najnowsze/wydzial-promocji-gminy/wadowice-

samorzadowym-liderem-edukacji) 

 

Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach 

1. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych: 2 laureatów i 12 finalistów (w Małopolskim  

Konkursie z Fizyki - tytuł laureata dla ucznia Gimnazjum); w  Konkursie Ortograficz-

nym „Dyktando Niepodległościowe” - tytuł laureata przez ucznia szkoły podstawowej   

2.  I miejsce w IX edycji Małopolskiego Projektu: „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Grupa 

wolontariuszy zdobyła I miejsce w etapie rejonowym przeglądu projektów w Delegaturze 

Wadowice i uzyskała tytuł laureata. W nagrodę  pojechali  do Rzymu. Wycieczka odbyła się 

w dniach 11.06 – 16.06.2016 roku. 

3.  Osiągnięcie wysokich wyników sprawdzianu klas szóstych i egzaminu gimnazjalnego  
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a) wyniki sprawdzianu w klasie VI  szkoły podstawowej: 

język polski – 70,7%, 

matematyka – 58,3%,   

język angielski – 75,8%  

b)  egzamin gimnazjalny: 

język polski:78,9%,  historia i wiedza o społeczeństwie: 61,3%,  

matematyka 56,2%, przedmioty przyrodnicze 56,7%,  

język angielski – poziom podstawowy- 72,1%, poziom rozszerzony – 52,7%, 

język niemiecki – poziom podstawowy – 79%, poziom rozszerzony – 57%. 

 

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach 

1. Zorganizowanie międzyszkolnego konkursu matematycznego z okazji Dnia Liczby π;  

2.  Zorganizowanie festynu  „Czas na Zdrowie”. 

 

Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach 

1. Pozyskanie sponsora i wdrożenie dziennika elektronicznego w całym zespole /Szkoła Pod-

stawowa nr 2 oraz Gimnazjum nr 1; 

2. Wysokie wyniki konkursów przedmiotowych i wyniki egzaminów zewnętrznych; 

3.  Wyjazd zagraniczny uczniów; zielona szkoła; 

4. Utworzenie klasy sportowej. 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach 

1. Uzyskanie tytułu „ Szkoły Odkrywców talentów” ORE WARSZAWA – V 2016; 

2. Udział w programie „Mały mistrz” w klasach I a, b; 

3. Organizacja XVI ogólnopolskiego zjazdu szkół im. Jana Pawła II ; 

4. Projekt „Rodzina to jest to!” naszej szkoły otrzymał grant w konkursie Stowarzyszenia 

Zdrowych Miast Polskich! (I miejsce na 44 wnioski); 

5. Zorganizowanie bazy dla 250 pielgrzymów z Włoch – ŚDM. 

Zespół Szkół nr 1 w Choczni 

1. Szkole ponownie został przyznany Certyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci 

Szkół Promujących Zdrowie. 

2. Uzyskanie środków realizację programu „Książki naszych marzeń”; 

3. Spółdzielnia Uczniowska „Plastuś” kolejny raz otrzymała wyróżnienie  w Konkursie 

na Najlepszą Spółdzielnię Uczniowską o puchar  Krajowej Rady Spółdzielczej 

pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. 
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Zespół Szkół nr 2 w Choczni 

1.  Zakończenie 3-letniej realizacji programu Szkoły promującej zdrowie zakończone certyfika-

tem oraz otrzymanie dwóch certyfikatów: „Bezpieczna i przyjazna szkoła - Bezpieczny 

uczeń”, „Bezpieczna placówka oświatowa”. 

2.  I miejsce w indywidualnych zawodach pływackich na dystansie 50 m w stylu dowolnym 

na szczeblu powiatowym chłopców gimnazjum.  

 

Szkoła Podstawowa im. gen. Waleriana Czumy w Zawadce 

II miejsce zespołowo w Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików 

 

Zespół Szkół im. 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach 

1. Zorganizowanie tygodniowej „Zielonej szkoły” dla uczniów klas III-VI w miesiącu czerwcu, 

w miejscowości Sól dofinansowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Krakowa; 

2. Budowa nowoczesnej sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Jaroszowicach; 

3. Bardzo dobry wynik ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez KO w Krakowie. 

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Babicy 

1. Udział w projekcie "Książki marzeń" i pozyskanie środków finansowych na zakup 64 pozy-

cji książkowych do biblioteki szkolnej; 

2.  Organizacja finału międzyszkolnego konkursu "Mały świadek miłosierdzia". 

 

Szkoła Podstawowa im. Emilii i Karola Wojtyłów w Kleczy Zarąbkach 

1.  Osiągnięcie wysokich wyników sprawdzianu po klasie VI tj.  II miejsce szkoły w gminie 

Wadowice;  

2.  I miejsce w gminie z matematyki i III miejsce w powiecie z matematyki oraz bardzo dobry 

wynik ewaluacji całościowej zewnętrznej KO; 

3.  Ponadto w szkole jest bardzo niska absencja nauczycieli i uczniów na zajęciach, brak nieu-

zasadnionych zwolnień z  lekcji w-f. 

 

Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej 

Organizacja Festynu Charytatywnego „Z Alicją w krainie czarów” – ogromne zaangażowanie 

Rodziców, Nauczycieli i Uczniów w pozyskaniu znacznej kwoty pieniężnej umożliwiającej 

leczenie uczennicy klasy VI, chorej na nowotwór kości. 

 

Zespół Szkół Publicznych w Wysokiej 

1. Wysoki poziom nauczania  języka polskiego w gimnazjum potwierdzony wynikiem egzami-

nu z języka polskiego 75,9 (stanin 7 - wysoki); 
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2. Zdobycie tytułu FINALISTY w Małopolskim Konkursie Języka Polskiego oraz znacząca 

poprawa wyniku w sprawdzianu po klasie szóstej  – 75,9 % - 6 (stanin wyżej średni). Sukce-

sy uczniów w konkursach artystycznych – wielokrotne nagrody na poziomie ogólnopolskim, 

wojewódzkim i gminnym. 

 

Przedszkole Publiczne nr 1 w Wadowicach 

Bardzo dobre przygotowanie dzieci 5- i 6-letnich do podjęcia obowiązku szkolonego oraz efek-

tywna współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym (organizacja projektów i akcji charyta-

tywnych, zdrowotnych,  proekologicznych; realizacja programów autorskich nauczycieli przed-

szkola oraz innowacji pedagogicznej). 

 

Przedszkole Publiczne nr 2 w Wadowicach 

Dzięki naszej pomocy (zbieranie plastikowych nakrętek od 4 lat) oraz wsparciu finansowemu 

(festyn przedszkolny) chłopiec niepełnosprawny jeżdżący na wózku inwalidzkim wziął udział 

w turnieju rehabilitacyjnym organizowanym przez Fundację: „Zdążyć z pomocą”- Fundacja 

Dzieciom. 

 

Przedszkole Publiczne nr 3 w Wadowicach 

1. Szerzenie idei integracji w naszej społeczności przedszkolnej poprzez realizację akcji: „Mię-

dzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych”, „Świeć na niebiesko dla autyzmu”, „Kolo-

rowe skarpety”; 

2. Udział w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Książki, książeczki z przedszkolaka 

biblioteczki – integracja w obiektywie”- I miejsce; 

3. Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci niepełnosprawnych „Kolorowe 

motyle”. 

 

Przedszkole Publiczne nr 5 w Wadowicach 

1. Organizacja Międzyprzedszkolnej Spartakiady Sportowej „W zdrowym ciele zdrowy duch” ; 

2. Liczne działania o charakterze zdrowotnym i  ekologicznym przyczyniły się do uzyskania 

certyfikatów CERTYFIKAT KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY, CERTYFIKAT 

Akademii Zdrowego Przedszkolaka; 

3. Nawiązanie współpracy z profesor Edytą Gruszczyk Kolczyńską i przygotowanie placówki 

(studia podyplomowe n-la, program ) do  innowacji matematycznej „Rozwijanie uzdolnień 

matematycznych dzieci…”. 
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Przedszkole Publiczne w Choczni 

1. Przeprowadzenie warsztatów  z dziećmi w ramach programu ”Widzieć, rozumieć, przeciw-

działać i integrować” (Centrum Profilaktyki Społecznej), 

2. Wprowadzenie dzieci  5-letnich w świat liter - wszystkie  dzieci pięcioletnie rozpoznawały 

litery i czytały proste wyrazy i zdania, 

3. Udział w międzynarodowym konkursie fotograficznym ”Na ratunek Ziemi”, 

4. Zacieśnienie współpracy z ZS nr 1 w Choczni- wspólny udział w zajęciach sportowych pro-

wadzonych przez trenera Football  Academy Andrychów. 

 

Nagrody i wyróżnienia Burmistrza oraz Rady Miejskiej 

16 czerwca 2016 r. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej 

w Wadowicach przyznała na posiedzeniu nagrody naukowe II i III stopnia oraz wyróżnienia 

Rady Miejskiej w Wadowicach za rok szkolny 2015/2016 zgodnie z uchwałą nr XXII/167/2016 

z dnia 30.05.2016 r. w sprawie: ustanowienia nagród naukowych Rady Miejskiej w Wadowi-

cach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Wadowice. 

21.06.2016 r. w Wadowickim Centrum Kultury odbyło się ich uroczyste wręczenie. Najwybit-

niejsi uczniowie otrzymali nagrody oraz gratulacje od Burmistrza Wadowic Pana Mateusza 

Klinowskiego, zastępczyni Burmistrza Pani Ewy Całus oraz Radnych Rady Miejskiej (więcej 

informacji w aktualnościach strony www.wadowice.pl). 

 

*Kolumny zawierają imię i nazwisko nagrodzonego ucznia; nazwę placówki, do której uczęsz-

cza oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu/olimpiady 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 

Wyróżnienia 

dla finalistów konkursów przedmiotowych oraz laureatów konkursów tematycznych (150 zł) 

1 

Kacper Maciejczyk 

Finalista konkursu 

matematycznego 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

w Wadowicach 
Agata Kapała 

2 

Paweł Wójcicki 

Finalista konkursu 

humanistycznego 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

w Wadowicach 
Renata Piotrowska 

3 

Jan Krupnik 

Finalista konkursu 

matematycznego 

Szkoła Podstawowa Nr 4 

w Wadowicach 

Elżbieta Wysogląd - 

Jerdanek 



- 25 - 

GIMNAZJA 

Nagrody II stopnia 

dla laureatów konkursów przedmiotowych (1.500 zł) 

1 

Szymon Drzazga 

Laureat konkursu z fizyki 

Finalista konkursu 

z matematyki 

Finalista konkursu 

z chemii 

Gimnazjum Nr 2 

w Wadowicach 

Jerzy Rajda 

Danuta Szpila 

Jan Kraska 

2 

Łukasz Korzeniowski 

Laureat konkursu wiedzy 

o społeczeństwie 

Gimnazjum Nr 1 

w Wadowicach 

Małgorzata Opyrchał-

Żak 

 

Nagroda III stopnia 

dla wielokrotnych finalistów konkursów przedmiotowych (900 zł) 

1 

Beata Wanat 

Finalistka konkursu z matematyki 

Finalistka konkursu z fizyki 

Finalistka konkursu z chemii 

Finalistka konkursu z biologii 

Finalistka konkursu z języka nie-

mieckiego 

Gimnazjum Nr 2 

w Wadowicach 

Lucyna Grzybczyk 

Jerzy Rajda 

Jan Kraska 

Anna Kwaśniak 

Zbigniew Stradomski 

2 

Piotr Pena 

Finalista konkursu z chemii 

Finalista konkursu z fizyki 

Finalista konkursu z geografii 

Gimnazjum Nr 3 

w Wadowicach 

Tadeusz Włodek 

Janusz Szuster 

Anna Nowak 

3 

Konrad Kobylański 

Finalista konkursu z matematyki 

Finalista konkursu z fizyki 

Finalista konkursu z geografii 

Gimnazjum Nr 2 

w Wadowicach 

Danuta Szpila 

Jerzy Rajda 

Stanisław Zadora 

4 

Anna Głowacka 

Finalistka konkursu z chemii 

Finalistka konkursu z matematyki 

Gimnazjum Nr 3 

w Wadowicach 

Tadeusz Włodek 

Halina Fucek 

Wyróżnienia 

dla finalistów  konkursów przedmiotowych oraz laureatów konkursów tematycznych (185 zł) 

1 
Maria Bednarczyk 

Finalistka konkursu z historii 

Gimnazjum Nr 2 

w Wadowicach 
Anna Rajda 
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2 
Wiktoria Białończyk 

Finalistka konkursu z biologii 

Gimnazjum Nr 1 

w Wadowicach 

Iwona Kozioł-

Ponikiewska 

3 
Urszula Frączek 

Finalistka konkursu z historii 

Gimnazjum Nr 1 

w Wadowicach 
Zofia Hyleńska 

4 

Lidia Janicka 

Finalistka konkursu z języka 

polskiego 

Gimnazjum Nr 3 

w Wadowicach 

Alina Dyrcz - Ko-

walska 

5 
Filip Jopek 

Finalista konkursu z matematyki 

Gimnazjum Nr 1 

Wadowicach 
Monika Dudek 

6 
Mateusz Kleszcz 

Finalista konkursu z fizyki 

Gimnazjum SPSK 

w Barwałdzie 

Dolnym 

Ewelina Brózda 

7 

Dominika Kocot 

Laureatka Olimpiady „Myśli 

Jana Pawła II” 

Gimnazjum SPSK 

w Stanisławiu 

Górnym 

Dorota Pelczar 

8 
Krzysztof Niedziela 

Finalista konkursu z fizyki 

Gimnazjum Nr 1 

w Wadowicach 
Renata Bernecka 

9 

Natalia Ochman 

Finalistka konkursu z języka 

polskiego 

Gimnazjum Nr 1 

w Choczni 
Barbara Tutaj 

10 

Maja Pacek 

Laureatka konkursu „Losy żoł-

nierza i dzieje oręża polskiego” 

Gimnazjum Nr 1 

w Wadowicach 
Zofia Hyleńska 

11 
Zuzanna Pałosz 

Finalistka konkursu z chemii 

Gimnazjum Nr 3 

w Wadowicach 
Jolanta Bargiel 

12 
Michał Pawłowski 

Finalista konkursu z geografii 

Gimnazjum Nr 3 

w Wadowicach 
Anna Nowak 

13 
Justyna Prorok 

Finalistka konkursu z chemii 

Gimnazjum SPSK 

w Ponikwi 
Ewelina Orłowska 

14 
Aleksandra Skowron 

Finalistka konkursu z historii 

Gimnazjum Nr 1 

w Choczni 
Joanna Kozłowska 

15 
Kinga Strzeżoń 

Finalistka konkursu z języka 

Gimnazjum w 

Wysokiej 
Krzysztof Jaskier 



- 27 - 

polskiego 

16 

Emilia Supron 

Finalistka konkursu z języka 

polskiego 

Gimnazjum Nr 1 

w Wadowicach 

Maria Skrzypczak-

Płaszczyca 

17 

Katarzyna Tyrybon 

Finalistka konkursu z języka 

angielskiego 

Gimnazjum Nr 3 

w Wadowicach 
Seweryn Wojas 

18 

 

Piotr Wolanin 

Finalista konkursu z fizyki 

Gimnazjum Nr 1 

w Choczni 
Daniel Mastek 

19 
Julia Wójcicka 

Finalistka konkursu z geografii 

Gimnazjum Nr 2 

w Wadowicach 
Maria Kozłowska 

20 

Natalia Wójcik 

Finalistka konkursu z języka 

polskiego 

Gimnazjum Nr 2 

w Wadowicach 
Elżbieta Trela 

 

Najwybitniejsi uczniowie naszej gminy otrzymali dyplom oraz nagrodę pieniężną. Uhonorowa-

ni zostali również nauczyciele, w dowód uznania za wysoki poziom nauczania ułatwiający wy-

chowankom osiągnięcie sukcesów naukowych.  

Po wręczeniu nagród miał miejsce wykład Pana Burmistrza, a po jego zakończeniu projekcja 

„Alicji po drugiej stronie lustra”. Po filmie uczniowie otrzymali zaproszenie od włodarzy miasta 

na pizzę na wadowickim rynku. 

 

Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

 

Zgodnie z treścią zarządzenia Nr 0050.530.2016.ZOPO Burmistrza Wadowic z dnia 10 paź-

dziernika 2016 r. w sprawie przyznania nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2016 roku 

przyznano nagrody 17 dyrektorom gminnych szkół i przedszkoli oraz Ogniska Pracy Pozasz-

kolnej w Wadowicach,  a także 16 nauczycielom w nich zatrudnionym. 

(treść zarządzenia: http://bip.malopolska.pl/umwadowice/Article/get/id,1249214.html) 

 

14 października 2016 roku na uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej Bur-

mistrz Wadowic wręczył nauczycielom i dyrektorom przyznane nagrody. Nagroda dla nauczy-

ciela wyniosła 2000 zł, a dla dyrektora od 800 do 3000 zł. 
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6. Kontrole Kuratorium Oświaty i ewaluacje w roku szkolnym 2015/2016 

 

Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach 

Ewaluacja zewnętrzna problemowa: wnioski pokazały, że uczniowie w szkole panuje klimat 

sprzyjający rozwojowi uczniów. Nabywają oni umiejętności przydatne na dalszym etapie 

kształcenia. Szkoła jest bezpieczna. Sprawowany nadzór pedagogiczny i prowadzona ewaluacja 

wewnętrzna sprzyjają wprowadzaniu zmian mających korzystny wpływ na funkcjonowanie 

i rozwój Szkoły. W sferze zarządzania, Dyrektor wykorzystuje zasoby szkoły i środowiska lo-

kalnego, a także częściowo uwzględnia opinie pracowników Szkoły, uczniów i ich rodziców, 

co wpływa na jej rozwój. Z kolei, rodzice nie czują się partnerami w procesie decyzyjnym doty-

czącym kwestii wychowawczych i organizacji pracy szkoły oraz dostrzegają potrzebę zmian 

w tym zakresie. 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach 

Ewaluacja zewnętrzna KO w Krakowie II 2016 w zakresie 3 obszarów ustaliła, że szkoła speł-

nia wymagania na poziomie wysokim.  

Kontrola doraźna KO Delegatura w Wadowicach dotyczyła organizacji i udzielania uczniom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej i w tym zakresie nie stwierdzono żądnych nieprawidło-

wości. 

 

Zespół Szkół nr 1 w Choczni 

Delegatura Kuratorium  Oświaty w Wadowicach przeprowadziła kontrolę zadań z zakresu nadzo-

ru pedagogicznego oraz  innych zadań dydaktycznych. Wydano 1 zalecenie, które zrealizowano. 

W czerwcu wizytatorzy DKO  przeprowadzili postępowanie wyjaśniające dot. spotkania Burmi-

strza Wadowic z uczniami gimnazjum nt. demokracji. 

 

Zespół Szkół im. 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach 

Kontrola Kuratorium Oświaty dotyczyła ewaluacji problemowej Szkoły Podstawowej i Gimna-

zjum w zakresie nabywania umiejętności określonych w podstawie programowej; organizacji 

procesów ewaluacyjnych, uwzględniania wniosków z analizy sprawdzianu, egzaminu gimna-

zjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych; wspomagania rozwoju uczniów 

z uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji. We wnioskach z raportu ewaluacyjnego 

stwierdzono, ze nie zawsze nabyte umiejętności przekładają się na wyniki ze sprawdzianu 

i egzaminu. Nauczyciele wykorzystują wyniki badan zewnętrznych opisywanych w literaturze 

fachowej do planowania i doskonalenia pracy, co przyczynia się do promocji czytelnictwa 

i zdrowego stylu życia oraz przekłada na uatrakcyjnienie oferty szkoły. 
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Szkoła Podstawowa im. Emilii i Karola Wojtyłów w Kleczy Zarąbkach 

W wyniku przeprowadzonej całościowej ewaluacji zewnętrznej przez zespół wizytatorów Kuratorium 

Oświaty w Krakowie oceniono, że szkoła spełniła warunki na poziom wysoki we wszystkich obszarach. 

W roku szkolnym 2015/2016 w wyniku przeprowadzonych kontroli Kuratorium Oświaty 

nie stwierdzono nieprawidłowości w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach, Zespole 

Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach, Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowi-

cach, Zespole Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej oraz w Zespole Szkół nr 2 w Choczni. 

 

 

*** 

 

7. Zadania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 

 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach, w skrócie zwany „ZOPO” ist-

nieje od 2002 roku i do jego zadań należą wszystkie zagadnienia związane z organizacją pra-

cy i finansowaniem działania placówek oświatowych w Gminie Wadowice. W niniejszym 

rozdziale zostaną omówione następujące zadania: 

1. obsługa księgowo-finansowa placówek oświatowych; 

2. nadzór i kontrola działalności placówek oświatowych; 

3. organizacja dowozu uczniów; 

4. wypłacanie dotacji placówkom prowadzonym przez stowarzyszenia; 

5. organizacja dofinansowań: 

a) pomocy materialnej dla uczniów, 

b) pozyskania bezpłatnych podręczników dla uczniów, 

c) realizacji programu romskiego; 

d) dokształcania młodocianych pracowników; 

e) zadania związane z promocją czytelnictwa. 

 

1. obsługa księgowo-finansowa placówek oświatowych 

ZOPO prowadzi obecnie obsługę księgowo-finansową 5 placówek przedszkolnych oraz 

Szkoły Podstawowej w Babicy, a także Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach. W tym 

zakresie są to prace związane ze sporządzaniem płac dla pracowników jednostek podległych, 

sporządzaniem zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz opracowywaniem opi-
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sowych analiz wykonania budżetu oświaty. Są to także prace związane z nadzorem nad po-

prawnością sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych przez placówki oświa-

towe (które prowadzą samodzielną księgowość) i analizą tych dokumentów, opracowywaniem 

projektu budżetu Gminy Wadowice w części dotyczącej działalności oświatowej, koordyna-

cją i nadzorem nad realizacją budżetu placówek oświatowych, w tym nad dokonywaniem zmian 

w planach finansowych, obsługą funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, obsługą  

programów księgowo-płacowych w ciągu całego roku budżetowego. 

2. nadzór i kontrola działalności placówek oświatowych 

 

Następny segment zadań realizowanych przez ZOPO dotyczy sprawowania nadzoru 

i kontroli nad działalnością placówek oświatowych. Warto podkreślić w tym miejscu konieczną 

do prawidłowego zrealizowani tego zadania obsługę aplikacji - m.in.: Systemu Informacji 

Oświatowej, elektronicznej rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Nadzór 

i kontrola nad działalnością placówek oświatowych obejmuje:  

a/ przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników  i uczniów; 

b/ przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły, w tym przepisów Kodek-

su Pracy, Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty; 

c/ spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły; 

1. realizację innych zadań wynikających wprost z przepisów prawa oświatowego lub zleconych 

przez organy Gminy Wadowice 

2. przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie realizacji zadań oświatowych leżą-

cych w kompetencjach organu prowadzącego oraz dotyczących budżetu oświaty; 

3. opracowywanie sprawozdań i analiz w zakresie zadań realizowanych przez placówki oświatowe; 

4. weryfikację arkuszy organizacji pracy szkół sporządzonych przez dyrektorów oraz przedkła-

danie ich do zatwierdzenia; 

5. koordynację realizacji przez szkoły programów finansowanych z funduszy europejskich 

i innych źródeł pozabudżetowych; 

6. kontrolę spełniania obowiązku nauki przez uczniów w wieku 16-18 lat; 

7. prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz realizacja zadań 

związanych z udzielaniem dotacji; 

8. prowadzenie teczek akt osobowych dyrektorów placówek oświatowych; 

9. przygotowywanie konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora placówki oświatowej; 

10. organizację komisji powoływanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego; 

11. obsługę rodziców w zakresie zwrotu kosztów dowozów dzieci do szkół. 
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3. organizacja dowozu uczniów w gminie 

W Gminie Wadowice zorganizowany dowóz uczniów do szkół prowadzą 4 placówki: Ze-

spół Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach, Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach, 

Zespół Szkół nr 2 w Choczni oraz Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej. Miesięczny 

koszt oraz liczbę dowożonych uczniów wraz z opiekunami przedstawia tabela: 

 

Tabela 10 MIESIĘCZNY KOSZT I LICZBA DOWOŻONYCH UCZNIÓW WRAZ Z OPIEKUNAMI  

Nazwa placówki Liczba uczniów Liczba opiekunów Miesięczny koszt 

ZSP Nr 2 w Wadowicach 12 0 628 

ZSP Nr 3 w Wadowicach 87 2 5 471 

ZS Nr 2 w Choczni 51 5 5 315 

ZSP w Kleczy Dolnej 25 0 6 000 

 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach organizuje dowóz uczniów nie-

pełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie, w Kalwarii 

Zebrzydowskiej, 2 Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Krakowie oraz do Zes-

połu Szkół Specjalnych w Wadowicach. W roku szkolnym 2015/2016 dowozem objęto 

49 uczniów. Opiekę stanowiło łącznie 6 opiekunów, a realizacja dowozu kosztowała 208 659,10 

zł. Kwota zwrotu kosztów dowozu przez rodziców dowożących indywidualnie niepełnosprawne 

dzieci wynosiła w ubiegłym roku szkolnym 113 511,11 zł. W podsumowaniu, gmina wydaje 

rocznie na dowóz uczniów do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych 496 310, 21 zł. 

 

4. wypłacanie dotacji placówkom prowadzonym przez stowarzyszenia 

Gmina wypłaca dotacje placówkom oświatowym na każdego ucznia na podstawie uchwa-

ły nr XXX/299/2014 RM w Wadowicach z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie: trybu udzielania 

i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udziela-

nych dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na 

terenie Gminy Wadowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego 

i ministrowie. 

W roku szkolnym 2015/2016 wypłacono dotacje w wysokości 1 530 936,96 zł dla 8 nie-

publicznych  przedszkoli (202 dzieci); 10 796,64 zł dla 2 klubów malucha (7 dzieci); 

437 901,83 zł dla niepublicznego specjalnego punktu przedszkolnego (6 dzieci); 3 496 040,92 zł 

dla 7 szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich oraz Stowarzy-

szenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) – 435 uczniów co daje łącznie kwotę: 5 475 676,35 zł.  
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5. organizacja dofinansowań 

 

a) Pomoc materialna dla uczniów  

 

W roku szkolnym 2015/2016 wypłacono stypendia szkolne dla: 486 uczniów na kwotę 

142 453, 72 zł, zasiłki szkolne dla 8 uczniów na kwotę 4 720 zł, zorganizowano wyprawki 

szkolne (dofinansowanie zakupu podręczników) dla 246 uczniów, w tym 148 uczniów nie-

pełnosprawnych na kwotę 54 376,10 zł. W zakresie wyprawki pomocą zostali objęci ucz-

niowie kl. III szkół podstawowych i kl. IV techników oraz uczniowie z orzeczeniami o po-

trzebie kształcenia specjalnego uczęszczający do wszystkich klas w placówkach oświato-

wych w Gminie. 

 

b) Podręczniki 

W roku szkolnym 2015/2016 bezpłatne podręczniki, na wniosek złożony przez gminę 

otrzymało z MEN 495 uczniów kl. I szkoły podstawowej, 566 uczniów kl. II szkoły podsta-

wowej, 368 uczniów kl. IV szkoły podstawowej, 443 uczniów kl. I gimnazjum. Ogólna kwo-

ta ministerialnej dotacji wypłaconej na pokrycie kosztów zakupu podręczników wyniosła 

257 058, 07 zł. 

 

c) Program romski 

W zakresie realizacji programu romskiego Gmina Wadowice zorganizowała zakup przybo-

rów szkolnych, plecaków, podręczników, obuwia sportowego i stroju gimnastycznego. W 

roku 2015/2016 – wykorzystano kwotę 14 678,68 zł (na otrzymaną kwotę 15 200 zł) – 38 

uczniów; w roku 2016/2017 – wykorzystano już kwotę 11 340,13 zł (na otrzymaną kwotę 

12 000 zł) – 34 uczniów. Gmina Wadowice zrealizowała także zadanie objęcie ubezpie-

czeniem NNW uczniów w kwocie 1 182 zł – 35 uczniów – rok 2015/2016 oraz w kwocie 

1 053 zł – 30 uczniów – rok 2016/2017.  

 

d) Młodociani 

Zgodnie z art. 70 b ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dofinanso-

wanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną 

zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 

grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-

pejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzeniu 

Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym 
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(DZ. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9). Pomoc de minimis udzielana pracodawcom trakto-

wana jest jako pomoc publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępo-

waniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DZ. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 

z późn.zm.). Pracodawcy w 2015 roku oraz wiosną 2016 r. złożyli  łącznie 65 wniosków 

o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wypłacono dofinanso-

wania w kwocie ogólnej 385 033,17 zł 

 

e) Zadania związane z promocją czytelnictwa  

W roku szkolnym 2015/2016 Gmina Wadowice zrealizowała projekt skierowany do szkół 

podstawowych w ramach dofinansowania z projektu „książki naszych marzeń”. Z projektu 

skorzystało 2088 uczniów. Zakupiono blisko 1300 woluminów, a zakres tytułów zakładał 

również odnowienie księgozbioru lektur. Porównując liczby wypożyczeń można wysunąć 

wniosek, iż po jednym roku realizacji projektu czytelnictwo wzrosło  o 34%. Przyznana kwota 

dofinansowania wyniosła 15 750 zł, wkład własny Gminy to 3 937,50 zł. Łącznie projekt 

objął kwotę 19 687,50 zł. Głównym jego założeniem było rozwijanie zainteresowań uczniów 

poprzez promocję czytelnictwa. W projekt zaangażowały się, oprócz uczniów i nauczycieli, 

również rodziny uczniów, biorąc m.in. udział w tematycznych zebraniach klasowych (np. na 

temat wpływu czytania na rozwój dzieci) i w następstwie tego m.in. w głośnym odczytywa-

niu fragmentów lektur w zależności od pomysłowości placówki oraz stopnia zaangażowania 

środowiska lokalnego związanego z daną szkołą. 

W realizacji projektu uczestniczyło 9 szkół podstawowych – wszystkie szkoły miejskie oraz 

5 wiejskich. Po otrzymaniu środków z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w placówkach 

objętych projektem dokonano zakupu książek, których wybór był konsultowany z pracowni-

kami bibliotek publicznych oraz wynikał z poznania preferencji czytelniczych uczniów. 

W szkołach odbyły się liczne imprezy związane z promocją czytelnictwa – Światowe Dni 

Książki, konkursy pięknego czytania, wymiany książek pomiędzy uczniami, wystawki książek 

prezentujące nowości, pasowania na czytelnika najmłodszych uczniów, spotkania autorskie 

z pisarzami, dyskusyjny klub książki i mnóstwo innych rozmaitych projektów oraz wydarzeń. 

Biblioteki wychodząc naprzeciw uczniom optymalnie dostosowały organizację pracy do planu 

zajęć i potrzeb młodych czytelników w szczególności umożliwiając im wypożyczanie książek 

na okresy wakacji czy ferii zimowych. 

Gmina Wadowice wspiera czytelnictwo także poprzez akcje czytania bajek. W Urzędzie Miej-

skim tradycją staje się czytanie bajek dla dzieci w gabinecie Burmistrza. Są to spotkania 

autorów literatury dziecięcej i młodzieżowej z dziećmi i młodzieżą z gminnych szkół, pod-

czas których autorzy rozmawiają z dziećmi, czytają wybrane fragmenty książek, dyskutują 

o literaturze.  
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8. Finansowanie realizacji zadań oświatowych 

 

Subwencja ogólna to system zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego , które 

mają zapewnić wszystkim jednostkom, bez względu na ich kondycję ekonomiczną, środki na 

sfinansowanie podstawowych, określonych ustawami zadań. Zasady obliczania i przekazywania 

subwencji ogólnej określa ustawa o dochodach jst. Procedurę ustalania części oświatowej rozpo-

czyna wydzielenie w budżecie państwa ogólnej kwoty przeznaczonej na tę subwencję dla wszyst-

kich jst. Następnie z tej kwoty odlicza się 0,4 % na rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej. 

Pozostałą kwotę (po odliczeniu rezerwy) dzieli się pomiędzy poszczególne gminy, powiaty i wo-

jewództwa według zasad ustalonych w stosownym rozporządzeniu.  

Prowadzenie szkół i placówek oświatowych jest niewątpliwie najbardziej kosztownym zada-

niem samorządu. Środki z subwencji trafiają do budżetów jednostek samorządu, które są bezpośrednio 

odpowiedzialne za prowadzenie szkół. Jednak nie oznacza to, że środki te w pełni pokrywają potrzeby. 

Oprócz zadań „podstawowych” samorządy dbają o utrzymanie budynków, zapewnienie koniecznych 

remontów, nowoczesne pomoce naukowe, dodatkowe zajęcia oraz doskonalenie zawodowe nauczy-

cieli. Dlatego też subwencja z reguły nie pokrywa całości wydatków ponoszonych na oświatę. 

Ponadto docelowa kwota subwencji dla każdego z samorządów wyliczana jest na podstawie algo-

rytmu, który nie może precyzyjnie odzwierciedlać kosztów zadań oświatowych w poszczególnych jst. 

Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jst określane 

są głównie na podstawie danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w danym roku 

szkolnym, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 i 30 września 

danego roku), zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki.  

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dzielona jest w szczególności na: 

1.  finansowanie wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników z pochodnymi); 

2.  dotowanie publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek prowadzonych przez 

osoby prawne inne niż jst, a także przez osoby fizyczne; 

3.  finansowanie zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzglę-

dnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w przepisach Karty Nauczyciela (art. 70a); 

4. finansowanie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem; 

5.  dofinansowanie wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom, z który-

mi rozwiązano stosunek pracy z powodu częściowej bądź całkowitej likwidacji szkoły 

lub zmian organizacyjnych uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczycieli oraz 

z udzieleniem urlopów dla poratowania zdrowia; 

6.  finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli bę-

dących emerytami i rencistami; 
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7.  finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży; 

8.  finansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

Od części oświatowej odliczana jest rezerwa, która pozostaje w dyspozycji Ministra Finansów, 

tzw. 0,4 % rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej. 

Tabela 11 SUBWENCJA OŚWIATOWA W LATACH 2013 – 2016 

Rok 2016 2015 2014 2013 

Subwencja oświatowa 28 034 073 27 651 270 25 195 414 26 041 006 

Dotacja przedszkolna 1 822 100 1 694 363 1 670 623 537 372 

Wydatki na oświatę w gminie 55 236 330 52 205 158 46 835 713 41 588 688 

W tym inwestycje i remonty 3 895 722 2 623 602 1 498 000 3 443 500 

Wynagrodzenia i pochodne 34 753 402 35 180 287 34 098 313 33 128 265 

Pozostałe wydatki 20 482 928 17 024 871 12 737 400 8 460 423 

W tym udzielane dotacje 6 239 556 4 887 656 4 000 946 3 440 583 

Wyszczególniając placówki przedszkolne w Gminie, w poniższej tabeli przedstawiamy zesta-

wienie dotyczące budżetu w latach 2013-2016: 

Tabela 12. BUDŻET PRZEDSZKOLI  W GMINIE WADOWICE W LATACH 2013-2016 

Przedszkole 2016 2015 2014 2013 

Przedszkole nr 1 w Wadowicach  1 095 150,13 1 098 633,93 1 073 223,00 1 053 949,67 

Przedszkole nr 2 w Wadowicach 1 633 196,35 1 666 746,65 1 716 006,00 1 713 146,93 

Przedszkole nr 3 w Wadowicach 2 180 160,73 2 324 861,25 2 247 023,00 2 140 532,89 

Przedszkole nr 5 w Wadowicach 1 290 865,56 1 316 800,70 1 091 883,16 809 840,05 

Przedszkole w Choczni 619 272,60 703 817,40 661 546,00 594 637,29 

Kolejna tabela przedstawia budżet każdej z placówek (bez środków na inwestycje i remonty) 

w rozbiciu na miesiące od września do grudnia 2015 r. oraz  od stycznia do sierpnia roku bieżącego, 

a także koszt utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach Gminy Wadowice: 

Tabela 13 BUDŻET PLACÓWEK SZKOLNYCH OD WRZEŚNIA 2015 ROKU DO SIERPNIA 2016 ROKU 

Nazwa jednostki Budżet Liczba uczniów Budżet na ucznia 

ZSP nr 1 w Wadowicach 4 985 993 730 6 830,13 

ZSP nr 2 w Wadowicach 4 741 293 547 8 667,81 

ZSP nr 3 w Wadowicach 4 706 142 490 9 604,37 

SP nr 1 w Wadowicach 3 235 494 431 7 506,95 

ZS nr 1 Chocznia 3 427 069 351 9 763,73 

ZS nr 2 Chocznia 2 002 730 218 9 186,83 
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SP Zawadka 794 328 91 8 728,88 

ZS Jaroszowice 1 983 000 208 9 533,65 

SP Babica 1 014 791 72 14 094,32 

SP Klecza Zarąbki 680 054 63 10 794,51 

ZSP Klecza Dolna 3 495 378 355 9 846,14 

ZSP Wysoka 2 438 715 288 8 467,76 

PP nr 1 w Wadowicach 955 619,00 97 9 851,74 

PP nr 2 w Wadowicach 1 443 169,00 150 9 621,13 

PP nr 3 w Wadowicach 1 895 149,00 170 11 147,94 

PP nr 5 w Wadowicach 1 131 818,00 125 9 054,54 

PP Chocznia 542 275,00 50 10 845,50 

 

Tabela 14 Roczne koszty utrzymania szkół ze względu na rodzaj kosztów 

Nazwa szkoły/placówki Wydatki 

SP Nr 1 Wadowice 3 235 494 

koszty budynku 185 041 

koszty zatrudnienia pracowników adm.obsł. 661 308 

koszty zatrudnienia nauczycieli 2 257 205 

pozostałe koszty 131 940 

SP Babica 1 014 791 

koszty budynku 19 818 

koszty zatrudnienia pracowników adm.obsł. 111 176 

koszty zatrudnienia nauczycieli 800 740 

pozostałe koszty 83 057 

SP Klecza Zarąbki 680 054 

koszty budynku 22 648 

koszty zatrudnienia pracowników adm.obsł. 86 014 

koszty zatrudnienia nauczycieli 533 217 

pozostałe koszty 38 176 

SP Zawadka 794 328 

koszty budynku 20 391 

koszty zatrudnienia pracowników adm.obsł. 108 796 

koszty zatrudnienia nauczycieli 639 212 

pozostałe koszty 25 929 

ZSP Nr 1 w Wadowicach 4 985 993 

koszty budynku 190 307 
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koszty zatrudnienia pracowników adm.obsł. 779 108 

koszty zatrudnienia nauczycieli 3 779 545 

pozostałe koszty 237 033 

ZSP Nr 2 w Wadowicach 4 741 293 

koszty budynku 179 267 

koszty zatrudnienia pracowników adm.obsł. 743 233 

koszty zatrudnienia nauczycieli 3 624 831 

pozostałe koszty 193 962 

ZSP Nr 3 w Wadowicach 4 706 142 

koszty budynku 375 159 

koszty zatrudnienia pracowników adm.obsł. 790 701 

koszty zatrudnienia nauczycieli 3 144 579 

pozostałe koszty 395 703 

ZS Nr 1 Chocznia 3 427 069 

koszty budynku 186 238 

koszty zatrudnienia pracowników adm.obsł. 607 336 

koszty zatrudnienia nauczycieli 2 446 352 

pozostałe koszty 187 143 

ZS Nr 2 Chocznia 2 002 730 

koszty budynku 69 938 

koszty zatrudnienia pracowników adm.obsł. 327 671 

koszty zatrudnienia nauczycieli 1 443 166 

pozostałe koszty 161 955 

ZS Jaroszowice 1 983 000 

koszty budynku 123 000 

koszty zatrudnienia pracowników adm.obsł. 310 000 

koszty zatrudnienia nauczycieli 1 450 000 

pozostałe koszty 100 000 

ZSP Klecza Dolna 3 495 378 

koszty budynku 117 918 

k-ty zatrudnienia pracowników adm.obsł. 629 709 

k-ty zatrudnienia nauczycieli 2 559 493 

pozostałe koszty 188 258 

ZSP Wysoka 2 438 715 

koszty budynku 125 307 

koszty zatrudnienia pracowników adm.obsł. 356 960 
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koszty zatrudnienia nauczycieli 1 805 094 

pozostałe koszty 151 354 

Ogółem 33 504 987 

koszty budynku 1 615 032 

koszty zatrudnienia pracowników adm.obsł. 5 512 012 

koszty zatrudnienia nauczycieli 24 483 434 

pozostałe koszty 1 894 510 

 

 

Roczne koszty utrzymania szkół ze względu na rodzaj kosztów 

1 615 032; 5%

5 512 012; 16%

24 483 434; 

73%

1 894 510; 6%

koszty budynku

k-ty zatrudnienia
pracowników adm.obs ł.

k-ty zatrudnienia

nauczyciel i

pozostałe koszty

 

Jak wynika z wykresu 89% wydatków stanowią wynagrodzenia, z czego 73% wynagro-

dzenia nauczycieli, a 16% pozostałych pracowników. 

 

Tabela 15 ROCZNE KOSZTY UTRZYMANIA PRZEDSZKOLI 

Nazwa szkoły/placówki Wydatki 

PP Nr 1 w Wadowicach 955 619 

Budynek 37 816 

wynagrodzenia pracowników adm.obsł. 361 006 

wynagrodzenia nauczycieli 503 892 

pozostałe wydatki 52 906 

PP Nr 2 w Wadowicach 1 443 169 

Budynek 74 892 
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wynagrodzenia pracowników adm.obsł. 471 714 

wynagrodzenia nauczycieli 820 361 

pozostałe wydatki 76 203 

PP Nr 3 w Wadowicach 1 895 149 

Budynek 80 717 

wynagrodzenia pracowników adm.obsł. 573 771 

wynagrodzenia nauczycieli 1 144 493 

pozostałe wydatki 96 168 

PP Nr 5 w Wadowicach 1 131 818 

Budynek 83 555 

wynagrodzenia pracowników adm.obsł. 391 927 

wynagrodzenia nauczycieli 585 696 

pozostałe wydatki 70 641 

PP Chocznia 542 275 

Budynek 20 888 

wynagrodzenia pracowników adm.obsł. 204 945 

wynagrodzenia nauczycieli 275 340 

pozostałe wydatki 41 101 

Ogółem 5 968 030 

Budynek 297 867 

wynagrodzenia pracowników adm.obsł. 2 003 362 

wynagrodzenia nauczycieli 3 329 781 

pozostałe wydatki 337 019 

Roczne koszty utrzymania przedszkoli w podziale na miejsce powstawania 

297 867; 5%

3 329 781; 55%

337 019; 6%

2 003 362; 34%

budynek

wynagrodzenia
pracowników adm.obsł.

wynagrodzenia
nauczycieli

pozostałe wydatki
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Jak wynika z wykresu 89% wydatków stanowią wynagrodzenia, z czego 55% wynagrodzenia 

nauczycieli, a 34% pozostałych pracowników. 

  

*** 

 

9. Zatrudnienie w gminnych placówkach  

 

Nauczyciele 

 

Tabela 16 GMINNE SZKOŁY PUBLICZNE. ETATY NAUCZYCIELI WG SIO NA 30 WRZEŚNIA 

Nazwa szkoły/placówki 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 

SP Nr 1 w Wadowicach 34,39 30,38 31,24 31,47 34,54 

SP Babica 10,35 10,31 10,32 10,32 10,36 

SP Klecza Zarąbki 8,58 9,07 8,81 8,85 9,28 

SP Zawadka 10,47 9,43 9,48 9,48 9,48 

ZSP Nr 1 w Wadowicach 59,98 59,21 54,17 53,39 53,92 

ZSP Nr 2 w Wadowicach 53,76 52,33 52,03 46,88 47,34 

ZSP Nr 3 w Wadowicach 51,89 48,71 53,27 54,47 60,99 

ZS Nr 1 Chocznia 36 37,35 37,22 36,92 35,22 

ZS Nr 2 Chocznia 21,39 19,61 19,28 19,83 21,4 

ZS Jaroszowice 22,55 18,61 16,73 18,39 17,87 

ZSP Klecza Dolna 31,83 31,72 30,33 30,7 32,96 

ZSP Wysoka 25,21 25,12 25,64 26,03 25,1 

Ogółem 366,4 351,85 348,52 346,73 358,46 
 

Etaty nauczycieli w szkołach gminnych
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Tabela 17 GMINNE SZKOŁY PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ STOWARZYSZENIA - ETATY NAUCZYCIE-

LI WG SIO NA 30 WRZEŚNIA 

Nazwa szkoły/placówki 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 

Kopiec 7,74 5,19 3,25 0 0 

Barwałd Dolny 14,83 13,97 13,44 14,22 10,5 

Ponikiew 12,11 13,65 11,43 11,10 12,54 

Stanisław Górny 14,65 14,80 14,99 14,51 14,71 

Ogółem 49,33 47,61 43,11 39,83 37,75 

 

Etaty nauczycieli w szkołach 

stowarzyszeń

0

10

20

30

40

50

60

30.0
9.20

15/
201

6

30.0
9.20

14/
201

5

30.0
9.20

13/
201

4

30.0
9.20

12/
201

3

30.0
9.20

11/
201

2

Ogółem

 

 

Tabela 18 PRZEDSZKOLA PUBLICZNE. ETATY NAUCZYCIELI WG SIO NA 30 WRZEŚNIA 

Nazwa szkoły/placówki 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 

Przedszkole Nr 1 8,39 8,3 8,3 8,21 8,24 

Przedszkole Nr 2 12,99 13,45 14,46 14,46 14,4 

Przedszkole Nr 3 17,27 19,85 19,2 20,43 19,38 

Przedszkole Nr 5 8,84 8,38 7,34 6,21 6,19 

Przedszkole Chocznia 4,08 5,09 5,08 4,08 4,08 

Ogółem 51,57 55,07 54,38 53,39 52,29 
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Etaty nauczycieli w przedszkolach 

gminnych
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Administracja i obsługa 

 

Tabela 19 GMINNE SZKOŁY PUBLICZNE. ETATY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-

OBSŁUGOWYCH WG SIO NA 30 WRZEŚNIA 

Nazwa szkoły/placówki 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 

SP Nr 1 Wadowice 14,25 14,25 14,25 15,25 15,25 

SP Babica 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 

SP Klecza Zarąbki 2,25 2,25 2,25 2,25 2,5 

SP Zawadka 2,5 2,5 2,5 2,5 3 

ZSP Nr 1 Wadowice 20,5 20 20 20 20 

ZSP Nr 2 Wadowice 18 18 18 18 18 

ZSP Nr 3 Wadowice 22,5 22,5 22,5 22,5 23,5 

ZS Nr 1 Chocznia 15,35 15,35 15,35 15,35 15,35 

ZS Nr 2 Chocznia 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

ZS Jaroszowice 9,5 9,5 9 8,5 8,5 

ZSP Klecza Dolna 14,83 14,83 14,83 15,83 15,83 

ZSP Wysoka 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

Ogółem 140,93 140,43 139,93 141,43 143,18 
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Etaty pracowników administracyjno-obsługowych      

w szkołach gminnych
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Tabela 20 GMINNE SZKOŁY PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ STOWARZYSZENIA. ETATY PRA-

COWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWYCH WG SIO NA 30 WRZEŚNIA 

Nazwa szkoły/placówki 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 

Kopiec 3 2 0,5 0 0 

Barwałd Dolny 2,75 2,75 2,25 2,5 2,5 

Ponikiew 4 4 4 4 4 

Stanisław Górny 4 4 4 3 4 

Ogółem 13,75 12,75 10,75 9,5 10,5 
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Tabela 21 GMINNE PRZEDSZKOLA PUBLICZNE. ETATY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- OB-

SŁUGOWYCH WG SIO NA 30 WRZEŚNIA 

Nazwa szkoły/placówki 

 
2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 

Przedszkole Nr 1 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 

Przedszkole Nr 2 13,5 13,5 14,5 14,5 14 

Przedszkole Nr 3 16,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

Przedszkole Nr 5 11 12 9,33 7 7 

Przedszkole Chocznia 6 7 7 7 6,75 

Ogółem 57,75 60,75 59,08 56,75 56 

 

Etaty pracowników administracyjno-obsługowych    

w przedszkolach gminnych

50

60

70

30.0
9.20

15/
201

6

30.0
9.20

14/
201

5

30.0
9.20

13/
201

4

30.0
9.20

12/
201

3

30.0
9.20

11/
201

2

Ogółem

 

 

*** 

 

10. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół 

 

W dniach 26-28 czerwca 2016 r. przeprowadzono 7 konkursów na stanowisko dyrektora w: 

 

1. Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach (1 kandydat); 

2. Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach (4 kandydatów); 

3. Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach (1 kandydat); 

4. Zespole Szkół nr 1 w Choczni (2 kandydatów); 

5. Szkole Podstawowej im. gen. Waleriana Czumy w Zawadce (1 kandydat); 

6. Zespole Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej (2 kandydatów); 
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7. Zespole Szkół Publicznych w Wysokiej (2 kandydatów). 

W wyniku przeprowadzonych konkursów wyłoniono dyrektorów 6 szkół, natomiast ich kandydatury 

zatwierdzono 4 lipca 2016 r. zarządzeniem nr 0050.454.2016.ZOPO Burmistrza Wadowic z dnia 

4 lipca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowań konkursowych na stanowiska dyrekto-

rów szkół. (treść zarządzenia: http://bip.malopolska.pl/umwadowice/Article/get/id,1217528.html) 

 

W wyniku przeprowadzonego w dniu 27 czerwca 2016 r. postępowania konkursowego nie wy-

łoniono kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Wysokiej, gdyż ża-

den z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów komisji konkursowej. 

 

6 lipca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Wadowicach odbyło się uroczyste wręczenie powierze-

nia pełnienia funkcji dyrektora: 

Pani Joannie Zając – w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach 

Pani Elżbiecie Kowalczyk – w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Wadowicach 

Panu Tadeuszowi Włodkowi – w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach 

Panu Danielowi Mastkowi – w Zespole Szkół Nr 1 w Choczni 

Panu Wojciechowi Hyleńskiemu – w Szkole Podstawowej im. gen. Waleriana Czumy w Zawadce 

Panu Piotrowi Porębskiemu – w Zespole Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej 

W Zespole Szkół Publicznych w Wysokiej – zgodnie z treścią Zarządzenia 

nr 0050.497.2016.ZOPO Burmistrza Wadowic z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie: powierze-

nia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Wysokiej (tekst 

pod adresem: http://bip.malopolska.pl/umwadowice/Article/get/id,1229853.html) 

obowiązki dyrektora powierzono Pani Grażynie Żuk. Komisje konkursowe powołane zostały 

zarządzeniem nr 0050.438.2016.ZOPO Burmistrza Wadowic z dnia 9 czerwca 2016 r. w spra-

wie: składu komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowiska dyrekto-

rów (tekst: http://bip.malopolska.pl/umwadowice/Article/get/id,1208355.html) 

 

W roku 2017 zostaną przeprowadzone konkursy na stanowisko dyrektora w siedmiu pla-

cówkach oświatowych: Zespołu Szkół Publicznych w Wysokiej, Zespołu Szkół nr 2 w Cho-

czni, Zespołu Szkół w Jaroszowicach, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego 

w Babicy, Szkoły Podstawowej im. E. i K. Wojtyłów w Kleczy Zarąbkach, Przedszkola 

Publicznego nr 1 w Wadowicach oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach. 
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11. Dostępna baza lokalowa i bezpieczeństwo 

 

Placówki w Gminie Wadowice są oceniane jako bardzo dobrze wyposażone, spełniają wszelkie 

standardy bezpieczeństwa, posiadają pracownie informatyczne i multimedialne (tablice 

interaktywne). Prężnie działające hale sportowe są zlokalizowane przy Zespole Szkół 

Publicznych nr 1 w Wadowicach oraz Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach. 

We wrześniu 2016 r. zakończono znaczącą inwestycję budowy sali gimnastycznej ze ścianą 

wspinaczkową w Zespole Szkół w Jaroszowicach (pow. 600 m
2.
). W monitoring wyposażone 

są: Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II 

w Wadowicach. 

 

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach 

Placówka i tereny wokół są monitorowane monitoringiem wizyjnym. Nie zanotowano wykro-

czeń, interwencji policji. Po przeprowadzonej termomodernizacji budynku i modernizacji ście-

żek wokół szkoły poprawiły się warunki bezpiecznego przebywania uczniów na terenie placówki. 

 

Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach 

Bardzo dobra baza sportowa – w placówce funkcjonują klasy sportowe. Ilość boisk: boisko 

do piłki nożnej: 40x20 boisko do siatkówki na dachu: 9x18 

skocznia: rozbieg: 2x46 wymiar piaskownicy: 9x3 bieżnia okrężna: 4,88x161 bieżnia sprinter-

ska (prosta): 4,88x100, ilość torów na bieżni – 4 

Na terenie szkoły działa monitoring, wejścia do budynku (dwa wejścia główne) pilnują woźne 

szkoły. Dyżury nauczycielskie monitorowane przez dyrektora i wicedyrektora. 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach 

Szkoła posiada 12 klasopracowni m. in. informatyczną, przyrodniczą, techniczną, humanistycz-

ną, salę przedszkolną, językową, bibliotekę multimedialną (ICIM), wielofunkcyjne boisko spor-

towe z placem zabaw. Od września 2011 funkcjonuje nowocześnie wyposażona sala sportowa, 

od 2012 miasteczko ruchu drogowego. Przeszkoleni  pracownicy udzielają I pomocy w razie 

potrzeby. W zakresie bezpieczeństwa - monitoring: korytarze szkolne, szatnie jak też tereny 

przyszkolne, programy profilaktyczne, m.in.:. „Karolek” dla kl. 1 (Centrum Profilaktyki Spo-

łecznej); „Trendy” dla kl. 5, „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla kl. 6; „Nie pal przy mnie. Pro-

szę” dla kl. 3b; obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (nauczyciele informatyki); „Ratujemy i 

uczymy ratować” WOŚP. Przeprowadzone zostały 2 próbne alarmy przeciwpożarowe. 
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Zespół Szkół nr 1 w Choczni 

certyfikat  Szkoły Promującej Bezpieczeństwo; - programy profilaktyczne, m.in. „Sytuacje kon-

fliktowe i ich rozwiązywanie”; „Cukierki”- dotyczący profilaktyki antynarkotykowej i „Ma-

giczne kryształy”- dotyczący uzależnień od gier komputerowych, telewizji, komputera. We 

współpracy z Komendą Policji  w Wadowicach - Wydziałem ds. Nieletnich corocznie realizo-

wane są zagadnienia profilaktyki dla uczniów i rodziców  kl. 6  „Odpowiedzialność karna osób 

nieletnich”, „Zagrożenia w Internecie – cyberprzemoc”. 

 

Zespół Szkół nr 2 w Choczni posiada certyfikat Szkoły Promującej bezpieczeństwo.  

 

Szkoła Podstawowa im. gen. Waleriana Czumy w Zawadce ocenia się jako „bezpieczna 

bezwypadkowa placówka”.  

 

Zespół Szkół im. 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach w zakresie bazy 

dydaktycznej posiada 12 sal lekcyjnych; 1 plac zabaw – szkolny, udostępniany dla mieszkań-

ców Jaroszowic o pow. 500 m
2;
 oraz nowo-wybudowaną, oddaną do użytku nowoczesną, ener-

gooszczędną salę gimnastyczną ze ścianą wspinaczkową oraz boiskiem zewnętrznym, wielo-

funkcyjnym.  

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Babicy 

Przy szkole znajduje się plac zabaw oraz duży teren sportowy służący jako boisko.  

Salka korekcyjna wykorzystywana jest do prowadzenia zajęć karate przez Małopolski Klub 

Karate "OYAMA" z Andrychowa.  

 

Szkoła Podstawowa im. Emilii i Karola Wojtyłów w Kleczy Zarąbkach 

Szkoła udostępnia salę gimnastyczną na dodatkowe zajęcia wybrane przez uczniów i rodziców; 

obecnie zajęcia karate.  

 

Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej 

Placówkę wyróżnia posiadanie sali teatralnej. W zakresie bezpieczeństwa realizowane są pro-

gramy profilaktyczno-edukacyjne, m.in.: Dzień Bezpiecznego Internetu; „Saper, czyli jak roz-

minować agresję”; rozwijanie umiejętności zachowania się wobec osób nieznanych; „Bezpie-

czeństwo i mobilność dla wszystkich. Droga i ja”. W szkole działa monitoring wizyjny. 

 

Zespół Szkół Publicznych w Wysokiej 

W ZSP w Wysokiej uczniowie korzystają z 13 sal lekcyjnych, w tym pracowni chemiczno – 

fizycznej  z tablicą multimedialną, polonistyczno- historycznej, biologicznej, językowej, mate-
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matycznej, plastycznej, także dwie sale oddziałów przedszkolnych z toaletami, szatnią, bawial-

nią, sali komputerowej wyposażonej w 24  nowoczesne komputery, drukarkę, skaner 

i odpowiednie oprogramowanie, w tym chroniące bezpieczeństwo ucznia w Internecie, krzesła o 

regulowanej wysokości, czytelni i MCI –  4 stanowiska komputerowe dla uczniów umożliwia-

jące korzystanie z Internetu, drukowanie, powielanie materiałów, tworzenie dokumentów, pre-

zentacji na lekcje. Teren szkoły jest monitorowany przez wszystkich pracowników szkoły. 

Bezpieczeństwo na drodze 

„Bezpieczne dzieci” przeznaczoną dla klas 0 – III SP 

Happening na drodze „Jabłko – Cytrynka”.  

Bezpieczeństwo w sieci 

- programy: „Dzień Bezpiecznego Internetu; Szkoła Promująca Zdrowie i Upowszechnianie 

Zaleceń Europejskiego Kodeksu walki z Rakiem  „Palenie jest słabe”. 

Podczas Dnia Szkoły bez przemocy: przedstawienie profilaktyczne pt. „Bella”  

Zrealizowano elementy programu profilaktycznego „Magiczne kryształy”, „Porozumiewanie 

się, to nie takie proste".  

- certyfikat Wiarygodna Szkoła, posiada certyfikat „Szkoła promująca zdrowie” 

oraz „Szkoła promująca bezpieczeństwo” 

Przedszkole Publiczne nr 1 w Wadowicach 

Wszyscy pracownicy przedszkola przestrzegają zasad bezpieczeństwa zawartych w wewnętrz-

nych regulaminach i procedurach. 

 

Przedszkole Publiczne nr 2 w Wadowicach 

Codziennie dokonywany jest przegląd ogrodu przedszkolnego oraz sal zajęć przez obsługę 

przedszkola. Wszelkie usterki są na bieżąco usuwane, aby w pełni zapewnić bezpieczeństwo 

osób przebywających w przedszkolu. 

Przedszkole Publiczne nr 3 w Wadowicach 

Drzwi zabezpieczone są domofonem. 

 

Przedszkole Publiczne nr 5 w Wadowicach 

Przedszkole nowe, bardzo dobrze wyposażone w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Bezpieczeń-

stwu sprzyja dobra organizacja pracy w przedszkolu oraz wyposażenie placówki w monitoring.  

 

Przedszkole Publiczne w Choczni 

W ramach zachowania w przedszkolu  bezpieczeństwa założono alarm,  założono w razie poża-

ru wewnętrzny hydrant, zewnętrzny bezpiecznik prądu. 

Ze środków prewencyjnych zakupiono antypoślizgowe wykładziny do korytarzy przedszkol-

nych. Pomoc logopedów, pedagogów i psychologów z uwzględnieniem nauczania niepełno-
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sprawnych uczniów. Działania podejmowane przez szkoły nakierowane na kształce-

nie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym 

 

Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach 

Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole podstawowej – 

4 uczniów,  w gimnazjum -2 uczniów 

Każdy z w/w uczniów uczestniczył w zajęciach rewalidacyjnych (2h tygodniowo), zajęciach 

dodatkowych z poszczególnych przedmiotów, terapii psychologicznej i pedagogicznej. 

Uczniowie z opinią o dysleksji: w szkole podstawowej - 21 uczniów, w gimnazjum – 

43 uczniów - terapia na terenie szkoły prowadzoną przez psychologa lub pedagoga (1h tygo-

dniowo). Uczniowie z opinią o trudnościach w nauce i dostosowaniu: w szkole podstawowej 

- 20 uczniów, gimnazjum - 15 uczniów - zajęcia dodatkowe z poszczególnych przedmiotów, z 

których mieli trudności. Uczniowie objęci zajęciami z logopedą:  kl. 0-III - 68 uczniów, kl. 

IV-VI SP - 7 uczniów.  

 

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach 

1.  61 uczniów – zajęcia z logopedą 

2.  50 uczniów - pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

3.  5 dzieci - wczesne wspomaganiem rozwoju 

4.  4 dzieci („0”), 21 uczniów szkoły podstawowej i 7 uczniów gimnazjum - orzeczenia o po-

trzebie kształcenia specjalnego 

5.  7 uczniów - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

6.  12 uczniów gimnazjum i 1 uczeń szkoły podstawowej - indywidualne programy nauczania   

7.  5 uczniów szkoły podstawowej i 4 uczniów gimnazjum – nauczanie indywidualne 

Wszyscy uczniowie posiadający orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej 

mieli zapewnione zajęcia zgodnie z ich potrzebami, w szkole utworzono integracyjny oddział 

przedszkolny, 5 oddziałów integracyjnych w szkole podstawowej i  1 w gimnazjum. 

 

Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach 

Pedagog: 

1. 1 uczeń -  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

2.  1 uczeń - orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego 

3.  9 uczniów - specyficzne trudności w nauce 

Psycholog: 

1.  2 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 1 zagrożenie  niedostosowa-

niem społecznym i 1 niepełnosprawność ruchowa; 

2.   uczniów - orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-11-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-11-2016&qplikid=1#P1A6


- 50 - 

3. 15 uczniów - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

4.  7 uczniów - specyficzne trudności w nauce  

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach 

1. 97 uczniów – zajęcia z logopedą; 

2.  49 uczniów - różne formy pomocy psych. pedagogicznej zgodnie z zaleceniami Opinii Po-

radni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

3.  4 uczniów - zajęcia rewalidacyjne 

4.  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (z pedagogiem). 

Dostosowano wymagania  edukacyjne – 11 uczniom 

Indywidualny tok nauczania z matematyki (uczniowie zdolni) - 5 uczniów (klasa 5).   

Zorganizowano zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 1 dziecko. 

Zajęciami Ortograffiti objęto 24 uczniów. 

Cykliczne spotkania z psychologiem - 17 dzieci, pedagogiem - 11 uczniów. 

Baza szkoły, w tym pomoce dydaktyczne, sale lekcyjne są dostosowane do potrzeb dzieci nie-

pełnosprawnych. Zalecenia ujęte w orzeczeniach o kształceniu specjalnym są respektowane 

i w pełni realizowane. 

 

Zespół Szkół nr 1 w Choczni 

Pomocą było objętych: 

1.  4 uczniów - zajęcia rewalidacyjne; 

2.  43 uczniów - zajęcia z logopedą; 

3.  56  uczniów - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

4.  92 uczniów – zajęcia wyrównawcze 

5.  1 uczennica - indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze; 

6. 1 uczeń - nauczanie indywidualne; 

7.  8 dzieci - zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

 

Zespół Szkół nr 2 w Choczni 

21 uczniów – zajęcia z logopedą 

Uczeń klasy II szkoły podstawowej był prowadzony programem szkoły specjalnej, gdy otrzy-

mał orzeczenie o upośledzeniu umiarkowanym został przeniesiony do SOSW w Kaczynie.  

Szkoła Podstawowa im. gen. Waleriana Czumy w Zawadce 

25 uczniów - zajęcia z logopedą (2 godziny tygodniowo) 

 

Zespół Szkół im. 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach 

1. 20 uczniów – zajęcia z logopedą; 
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2.  44 uczniów – pomoc pedagoga, w tym:o 

3.  3 uczniów - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

Opinie: 

1. ogólne trudności w nauce - 5 uczniów; 

2. dysleksja (w tym – dysortografia, dysleksja, dysgrafia) - 20 uczniów; 

3. trudności w komunikacji językowej - 3 uczniów; 

4. Fobia szkolna - 1 uczeń; 

5. Nadzór kuratora sądowego - 3 uczniów; 

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Babicy 

1. 21 uczniów - zajęcia logopedyczne (4 godziny/2 tygodnie) 

2.  3 uczniów - zajęcia rewalidacyjne (opinie o potrzebie kształcenia specjalnego) 

 

Szkoła Podstawowa im. Emilii i Karola Wojtyłów w Kleczy Zarąbkach 

Nauczyciele realizują statutowe obowiązki udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniom poprzez: kierowanie na badania do PPP – 5 uczniów; organizowanie zajęć dydaktycz-

no-wyrównawczych z języka polskiego, matematyki – 36 uczniów; indywidualne zajęcia korek-

cyjno-kompensacyjne – 1 uczeń. 

Opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej posiada 12 uczniów; brak uczniów z orzecze-

niami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka. 

 

Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej 

1. Liczba uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 54, w tym: 

a. - zaburzenia dyslektyczne – 23; 

b. - trudności w nauce – 27; 

c. - zaburzenia emocji i koncentracji uwagi – 4. 

2. Liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - 4, w tym : 

a. - niepełnosprawność umysłowa w stopniu lekkim – 2; 

b. - niepełnosprawność narządu wzroku – 1; 

c. - niepełnosprawność sprzężona – 1. 

3. Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - 4. 

4. Liczba uczniów korzystających z logoterapii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 22 

 

Zespół Szkół Publicznych w Wysokiej 

1.  11 uczniów – zajęcia z logopedą.  

2.  2 uczniów – zajęcia rewalidacyjne, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  
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3.  4 uczniów - nauczanie indywidualne na terenie szkoły. 

Bezpośrednią opieką pedagoga objętych było 25 uczniów  

1.  w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczną-pedagogiczną – 9 uczniów,  

2. w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych i objęcia pomocą psychologiczno pedago-

giczną 13 uczniów prawie specyficznych trudności w uczeniu się i w sprawie objęcia pomo-

cą psychologiczno-pedagogiczną 19 uczniów.  

 

Przedszkole Publiczne nr 1 w Wadowicach 

26 dzieci – zajęcia z logopedą (3 godziny tygodniowo)  

 

Przedszkole Publiczne nr 2 w Wadowicach 

1. 30 dzieci - zajęcia z logopedą (3 godziny tygodniowo) 

2. 1 dziecko - zajęcia rewalidacyjne (1 godzina tygodniowo). Pomocą psychologiczno-

pedagogiczną objęto  6 dzieci.  W ubiegłym roku szkolnym 3 dzieci posiadało orzeczenie 

o niepełnosprawności. 

 

Przedszkole Publiczne nr 3 w Wadowicach 

5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. (w tym 4 w oddziale integracyjnym) 

– zajęcia rewalidacyjne (7 godzin tygodniowo). 

W przedszkolu zatrudnieni są specjaliści: logopeda, psycholog, rehabilitant ruchowy, tyflope-

dagog i oligofrenopedagodzy. 

1. 94 dzieci – zajęcia z logopedą 

2. 10 dzieci – zajęcia z psychologiem 

3. 11 dzieci – zajęcia z rehabilitantem 

 

Przedszkole Publiczne nr 5 w Wadowicach 

2 dzieci -  zajęcia z logopedą (1 godzina tygodniowo) zgodnie z opinią psychologiczno-

logopedyczną. 

 

Przedszkole Publiczne w Choczni 

2 dzieci – zajęcia z logopedą (2x w tygodniu logo rytmika  i zajęcia indywidualne). 
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12. Inwestycje Gminy przeprowadzone w 2016 roku 

 

W 2016 roku z budżetu Gminy Wadowice na modernizacje, bieżące remonty, a także 

zaplanowane inwestycje zaangażowano kwotę 4 732 485,60zł (dane na dzień 

20.11.2016 r.). Poniżej szczegółowo przedstawiane są prace zrealizowane i w trakcie 

realizacji  w poszczególnych placówkach oświatowych.  

 

1. Zespół Szkół Publicznych w Wysokiej  

Budżet 2016  1 062 447,72zł 

 termomodernizacja budynku ZSP w Wysokiej w ramach kom-

pleksowej termomodernizacji budynków użyteczności pu-

blicznej. Zakres robót w ramach termomodernizacji obejmuje: 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamento-

wych budynku szkoły i sali gimnastycznej wraz z ociepleniem 

i wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego, 

wymianę częściowa stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz sto-

larki okiennej, izolację cieplną stropu z częściową wymianą 

pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, wykonanie 

drenażu z rur PCV i kanalizacji deszczowej przy budynku 

szkoły, wymianę instalacji c.o wraz z grzejnikami w budynku 

szkoły i montaż nagrzewnic w sali gimnastycznej, moderniza-

cję kotłowni poprzez wymianę istniejących kotłów na gazowe 

kondensacyjne, częściową wymianę instalacji gazu.  

 modernizacja budynku szkoły obejmująca częściową wymianę 

instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi ponadto 

wykonano  malowanie pomieszczeń szkolnych, wymiany po-

sadzki w kuchni, cyklinowania i lakierowania parkietu. 
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2. Zespół Szkół w Jaroszowicach  

Budżet 2016  3 526 746,94 zł 

 budowa sali gimnastycznej o powierzchni zabudowy 1119,85m
2
, 

powierzchni użytkowej 609,81m2, kubaturze 5000 m3 wraz z bu-

dową przewiązki sali do budynku szkoły. Budowę kotłowni 

dla sali gimnastycznej i szkoły wyposażoną w kotły kondensacyj-

ne, pompę ciepła oraz system solarny. Sala gimnastyczna zostanie 

wyposażona między innymi w ścianę wspinaczkową, bramki, ko-

sze do siatkówki , kotarę grodzącą, tablicę wyników, nagłośnienie. 

Przedmiot zamówienia obejmuje również rozbiórkę kotłowni, bu-

dowę dojść i dojazdów oraz miejsc parkingowych, częściową roz-

biórkę oraz przebudowę i rozbudowę instalacji zewnętrznej kanali-

zacji sanitarnej oraz deszczowej, budowę instalacji zewnętrznej 

wodociągowej, budowę instalacji drenażu, wzmocnienie skarpy, 

budowę instalacji oświetlenia zewnętrznego, częściową rozbiórkę 

i budowę ogrodzenia działek, rozbiórkę i budowę instalacji grzew-

czej zewnętrznej, rozbiórkę istniejącego i budowę nowego przyłą-

cza wody, budowę instalacji zewnętrznej gazowej, rozbiórkę i bu-

dowę sieci gazowej w miejscu przekładki, budowę przyłącza kana-

lizacji deszczowej. Okres realizacji robót budowlanych tj. 15 mie-

sięcy w rok w latach 2015-2016. Wartość robót budowlanych bu-

dowy sali gimnastycznej tj. 3 388 919,02 zł. 
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 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku 

szkoły wraz z ociepleniem, wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku si-

likonowego z kolorystyką dostosowaną do budynku sali gimnastycznej. 

 

 

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 os. Pod Skarpą  

 

Budżet 2016  10 455,00 zł 

 Wymiana uszkodzonej części instalacji ciepłowniczej 

wraz z osprzętem, izolacja rur instalacji co. 

 

4. ZSP nr 1 w Wadowicach (Szkoła Podstawowa nr 4 i Gimnazjum nr 2) 

 

Budżet 2016  12 300,00 zł 

 Wymiana uszkodzonej części instalacji wodociągowej w budynku 

szkoły, demontaż istniejącego rurociągu, oraz osprzętu, montaż insta-

lacji wodnej, osuszenie pomieszczeń przyziemia; 
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5. ZSP nr 3 w Wadowicach (Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 1) 

 

Budżet 2016  18 039,00 zł 

 Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na wymianę in-

stalacji elektrycznej w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum; 

 

6. Budynek komunalny w Ponikwi nr 116 (Szkoła podstawowa SPSK w Częstochowie). 

 

Budżet 2016  59 047,69 zł 

 modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła gazowego 

kondensacyjnego wraz ze sterownikami, wymiana układu wspo-

magającego instalację centralnego ogrzewania, częściowa wymia-

na grzejników i instalacji co., wstawienie wkładu kominowego 

ze stali nierdzewnej,  montaż drzwi płytowych, uzupełnienie po-

sadzki z płytek ceramicznych.  

 

7. Przedszkole Publiczne Nr 1  

 

Budżet 2016  37 914,25 zł 

 modernizacja pomieszczeń przedszkola poprzez demontaż boazerii 

z ścian, wykonanie na lamperii tynku mozaikowego, pozostała po-

wierzchnia pomalowana farbą akrylową, wymianę stolarki 

drzwiowej na aluminiową szkloną szybą bezpieczną, 

 wymiana pompy w układzie instalacji c.o. 

 

8.  Wykonanie audytów energetycznych dla budynków szkół oraz budynków komunal-

nych zlokalizowanych na terenie Gminy Wadowic  

 

Budżet  2016 5 535,00 zł 

 wykonanie czterech audytów energetycznych dla następujących budyn-

ków zlokalizowanych na terenie Gminy Wadowice: budynku Zespołu 

Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach; budynku Zespołu Szkół Pu-

blicznych w Wysokiej; budynku komunalnego w Stanisławiu Górnym 

nr 132b; budynku komunalnego w Barwałdzie Dolnym nr 64.  



13. Zadania z zakresu profilaktyki 

 

1. ,,Widzieć, rozumieć, przeciwdziałać i integrować”. 

Prowadzenie zajęć profilaktycznych informacyjno–edukacyjnych i grupowych form pracy 

o charakterze psychoedukacyjnym, psychokorekcyjnym, warsztatowym, rozwojowym i szkole-

niowym dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Zrealizowano 106 godziny zajęć 

Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem standardów 

jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, opracowanych przez Wydział 

Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji. 

W ofercie znajdują się programy zajęć informacyjno – edukacyjnych, grupowych zajęć psycho-

edukacyjnych, warsztatowych, rozwojowych i szkoleniowych dla dzieci, młodzieży, rodziców, 

pedagogów, nauczycieli i wychowawców  tematycznie obejmujące profilaktykę na poziomie 

uniwersalnym z elementami profilaktyki wskazującej. 

 

2. ,,Spójrz inaczej” jest programem z zakresu profilaktyki uniwersalnej adresowanym do wy-

chowawców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych rekomendowanym przez instytucje 

centralne: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro 

ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodek Rozwoju Edu-

kacji. 2 warsztaty 55 godzinne; łącznie 29 uczestników będących nauczycielami i pedagogami 

ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Wadowice.  

Realizacja w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktyki 

selektywnej oraz wskazującej o udowodnionej skuteczności lub gwarantujących satysfak-

cjonujący poziom realizacji wyznaczonych celów. 

  
3. ,,Program Nauki Zachowania” jest programem z zakresu profilaktyki uniwersalnej adreso-

wanym do wychowawców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych rekomendowanym 

przez instytucje centralne: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodek 

Rozwoju Edukacji. 

I etap szkolenia: SZKOLENIE PODSTAWOWE prezentujące Program Nauki Zachowania 

II etap szkolenia – TRENING UMIEJĘTNOŚCI DLA NAUCZYCIELI: 25 godzin dydaktycznych 

III etap WSPARCIE TRENERSKIE DLA SZKÓL REALIZUJĄCYCH PNZ 

W tym etapie nauczyciele i dyrektorzy mogą korzystać z konsultacji mailowych i telefonicz-

nych trenerów w sprawach dotyczących wdrażania programu i rozwiązywania problemów wy-

chowawczych w szkole (dotyczy szkół wdrażających program) 
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IV Etap SUPERWIZJE W SZKOŁACH WDRAŻAJĄCYCH PNZ 

W tym etapie w szkołach realizujących program odbędą się zajęcia superwizyjny dla zaintere-

sowanych nauczycieli. Obszar tematyczny superwizji dostosowany zostanie do potrzeb nauczy-

cieli i placówki 

 

*** 

 

14. Działalność pozaszkolna i pozalekcyjna 

 

Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach 

Uczniowie brali udział w zajęciach kół pozalekcyjnych z chemii, fizyki, informatyki oraz zaję-

ciach, sportowych. Mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności w zajęciach z kostki Rubi-

ka, szydełkowania, plastycznych i tanecznych. Brali udział w wycieczkach w ramach kółka 

turystycznego. W zajęciach pozalekcyjnych brało udział około 320 uczniów. 

W ramach współpracy z rodzicami zorganizowano: mikołajki, zabawę karnawałową 

dla uczniów, wyjścia do kina, spektakle profilaktyczne. Rodzice pomagali w organizacji „Nocy 

w szkole” dla uczniów klas IV-VI SP. 

 

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach 

W placówce odbywają się zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, chemii, biologii, przyrody, 

historii, geografii, plastyki, języka polskiego i angielskiego. Dodatkowo uczniowie uczęszczają 

na zajęcia w ramach zespołu wokalnego, koło astronomicznego, koło turystycznego oraz zajęć spor-

towych z piłki siatkowej i piłki nożnej. W zajęciach uczestniczyło około 160 uczniów. 

W comiesięcznych wycieczkach turystycznych oraz „Nocach filmowych” uczestniczyli uczniowie, 

rodzice i nauczyciele. W okresie zimowym zorganizowane zostały 4 popołudniowe wyjazdy na stok 

narciarski w Spytkowicach. Rodzice angażowali się w przygotowanie kiermaszu świątecznego oraz 

współorganizowali festyn „Czas na Zdrowie”. Rodzice brali aktywny udział w przygotowywaniu 

uroczystości klasowych np. ślubowanie, wigilie klasowe, Mikołajki. 

 

Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach 

Uczniowie (ok. 250) uczęszczali na koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze (razem 52). 

Założono Spółdzielnię Uczniowską z udziałem Samorządu Uczniowskiego, nauczycieli, rodzi-

ców oraz założono herbaciarnię. Zorganizowano Bal Sportowca dla uczniów z zaprzyjaźnio-

nych szkół i klubów z Gminy Wadowice. 

 

 



- 59 - 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach 

W szkole działają 32 koła zainteresowań, w których uczestniczyło 485 dzieci. Zajęcia dotyczą m.in. 

muzyki, sportu, języków obcych, turystyki, plastyki, kulinarni, informatyki, przyrody, czytelnictwa 

i gier planszowych.. W ramach działalności pozalekcyjnej udzielana jest pomoc psychologiczno-

pedagogiczna w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, ortografii, koła teatralnego, redakcji 

„Plusika”. Wdrożono elementy programowania w środowisku „Baltie”, Scratch- Mistrzowie kodo-

wania. Zorganizowane zostały również liczne wycieczki, rajdy piesze i rowerowe, pikniki rodzinne. 

W szkole działa prężnie grupa wolontariatu oraz samorząd uczniowski.  

We współpracy z rodzicami przeprowadzane są akcje np. szlachetna paczka, Bucik dla Czarnego 

Brata, zbiórki karmy dla zwierząt, przyborów szkolnych dla dzieci z Ukrainy. Z udziałem seniorów 

odbyły się spotkania z książką, warsztaty kulinarne, plastyczne, imprezy środowiskowe. 

 

Zespół Szkół nr 1 w Choczni 

W szkole funkcjonują koła zainteresowań z matematyki, języka polskiego, niemieckiego, an-

gielskiego, przyrody, plastyki, historii, biologii, chemii oraz zajęcia sportowe, informatyczno- 

techniczne, biblioteczne, teatralne zespołu „Bez maski”. W placówce działa drużyna zuchowa 

hufca ZHP Wadowice. 

We współpracy z rodzicami w szkole prowadzona jest zbiórka plastikowych nakrętek, środki 

uzyskane z ich sprzedaży przekazywane są na pomoc dla niepełnosprawnej uczennicy, zbiórki 

makulatury - środki przekazywane są na zakup nagród dla uczniów, kwiatów, ziemi, donic ce-

lem upiększenia otoczenia szkoły. Z inicjatywy samorządu uczniowskiego przeprowadzono 

zbiórkę pieniędzy na pomoc dla pogorzelców, zorganizowano zbiórkę produktów do „Szlachet-

nej paczki”. Rada Rodziców organizuje zabawy Andrzejkowe, festyny rodzinne, z których do-

chód przeznaczony jest na potrzeby uczniów. Ponadto rodzice pomagają w przygotowaniu wy-

cieczek, wyjazdów, imprez szkolnych. 

We współpracy z LGD „Wadoviana” w szkole w II okresie realizowano  program „Rusz się” 

skierowany do uczniów i rodziców, dzięki któremu założony został ogródek na terenie szkol-

nym oraz uczestnicy mieli możliwość nauki zanikającego rzemiosła - haftu i szycia.  

 

Zespół Szkół nr 2 w Choczni 

W szkole podstawowej działają  takie koła zainteresowań jak polonistyczne, matematyczne, 

informatyczne, historyczne, chór, plastyczne, teatralne, nauka gry na gitarze, techniczne warsz-

taty kulinarne. W zajęciach łącznie uczestniczyło 98 uczniów. W gimnazjum odbywały się zaję-

cia dodatkowe z języka polskiego i angielskiego, matematyki, biologii, historii, informatyki, 

ekologii, chemii oraz chór. Z zajęć korzystało 49 uczniów. Zajęcia sportowe odbywały się 

dla 160 uczniów z piłki nożnej, siatkowej, karate, tenisa stołowego i zumby.  
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Rodzice angażowali się w zorganizowanie wszystkich wydarzeń szkolnych takich jak pasowa-

nie na ucznia, pasowanie na czytelnika, Mikołajki, Dzień babci i dziadka, Spotkanie kolędowe 

dla środowiska lokalnego, Dzień Matki, Dzień Rodziny, Piknik - Powitanie lata.  

 

Szkoła Podstawowa im. gen. Waleriana Czumy w Zawadce 

W placówce działają dwa koła zainteresowań (matematyczne i plastyczne), na które uczęszcza 

34 uczniów. 25 uczniów uczestniczy w zajęciach ULKS „Sokole Oko” 

W ramach współpracy z rodzicami zostały zorganizowane festyny, Dzień Dziecka, Dzień Babci 

i Dziadka, zabawa karnawałowa, kiermasz na ozdoby wielkanocne, całoroczna opieka przy 

wyjeździe na basen i na zawody sportowe. 

 

Zespół Szkół im. 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach 

Około 180 uczniów uczęszczało na 18 różnorodnych zajęć pozalekcyjnych dotyczących plasty-

ki, języka polskiego i angielskiego, biologii, chemii, przyrody, matematyki i geografii.  

Rodzice angażowali się w organizację konkursów, ognisk klasowych, Dnia chłopaka, Dnia Ko-

biet, Wigilii klasowych, imienin klas bądź też „Zielonej Szkoły”. 

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Babicy 

W szkole istnieje koło dziennikarskie, w którym uczestniczy 16 uczniów oraz  odbywają się 

zajęcia sportowe, w których aktywnie bierze udział 28 uczniów. Dodatkowo odbywały się 

warsztaty świąteczne, Dzień seniora, festyn rodzinny. Zorganizowano również Półmetek Rajdu 

Rowerowego wspólnie z TKKF Leskowiec, w który włączyli się uczniowie klas IV-VI, nauczy-

ciele, członkowie Rady Rodziców, Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich. Dodatkowo 

16 osobowa delegacja brała udział w Ogólnopolskim Zjeździe Szkół noszących imię Ks. Jana 

Twardowskiego w Warszawie w dniach 2-3 czerwca 2016. 

 

Szkoła Podstawowa im. Emilii i Karola Wojtyłów w Kleczy Zarąbkach 

Szkoła organizowała zajęcia rozwijające zdiagnozowane zainteresowania i potrzeby uczniów: 

koło plastyczne – 15 uczniów; zajęcia sportowe – 12 uczniów; koło języka angielskiego – 14 

uczniów; zajęcia czytelnicze – 20 uczniów; koło informatyczne – 14 uczniów; zajęcia rozwijające 

z języka polskiego – 17 uczniów; zajęcia rozwijające z matematyki – 11 uczniów; koło teatralne – 

15 uczniów. Zorganizowano wycieczki i wyjazdy: edukacyjno – kulturalne w celu poznania ota-

czającego świata i przyrody do Zakopanego, zapoznania się z kulturą i sztuką polską - Teatr im. 

Juliusza Słowackiego „Pinokio”, WCK – „Legendy polskie”; aktywne spędzanie czasu w Młynie 

Jacka; poszerzenie wiedzy na temat nauki w gimnazjum – wyjazd na dni otwarte do Gimnazjum 

nr 1; rozwijanie patriotyzmu – udział w sołeckich obchodach świąt państwowych oraz w zlocie 

szkół im Jana Pawła II. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym – Piknik Rodzinny zorgani-
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zowany przy wydatnej pomocy rodziców. Zorganizowano psycho-edukacyjne warsztaty 

dla uczniów „…widzieć, rozumieć, przeciwdziałać i integrować”, „W cygańskim taborze” – pro-

jekt „Inny znaczy taki sam”, program „Klub bezpiecznego Puchatka”.   

 

Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej 

W placówce funkcjonują koła zainteresowań z przedmiotów tj. matematyka, geografia, przyro-

da, historia, informatyka, robotyka oraz kodowania. W zajęciach sportowych uczestniczy 

33 uczniów. Dodatkowo prowadzone są zajęcia wyrównujące wiedzę i pozaszkolne aktywności 

tj. Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Turnieje Koszykówki, udział w  Festiwalu Robocomp 2015 lub 

wielka zbiórka żywności – pomoc biednym; 

Rodzice uczestniczą w uroczystościach szkolnych i klasowych, np. „Dzień Babci i Dziadka”, 

„Dzień Rodziny”; wigilie klasowe, mikołajki, współorganizują wycieczki klasowe, Zieloną 

Szkołę, biwaki, ogniska klasowe, Bal Gimnazjalny, Festyn Charytatywny „Z Alicją w krainie 

czarów” oraz projekt „Czytanie łączy pokolenia. 

 

Zespół Szkół Publicznych w Wysokiej 

Placówka prowadzi plastyczne, plastyczno-techniczne, teatralne, historyczne, teatralno-

muzyczne oraz CARITAS koła zainteresowań, w których uczestniczy ok. 80 uczniów. 

Dodatkowo w placówce działa 18 Drużyna Harcerska „Bajkonators” (28 uczniów), 7 Drużyna 

Starszoharcerska „CENTRUM” (24 uczniów) oraz  Gromada Zuchowa (24 zuchów). Harcerze 

są wizytówką naszej szkoły. 

Rodzice angażowali się w powstanie „Środowiskowej izby regionalnej” oraz w obchody świąt 

i uroczystości szkolnych i środowiskowych - Święto Odzyskania Niepodległości - w Wysokiej 

i w Wadowicach, Dzień Pamięci Ofiar Katynia, Święto Szkoły, „Wieczór poezji patriotycznej”. 

W ramach projektu EKO – ZWIAD opracowali mapę dzikich wysypisk w Wysokiej. Włączają 

się w akcje WOŚP, „Szlachetna paczka”.  Rodzice wraz z harcerzami wypiekali pierniczki, 

które wręczali mieszkańcom Wadowic, zorganizowali zbiórkę pieniędzy dla chorej 

dziewczynki.  

Warto podkreślić, iż w szkole działa spółdzielnia uczniowska „Żaczek” oraz Uczniowska Rada 

Szkoły , która włącza się w ogólnopolskie akcje: „Samorządy mają głos”- CEO, Młodzi Głosu-

ją, „Wybory książek” . „Jak nie czytam jak czytam”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Dzień 

Bezpiecznego Internetu”, organizuje wieczory poezji, dyskoteki, zabawy tematyczne: np. bal 

„Na srebrnym ekranie”, noce filmowe, konkursy i akcje charytatywne  oraz konkursy dla klas. 

Rodzice uczniów i członkowie rodzin zaangażowali się w nagrywanie filmów profilaktycznych 

na klasowy konkurs „Lepszy Internet zależy od Ciebie”. 

 Biblioteka szkolna prowadzi akcje i konkursy angażujące rodziców uczniów. Dla 40 osobowej 

grupy rodziców Oddziału Przedszkolnego odbyła się prezentacja „Wychowanie przez czytanie” 
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oraz całoroczna akcja promująca zalety głośnego czytania dzieciom. Rodzice włączyli się czyn-

nie w akcję „Cała Polska czyta dzieciom” poprzez cotygodniowe spotkania z uczniami w kla-

sach oraz 39 rodzin wzięło udział w konkursie „Poczytaj mi mamo, tato, babciu, dziadku… 

Specjalnie dla rodziców wydany został folder o bezpieczeństwie w sieci: „Mocni bez przemo-

cy” i akcja  plakatowa podczas spotkań z rodzicami na temat bezpieczeństwa w sieci. 

Są zapraszani do udziału w wieczorze poezji patriotycznej. 

Przez cały rok szkolny odbywały się zajęcia pozaszkolne w świetlicy środowiskowej przezna-

czone dla uczniów uzdolnionych w różnych dziedzinach. 

Praca w świetlicy oparta była o projekt zatytułowany „Sposób na wolny czas” finansowany 

przez UM. W ramach tegoż projektu pracowało 5  grup zadaniowych rozwijających uczestni-

ków artystycznie. 

Były to zajęcia: wokalne z elementami gry na instrumentach muzycznych, taneczne, teatral-

ne, plastyczne, umuzykalniające dla najmłodszych. W zajęciach wzięły udział 83 osoby. Po-

dejmowano wiele działań we współpracy z rodzicami: Dzień Babci i Dziadka w oddziałach 

przedszkolnych, konkurs kulinarny, apele i uroczystości w klasach I–III oraz najbardziej anga-

żujący Ekopiknik. 

 

Przedszkole Publiczne nr 1 w Wadowicach 

Rodzice dzieci byli angażowani w organizację uroczystości przedszkolnych, uczestniczyli 

w warsztatach i szkoleniach w ramach projektów i programów edukacyjno-wychowawczych reali-

zowanych w przedszkolu. 

 

Przedszkole Publiczne nr 2 w Wadowicach 

Dzieci comiesięcznie uczestniczą w Akademii Przedszkolaka w Bibliotece Publicznej, brali 

udział w zajęciach na basenie oraz festynie przedszkolaków, rodzinnym zorganizowanym dzięki 

współpracy z rodzicami i Ochotniczą Strażą Pożarną w Kleczy Dolnej. Dzieci brały udział 

w Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek oraz w Przeglądzie Poezji i Piosenki 

Maryjnej. 

 

Przedszkole Publiczne nr 3 w Wadowicach 

Dzieci uczęszczały na zajęcia  „Mały Artysta” (56 uczestników), „Mały Kucharz” (27 dzieci) 

„Klockolandia” (57 dzieci), „Język angielski dla młodszych grup” (57 dzieci). 

 

Przedszkole Publiczne nr 5 w Wadowicach 

Dzięki dobrej współpracy z instytucjami partnerskimi i rodzicami, organizacja uroczystości 

tj. Pasowanie na Przedszkolaka, Mikołaj, Wigilia,  Dzień Babci i Dziadka, Warsztaty Świątecz-

ne dla rodziców i dzieci, Piknik Przedszkolny przebiegała bez zastrzeżeń.  
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Przedszkole Publiczne w Choczni 

Rodzice przedszkolaków opracowali, wyreżyserowali i przedstawili przez bajkę dla dzieci 

i środowiska pt. ”Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków”. W placówce odbyło się spotkanie 

z rodzicami „Rodzina, wychowanie i XXI wiek” w ramach zadania publicznego ”Dialog, poro-

zumienie, współpraca, wychowanie XXI wiek” oraz zorganizowano zabawę karnawałową 

dla rodziców i środowiska, z  uzyskanego dochodu wzbogacono bazę przedszkolną. Placówka 

ściśle współpracuje z Publiczną Biblioteką w Choczni. 

 

Działalność Ogniska Pracy Pozaszkolnej 

1. Działalność programowa 

W roku szkolnym 2015/2016  w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach zatrud-

nionych było 10 instruktorów (2 w pełnym wymiarze godzin) i 2 pracowników obsługi. Pla-

cówka działała w swojej siedzibie: Wadowice, ul. Lwowska 24. Prowadziła również zajęcia 

w ramach OPP w SP Zawadka, ZSP Klecza Dolna, ZS nr 1 w Choczni, ZS nr 2 w Choczni. 

Zorganizowane były zajęcia w 4 blokach tematycznych. 1. Artystyczny (Teatr Piosenki; zespoły 

taneczne; koła plastyczne; nauka gry na keyboardzie; nauka gry na gitarze; koło artystyczne;) 

Liczba godzin przeznaczona na zajęcia 40, w których uczestniczyło 355 wychowanków).* 

2. Języki obce (język angielski; język niemiecki). Liczba godzin przeznaczona na zajęcia 12, 

w których uczestniczyło  137 wychowanków).* 3. Edukacyjny (informatyka; robotyka). Liczba 

godzin przeznaczona na zajęcia 8, w których uczestniczyło 68 wychowanków).* 4. Ogólnoro-

zwojowy i artystyczny dla najmłodszych („Czarowanie – gotowanie”; Klub Twórczego By-

strzaka; język angielski; zespół taneczny „Vivusie”; plastyka dla najmłodszych). Liczba godzin 

przeznaczona na zajęcia 11, w których uczestniczyło 78  wychowanków).*  

W sumie 25 kół i sekcji, w których uczestniczyło 638 wychowanków 

* liczba wychowanków na dzień 22. VI 2016 r. 

 

2. Działania innowacyjne w placówce: 

1. Zakwalifikowanie się do III edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ”Mistrzowie 

Kodowania”, który ma na celu upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach 

i placówkach. Projekt realizowany jest przez Samsung Electronics Polska; 

2. Organizacja akcji „Rodzinne scratchowanie”; 

3. Uruchomienie dodatkowych  zajęć z robotyki, mające na celu uczyć wychowanka kreatyw-

ności i logicznego myślenia, a przy tym rozwijać jego wrażliwość; 

4. Organizacja turniejów: 

1. Turniej Robotów Lego - konkurencje: Manual, Chalange, Free Style  

2.  III Wadowickie Potyczki Programistyczne. 
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3.  Udział w I Turnieju Robotyki Amatorskiej w Rzeszowie, 24.10.2015r. i w "Festiwalu Ro-

bocomp 2015" w Krakowie 14.11.2015 r; 

Nauka programowania aplikacji na urządzenia mobilne z Androidem; 

1. - Udział wychowanków OPP w finale IV edycji konkursu „Eksperyment łańcuchowy” 

organizowany przez Wydział Fizyki i Astronomii UJ w Krakowie. 

 

Organizacja warsztatów i szkoleń: 

1. warsztaty z robotami Lego Mindstorms Eu3; 

2. „Minecraft i Python w nauczaniu” – warsztaty dla gimnazjum poświęcone sterowaniu 

światem Minecrafta poprzez programowanie Pythonem; 

3.  „Z robotami ku przyszłości”  - budowa i programowanie robotów  z wykorzystaniem 

klocków Lego WeDo i Mindstroms EV3; 

4. „Mikrosonda” - inżynieria dla dzieci. Projekt interdyscyplinarny jak zachęcić dzieci 

do majsterkowania i zabawy naukami ścisłymi. 

 

4. Efekty pracy edukacyjnej wychowanków OPP  

Efekty pracy edukacyjnej wychowanków OPP  prezentowane były na: 

1. „Ogólnopolskich Spotkaniach z martwą naturą”- Wieluń; 

2. Małopolskim Konkursie Plastycznym - „Mój portret”- Klub Kultury Wola – Kraków; 

3. Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Portret”; 

4. Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym- „Królewska gra-szachy”- MDK Wrocław; 

5. I Gminnym Konkursie Plastycznym pt. ”Świeć przykładem” – Wadowice; 

6. „Talenty 2015”- Wadowice; 

7. Gminnym Konkursie Plastycznym - „Uzależnienia-same zmartwienia”- Wadowice; 

8. Regionalnym Konkursie Plastycznym - „Uzależnienia-to nie dla mnie”- Wadowice 

9. Autentyczni, Unikalni, Twórczy, Inspirujący, Samodzielni, Myślący-Konkurs Plastyczny- 

Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji „Aperio” w Andrychowie; 

10. Profilaktycznym Konkursie Plastyczny pt. „Pasja życia”- Wadowice; 

11. XVI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Boże narodzenie - tradycje i współczesność”-

 MDK Trzebinia; 

Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym - „Emocje”- MDK Kraków; 

12. VI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Przyroda w kolorach”; 

13.  Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Labirynt wyobraźni”; 

14.  Ogólnopolskim konkursie Plastycznym „Kocie sprawy”; 

15. VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Fotograficznym Dzieci i Młodzieży 

16. XXXVI Małopolskim Festiwalu Artystycznym Młodzieży; 

17.  Ogólnopolskiej „Chrzanowskiej Lokomotywie”; 
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18.  XIV Międzynarodowym Biennale Twórczości Dzieci i Młodzieży ; 

19.  Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tajwan–kultury świata”; 

20. Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Wszechświat władcą czterech żywiołów”;   

21. Małopolskim Konkursie Plastycznym – „Wielkie marzenie”; 

22. Małopolskim Konkursie Plastycznym „Wszechświat władcą czterech żywiołów; 

23. VI Małopolskim Konkursie Solistów na Keyboardzie PIANOBEAT 2016;  

24. XII Małopolskim Konkursie Plastycznym; 

25. Małopolskim Konkursie Plastycznym „Odkrywamy zabytki Małopolski”; 

26.  Festiwalu Tańca w Zatorze; 

27.  Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych „KOKON”. 

 

4. Szczególne osiągnięcia wychowanków placówki  

1. I Turniej Robotyki Amatorskiej w Rzeszowie:  

I miejsce w konkurencji Manual Chalange; 

II miejsce w konkurencji Free Style. 

2. XIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój" Oświęcim 2015: 

Zuzanna Matusik – wyróżnienie. 

3. XIV Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Tradycja i współczesność" Trzebinia 2015: 

Adrianna Szczur i Emilia Wójtowicz – nagrody; 

Maryla Grzesiak, Alicja Goczał, Maja Gielas - kwalifikacja. do wystawy. 

4. Regionalny Konkurs Plastyczny "Uzależnienia to nie dla mnie" Wadowice 2015: 

Natalia Radwan - II miejsce, Oliwia Frączek - III miejsce. 

5. „Talenty 2015”: 

Dawid Paździorko, Joanna Serwin- nominacje do nagrody Talent. 

6. - Gminny Konkurs Plastyczny- „Uzależnienia- same zmartwienia”: 

Dawid Paździorko- II miejsce; 

Aleksandra Paździora- III miejsce; 

Bartłomiej Wójtowicz, Zuzanna Kasprzycka, Klaudia Fiałek – wyróżnienie. 

7. - Regionalny Konkurs Plastyczny „Uzależnienia - to nie dla mnie”: 

Wiktoria Gawlik, Wiktoria Czapla, Adrianna Ćwiertnia – wyróżnienie. 

8. - Konkurs Autentyczni, Unikalni, Inspirujący, Twórczy, Samodzielni, Myślący- Aperio, 

Andrychów: 

laureaci: Gabriela Samborska, Anna Wójcik. 

9. Ogólnopolskie Spotkania z Martwą Naturą- Wieluń: 

Oliwia Radwan, Joanna Serwin - kwalifikacja do wystawy. 

10.  Małopolski Konkurs Plastyczny „Mój portret”- klub Wola Kraków: 

Weronika Brynku - I miejsce. 
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11.  XVI Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Boże Narodzenie – tradycje i współczesność” 

12. MDK Trzebinia: 

Karolina Wajdzik, Weronika Kozieł – nagroda. 

13. - Prezentacja spektaklu „Ms. Scrooge” (13 przedstawień) dla mieszkańców powiatu wa-

dowickiego. Spektakl obejrzało 1100 osób. 

14. XIV Międzynarodowe Biennale Twórczości Dzieci i Młodzieży „Vincent van Gogh – 

z pędzlem wśród gwiazd” nagrody główne -Joanna Serwin i Natalia Guzdek; 

15. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tajwan –kultury świata” – wyróżnienie Natalia Guzdek; 

16. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Wszechświat władcą czterech żywiołów” –

wyróżnienie Maja Gielas; 

17. - Małopolski Konkurs Plastyczny – „Wielkie marzenie” – I miejsce: Weronika Brynkus, 

Natalia Guzdek, II miejsce: Iga Parządka, wyróżnienie Milena Perlińska; 

18. Małopolski Konkurs Plastyczny „Wszechświat władcą czterech żywiołów” – nagrody 

główne: Weronika Brynkus i Bartłomiej Wójtowicz; 

19. VI Małopolski Konkurs Solistów na Keyboardzie PIANOBEAT 2016 – wyróżnienie Piotr 

Wolanin; 

20. XII Małopolski Konkurs Plastyczny „co kto może wymyślić” – wyróżnienie Nadia Łubik; 

21. - Małopolski Konkurs Plastyczny „Odkrywamy zabytki Małopolski” –laureaci – Dawid 

Paździorko, Jan Latocha, Milena Perlińska, Joanna Serwin; 

22. - Regionalny Festiwal Tańca – II miejsce zespół „Złote Nutki” wyróżnienie zespół „Pre-

sto”; 

23. Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych „KOKON” – wyróżnienie zespół ”Złote 

Nutki” i zespół „Presto”; 

24. - etap powiatowy Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „W trosce o nasze bezpie-

czeństwo” I miejsce Wiktoria Jędrzejowska. 

 

5. Organizacja konkursów międzyszkolnych, współpraca z innymi placówkami i in-

stytucjami 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach wspólnie z  Urzędem Miejskim przygotowało 

Koncert Pieśni Patriotycznej z udziałem dzieci i młodzieży szkół gminy Wadowice (12 listo-

pada 2015 r.). Placówka przeprowadziła eliminacje regionalne do XXII Międzynarodowego 

Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie (19 grudzień 2015 r.). Przy organizacji festiwalu 

placówka współpracuje z dr. hab. Beatą Borowską z Akademii Muzycznej w Katowicach 

i dr. hab. Janem Borowskim –profesorem Akademii Muzycznej w Poznaniu Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej w Wadowicach było również  organizatorem IV Małopolskiego Festiwalu Pieśni 

Patriotycznej „Powstań Polsko” Wadowice 2016 r . 
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W dniach 18.01.2016 - 24.01.2016 r. zorganizowany został wyjazd zespołu teatralnego 

do Włoch (Wenecja, Florencja, Rzym i Asyż). W wycieczce udział wzięli również aktorzy – 

absolwenci, rodzice i sympatycy Teatru Piosenki.  

 

6. Organizacja akcji „Zima w OPP” i „Lato w OPP” 

W ramach akcji „Zima w OPP” placówka zorganizowała m.in.: 

1. wyjazd do Centrum Nauki i Zabawy „Eugeniusz” w Bielsku-Białej; 

2. wyjazd na musical „Jaś i Małgosia” do Nowohuckiego Centrum Kultury; 

3. wyjazd do Teatru Banialuka na spektakl „Smok Bonawentura”; 

4. wyjazd do Muzeum Sztuki Japońskiej „Manggha”; 

5. warsztaty papiernicze, ceramiczne, taneczne i gitarowe; 

6. Dzień konstruktora – budowanie maszyn z klocków Lego; 

7.  plener malarski „Wadowickie uliczki”/ 

Z oferty placówki skorzystało około 200 osób. 

W ramach akcji „Lato z OPP”  zaproponowała dzieciom i młodzieży ofertę na wakacje m.in: 

1. Piknik malarski na leśnej polanie” - wycieczka krajoznawcza połączona z warsztatami pla-

stycznymi w plenerze; 

2.  „Warownia pszczyńskich rycerzy”-  wycieczka do Pszczyny; 

3. „Kolory morza” - warsztaty plastyczne; 

4. „Od ziarenka do cudeńka” - wycieczka do piekarni w Łękawicy połączona z warsztatami 

piekarniczymi; 

5. ”Skawinki pędzlem malowane”- dwudniowy plener malarski;     

6. Energylandia - całodzienny pobyt w największym w Polsce Parku Rozrywki; 

7. „W krainie włoskich smaków i przysmaków” – warsztaty pieczenia pizzy w Bielsku Białej; 

8. „Leśny Park Rozrywki” - wycieczka do Ustronia; 

9. „Wakacje z robotami Lego” – wycieczka do Klockolandii w Krakowie.  

Z oferty placówki skorzystało około 220 osób. 
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15. Sport – koordynator ds. sportu szkolnego w gminie, osiągnięcia, utworzenie klasy sportowej 

 

Koordynatorem ds. sportu szkolnego w gminie był w roku szkolnym 2015/2016 pan Stanisław 

Sobczyński, który obejmował to stanowisko od 2 sierpnia 2010 roku do 31 sierpnia 2016 r. Jest 

to były piłkarz występujący na linii obrońcy, były zawodnik klubu piłkarskiego ROW Rybnik, 

który sześciokrotnie w 1974 roku zagrał w reprezentacji Polski. Jest wychowankiem Skawy 

Wadowice, której barwy reprezentował od 1965 roku.  

Zorganizował i  czynnie uczestniczył we wszystkich zawodach w ramach Igrzysk oraz Gimna-

zjady Młodzieży Szkolnej. Na zakończenie każdego roku szkolnego wyłaniano również „naj-

wszechstronniej usportowioną szkołę podstawową i gimnazjum w Gminie Wadowice”, 

jak również najwszechstronniej usportowionego sportowca placówek oświatowych w gminie 

pod patronatem Burmistrza Wadowic. 

Rokrocznie z początkiem roku szkolnego organizował konferencję, na której wraz z Liderami 

szkół naszej Gminy, zgodnie z zaleceniami Małopolskich SZS ustalano harmonogram poszcze-

gólnych zawodów, terminy, organizatorów, zasady oraz sposób punktowania wszystkich konku-

rencji sportowych. Uczestnictwo w zawodach niewątpliwie podniosło poziom sportowy 

uczniów i uczennic, poprzez rywalizację, obserwację i naśladowanie rówieśników o lepszych 

predyspozycjach sprawnościowo-sportowych, dla nauczycieli natomiast był to znakomity mate-

riał poglądowy oraz porównawczy w stosunku do innych szkół.  

 

Od 1 września 2016 r. koordynatorem ds. sportu szkolnego został wybrany Łukasz Świrk, zna-

ny jako „Człowiek Flaga”, zdobywca Pucharu Świata we wspinaczce sportowej w 2011 roku, 

wielokrotnie nagradzany w zawodach krajowych oraz finalista programu „Mam Talent”. Jego 

głównym zadaniem będzie aktywizacja uczniów zgodnie z programem autorskim, która obejmie 

comiesięczne warsztaty z takich dyscyplin sportu jak: wspinaczka, sztuki walki, tenis, pole dan-

ce bądź street workout. Uczniowie będą mieli szansę poznać technik różnych sportów indywi-

dualnych, a także rozegrają turnieje piłki nożnej i siatkówki. Podsumowaniem całorocznych 

starań wszystkich uczestników będzie czerwcowa Gala Talentów. 

 

Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach 

We współzawodnictwie sportowym o tytuł „Najwszechstronniejszej Usportowionej Szkoły Gminy 

Wadowice 2015/2016” – Szkoła Podstawowa nr 4 zajęła III miejsce, a Gimnazjum nr 2 – II miejsce. 

 

Szkoła Podstawowa nr 4: 

1. Indywidualne biegi przełajowe - chłopcy III miejsce - etap gminny; 

2.  Halowa piłka nożna – chłopcy I miejsce - etap gminny;  



- 69 - 

3.  Tenis stołowy drużynowo – chłopcy III miejsce - etap gminny 

4.  Pływanie indywidualne – II miejsce w powiecie, udział w Finale Wojewódzkim; 

5.  Mini koszykówka - chłopcy I miejsce - etap gminny, I miejsce w Finale Powiatowym, 

III miejsce w Finale Rejonowym; 

6.  Mini piłka ręczna - chłopcy I miejsce - etap gminny, II miejsce w powiecie; 

7.  Sztafetowe biegi przełajowe - chłopcy II miejsce - etap gminny; 

8.  Czwórbój LA - chłopcy III miejsce - etap gminny; 

9.  Mini piłka nożna - chłopcy I miejsce - etap gminny; 

10.  Pływanie o Puchar Burmistrza Wadowic – II miejsce drużynowo - etap gminny. 

Gimnazjum nr 2: 

1.  Indywidualne biegi przełajowe - chłopcy I miejsce - etap gminny; 

2.  Halowa piłka nożna - dziewczęta III miejsce - etap gminny; 

3.  Halowa piłka nożna - chłopcy III  miejsce - etap gminny; 

4.  Tenis stołowy indywidualnie - dziewczęta III miejsce - etap gminny; 

5. Tenis stołowy drużynowo - dziewczęta III  miejsce - etap gminny; 

6.  Pływanie - dziewczęta II miejsce - etap gminny; 

7.  Pływanie - chłopcy I miejsce - etap gminny, udział w Finale Wojewódzkim; 

8. Szachy indywidualnie - V miejsce w powiecie; 

9.  Siatkówka - dziewczęta  II miejsce - etap gminny; 

10.  Koszykówka - chłopcy I miejsce - etap gminny, I miejsce w Finale Powiatowym, II miejsce 

w Finale Rejonowym; 

11.  Koszykówka - dziewczęta II miejsce - etap gminny; 

12.  Piłka ręczna - chłopcy II miejsce- etap gminny; 

13.  Sztafetowe biegi przełajowe - dziewczęta I miejsce- etap gminny; 

14.  Sztafetowe biegi przełajowe - chłopcy I miejsce- etap gminny; 

15.  Pływanie o Puchar Burmistrza Wadowic - I miejsce drużynowo - etap gminny. 

 

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach 

1. II miejsce w zawodach pływackich o puchar Burmistrza Wadowic,  

2. II miejsce w powiatowych biegach przełajowych. 

 

Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach 

Szkoła Podstawowa nr 2: 

1. I miejsce - mini piłka siatkowa dziewczęta, IV miejsce w powiecie; 

2. pływanie – I, II i III miejsce; 

3. II miejsce czwórbój LA dziewczęta, II miejsce w powiecie; 

4. II miejsce czwórbój LA chłopcy, II miejsce w powiecie; 
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5. Zawody narciarskie o puchar Burmistrza Wadowic - III miejsce chłopcy. 

Puchar Burmistrza dla najbardziej wszechstronnego sportowca w gminie: 2 uczniów 

Gimnazjum nr 1: 

1. I miejsce dziewczęta drużynowo – biegi przełajowe; 

2. I miejsce dziewczęta piłka siatkowa, III miejsce w powiecie; 

3. I miejsce chłopcy piłka siatkowa, II miejsce w powiecie; 

4. IV Mistrzostwa Szkół Ziemi Wadowickiej w Piłce Siatkowej: I miejsce dziewczęta, II miej-

sce chłopcy; 

5. I miejsce chłopcy – III Memoriał J. Zemana; 

6. II miejsce chłopcy – Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Ignaczaka; 

7. badminton zawody powiatowe: I miejsce drużynowo dziewczęta, II miejsce drużynowo 

chłopcy; indywidualnie: I miejsce i dwa III miejsca; 

8. Zawody narciarskie o Puchar Burmistrza Wadowic: Indywidualnie - dwa I miejsca; II miejsce. 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach 

1. I Wojewódzki Turniej Szachowy im. prof. Kazimierza Bartla w Krakowie - I miejsce 

w kategorii szkół; 

2. Wojewódzki Turniej Finałowy programu "Edukacja przez szachy w szkole": indywidualnie -

V miejsce, drużynowo – VIII miejsce (na 25 drużyn); 

3. II miejsce  we współzawodnictwie sportowym szkół  w Powiecie Wadowickim; 

4. W ogólnej klasyfikacji i rywalizacji o tytuł "Najbardziej usportowionej szkoły podstawo-

wej gminy Wadowice" - I miejsce; 

5. Wojewódzkie Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim: V miejsce; 

6. XIV Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Wadowic – II miejsce w gminie. 

 

Zespół Szkół nr 1 w Choczni 

1. „Najwszechstronniej Usportowiona Placówka Szkolna Gminy Wadowice” - Gimnazjum nr 1 

- I miejsce, Szkoła Podstawowa nr 1 - II I miejsce; 

2. 1 uczennica uzyskała tytuł „Najwszechstronniejsza Uczennica Gminy Wadowice w roku 

szkolnym 2015/2016” w ramach Gimnazjady Młodzieży; 

3. finał wojewódzki  Gimnazjady  w drużynowym tenisie stołowym – V miejsce; 

4. finał wojewódzki  Gimnazjady  w indywidualnym  tenisie stołowym – finalistka; 

5. puchar Zarządu Powiatu Wadowickiego za zajęcia III miejsca w Małopolskim Systemie 

Współzawodnictwa Sportowego dzieci i Młodzieży Gimnazjada 2015/2016. 

 

Zespół Szkół nr 2 w Choczni 

1. I miejsce w zawodach gminnych w piłce halowej dziewcząt – gimnazjum; 
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2. I miejsce w zawodach gminnych i II miejsce w zawodach powiatowych w piłce siatkowej 

chłopców - szkoła podstawowa. 

 

Szkoła Podstawowa im. gen. Waleriana Czumy w Zawadce 

1. W Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików – szkolny  klub ULKS „Sokole Oko” – tytuł 

wicemistrza Polski; 

2. W I Rundzie Mistrzostw Małopolski Młodzików i Dzieci - indywidualnie I miejsce chłop-

cy i I miejsce dziewczęta; 

3. W cyklicznych turniejach Szkolnej Ligi  Robin Hooda: drużynowo I miejsce w Suchej 

Beskidzkiej; I miejsce w Żywcu 

 

Zespół Szkół im. 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach 

1. Tenis stołowy - etap gminny – II miejsce drużyna 

2. Zawody pływackie - powiat – III miejsce stylem dowolnym, III klasyczne, I miejsce motylkowy, 

3. 14 zawody pływackie o Puchar Burmistrza Wadowic – II miejsce grzbietowy, I, III kla-

syczny, I i II dowolny, I miejsce sztafeta chłopców, puchar dla szkoły za III miejsce 

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Babicy 

I miejsce w igrzyskach szkolnych powiatu wadowickiego w pływaniu dziewcząt (delfin) i za-

kwalifikowanie się do Finałów Wojewódzkich 

 

Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej 

1. Mini-koszykówka dziewcząt – finał wojewódzki w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej; 

2. Pływanie stylem dowolnym – finał wojewódzki w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej; 

3. Piłka nożna – I miejsce w zawodach miejsko-gminnych. 

 

Zespół Szkół Publicznych w Wysokiej 

1. Mistrzostwa Polski południowej w Karate – I miejsce; 

2. Puchar Podbeskidzia Karate – II miejsce; 

3. Zawody mini piłki siatkowej dziewcząt na szczeblu miejsko gminnym – III miejsce; 

 

Jak wynika z raportu koordynatora ds. sportu szkolnego w gminie, w klasyfikacji końcowej 

igrzysk i gimnazjady, na poziomie szkół podstawowych zdecydowany prymat odnieśli ucznio-

wie SP 1 Wadowice, którzy uczestniczyli we wszystkich 24 konkurencjach, z czego zwyciężyli 

w 7-miu, natomiast na poziomie szkół gimnazjalnych zwycięstwo odnieśli gimnazjaliści z Gim-

nazjum nr 1 Chocznia, którzy z kolei zdobyli komplet punktów w 10-ciu konkurencjach, przy 

czym w kategorii dziewcząt w 6-ciu. W zawodach różnych dyscyplin brało udział ogólnie 
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13 szkół podstawowych, oraz 10 gimnazjalnych, co świadczy o sporym zainteresowaniu mło-

dzieży rywalizacją sportową. 

 

Utworzenie klasy sportowej 

Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach uruchomił w gimnazjum klasę sportową o profi-

lu piłka siatkowa. Nabór trwał do końca kwietnia br. W jego wyniku przyjęto 28 uczniów. Rea-

lizują oni łącznie 10 godzin w-f tygodniowo. 

Placówka posiada nowoczesną trzysektorową halę sportową z trybunami, zewnętrznym boi-

skiem do piłki siatkowej i kompleksem lekkoatletycznym. 

Ponadto w zespole funkcjonuje klasa sportowa, obecna kl. 3 gimnazjum również o profilu 

piłka siatkowa. Uczy się w niej 21 uczniów. 

Dla uczniów uzdolnionych w dziedzinie sportu można ubiegać się o nagrody zgodnie z treścią 

UCHWAŁY NR XXII/168/2016 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 30 maja 

2016 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wysokie wyniki sportowe. 

 

*** 

 

16. Rekrutacja na rok 2015-2016 oraz prognozy demograficzne 

 

Rekrutację na rok szkolny 2015/2016 przeprowadzono w systemie elektronicznym do przed-

szkoli; dla pozostałych placówek rekrutację przeprowadzono tradycyjnie, tj. rodzice zapisywali 

dziecko do szkoły wypełniając formularz dostępny w placówce lub zamieszczony w formie 

elektronicznej na stronie Urzędu Miasta w Wadowicach. 

Wyniki rekrutacji zostały przedstawione w załączonych poniżej tabelach, przy czym w przy-

padku przedszkoli są to 3 ostatnie lata szkolne: 

 

Tabela 22 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 2014-2016 

Lp Nazwa jednostki 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Miejsc Przyjęci Miejsc Przyjęci Miejsc Przyjęci 

1 
Przedszkole Publiczne 

nr 1 w Wadowicach 
100 99 100 97 100 96 

2 
Przedszkole Publiczne 

nr 2 w Wadowicach 
150 150 150 150 175 172 

3 
Przedszkole Publiczne 

nr 3 w Wadowicach 
196 196 175 170 190 190 

4 
Przedszkole Publiczne 

nr 5 w Wadowicach 
125 125 125 125 125 125 
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5 
Przedszkole Publiczne 

w Choczni 
50 50 50 50 50 51 

6 
Przedszkole w Jaro-

szowicach 
40 40 50 43 50 45 

7 
Przedszkole w Kleczy 

Dolnej 
50 50 50 44 50 47 

Razem 711 710 700 679 740 726 

 

Tabela 23 REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 2016 

Lp Nazwa jednostki 
2016/2017 

Miejsc Przyjęci 

1 Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach 50 42 

2 Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach 20 20 

3 Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach 50 30 

4 Szkoła Podstawowa nr 1 w Wadowicach 50 39 

5 Zespół Szkół nr 1 w Choczni 50 44 

6 Zespół Szkół nr 2 w Choczni 50 37 

7 Szkoła Podstawowa w Zawadce 25 13 

8 Zespół Szkół w Jaroszowicach  25 15 

9 Szkoła Podstawowa w Babicy 25 13 

10 Szkoła Podstawowa w Kleczy Zarąbkach 25 10 

11 Zespół Szkół w Kleczy Dolnej 50 48 

12 Zespół Szkół w Wysokiej 50 38 

Razem 470 349 

 

Tabela 24 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016 

Lp Nazwa jednostki 
2016/2017 

Miejsc Przyjęci 

1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Wadowicach 50 46 

2 Szkoła Podstawowa nr 2 w Wadowicach 50 25 

3 Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowicach 50 41 

4 Szkoła Podstawowa nr 5 w Wadowicach 50 38 

5 Szkoła Podstawowa nr 1 w Choczni 25 28 

6 Szkoła Podstawowa nr 2 w Choczni 0 0 

7 Szkoła Podstawowa w Zawadce 25 11 

8 Szkoła Podstawowa w Jaroszowicach 25 13 

9 Szkoła Podstawowa w Babicy 25 9 

10 Szkoła Podstawowa w Kleczy Zarąbkach 0 0 

11 Szkoła Podstawowa w Kleczy Dolnej 25 13 

12 Szkoła Podstawowa w Wysokiej 50 39 

Razem 375 263 
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Tabela 25 REKRUTACJA DO GIMNAZJÓW 2016 

Lp Nazwa jednostki 
2016/2017 

Miejsc Przyjęci 

1 Gimnazjum nr 1 w Wadowicach 75 81 

2 Gimnazjum nr 2 w Wadowicach 90 83 

3 Gimnazjum nr 3 w Wadowicach 75 66 

4 Gimnazjum nr 1 w Choczni 25 27 

5 Gimnazjum nr 2 w Choczni 25 22 

6 Gimnazjum w Jaroszowicach 25 13 

7 Gimnazjum w Kleczy Dolnej 50 55 

8 Gimnazjum w Wysokiej 26 26 

Razem 391 373 

 

Prognoza na przyszłość – dane demograficzne 

 

Tabela 26 STATYSTYKA – ANALIZA ILOŚCI DZIECI WG OBOWIĄZUJĄCYCH OBWODÓW SZKOL-

NYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  GMINY WADOWICE PAŹDZIERNIK 2016 

 

Lp 

 

Szkoła 

Podstawowa 

ROK URODZENIA 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 SP Babica 4 13 9 10 16 10 

2 SP Barwałd Dolny 12 4 7 2 5 6 

3 SP nr 1 Chocznia 28 42 45 41 41 37 

4 SP nr 2 Chocznia 27 20 23 21 23 22 

5 SP Jaroszowice 21 25 23 16 21 11 

6 SP Klecza Zarąbki 12 6 6 4 11 11 

7 SP Klecza Dolna 35 32 32 36 36 29 

8 SP Ponikiew 10 9 11 13 9 13 

9 SP Stanisław Górny 16 14 22 10 18 8 

10 SP Wysoka 41 17 20 13 19 22 

11 SP Zawadka 32 14 23 17 22 13 

12 SP nr 1 Wadowice 56 53 51 56 40 43 

13 SP nr 2 Wadowice 63 45 40 43 49 45 

14 SP nr 4 Wadowice 81 56 55 65 59 49 

15 SP nr 5 Wadowice 41 46 38 37 31 36 

Razem: 479 396 405 384 400 355 

 

Poz. 2, 8 i 9 – Szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 

Dane demograficzne wskazują, iż od 2011 r. następuje spadek liczby urodzeń dzieci w gminie. 
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17. Informacja o reformach oświatowych  

 

1. Reforma oświatowa i zmiany od 1 września 2016 r.  

Najważniejsze zmiany po 1 września 2016 r. to m.in.: zniesienie obowiązku szkolnego dla sze-

ściolatków i likwidacja sprawdzianu dla szóstoklasistów. 

Tegoroczne zmiany dotyczą także nauczycieli. Od 1 września zniknęły tzw. godziny karciane, 

takie, które przeznaczane były (dwie godziny w tygodniu niezależnie od pensum dydaktyczne-

go) na zajęcia pozalekcyjne. 

 

2. Reforma oświatowa i zmiany od 1 września 2017 r. 

1. Ośmioletnia szkoła podstawowa   („poziom gimnazjalny” – klasy V-VIII); 

2. Edukacja wczesnoszkolna w klasach I-IV  („poziom podstawowy”); 

3. Wygaszanie gimnazjów od 2017 r.; 

4. Powrót do 4-letniego liceum (rekrutacja na rok szkolny 2019/2020); 

5. Wygaszanie zasadniczych szkół zawodowych i wprowadzenie dwustopniowych szkół bran-

żowych; 

6. Podwyższenie dodatku za wychowawstwo w klasach I-IV szkoły podstawowej. 

 

Pierwszy rocznik, który ma zostać objęty reformą to uczniowie, którzy 1 września 2017 r. roz-

poczną naukę w szkołach powszechnych, czyli tegoroczne sześciolatki oraz uczniowie, którzy 

powinni wówczas pójść do I klas gimnazjów (czyli ci, którzy w minionym roku chodzili do klas 

V szkół podstawowych), trafią oni do VII klas szkół powszechnych.  

  

Informacja o wprowadzonych w prawie oświatowym zmianach i ich konsekwencjach dla 

Gminy Wadowice. 

1. Obowiązek szkolny i jego odraczanie 

Od 1 września 2016 r. zmienione przepisy ustawy o systemie oświaty wprowadzają: 

1. dla dzieci 6-letnich: obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego i możli-

wość rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej na wniosek rodziców, co jest równoznaczne 

ze zwolnieniem z tego obowiązku, 

2. dla dzieci 7-letnich: początek obowiązku szkolnego i możliwość odroczenia rozpoczęcia 

spełniania tego obowiązku o jeden rok szkolny i kontynuowania przygotowania przedszkol-

nego w przedszkolu, w innej formie wychowania przedszkolnego, w oddziale przedszkol-

nym działającym w szkole podstawowej obwodowej lub innej niż szkoła, w obwodzie której 

dziecko mieszka. 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/men-musimy-przywrocic-4-letnie-liceum,656413.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/men-musimy-przywrocic-4-letnie-liceum,656413.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/men-musimy-przywrocic-4-letnie-liceum,656413.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/men-musimy-przywrocic-4-letnie-liceum,656413.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/men-musimy-przywrocic-4-letnie-liceum,656413.html
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W przypadku dziecka niepełnosprawnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte 

dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalenda-

rzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego na podstawie dotychczaso-

wych przepisów, zachowują to prawo do końca okresu, na jaki zostało udzielone (do końca roku 

szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat). 

Odraczanie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego od 1 września 2016 r. należy do kom-

petencji dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. 

Nie mają takich uprawnień dyrektorzy szkół, do których dziecko zostało przyjęte. Odroczenie 

dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. 

Wniosek powinien być złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, 

nie później niż do końca sierpnia. 

Konsekwencje zmiany: nowe regulacje wiążą się bezpośrednio z obowiązkiem kontrolowania 

spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego przez 

dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przez jej dyrektora i prowadzeniem księgi 

ewidencji dzieci (art. 14b ust. 2 oraz art. 19 ust. 1 ustawy o systemie oświaty).  

Podstawa prawna: ustawa z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz nie-

których innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35). 

Konsekwencje: wg statystyk w gminie zameldowanych jest 479 sześciolatków (ur. 2010). Od-

roczenia spowodowało nieutworzenie dwóch kl. 1 w dwóch szkołach gminnych, a w niektórych 

wpłynęło na zmniejszenie liczby oddziałów. Konsekwencją tego było zwolnienie nauczycieli 

z art. 20 KN, co przekłada się na kwotę 140 000 zł. 

 

2. Likwidacja godzin karcianych 

Od 1 września 2016 r. zniesiony został obowiązek realizowania przez nauczycieli w ramach 40-

godzinnego tygodniowego czasu pracy (zatrudnionych w pełnym wymiarze), tzw. godzin kar-

cianych w wymiarze określonym w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela. W ramach 

czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany będzie realizować: 

1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami 

lub wychowankami albo na ich rzecz, 

2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze 

i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, 

3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonale-

niem zawodowym. 

Konsekwencje zmiany: wprowadzone zmiany przepisów powodują, że w roku szkolnym 

2016/2017 dyrektor szkoły będzie: 
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1. ustalać wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły na zajęcia realizujące potrzeby i zain-

teresowania uczniów z pominięciem godzin na opiekę świetlicową (załączniki do rozporzą-

dzenia MEN z 7 lutego 2012 r.), 

2. przydzielać nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego 

na nowych zasadach (art. 1 pkt 5 ustawy z 18 marca 2016 r.). 

 

Za organizację i realizację godzin ponadwymiarowych odpowiada dyrektor. W realizacji tego 

zadania może być pomocne: 

1. sporządzenie listy zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, obejmującej 

zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, 

2. sprawdzenie, czy dotychczas wykonywane przez nauczycieli zadania i obowiązki w ramach 

pensum wyczerpują tę listę, 

3. przeanalizowanie, czy dotychczas prowadzone zajęcia dodatkowe realizujące potrzeby 

i zainteresowania uczniów zgodne są z ich rzeczywistymi potrzebami i zainteresowaniami. 

 

Po ustaleniu pełnego wykazu zajęć i czynności, które mają być realizowane w roku 2016/2017, 

dyrektor powinien przydzielić je określonym nauczycielom, pamiętając o: 

1. racjonalnym wykorzystaniu zasobów kadrowych i czasu pracy szkoły, 

2. zastosowaniu zasad ochrony zdrowia i higieny pracy tak w stosunku do uczniów, jak i nauczycieli, 

3. równomiernym rozłożeniu obowiązków, z uwzględnieniem nauczycieli pracujących w nie-

pełnym wymiarze czasu pracy. 

Podstawa prawna: ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektó-

rych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 668). 

3. Likwidacja sprawdzianu szóstoklasisty i inne zmiany z nowelizacji ustawy o systemie 

oświaty 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty to m.in.: 

1. Likwidacja sprawdzianu szóstoklasisty – już od roku szkolnego 2016/2017, a od roku szkol-

nego 2017/2018 w miejsce sprawdzianu Centralna Komisja Egzaminacyjna ma udostępniać 

gimnazjom testy diagnostyczne, z których każda szkoła będzie mogła dobrowolnie skorzy-

stać, aby dokonać wstępnej oceny wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających. 

2. Przepisy dotyczące dostosowania form i metod kształcenia do potrzeb rozwojowych i eduka-

cyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów mających trudności adaptacyjne i ko-

munikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

3. Możliwość zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych – przez dyrektorów szkół 

podstawowych i gimnazjów – do nauki danego języka obcego nowożytnego dla uczniów da-

nych klas, które są dostosowane do ich stopnia zaawansowania znajomości tego języka. Bę-
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dzie to możliwe w przypadku, gdy w kolejnym roku lub latach szkolnych zaistnieje problem 

z niedopasowaniem części zakupionych już dla danej klasy podręczników lub materiałów 

edukacyjnych do tego języka. 

4. Ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny refundowany będzie zakup 

podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, 

w sytuacji kiedy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wpłynie po 30 września. 

5. Nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych z budżetu samorządu przedszko-

lom, szkołom i innym placówkom oświatowym. 

6. Zmiany w nadzorze pedagogicznym – nowelizacja przywraca opiniowanie arkuszy organi-

zacyjnych publicznych szkół i placówek oświatowych przez kuratora. 

7. Poszerzenie składu komisji konkursowych na dyrektora szkoły o przedstawicieli rady peda-

gogicznej i rady rodziców. 

 

Konsekwencje zmian: od roku szkolnego 2016/2017 będą obowiązywać przepisy regulujące 

zasady organizacji kształcenia uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne zwią-

zane z wcześniejszym kształceniem za granicą. Zgodnie z tymi przepisami przewiduje się moż-

liwość: 

1. uwzględnienia wieku ucznia przy przyjmowaniu do szkoły lub kwalifikowaniu do udziału 

w zajęciach, 

2. zapewnienia dodatkowo nauki języka polskiego w formie zajęć lekcyjnych prowadzonych 

indywidualnie lub w grupach, w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego 

w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym 

niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo, 

3. możliwość organizacji w szkole dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotu, którego 

nauczyciel stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych; zajęcia wyrównawcze z 

danego przedmiotu nauczania są prowadzone indywidualnie lub w grupach, w formie dodat-

kowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu, w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo. 

4. łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych organizowanych dodatkowo nie może być wyższy 

niż 5 godzin tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia, 

5. dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia, 

6. możliwości utworzenia w szkole oddziału przygotowawczego (z wyjątkiem szkół artystycz-

nych, specjalnych, sportowych).  

Podstawa prawna: ustawa z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz nie-

których innych ustaw (Dz.U. poz. 1010). 
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4. Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego 

Od września 2016 r. zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa wychowania przed-

szkolnego, a od września 2017 r. – kształcenia ogólnego. Konieczność zmiany podstawy pro-

gramowej wychowania przedszkolnego polega na włączeniu do katalogu wymagań umiejętno-

ści czytania i liczenia. Dzieci 6-letnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przed-

szkolnym będą od nowego roku szkolnego kształcić takie umiejętności, jak: 

1. czytanie, 

2. pisanie – przygotowanie do umiejętności pisania, gdyż nauka pisania jako umiejętność 

znacznie trudniejsza dla dziecka powinna być domeną edukacji szkolnej, 

3. matematyka – nabywanie umiejętności matematycznych jako niezbędnych do podjęcia nau-

ki w szkole. 

Wiadomości i umiejętności zdobywane przez dzieci w edukacji przedszkolnej są bazą nauki 

w szkole podstawowej, zatem konieczna była zmiana podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. 

 

Szacunkowe koszty wprowadzenia reformy oświatowej w gminie wyniosą ok. 1 500 000 zł. 

W związku z likwidacją gimnazjów i utworzeniem 8-letnich szkół podstawowych w Gminie 

dotyczyło to będzie ok. 25 nauczycieli. Ewentualne wypłacenie dla nich odpraw to koszt ok. 

500 000 zł. Wygaszanie gimnazjów może wpłynąć na utworzenie 3 oddziałów kl. 7 w szkołach 

podstawowych, co wygeneruje koszt ok. 400 000 zł. 
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               Dane kontaktowe do Zespołu Placówek Oświatowych: 

Kierownik:  Halina Stuglik 

Adres:   ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4 

   34-100 Wadowice 

Telefon:   (33) 823 23 41 

e-mail:   zopo@wadowice.pl  

www:   http://wadowice.pl/dla-mieszkancow/Edukacja 

 

 


