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Oświata w Będzinie – rok szkolny 2009/2010

Zadania oświatowe realizowane przez miasto Będzin
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009/2010
przygotowana została w związku z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi
zmianami). Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31
października, powinien przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni
rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w szkołach tych
typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.
Przedłożona do akceptacji Rady Miejskiej informacja obrazuje stan edukacji w Będzinie
w roku szkolnym 2009/2010 na podstawie danych liczbowych, z uwzględnieniem m.in.
demografii, analizy sieci szkół i placówek oświatowych, organizacji i bazy szkół, kadry
pedagogicznej, analizy osiągnięć, wyników sprawdzianów i egzaminów oraz liczby laureatów
konkursów i olimpiad.
Informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009/2010 jest także swego
rodzaju sprawozdaniem z realizacji szczegółowych celów Programu edukacyjnego dla miasta
Będzina, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIII/101/2003 Rady Miejskiej w Będzinie
z dnia 30 czerwca 2003 roku.
Gmina jest jednym z wielu podmiotów wpływających na pracę szkoły, w tym również
na jakość jej oferty edukacyjnej i wychowawczej. Ze względu jednak na ustawowy obowiązek
zapewnienia obsługi finansowej, administracyjnej i gospodarczej oraz prowadzenia przedszkoli
i szkół – jako zadanie własne – gmina ma szczególną rolę do spełnienia w procesie zapewniania
jakości edukacji.

Sytuacja demograficzna i jej wpływ na organizację szkolnictwa w Będzinie
Od 2005 roku obserwujemy wzrost liczby urodzeń. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić
czy jest to zjawisko stałe, czy też jedynie wyjątkowe. Po rekordowym 2008 roku, kiedy urodziło
się w Będzinie 594 dzieci, przyszedł 2009 z mniejszą liczba dzieci – 540.
Tabele nr 1 i 2 przedstawiają zmiany w liczbie uczniów w gimnazjach i szkołach
podstawowych w ostatnich sześciu latach, a wykres nr 1 liczbę dzieci z poszczególnych
roczników zameldowanych w Będzinie.
W roku szkolnym 2010/2011 w stosunku do roku 2009/2010 nieznacznie zmniejszyła się
liczba uczniów szkół podstawowych. Z taką sytuacją mamy do czynienia po raz pierwszy
od kilkunastu lat. Wynika ona jednak nie z większej liczby dzieci z rocznika 2004,
ale z przyjęcia do klas pierwszych 40 sześciolatków. Z kolei liczba uczniów gimnazjów
zmniejszyła się w roku szkolnym 2010/2011 o 3,6 % w stosunku do roku 2009/2010 i jest to
na razie tendencja stała. Według danych z 30 września 2010 roku wzrosła liczba uczniów
w następujących szkołach: w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 9,
a w pozostałych szkołach liczba uczniów jest porównywalna do tej sprzed roku. Największy
spadek liczby uczniów odnotowano w Gimnazjum nr 3 (14 %).
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Tabela 1 Liczba uczniów w gimnazjach
Szkoła

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

G1

369

360

363

319

317

302

G2

262

282

284

280

286

277

G3

275

270

244

224

205

180

G4

319

267

248

266

262

260

G5

286

268

221

225

213

216

G6

166

154

171

142

158

157

1677

1601

1531

1456

1442

1392

Razem

Tabela 2 liczba uczniów w szkołach podstawowych
Szkoła

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

SP 3

251

232

250

260

252

244

SP 6

214

228

178

165

139

133

SP 9

248

222

215

209

193

197

SP 11

278

270

268

275

262

258

SP 13
SP 10
SP 1
SP 4

441
407
225

445
370
225

413
344
227

398
335
229

403
332
242

402
329
258

296

286

269

263

238

229

SP 2

374

367

340

323

334

328

SP 8

242

260

231

227

223

229

2976

2905

2735

2684

2618

2607

Razem

Wykres 1 Liczba dzieci w Będzinie według roczników
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Sieć szkół i przedszkoli
W roku szkolnym 2009/2010 miasto Będzin prowadziło 10 szkół podstawowych
i 6 gimnazjów. Część szkół funkcjonowało w ramach 4 zespołów szkół. Sieć szkolna była tak
zorganizowana, aby droga uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych nie była większa niż
3 km. Jedynie ok. 50 uczniów z Podłosia z obwodu Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6
z powodu większych odległości – zgodnie z ustawą o systemie oświaty – miało zagwarantowany
dowóz do szkoły przy ul. Jedności 38.
Centrum:
 Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Sportowa 2
 Gimnazjum nr 1, ul. Sportowa 1
Małobądz:
 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 3
Ksawera:
 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Stalickiego 1
Warpie:
 Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Orla 4
 Gimnazjum nr 3, ul. Krakowska 13
Syberka:
 Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Broniewskiego 12
 Miejski Zespół Szkół nr 2, ul. Rewolucjonistów 18
Osiedle Zamkowe:
 Miejski Zespół Szkół nr 1, ul. Wolności 51
Łagisza:
 Miejski Zespół Szkół nr 4, ul. Jedności 38
Grodziec:
 Miejski Zespół Szkół nr 3, ul. Kołłątaja 63
 Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Konopnickiej 13
W roku szkolnym 2009/2010 – po zmianach wprowadzonych uchwałą Nr XXXVII/547/2009
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku – miasto prowadziło 13 przedszkoli
i 6 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rozpoczęły działalność dwie nowe
niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego: Przedszkole Prywatne „YES – Młodzi
Odkrywcy przy ul. Rolniczej 27 i Punkt Przedszkolny „Dobry Start” przy ul. Jarzębinowej
2a,b, a kontynuowały – Przedszkole Artystyczne Stowarzyszenia „Dominanta” i Prywatne
Przedszkole „U Buni”.
Centrum:
 Przedszkole Miejskie nr 1 (4 oddziały), ul. Zawale 7
 Przedszkole Miejskie nr 8 (4 oddziały), ul. Krasickiego 16
 Przedszkole Miejskie nr 9 (4 oddziały), ul. Krasickiego 6
 Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Sportowa 2
 Przedszkole Artystyczne Stowarzyszenia „Dominanta”, (niepubliczne) ul. Sportowa 5
Małobądz:
 Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Szkolna 3
 Przedszkole Prywatne „YES – Młodzi Odkrywcy, (niepubliczne), ul. Rolnicza 27”
 Punkt Przedszkolny „Dobry Start”(niepubliczna forma wychowania przedszkolnego),
ul. Jarzębinowa 2a, b
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Ksawera:
 Przedszkole Miejskie nr 6 (5 oddziałów, w tym 2 oddziały integracyjne), ul. Stalickiego 1
 Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Stalickiego 1
Warpie:
 Przedszkole Miejskie nr 10 (5 oddziałów), ul. Kielecka 11
Syberka:
 Przedszkole Miejskie nr 4 (5 oddziałów), ul. Rutkowskiego 3a
 Przedszkole Miejskie nr 5 (5 oddziałów), ul. Zwycięstwa 21
 Przedszkole Miejskie nr 13 (8 oddziałów), ul. Skalskiego 4
 Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 11, ul. Broniewskiego 12
 2 oddziały przedszkolne w Miejskim Zespole Szkół nr 2 - Szkole Podstawowej nr 13,
ul. Rewolucjonistów 18
Osiedle Zamkowe:
 Przedszkole Miejskie nr 2 (5 oddziałów), ul. Turniejowa 5
 Prywatne Przedszkole „U Buni”, (niepubliczne), ul. Findera 34
Łagisza:
 Przedszkole Miejskie nr 11 (1 oddział), ul. Podłosie 4
 Przedszkole Miejskie nr 12 (4 oddziały), Radosna 8a
Grodziec:
 Przedszkole Miejskie nr 14 (4 oddziały), ul. Traugutta 1
 Przedszkole Miejskie nr 15 (5 oddziałów), ul. Barlickiego 75

Edukacja przedszkolna
W związku ze wzrostem liczby dzieci urodzonych w Będzinie w latach 2006-2009
i planami rządu wobec sześciolatków i pięciolatków dla złagodzenia problemów
z przyjęciem dzieci do miejskich przedszkoli prezydent miasta w marcu 2009 roku
przedłożył radnym Rady Miejskiej Będzina projekt uchwały wzbogacającej sieć oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych. W efekcie tych działań 1 września 2009 roku
rozpoczęły pracę dodatkowo 4 oddziały wychowania przedszkolnego w następujących szkołach:
Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 10 oraz Miejskim Zespole Szkół nr 2 - Szkole
Podstawowej nr 13. Nowe oddziały zorganizowane w szkołach, podobnie jak dwa uruchomione
wcześniej w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 11, umożliwiły dzieciom
6-letnim realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i jednocześnie pozwoliły
na przyjęcie przez miejskie przedszkola większej liczby dzieci 3 i 4-letnich. Dzięki wspólnej
pracy dyrektorów szkół, przedszkoli i Wydziału Edukacji polegającej na zachęcaniu rodziców
do zaakceptowania propozycji umieszczenia przedszkolaków w szkołach podstawowych
bez konfliktów społecznych możliwe stało się utworzenie dodatkowych miejsc w przedszkolach
dla dzieci młodszych. Miasto zagwarantowało takie zorganizowanie oddziałów przedszkolnych
w szkołach, by zapewniały one edukację i opiekę na podobnym poziomie jak w przedszkolach.
Wyremontowano i wyposażono pomieszczenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkole
Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 10 i Szkole Podstawowej nr 13.
W 2009 roku miasto zapewniło niemałym wysiłkiem organizacyjnym i finansowym 115
nowych miejsc dla przedszkolaków. W następnym 2010 roku przybyło 50 miejsc w dwu
nowo utworzonych oddziałach – w Przedszkolu Miejskim nr 1 i Przedszkolu Miejskim nr 4.
W 2010 roku w dwu dzielnicach – Grodźcu i Łagiszy nie było żadnych problemów z miejscami
dla dzieci w wieku przedszkolnym. Aktualna baza pozwoliła na przyjęcie wszystkich chętnych.
Z kolei na Ksawerze, Warpiu i w Śródmieściu w przedszkolach na listach rezerwowych znalazło
się po kilka lub kilkanaście dzieci.
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W Będzinie w roku szkolnym 2009/2010 wzrosła liczba dzieci w wieku 3-6 lat
korzystających z oferty placówek przedszkolnych (ok. 83,58 % we wrześniu 2009 roku wobec
81 % w 2008 roku)). Upowszechnieniu wychowania przedszkolnego służy niewątpliwie polityka
społeczna samorządu polegająca na takim kształtowaniu opłat za korzystanie z przedszkoli
miejskich, aby nie przekraczały 10 % najniższego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej.
Ofertę miasta dotyczącą edukacji przedszkolnej w 13 przedszkolach i 6 oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych uzupełniają placówki niepubliczne: Przedszkole
Artystyczne Stowarzyszenia „Dominanta” przy ul. Sportowej 5 (20 miejsc) i Prywatne
Przedszkole „U Buni” przy ul. Findera 34 (36 miejsc). We wrześniu 2009 roku rozpoczął
działalność Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Dobry Start” z ok. 20 miejscami (Górki
Małobądzkie – osiedle TBS, ul. Jarzębinowa 2a,2b), a w styczniu 2010 roku – Prywatne
Przedszkole „YES – Młodzi Odkrywcy” (Górki Małobądzkie, ul. Rolnicza 27) z 40 miejscami.
Niemała grupa rodziców korzysta z niepublicznych przedszkoli w miejscach pracy – w
Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Katowicach i Siemianowicach. Gmina Będzin – zgodnie
z obowiązującym prawem – realizuje porozumienia o przekazaniu dotacji na każde dziecko
z naszego miasta przyjęte do placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie wymienionych
gmin.
1 marca 2010 roku rozpoczęto zapisy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
prowadzonych przez miasto Będzin na rok szkolny 2010/2011. Rekrutacja trwała do 31
marca. W pierwszej kolejności miasto zapewniło miejsca w oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i przedszkolach sześciolatkom i wszystkim chętnym pięciolatkom.
W miarę wolnych miejsc przyjmowane były dzieci w wieku 3 i 4 lat zgodnie z obowiązującymi
we wszystkich przedszkolach zasadami rekrutacji. Na 542 trzylatków urodzonych w 2007 r.
w przedszkolach znalazło miejsce 355 (65 %), na 514 czterolatków (rocznik 2006) – 440 (85,6
%), na 498 pięciolatków z prawa do wychowania przedszkolnego skorzystało 464 (93,17 %).
Tabele nr 3 i 4 potwierdzają wzrost liczby dzieci w placówkach miejskich i niepublicznych
w roku szkolnym 2010/2011 w stosunku do roku 2009/2010.
Tabela 3 Dzieci w przedszkolach miejskich i niepublicznych w roku szkolnym 2009/2010
Jednostka

2,5-latków
2007

3 -latków

4-latków

2006

2005

5-latków

6-latków

2004

>6

Razem

2003

Przedszkole Miejskie nr 10

0

33

30

32

26

0

121

Przedszkole Miejskie nr 11
Przedszkole Miejskie nr 12

0
4

6
10

5
23

9
29

5
21

0
0

25
87

Przedszkole Miejskie nr 13
Przedszkole Miejskie nr 14

0
0

30
25

61
23

58
23

36
28

0
0

185
99

Przedszkole Miejskie nr 15
Przedszkole Miejskie nr 1

9
0

22
34

37
31

27
32

25
0

1
0

121
97

Przedszkole Miejskie nr 2
Przedszkole Miejskie nr 4

0
0

21
39

29
34

31
27

45
24

1
1

127
125

Przedszkole Miejskie nr 5
Przedszkole Miejskie nr 6

2
0

25
25

40
35

35
31

2
22

2
2

106
115

Przedszkole Miejskie nr 8
Przedszkole Miejskie nr 9

0
0

16
23

30
23

24
22

18
28

0
0

88
96

15

309

401

380

280

6

1392

0

0

0

1

131

0

132

Razem w przedszkolach
miejskich
Dzieci w oddziałach "0"
przy SP 1, SP 4, SP 10, SP
11, SP13
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Sześciolatki w klasach
pierwszych szkół
podstawowych

0

0

0

0

11

Dzieci w przedszkolach
niepublicznych w Będzinie

4

12

12

8

2

2

7

1

0

323
512

420
494

390
428

424
424

63,09

85,02

91,12

100,00

Dzieci w przedszkolach
niepublicznych poza
Będzinem
Razem
Dane demograficzne

19
0

Procent

11

0

34
10

7
0

1553
1858
83,58

Tabela 4 Dzieci w przedszkolach miejskich i niepublicznych w roku szkolnym 2009/2010
Jednostka

L_2,5latków L_3latków L_4latków L_5latków L_6latków
2008

2007

2006

2005

>6

Razem

2004

Przedszkole Miejskie nr 10

25

37

39

22

1

123

Przedszkole Miejskie nr 11

4

9

5

7

0

25

Przedszkole Miejskie nr 12

18

22

24

24

0

88

Przedszkole Miejskie nr 13

75

54

55

0

0

184

Przedszkole Miejskie nr 14

25

25

27

23

0

100

Przedszkole Miejskie nr 15

18

32

37

32

1

119

Przedszkole Miejskie nr 1

40

44

41

0

0

125

Przedszkole Miejskie nr 2

12

38

35

40

0

125

Przedszkole Miejskie nr 4

33

50

38

28

0

149

Przedszkole Miejskie nr 5

27

31

41

2

3

101

Przedszkole Miejskie nr 6

22

35

37

15

5

109

Przedszkole Miejskie nr 8

15

21

34

20

0

90

Przedszkole Miejskie nr 9

16

24

28

29

0

97

330

422

441

242

10

1435

3

146

149

40

40

Razem w przedszkolach
miejskich

0

Dzieci w zerówkach przy
SP1(25), SP4(24), SP10(25),
SP11(25), SP13(50)
Sześciolatki w klasach
pierwszych szkół podst.
Dzieci w przedszkolach
niepublicznych w Będzinie

13

Dzieci w przedszkolach
niepublicznych poza
Będzinem
Razem
Dane demograficzne
Procent

13

22

15

13

3

59

3

3

7

0

13

355

440

464

431

542

514

498

428

1982

65,50

85,60

93,17

100,70

85,57
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Miasto, odpowiadając za sieć placówek, zagwarantowało zarówno dostępność do przedszkoli,
jak też zadbało o stan techniczny budynków, bazę, wyposażenie oraz przygotowanie kadry
pedagogicznej i administracyjno-obsługowej w taki sposób, aby proces wychowawczodydaktyczny i opiekuńczy przebiegał prawidłowo.
Wszystkie będzińskie placówki poza pełną realizacją obowiązującej 5-godzinnej podstawy
programowej zapewniają dodatkową ofertę edukacyjną. Dzieci korzystające z edukacji
przedszkolnej mogą – zgodnie z potrzebami i życzeniem rodziców – przebywać w przedszkolu
pod fachową opieką do 11 godzin dziennie. W przypadku trudności finansowych rodziny mogą
liczyć na pomoc ze strony miasta. Przede wszystkim istnieje możliwość sfinansowania żywienia
dzieci z biednych rodzin ze środków MOPS-u.
Na podstawie uchwały Nr LI/931/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 kwietnia 2010
roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez miasto Będzin
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
od 1 lipca 2010 roku obowiązują nowe zasady pobierania opłat. Uchwała uwzględnia
aktualne prawo oświatowe i orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowisko
nadzoru prawnego wojewody śląskiego. Będzin jako jedna z pierwszych gmin województwa
śląskiego uporządkowała lokalne prawo dotyczące opłat za usługi świadczone przez
przedszkola.
Nowe zasady wdrożone w ostatnich dwu miesiącach roku szkolnego 2009/2010:
1. Pobyt dziecka w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole
podstawowej w czasie realizacji 5-godzinnej podstawy programowej jest bezpłatny.
2. Godziny realizowania w każdym przedszkolu i oddziale przedszkolnym podstawy
programowej określone są w statucie przedszkola i szkoły, najczęściej obejmują czas od 8.00
do 13.00.
3. Zamiast tzw. opłaty zryczałtowanej pobieranej za świadczenia dodatkowe wykraczające poza
5-godzinną podstawę programową w jednej wysokości niezależnie od liczby godzin
dodatkowych świadczeń i niepodlegającej zmniejszeniu w przypadku nieobecności dziecka
spowodowanej np. chorobą obowiązuje opłata miesięczna ustalana indywidualnie
dla każdego dziecka na podstawie decyzji rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Wysokość opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
zależy od zapisanej w umowie z dyrektorem przedszkola lub szkoły liczby godzin
dodatkowych świadczeń realizowanych poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy
programowej. Opłata w przypadku całodniowej nieobecności dziecka zostanie zmniejszona
i rozliczona w następnym miesiącu.
5. Na podstawie uchwały Nr LI/931/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez miasto Będzin
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń dodatkowych wynosi 1 zł.
6. Zasady świadczenia usługi w formie żywienia dziecka nie zmieniają się. Opłata uzależniona
jest od wybranej przez rodziców liczby posiłków i dotyczy tylko tzw. wsadu do kotła.
Wysokość tej opłaty określana jest przez każdego dyrektora przedszkola i szkoły
w stosownym zarządzeniu.
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Organizacyjne warunki kształcenia, wzbogacenie oferty edukacyjnej
W roku szkolnym 2009/2010 miasto Będzin prowadziło 10 szkół podstawowych
i 6 gimnazjów. Część szkół funkcjonowało w ramach 4 zespołów szkół. Średnio w jednym
budynku szkolnym uczyło się 350 uczniów.
Placówkami z największą liczbą uczniów były: Miejski Zespół Szkół nr 2 przy ul.
Rewolucjonistów 18 – 731 (w tym 42 przedszkolaków) oraz Miejski Zespół Szkół nr 1 – 596
uczniów. Najmniejszą placówką była Szkoła Podstawowa nr 6 – 139 uczniów. Średnia liczba
uczniów w oddziale w szkole podstawowej wynosiła 20,83. Najniższą średnią odnotowujemy
w Szkole Podstawowej nr 6 – 17,4, a najwyższą – w Szkole Podstawowej nr 10 – 23,7
i w Szkole Podstawowej nr 13 – 23,7. Z kolei średnia liczba uczniów w oddziale gimnazjum
wynosiła 24,9. Najwyższą średnią miało Gimnazjum nr 4 – 29,1, a najniższą – Gimnazjum nr 3 –
20,6. Zajęcia odbywały się w dobrych i bardzo dobrych warunkach. Klasy młodsze najczęściej
liczyły od 18 do 24 uczniów, a starsze od 24 do 30 uczniów. W takich warunkach nauczyciele
skuteczniej mogli realizować zadania dydaktyczne i wychowawcze.
Szczegółowe informacje dotyczące liczby uczniów, liczby oddziałów i średnie liczebności
uczniów w oddziałach w roku szkolnym 2009/2010 zawierają tabele nr 5, 6, 7, 8, 9 i 10.
Tabela 5 Liczba uczniów w gimnazjach w roku szkolnym 2009/2010
Placówka

1

G01
G03
MZS01-G04
MZS02-G02
MZS03-G05
MZS04-G06
Suma

2
114
68
83
97
73
61
496

3
99
59
89
92
83
41
463

Suma
104
79
90
97
57
56
483

317
206
262
286
213
158
1442

Tabela 6 Liczba oddziałów w gimnazjach w roku szkolnym 2009/2010

Placówka
G01
G03
MZS01-G04
MZS02-G02
MZS03-G05
MZS04-G06
Suma

1

2
4
3
3
4
3
2
19
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3
4
3
3
4
4
2
20

Suma
4
4
3
4
2
2
19

12
10
9
12
9
6
58
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Tabela 7 Średnia liczebność oddziałów w gimnazjach w roku szkolnym 2009/2010
Placówka

1

G01
G03
MZS01-G04
MZS02-G02
MZS03-G05
MZS04-G06
Suma

2
28,5
22,7
27,7
24,3
24,3
30,5
26,1

3
24,8
19,7
29,7
23,0
20,8
20,5
23,2

Suma
26,4
20,6
29,1
23,8
23,7
26,3
24,9

26,0
19,8
30,0
24,3
28,5
28,0
25,4

Tabela 8 Liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2009/2010
Szkoła

1

2

3

4

5

6

Suma

MZS01-SP02

65

54

46

59

51

59

334

MZS02-SP13

80

64

72

51

70

66

403

MZS03-SP03

33

47

39

44

46

43

252

MZS04-SP09

33

24

35

33

33

35

193

SP10

68

49

53

50

45

67

332

SP11

38

43

38

40

58

45

262

SP01

48

47

36

35

44

32

242

SP04

40

43

38

46

28

43

238

SP06

16

23

32

15

23

30

139

SP08

45

37

35

35

38

33

223

Suma

466

431

424

408

436

453

2 618

Tabela 9 Liczba oddziałów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2009/2010

Placówka
MZS01-SP02
MZS02-SP13
MZS03-SP03
MZS04-SP09
SP01
SP04
SP06
SP08
SP10
SP11
Suma

1

2
3
3
2
2
3
2
2
2
1
2
22

3
2
3
2
1
2
2
2
2
1
2
19

4
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
21
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5
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
20

6
2
3
2
2
2
3
2
2
1
2
21

Suma
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
23

15
17
12
11
14
13
12
12
8
12
126
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Tabela 10 Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2009/2010

Placówka
MZS01-SP02
MZS02-SP13
MZS03-SP03
MZS04-SP09
SP10
SP11
SP01
SP04
SP06
SP08
Suma

1

2

3

4

5

6

21,7
26,7
16,5
16,5
22,7
19,0
24,0
20,0
16,0
22,5
21,2

27,0
21,3
23,5
24,0
24,5
21,5
23,5
21,5
23,0
18,5
22,7

23,0
24,0
19,5
17,5
26,5
19,0
18,0
19,0
16,0
17,5
20,2

19,7
25,5
22,0
16,5
25,0
20,0
17,5
23,0
15,0
17,5
20,4

25,5
23,3
23,0
16,5
22,5
19,3
22,0
14,0
23,0
19,0
20,8

19,7
22,0
21,5
17,5
22,3
22,5
16,0
21,5
15,0
16,5
19,7

Suma
22,3
23,7
21,0
17,5
23,7
20,2
20,2
19,8
17,4
18,6
20,8

Szkoły miały do dyspozycji tzw. godziny miejskie na zajęcia pozalekcyjne. Ich liczbę
dla danej placówki ustalono na podstawie określonych przez prezydenta miasta w Zasadach
przygotowania arkuszy organizacyjnych reguł uwzględniających liczbę uczniów w szkole.
Sposób wykorzystania dodatkowych godzin i zakres przedmiotowy zależał od decyzji dyrektora
szkoły i rady pedagogicznej. Łącznie tygodniowa liczba zajęć pozalekcyjnych wiedzy,
informatycznych i artystycznych w roku szkolnym 2009/2010 wynosiła 218 godzin.
Organizowane w będzińskich szkołach zajęcia pozalekcyjne mają na celu rozwijanie
i pobudzanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz propagowanie alternatywnych sposobów
spędzania wolnego czasu, a w szczególności:
kształtowanie postaw twórczych, dążenie do rozwijania własnej osobowości,
rozwijanie zdolności recytatorskich, aktorskich i muzycznych,
umożliwienie zdolnym uczniom poszerzania wiedzy, przygotowanie ich do udziału
w konkursach, przeglądach i olimpiadach,
wdrażanie do łatwiejszego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, odnajdywania
swego miejsca w grupie,
kształtowanie postaw proekologicznych, budzenie wrażliwości na piękno przyrody,
rozwijanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, kształtowanie umiejętności
i nawyków uprawiania turystyki i wypoczynku, poznawania najbliższego środowiska,
rodzinnego miasta, województwa aż po najciekawsze regiony kraju, uczestnicząc
w wycieczkach, rajdach, konkursach,
podnoszenie sprawności fizycznej, umożliwienie uprawiania wybranych dyscyplin
sportowych, kształtowanie nawyków dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną
poprzez zabawę i ruch.
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Tabela 6 Rok szkolny 2009/2010 – liczba godzin zajęć pozalekcyjnych tygodniowo

Kategoria

Szkoła
podstawowa

Gimnazjum

Suma

SKS

62

45

107

Pozalekcyjne
artystyczne

26

10

36

Pozalekcyjne wiedzy

19

22

41

Pozalekcyjne
informatyczne

13

6

19

Pozalekcyjne
inne

8

7

15

128

90

218

Suma

W organizacji szkół uwzględniono również inne zajęcia pozalekcyjne o charakterze
opiekuńczym, wychowawczym i prozdrowotnym. W ramach Miejskiego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MPRPA) w większości szkół funkcjonują grupy
socjoterapeutyczne (14 grup, w tym 4 w gimnazjach i 10 w szkołach podstawowych).
Dwa razy w tygodniu podczas dwugodzinnych spotkań dzieci
z rodzin zagrożonych
alkoholizmem mają możliwość uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i wychowawczych
(zajęcia realizowane są w łącznym wymiarze 52 godzin tygodniowo).
W szkołach prowadzonych przez miasto Będzin uczniowie mają do dyspozycji oprócz
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w wymiarze 4 godzin tygodniowo dodatkowe
zajęcia pozalekcyjne sportowo-rekreacyjne, finansowane z budżetu miasta, a realizowane
zgodnie z przydziałem wprowadzonym zarządzeniem prezydenta miasta (tabela nr 11):
Tabela 11
Placówka

Tygodniowa liczba
godzin SKS

Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 3
Miejski Zespół Szkół nr 1
Miejski Zespół Szkół nr 2
Miejski Zespół Szkół nr 3
Miejski Zespół Szkół nr 4
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 4
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7
8
14
16
13
10
7
8
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Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa nr 10
Szkoła Podstawowa nr 11
Suma

6
7
8
8
112

Samorząd przeznaczył w roku szkolnym 2009/2010 ok. 360.000 zł na ok. 112 godzin
tygodniowo zajęć sportowo-rekreacyjnych, a zwłaszcza zajęć szkolnych klubów sportowych
oraz ok. 160.000 zł na zajęcia 4 klas sportowych (w Miejskim Zespole Szkół nr 1 - tenis
ziemny, Miejskim Zespole Szkół nr 4 - siatkówka i szermierka i Gimnazjum nr 1 - siatkówka).
Ponadto uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych mogli korzystać z bogatej
oferty zajęć pozaszkolnych sportowych proponowanych przez Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy. Na ok. 200 godzin tygodniowo zajęć m.in. sekcji piłki siatkowej, piłki nożnej,
lekkiej atletyki, koszykówki i judo miasto w 2009 roku przeznaczyło ok. 940.000 zł.
Pomimo dobrych doświadczeń w organizacji zajęć pozalekcyjnych starano się wprowadzić
nowe rozwiązania organizacyjne, by w efekcie nadać szkołom charakter placówek
środowiskowych i otwartych na potrzeby uczniów.
W ramach Funduszu Europejskiego Społecznego od 2009 roku realizowane są projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:
„Aktywny w szkole” – aktywny w życiu” – MZS 1, MZS 2,
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” – wszystkie szkoły
podstawowe.
Gimnazjum nr 2 (Miejski Zespół Szkół nr 2) i Gimnazjum nr 4 (Miejski Zespół Szkół nr
1) zakwalifikowały się do udziału w przygotowanym przez Uniwersytet Śląski
w Katowicach edukacyjnym projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską
Aktywny w szkole” – aktywny w życiu”. Najważniejszym celem projektu jest zwiększenie
poziomu kompetencji kluczowych gimnazjalistów: matematycznych (m.in. w kontekście
obowiązkowej matury z matematyki), naukowo-technicznych, kompetencji informatycznych,
przedsiębiorczości i inicjatywności. Ponadto realizacja projektu ma na celu promocję
indywidualnych talentów, zwiększenie poziomu motywacji do dalszej edukacji i rozwijania
własnych zainteresowań, a także stworzenie warunków do wymiany doświadczeń
i prezentacji własnych dokonań dydaktycznych i uczniów z różnych regionów i środowisk.
Wszystkie będzińskie szkoły podstawowe zakwalifikowały się do udziału w projekcie
„Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy” finansowanym ze środków
unijnych oraz z budżetu państwa. Każda szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne wartości
ponad 8.000 zł oraz pieniądze na opłacenie dodatkowych zajęć z uczniami. Istotą projektu jest
wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój
kompetencji kluczowych poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela.
W ramach projektu podejmowane będą działania we wszystkich dziedzinach aktywności,
a szczególnie: językowej (język ojczysty i obcy), matematyczno - przyrodniczej, artystycznej
i ruchowej, komunikacyjno – informacyjnej i społecznej.
Cztery szkoły - SP 10, SP 11, MZS 3 i G 3 realizują od 2008 roku program Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji „Uczenie się przez całe życie”. W jego ramach podejmowano
szereg inicjatyw związanych ze współpracą ze szkołami partnerskimi innych krajów Europy.
W 2009 roku kolejne będzińskie szkoły zakwalifikowały się do programu Comenius. Środki
unijne na realizację przygotowanych wspólnie z zagranicznymi partnerami otrzymały
Gimnazjum nr 1, Miejski Zespół Szkół nr 2 i Miejski Zespół Szkół nr 4. placówkami z Turcji,
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Anglii, Francji i Włoch. Program Comenius przyczynia się do poprawy jakości kształcenia
i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej m.in. poprzez:
wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany między szkołami
i placówkami kształcenia/ doskonalenia zawodowego nauczycieli,
zachęcanie uczestników do opracowywania innowacyjnych metod nauczania,
promowanie działań służących rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań
i innowacji w zakresie zarządzania szkołami,
opracowywanie oraz rozpowszechnianie metod przeciwdziałania marginalizacji
w edukacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej, promowanie integracji uczniów
mających specjalne potrzeby edukacyjne oraz promowanie równości szans,
promowanie zastosowań technologii informatyczno-komunikacyjnych w edukacji
szkolnej i szkolenie kadry zatrudnionej w tym sektorze edukacji,
promowanie nauki języków obcych,
promowanie świadomości interkulturowej w europejskiej edukacji szkolnej
oraz wspieranie walki z rasizmem i ksenofobią.
W latach 2009 – 2010 wszystkie będzińskie szkoły podstawowe w ramach rządowego
programu „Radosna szkoła” wyposażono w pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 110 tys.
zł. Zakupiono m.in. gry edukacyjne oraz materiały wspomagające rozwój mowy i myślenia,
specjalne piłki i worki do rozwoju motorycznego, chusty animacyjne, sprzęt do koordynacji
ruchowej i rehabilitacji, a także do odpoczynku i zabawy. Dzięki takim programom jak „Radosna
szkoła" placówki stają się bardziej przyjazne i nowoczesne. Jest to szczególnie ważne
w kontekście obniżania wieku szkolnego. We wrześniu 2010 roku w ramach tego programu
oddano do użytku nowoczesny plac zabaw przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 za 156.000 zł.
W 2009 roku Szkoła Podstawowa nr 10 i Miejski Zespół Szkół nr 1 uczestniczyły
w programie „Lekki jak piórko – multimedialna szafka dla ucznia”, w ramach którego
uczniowie tych szkół otrzymali jako pomoc dydaktyczną e-booki.
Liczba etatów wsparcia (tabela nr 12) dydaktycznego uzależniona była od liczby uczniów
w szkołach. Zasady ich tworzenia określone zostały w Programie Edukacyjnym dla Miasta
Będzina, a szczegółowo w zarządzeniu prezydenta miasta dotyczącym zasad przygotowania
arkuszy organizacyjnych.

1

G01
G03
MZS01
MZS02
MZS03
MZS04
SP10
SP11

2

1,00
1,00
1,25
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00

3

1,33

4

0,78
0,78
0,89
0,90
0,83
0,83
0,78
0,78

5

0,10
0,20
0,10
0,10
0,10
0,30

6

1,00
1,00
2,00
1,10
1,00
1,00
1,00
1,00
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7

8

9

0,50
1,00
1,00

2,06

0,30 0,10

7,05

wicedyrektor

świetlica

nauczyciel
wspierający

rehabilitant

psycholog

pedagog

logopeda

dyrektor

Szkoła

doradca
metodyczny

biblioteka

Tabela 12

10

11

1,00
1,00
2,50
2,00
2,00
3,00
2,00
2,00

0,50
0,50
1,22
1,22
1,11
1,11
0,50
0,50

Suma
12

4,28
4,28
8,46
9,76
9,10
7,04
5,38
12,03
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SP01
SP04
SP06
SP08
Suma

1,00
1,00
1,00
1,00
13,25

1,33

0,85
0,78
0,78
0,78
9,75

0,10 1,00
0,10 1,00
0,10 1,00
0,10 1,00
1,30 13,10 2,80 0,10

9,11

1,65
2,00
1,50
1,50
22,15

0,50
0,50
0,50
8,17

5,10
5,38
4,38
4,88
81,06

* kolumny 4 i 11 zawierają etaty przeliczeniowe zniżek kierowniczych, nie uwzględniają zajęć
dydaktycznych dyrektorów i wicedyrektorów w ramach obowiązującego tygodniowego pensum godzin
i ewentualnych godzin ponadwymiarowych.
** w MZS04 utworzono dodatkowe stanowisko wychowawcy świetlicy w związku z koniecznością

zapewnienia opieki pedagogicznej podczas dowozu uczniów do szkoły
Nauczanie indywidualne i urlopy zdrowotne nauczycieli zmuszają organy prowadzące
do ponoszenia wydatków, na których wysokość prawie nie mają one wpływu, dlatego też zalicza
się je do tzw. wydatków losowych. Samorządy prowadzące szkoły nie mają praktycznie żadnego
wpływu na liczbę uczniów nauczanych indywidualnie, mogą jednak w pewnym stopniu
oddziaływać na liczby godzin zajęć przydzielanych tym uczniom (choć liczba tych godzin zależy
także od rodzaju szkoły, do której powinien uczęszczać chory uczeń).
Parametry organizacji w szkołach będzińskich są stosunkowo korzystne dla procesu
dydaktyczno-wychowawczego. Oznacza to, że placówki w większości posiadają bardzo dobre
warunki pracy w niezbyt licznych oddziałach. Odrębnym problemem jest wykorzystanie tych
warunków do podniesienia jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej. Szkoły będzińskie
proponują – głównie ze środków miasta – dobrą ofertę zajęć pozalekcyjnych, zwłaszcza
sportowo-rekreacyjnych. Znaczny jest też udział etatów wsparcia wzmacniających proces
dydaktyczny, chociaż dyrektorzy szkół zgłaszają potrzebę zwiększenia zatrudnienia pedagogów
i logopedów.
Warto dla lepszego zobrazowania warunków pracy szkół porównać liczbę uczniów
w obecnych budynkach szkolnych z danymi z roku szkolnego 1997/1998.
Tabela 13
Budynek zajmowany
obecnie przez szkołę

Rok szkolny
2010/2011

Rok szkolny
2005/2006

Rok szkolny
1997/1998

MZS01

588

693

664

w 1997 r. budynek zajmowała
8-klasowa SP nr 2

MZS02

728

703

719

w 1997 r. budynek zajmowała
8-klasowa SP nr 13

MZS03

460

537

417

w 1997 r. budynek zajmowała
8-klasowa SP nr 3

MZS04

354

414

357

w 1997 r. budynek zajmowała
8-klasowa SP nr 9

SP01

284

225

347

SP04

257

296

678

SP06

133

214

467
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SP08

229

247

579

SP10

355

407

561

SP11

285

278

467

G01

305

369

----

w 1997 r. budynek zajmowała
8-klasowa Społeczna Szkoła
Podstawowa i Społeczne
Liceum Ogólnokształcące

G03

180

275

405

w 1997 r. budynek zajmowała
8-klasowa SP nr 5

Z danych w tabeli nr 13 wynika, że w niektórych budynkach szkolnych uczy się tyle samo lub
nawet więcej uczniów niż 12 lat temu, pomimo głębokiego niżu demograficznego. Sytuacja ta ma
związek z wprowadzoną w 1999 roku reformą systemu oświaty i decyzją Rady Miejskiej
w Będzinie o utworzeniu w większych budynkach szkolnych 6-klasowych szkół podstawowych
i 3-letnich gimnazjów. Taka racjonalna organizacja placówek potwierdzona została w 2002 roku
dodatkowo uchwałą o powołaniu 4 miejskich zespołów szkół. Placówki, w których nastąpił
znaczny spadek liczby uczniów (SP 4, SP 6, SP 8), funkcjonują w stosunkowo niedużych
budynkach i mniejsza liczba uczniów pozwala obecnie – po wielu latach borykania się
z problemami lokalowymi – na poprawienie komfortu pracy dydaktycznej, utworzenie
w wolnych pomieszczeniach m.in. pracowni informatycznych, multimedialnych centrów
informacji, czytelni w bibliotekach szkolnych, świetlic socjoterapeutycznych, gabinetów
pedagogów i logopedów, szatni oraz sal do gimnastyki korekcyjnej, siłowni itp.

Kadra pedagogiczna w szkołach i przedszkolach
Zasadniczym źródłem danych o liczbie nauczycieli jest sprawozdanie SIO (System Informacji
Oświatowej) i Arkusz Optivum (elektroniczny arkusz organizacji szkoły lub przedszkola).
W raporcie wykorzystano następujące pojęcia:
liczba etatów przeliczeniowych (w skrócie: liczba etatów) – taka liczba nauczycieli, jaką
należałoby zatrudnić, aby wszyscy oni byli pełnozatrudnieni i jednocześnie nie
realizowali godzin ponadwymiarowych ani też zwiększonego obowiązkowego wymiaru
godzin, o którym mowa w art. 42 ust 2a ustawy – Karta Nauczyciela,
liczba nauczycieli przeliczeniowych – liczba nauczycieli wyliczona jako suma liczby
nauczycieli pełnozatrudnionych oraz liczby etatów nauczycieli niepełnozatrudnionych
(analogicznie jak w sprawozdaniu EN-3),
liczba osób – liczba osób zatrudnionych jako nauczyciele, którzy prowadzą następujące
płatne zajęcia: lekcje, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia opiekuńcze lub wychowawcze,
wykonują obowiązki pedagoga, psychologa, bibliotekarza, zajmują stanowiska
kierownicze, przebywają na urlopach płatnych lub są w stanie nieczynnym.
W roku szkolnym 2009/2010 w szkołach podstawowych i gimnazjach według danych na 30
września 2009 roku było 446,40 etatów przeliczeniowych. Wykształcenie wyższe magisterskie
z przygotowaniem pedagogicznym posiadało 96,30 % ogólnie zatrudnionych nauczycieli,
a najniższym wykształceniem średnim pedagogicznym i innym legitymowało się jedynie 0,55 %
zatrudnionych nauczycieli.
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W przedszkolach w roku szkolnym 2009/2010 według danych na 30 września 2009 roku
było 122,23 etatów przeliczeniowych. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem
pedagogicznym posiadało 83,75 % ogólnie zatrudnionych nauczycieli, a najniższym
wykształceniem średnim pedagogicznym i innym legitymowało się 7,35 % zatrudnionych
nauczycieli.
Tabele nr 14, 15, 16 i 17 ukazują dane z roku szkolnego 2009/2010 dotyczące zatrudnienia
i kwalifikacji nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Będzin według
etatów przeliczeniowych. W odniesieniu do posiadanych przez nauczycieli kwalifikacji
w tabelach posłużono się skrótami cyfrowymi:
1. stopień naukowy doktora, magister z przygotowaniem pedagogicznym
2. magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat (inżynier) z przygotowaniem
pedagogicznym
3. licencjat bez przygotowania pedagogicznego, dyplom kolegium nauczycielskiego,
studium nauczycielskie
4. pozostałe kwalifikacje
Tabela 14
Etaty
Kwalifikacje
1
2
3
4
Suma

Stopień awansu zawodowego - szkoły
stażysta
7,28
0,78

kontraktowy
72,12
4,56

8,06

0,39
77,07

mianowany
85,16
0,67
0,33
2,05
88,21

dyplomowany
265,35
6,39
1,33
273,07

Suma
429,91
12,39
1,67
2,43
446,40

Tabela 15
Etaty w %
Kwalifikacje
1
2
3
4
Suma

Stopień awansu zawodowego - szkoły
stażysta
1,63
0,17
0,00
0,00
1,80

kontraktowy
16,16
1,02
0,00
0,09
17,26

mianowany
19,08
0,15
0,07
0,46
19,76

dyplomowany Suma
96,30
59,44
2,78
1,43
0,37
0,30
0,55
0,00
61,17
100,00

Tabela 16
Etaty
Kwalifikacje
1
2
3
4
Suma

Stopień awansu zawodowego – przedszkola
stażysta
kontraktowy mianowany dyplomowany
5,91
25,67
25,17
45,63
2,00
2,58
3,13
2,00
1,08
0,09
7,83
1,16
8,99
28,24
36,21
48,79
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102,37
9,70
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Tabela 17
Etaty w %

Stopień awansu zawodowego – przedszkola

Kwalifikacje
1
2
3
4
Suma

stażysta
kontraktowy mianowany dyplomowany
4,83
21,00
20,59
37,33
1,64
2,11
2,56
1,64
0,88
0,00
0,07
0,00
0,00
0,00
6,40
0,95
7,35
23,11
29,63
39,91

Wykres 2 Kwalifikacje kadry pedagogicznej w przedszkolach w latach 2008-2010

7,9%

2008/2009

1,0%
7,4%

5,5%
8,3%

1
2
3
4
86,1%
83,8%

2009/2010

Wykres 3 Kwalifikacje kadry pedagogicznej w szkołach w latach 2008-2010

2008/2009

0,37%
2,78% 0,55%
3,5%
0,4%
0,8%

95,3%
96,30%

2009/2010
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3
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Suma
83,75
7,94
0,96
7,35
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Osiągnięcia i propozycje edukacyjne przedszkoli
Najważniejsze przedsięwzięcia edukacyjne w przedszkolach w roku szkolnym 2009/2010:
Przedszkole Miejskie nr 1
organizator miejskiego konkursu pn. „Kocham swoje miasto Będzin”,
festyn rodzinny,
„Inny nie znaczy gorszy” – zabawa integracyjna,
bal karnawałowy,
pasowanie na przedszkolaka,
udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
udział programie „Pewniak”,
udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Przedszkole Miejskie nr 2
organizacja Dnia Dziecka dla będzińskich przedszkolaków,
współpraca z przedszkolem w Inverkeithing w Szkocji,
współpraca z przedszkolem w Kaisiadorys na Litwie,
udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
udział w kampanii społecznej – „Dzieciństwo bez przemocy”,
Przedszkole Miejskie nr 4
organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod nazwą „Bohaterowie utworów
Jana Brzechwy w oczach dziecka”,
„Tańczę, śpiewam, recytuję, przed wami się popisuję” – konkurs dla przedszkolaków,
Wielkie grillowanie – impreza środowiskowa,
pasowanie na przedszkolaka,
realizacja licznych innowacji, programów autorskich i programów ogólnopolskich.
Przedszkole Miejskie nr 5
organizator II Konkursu Recytatorskiego „Wiosna z wierszem”,
organizator konkursu ekologicznego Krasnala Hałabały dla będzińskich przedszkoli,
urodziny Pipi Pończoszanki,
piknik rodzinny,
udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
realizacja licznych innowacji, programów autorskich i programów ogólnopolskich,
uruchomienie sali do terapii sensorycznej
Przedszkole Miejskie nr 6
organizacja w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zabawy dla dzieci
z będzińskich przedszkoli pod nazwą „Urodziny Kubusia Puchatka”,
współorganizacja wigilii środowiskowej dla dzielnicy Ksawera oraz konkursu
na najciekawszą kartkę bożonarodzeniową,
„Kosmiczna podróż” - integracja na wesoło,
współorganizacja I Olimpiady Przedszkolaków,
w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – „Urodziny Kubusia Puchatka”.
Przedszkole Miejskie nr 8
organizacja i prowadzenie finału miejskiego konkursu „Bezpieczne przedszkole”.
Przedszkole Miejskie nr 9
organizator regionalnego konkursu recytatorskiego – „Utwory Wandy Chotomskiej”,
konkurs na portret W. Chotomskiej,
Jasełka – spotkanie dla rodziców i sponsorów przedszkola,
udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
realizacja innowacji, programów autorskich i programów ogólnopolskich.
- 19 -
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Przedszkole Miejskie nr 10
organizator miejskiego konkursu „Humor przedszkolaka”,
„Strzał w 10-kę” – jesienne spotkanie przy ognisku,
festyn rodzinny,
realizacja programów autorskich i programów ogólnopolskich,
udział programie „Pewniak”,
Przedszkole Miejskie nr 11
współorganizacja „Popisów przedszkolaka”,
Jasełka – impreza środowiskowa,
rodzinna majówka.
Przedszkole Miejskie nr 12
współorganizacja Przeglądu Małych Form Scenicznych adresowanego do dzieci
przedszkolnych i klas kształcenia zintegrowanego,
organizacja miejskiego przeglądu piosenki przedszkolnej „Kolorowe nutki”,
współorganizacja „Popisów przedszkolaka”,
realizacja programów autorskich i programów ogólnopolskich,
Przedszkole Miejskie nr 13
realizacja projektów; „Będzin – moje miasto”, „Czym zadziwić przedszkolaka”, „Jest taki
dzień”, „W krainie baśni”, „Mamo, tato, baw się z nami”,
przygotowanie projektu edukacyjnego w ramach programu Comenius,
Przedszkole Miejskie nr 14
organizator konkursów: „Jesienne spotkania – jesienne zabawy” oraz „Mój wymarzony
świat”,
festyn rodzinny,
realizacja programów autorskich i programów ogólnopolskich.
Przedszkole Miejskie nr 15
organizator konkursu wielkanocnego pod nazwą „Pisanki, kraszanki, jajka malowane”
oraz konkursu plastycznego „Tradycje wielkanocne”,
organizacja miejskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Osiągnięcia i formy aktywności szkół
W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie szkół prowadzonych przez miasto Będzin
w rywalizacji z rówieśnikami odnieśli liczne sukcesy w skali miasta, powiatu, rejonu,
województwa i kraju. W tabeli nr 18 odnotowano jedynie osiągnięcia w konkursach, przeglądach
i zawodach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Tabela 18

Szkoła
SP nr 1

SP nr 4

Konkursy, przeglądy, zawody
Konkurs „Kangur matematyczny”: 2 wyróżnienia
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej : 2 miejsce – 1 uczeń
Ogólnopolski Konkurs Eko-Planeta: wyróżnienie – 1 uczeń
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Alfik: 1 wyróżnienie
II miejsce w półfinałach wojewódzkich „Gier i zabaw”
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SP nr 6

SP nr 8

SP nr 10

SP nr 11

G nr 1

G nr 3

MZS nr 1

XIX Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Żorach – finalista
VII Europejski Integracyjny Festiwal Piosenki Dziecięcej „Intermuza” – III
miejsce
X wojewódzki Konkurs Recytatorski – wyróżnienie
XII Wojewódzki Konkurs Widowisk Kolędniczych „Herody”: wyróżnienie
dla zespołu szkolnego
XXV Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych: finalista
Konkurs „Kangur matematyczny”: nagroda II stopnia dla 2 uczniów
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny ALBUS: 4 laureatów, 3 wyróżnienia
Ogólnopolski Konkurs Stypendiada Wczesnoszkolna: II miejsce – 2 uczniów,
III miejsce – 2 uczniów, wyróżnienie – 1 uczeń
Ogólnopolski Konkurs Eko-Planeta: nagroda – 1 uczeń
Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych: nagroda – 3 uczniów
XII Wojewódzki Konkurs Widowisk Kolędniczych „Herody”: II nagroda
dla zespołu szkolnego
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej – wyróżnienie
Konkurs „Kangur matematyczny”: bardzo dobry wynik – 1 uczeń,
wyróżnienia – 2 uczniów
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – „Anioł XXI wieku”: nagroda – 1 uczeń
Ogólnopolski Konkurs Informatyczny: wyróżnienie – 1 uczeń
Liczne sukcesy w pływaniu na zawodach międzynarodowych, ogólnopolskich
i wojewódzkich: 1 uczeń
Międzynarodowy Konkurs „Nowoczesna szkoła”: wyróżnienie – 1 uczeń
Konkurs „Kangur matematyczny”: wyróżnienie – 1 uczeń
Ogólnopolski Konkurs „Twórczość ze szkolnej ławy”: I miejsce – 1 uczeń, III
miejsce – 1 uczeń, wyróżnienie – 1 uczeń
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Z historią Polski na co dzień”: 1 finalista
Konkurs „Nasza klasa w obiektywie” – wyróżnienie
Ogólnopolski Konkurs Eko-Planeta: wyróżnienie – 2 uczniów
Konkurs „Kangur matematyczny”: nagroda – 1 uczeń, wyróżnienia – 2
uczniów
Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko 2010”: nagroda – 1 uczeń
Międzynarodowy Konkurs Modelarski: 1 miejsce – 1 uczeń
Międzynarodowe Mistrzostwa Modeli Redukcyjnych Budapeszt 2010
- brązowy medal
Ogólnopolski Konkurs „Twórczość ze szkolnej ławy”: II miejsce – 1 uczeń,
wyróżnienia – 2 uczniów
Ogólnopolski Konkurs Multitest z Matematyki: 1 laureat
Ogólnopolski Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych: 1 wyróżnienie
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii: 1 laureat
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki: 1 finalista
Ogólnopolski Turniej Piłki Plażowej: I miejsce – 2 uczniów
SP 2
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Alfik: 1 wyróżnienie i 1 nagroda
Konkurs Matematyczny Oxford 2010: 2 laureatów
Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny: finalista
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MZS nr 2

MZS nr 3

MZS nr 4

G4
Ogólnopolski Konkurs z Chemii OLIMPUS: 3 laureatów
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy J. Polskiego: 1 laureat,
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii: 1 laureat
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii: 1 laureat
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii: 1 finalista
Konkurs „Mieszkam w województwie śląskim”: 1 laureat
SP 13
Konkurs „Kangur matematyczny”: bardzo dobry wynik – 1 uczeń,
wyróżnienia – 2 uczniów
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego OLIMPUS: 13 miejsce – 1
uczeń
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – „Anioł XXI wieku”: nagroda – 1 uczeń
Wojewódzki Konkurs „Nudna matematyka”: finalista – 1 uczeń
Ogólnopolski Konkurs „Twórczość ze szkolnej ławy”: III miejsce – 3
uczniów, wyróżnienia – 3 uczniów
G2
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny: II miejsce – 1 uczeń, wyróżnienie – 1
uczeń
Konkurs „Kangur matematyczny”: wyróżnienie – 1 uczeń
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Panda 2010: 3 miejsce – 1 uczeń
Ogólnopolski Konkurs z Chemii OLIMPUS: 2 laureatów
Ogólnopolski Konkurs Eko-Planeta: wyróżnienie – 1 uczeń
Ogólnopolskie konkursy plastyczne: 3 nagrody i 3 wyróżnienia
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy J. Niemieckiego: finalista – 1 uczeń
Wojewódzki Konkurs „Nudna matematyka”: finalista – 1 uczeń
SP 3
Ogólnopolski Konkurs z Historii Oxford 2010: 2 laureatów
Ogólnopolski Konkurs z J. Polskiego Oxford 2010: 6 laureatów
Ogólnopolski Konkurs z J. Angielskiego Oxford 2010: 5 laureatów
Konkurs „Kangur matematyczny”: wyróżnienia – 4 uczniów
Konkurs Test Matematyka Plus: 3 laureatów
Ogólnopolski Konkurs Literacki: 1 laureat, 1 wyróżnienie
G5
Ogólnopolski Konkurs Biologiczny Test Biologia Plus: 5 laureatów
Ogólnopolski Konkurs z J. Angielskiego Oxford 2010: 2 laureatów
Ogólnopolski Konkurs Eko-Planeta: wyróżnienie – 2 uczniów
SP 9
Konkurs „Kangur matematyczny”: wyróżnienie – 1 uczeń, 1 nagroda
Międzynarodowy Turniej w Szabli Dziewcząt : V miejsce – 1 uczeń
Sukcesy w zawodach ogólnopolskich w szermierce: 1 uczeń
G6
Mistrzostwa Świata w Szermierce Kadetek: VI miejsce – 1 uczeń
Puchar Europy Kadetów: udział
Puchar Świata Juniorów: udział
Sukcesy w zawodach ogólnopolskich w szermierce: 3 uczniów

Aktywność będzińskich placówek przejawia się w organizacji różnego typu przedsięwzięć
edukacyjnych i wychowawczych adresowanych do uczniów innych placówek. Najważniejsze
z nich zawiera tabela nr 19:
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Tabela 19

Organizator
Nazwa imprezy
SP nr 1
Mikołajkowe zmagania z językiem
angielskim
Festiwal Piosenki Dziecięcej

SP nr 4

Rejonowy etap Wojewódzkiego
Konkursu Interdyscyplinarnego
Turniej gier i zabaw
Kolęda i kartka bożonarodzeniowa

SP nr 6

Miejski Przegląd Jasełek
Miejska Olimpiada Przedszkolaków
Konkurs plastyczny – „Jestem
malarzem”
Gry i zabawy - półfinał wojewódzki
Piłkarski Turniej Noworoczny
Wojewódzki Turniej Siatkówki
Szóstka dla szóstoklasisty

SP nr 8

SP nr 10

SP nr 11

Charakter imprezy
Konkurs dla uczniów klas I-III
Przegląd solistów i zespołów z kl.
I-VI
Udział uczniów kl. IV-VI
Turniej dla przedszkolaków
Rejonowy konkurs twórczości dzieci
i młodzieży (przedszkola i szkoły)
Przegląd przedstawień dla klas I-III
Udział uczniów klas IV-VI

Konkurs interdyscyplinarny dla kl.
VI
Dni otwarte dla przedszkolaków
Udział dzieci z PM 14 i PM 15
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy miejski finał
Asy z III klasy
Konkurs interdyscyplinarny dla
uczniów klas III
I Rajd Pieszy na Wzgórze św. Doroty Impreza adresowana do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów
I Konkurs Pieśni Religijnej
Muzyka i sport – konkurs plastyczny
Konkurs plastyczny dla uczniów klas
I-III i IV-VI
Mały mistrz słowa
Konkurs polonistyczny dla uczniów
klas IV-VI
Mały Pitagoras
Konkurs matematyczny dla uczniów
klas III
Z liczbami w świat przyrody
Konkurs matematycznoprzyrodniczy dla uczniów klas IV-VI
Szopka bożonarodzeniowa w tradycji VIII diecezjalny konkurs plastyczny
chrześcijańskiej
dla uczniów szkół podstawowych
Ogólnopolski Konkurs Grafiki
Konkurs dla uczniów szkół
Komputerowej „Malowanie na
podstawowych
ekranie”
Jeden z najlepszych
Konkurs interdyscyplinarny dla
uczniów klas VI
Bądź bezpieczny
Turniej o bezpieczeństwie drogowym
dla uczniów klas III
Jedenastka w krajobrazie Będzina
Powiatowy konkurs plastyczny
Mistrzostwa Powiatu Będzińskiego
w minipiłce nożnej chłopców
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G nr 1

Liga gimnazjalna

Konkurs interdyscyplinarny dla
uczniów I klas
Wojewódzki Konkurs Grafiki
Komputerowej

Myszką jak pędzlem

G nr 3

MZS nr 1
MZS nr 2

Koncert charytatywny włoskiego
pianisty Alberto Macri
Kobiety w Auschwitz
Ta, co ocaliła
Matematyczne potyczki
Potyczki literackie
X Regionalny Konkurs – Zagłębie
Dąbrowskie Moja Mała Ojczyzna
Matematyczny Czar Par
Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym
Miejska inauguracja roku sportowego

MZS nr 3

Czytanie na medal
Jestem świadomy-jestem bezpieczny
Wybieram zdrowy styl życia
Plastyka i my

MZS nr 4

Dni otwarte dla uczniów klas VI
IV Rodzinny Rajd Rowerowy
Miejski konkurs recytatorski
Liga matematyków
Regionalny Turniej Tańca – Baw się
i tańcz
Wielki Bal Karnawałowy

Wystawa
Wystawa w ramach projektu
„Przywróćmy pamięć”
Konkurs dla gimnazjalistów
Konkurs biblioteczny
Konkurs dla szkół podstawowych
i gimnazjów
Konkurs matematyczny dla uczniów
klas V
Turniej organizowany przez
Kuratorium Oświaty i PZMot.
Uroczystość dla placówek
oświatowych i sportowych
Konkurs pięknego czytania dla
uczniów klas II
Impreza środowiskowa
Konkurs dla gimnazjalistów
Międzyszkolny konkurs plastyczny
SP i G
współorganizacja
Konkurs adresowany dla uczniów
klas I-III
konkurs matematyczny
Zabawa dla uczniów szkół
podstawowych

Szkoły angażują się również w liczne przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze organizowane
dla własnych uczniów i środowiska. Są to m.in.:
Tabela 20

Organizator
Nazwa imprezy
SP nr 1
Jubileusz 50-lecia obecnego budynku szkoły
SP nr 4
Wigilia środowiskowa - uroczystość z udziałem władz miejskich.
kuratoryjnych i kościelnych
SP nr 6
Dzielnicowy Dzień Dziecka
Impreza czytelnicza „Poczytaj mi przyjacielu” oraz przedstawienie
„W świecie bajek” skierowane do przedszkolaków z dzielnicy Grodziec
SP nr 10
Dzień patrona szkoły – Armii Krajowej
Spotkania pokoleń – spotkania z byłymi żołnierzami AK
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SP nr 11
G nr 1

G nr 3

MZS nr 1

MZS nr 2
MZS nr 3
MZS nr 4

Inauguracja projektu „Lekkie jak piórko – multimedialna szafka dla ucznia”
Jubileusz 45-lecia szkoły
Realizacja międzynarodowego projektu w ramach programu Comenius
Organizacja obchodów X-lecia szkoły
Realizacja międzynarodowego projektu w ramach programu Comenius
Realizacja międzynarodowego projektu Comenius Regio
Spotkania z ciekawymi ludźmi
Udział uczniów i nauczycieli w rekonstrukcji historycznej – wrzesień 1939 r.
w Będzinie
Udział w Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej – 20 lat wspólnie
Święta patronów – Rok króla Kazimierza Wielkiego
Festiwal nauki
Inauguracja projektu „Lekkie jak piórko – multimedialna szafka dla ucznia”
Festiwal nauki
Realizacja międzynarodowego projektu w ramach programu Comenius
Realizacja międzynarodowego projektu w ramach programu Comenius
Festiwal nauki
Realizacja międzynarodowego projektu w ramach programu Comenius
Realizacja międzynarodowego projektu Comenius Regio

Wszystkie placówki biorą udział w takich akcjach jak Sprzątanie Świata i Dni Ziemi,
organizują szereg imprez z udziałem rodziców, pasowania pierwszoklasistów, festyny,
kiermasze, festiwale nauki, dni języków obcych, dzień bez przemocy, dni otwarte, a także
uczestniczą w różnorodnych akcjach charytatywnych.
Zaangażowani w pracę są również będzińscy nauczyciele, którzy podejmują wiele inicjatyw
służących szkole i środowisku. Na szczególne podkreślenie zasługuje tworzenie własnych
programów autorskich na wewnętrzny użytek szkół, zgodnie z ich potrzebami i specyfiką. Są to
zarówno programy z poszczególnych przedmiotów, jak i programy o charakterze
terapeutycznym.

Wyniki sprawdzianów i egzaminów
Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych
danych o osiągnięciach szkolnych. Dane te mogą być wykorzystywane do oceny efektywności
nauczania. Jednak by oceny efektywności nauczania formułowane na podstawie wyników
egzaminów i sprawdzianów były adekwatne, należy uwzględnić fakt, że osiągnięcia w szkole
ucznia nie zależą tylko od jakości pracy szkoły. Traktowanie średniego wyniku szkoły jako miary
efektywności nauczania jest błędem. Zwracają na to uwagę specjaliści z Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej zaangażowani w realizację projektu „Badania dotyczące rozwoju metodologii
szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD)". Błędem byłoby tworzyć ranking
szkół w mieście, bowiem wykorzystywane do oceny pracy uczniów i szkół metody nie
oddają w pełni wysiłków nauczycieli w placówkach funkcjonujących w trudnych
środowiskach. Traktowanie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych jako
jedynych mierników pracy szkoły (uczniów, dyrektora, nauczycieli), w czym celują media,
wydaje się być nieporozumieniem i stanowi zagrożenie dla realizowanych przez szkoły
zadań. Ponieważ wyniki zależą również od czynników, które są poza kontrolą szkoły, używanie
nieprzetworzonych wyników jako miary efektywności musi prowadzić do nieadekwatnych ocen.
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Jeżeli system oświaty chce skutecznie przeciwdziałać stosowaniu tej nieadekwatnej miary, musi
zaproponować lepsze mierniki pomiaru. Nie wystarcza komentarz do wyników egzaminów
przestrzegający przed pochopnym ich wykorzystywaniem do oceny szkoły bez rozpoznania
kontekstów kształcenia.
Znaczne zróżnicowanie cywilizacyjne i ekonomiczne i idące za tym zróżnicowanie składu
społecznego szkół sprawia, że niemała grupa będzińskich nauczycieli pracuje w trudnych
środowiskach społecznych (Śródmieście, Ksawera, część Grodźca). Wprowadzenie egzaminów
zewnętrznych unaoczniło różnice w wynikach końcowych szkół. Z uzyskaniem
satysfakcjonujących wyników od kilku lat mają problemy następujące szkoły: Gimnazjum nr 3,
Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 6 i Szkoła Podstawowa nr 4.
Sprawdzian zdają uczniowie klas VI szkół podstawowych w większości piszący
standardowy zestaw zadań. Zadania sprawdzają umiejętności grupowane w pięć kategorii:
czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystanie wiedzy w praktyce.
W informacji na temat wyników szkół będzińskich posłużono się dwoma zasadniczymi
terminami:
łatwość zestawu zadań – stosunek liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań
przez wszystkich uczniów do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania,
średnia arytmetyczna – suma wszystkich uzyskanych punktów podzielona przez ich
liczbę.
Wyniki uczniów będzińskich szkół podstawowych ilustruje tabela nr 21 i wykres nr 4.
Średnie znacznie przekraczające średnią powiatową uzyskały następujące placówki: SP nr 9, SP
nr 2, SP nr 8, SP nr 11 i SP nr 13. W większości szkół uczniowie dobrze radzili sobie
z zadaniami badającymi umiejętność czytania i korzystania z informacji, nieco gorzej było
w obszarze pisania i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Tabela 21 Wyniki sprawdzianu w 2010 roku
Jednostka Standard I Standard II
Standard III
Czytanie*
Pisanie* Rozumowanie*
Śląskie
Powiat B.
SP01
SP02
SP03
SP04
SP06
SP08
SP09
SP10
SP11
SP13

0,74
0,74
0,70
0,77
0,74
0,73
0,66
0,74
0,79
0,74
0,78
0,73

0,53
0,49
0,51
0,50
0,44
0,44
0,35
0,48
0,57
0,49
0,52
0,52

0,64
0,64
0,59
0,68
0,60
0,64
0,55
0,68
0,71
0,53
0,62
0,64

Standard IV
Korzystanie
z informacji*

Standard V
Wykorzystanie
wiedzy w praktyce*

Średni
wynik

0,59
0,59
0,59
0,59
0,57
0,59
0,55
0,61
0,64
0,58
0,60
0,60

0,52
0,52
0,48
0,63
0,54
0,46
0,35
0,55
0,50
0,44
0,47
0,50

24,34
23,94
23,02
25,54
23,20
22,86
19,50
24,48
25,84
22,38
24,12
24,02

* wyniki podane wg wskaźnika łatwości zadania w danym standardzie
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Wykres 4 Wyniki sprawdzianu w 2010 roku

Egzamin gimnazjalny zdają uczniowie klas III. Składa się on z części – humanistycznej,
matematyczno-przyrodniczej i od 2009 roku z języka obcego.
Wyniki uczniów będzińskich gimnazjów z egzaminów zewnętrznych w 2010 roku ilustrują
tabele nr 22 i 23 oraz wykresy nr 5 i 6. Po raz pierwszy od kilku lat z części humanistycznej
i matematyczno-przyrodniczej wyniki okazały się gorsze od tych uzyskanych w poprzednich
latach. Z części humanistycznej najlepsze wyniki uzyskali uczniowie Gimnazjum nr 4
i Gimnazjum nr 6, a z części matematyczno-przyrodniczej – Gimnazjum nr 4. Wyniki
z egzaminu gimnazjalnego są w stosunku do lat poprzednich nieco gorsze. Uczniowie
będzińskich gimnazjów lepiej radzili sobie z zadaniami na egzaminie z części humanistycznej,
natomiast słabsze wyniki uzyskali z części matematyczno-przyrodniczej. Bardzo dobre wyniki,
znacznie przewyższające średnią krajową, uzyskali z obu części egzaminu uczniowie Gimnazjum
nr 4 w Miejskim Zespole Szkół nr 1.
Tabela 22 Wyniki z części humanistycznej egzaminu w 2010 roku
Jednostka

Standard I
Czytanie i odbiór tekstów kultury*

Standard II Tworzenie
własnego tekstu*

Średni
wynik

Śląskie
Powiat będziński
G01
G02
G03
G04
G05
G06

0,74
0,73
0,72
0,71
0,64
0,81
0,67
0,73

0,50
0,48
0,44
0,45
0,36
0,55
0,40
0,49

31,00
30,25
29,00
29,00
25,00
34,00
26,75
30,50

* wyniki podane wg wskaźnika łatwości zadania w danym standardzie
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Wykres 5 Wyniki z części humanistycznej egzaminu w 2010 roku

Tabela 23 Wyniki z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu w 2010 roku
Jednostka

Śląskie
Powiat B.
G01
G02
G03
G04
G05
G06

Standard I
Standard II
Standard III
Stosowanie
Wyszukiwanie
Wskazywanie
terminów, pojęć i stosowanie
i opisywanie faktów,
i procedur*
informacji*
związków i zależności*

0,42
0,40
0,38
0,32
0,29
0,52
0,33
0,37

0,70
0,69
0,65
0,69
0,63
0,76
0,64
0,68

0,41
0,41
0,36
0,35
0,32
0,52
0,34
0,40

* wyniki podane wg wskaźnika łatwości zadania w danym standardzie
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Standard IV
Stosowanie
wiedzy
i
umiejętności
w praktyce*

Średni
wynik

0,36
0,34
0,32
0,32
0,27
0,43
0,33
0,37

23,73
23,15
21,46
20,89
18,87
28,16
20,37
22,67
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Wykres 6 Wyniki części humanistycznej egzaminu w 2010 roku

Bardziej obiektywnym narzędziem oceny wyników nauczania poprzez analizę wyników
egzaminu gimnazjalnego jest metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD). Metoda EWD to
zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania.
Wkład ten nazwano edukacyjną wartością dodaną. Metoda ta pozwala uwzględnić
zróżnicowanie szkół ze względu na zasoby „na wejściu”. W wypadku gimnazjów najlepszą,
dostępną miarą zasobów na wejściu są wyniki uczniów na sprawdzianie po szkole podstawowej.
Wyniki sprawdzianu mówią nie tylko o poziomie osiągnięć szkolnych ucznia na progu
gimnazjum, ale są też „nośnikiem” informacji o środowisku rodzinnym dziecka, o jego poziomie
zdolności i motywacji szkolnej. Dzieje się tak dlatego, że wyniki sprawdzianu są uwarunkowane
podobnymi czynnikami, co rezultaty egzaminu gimnazjalnego. Wskaźnik EWD dla gimnazjum
mówi o tym, na ile wysokie/niskie wyniki egzaminu gimnazjalnego uzyskali uczniowie
w porównaniu do gimnazjów w całej Polsce o danym poziomie zasobów na wejściu. Wartość
dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną efektywność nauczania, wartość ujemna na niższą
niż przeciętna efektywność. Znormalizowana i wystandaryzowana skala wyników uczniowskich
służy zarówno do prezentacji wyniku egzaminacyjnego danego gimnazjum, jak i do prezentacji
wartości wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej. W wypadku EWD skala ma swój środek
w punkcie 0. Wynik EWD równy np. 5 pkt, oznacza, że przeciętny uczeń gimnazjum otrzymał
na egzaminie gimnazjalnym o 5 punktów więcej niż by to wynikało z jego rezultatu
na sprawdzianie po szkole podstawowej.
Metoda EWD w założeniu ma sprawiedliwiej ocenić wyniki pracy danej szkoły.
W odniesieniu do wyników egzaminów będzińskich gimnazjów badanych tą metoda
na wyróżnienie zasługuje Gimnazjum nr 4 w Miejskim Zespole Szkół nr 1. W ostatnich
trzech latach szkoła ta systematycznie poprawia swoją efektywność nauczania. Ze szkoły
niewykorzystanych szans w 2007 roku przeszła do grupy szkół sukcesu. Warto zwrócić uwagę
na sytuację Gimnazjum nr 3. Podawane w raportach OKE w Jaworznie średnie wyniki
egzaminów lokują tę szkołę na ostatnim miejscu w grupie szkół gimnazjalnych w Będzinie.
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Wprowadzenie wymiaru EWD pozwoliło dojrzeć coś, co było przed okiem obserwatora
nieuzbrojonego w odpowiednie instrumenty statystyczne ukryte. Gimnazjum nr 3 systematycznie
poprawia efektywność nauczania i zbliża się do grupy szkół wspierających, tj. jest szkół o niskich
wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności. Czy szkoła ta ma szanse stać się szkołą
sukcesu na miarę Gimnazjum nr 4? Ma, choć są to szanse niewielkie. Na nabór uczniów
o wyższych wynikach na sprawdzianie, czyli o wyższym potencjale edukacyjnym, są niewielkie
nadzieje (Gimnazjum nr 3 przyjmuje dużą grupę uczniów z Ksawery i Warpia pochodzącą
ze środowisk o niższych aspiracjach edukacyjnych). By przesunąć się na osi poziomej
o kilkanaście punktów, Gimnazjum nr 3 musiałoby radykalnie poprawić efektywność i wyniki
egzaminów. Taka zmiana nie jest statystycznie wykluczona, ale tak nieprawdopodobna, że nie
wolno przed tą szkołą stawiać tak nierealnego celu. Realny poziom aspiracji tej placówki,
to podwyższenie efektywności o kilka punktów egzaminacyjnych i przejście do kategorii
„wysoka EWD i przeciętne wyniki egzaminacyjne”. Na obecnym etapie warto docenić starania
szkoły z powodzeniem wydobywającej się ze strefy szkół wymagających pomocy.
Wykres 7 Gimnazjum nr 4 w Będzinie - część humanistyczna (źródło: http://elipsy.ewd.edu.pl)

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości
dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2008-2010.
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Wykres 8 Gimnazjum nr 4 - część matematyczno-przyrodnicza (źródło: http://elipsy.ewd.edu.pl)

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości
dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2008-2010.

Wykres 9 Gimnazjum nr 3 w Będzinie - część humanistyczna (źródło: http://elipsy.ewd.edu.pl)

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości
dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2008-2010.
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Wykres 10 Gimnazjum nr 3 - część matematyczno-przyrodnicza (źródło: http://elipsy.ewd.edu.pl)

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości
dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2008-2010.

Kształcenie integracyjne i specjalne
Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą w Będzinie
uczęszczać do placówek specjalnych bądź do szkół i klas integracyjnych
lub ogólnodostępnych. Wybór należy do rodziców i często pada właśnie na klasę integracyjną
zapewniającą dziecku normalne, maksymalnie samodzielne życie w otwartym społeczeństwie.
Integracja szkolna lub przedszkolna polega na umożliwieniu dzieciom zdrowym
i niepełnosprawnym wspólnego uczęszczania do jednej klasy lub grupy.
W Szkole Podstawowej nr 11 funkcjonuje 6 oddziałów integracyjnych, w których uczy się
28 dzieci niepełnosprawnych. Uczeń niepełnosprawny ma dostosowany program nauczania
do swoich możliwości intelektualnych oraz opracowane wymagania edukacyjne
z poszczególnych przedmiotów. Specjaliści z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki,
tyflopedagogiki, psychologii i logopedii oraz rehabilitacji ruchowej prowadzą zajęcia
rewalidacyjne służące wyrównywaniu dysfunkcji rozwojowych wskazanych w orzeczeniu
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
1 września 2008 roku w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Będzinie – Gimnazjum nr 5
otwarty został pierwszy oddział integracyjny i tym samym zapoczątkowane zostało kształcenie
integracyjne na etapie gimnazjalnym w Będzinie. W roku szkolnym 2009/2010 objęło ono dwa
roczniki gimnazjalne.
Od roku 2002 funkcjonują dwa oddziały integracyjne w Przedszkolu Miejskim nr 6,
z czego jeden obejmuje opieką dzieci młodsze od 3 do 5 roku życia, drugi skupia dzieci
starsze od 6 do 10 roku życia. W grupie integracyjnej liczba dzieci wynosi od 15 do 20
w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych. W zależności od indywidualnych potrzeb dziecka,
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przedszkole proponuje pomoc specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy i rehabilitanta.
Dzięki współpracy zespołu różnych specjalistów pomoc niesiona dziecku i jego rodzinie ma
charakter wielospecjalistyczny oraz kompleksowy i pozwala na szybkie weryfikowanie diagnozy
wstępnej i modyfikowanie metod terapii – indywidualnie w odniesieniu do każdego
wychowanka.
Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, w Przedszkolu Miejskim nr 5
z oddziałem specjalnym opracowano „Program wczesnego wspomagania rozwoju
przeznaczonego dla dzieci niepełnosprawnych od 3 do 6 roku życia”. Realizację programu
rozpoczęto ze środków miasta w styczniu 2009 roku. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Dziecka zatrudnia specjalistów, którzy rozwijają aktywność, samodzielność oraz stymulują
umiejętności percepcyjne dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na potrzeby tego
zespołu zakupiono zestawy komputerowe pomocy dydaktycznych oraz program komputerowy
do realizacji zadań z zakresu wczesnego wspomagania jak również program logopedyczny
do pracy z małym dzieckiem. Zespół wczesnego wspomagania realizuje działania stymulacyjnokompensacyjne w zakresie funkcji poznawczych, percepcyjnych i sfery emocjonalno-społecznej
oraz samodzielnego funkcjonowania w środowisku. W ramach zespołu dla każdego dziecka
przewidzianych jest 8 godzin pracy w miesiącu ze specjalistami.
Zespół wczesnego wspomagania utworzony został z grupy następujących specjalistów:
logopeda pracuje 5 razy w tygodniu, realizując 1 godzinę tygodniowo z każdym dzieckiem,
oligofrenopedagog pracuje 5 razy w tygodniu, realizując 1 godzinę tygodniowo z każdym
dzieckiem,
rehabilitant pracuje 5 razy w tygodniu, realizując 9 godzin pracy w zależności
od indywidualnych potrzeb dzieci.
Wszystkie dzieci objęte wczesnym wspomaganiem uczestniczą w zajęciach organizowanych
w sali doświadczeń świata w wymiarze 4 godzin miesięcznie - każde dziecko.
Inne formy wspierania niepełnosprawnych:
organizacja kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego w szkołach
ogólnodostępnych, finansowanie zajęć rewalidacyjnych i wyrównawczych,
organizacja i finansowanie dowozu uprawnionych uczniów do następujących placówek:
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie, do oddziałów integracyjnych w Szkole
Podstawowej nr 11, do klasy integracyjnej w Miejskim Zespole Szkół nr 3 – Gimnazjum
nr 5, do oddziału specjalnego w Przedszkolu Miejskim nr 5, do klas integracyjnych
i ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu
i Katowicach,
od września 2010 roku gmina Będzin organizuje dowóz 60 uczniów niepełnosprawnych
do różnych placówek oświatowych, a 5 uczniom zwraca koszty dowozu organizowanego
przez rodziców.

Bezpieczna szkoła. Pomoc materialna dla uczniów
Bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki.
Samorząd Będzina – zgodnie z przyjętym „Programem Edukacyjnym dla Miasta Będzina” –
podejmował i podejmuje nadal wiele działań mających na celu zagwarantowanie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

- 33 -

Oświata w Będzinie – rok szkolny 2009/2010

Troską
władz
samorządowych
Będzina
jest
bezpieczna
droga
dzieci
do szkoły. Ze środków miasta zatrudnia się strażników szkolnych zapewniających uczniom
Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 10, Miejskiego
Zespołu Szkół nr 1 i Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 bezpieczne przejście przez ruchliwe jezdnie.
Rozwiązanie to na pewno przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa dzieci.
W roku szkolnym 2009/2010 kontynuowano zadania zapewniające uczniom bezpieczeństwo
w drodze do szkoły i na terenie szkoły:











monitoring zewnętrzny funkcjonuje we wszystkich szkołach, w części placówek
wprowadzono monitoring wewnętrzny (MZS 1, MZS 2, G 1), rozbudowano monitoring
w SP 8, G 1 i MZS 2,
systematycznie ze środków miasta wprowadza się monitoring zewnętrzny
w przedszkolach – aktualne kamery działają w PM 4, PM 5, PM 9, PM 13, PM 14,
systematycznie prowadzone są przeglądy placów zabaw oraz boisk szkolnych,
na ulicach w pobliżu szkół i przedszkoli znajdują się odpowiednie znaki poziome
i pionowe oraz w niektórych miejscach progi zwalniające, bezpośrednie wyjścia ze szkół
i przedszkoli zabezpieczono barierkami ochronnymi; znaki poziome i pionowe
w pobliżu placówek oświatowych muszą być jednak systematycznie odnawiane
i modernizowane, zwłaszcza należałoby stopniowo wymieniać istniejące znaki
na nowoczesne wyraźniej sygnalizujące konieczność zachowania ostrożności w pobliżu
szkoły lub przedszkola,
systematycznie
poprawia
się
standard
placówek,
przeprowadza
remonty
z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb,
szkoły opracowały i realizują programy wychowawcze oraz profilaktyczne,
aktywny udział szkół w projektach służących poprawie bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w placówkach oświatowych,
wzbogacanie procesu dydaktyczno-wychowawczego o dodatkową ofertę zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Pomoc materialna dla uczniów
Na kondycję dzieci i młodzieży w naszym mieście ma duży wpływ zróżnicowanie sytuacji
materialnej rodzin. Bezrobocie, ubóstwo, rozbicie rodzin, trudna sytuacja mieszkaniowa to
zjawiska szczególnie frustrujące dla młodych ludzi. O skali problemów świadczą następujące
zjawiska:
1) bezpłatnym dożywianiem objęto w roku szkolnym 2009/2010 – 13,7 % uczniów szkół
podstawowych, 8,22 uczniów gimnazjów i 9,14 % wychowanków przedszkoli,
2) stypendia szkolne przyznano w roku szkolnym 2009/2010 – 9 % uczniom szkół
podstawowych i gimnazjów.
W celu złagodzenia problemów społecznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansuje
dożywianie uczniów i przedszkolaków.
Do sukcesów należy zaliczyć dobre zdiagnozowanie potrzeb społecznych i odpowiednie
przygotowanie wniosków skutkujących przyznaniem Będzinowi środków na realizację
rządowych programów „Wyprawka szkolna” i „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Rodzice
uczniów klas trzecich szkół podstawowych otrzymali dofinansowanie pobytu dzieci na tzw.
„zielonych szkołach” nie tylko ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, ale także ze środków miasta.
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Stypendia motywacyjne
Motywacyjny charakter ma system stypendialny obowiązujący w naszym mieście od kilku lat
i zawarty w regulaminie Stypendium Miasta Będzina dla najzdolniejszych uczniów
i studentów, mieszkańców Będzina. W listopadzie 2009 roku za osiągnięcia w roku szkolnym
i akademickim 2008/2009 stypendia otrzymało 33 uczniów i 2 studentów. Stypendium
przyznano za szczególne osiągnięcia: w dziedzinie nauki uczniom z wysokimi średnimi ocen
i jednocześnie laureatom ogólnopolskich konkursów wiedzy, laureatom i uczestnikom finałów
wojewódzkich olimpiad przedmiotowych i wojewódzkich konkursów wiedzy, zdobywcom
wyróżnień w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach artystycznych, uczestnikom
finałów międzynarodowych zawodów sportowych, zdobywcom I, II i III miejsc
w ogólnopolskich i wojewódzkich zawodach sportowych indywidualnych i zespołowych.
Wykres 11

Stypendia socjalne:
Zgodnie z obowiązującym prawem pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do
czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym
umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych
dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
W październiku 2009 wydano 428 decyzji o przyznaniu stypendiów szkolnych (w tym 238
dla uczniów szkół podstawowych, 110 – gimnazjów, 75 – szkół ponadgimnazjalnych i 5 – szkół
policealnych) dotyczących pomocy w roku szkolnym 2009/2010. Ponadto wydano w 2009 roku
21 decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego.
W 2009 roku na stypendia szkolne przeznaczono 200.786,35 zł, a na zasiłki – 5.450 zł.
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Wykres 12

Dofinansowanie „zielonych szkół”
Co roku miasto zabiega o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły”.
W ich trakcie dzieci uczestniczą m.in. w zabiegach profilaktyczno–leczniczych i zajęciach
sportowych oraz wycieczkach krajoznawczych połączonych z edukacją ekologiczną. Miasto
przeznacza na ten cel także własne środki. Dzięki temu w programie rocznie bierze udział
ok. 400 dzieci z klas trzecich szkół podstawowych. W 2009 kwota dofinansowania wyjazdu
jednego dziecka przyznawana przez WFOSiGW wynosiła 130 zł, ze środków miasta 150 zł.
Dodatkowe dofinansowanie w wysokości około 400 zł przyznano 64 dzieciom z rodzin ubogich.

Dofinansowanie pracodawców
Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) miasto Będzin w 2009 roku dofinansowało
kształcenie młodocianych uczniów w łącznej wysokości 61.619,14 zł. Pracodawcom przekazano
zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, zarówno tych, którzy ukończyli
przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie
kwalifikacji zawodowych, jak i tych, którzy brali udział w przyuczeniu do zawodu.
Tabela 24
Liczba
pracodawców
8

Nauka zawodu
Liczba
Kwota
młodocianych dofinansowania
pracowników
7
54.769,78

Przyuczenie do pracy
Liczba
Liczba
Kwota
pracodawców
młodocianych dofinansowania
pracowników
2
2
6.849,36
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Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi
Liczba zatrudnieniowych pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach
związana jest zasadniczo z liczbą uczniów lub wychowanków, organizacją placówki, liczbą
oddziałów, liczbą nauczycielskich etatów wsparcia, z realizowanymi dodatkowymi zadaniami
(np. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w drodze do szkoły, administrowanie i obsługa hal
sportowych przy MZS nr 4 i SP nr 4, administrowanie przez Przedszkole Miejskie nr 11
budynkiem byłej Szkoły Podstawowej nr 12, prowadzenie oddziału żłobkowego przez PM nr 13),
z organizacją zajęć popołudniowych, działalnością stołówki szkolnej, świetlicy,
funkcjonowaniem oddziałów integracyjnych. Liczba zajęć wpływa na liczbę pomieszczeń
wykorzystywanych do nauczania, czas eksploatacji tych pomieszczeń, a to z kolei wpływa
na zapotrzebowanie na szkolną administrację i obsługę techniczną.
Tabele nr 25 i 26 przedstawiają stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi
w szkołach i przedszkolach na dzień 30 września 2009 roku.
Tabela 25

woźna oddziałowa

1,50
1,00

1,00
1,00

2,00
1,00 1,00

2,00
1,00

8,00
5,25

1,00 2,00
1,00

21,50
15,75

1,00
1,00

1,00 2,00
1,00

1,00
1,25

1,00
1,00

1,00
1,50

1,75
1,00

6,00
4,75

1,00

1,00
1,00 0,75

17,15
14,25

1,50

1,00
1,00

1,00
1,00

0,50
0,75

1,00
1,00 3,17

1,00
0,75

1,00
1,00

4,00
4,00

1,00

1,00 0,75
0,88

12,75
11,50

SP04
SP06

1,50

1,00
1,00

1,00
0,75

1,00
0,50

1,00 2,75
0,88

1,00
0,88

1,00
1,00

4,00
2,64

1,00 1,00
1,00

15,00
11,70

SP08

1,00 1,00
8,90 12,00 10,75

1,00
1,50

1,00
1,00

1,40

SP11
SP01

SP10

Suma

1,50

kucharka

0,50 1,00
1,00
1,00 3,00
3,50 10,38 10,88 9,50 12,63 2,00 13,75 55,64

1,00 1,00
1,00
1,00

woźny

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

szatniarz

13,08
19,37

1,00

1,00
1,00

strażnik

sprzątaczka

1,38

1,00
1,00

sekretarka

8,00

4,00
6,00

1,00

palacz

1,00

1,00
1,00

G01
G03
MZS01
MZS02
MZS03
MZS04

konserwator

4,00

0,50
2,00 1,00

Szkoła

intendent

1,00
1,00 3,58
1,00

dozorca

sekretarz szkoły

pomoc kuchenna

obsługa hali sportowej

Stanowisko

główny księgowy

Etaty

Suma

0,75
1,50
13,00
4,75 2,00 12,38 4,50 173,05
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pomoc nauczyciela

2,50

1,00

woźna oddziałowa

pomoc kuchenna

0,50

referent

pomoc administracyjna

pielęgniarka

palacz

1,00

opiekunka dziecięca

kucharka

1,00 0,75

intendent

główny księgowy

1,38 1,00

konserwator

PM10

dozorca

Przedszkole

Tabela 26

4,75

Suma

13,88
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PM11
PM12
PM13
PM14
PM15
PM01
PM02
PM04
PM05
PM06
PM08
PM09
Suma

1,00
1,38
1,38 1,00
1,38
1,50 1,00
0,75
1,25
1,00
1,38
0,50
0,50
13,38

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
8,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
13,00

6,92
1,00 1,00
1,17
0,75
1,00
0,50 1,00
2,00 1,00
4,00 10,88
1,00 1,00 2,00
1,00 0,75 3,50 1,00
8,50 22,13
0,50 1,00
2,00 1,00
4,00 10,88
0,50 1,00
3,00 1,50
5,00 14,50
9,50
0,50 1,00
2,00 1,00
4,00
0,75 1,00
0,50 2,00 1,00
5,00 13,00
0,75 1,00
0,50 2,00 1,00
5,00 13,50
0,75 1,00
1,00
2,00 1,00 0,50 5,00 14,25
0,50 1,00
0,50 2,00 1,00
5,00 13,38
9,00
0,50 1,00
1,50 1,00
3,50
0,50 1,00
2,00 1,00 0,50 4,00 11,50
8,50 13,00 2,00 1,17 2,00 2,75 26,50 13,25 1,00 58,75 163,29

Finansowanie zadań oświatowych
Dobre wychowanie i wykształcenie młodych ludzi jest jedną z najważniejszych spraw
dla większości mieszkańców. Rzeczywisty wysiłek, aby zapewnić dzieciom i młodzieży dobrą
edukację buduje zaufanie i szacunek do lokalnych władz. Społeczność lokalna ma prawo
oczekiwać takiej lokalnej polityki oświatowej, która pomimo trudności służyć będzie rozwojowi
młodych ludzi.
Szkoły i przedszkola nie mogą być postrzegane jedynie jako główni „konsumenci” budżetu
gminy ograniczający rozwój miasta w innych dziedzinach życia społecznego. Dzięki
Programowi Edukacyjnemu dla Miasta Będzina, tego typu myślenie w naszym mieście znacznie
ograniczono. W roku szkolnym 2009/2010 władze samorządowe konsekwentnie realizowały
dobrą lokalną politykę oświatową, angażując znaczne środki na realizacje zadań z zakresu
edukacji i wychowania. Oświata jest jednym z największych działów w budżecie miasta.
Na realizację zadań oświatowych miasto Będzin otrzymuje z budżetu państwa subwencję
oświatową. Przeznaczona ona jest na funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjów.
Pomimo jej wzrostu w 2008 roku o 11,6% w stosunku do roku 2007, w 2009 roku o 6,5%
w stosunku do roku 2008 oraz o 8 % w roku 2010 w stosunku do 2009 roku nie zabezpiecza ona
środków potrzebnych na funkcjonowanie szkół. Gmina z roku na rok przeznacza coraz większe
środki na ten cel. Zakres realizowanych wydatków i otrzymanej subwencji przedstawiono
w tabeli nr 27 oraz na wykresie nr 13 i 14.
Plany finansowe w 2009 roku zabezpieczyły wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń
w kwocie 32.870.007 złotych, które stanowiły 77 % zrealizowanego budżetu. Wypłacono
dwukrotnie wyrównania dla nauczycieli zgodnie z nowelizacją rozporządzenia płacowego z mocą
od 1 stycznia i 1 września. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach oświatowo-wychowawczych zostały
dostosowane do obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę 1.317 złotych oraz
nowelizacji rozporządzenia płacowego. Wydatki płacowe uwzględniały wypłatę wynagrodzeń
dla nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych, wprowadzonych w trakcie roku
szkolnego dodatkowych zajęć dla uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym
i nauczaniu indywidualnym, skutki awansu zawodowego nauczycieli, funkcjonowanie oddziału
specjalnego w PM 5, oddziałów integracyjnych w PM 6 i SP 11, oddziałów sportowych w MZS
1, MZS 2, MZS 4 i G1, a także utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w SP 4, 10 i MZS
2, oddziałów integracyjnych w gimnazjum w MZS 3.
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Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek były w trakcie roku analizowane i na bieżąco
zabezpieczane.
W planach finansowych placówek wydatkowano kwotę 1.365.271 złotych na remonty szkół
i przedszkoli. Na zadania inwestycyjne przeznaczono następujące środki: budowa boiska
sportowego przy SP nr 8 – 137.813 zł i termomodernizacje budynku MZS nr 2- 3.582.128 zł.
Tabela 27 Udział subwencji w wydatkach subwencjonowanych na oświatę
Zadanie
Szkoły
podstawowe

2007

2008

2009

2010

16.355.873

17.408.779,55

18.795.864,83

19.782922,00

7.072.970

7.430.564,80

8.058.331,40

8.422.220,00

132.052

140.038,35

144.832,12

93.634,00

0

669.648,19

869.602,79

911.867,00

177.135

204.350,00

225.960,00

225.330,00

Świetlice szkolne
Razem

701.189
24.439.219

851.969,63
26.705.360,52

942.145,69
1.148.117,00
29.036.736,83 30.584.090,00*

Subwencja

16.073.580

17.940.985,00

19.115.721,00

20.647.507,00

65,7

67,18

65,83

67,51

34,3

32,82

34,17

32,49*

Gimnazja
Doskonalenie
nauczycieli
Stołówki szkolne
ZFŚŚ emeryci
nauczyciele

Udział subwencji
w wydatkach
bieżących (%)
udział miasta (%)

* kwota nie uwzględnia dodatkowych środków znajdujących się w rezerwie budżetowej miasta przeznaczonych na
skutki podwyżek dla nauczycieli, środki te przekazane zostaną do szkół i przedszkoli w listopadzie 2010 r.
** po uzupełnieniu planów budżetowych o dodatkowe środki z rezerwy budżetowej miasta na wynagrodzenia
rzeczywisty udział miasta będzie większy (ok. 34 %).

Wykres 13
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Wykres 14

Wykres 15
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Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
Tabela 28
Wyszczególnienie
Ogółem wydatki
w tym:
- wydatki bieżące
z tego płacowe
dotacje
- wydatki majątkowe

Wykonanie I – XII/09
19.001.081,88
18.902.826,12
14.670.902,65
2.920,60
98.255,76

Wydatki płacowe (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wyniosły 14.670.902,65 zł i stanowiły
77,21 % poniesionych wydatków budżetowych.
Szczegółowe informacje o wydatkach:
§ 2310 – wykonanie – 2.920,60 zł
Przekazano refundacje kosztów nauki religii prowadzonej dla uczniów będzińskich szkół przez
Dąbrowę Górniczą i Sosnowiec.
§ 3020 – wykonanie – 25.058,66 zł
W ramach środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacono zapomogi
zdrowotne dla nauczycieli na kwotę 6.531,23 zł, zakupiono odzież ochronną i środki ochrony
osobistej dla pracowników, mleko dla palaczy na kwotę 18.527,43 zł.
§ 4010 – wykonanie – 11.670.155,70 zł
Wypłacono:
wynagrodzenia dla nauczycieli na kwotę - 9.017.490,54 zł
wynagrodzenia dla administracji na kwotę - 786.144,91 zł
wynagrodzenia dla obsługi na kwotę
- 1.684.369,13 zł
odprawy na kwotę
- 28.531,21 zł
jubileusze na kwotę
- 127.547,52 zł
ekwiwalent za urlop na kwotę
- 19.046,39 zł
zagospodarowanie na kwotę
7.026,00 zł
§ 4040 – wykonanie – 834.840,02 zł
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla: nauczycieli – 673.172,43 zł, administracji –
57.566,45 zł, obsługi – 104.101,14 zł
§ 4110 – wykonanie - 1.844.863,58 zł
Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne.
§ 4120 – wykonanie – 294.443,35 zł
Odprowadzono składki na Fundusz Pracy.
§ 4170 – wykonanie – 26.600,00 zł
Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za wykonanie dokumentacji do przetargów,
prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów.
§ 4210 – wykonanie – 350.623,50 zł
Z ogólnej kwoty przeznaczonej na materiały i wyposażenie – 95.500,20 zł wydano na zakup
koksu w Szkole Podstawowej nr 8, węgla w Szkole Podstawowej nr 6, kwotę 16.444,51 zł.
na zakup materiałów do remontów i konserwacji, 32.452,75 zł. na zakup materiałów biurowych,
50.369,51 zł. na zakup środków czystości oraz 22.523,36 zł. na prenumeratę czasopism,
106.424,68 zł. przeznaczono na doposażenie szkół w sprzęt szkolny, 3.266,67 zł. na wyposażenie
kuchni. Pozostała kwota – 23.641,82 zł. wykorzystana została na zakup drobnych przedmiotów,
sprzętu sportowego, leków oraz materiałów gospodarczych.
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§ 4240 – wykonanie – 187.820,55 zł
Zakupione zostały e-booki dla uczniów klas III z SP 10 i MZS 1 w ramach programu
pilotażowego „Lekki jak piórko – multimedialna szafka dla ucznia” na kwotę 74.508 zł.
W ramach dotacji z budżetu państwa zakupiono wyposażenie do miejsc zabaw w szkołach
podstawowych na kwotę 97.403,74 zł. Na pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki
do bibliotek szkolnych wydatkowano 15.908,81 zł
§ 4260 – wykonanie – 1.679.571,21 zł
Wydatki dotyczyły dostawy energii elektrycznej na kwotę 437.998,60 zł, cieplnej na kwotę
915.821,79 zł, gazu na kwotę 193.334,10 zł. oraz wody na kwotę 132.416,72 zł.
§ 4270 – wykonanie – 771.884,18 zł
Zrealizowane wydatki to: konserwacje i naprawy sprzętu - 18.646,81 zł, wykonanie dokumentacji
przetargowej - 5.585,69 zł, roboty remontowe - 747.651,68 zł
Szkoła Podstawowa nr 1
5.000,00 zł
remont schodów wejściowych do budynku szkoły.
Szkoła Podstawowa nr 4
33.500,00 zł
remont auli i 2 sal dydaktycznych oraz usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Szkoła Podstawowa nr 6
84.268,00 zł
wymiana okien w części budynku, malowanie pomieszczeń szkolnych, remont dachu oraz
remont instalacji kanalizacyjnej.
Szkoła Podstawowa nr 8
38.977,89 zł
modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych, cyklinowanie sal lekcyjnych, gabinetu
dyrektora i pedagoga.
Szkoła Podstawowa nr 10
42.331,44 zł
remont korytarza i pomieszczeń lekcyjnych, malowanie świetlicy, naprawa instalacji
elektrycznej oraz wymiana zaworów w wymiennikowni.
Szkoła Podstawowa nr 11
156.247,60 zł
wymiana okien w części budynku, malowanie klas i wymiana wykładziny podłogowej,
remont dachu nad kuchnią i przewiązką.
Miejski Zespół Szkół nr 1
59.351,90 zł
remont sanitariatów chłopców, malowanie korytarza na II piętrze.
Miejski Zespół Szkół nr 2
187.456,76 zł
remont sal i sanitariatów w segm. B, malowanie sal lekcyjnych i sanitariatów w segm. D,
malowanie stołówki, częściowa wymiana oświetlenia, usunięcie awarii wodnokanalizacyjnej – segm. B.
Miejski Zespół Szkół nr 3
67.110,74 zł
częściowa wymiana okien, remont toalety w celu przystosowania jej do korzystania przez
osoby niepełnosprawne, zabudowa kaloryferów na korytarzach w sanitariatach, naprawa
kotła c.o., naprawa tynku na elewacji budynku szkoły.
Miejski Zespół Szkół nr 4
73.407,35 zł
remont świetlicy, prace dekarskie, remont sali dydaktycznej, malowanie małej sali
gimnastycznej, remont korytarza i przewiązki na parterze, usunięcie awarii instalacji
kanalizacyjnej.
§ 4280 – wykonanie – 21.968,00 zł
Środki przeznaczono na badania okresowe pracowników.
§ 4300 – wykonanie – 325.342,52 zł
Środki przeznaczono na opłaty pocztowe i RTV, wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi
kominiarskie, ochronę obiektów szkolnych, oczyszczalnię ścieków MZS 4, usługi informatyczne,
konserwację dźwigów, przegląd instalacji gazowej, odgromowej i ppoż., deratyzację obiektu
szkolnego, badanie przydatności wody do użytku, utylizację odpadów z kuchni szkolnych,
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naprawę sprzętów, utylizację sprzętu elektronicznego, przeglądy budynków, konserwację
instalacji alarmowej oraz odśnieżanie dachów.
§ 4350 – wykonanie – 11.799,45 zł
Dokonano zapłaty za usługi dostępu do sieci Internet.
§ 4360 – wykonanie – 1.968,65 zł
Dokonano zapłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.
§ 4370 – wykonanie – 40.985,36 zł
Dokonano zapłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.
§ 4410 – wykonanie – 3.679,02 zł
Kwota przeznaczona na pokrycie delegacji pracowników oraz na zakup biletów na przejazdy
miejscowe pracowników.
§ 4430 – wykonanie – 43.312,50 zł
Kwota przeznaczona została na kontynuację ubezpieczenia budynków i boisk szkolnych.
§ 4440 – wykonanie – 693.934,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
§ 4700 – wykonanie – 13.315,00 zł
Środki przeznaczono na szkolenia pracowników.
§ 4740 – wykonanie – 12.869,10 zł
Środki przeznaczono na zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek.
§ 4750 – wykonanie – 44.871,17 zł
Zakupiono akcesoria komputerowe, programy i licencje.
§ 6050 – wykonanie – 38.269,80 zł
Wydatkowano kwotę 14.980 złotych na budowę boisk w SP 8 (wycinka drzew) oraz
przygotowanie dokumentacji (inwentaryzacja) do planowanej termomodernizacji SP 10 – 16.104
złotych oraz zakupiono i zamontowano pompy c.o. w MZS 3 na kwotę 7.185,80 złotych.
§ 6060 – wykonanie – 59.985,96 zł
Zakupiono kserokopiarki w SP 8 – 7.991,00 zł, SP 10 – 8.000 zł i MZS 4 – 7.999,54 zł, sprzęt
komputerowy w SP 11 – 6.000 zł oraz wyposażenie kuchni w MZS 1 – 7.528,62 zł, MZS 3 –
5.976,80 zł oraz tablice interaktywne MZS 1 – 10.000,00 zł, MZS 4 – 6.490 zł.
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
Tabela 29
Wyszczególnienie
Ogółem wydatki
w tym:
- wydatki bieżące
z tego płacowe
- wydatki majątkowe

Wykonanie I – XII/09
260.159,95
260.159,95
225.757,97
0,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola
Tabela 30
Wyszczególnienie
Ogółem wydatki
w tym:
- wydatki bieżące
z tego płacowe
dotacje
- wydatki majątkowe

Wykonanie I – XII/09
11.360.929,09
11.274.348,41
8.911.302,85
197.732,00
86.580,68
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Wydatki płacowe (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wyniosły 8.911.302,85 zł. i stanowiły 78,44
% poniesionych wydatków budżetowych.
Szczegółowe informacje o wydatkach:
§ 2310 – wykonanie – 90.757,00 zł
Dokonano zwrotu dotacji dla gminy Katowice, Sosnowiec, Siemianowice, Bytom i Dąbrowa
Górnicza na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie
tych gmin, a są mieszkańcami Będzina na kwotę ogółem 89.490,16 złotych. Dla gmin
realizujących naukę religii dzieci przedszkolnych Kościoła Zielonoświątkowego oraz
Prawosławnego dokonano zwrotu kosztów na kwotę 1.266,84 zł.
§ 2540 – wykonanie – 106.975,00 zł
dotacja dla Przedszkola Prywatnego „U Buni”
70.020,00 zł
dotacja dla Przedszkola Artystycznego BTM „Dominanta” 36.955,00 zł
§ 4010 – wykonanie – 7.156.619,72
Wypłacono:
wynagrodzenia dla nauczycieli na kwotę
- 3.842.693,92 zł
wynagrodzenia dla administracji na kwotę
- 631.466,61 zł
wynagrodzenia dla obsługi na kwotę
- 2.544.746,82 zł
wypłacono odprawy na kwotę
- 41.657,02 zł
wypłacono jubileusze na kwotę
- 88.305,66 zł
wypłacono ekwiwalenty za niewykorzystany urlop
7.749,69 zł
§ 4040 – wykonanie – 473.549,12 zł
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla: nauczycieli – 278.864,76 zł, administracji –
7.596,11 zł, obsługi – 147.088,25 zł
§ 4110 – wykonanie – 1.099.362,55 zł
Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne.
§ 4120 – wykonanie – 177.571,46 zł
Odprowadzono składki na Fundusz Pracy.
§ 4210 – wykonanie - 223.389,28 zł
Wydatkowano z przeznaczeniem na: prenumeratę czasopism zakup środków czystości, materiały
biurowe, sprzęt gospodarstwa domowego (doposażenie pionu kuchennego), wyposażenie, opał,
leki do apteczki, materiały do drobnych prac remontowych i konserwacji, drobne przedmioty
i materiały gospodarcze
§ 4240 – wykonanie – 13.746,81 zł
Zakupiono pomoce dydaktyczne.
§ 4260 – wykonanie – 621.758,88 zł
Z przeznaczeniem na: energię elektryczną - 141.265,49 zł, energię cieplną - 264.450,10 zł, gaz 145.017,80 zł, wodę - 71.025,49 zł
§ 4270 – wykonanie – 571.101,13 zł
Zrealizowane wydatki to: konserwacje i naprawy sprzętu - 32.148,32 zł, wykonanie dokumentacji
przetargowej - 5.978,00 zł, roboty remontowe - 532.974,81 zł
Przedszkole Miejskie nr 1
6.000,00 zł
malowanie pomieszczeń, naprawa dachu i wymiana pompy co.
Przedszkole Miejskie nr 2
68.339,68 zł
remont kuchni.
Przedszkole Miejskie nr 4
38.549,56 zł
cyklinowanie i malowanie parkietu, malowanie 2 sal dydaktycznych, usunięcie awarii
wod.-kan., remont ściany zewnętrznej budynku.
Przedszkole Miejskie nr 5
1.239,81 zł
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naprawa podłoża przy wejściu głównym do budynku (prace związane
z zabezpieczeniem lokalu mieszkalnego przed przenikaniem wody deszczowej).
Przedszkole Miejskie nr 6
2.318,00 zł
rozbiórka elementów architektury ogrodowej, czyszczenie kanalizacji.
Przedszkole Miejskie nr 8
59.786,75 zł
wykonanie drogi dojazdowej do budynku przedszkola.
Przedszkole Miejskie nr 9
86.187,81 zł
wymiana stolarki okiennej, malowanie holu i wybranych pomieszczeń.
Przedszkole Miejskie nr 10
34.120,27 zł
wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont sali teatralnej i korytarza przy sali,
położenie wykładziny w sali teatralnej .
Przedszkole Miejskie nr 11
43.530,00 zł
naprawa i konserwacja dachu, czyszczenie rynien spustowych, naprawa obróbek
blacharskich.
Przedszkole Miejskie nr 12
4.000,00 zł
wymiana części oświetlenia.
Przedszkole Miejskie nr 13
71.889,99 zł
remont 2 sanitariatów w salach dydaktycznych wraz z wymianą instalacji wod. – kan.
i punktów świetlnych, malowanie sal.
Przedszkole Miejskie nr 14
17.638,09 zł
remont pieca co, malowanie kuchni, wymiana opraw oświetleniowych.
Przedszkole Miejskie nr 15
99.374,85 zł
remont kuchni, holu, sal zajęć, wymiana drzwi, wymiana stolarki okiennej, roboty
dekarsko-blacharskie.
§ 4300 – wykonanie – 124.566,09 zł
Środki przeznaczono na opłaty pocztowe i RTV, wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi
kominiarskie, dozór techniczny, przegląd instalacji gazowej, odgromowej i ppoż., deratyzację
obiektów, badanie przydatności wody do użytku, utylizację odpadów z kuchni, naprawę
sprzętów, utylizację sprzętu elektronicznego, przeglądy techniczne budynków, konserwację
instalacji alarmowej.
§ 4350 – wykonanie – 8.710,69 zł
Dokonano zapłaty za usługi dostępu do sieci Internet.
§ 4370 – wykonanie – 33.910,48 zł
Dokonano zapłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.
§ 4430 – wykonanie – 13.799,00 zł
Ubezpieczenie budynków przedszkolnych i wyposażenia.
§ 4440 – wykonanie – 456.626,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
§ 4700 – wykonanie – 15.223,60 zł
Środki przeznaczono na szkolenia pracowników.
§ 4740 – wykonanie – 7.378,67 zł
Środki przeznaczono na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych.
§ 4750 – wykonanie – 26.995,62 zł
Zakupiono akcesoria komputerowe, programy i licencje.
§ 6050 – wykonanie – 13.390,72 zł
Założono urządzenia monitorujące w PM nr 9.
§ 6060 – wykonanie – 73.189,96 zł
Dokonano wydatków majątkowych na wyposażenie kuchni w PM 2 – 15.000 zł, PM 4 – 5.000 zł,
PM 5 – 5.989,96 zł, PM 11 – 5.000 zł, zakupiono okap kuchenny dla PM 5 – 3.600 zł, zakupiono
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zestaw komputerowy w PM 6 - 3.600 zł oraz zakupiono wyposażenie placu zabaw w PM 1 –
10.000 zł, PM 9 – 15.000 zł i PM 12 – 10.000 zł.
Rozdz. 80110 – Gimnazja
Tabela 31

Wyszczególnienie
Ogółem wydatki
w tym:
- wydatki bieżące
z tego płacowe
dotacje
- wydatki majątkowe

Wykonanie I – XII/09
8.060.443,40
8.036.844,40
7.307.560,55
1.302,68
23.599,00

Wydatki płacowe (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wyniosły 7.307.560,55 zł. i stanowiły
90,66 % poniesionych wydatków budżetowych.
Szczegółowe informacje o wydatkach:
§ 2310 – wykonanie – 1.302,68 zł
Przekazano refundacje kosztów nauki religii prowadzonej dla uczniów będzińskich szkół przez
Dąbrowę Górniczą i Katowice.
§ 4010 – wykonanie – 5.814.818,48 zł
Wypłacono:
wynagrodzenia dla nauczycieli na kwotę
- 5.280.968,90 zł
wynagrodzenia dla administracji na kwotę
- 169.437,91 zł
wynagrodzenia dla obsługi na kwotę
- 281.174,68 zł
wypłacono zagospodarowania dla nauczycieli na kwotę
- 10.462,00 zł
wypłacono jubileusze na kwotę
- 63.381,30 zł
wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop na kwotę
9.393,69 zł
§ 4040 – wykonanie – 421.668,95 zł
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla: nauczycieli – 392.589,68 zł, administracji –
12.154,44 zł, obsługi – 16.924,53 zł
§ 4110 – wykonanie – 920.422,87 zł
Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne.
§ 4120 – wykonanie – 147.950,27 zł
Odprowadzono składki na Fundusz Pracy.
§ 4210 – wykonanie – 73.452,57 zł
Wydatkowano z przeznaczeniem na: prenumeratę czasopism zakup środków czystości, materiały
biurowe, wyposażenie kuchni, wyposażenie, opał, leki, materiały do drobnych prac remontowych
i konserwacji, drobne przedmioty i materiały gospodarcze
§ 4240 – wykonanie – 3.907,17 zł
Zakupiono pomoce dydaktyczne i książki do bibliotek szkolnych.
§ 4260 – wykonanie – 99.606,91 zł
z tego: energia elektryczna - 41.312,64 zł, cieplna - 43.717,58 zł, woda - 14.576,69 zł
§ 4270 – wykonanie – 89.535,70 zł
Zrealizowane wydatki to: konserwacje i naprawy sprzętu - 4.890,84 zł, roboty remontowe
84.644,86 zł, z tego:
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Gimnazjum nr 1
44.035,51 zł
remont podłóg w świetlicy, bibliotece, archiwum szkolnym, malowanie sal
i korytarzy, podwyższenie balustrady schodowej.
Gimnazjum nr 3
40.609,35 zł
remont sanitariatów, malowanie kuchni, malowanie lamperii na parterze budynku.
§ 4300 – wykonanie – 82.080,42 zł
Środki przeznaczono na: opłaty pocztowe i RTV, wywóz nieczystości, ochronę budynku,
transport, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje sprzętu, przeglądy p/poż., usługi
internetowe, przegląd techniczny budynku, mycie okien na sali gimnastycznej, deratyzację,
badanie wody, utylizację odpadów kuchennych
§ 4350 – wykonanie – 1.675,36 zł
Dokonano zapłaty za usługi dostępu do sieci Internet.
§ 4370 – wykonanie – 8.282,59 zł
Dokonano zapłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.
§ 4430 – wykonanie – 9.296,00 zł
Kontynuacja ubezpieczenia budynków i boisk w Gimnazjum nr 1 i 3.
§ 4440 – wykonanie – 343.460,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
§ 4750 – wykonanie – 6.162,03 zł
Zakupiono akcesoria komputerowe, programy i licencje.
§ 6050 – wykonanie – 20.000,00 zł
Wykonano projekt i dokumentację kosztorysową na modernizację sal gimnastycznych w MZS 2
§ 6060 – wykonanie – 3.599,00 zł
Wydatkowano środki na zakup sprzętu komputerowego w G nr 3.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Tabela 32

Wyszczególnienie
Ogółem wydatki
w tym:
- wydatki bieżące
z tego płacowe
- wydatki majątkowe

Wykonanie I – XII/09
400.569,29
400.569,29
34.994,47
0,00

§ 4170 – wykonanie – 30.458,00 zł
Środki przeznaczono na wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w trakcie
dowozu do szkół.
§ 4300 - wykonanie – 365.574,82 zł
Kwota 79.848,97 zł przeznaczona została na opłacenie dowozu uczniów z Podłosia
do Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Będzinie - Łagiszy oraz kwotę 285.725,85 zł na dowóz
dzieci niepełnosprawnych do szkół kształcenia specjalnego i oddziałów integracyjnych.

- 47 -

Oświata w Będzinie – rok szkolny 2009/2010

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Tabela 33

Wyszczególnienie
Ogółem wydatki
w tym:
- wydatki bieżące
z tego płacowe
dotacje
- wydatki majątkowe

Wykonanie I – XII/09
176.137,26
176.137,26
11.365,06
12.000,00
0,00

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne
Tabela 34

Wyszczególnienie
Ogółem wydatki
w tym:
- wydatki bieżące
z tego płacowe
- wydatki majątkowe

Wykonanie I – XII/09
869.602,79
869.602,79
825.098,92
0,00

Wydatki płacowe §§ (4010, 4040, 4110, 4120) wyniosły 825.098,92 zł. i stanowiły 94,88 %
poniesionych wydatków budżetowych.
Szczegółowe informacje o wydatkach:
§ 4010 – wykonanie – 665.682,56 zł
Wypłacono wynagrodzenia dla: administracji na kwotę - 200.009,80 zł, obsługi na kwotę452.538,04 zł, jubileusze na kwotę - 13.134,72 zł
§ 4040 – wykonanie – 40.151,53 zł
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla administracji – 13.712,69 zł, obsługi 26.438,84 zł
§ 4110 – wykonanie – 103.761,32 zł
Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne.
§ 4120 – wykonanie – 15.503,51 zł
Odprowadzono składki na Fundusz Pracy.
§ 4210 – wykonanie – 2.591,86 zł
Zakupiono środki czystości i wyposażenie stołówek.
§ 4440 – wykonanie – 34.662,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazany został w 100 %.
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność
Tabela 35

Wyszczególnienie
Ogółem wydatki
w tym:
- wydatki bieżące
z tego płacowe
- wydatki majątkowe

Wykonanie I – XII/09
393.934,69
393.934,69
15.341,42
0,00
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§ 3040 – wykonanie 11.992,11 zł
Zakupiono nagrody indywidualne dla uczestników zawodów organizowanych przez Szkolny
Związek Sportowy, a także nagrody indywidualne dla uczniów biorących udział w konkursach
organizowanych przez szkoły, przedszkola i Wydział Edukacji.
§ 4170 – wykonanie – 15.052,00 zł
Środki przeznaczono na wynagrodzenie:
zatrudnionego na umowę zlecenie inspektora nadzoru remontów w placówkach
oświatowych – 12.000 zł,
za prowadzenie archiwum oświatowego – 1.600 zł,
dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela
mianowanego – 1.452 zł.
§ 4210 – wykonanie – 22.938,62 zł
Środki wydatkowane przez Wydział Edukacji na:
nagrody dla szkół w zawodach organizowanych przez SZS - 6.998,13 zł
nagrody dla szkół w konkursach organizowanych przez Wydział Edukacji i placówki
oświatowe – 11.386,87 zł
organizację konkursów i narad, Dnia Edukacji Narodowej i imprez okolicznościowych,
obsługę komisji egzaminacyjnych w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień
nauczyciela mianowanego – 3.463,62 zł,
§ 4300 – wykonanie – 57.826,01 zł
Środki przeznaczono na:
opłatę za obsługę medyczną zawodów SZS i imprez MRM– 740,00 zł,
organizację Dnia Edukacji Narodowej – 13.368,20 zł,
organizację koncertów umuzykalniających dla szkół – 1.700,00 zł,
użytkowanie programu „Prawo Optivum” – 349,99 zł,
użytkowanie programu „Sigma Optivum” – 3.782,00 zł,
wydrukowanie książeczki do edukacji regionalnej „Będzin moja mała ojczyzna”
dla uczniów klas I – 3.050,00 zł,
użytkowanie programu „Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli” – 14.630 zł,
wykonanie monitoringu MZS 2 – 19.726,18 zł.
§ 4370 – wykonanie – 1.786,79 zł
Środki przeznaczono na refundację opłat telefonicznych dla oświatowych związków
zawodowych zgodnie z podpisaną umową.
§ 4400 – wykonanie – 2.238,57 zł
Zapłacono czynsz za lokal wynajmowany od Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
na potrzeby ZNP O/Będzin.
§ 4440 – wykonanie – 280.560,00 zł
Odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano do placówek na konta ZFŚS.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność
Tabela 36

Wyszczególnienie
Ogółem wydatki
w tym:
- wydatki bieżące
z tego płacowe
dotacje

Wykonanie I – XII/09
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
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§ 2710 – wykonanie – 30.000,00 zł
Przekazano dla Powiatu Będzińskiego środki na dofinansowanie opieki pielęgniarskiej
w przedszkolach miejskich.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność
Tabela 37

Wyszczególnienie
Ogółem wydatki
w tym:
- wydatki bieżące
z tego płacowe
dotacje

Wykonanie I – XII/09
39.931,50
39.931,50
0,00
0,00

§ 4210 – wykonanie – 39.931,50 zł
W ramach dotacji z budżetu Wojewody doposażono punkty przygotowywania i wydawania
posiłków w Szkole Podstawowej nr 1, 6, 8, 10, Miejskich Zespołach Szkół nr 2, 3 i 4,
Przedszkolach Miejskich nr 1, 2, 5, 9, 10, 11, 13, 14 i 15.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85305 – Żłobki
Tabela 38

Wyszczególnienie
Ogółem wydatki
w tym:
- wydatki bieżące
z tego płacowe
- wydatki majątkowe

Wykonanie I – XII/09
436.761,33
431.761,33
374.378,74
5.000,00

Wydatki płacowe (§§ 4010,4040,4110,4120) wyniosły 374.378,74 zł. i stanowiły 85,71 %
poniesionych wydatków budżetowych.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne
Tabela 39

Wyszczególnienie
Ogółem wydatki
w tym:
- wydatki bieżące
z tego płacowe
- wydatki majątkowe

Wykonanie I – XII/09
942.145,69
942.145,69
888.947,56
0,00
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Wydatki płacowe (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) – kwota 888.947,56 zł. co stanowi 94,35 %
poniesionych wydatków budżetowych.
§ 4010 – wykonanie – 707.458,72 zł
Wynagrodzenie nauczycieli świetlic - 700.165,40 zł, Jubileusze - 7.293,32 zł
§ 4040 – wykonanie – 50.233,05 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.
§ 4110 – wykonanie – 113.032,18 zł
Zapłacono składkę na ubezpieczenia społeczne.
§ 4120 – wykonanie – 18.223,61 zł
Zapłacono składkę na Fundusz Pracy.
§ 4210 – wykonanie – 2.604,87 zł
Zakupiono materiały do pracy z dziećmi na świetlicy.
§ 4440 – wykonanie – 49.149,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Tabela 40

Wyszczególnienie
Ogółem wydatki
w tym:
- wydatki bieżące
z tego płacowe
- wydatki majątkowe

Wykonanie I – XII/09
73.497,25
62.417,25
13.729,61
11.080,00

Zadanie jest realizowane na podstawie Programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
przez Przedszkole Miejskie nr 5.
Wydatki płacowe (§ 4010, 4040, 4110, 4120) wyniosły 13.729,61 zł i stanowiły 18,68 %
poniesionych wydatków budżetowych.
Wydatki kształtowały się w następujących wysokościach.
§ 4110 – wykonanie – 1.767,00 zł
Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne.
§ 4120 – wykonanie – 286,10 zł
Odprowadzono składki na Fundusz Pracy.
§ 4170 – wykonanie – 11.676,51 zł
Wypłacono wynagrodzenie dla specjalistów realizujących program z dziećmi niepełnosprawnymi
posiadającymi orzeczenie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
§ 4210 – wykonanie - 8.111,00 zł
Wydatkowano na wyposażenie grupy.
§ 4240 – wykonanie - 21.046,45 zł
Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy terapeutyczny do realizacji programu.
§ 4270 – wykonanie - 6.241,61 zł
Wykonano remont sali dydaktycznej.
§ 4300 – wykonanie - 1.239,07 zł
Wydatkowano z przeznaczeniem na usługi transportowe i opłaty pocztowe.
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§ 4410 – wykonanie – 1.099,51 zł
Zakupiono bilety na przejazdy miejscowe i delegacje pracowników.
§ 4700 – wykonanie – 4.800,00 zł
Szkolenia specjalistyczne pracowników.
§ 4750 – wykonanie – 6.000,00 zł
Zakupiono akcesoria i programy komputerowe.
§ 6060 – wykonanie – 11.080,00 zł
Dokonano zakupu programu multimedialnego do pracy z dziećmi, dofinansowano zakup sprzętu
do terapii metodą Biofeedback oraz zakupiono sprzęt komputerowy.
Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy
Tabela 41

Wyszczególnienie
Ogółem wydatki
w tym:
- wydatki bieżące
z tego płacowe
- wydatki majątkowe

Wykonanie I – XII/09
82.340,00
82.340,00
0,00
0,00

§ 4300 – wykonanie – 82.340,00 zł
Realizacja dotyczy dofinansowania wyjazdu uczniów klas III szkół podstawowych przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Tabela 42

Wyszczególnienie
Ogółem wydatki
w tym:
- wydatki bieżące
z tego płacowe
- wydatki majątkowe

Wykonanie I – XII/09
321.501,75
321.501,75
0,00
0,00

§ 3210 – wykonanie – 6.900 zł.
Wydatkowano na stypendia Miasta Będzina dla najzdolniejszych studentów.
§ 3240 – wykonanie –273.686,35 zł.
Wydatkowano na:
stypendia Miasta Będzina dla najzdolniejszych uczniów kwotę 72.900 zł.
stypendia szkolne kwotę 200.786,35 zł.
Na realizację stypendiów i zasiłków szkolnych gmina otrzymała dotację w kwocie 220.564,00
złotych. W pierwszym okresie realizacji stypendiów (I-VIII) opieką objęto 296 uczniów,
a w drugim okresie (IX-XII) 312 uczniów.
§ 3260 – wykonanie – 40.915,40 zł.
W ramach otrzymanej dotacji na zasiłki szkolne wypłacono jednorazowe świadczenia dla
21uczniów w łącznej kwocie 5.450,00 zł.
W ramach dotacji otrzymanej od Wojewody w kwocie 70.227 złotych 41 uczniów
rozpoczynających klasę I gimnazjum oraz 157 uczniów klas I – III szkół podstawowych
otrzymało dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych na kwotę 35.465,40.
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Podsumowanie
Budżet miasta gwarantuje realizację bieżących płatności związanych z utrzymaniem
placówek oświatowych, zaspokojenie niezbędnych potrzeb, m.in. sfinansowanie składek
na ubezpieczenie budynków, nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, zakup
opału i energii opłaty za usługi telefoniczne i pocztowe, wywóz nieczystości, transport,
badania lekarskie pracowników, przeglądy instalacji, odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych, odpis
na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych
zgodnie z ustawą o systemie oświaty i uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania
dotacji.
w 2009 roku wprowadzono w życie nowy regulamin wynagradzania nauczycieli: zwiększono
wysokość dodatków funkcyjnych dla dyrektorów, wychowawców i opiekunów stażu,
wysokość nagrody Prezydenta Miasta Będzina; pomimo tych działań gmina ma problemy
z zapewnieniem ustawowych średnich wynagrodzeń dla nauczycieli,
Z uwagi na duże obciążenia finansowe związane z prowadzeniem placówek oświatowych
w minimalnym zakresie finansowano zakup pomocy dydaktycznych, jednak decyzją Rady
Miejskiej Będzina pozwolono szkołom i przedszkolom wykorzystać wszystkie środki
zgromadzone na kontach dochodów własnych na wzbogacenie bazy dydaktycznej,
Zaplanowane środki na remonty umożliwiły realizację zadań służących poprawie bazy szkół
i przedszkoli; pomimo znacznego wysiłku finansowego samorządu – co potwierdza
informacja o realizacji prac remontowych i inwestycyjnych – skala potrzeb jest jeszcze
znaczna, zwłaszcza następujące budynki szkolne wymagają niezbędnych modernizacji:
Szkoła Podstawowa nr 10 (termomodernizacja, modernizacja basenu), Miejski Zespół Szkół
nr 1 (modernizacja toalet uczniowskich), Miejski Zespół Szkół nr 2 (modernizacja segmentu
sportowego, modernizacja kuchni), Miejski Zespół Szkół nr 3 (wymiana stolarki okiennej),
Gimnazjum nr 1 (modernizacja instalacji c.o.), Szkoła Podstawowa nr 1 (modernizacja toalet
uczniowskich), Szkoła Podstawowa nr 4 (remont posadzek w salach lekcyjnych, remont małej
sali gimnastycznej), Szkoła Podstawowa nr 6 (kontynuacja wymiany stolarki okiennej,
remont instalacji c.o.), Szkoła Podstawowa nr 8 (remont dachu), Szkoła Podstawowa nr 11
(remont sali gimnastycznej – zwłaszcza parkietu); w przedszkolach niezbędny jest kapitalny
remont dachów w Przedszkolu Miejskim nr 6 i Przedszkolu Miejskim nr 8 (usunięcie płyt
azbestowych), termomodernizacje budynków Przedszkola Miejskiego nr 4 i 13, wymiana
stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 1.
W ostatnich latach znacznie wzrosły nakłady na inwestycje oświatowe, a efektem są
termomodernizacje budynków szkolnych, nowe kompleksy sportowe i nowa hala sportowa.
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