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I.  INFORMACJE OGÓLNE 

 

Zadania oświatowe Miasta Suwałki wynikają w szczególności z postanowień:    

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 

3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty , 

4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

 

II.  ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 

 

W roku szkolnym 2016/2017 Miasto Suwałki prowadziło następujące publiczne jednostki 

oświatowe:  

 10 przedszkoli (9 samodzielnych i 1 specjalne),  

 9 szkół podstawowych (3 samodzielne, 5 funkcjonujących w zespołach szkół oraz 

1 specjalna),  

 8 gimnazjów (7 gimnazjów funkcjonujących w zespołach szkół, 1 specjalne),  

 1 samodzielne liceum ogólnokształcące, 

 10 zespołów szkół (w tym: 4 zespoły szkół podstawowych z gimnazjum, 1 zespół szkoły 

podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, 2 zespoły szkół 

ponadgimnazjalnych z gimnazjum, 3 zespoły szkół ponadgimnazjalnych),  

 1 ośrodek szkolno – wychowawczy (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, 

zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła przysposabiająca do pracy, internat), 

 Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,  

 Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.  

 W roku szkolnym 2016/2017 w Suwałkach opieką przedszkolną w przedszkolach  

i szkołach ogólnodostępnych objęto 1 760  dzieci, w tym 263 w oddziałach przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych. Natomiast w przedszkolu specjalnym ww. opieką objęto 42 dzieci. 

Do klas I w szkołach podstawowych uczęszczało 185 sześciolatków. Do szkół 

podstawowych ogólnodostępnych uczęszczało 4451 uczniów (bez oddziałów przedszkolnych),  

a do specjalnej – 65 dzieci. Liczba uczniów w gimnazjach ogólnodostępnych wynosiła 1912,  

a w gimnazjum specjalnym – 23. W szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, 

prowadzonych przez Miasto Suwałki, uczyło się 3036 uczniów, a w szkołach ponadgimnazjalnych 

specjalnych – 48 uczniów. Z kolei w szkołach dla dorosłych kształciło się 114 słuchaczy. Ponadto, 

na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w SOSW nr 1 uczęszczało 13 dzieci - dane wg SIO - stan 

na dzień 30 września 2016r. 

Ogólna liczba oddziałów w przedszkolach i poszczególnych typach szkół 

(ogólnodostępnych i specjalnych) kształtowała się następująco:  

 przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 73 oddziałów, w tym 

10 w przedszkolu specjalnym, 

 szkoły podstawowe – 213 oddziałów, w tym 14 w szkole podstawowej specjalnej,  

 gimnazja – 85 oddziałów, w tym 5 w gimnazjum specjalnym, 

 w szkołach ponadgimnazjalnych – 132 oddziały (w tym: 51 w liceach ogólnokształcących, 

58 w technikach, 15 w zasadniczych szkołach zawodowych ogólnodostępnych, 3  

w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej oraz 5 w szkole przysposabiającej do pracy), 

 w szkołach dla dorosłych – 6 oddziałów. 
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 Liczba uczniów w szkołach niepublicznych w roku szkolnym 2016/2017 wynosiła 923. 

Szczegóły przedstawiają poniższe tabele:   

  SZKOŁY PODSTAWOWE      

Lp. Nazwa 

Liczba uczniów 

RAZEM "0" I II III IV V VI 

1. 
Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa  
73 0 14 17 11 5 16 10 

2. 
Szkoła Podstawowa 

"Bajka" 
37 18 1 2 6 5 4 1 

3. 
Parafialna Podstawowa 

Szkoła Polsko - Romska 
33 1 4 2 5 3 9 9 

Razem 143 19 19 21 22 13 29 20 

 Wczesne wspomaganie SP Bajka - 11       
Tabela 1. Opracowanie własne Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach (stan na 30 września 

2016 r.) 

  GIMNAZJA    

Lp. Nazwa 

Liczba uczniów 

RAZEM I II III 

1. Prywatne Gimnazjum 29 3 10 16 

2. 
Niepubliczne terapeutyczne 

Gimnazjum "PROLOG" 
9 4 5 0 

3. 
Gimnazjum Niepubliczne nr 

2 
45 10 19 16 

4. 
Gimnazjum im. Marii 

Konopnickiej 
162 54 48 60 

5. Publiczne Gimnazjum OHP 65 17 19 29 

Razem 310 88 101 121 
Tabela 2. Opracowanie własne Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach (stan na 30 września 

2016 r.) 

  
SZKOŁY 
PONADGIMNAZJALNE 

Lp. Nazwa 

Liczba uczniów 

RAZEM I II III IV 

1. 
Prywatne Liceum 

Ogólnokształcące 
4 0 4 0 0 

2. 
VII Liceum Ogólnokszt. 

 z Oddziałami Dwujęzycz. 
171 50 78 43 0 

3. Liceum Ogólnokszt. ZDZ 140 45 47 48 0 

4. Technikum ZDZ 60 25 9 14 12 

5. Liceum Ogólnokszt. ZSSS 33 0 22 11 0 

6. Technikum ZSSS 62 24 15 14 9 

Razem 470 144 175 130 21 
Tabela 3. Opracowanie własne Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach (stan na 30 września 

2016 r.) 

 

Liczba uczniów i etatów nauczycieli w latach 2011-2016 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Etaty nauczycieli 1 240,51 1180,93 1138,33 1153,59 1150,29 1136,47 

Uczniowie 13 381 12 808 12 525 12 005 11795 11464 

Tabela 4. Opracowanie własne Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach (stan na 30 września 2016 r.) 
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Liczba uczniów przypadających na jeden etat nauczycielski w latach 2011-2016 

9,6

9,8

10

10,2

10,4

10,6

10,8

11

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

liczba uczniów przypadających na 1 etat 
nauczycielski

Tabela 5. Opracowanie własne Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach (stan na 30 września 2016 r.) 

  

 W roku szkolnym 2016/2017 opieką w świetlicach objęto 1075 dzieci.  

 W Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego w Suwałkach funkcjonowały 4 oddziały dwujęzyczne,  

do których uczęszczało 104 uczniów. Z kolei, w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach Gimnazjum  

nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Suwałkach funkcjonował 1 oddział dwujęzyczny,                      

do którego uczęszczało 20 uczniów oraz 1 oddział „językowy”, w którym realizowana była 

innowacja pn. „Języki naszą drogą ku przyszłości”, do którego uczęszczało 27 uczniów. 

 W Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach funkcjonowało 9,5 oddziałów sportowych  

(4,5 w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich oraz 

5 w Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi). Łącznie uczęszczało do nich  

209 uczniów. Szkolenie w ramach oddziałów sportowych prowadzone było  

w pięciu sportach: badminton, lekkoatletyka, piłka siatkowa, pływanie oraz piłka nożna. 

Najliczniejszą grupę wśród klas sportowych stanowili siatkarze (85 uczniów).  

W Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach funkcjonowało 7,5 oddziałów z rozszerzonym programem 

wychowania fizycznego (4 w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  

o specjalności lekkoatletyka i piłka nożna oraz 3,5 w Gimnazjum nr 5 im. gen. bryg. pil.  

W. Urbanowicza o specjalności lekkoatletyka i piłka nożna). Łącznie uczęszczało do nich  

189 uczniów. W Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. K. A. Hamerszmita funkcjonowało  

2,5 oddziałów z rozszerzonym programem wychowania fizycznego o specjalności pływanie  

i lekkoatletyka, do których uczęszczało 62 dzieci. 

Od 1 września 2016 r. w przedszkolach i wszystkich typach szkół oraz placówkach 

funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk zatrudnionych było łącznie 1200 nauczycieli  

(w pełnym wymiarze 1086 nauczycieli i 114 w niepełnym wymiarze czasu pracy). W roku 

szkolnym 2016/2017 – 69,25% nauczycieli posiadało najwyższy stopień awansu zawodowego 

nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciele mianowani stanowili 17,08% ogółu nauczycieli, 

kontraktowi – 10,75%, stażyści – 2,75%, a nauczyciele bez stopnia awansu zawodowego – 0,17%. 

W arkuszach organizacyjnych i aneksach zatwierdzono 517 pracowników administracji i obsługi. 
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Dochody  i wydatki Oświaty  

 

Dochody „oświaty” w 2016 r. wyniosły 105 611 888 zł i stanowiły 28,54% wykonanych 

dochodów budżetu Miasta Suwałk, w tym część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła  

90 063 667 zł. Natomiast wydatki bieżące na zadania „oświaty” zamknęły się kwotą  

141 255 790 zł i stanowiły 38,50% wydatków budżetu miasta. Z tego na funkcjonowanie 

przedszkoli łącznie ze specjalnym wydatkowano kwotę 17 962 224 zł, w tym dotacja  

na wychowanie przedszkolne zamknęła się kwotą 2 868 780 zł. Natomiast na wydatki majątkowe 

miasto wydatkowało kwotę w wysokości 10 911 666 zł. W 2017 r. przewiduje się, że dochody 

„oświaty” osiągną poziom 103 234 686 zł, co stanowiłoby 24,93 % ogólnych dochodów budżetu 

miasta, w tym część oświatowa subwencji ogólnej obecnie wynosi 89 767 170 zł. Planowane 

wydatki na zadania oświatowe w roku bieżącym kształtują się na poziomie 145 358 846 zł,  

co stanowi 35,10 % dochodów budżetu Miasta Suwałk. Przewiduje się, że wydatki  

na funkcjonowanie przedszkoli zamkną się kwotą 13 602 938 zł, natomiast wydatki majątkowe – 

kwotą w wysokości 525 517 zł.  

W roku szkolnym 2016/2017 na urlopach dla poratowania zdrowia przebywało  

15 nauczycieli (w tym 6 nauczycieli do 1 m-ca, 5 nauczycieli do 6 m-cy i 4 nauczycieli powyżej  

6 m-cy).  

Mimo zmniejszającej się liczby uczniów, wydatki na oświatę wzrosły 

z 116 063 827 zł w 2011 roku do 141 255 790 zł w 2016 roku (tj. o 21,70%). 

 

Udział dochodów i wydatków na oświatę i wychowanie (dz. 801) oraz edukacyjną opiekę 

wychowawczą (dz. 854)  w dochodach i wydatkach Miasta Suwałk ogółem. 

W złotych 

Wyszczególnienie 
2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 

wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie 

Dochody miasta – 

ogółem 
284 298 554 293 394 217 307 492 642 314 114 666 311 999 665 370 116 576 

w tym część 

oświatowa subwencji 

ogólnej 

 82 000 436  90 364 162  90 022 805 88 543 721 87 906 166 90 063 667 

w tym dochody 

budżetu 

(dz.801 + 854) 

 11 023 425  11 243 275  10 934 539  12 589 958  13 932 009 15 548 221 

Wydatki miasta – 

ogółem 
289 720 354 293 310 491 307 128 162 315 900 333 323 130 969 366 894 695 

Wydatki „oświaty” – 

ogółem 

(dz. 801 + 854) 

116 063 827 122 564 907 120 230 123 128 524 280 132 356 048 141 255 790 

w tym majątkowe   3 764 076        858 171        693 697 6 239 991 4 814 343 10 911 666 

w tym bieżące, w 

tym: 
112 299 752 121.706.736 119.536.426 122.284.289 127 541 705 130 344 124 

szkoły i placówki, dla 

których organem 

prowadzącym nie jest 

Miasto Suwałki 

6 824 113 10 213 280 10 375 076 12 462 829 13 076 088 15 773 936 

różnica między 

dochodami  

a wydatkami oświaty 

-23 039 966 -20 957 466 -19 272 779 -27 390 601 -30 517 873 -35 643 902 

Tabela 6. Opracowanie własne Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach 

 

 W 2016 r. dla przedszkoli i szkół niepublicznych oraz szkół publicznych prowadzonych 

przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego Miasto Suwałki przekazało dotację  

w wysokości 15 773 936 zł. 
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Działalność Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach  

 

Kadrę pedagogiczną Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach stanowili 

nauczyciele konsultanci (6) oraz nauczyciele doradcy metodyczni (10). Od maja 2017 r. SODN 

realizuje projekt we współpracy z BFKK pod nazwą „Dobry zawód-fajne życie” w ramach którego 

został zatrudniony jeden z doradców metodycznych (etat jest finansowany w całości  

z projektu).   

W 2016 roku SODN realizował następujące zadania wynikające z : 

 kierunków polityki oświatowej państwa; 

 realizacji programu „Zdolny Suwalczanin”;  

 zadań statutowych SODN. 

SODN : 

 organizował i prowadził kursy doskonalące, nadające uprawnienia oraz kursy 

kwalifikacyjne; 

 prowadził doradztwo metodyczne 

 organizował konferencje, szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty i konsultacje 

indywidualne i zespołowe, zajęcia otwarte dla nauczycieli; 

 organizował i prowadził wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy  

i samokształcenia; 

 organizował konkursy dla dzieci i młodzieży z suwalskich szkół i placówek; 

 organizował inne zadania zlecone przez organ prowadzący, w tym ewaluację realizacji 

programów miejskich i współpracy instytucji lokalnych na rzecz edukacji.  

W 2016 roku tematyka zrealizowanych form została opracowana na podstawie diagnozy 

potrzeb i oczekiwań edukacyjnych nauczycieli i dyrektorów szkół, placówek. Działalność Ośrodka 

ukierunkowana była również na wspieranie szkół i placówek spoza Suwałk.  

W roku szkolnym 2016/2017 SODN realizował zadanie – procesowe wspomaganie szkół  

i placówek oświatowych. Wspomaganiem objęto wszystkie szkoły, przedszkola, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Suwałki oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  

nr 1 w Suwałkach). W ramach wspomagania zorganizowano szkolenia wynikające z diagnozy 

oczekiwań, a także z bieżących potrzeb szkół i placówek oraz seminaria i konferencje 

organizowane przez SODN, adresowane do różnych grup nauczycieli. Organizowano również 

wspomaganie w obszarze doraźnej pracy szkół i przedszkoli – pracę w zespołach przedmiotowych, 

problemowych i zadaniowych. 

W ramach wspomagania i innych zaplanowanych działań zrealizowano szereg form 

doskonalenia: 

 konferencje – 7, 

 konsultacje indywidualne – 157, 

 konsultacje zespołowe – 19, 

 kursy doskonalące – 8, 

 seminaria – 14, 

 sieci współpracy – 9, 

 szkolenia rad pedagogicznych – 26, 

 szkolenia specjalistyczne – 16, 

 warsztaty – 152, 
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 wspomaganie szkół – 67, 

 zajęcia edukacyjne – 11.      

Ponadto, w SODN realizowane były programy: 

 Wychowanie ku przyszłości – wartości i postawy w szkole; 

 Logika w szkole – sporty umysłowe, gry dydaktyczne i programowanie; 

 Edukacja włączająca – przeciwdziałanie wykluczeniu; 

 Twórczy nauczyciel – kreatywna szkoła; 

 Technologie informacyjno – komunikacyjne w szkole. 

Ośrodek zrealizował również konkursy adresowane do dzieci i młodzieży,  

tj. „Patriotyzm współczesnego Polaka”, XV Międzyszkolny Konkurs – Najciekawszy Blog  

oraz Pismo Klasowe i Szkolne „Kałamarz 2017”, „Moje miasto Suwałki”, „Ojczyzna 

Polszczyzna”, współorganizował też XIV edycja Międzyszkolnego Konkursu Jednego Wiersza. 

SODN włączył się również w działania corocznie organizowanej kampanii „Biała 

wstążka”. W ramach kampanii współorganizował 2 seminaria dla nauczycieli oraz spotkanie 

informacyjne.  

Ponadto, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez dyrektorów jednostek oświatowych, 

zorganizowano szkolenia dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz pracowników 

administracji. Szkolenia uwzględniały następującą tematykę: 

 Zmiany w prawie oświatowym, 

 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 

 Sytuacja prawna nauczycieli i dyrektorów szkół w wyniku wprowadzonej reformy, 

 Akta osobowe i rozliczenie czasu pracy. 

 

Prace remontowe obiektów oświatowych   

 

W 2016 r. na remonty w jednostkach oświatowych zaplanowano w rezerwie remontowej 

kwotę 700.000,00 zł. W zakresie remontów podczas ferii letnich zrealizowano m.in.: 

1. Przedszkole nr 1 –  remont klatki schodowej oraz wymianę drzwi ewakuacyjnych przy 

wejściu głównym do budynku – 37 400,00 zł, 

2. Przedszkole nr 2 – cyklinowanie podłóg w dwóch salach na parterze – 9 000,00 zł, 

3. Przedszkole nr 3 - remont magazynu spożywczego - 6 000,00 zł, 

4. Przedszkole nr 4 – wymiana wyeksploatowanych opraw oświetleniowych w salach 

dydaktycznych wraz  z wymianą instalacji elektrycznej – 20 000,00 zł, 

5. Przedszkole nr 5 – remont klatki schodowej – 53 640,00 zł, adaptacja pomieszczenia   

z przeznaczeniem na łazienkę dla dodatkowej grupy przedszkolnej – 32 000,00 zł,   

6. Przedszkole nr 6 - remont łazienki dla personelu na parterze – 8 000,00 zł, remont sali 

gimnastycznej na potrzeby dodatkowej grupy przedszkolnej – 2 000,00 zł,  

7. Przedszkole nr 8 - przystosowanie szatni personelu obsługowego na gabinet terapii, 

przystosowanie pomieszczenia magazynowego na szatnię dla personelu oraz 

wyposażenie gabinetu terapii w niezbędne meble – 20 000,00 zł  

8. Przedszkole nr 10 - remont zmywalni na parterze budynku – 25 000,00 zł 

9. Szkoła Podstawowa nr 4 – lamperie na ścianach w sali gimnastycznej, remont ścian 

i sufitów w magazynkach przy sali rekreacyjnej – 15 000,00 zł, 

10. Szkoła Podstawowa nr 6 – cyklinowanie i lakierowanie parkietu w trzech salach 

dydaktycznych – 11 500,00 zł oraz remont łazienki – 15 000,00 zł,   
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11. Zespół Szkół nr 7 – wyposażenie w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne pomieszczenia 

auli oraz korytarza komunikacyjnego z pomieszczeń sal sportowych  - 15 990,00 zł, 

12. Szkoła Podstawowa nr 9 – remont bieżący sal lekcyjnych (odnowienie – malowanie  

ścian i sufitów) – 10 000,00 zł, 

13. Zespół Szkół nr 8 – montaż oświetlenia awaryjnego – 39 360,00 zł, 

14. Zespół Szkół nr 10 – remont wentylacji mechanicznej w bloku kuchennym –55000,00 

zł, 

15. I Liceum Ogólnokształcące – remonty bieżące (regulacja instalacji centralnego 

ogrzewania w bibliotece (10 135,00 zł), remont rozdzielni elektrycznej w sali nr 22  

(1 800,00 zł), remont rozdzielni elektrycznej przy klatce schodowej (1 800,00 zł) oraz 

malowanie pracowni szkolnych i holi (4 000,00 zł) na łączną kwotę – 17 735,00 zł, 

16. Zespół Szkół nr 1 – remont podłóg w salach lekcyjnych(wyrównanie posadzek, 

ułożenie nowej wykładziny PCV, wykonanie cokołów PCV z listwami przyściennymi) 

w salach 103, 104, 105, 305, kosztorys  na salę 305, pozostałe sale oszacowano na 

podstawie kosztorysu sali 305. Do realizacji przyjęto dwie sale  za łączną kwotę  

16 000,00 zł; remont korytarzy (cokoliki, lamperie, malowanie) – 10 000,00 zł,  

17. Zespół Szkół nr 2 - remont generalny  szatni uczniów o powierzchni około 140m2 z 

położeniem gresu na posadzkę, uzupełnieniem tynków, dwukrotnym malowaniem oraz 

wymianą oświetlenia – 55 000,00 zł, 

18. Zespół Szkół nr 3 - remont części dachu cz.A (500m2) - zabezpieczenie przed 

przeciekaniem – wymiana pokrycia, obróbki blacharskie, uszczelnienie połączeń -

58645,00 zł,  

19. Zespół Szkół nr 6 - wymiana oświetlenia w salach  5, 6, 103, 104, 111, 203,110 – 

7000,00 zł, 

20. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – malowanie pomieszczeń, drobne prace 

remontowe wykonane we własnym zakresie – 4 000,00 zł, 

21. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – modernizacja rozdzielni głównej 

(Przytorowa) – 7 000,00 zł; malowanie, odgrzybianie, położenie terakoty i glazury 

wymiana instalacji elektrycznej i hydraulicznej, ściekowej, wymiana drzwi, wstawienie 

okna  – 20 000,00 zł; wykonanie łazienki w grupie przedszkolnej (sala 2, 7)  

– 14 000,00 zł.  

 

W 2017 r. w rezerwie celowej na wydatki oświatowe – remonty i awarie zaplanowano  

w budżecie Miasta Suwałki kwotę 1.000.000,00 zł. W związku ze zmianami w prawie 

oświatowym wprowadzającymi reformę, znaczna część zaplanowanych środków została 

przeznaczona na dostosowanie szkół do nowych warunków funkcjonowania, w tym część 

wydatków dotyczyła modernizacji i wyposażenia pomieszczeń (1 535 058 zł), utworzenia nowych 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (191 723 zł), dokumentacji projektowej 

planowanych inwestycji (rozbudowa P1 i SP4 – 121 155 zł). Remonty i awarie sfinansowane  

z rezerwy remontowej - 430 214 zł. 

 

W zakresie remontów i awarii podczas ferii letnich zrealizowano m.in.: 

1. Przedszkole nr 3 - usunięcie awarii wodociągu w piwnicy budynku – 2 572,00 zł, 

2. Przedszkole nr 7 - renowacja parkietu w sali  – 4 850,00 zł  

3. Przedszkole nr 10 – montaż systemu zabezpieczeń – 47 000,00 zł, awaryjny remont części 

dachu z powodu przecieków – 24 600,00 zł 
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4. Szkoła Podstawowa nr 9 – usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania –  

2 230,00 zł,   

5. Zespół Szkół nr 9 – modernizacja instalacji elektrycznej – 118 572,00 zł, 

6. Zespół Szkół nr 10 – remont wentylacji mechanicznej w bloku kuchennym – 55 000,00 zł, 

7. Zespół Szkół Technicznych – przebudowa i remont budynków dydaktycznych (BDM) – 

99000,00 zł, usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku dydaktycznym 

głównym – 39 971,00 zł 

 

Prace inwestycyjne 

 

Miasto Suwałki co roku realizuje zadania inwestycyjne zmierzające do poprawy warunków 

technicznych w obiektach oświatowych. Niżej przedstawiono najistotniejsze inwestycje 

zrealizowane w roku szkolnym 2016/2017:  

 

Inwestycje 2016 

W 2016 r. Miasto Suwałki na realizację inwestycji oświatowych zaplanowało kwotę 

10 753 149,50 zł. Do najważniejszych inwestycji zalicza się: 

 

1. Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół 

nr 3 w Suwałkach 

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę. Przygotowano dokumentację uproszczoną do zgłoszenia robót 

niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 22.06.2016 r. podpisano umowę nr ZP/57/2016 

na budowę bieżni przy SP nr 9 i ZS nr 3 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym W. i T. 

Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 445 378,98 zł, termin wykonania 26.08.2016 r. Roboty 

zakończono.  

 

2. Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół 

nr 10 

Realizacja zadania na podstawie wydanej w dniu 30.11.2015 r. decyzji nr 247/2015 

o pozwoleniu na budowę boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół 

nr 10. 

W dniu 07.06.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/47/2016 na budowę boiska do piłki nożnej 

z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10 z REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, 

za kwotę 2 263 087,05 zł, termin zakończenia robót do 30.09.2016 r. 

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę boisk sportowych wraz 

z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach przy ul. Antoniewicza 5- II 

etap, najkorzystniejszą ofertę złożył REM-BUD za kwotę 612 973,13 zł, termin zakończenia 

31.10.2016 r. Roboty zakończono. 

 

3. Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach 

Inicjatyw Lokalnych 

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia  

na budowę. W dniu 12.07.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/71/2016 na modernizację dwóch 

łazienek w pawilonie III budynku szkoły, z firmą Pribud Z.Kotowski w Suwałkach, za kwotę  

57 471,00 zł, termin realizacji 01.07.2016 r.- 10.08.2016 r. Roboty zostały zakończone. 
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4. Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach  

w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych 

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia   

na budowę. W dniu 12.07.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/68/2016 na wymianę stolarki okiennej 

w dwóch salach 312, 317 oraz wyposażenie okien w rolety przeciwsłoneczne w salach 312, 317 

i 219, z Z.O. Zdzisław Zawistowski Olecko, za kwotę 21 000 zł, termin realizacji 01.07.2016 r. -

10.08.2016 r. Roboty zakończono.  

 

5. Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 

w Suwałkach 

Realizacja zadania na podstawie wydanej w dniu 24.09.2015 r. decyzji nr 209/2015. 

W dniu 09.06.2016 r. podpisano umowę nr ZP/50/2016 na termomodernizację SOSW nr 1 

w Suwałkach z Zakładem Ogólnobudowlanym Paweł Rzatkowski w Suwałkach za kwotę 1 661 

763,86 zł, termin zakończenia 31.10.2016 r. Roboty zakończono. 

 

6. Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5 

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia  

na budowę. W dniu 15.06.2016r. podpisano umowę nr ZP/54/2016 na modernizację klatki 

schodowej w Przedszkolu nr 5 z firmą budowlaną Woroniecki w Suwałkach, za kwotę 53 639,34 

zł, termin wykonania do 26.08.2016 r. Roboty zakończono.  

 

7. Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 

w ramach Inicjatyw Lokalnych 

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na 

budowę. 

W dniu 19.05.2016 r. podpisano umowę Nr ZP/46/2016 na położenie kostki brukowej  

na części chodników oraz ułożenie nawierzchni poliuretanowej pod potrzeby placu zabaw przy 

budynku z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym Stankiewicz w Suwałkach za kwotę 52 

362,86 zł, termin realizacji 01.08. – 20.08.2016 r. W dniu 03.06.2016 r. zostały zakończone roboty 

budowlane. 

 

8. Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw 

Lokalnych 

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia  

na budowę.  

W dniu 19.05.2016 r. podpisano umowę Nr ZP/42/2016 na modernizację łazienki 

dziecięcej na piętrze z Firmą Budowlaną Woroniecki w Suwałkach, za kwotę 36 905,83 zł, termin 

realizacji 01.07. – 10.08.2016 r. Roboty zakończone. 

 

9. Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, 

zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych 

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia  

na budowę. 

W dniu 12.05.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/43/2016 na przebudowę nawierzchni  

na drodze wjazdowej i chodnikach oraz wykonanie części ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem 

budynku i placu zabaw poprzez zamontowanie czujników i zamka szyfrowego, z Zakładem 
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Ogólnobudowlanym i Drogowym Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 26 311,90 zł. Termin 

realizacji 01.08. – 20.08.2016 r. Roboty zostały zakończone w dniu 16.06.2016 r. 

 

10. Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie 

oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych 

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia  

na budowę. 

W dniu 06.07.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/67/2016 na modernizację dwóch sal zajęć, 

dwóch gabinetów terapeutycznych i sekretariatu oraz wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego 

z firmą Pribud Z. Kotowski w Suwałkach, za kwotę 27 485,94 zł, termin zakończenia 01.07.-

10.08.2016 r. Roboty zakończono. 

 

11. Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkół nr 9 wraz z zagospodarowaniem 

terenu 

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dokumentację modernizacji bloku 

sportowego w Zespole Szkół nr 9 najkorzystniejszą ofertę złożył Ptaszyński Architektura  

z Białegostoku, za kwotę 40 959,00 zł, termin zakończenia 31.10.2016 r. Dokumentacja została 

opracowana w terminie.  

 

12. Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach 

Zostały ogłoszone dwa przetargi nieograniczone na wymianę ogrodzenia w Zespole Szkół 

nr 8, w obu nie złożono żadnej oferty. W procedurze zamówienia „z wolnej ręki” został wybrany 

Zakład Instalacji Elektrycznych i Robót Ogólnobudowlanych P. Walicki Suwałki, za kwotę  

47 000,00 zł, termin zakończenia 21.11.2016 r. Roboty zakończono. 

 

13. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach 

Realizacja zadania na podstawie wydanej w dniu 04.03.2015 r. decyzji nr 36/2015. W dniu 

06.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/20/2016 na termomodernizację budynku ZS nr 1 z Gober 

Firma Budowlana Sz. Gober w Suwałkach, za kwotę 2 060 736,07 zł, termin zakończenia 

31.08.2016 r. przedłużony do 30.09.2016r. Roboty zakończono.  

 

14. Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach – 

dokumentacja 

W dniu 14.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/27/2016 na opracowanie dokumentacji 

projektowej przebudowy boisk sportowych przy ZST w Suwałkach z firmą Primo Projekt  

K. Wyrwas-Zaborna, Marki, za kwotę 34 932,00 zł, termin opracowania 16.09.2016 r. 

Dokumentacja została opracowana w terminie.  

 

15. Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach 

Realizacja zadania na podstawie wydanej w dniu 24.09.2015 r. decyzji nr 207/2015.  

W dniu 09.06.2016 r. podpisano umowę nr ZP/51/2016 na termomodernizację budynków 

ZST w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej z Zakładem Ogólnobudowlanym P. Rzatkowski 

w Suwałkach za kwotę 2 392 719,31 zł, termin zakończenia 30.09.2016 r. przedłużono do dnia 

31.10.2016r. Roboty zakończono. 
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16. Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 

10 w Suwałkach 

Realizacja zadania na podstawie kontynuowanego pozwolenia na budowę (decyzja  

nr 251/2005 z dnia 17.11.2005 r. znak: AGP IV-7353-311/05 oraz zmienionej decyzji nr 102/09 

z dnia 28.05.2009 r. znak: AGP IV-7353-115/09). W dniu 22.06.2016 r. podpisano Umowę  

nr ZP/58/2016 na modernizację pomieszczeń bloku żywieniowego z Dom Bud Tynk  

w Suwałkach, za kwotę 324 297,46 zł, termin wykonania 26.06.2016 r.  

W dniu 08.07.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/69/2016 na wyposażenie bloku 

żywieniowego z  MIG Import-Eksport Głowacki Sp.j. Białystok, za kwotę 178 615,47 zł. Termin 

wykonania 1-26.08.2016 r. Roboty zakończono. 

 

Inwestycje 2017  

 

1. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap 

Realizacja zadania na podstawie kontynuowanego pozwolenia na budowę (decyzja  

nr 251/2005 z dnia 17.11.2005 r. znak: AGP IV-7353-311/05 oraz zmienionej decyzji nr 102/09 

z 28.05.2009 r. znak: AGP IV-7353-115/09).  

W dniu 27.12.2016 r. Miasto Suwałki podpisało Umowę o dofinansowanie dla zadania pn. 

„Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach – II etap”. W wyniku ogłoszonego 

przetargu nieograniczonego na termomodernizację ZS nr 10 – II etap, w dniu 05.04.2017 r. 

podpisano Umowę nr ZP/21/2017 z Zakładem Ogólnobudowlanym P. Rzatkowski z Suwałk,  

za kwotę 1 948 402,16 zł.  

W dniu 11.08.2017 r. zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2017 z dnia 09.07.2017 r., 

podpisano Aneks nr 1/2017 na roboty dodatkowe w kwocie 98 000,00 zł z terminem zakończenia 

robót na dzień 15.09.2017 r. Roboty zakończono. 

 

2. Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach 

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu 

nieograniczonego najkorzystniejszą ofertę złożył InterHal Sp. zo.o., Cieszyn, za kwotę  

633 450,00 zł. Termin realizacji robót - wg SIWZ 30.11.2017 r. – wykonawca zaoferował 

skrócenie terminu realizacji o 15 dni, tj. do 15.11.2017 r. 

 

3. Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z dostosowaniem 

do wymogów reformy oświatowej 

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń Szkoły 

Podstawowej nr 4 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej z terminem 

otwarcia ofert 20.07.2017r. w dniu 08.08.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/137/2017 z Zakładem 

Ogólnobudowlanym Z. Zawistowski z Olecka, za kwotę 178 587,19 zł. Skrócenie terminu 

realizacji o 2 dni, tj. do 13.10.2017 r. Podpisano Aneks nr 1/2017 z dnia 29.08.2017 r. 

przedłużający termin wykonania pawilonu II do 20.09.2017 r., a następnie podpisano Aneks  

nr 2/2017 z dnia 09.10.2017 r. przedłużający termin wykonania robót do dnia 20 listopada 2017 r. 

 

4. Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w związku z dostosowaniem 

do wymogów reformy oświatowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania 

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji  

c.o. w budynku SP nr 6 w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 14.06.2017 r. w dniu 05.07.2017 r 
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podpisano Umowę nr ZP/116/2017 z Pribud Z. Kotowski z Suwałk, za kwotę 295 998,17 zł. 

Roboty budowlane zakończono. 

  

5. Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach 

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 121/2016 z dnia 27.06.2016r., 

znak: AGP.6740.122.2016.BR) oraz decyzji nr 83/2017 z dnia 14.04.2017 r. zmieniającej  

ww. pozwolenie na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem 

otwarcia ofert 11.07.2017 r. Zakład Ogólnobudowlany Rzatkowski Paweł z Suwałk złożył ofertę 

na kwotę 3 189 422,09 zł. Brak środków na najniższą ofertę. Ogłoszono kolejny przetarg  

z terminem otwarcia ofert 18.09.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 2 873 233,41 zł złożył 

ZPUH AUTIMEX Augustów.  

 

6. Wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 

w Suwałkach – lokalne inicjatywy 

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia  

na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 

27.06.2017 r. w dniu 18.07.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/118/2017 z firmą budowlaną  

Z. Woroniecki z Suwałk, za kwotę 33 397,98 zł. Roboty zakończone. 

 

7. Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem 

w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach – lokalne inicjatywy 

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia  

na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 

27.06.2017 r. w dniu 18.07.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/118/2017 z firmą budowlaną  

Z. Woroniecki z Suwałk, za kwotę 16 378,54 zł. Roboty zakończone. 

 

8. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach 

(Przedszkole nr 1, 2, 5, 6) - etap I 

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na termomodernizację Przedszkoli nr 1, 2, 5, 6  

z terminem otwarcia ofert 13.07.2017 r. W wyniku przetargu nieograniczonego  

na termomodernizację (Przedszkole nr 1) ofertę złożył Zakład Ogólnobudowlany P. Rzatkowski 

z Suwałk, za kwotę 1.655.580,00 zł. Przetarg unieważniono ze względu na cenę.  Ogłoszono 

kolejny przetarg z terminem otwarcia ofert 19.09.2017 r. i następny, w którym oferty otwarto 

12.10.2017 r. W dniu 13.10.2017r. unieważniono postępowania w sprawie termomodernizacji 

Przedszkola nr 5 i Przedszkola nr 6 ze względu na cenę oraz brak ofert, natomiast w przypadku 

termomodernizacji Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2 Zamawiający jest na etapie oceny ofert.  

 

9. Wykonanie elewacji I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach 

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 32/2017 z dnia 

21.02.2017 r., znak: AGP.6740.23.2017.ESP.) Został ogłoszony przetarg nieograniczony  

na wykonanie elewacji I LO z terminem otwarcia ofert 20.04.2017 r. Ze względu na brak ofert 

przetarg unieważniono. 

 

10. Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 

36 w Suwałkach 

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 314/2016 z dnia  

28.12.2016 r., znak: AGP.6740.360.2016.EW) oraz decyzji  nr 100/2017 z dnia 27.04.2017 r. 
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zmieniającej ww. pozwolenie na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego  

z terminem otwarcia ofert 14.07.2017 r. Zakład Ogólnobudowlany P. Rzatkowski z Suwałk złożył 

ofertę za kwotę 4 160 032,42 zł. Przetarg unieważniono ze względu na cenę. Ogłoszono kolejny 

przetarg z terminem otwarcia ofert 15.09.2017 r. i następny, w którym oferty otwarto w dniu 

11.10.2017 r. Zawiadomieniem z dnia 24.10.2017r. rozstrzygnięto przetarg. Najkorzystniejszą 

ofertę złożył REM BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach na kwotę 3.429.994,19 zł.   

 

11. Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole 

Szkół Technicznych w Suwałkach 

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 40/2017 z dnia 28.02.2017 r. 

znak: AGP.6740.22.2017.EW). W pierwszym przetargu nieograniczonym, z terminem otwarcia 

ofert wyznaczonym na dzień 02.10.2017r. wpłynęło 5 ofert. Przetarg unieważniono w dniu 

09.10.2017r. z uwagi na cenę. W dniu 26.10.2017r. otwarto oferty w kolejnym postępowaniu 

przetargowym. Wśród 4 ofert najkorzystniejszą na kwotę 3 895 671,28 zł złożył DBM SERVICES 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  

 

12. Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach 

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu 

nieograniczonego na wykonanie modernizacji zaplecza sali sportowej z terminem otwarcia ofert 

19.06.2017 r. w dniu 29.06.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/109/2017 z Pribud Z. Kotowski 

z Suwałk, za kwotę 697 809,92 zł. 

Termin realizacji zamówienia - wg SIWZ termin zakończenia 30.11.2017 r. – bez 

skrócenia terminu realizacji tj. 30.11.2017 r. 

 

13. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach 

(Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)- etap I 

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na termomodernizację Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej z terminem otwarcia ofert 13.07.2017 r. Brak ofert na termomodernizację Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. Środki na 2018 rok wymagają zwiększenia. Ogłoszono przetarg  

z terminem otwarcia ofert 19.09.2017 r. oraz kolejny z terminem otwarcia ofert wyznaczonym na 

dzień 12.10.2017r. Zamawiający jest obecnie na etapie oceny ofert.  

 

 

III.ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO 

 

III.1. Kształcenie młodocianych 

 

 Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Miasto Suwałki 

otrzymało dofinansowanie na kształcenie młodocianych pracowników. Pracodawcom przekazano 

zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników, którzy ukończyli przygotowanie 

zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji 

zawodowych. 

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 r. 
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Liczba pracodawców 

którzy otrzymali 

dofinansowanie 

Liczba młodocianych, którzy realizowali: 

Kwota, jaką w 2016 r. 

wypłacono pracodawcom  

w ramach dofinansowania ogółem 

przyuczenie do 

wykonywania 

określonej pracy 

naukę zawodu 

18 49 22 17 224.375,29 zł 

Tabela 7. Opracowanie własne Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach  

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników od 01.01.2017 r.  

do 31.08.2017 r. 

Liczba 

pracodawców 

którzy otrzymali 

dofinansowanie 

Liczba młodocianych, którzy realizowali: 
Kwota, jaką  

od 01.01.2017 r. 

do 31.08.2017 r. 

wypłacono pracodawcom 

w ramach dofinansowania 

ogółem 

przyuczenie do 

wykonywania 

określonej pracy 

naukę zawodu 

25 53 12 41 303.188,00 zł 

Tabela 8. Opracowanie własne Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach 

(stan na 31 sierpnia 2017 r.) 

 

 

III.2. Zadania w zakresie umożliwienia uczniom podtrzymywania poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej  

 

Zgodnie z art. 13 ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka publiczna umożliwia 

uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.  

W związku z tym, w Mieście Suwałki na wniosek rodziców organizowane są lekcje języka 

litewskiego. W roku szkolnym 2016/2017 język litewski nauczany był w dwóch szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki (przez nauczyciela zatrudnionego w Zespole 

Szkół nr 7) w: 

 Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach – w wymiarze 9 godzin tygodniowo, 

 Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach – w wymiarze 3 godzin tygodniowo. 

 W powyższych szkołach z nauki języka litewskiego korzystały wszystkie osoby 

zainteresowane, czyli 28 uczniów, w tym: 

 z klas I-III szkół podstawowych – 4 uczniów, 

 z klas IV-VI szkół podstawowych – 7 uczniów, 

 z klas I-III gimnazjów – 6 uczniów, 

 ze szkół ponadgimnazjalnych – 11 uczniów. 

W roku szkolnym 2016/2017, we wszystkich suwalskich przedszkolach i szkołach 

organizowane były zajęcia religii kościoła rzymskokatolickiego w wymiarze 891 godzin 

tygodniowo. Ponadto, w roku szkolonym 2016/2017, poza wyznaniem rzymskokatolickim, 

zorganizowane były zajęcia religii:  

 Kościoła Prawosławnego – w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach w wymiarze 4 godzin 

tygodniowo – 5 dzieci, 
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 Wyznania Staroobrzędowego – w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach 

w wymiarze 6 godzin tygodniowo – 17 uczniów, 

 Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach  

w wymiarze 10 godzin tygodniowo – 16 uczniów, 

 Kościoła Zielonoświątkowego – w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach  

w wymiarze 6 godzin tygodniowo – 15 uczniów. 

W roku szkolnym 2016/2017, Miasto Suwałki podpisało porozumienia: z Gminą Przerośl, 

Gminą Dubeninki, Gminą Gołdap, Gminą Jeleniewo, Powiatem Sejneńskim i Miastem Białystok, 

a tym samym przejęło od tych jednostek samorządu terytorialnego prowadzenie zadania 

publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego i religii Kościoła 

Staroobrzędowego. 

 

III.3. Stypendia i  zasiłki  

 

a) stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2016/2017 

Zgodnie z art. 90b ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów  

i zasiłków szkolnych. Dotacja celowa, otrzymana od Wojewody Podlaskiego, na realizację 

stypendiów szkolnych, od września 2016 r. do grudnia 2016 r. wyniosła 859.321,48  zł,  

a od stycznia 2017 r. do czerwca 2017 r. – 452.903,00 zł, w tym wkład własny Miasta Suwałki 

374.634,00 zł. Miesięczna wysokość stypendium wynosiła od 95,00 zł do 151,00 zł. Natomiast  

na realizację zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2016/2017 przeznaczono kwotę 14 260,00 zł. 

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2016/2017 

 

Lp. Wyszczególnienie Stypendium szkolne Zasiłek szkolny 

1. Liczba wniosków 907 23 

2. 
Liczba wniosków pozytywnie 

załatwionych - ogółem 
894 23 

3. 
Liczba wniosków negatywnie 

załatwionych - ogółem 
13 0 

Tabela 9. Opracowanie własne Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach  

 

Powodem negatywnego rozpatrzenia wniosków o stypendium szkolne było przekroczenie 

kryterium dochodowego, nieterminowe złożenie wniosku lub przerwanie nauki przez ucznia. 

 

b) stypendia Prezydenta Miasta Suwałk 

Na podstawie uchwały Nr XXI/251/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach  

z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych 

„Zdolny Suwalczanin”, której załącznik stanowi Regulamin przyznawania uczniom stypendium 

Prezydenta Miasta Suwałk za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie, przyznano  

125 stypendiów uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  

za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie uzyskane w roku szkolnym 2015/2016. Stypendia 

zostały przyznane na okres 10 miesięcy, tj. od września 2016 r. do czerwca 2017 r. Maturzystom 

stypendium zostało wypłacone jednorazowo (1 500 zł). Wartość przyznanych stypendiów za rok 

szkolny 2015/2016 wyniosła 108 000,00 zł. 
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c) pomoc materialna o charakterze edukacyjnym  

W ramach wspierania działalności szkół w zakresie pomocy materialnej uczniom, Miasto 

Suwałki udziela uprawnionym uczniom pomoc materialną w postaci zakupu podręczników.  

  Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  

i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045), które określa szczegółowe warunki udzielania 

pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka 

szkolna”, uczniowie suwalskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

otrzymali zwrot kosztu zakupu podręczników szkolnych. Dotacja celowa na rok szkolny 

2016/2017 wyniosła 27.213,71 złotych (wykorzystana). Liczba uczniów objętych powyższą 

pomocą wyniosła 115.  

 

III.4. Doskonalenie zawodowe  

Stosownie do przepisów art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych 

rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2199) 

w budżecie Miasta Suwałk na 2016 r. wyodrębnione zostały środki na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli w wysokości 0,64% planowanych na 2016 r.  środków  przeznaczonych  

na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. w kwocie 346.495 zł.  

 Zarządzeniem nr 72/16 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 8 marca 2016 r. ustalony został 

plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 r., zgodnie z którym 

ww. środki finansowe zostały przeznaczone na następujące zadania z zakresu doskonalenia 

nauczycieli: 196 495,00 zł - na organizację i prowadzenie doradztwa metodycznego,  

50 000,00 zł – na organizację i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, 85 000,00 zł –  

na opłaty za indywidualne formy doskonalenia (studia podyplomowe, kursy, konferencje, 

seminaria i inne formy doskonalenia wymienione w rozporządzeniu) oraz 15 000,00 zł  

pozostawiono w rezerwie służącej na dofinansowanie doskonalenia kadry kierowniczej a także 

bieżących potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli. 

Zarządzeniem nr 329/2016 Prezydenta Miasta Suwak z dnia 21 października 2016 r.  

w sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonano 

zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 r. polegającej 

na zmniejszeniu kwoty środków na doradztwo metodyczne -  do kwoty 175.905,00 zł  

i odpowiednim zwiększeniu wysokości rezerwy środków przeznaczonych na doskonalenie kadry 

kierowniczej  oraz na dofinansowanie bieżących potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli,  

tj. zwiększeniu  do kwoty 35.590,00 zł. Środki te zostały wykorzystane na organizację  

i prowadzenie przez Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach kursów i szkoleń 

dla nauczycieli i dyrektorów suwalskich szkół i placówek oświatowych, a także  

na dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia, w tym studiów podyplomowych. 

W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych ustalono następujące 

specjalności i formy kształcenia, na które w 2016 r. mogło być przyznawane dofinansowanie opłat 

za studia:  

1) priorytetowe:  studia podyplomowe w zakresie: 

 a) różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

 b) uprawniającym do   pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
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 c) nauczania w klasie dwujęzycznej, 

 d) etyki, 

 e) języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym, 

 f) uprawiającym do nauczania przedmiotów zawodowych zgodnie z potrzebami runku  

                pracy, 

 g) technologii informacyjnej i komunikacyjnej, 

2) specjalności i formy inne, niż wymienione w pkt 1 – pod warunkiem, że są one zgodne  

z potrzebami danej szkoły wynikającymi z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz 

określonymi na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminów maturalnych 

lub wynikają z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa. 

 Maksymalna kwota dofinansowania opłat za studia w 2016 r. została ustalona  

na poziomie 6.000 zł – w przypadku form i specjalności priorytetowych oraz na poziomie  

4.000 zł – w przypadku form i specjalności innych niż priorytetowe. 

 Zgodnie z art. 70 a  ust. 2 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Dz.U.  

z 2016 r., poz. 1379 z późniejszymi zmianami) w budżecie Miasta Suwałk na 2017 r. zostały 

wyodrębnione środki finansowe na doskonalenie nauczycieli w 2017 r. w wysokości  

296.821,00 zł . 

  Zarządzeniem nr 146/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 12 maja 2017 r. ustalony 

został plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 r., zgodnie 

z którym ww. środki finansowe zostały przeznaczone na następujące zadania z zakresu 

doskonalenia nauczycieli: 146.821,00 zł - na organizację i prowadzenie doradztwa metodycznego, 

77.450,00 zł – na organizację i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, 72.550,00 zł –  

na indywidualne formy doskonalenia, w tym  60.420 zł -  na dofinansowanie opłat za studia 

podyplomowe  i 12.130 zł – na dofinansowanie kursowych form doskonalenia. 

 Zgodnie z § 4 tego wyżej powołanego zarządzenia ustalone zostały, w porozumieniu  

z dyrektorami szkół i placówek, następujące specjalności i formy kształcenia, na które w roku 

2017 może być przyznawane dofinansowanie opłat za studia (czesnego): 

1) priorytetowe:  studia podyplomowe w zakresie: 

            a) dającym uprawnienia do pracy w szkołach w warunkach wdrażanego reformy systemu  

                  edukacji 

 b) różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

 b) uprawniającym do   pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

 c) nauczania w klasie dwujęzycznej, 

 d) języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym, 

 f) uprawiającym do nauczania przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu,  

2) specjalności i formy inne, niż wymienione w pkt 1 – pod warunkiem, że: 

       - w ramach środków na doskonalenie nauczycieli, po zaspokojeniu potrzeb  w zakresie form  

i specjalności priorytetowych, pozostaną niewykorzystane środki, 

       - kierunek/ specjalność studiów odpowiada potrzebom szkoły/placówki ustalonym  

w oparciu o analizę wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej, wyników egzaminów 

zewnętrznych, a także z uwzględnieniem zadań  związanych z realizacją podstawy 

programowej oraz wymagań wobec szkół i placówek. 
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Rady pedagogiczne w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Suwałki,  

w roku szkolnym 2016/2017 uczestniczyły w 142 szkoleniach, co przedstawia poniższa tabela: 

 

Liczba szkoleń dla rady pedagogicznej 

 liczba szkoleń 

Szkoła Podstawowa nr 4 4 

Szkoła Podstawowa nr 6 4 

Szkoła Podstawowa nr 9 3 

Zespół Szkół nr 3 6 

Zespół Szkół nr 7 11 

Zespół Szkół nr 8 9 

Zespół Szkół nr 9 10 

Zespół Szkół nr 10 6 

ILO 4 

Zespół Szkół nr 1 5 

Zespół Szkół nr 2 3 

Zespół Szkół nr 4 5 

ZST 9 

Zespół Szkół nr 6 6 

SOSW1 10 

Przedszkole nr 1 2 

Przedszkole nr 2 8 

Przedszkole nr 3 7 

Przedszkole nr 4 4 

Przedszkole nr 5 4 

Przedszkole nr 6 4 

Przedszkole nr 7 8 

Przedszkole nr 8 5 

Przedszkole nr 10 5 

Razem 142 

Tabela 10. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Suwałki 
 

III.5. Wynagrodzenie nauczycieli  

Zgodnie z art. 30 ust 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

obowiązkiem organu prowadzącego jest zapewnienie nauczycielom zatrudnionym 

na terenie danej gminy osiągnięcia co najmniej poziomu średnich wynagrodzeń, określonych  

w art. 30 ust. 3 tej ustawy. Średnie wynagrodzenia nauczycieli są pochodną kwoty bazowej, która 

począwszy od 1 września 2012 r. pozostaje w niezmienionej wysokości i wynosi 2 717,59 zł. 

 Rada Miejska w Suwałkach podjęła uchwałę nr IX/86/2015 r. z dnia 24 czerwca 2015 r.  

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek 

oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki, która uchyliła dotychczasowy Regulamin 

wynagradzania nauczycieli... , zmieniona uchwałą nr  XI/118/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach  

z dnia 30 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli przedszkoli szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki. 

 Na mocy nowego „Regulaminu wynagradzania nauczycieli...”  podwyższone zostały 

dodatki do płac suwalskich nauczycieli  do następujących wysokości:  

1) dodatek motywacyjny: 

- dla nauczycieli – 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego  

z wyższym wykształceniem magisterskim i z przygotowaniem pedagogicznym, 
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 - dla dyrektorów – 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego  

z wyższym wykształceniem magisterskimi z przygotowaniem pedagogicznym, 

2) dodatki funkcyjne: 

 a) dla osób zajmujących stanowiska kierownicze – stawki dodatku określone są widełkowo, 

zgodnie z tabelą zawartą w § 5 ust. 4 „Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, 

szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki”, stanowiącego załącznik 

do wyżej powołanej uchwały. Stawki są zróżnicowane, w zależności od rodzaju stanowiska oraz 

typu szkoły/ placówki oraz liczby oddziałów w szkole,  

b)  za wychowawstwo klasy/ oddziału przedszkolnego – 110 zł, 

c)  dla doradców metodycznych – 350 zł, 

d) dla nauczycieli konsultantów – 500 zł, 

e)  dla opiekuna stażu – 55 zł, 

3) dodatki za warunki pracy:  

     a) trudne warunki: 

        - nauczyciele PP-P  i za klasy łączone – 100 zł, 

        - nauczyciele szkoły specjalnej, w tym prowadzący zajęcia praktycznej nauki zawodu oraz 

prowadzący nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia 

specjalnego – 320 zł, 

        - nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze  z dziećmi  

i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i zajęcia 

wychowawcze w specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych – 480 zł, 

         - nauczyciele prowadzący zajęcia w języku obcym w klasach dwujęzycznych – 1 000 zł, 

      b) warunki uciążliwe – 170 zł, 

4) nagrody: 

    a)  Prezydenta – do 3 500 zł, 

    b)  dyrektora – do 2 200 zł. 

  Jak wynika ze sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń suwalskich nauczycieli  

za rok 2016, nauczyciele przekroczyli poziom średnich wynagrodzeń  

na wszystkich stopniach awansu zawodowego, przy czym wysokość tego przekroczenia 

kształtowała się następująco: nauczyciele stażyści – 20 407,18 zł, nauczyciele kontraktowi –  

352.160,52 zł, nauczyciele mianowani – 406.616,77 zł, nauczyciele dyplomowani –  

1.010.650,85 zł. 

   

III.6. Nagrody  

 Stosownie do ustaleń zawartych w § 3 uchwały Nr IX/89/2015 Rady Miejskiej 

w Suwałkach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród (Dz. Urz. Woj. Podl., poz. 2243), 

wyróżniającym się nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej, 14 października w Dniu Edukacji Narodowej przyznawane są nagrody Prezydenta 

Miasta Suwałk. 

 Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk mogą być przyznane z inicjatywy Prezydenta Miasta  

i na wniosek dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Jako priorytety przy 

przyznawaniu nagród przyjęto osiągnięcia uczniów (laureaci konkursów), wyniki egzaminów 

zewnętrznych, innowacje pedagogiczne oraz inne działania wykraczające poza standardowe 

obowiązki zawodowe. 

 W 2016 roku przyznano 50 nagród Prezydenta w wysokości 3 500,00 zł  na ogólną kwotę 

175. 000,00 zł brutto, które wręczone zostały na miejskiej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.  



22 

 

 

III.7. Powierzanie stanowiska dyrektora szkoły/placówki oświatowej 

W roku szkolnym 2016/2017 dziesięciu dyrektorom suwalskich szkół i placówek upłynęły 

kadencje na zajmowanych stanowiskach.  

W związku z tym przeprowadzone zostały konkursy na ww. stanowiska. Spośród tych 

konkursów – 7 zostało rozstrzygniętych, natomiast w 2 konkursach kandydaci zostali 

niedopuszczeni przez komisje konkursowe do postępowania konkursowego z powodów 

formalnych. Do 1 konkursu  nie zgłosił się żaden kandydat. 

Wobec powyższego 7 kandydatom wyłonionym w postępowaniach konkursowych 

powierzono stanowiska dyrektorów na 5 lat szkolnych. W przypadku konkursów 

nierozstrzygniętych Prezydent Miasta Suwałk powierzył stanowiska dyrektorów  na okres 5 lat 

szkolnych ustalonym przez siebie kandydatom w trybie obowiązujących przepisów. 

 

III.8. Komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 

Stosownie do art. 9g ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela, w roku szkolnym 2016/2017 

powołane przez Prezydenta Miasta Suwałk komisje egzaminacyjne przeprowadziły 

20 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, przy czym  

2 postępowania zostało przeprowadzone w 2016 r. (w sesji zimowej), natomiast 18 postępowań  

w roku 2017  (w sesji letniej).  

Wszyscy nauczyciele, którzy przystąpili  do egzaminów, zdali te egzaminy.  

Wobec powyższego Prezydent Miasta Suwałk nadał stopnie awansu zawodowego 

nauczyciela  mianowanego 20 nauczycielom, w tym dwóm nauczycielom - w 2016 r.  

i osiemnastu  - w 2017 r. 

 

III.9. Doposażenie szkół i placówek w pomoce dydaktyczne 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, organ 

prowadzący szkołę obowiązany jest zapewnić podstawowe warunki do realizacji przez 

nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W związku z tym,  

w 2016 roku Miasto Suwałki przekazało z budżetu jednostkom oświatowym 1 766 675,00  zł  

na zakup pomocy dydaktycznych.  

Z kolei w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” cztery suwalskie 

szkoły, tj.: 

 Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. K. A. Hamerszmita w Suwałkach, 

 Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujałowicz w Suwałkach, 

 Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 10 im. Olimpijczyków Polskich  

z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, 

 Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach, 

na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz 

biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję  

i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. poz. 

1667), otrzymało wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących 

podręcznikami) do bibliotek szkolnych. 
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 Każda z ww. szkół otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 15.000,00 zł, w tym 

12.000,00 - dotacja celowa i 3.000,00 zł - wkład własny Miasta Suwałki. 

 Łączny koszt ww. programu wyniósł 60.000,00 zł, w tym 48.000,00 zł – dotacja celowa  

i  12.000,00 zł - wkład własny Miasta Suwałki. 

Od stycznia 2017 r. w dziewięciu przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Suwałki realizowany jest projekt nr LT-PL-1R-081 pn. „Bądź aktywny – bądź zdrowy”,  

w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska, Oś priorytetowa 3. 

„Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”. W ramach 

projektu doposażono place zabaw przy ww. przedszkolach. Place zabaw zostały wyposażone  

w nowoczesne zestawy integracyjne do zabaw dla dzieci (w tym również dostosowane do potrzeb 

dzieci z niepełnosprawnościami), w tym m.in. huśtawki, bujaki, domki, równoważnie, tablice 

edukacyjne, stoliki do szachów, karuzele, bramki piłkarskie. Łączny koszt budowy placów zabaw 

to kwota 1.411.675,78 zł. Ponadto w ramach ww. projektu przedszkola otrzymają pomoce 

dydaktyczne do realizacji zajęć przy muzyce oraz do zajęć ruchowych z elementami gimnastyki 

korekcyjnej na łączną kwotę 76.518,87 zł. 

 

III.10. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych i realizacja programów  

 

1. W okresie od 12 września 2016 roku do 16 grudnia 2016 r. (I semestr) pozalekcyjne zajęcia 

realizowane w ramach programów profilaktycznych szkół i finansowane ze środków Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, odbywały się w wymiarze  

148 godzin tygodniowo w następujących dyscyplinach sportu: lekkoatletyka, siatkówka, 

koszykówka, badminton, unihokej, zapasy, pływanie, judo, piłka ręczna, piłka nożna, karate, 

szachy oraz strzelectwo. W zajęciach brało udział prawie 800 uczniów.  

W II semestrze ww. zajęcia pozalekcyjne odbywały się od 20 marca 

2017 roku do 10 czerwca 2017 roku w wymiarze 137 godzin tygodniowo, były realizowane  

w ramach programów profilaktycznych szkół i finansowane ze środków Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach. Uczniowie mieli 

do wyboru zajęcia w następujących dyscyplinach: lekkoatletyka, siatkówka, koszykówka, 

badminton, unihokej, zapasy, pływanie, judo, piłka ręczna, piłka nożna, karate, szachy, strzelectwo 

oraz zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne czy psychoedukacyjne. W zajęciach udział brało 

825 uczniów.  

Łącznie w ww. okresie na ww. zajęcia przeznaczono ponad  96 000,00 zł. 

 

2. Dodatkowo, ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Suwałkach finansowana była realizacja programu AKTYWNY SUWALCZANIN. Program 

skierowany był do uczniów klas II szkół podstawowych. Uczniowie uczestniczyli m.in.  

w zajęciach rekreacyjnych z elementami piłki siatkowej, piłki nożnej, lekkoatletyki, gimnastyki 

korekcyjnej, grach i zabawach rekreacyjno - ruchowych z elementami tańca, zajęciach 

szachowych, zajęciach ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęciach 

tanecznych czy pływaniu. Zajęcia realizowane były w okresie 17.10.2016 r. – 16.12.2016  r.  

oraz 27.03.2017 r. – 16.06.2017 r. 

W zajęciach udział brało ponad 880 uczniów. Łącznie w ww. okresie na ten cel 

przeznaczono około 38 700,00 zł. 
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3. Miasto Suwałki realizuje zadanie pn. „Rozwijanie sportu dzieci i młodzieży” w ramach 

Programu Aktywności Sportowej dla Dzieci Klas IV – VI Junior Sport. Głównym celem 

Programu jest upowszechnienie postaw prosportowych, prospołecznych i prozdrowotnych poprzez 

udział dzieci w aktywności ruchowej zbieżnej z rozwojem biologicznym, nastawionej głównie  

na ich wszechstronny i harmonijny rozwój oraz wychowanie przez sport.  

60 uczniów klas IV – VI z trzech suwalskich szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 

4  im. ks. K.A. Hamerszmita w Suwałkach, Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach w Zespole 

Szkół nr 7 w Suwałkach oraz Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  

w Suwałkach w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach realizuje szkolenie w utworzonych w tych 

szkołach Lokalnych Ośrodkach Sportowych. Zadanie realizowane było w okresie styczeń – 

czerwiec oraz wrzesień – grudzień 2016 r. 

Zajęcia szkoleniowe realizowane są dla 20 – osobowych grup szkoleniowych. Każda grupa 

uczestniczy w trzech 90 – minutowych blokach szkolenia tygodniowo. 

Dodatkowo, każdy z Lokalnych Ośrodków Sportowych, otrzymał sprzęt sportowy  

do realizacji zajęć. 

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Samorządu 

Województwa Podlaskiego i Miasta Suwałki.  

 

4.  W okresie od 26 września 2016 r. do 21 kwietnia 2017 r. we wszystkich liceach 

ogólnokształcących i technikach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki 

realizowana była kolejna edycja programu „Matura – klucz do sukcesu”. Każdy oddział III klasy 

liceum i IV klasy technikum otrzymał dodatkowo 3 godziny tygodniowo na przygotowanie  

do matury. Łącznie odbyły się 1932 godziny zajęć dydaktycznych. W ramach ww. programu 

odbywały się m.in. zajęcia z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, biologii, historii, 

wos, geografii, fizyki lub chemii.  

 

5.  W roku szkolnym 2016/2017 w okresie wrzesień 2016 r. - czerwiec 2017 r. Miasto Suwałki 

kontynuowało program „A ja lubię chodzić do szkoły” dla uczniów klas II-III szkoły 

podstawowej. Uczniom zostały przyznane dodatkowe zajęcia np. logopedyczne, gimnastyka 

korekcyjna, szachy, artystyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, 

teatralne, taneczne, sportowe itp. Natomiast uczniom klas I szkoły podstawowej zostały 

zorganizowane dodatkowe zajęcia mające na celu sprofilowanie klas. W ramach ww. programów 

uczniom w klasach I-III przyznano po 1 godzinie na oddział oraz każdej szkole podstawowej 

przyznano 13 godzin tygodniowo dodatkowej opieki świetlicowej. Łącznie w roku szkolnym 

2016/2017 zostało zrealizowanych  7245 godzin.  

 

6.  W okresie od 26 września 2016 r. do 7 kwietnia 2017 r. realizowany był program 

„Egzamin gimnazjalny-dam radę”. W ramach ww. programu zostały przyznane uczniom klas  

III gimnazjum po 2 godziny dydaktyczne na oddział (wyboru przedmiotów dokonywali uczniowie 

z rodzicami i nauczycielami). Łącznie zostało zrealizowanych 988 godzin zajęć.  

 

7. Od września 2016 r. uczniowie klas I kolejnych 4 szkół podstawowych rozpoczęli 

realizację Programu Mały Mistrz: Szkoły Podstawowej nr 6 im. A. Kujałowicz w Suwałkach, 

Zespołu Szkół nr 7 w Suwałkach Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach, Zespołu Szkół nr 8  

w Suwałkach Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. Piłsudskiej w Suwałkach, Zespołu Szkół nr 9  

w Suwałkach Szkoły Podstawowej nr 5 im. A. Wierusz - Kowalskiego w Suwałkach. 
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 Głównym celem realizowanego programu jest m.in. poprawa stanu zdrowia, sprawności 

fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III, wsparcie nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć 

wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej, promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć 

ruchowych zgodnych z nową podstawą programową, monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju 

fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych, określenie preferencji 

w wyborze aktywności fizycznej uczniów oraz zachęcenie uczniów do podejmowania nowych 

form aktywności fizycznej. 

 W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości,  

za które nagradzany będzie odpowiednią odznaką, którą wklei do specjalnej legitymacji. 

Zdobywca kompletu sprawności otrzyma tytuł Małego Mistrza.  

 Projekt zakłada współpracę Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędów Marszałkowskich  

i jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły podstawowe.  

W ramach projektu, w trakcie trzyletniego okresu nauki /I-III/, szkoły biorące udział zostaną 

doposażone w niezbędny do realizacji projektu sprzęt sportowy. 

Całkowity przewidywany koszt realizacji programu Mały Mistrz w ciągu trzech lat  

to kwota prawie 55 000 zł. 

 

8.  W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas III 7 szkół podstawowych realizowali zajęcia 

nauki pływania w ramach VI edycji Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam – 

jestem bezpieczny!” ( 20 godzin dydaktycznych zajęć).  

VI edycja Programu zakończyła się zawodami o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk.  

Miasto Suwałki pokryło również koszty dowozu dzieci do Aquaparku na zajęcia realizowane 

w ramach tego programu.  

Całkowity koszt realizacji ww. Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam – 

jestem bezpieczny!” to kwota ponad 130 000 zł.  

 

9. Decyzją Prezydenta Miasta Suwałk w okresie od września 2016 r. do czerwca 2017 r. 

realizowane były zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w każdej szkole podstawowej  

w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzą specjaliści po 

dokonaniu diagnozy potrzeb uczniów. Łącznie w roku szkolnym 2016/2017 zostało 

zrealizowanych 1680 godzin.  

 

10. Od stycznia 2017 r. do czerwca 2018 r. w dziewięciu przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Suwałki realizowany jest projekt nr LT-PL-1R-081 pn. „Bądź aktywny 

– bądź zdrowy”, w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska, Oś 

priorytetowa 3. „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją”. W ramach projektu w przedszkolach prowadzonych jest łącznie około 680 godz. 

zajęć ruchowych miesięcznie – zajęcia odbywać się będą do marca 2018 r. (zajęcia odbywały się 

również w wakacje). Łącznie w ramach całego projektu przeprowadzone zostaną 5472 godziny 

zajęć dla dzieci. Rodzaje zajęć: zajęcia sportowe (ruchowe) z elementami gimnastyki korekcyjnej, 

zajęcia sportowe (ruchowe) z elementami „Zumba Kids”, terapia ręki, „Ruch dla uczenia się – 

MOVE TO LEARN”, zajęcia sportowe (ruchowe) z elementami aerobik-fitness dla najmłodszych. 

Ponadto w ramach projektu przedszkola otrzymają pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć przy 

muzyce oraz do zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej.  

W ramach projektu doposażono również place zabaw przy ww. przedszkolach. 
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IV. WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 

 

IV.1.Egzamin gimnazjalny 

 

Porównanie wyrażonych w procentach średnich wyników szkół w największych miastach 

województwa podlaskiego  

Gmina Język 

polski 

Historia 

 i WOS 

Matematyka Przedmioty 

przyrodnicze 
Jezyk 

angielski 

Poziom 

podst. 

Język 

angielski 

 Poziom 

rozszerzony 

Język 

niemiecki 

Poziom 

podst. 

Język 

niemiecki 

Poziom 

rozszerzony 

Język 

rosyjski  

Poziom 

podstawowy 

Język 

francuski 

Poziom 

podstawo

wy 

m. Białystok 73 64 55 57 76 57 65 93 70 68 

m. Łomża 71 64 52 55 71 53 73 100 98 -------- 

m. Suwałki 72 59 48 51 69 49 74 99 83 36 

Różnica 

między 

wynikiem 

najwyższym 

 a 

wynikiem 

m. Suwałk 

 

-1 

 

-5 

 

-7 

 

-6 

 

-7 

 

-8 

 

+1 

 

-1 

 

-15 

 

-32 

                                                                                         Liczba szkół z wynikiem niskim 

m. Białystok 6 5 6 6 5 ---------- 2 ------------- ------------ ------------

-- 

m. Łomża 3 2 3 3 2 ----------- 0 ------------ -------------- ------------

--- 

m. Suwałki 3 4 3 3 3 ----------- 0 ------------ ------------ ------------

--- 

                                                                                      Liczba szkół z wynikiem  średnim  

m. Białystok 10 13 10 13 9 ------------ 4 -------------- -------------- ------------

-- 

m. Łomża 1 3 2 2 2 ----------- 0 ------------- -------------- ------------

-- 

m. Suwałki 5 5 5 7 6 ------------ 1 ------------- ------------- ------------

--- 

                                                                                       Liczba szkół z wynikiem wysokim 

m.Białystok 23 21 23 20 24 ------------ 2 ----------- -------------- ------------

-- 

m.Łomża 3 2 2 2 2 ------------ 2 ------------- -------------- ------------

-- 

m.Suwałki 4 3 4 2 3 ------------ 1 --------------- -------------- ------------

-- 

Tabela  11. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki oświatowe oraz danych zawartych na stronie 

internetowej OKE w Łomży 
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1) Średni wynik szkół z terenu Miasta Suwałk ze wszystkich przedmiotów, z wyjątkiem 

języka niemieckiego ( na obu poziomach) i języka rosyjskiego jest niższy  

od analogicznych wyników szkół osiągniętych przez szkoły w Białymstoku i Łomży. 
Różnica między wynikiem najwyższym a wynikiem m. Suwałk jest najwyższa 

z matematyki, języka angielskiego na obu poziomach oraz języka rosyjskiego 

i francuskiego. Najmniejsze różnice dotyczą języka polskiego oraz języka niemieckiego. 

2) Wyniki niskie średnie i wysokie ogółem – ze wszystkich objętych badaniem OKE 

w Łomży części egzaminu gimnazjalnego: 

Liczba części egzaminu gimnazjalnego, w których szkoły uzyskały wynik niski: w Suwałkach - 

16; w Łomży – 13; w Białymstoku - 30 

Liczba części egzaminu gimnazjalnego, w których szkoły uzyskały wynik średni: w Suwałkach – 

29; w Łomży- 10; w Białymstoku - 59 

Liczba części egzaminu gimnazjalnego, w których szkoły uzyskały wynik wysoki: w Suwałkach – 

17; w Łomży -13; w Białymstoku - 113 

W suwalskich szkołach dominuje wynik średni. 

 

Średnie wyniki uczniów 

Część humanistyczna – język polski 

Lp. Szkoły Liczba 

uczniów 

Pozycja 

szkoły 

 na skali 

staninowej 

Średni 

wynik 

szkoły 

                             Średni wynik 

Gmina Powiat Wojewód

ztwo 

Kraj Różnica 

między 

wynikiem  

w 

województwie 

 i w kraju 

1. Gimnazjum nr 1 

 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach 

107 5 70% 72% 72% 69% 69% + 3% 

2. Gimnazjum nr 2 

 w Suwałkach 
48 5 67% 72% 72% 69% 69% - 2% 

3. Gimnazjum nr 3 

 w Zespole Szkół  

nr 2 w Suwałkach 

137 8 80% 72% 72% 69% 69% + 11% 

4. Gimnazjum nr 4  

w Zespole Szkół  

nr 9 w Suwałkach 

71 7 74% 72% 72% 69% 69% + 5% 

5. Gimnazjum nr 5 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. 

Witolda Urbanowicza 

 w Suwałkach 

94 6 73% 72% 72% 69% 69% + 4% 

6. Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II 

w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach 
68 6 72% 72% 72% 69% 69% + 3% 

7. Gimnazjum nr 7 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 

10 w Suwałkach 

91 6 71% 72% 72% 69% 69% + 2% 

                                      Szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Suwałki     
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1. Gimnazjum im. Marii Konopnickiej 

w Suwałkach 
58 9 89% 72% 72% 69% 69% + 20% 

2. Publiczne Gimnazjum w Suwałkach 24 1 31% 72% 72% 69% 69% - 38% 

3. Prywatne Gimnazjum w Suwałkach 16 8 83% 72% 72% 69% 69% + 14% 

4. Gimnazjum Niepubliczne nr 2  

w Suwałkach 
16 2 44% 72% 72% 69% 69% - 25% 

5. Publiczne Gimnazjum dla 

Dorosłych w Suwałkach 
16 2 42% 72% 72% 69% 69% - 27% 

Tabela 12. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki oświatowe oraz danych zawartych na stronie 

internetowej OKE w Łomży 

Podsumowanie wyników z języka polskiego 

 Najwyższy średni wynik z języka polskiego - Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 2  

w Suwałkach  

 Najniższy średni wynik z języka polskiego - Gimnazjum nr 2 w Suwałkach 

 Najwyższą pozycję w skali staninowej zajęły Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 2  

w Suwałkach ( poz. 8 – bardzo wysoka) oraz Gimnazjum nr 4 w Suwałkach (poz.7 – 

wysoka). 

 Wyniki pozostałych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,  

oscylują wokół stanina średniego .  

 

Wyniki  wysokie i najwyższe szkół, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto 

Suwałki 

 Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz Prywatne Gimnazjum w Suwałkach  

osiągnęły  średni wynik wyższy od najwyższego  średniego wyniku szkoły publicznej. 

 Najwyższe pozycje w skali staninowej zajęły: Gimnazjum im. Marii Konopnickiej 

w Suwałkach  ( stanin 9 - najwyższy) oraz Prywatne Gimnazjum w Suwałkach (stanin 8 - 

bardzo wysoki).  

             

Średnie wyniki szkół 

Część humanistyczna -   historia i wiedza o społeczeństwie 

Lp. Szkoły Liczba 

uczniów 

Pozycja 

szkoły 

 na skali 

staninowej 

Średni 

wynik 

szkoły 

                             Średni wynik 

Gmina Powiat Województwo Kraj Różnica między 

wynikiem  

w 

województwie 

Różnica 

między 

wynikiem  

w kraju 

1. Gimnazjum nr 1 

 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. 

Marszałka Józefa 

Piłsudskiego  

w Zespole Szkół nr 8 

w Suwałkach 

107 5 58% 59% 59% 60% 59% - 2% - 1% 
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2. Gimnazjum nr 2 

 w Suwałkach 
48 4 55% 59% 59% 60% 59% - 5% - 4% 

3. Gimnazjum nr 3 

 w Zespole Szkół  

nr 2 w Suwałkach 

137 7 65% 59% 59% 60% 59% + 5% + 6% 

4. Gimnazjum nr 4  

w Zespole Szkół  

nr 9 w Suwałkach 

71 5 57% 59% 59% 60% 59% - 3% - 2% 

5. Gimnazjum nr 5 z 

Oddziałami 

Integracyjnymi im. 

gen. bryg. pil. Witolda 

Urbanowicza 

 w Suwałkach 

94 5 57% 59% 59% 60% 59% - 3% - 2% 

6. Gimnazjum nr 6 im. 

Jana Pawła II w 

Zespole Szkół nr 7 w 

Suwałkach 

68 6 61% 59% 59% 60% 59% + 1% + 2% 

7. Gimnazjum nr 7 z 

Oddziałami 

Integracyjnymi w 

Zespole Szkół nr 10 w 

Suwałkach 

91 3 51% 59% 59% 60% 59% - 9% - 8% 

                                                          Szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Suwałki 

1. Gimnazjum im. Marii 

Konopnickiej w 

Suwałkach 

58 9 82% 59% 59% 60% 59% + 22% + 21% 

2. Publiczne Gimnazjum 

w Suwałkach 
24 1 30% 59% 59% 60% 59% - 30% - 29% 

3. Prywatne Gimnazjum 

w Suwałkach 
16 7 67% 59% 59% 60% 59% + 7% + 8% 

4. Gimnazjum 

Niepubliczne nr 2  

w Suwałkach 

16 1 34% 59% 59% 60% 59% - 26% - 25% 

5. Publiczne Gimnazjum 

dla Dorosłych w 

Suwałkach- OHP 

16 2 36% 59% 59% 60% 59% - 24% - 23% 

Tabela 13. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki oświatowe oraz danych zawartych na stronie 

internetowej OKE w Łomży 

Podsumowanie wyników z historii i WOS 

 Najwyższy średni wynik z historii i WOS  - Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 2 

w Suwałkach. Wynik o 1-2% wyższy od średniej województwa i kraju osiągnęło 

Gimnazjum nr 6 w Suwałkach. 

 Najniższy średni wynik z historii i WOS - Gimnazjum nr 7 w Suwałkach 

 Najwyższą pozycję w skali staninowej zajęło Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 2 

w Suwałkach ( poz. 7 –  stanin wysoki). Najniższą pozycję staninową zajęło Gimnazjum nr 

7 (stanin 3 – niski). Wyniki pozostałych szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Suwałki,  oscylują wokół stanina średniego i niżej średniego.  
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Wyniki  wysokie i najwyższe szkół, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto 

Suwałki 

 Wśród szkół , dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Suwałki , Gimnazjum im. 

Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz Prywatne Gimnazjum w Suwałkach osiągnęły 

średni wynik wyższy od najwyższego  średniego wyniku szkoły publicznej. 

 Wśród szkół , dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Suwałki , najwyższe 

pozycje w skali staninowej zajęły: Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach  

(stanin 9 - najwyższy) oraz Prywatne Gimnazjum w Suwałkach ( stanin 7 -  wysoki).  

Średnie wyniki szkół 

Część matematyczno-przyrodnicza 

Matematyka 

Lp. Szkoły Liczba 

uczniów 

Pozycja 

szkoły 

 na 

skali 

stanino

wej 

Średni 

wynik 

szkoły 

                             Średni wynik 

Gmina Powiat Wojewódz

two 

Kraj Różnica 

między 

wynikiem 

szkoły 

i 

województwa 

Różnica 

między 

wynikiem 

szkoły 

I  kraju 

1. Gimnazjum nr 1 

 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. 

Marszałka Józefa 

Piłsudskiego  

w Zespole Szkół nr 

8 w Suwałkach 

107 5 43% 48% 48% 48% 47% - 5% - 4% 

2. Gimnazjum nr 2 

 w Suwałkach 
48 4 37% 48% 48% 48% 47% - 11% - 10% 

3. Gimnazjum nr 3 

 w Zespole Szkół  

nr 2 w Suwałkach 

137 7 59% 48% 48% 48% 47% + 11% +12% 

4. Gimnazjum nr 4  

w Zespole Szkół  

nr 9 w Suwałkach 

71 5 43% 48% 48% 48% 47% - 5% - 4% 

5. Gimnazjum nr 5 z 

Oddziałami 

Integracyjnymi im. 

gen. bryg. pil. 

Witolda 

Urbanowicza 

 w Suwałkach 

94 5 44% 48% 48% 48% 47% - 4% - 3% 

6. Gimnazjum nr 6 

im. Jana Pawła II w 

Zespole Szkół nr 7 

w Suwałkach 

68 7 52% 48% 48% 48% 47% + 4% + 5% 

7. Gimnazjum nr 7 z 

Oddziałami 

Integracyjnymi w 

Zespole Szkół nr 10 

w Suwałkach 

91 5 46% 48% 48% 48% 47% - 2% - 1% 
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                             Gimnazja, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Suwałki 

1. Gimnazjum im. 

Marii Konopnickiej 

w Suwałkach 

58 9 80% 48% 48% 48% 47% + 32% + 33% 

2. Publiczne 

Gimnazjum w 

Suwałkach - OHP 

24 1 20% 48% 48% 48% 47% - 28% - 29% 

3. Prywatne 

Gimnazjum w 

Suwałkach 

16 8 61% 48% 48% 48% 47% + 13% + 14% 

4. Gimnazjum 

Niepubliczne nr 2  

w Suwałkach  

( szkoła romska) 

16 2 24% 48% 48% 48% 47% - 24% - 23% 

5. Publiczne 

Gimnazjum dla 

Dorosłych w 

Suwałkach- OHP 

16 1 19% 48% 48% 48% 47% - 29% - 28% 

Tabela 14. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki oświatowe oraz danych zawartych na stronie 

internetowej OKE w Łomży 

Podsumowanie wyników z matematyki 

 Najwyższy średni wynik z matematyki - Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 2 

w Suwałkach (11-12% wyższy od średniej województwa i kraju). Wynik o 4-5% wyższy 

od średniej województwa i kraju osiągnęło Gimnazjum nr 6 w Suwałkach. 

 Najniższy średni wynik z matematyki - Gimnazjum nr 2 w Suwałkach - o 11-12% niższy 

od średniej województwa i kraju. 

 Pozostałe gimnazja osiągnęły wynik niższy od średniej województwa i kraju. 

 Najwyższe, analogiczne pozycje w skali staninowej zajęły Gimnazjum nr 3 w Zespole 

Szkół nr 2 w Suwałkach oraz Gimnazjum nr 6 ( poz. 7 –  stanin wysoki). 

 Najniższą pozycję staninową zajęło Gimnazjum nr 2 ( stanin 4 – niżej średni).   

 Wyniki pozostałych szkół , dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, 

oscylują wokół stanina średniego i niżej średniego. 

 

Wyniki  wysokie i najwyższe szkół, dla których organem prowadzącym nie jest 

Miasto Suwałki 

 

 Wśród szkół, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Suwałki, Gimnazjum im. 

Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz Prywatne Gimnazjum w Suwałkach osiągnęły 

średni wynik wyższy od najwyższego  średniego wyniku szkoły publicznej. 

 Najwyższe pozycje na skali staninowej wśród szkół, dla których organem prowadzącym 

nie jest Miasto Suwałki, osiągnęły Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach  

(stanin 9 - najwyższy) oraz Prywatne Gimnazjum w Suwałkach ( stanin 8 - bardzo 

wysoki).  

Średnie wyniki szkół  

 

Część matematyczno-przyrodnicza 

Przedmioty przyrodnicze 

Lp. Szkoły Liczba 

uczniów 

Pozycja 

szkoły 

 na 

Średni 

wynik 

                             Średni wynik 

Gmina Powiat Wojewódz Kraj Różnica 

między 

Różnica 

między 
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skali 

stanino

-wej 

szkoły two wynikiem 

szkoły 

i 

województwa 

wynikiem 

szkoły 

I  kraju 

1. Gimnazjum nr 1 

 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. 

Marszałka Józefa 

Piłsudskiego  

w Zespole Szkół nr 

8 w Suwałkach 

107 4 46% 51% 51% 53% 52% - 7% - 6% 

2. Gimnazjum nr 2 

 w Suwałkach 
48 5 49% 51% 51% 53% 52% - 4% - 3% 

3. Gimnazjum nr 3 

 w Zespole Szkół  

nr 2 w Suwałkach 

137 6 53% 51% 51% 53% 52% 0% + 1% 

4. Gimnazjum nr 4  

w Zespole Szkół  

nr 9 w Suwałkach 

71 5 49% 51% 51% 53% 52% - 4% - 3% 

5. Gimnazjum nr 5 z 

Oddziałami 

Integracyjnymi im. 

gen. bryg. pil. 

Witolda 

Urbanowicza 

 w Suwałkach 

94 4 46% 51% 51% 53% 52% - 7% - 6% 

6. Gimnazjum nr 6 

im. Jana Pawła II w 

Zespole Szkół nr 7 

w Suwałkach 

68 6 55% 51% 51% 53% 52% + 2% + 3% 

7. Gimnazjum nr 7 z 

Oddziałami 

Integracyjnymi w 

Zespole Szkół nr 10 

w Suwałkach 

91 5 50% 51% 51% 53% 52% - 3% - 2% 

                                            Gimnazja, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Suwałki 

1. Gimnazjum im. 

Marii Konopnickiej 

w Suwałkach 

58 9 73% 51% 51% 53% 52% + 20% + 19% 

2. Publiczne 

Gimnazjum w 

Suwałkach - OHP 

24 2 34% 51% 51% 53% 52% - 19% - 18% 

3. Prywatne 

Gimnazjum w 

Suwałkach 

16 7 60% 51% 51% 53% 52% + 7% +6% 

4. Gimnazjum 

Niepubliczne nr 2  

w Suwałkach  

( szkoła romska) 

16 2 33% 51% 51% 53% 52% - 20% - 19% 

5. Publiczne 

Gimnazjum dla 

Dorosłych w 

Suwałkach- OHP 

16 2 37% 51% 51% 53% 52% - 16% - 15% 

Tabela 15. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki oświatowe oraz danych zawartych na stronie 

internetowej OKE w Łomży 
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Podsumowanie wyników z przedmiotów przyrodniczych 

 Najwyższy średni wynik z z przedmiotów przyrodniczych  - Gimnazjum nr 6 w Suwałkach 

(wynik wyższy o 2 – 3% od średniego wyniku województwa i kraju)  oraz Gimnazjum nr 3 

w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach ( wynik równy z wynikiem województwa i wyższy  

o 1%  od średniego wyniku kraju).  

 Pozostałe gimnazja osiągnęły wynik niższy od średniej województwa i kraju. 

 Najniższy średni wynik z przedmiotów przyrodniczych  - Gimnazjum nr 1 w Suwałkach 

oraz Gimnazjum nr 5 w Suwałkach - o 6- 7% niższy od średniej województwa i kraju. 

 Najwyższą, równoległą pozycję w skali staninowej zajęły Gimnazjum nr 3 w Zespole 

Szkół nr 2 w Suwałkach oraz Gimnazjum nr 6 ( poz. 6 –  stanin wyżej średni).  

 Wyniki pozostałych szkół  oscylują wokół stanina średniego i niżej średniego. Najniższą 

pozycję staninową zajęły równolegle Gimnazjum nr 1  oraz Gimnazjum nr 5 w Suwałkach  

(stanin 4 – niżej średni). 

 Żadna ze szkół , dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,  

nie osiągnęła stanina wysokiego. 

  

 Wyniki  wysokie i najwyższe szkół, dla których organem prowadzącym nie jest 

Miasto Suwałki 

 Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz Prywatne Gimnazjum w Suwałkach 

osiągnęły  średni wynik wyższy od najwyższego  średniego wyniku szkoły prowadzonej 

przez Miasto Suwałki. 

 Najwyższe pozycje na skali staninowej osiągnęły Gimnazjum im. Marii Konopnickiej  

w Suwałkach  (stanin 9 - najwyższy) oraz Prywatne Gimnazjum w Suwałkach (stanin 7 -  

wysoki). 

Średnie wyniki szkół 

JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE 

Język angielski – poziom podstawowy i rozszerzony 

Lp. Szkoły Liczba 

uczniów 

Pozycja 

szkoły 

 na 

skali 

stanino

wej 

Średni 

wynik 

szkoły 

                             Średni wynik 

Gmina Powiat Wojewódz

two 

Kraj Różnica 

między 

wynikiem 

szkoły 

i 

województwa 

Różnica 

między 

wynikiem 

szkoły 

I  kraju 

1. Gimnazjum nr 1 

 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. 

Marszałka Józefa 

Piłsudskiego  

w Zespole Szkół  

nr 8 w Suwałkach 

97 6 68% 69% 69% 68% 67% 0% + 1% 

Poziom rozszerzony 46%  

2. Gimnazjum nr 2 

 w Suwałkach 
46 5 61% 69% 69% 68% 67% - 7% - 6% 

Poziom rozszerzony 43%  
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3. Gimnazjum nr 3 

 w Zespole Szkół  

nr 2 w Suwałkach 

116 7 79% 69% 69% 68% 67% + 11% + 12% 

Poziom rozszerzony 58%  

4. Gimnazjum nr 4  

w Zespole Szkół  

nr 9 w Suwałkach 

71 5 64% 69% 69% 68% 67% - 4% - 3% 

Poziom rozszerzony 48%  

5. Gimnazjum nr 5 

 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. 

gen. bryg. pil. 

Witolda 

Urbanowicza 

 w Suwałkach 

91 6 68% 69% 69% 68% 67% 0% + 1% 

Poziom rozszerzony 46%  

6. Gimnazjum nr 6 

im. Jana Pawła II w 

Zespole Szkół nr 7 

w Suwałkach 

68 6 74% 69% 69% 68% 67% + 6% + 7% 

Poziom rozszerzony 54%  

7. Gimnazjum nr 7 z 

Oddziałami 

Integracyjnymi w 

Zespole Szkół nr 10 

w Suwałkach 

91 5 62% 69% 69% 68% 67% - 6% - 5% 

Poziom rozszerzony 43%  

                               Gimnazja, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Suwałki 

1. Gimnazjum im. 

Marii Konopnickiej 

w Suwałkach 

54 9 95% 69% 69% 68% 67% + 27% + 28% 

Poziom rozszerzony 85%  

2. Publiczne 

Gimnazjum w 

Suwałkach - OHP 

24 1 31% 69% 69% 68% 67% - 37% - 36% 

Poziom rozszerzony 11%  

3. Prywatne 

Gimnazjum w 

Suwałkach 

16 9 98% 69% 69% 68% 67% + 30% + 31% 

Poziom rozszerzony 82%  

4. Gimnazjum 

Niepubliczne nr 2  

w Suwałkach  

( szkoła romska) 

16 2 38% 69% 69% 68% 67% - 30% - 29% 

Poziom rozszerzony 17%  

5. Publiczne 

Gimnazjum dla 
16 2 31% 69% 69% 68% 67% - 37% - 36% 
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Dorosłych w 

Suwałkach- OHP 

Poziom rozszerzony 11%  

Tabela 16. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki oświatowe oraz danych zawartych na stronie 

internetowej OKE w Łomży 

 

Język niemiecki – poziom  podstawowy  

Lp. Szkoły Liczba 

uczniów 

Pozycja 

szkoły 

 na 

skali 

stanino

wej 

Średni 

wynik 

szkoły 

                             Średni wynik 

Gmina Powiat Wojewódz

two 

Kraj Różnica 

między 

wynikiem 

szkoły 

i województwa 

Różnica 

między 

wynikiem 

szkoły 

I  kraju 

1. Gimnazjum nr 1 

 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. 

Marszałka Józefa 

Piłsudskiego  

w Zespole Szkół nr 

8 w Suwałkach 

10 6 62% ------ ----- ---------- ------- ------------ ---------- 

Poziom rozszerzony --------  

2. Gimnazjum nr 2 

 w Suwałkach 
2 ------- 46% ---- ------ -------- ------ ------------- ------ 

Poziom rozszerzony ---------  

3. Gimnazjum nr 3 

 w Zespole Szkół  

nr 2 w Suwałkach 

7 9 89% ----- ------ --------- ----- ------------ ------ 

Poziom rozszerzony            1 uczeń 98%  

5. Gimnazjum nr 5 z 

Oddziałami 

Integracyjnymi im. 

gen. bryg. pil. 

Witolda 

Urbanowicza 

 w Suwałkach 

3 ------ 68% ------ ------ --------- ------ ------------ -------- 

Poziom rozszerzony ---------  

                              Gimnazja, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Suwałki 

1. Gimnazjum im. 

Marii Konopnickiej 

w Suwałkach 

4 -------- 85%  

Poziom rozszerzony 100% 

Tabela 17. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki oświatowe oraz danych zawartych na stronie 

internetowej OKE w Łomży 

 W pozostałych szkołach nie zdawano języka niemieckiego na poziomie podstawowym 

i rozszerzonym. 
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Język rosyjski i francuski – poziom podstawowy 

Lp. Szkoły Liczba 

uczniów 

Pozycja 

szkoły 

 na 

skali 

stanino

wej 

Średni 

wynik 

szkoły 

                             Średni wynik 

Gmina Powiat Wojewódz

two 

Kraj Różnica 

między 

wynikiem 

szkoły 

i województwa 

Różnica 

między 

wynikiem 

szkoły 

I  kraju 

Język rosyjski   

1. Gimnazjum nr 3 

 w Zespole Szkół  

nr 2 w Suwałkach 

12 ------- 83% 

Język francuski  

2. Gimnazjum nr 3 

 w Zespole Szkół  

nr 2 w Suwałkach 

2 ------- 36% 

Uczniowie pozostałych gimnazjów oraz gimnazjów, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto 

Suwałki, nie zdawali egzaminu z języka rosyjskiego i francuskiego. 

Tabela 18. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki oświatowe oraz danych zawartych na stronie 

internetowej OKE w Łomży 

Podsumowanie wyników z egzaminu z języków obcych w szkołach 

 Najwyższy średni wynik z języka angielskiego – Gimnazjum nr 3 w Suwałkach. Szkoła 

osiągnęła wynik o 11-12% wyższy od wyniku w województwie podlaskim i kraju. 

Gimnazjum nr 3 w Suwałkach osiągnęło również bardzo wysoki wynik z języka 

niemieckiego – najwyższy ze wszystkich suwalskich gimnazjów oraz bardzo wysoki wynik 

z języka rosyjskiego. Wynik egzaminu z języka francuskiego  w Gimnazjum nr 3  

w Suwałkach jest dużo niższy od wyniku szkół w Białymstoku ( o 32%) – przystąpiło  

do niego jednak tylko 2 uczniów. 

 Wynik wyższy od wyników w województwie i kraju z języka angielskiego osiągnęło 

również Gimnazjum nr 6 w Suwałkach. 

 Najniższy średni wynik- Gimnazjum nr 2 w Suwałkach oraz Gimnazjum nr 7 w Suwałkach 

(wyniki niższe o ok. 5,6 -7% od wyników w województwie podlaskim i kraju). 

 Najwyższą pozycję w skali staninowej z języka angielskiego zajęło Gimnazjum nr 3 

w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach  ( stanin 7 – wysoki); z języka niemieckiego 

Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach ( stanin 9 – najwyższy). 

 Wyniki z języka angielskiego w pozostałych szkołach  oscylują wokół stanina średniego. 

Żadna ze szkół  w skali staninowej nie  miała wyników niskich.  

Wyniki  wysokie i najwyższe szkół, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto 

Suwałki 

 Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz Prywatne Gimnazjum w Suwałkach 

osiągnęły  średni wynik  z języka angielskiego wyższy od najwyższego  średniego wyniku 

szkoły prowadzonej przez Miasto Suwałki. 
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 Najwyższe pozycje na skali staninowej  z języka angielskiego osiągnęły Gimnazjum im. 

Marii Konopnickiej w Suwałkach  (stanin 9 - najwyższy) oraz Prywatne Gimnazjum 

w Suwałkach (stanin 9 -  najwyższy). 

 

Zbiorcze zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego 

I.  Najwyższe i najniższe  średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego 

Gimnazja z najwyższymi i wysokimi  średnimi wynikami egzaminu gimnazjalnego: 

Gimnazjum nr 3 w Suwałkach – język polski ,historia i WOS, język angielski, język niemiecki, 

język rosyjski, , matematyka – wyniki najwyższe 

Gimnazjum nr 6 w Suwałkach – przedmioty przyrodnicze; historia i WOS, matematyka, język 

angielski 

Gimnazja z najniższymi średnimi wynikami z egzaminu gimnazjalnego:  

Gimnazjum nr 2 w Suwałkach – język angielski, matematyka 

Gimnazjum nr 1 w Suwałkach i Gimnazjum nr 5 w Suwałkach  –   przedmioty przyrodnicze 

Gimnazjum nr 7 w Suwałkach - język angielski, historia i WOS 

 

Skala staninowa 

Pozycja gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki  

Staniny wysokie 

Język polski – Gimnazjum nr 3 w Suwałkach ( stanin 8 – bardzo wysoki); Gimnazjum nr 4   

(stanin 7 – wysoki) 

Historia i WOS - Gimnazjum nr 3 w Suwałkach ( stanin 7 –  wysoki) 

Matematyka - Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach oraz Gimnazjum nr 6 ( poz. 7 

–  stanin wysoki) 

Przedmioty przyrodnicze – żadna ze szkół nie osiągnęła stanina wysokiego  

Język angielski - Gimnazjum nr 3 w Suwałkach ( stanin 7 –  wysoki) 

Język niemiecki - Gimnazjum nr 3 w Suwałkach ( stanin 9 –  najwyższy) 

 

Stanin niski 

Historia i WOS – Gimnazjum nr 7 w Suwałkach ( stanin 3 – niski) 

 Wyniki staninowe pozostałych szkół z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego  

oscylują w przedziale: wynik niżej średni – średni -  wyżej średni. Jest to wynik 

dominujący. 

 Z części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego – wynik średni we wszystkich 

szkołach. 
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IV.2. Egzamin maturalny 

 

WYRAŻONE W % ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO  

Wyniki dotyczą absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego przeprowadzonego  

w maju 2017 po raz pierwszy i pisali arkusze standardowe w nowej formule. 

 

Lp. 

 

Nazwa szkoły 

 

Zdawalność 

w % 

ogółem 

 

Przedmioty 

Język 

polski 

 

cz. pisemna 

Język 

polski 

 

cz. ustna 

 

Matematyka 

1. I Liceum 

Ogólnokształcące 

 im. M.Konopnickiej  

w Suwałkach 

 

98,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średni 

wynik 

68 87,8 74,2 

2. II Liceum 

Ogólnokształcące 

 im. Z.Podhorskiego  

w Suwałkach 

94,2 61,2 82,3 66,8 

3. III Liceum 

Ogólnokształcące 

 im. A.Lityńskiego  

w Suwałkach 

98,8 68,8 82,1 78,1 

4. IV Liceum 

Ogólnokształcące 

 im. gen.bryg.pil. 

W.Urbanowicza  

w Suwałkach 

75 48,6 52,3 43,8 

5. Liceum 

Ogólnokształcące 

dla Dorosłych w ZST 

CKU w Suwałkach 

13,6 33,8 68,1 21,9 

6. Technikum 2 w 

ZS6 w Suwałkach 
50,8 55 58,4 34,4 

7. Technikum 3 w 

ZST w Suwałkach 
87,6 48,5 79,9 54,5 

8. Technikum 4  

w  Suwałkach 
77,6 61,4 85,7 49,1 

Wyniki szkół, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Suwałki 

1. VII LO w 

Akademickim 

Zespole Szkół w 

PWSZ w 

Suwałkach 

100  84,1 66,7 68 

2. LO ZDZ w 

Białymstoku z 

siedzibą w 

Suwałkach 

80,9  66,3 50,3 46,3 
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3. LO dla Dorosłych 

„Żak” w 

Suwałkach 

4,8  55,3 27,8 17,3 

4. Trzyletnie LO dla 

Dorosłych 

„Akademia 

Sukcesu” w 

Suwałkach 

25  79,5 37,5 19 

5. Technikum 5  

w  Zespole Sióstr 

Salezjanek 

Suwałkach 

69,2  79 50,7 35,4 

6. Technikum 

 w  ZSCKR  

im. W.Witosa  

w Suwałkach 

60  59,3 51,9 40,3 

7.  Technikum ZDZ 

 w Białymstoku  

z siedzibą  

w Suwałkach 

75  88,9 61 42,5 

Tabela 19. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki oświatowe oraz danych zawartych na stronie 

internetowej OKE w Łomży                                                                            

 

Języki obce 

Lp

. 

 

 

Nazwa szkoły 

 

 

Przedmiot 

Język 

angielski 

 

cz. ustna 

Język 

angielski 

 

cz. pisemna 

Język 

niemiecki 

 

cz. ustna 

Język 

niemiecki 

 

cz. pisemna 

Język 

rosyjski 

cz. ustna 

Język 

rosyjski 

 

cz. 

pisemna 

Język 

hiszpański 

cz. ustna 

Język 

hiszpański 

cz. 

pisemna 

1. I Liceum 

Ogólnokształcą

ce 

 im. M. 

Konopnickiej  

w Suwałkach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średni 

wynik 

80,8 84,1 79,3 90,8 87 58 57 70 

2. II Liceum 

Ogólnokształcą

ce 

 im. 

Z.Podhorskiego  

w Suwałkach 

69,7 73,5 66,5 80 ------- --------- 50 50 

3. III Liceum 

Ogólnokształcą

ce 

 im. 

A.Lityńskiego  

w Suwałkach 

54,5 74,5 90 88 ----- --------- ------- ------- 

4. IV Liceum 

Ogólnokształcą

ce 

52,3 54,3 ---------- --------- ------- --------- --------- -------- 
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 im. 

gen.bryg.pil. 

W.Urbanowicz

a  

w Suwałkach 

5. Liceum 

Ogólnokształcą

ce dla 

Dorosłych w 

ZST CKU w 

Suwałkach 

 52,4 50,2 --------- ---------- 68,7 41,3 -------- ------- 

6. Technikum 2 

w ZS6 w 

Suwałkach 

 68,9 65,1 49 37,3 77 74 -------- ------- 

7. Technikum 3 

w ZST w 

Suwałkach 

 60,2 66 46,7 56 52,5 40,5 -------- -------- 

8. Technikum 4  

w  Suwałkach 
 67,5 65,8 -------- -------- ------ -------- -------- --------- 

                          Wyniki szkół, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Suwałki  

1. VII LO w 

Akademickim 

Zespole Szkół 

w PWSZ w 

Suwałkach 

 93,5 94,2 --------- --------- ------ -------- -------- -------- 

2. LO ZDZ w 

Białymstoku z 

siedzibą w 

Suwałkach 

 66,6 57,1 --------- --------- ------- ---------

- 

-------- -------- 

3. LO dla 

Dorosłych 

„Żak” 

 w Suwałkach 

 43,5 42,7 30 36 40 34 -------- -------- 

4. Trzyletnie LO 

dla Dorosłych 

„Akademia 

Sukcesu” w 

Suwalkach 

 58,5 41 ---------- --------- ------ ---------

- 

-------- -------- 

5. Technikum 5  

w  Zespole 

Sióstr 

Salezjanek 

Suwałkach 

 66 59,8 ---------- ---------- ------- --------- -------- -------- 

6. Technikum 

 w  ZSCKR  

im. W.Witosa  

w Suwałkach 

 58,1 46,8 ---------- ----------- 61,5 68 -------- -------- 

7.  Technikum 

ZDZ 
 62,5 70 --------- --------- ------ --------- -------- -------- 
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 w 

Białymstoku  

z siedzibą  

w Suwałkach 

Tabela 20. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki oświatowe oraz danych zawartych na stronie 

internetowej OKE w Łomży 

Zestawienie wyników w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki 

Najwyższa zdawalność -  - III Liceum Ogólnokształcące im. A.Lityńskiego w Suwałkach (98,8) 

Najniższa zdawalność  - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZST CKU w Suwałkach 

(13,6) oraz  Technikum 2 w ZS6 w Suwałkach ( 50,8) 

 

Najwyższe średnie wyniki szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki 

Język polski ( cz. pisemna) -  III Liceum Ogólnokształcące im. A.Lityńskiego w Suwałkach 

(68,8) 

Język polski ( cz.ustna) - I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Suwałkach (87,8) 

Matematyka – III Liceum Ogólnokształcące im. A.Lityńskiego w Suwałkach  (78,1) 

 

Języki obce 

Język angielski ( cz. pisemna) -  I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Suwałkach 

(84,1) 

Język angielski ( cz.ustna) -  I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Suwałkach 

(80,8) 

Język niemiecki ( cz. pisemna) - I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Suwałkach 

(90,8) 

Język niemiecki ( cz.ustna) - III Liceum Ogólnokształcące im. A.Lityńskiego w Suwałkach  (90) 

Język rosyjski ( cz.pisemna) – Technikum 2 w ZS6 w Suwałkach (74) 

Język rosyjski ( cz.ustna) -  I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Suwałkach (87) 

Język hiszpański ( cz.pisemna i ustna)-  I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej 

w Suwałkach (70/50) 

Uwaga: Do egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego przystąpili uczniowie tylko 2 szkół. 

 

Najniższe średnie wyniki 

Język polski ( cz. pisemna) -  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZST CKU 

w Suwałkach (33,8)   oraz Technikum 3 w ZST w Suwałkach (48,5) 

Język polski ( cz.ustna) - IV Liceum Ogólnokształcące im. gen.bryg.pil. W.Urbanowicza 

w Suwałkach (52,3) 

Matematyka – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZST CKU w Suwałkach ( 21,()  oraz 

Technikum 2 w ZS6 w Suwałkach (34,4) 

Język angielski ( cz. pisemna) - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZST CKU 

w Suwałkach (50,2) oraz (54,3) oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. gen.bryg.pil. 

W.Urbanowicza w Suwałkach (54,3) 

Język angielski ( cz.ustna) -  IV Liceum Ogólnokształcące im. gen.bryg.pil. W.Urbanowicza w 

Suwałkach (52,3) oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZST CKU w Suwałkach (52,4) 

Język niemiecki ( cz. pisemna) – Technikum 2 w ZS6 w Suwałkach (37,3) 
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Język niemiecki ( cz.ustna) - Technikum 3 w ZST w Suwałkach (46,7) 

Język rosyjski ( cz.pisemna) – Technikum 3 w ZST w Suwałkach( 40,5) 

Język rosyjski ( cz.ustna) -  Technikum 3 w ZST w Suwałkach (52,5) 

Język hiszpański ( cz.pisemna i ustna) - II Liceum Ogólnokształcące im. Z. Podhorskiego  

w Suwałkach ( z obu części po 50)  

Uwaga: Do egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego przystąpili uczniowie tylko 2 szkół. 

             Najwyższe średnie wyniki egzaminu maturalnego we  wszystkich  szkołach 

w Suwałkach 

 Najwyższe średnie wyniki egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących z języka 

polskiego z obu części (śr. - 77,9)  osiągnęło I Liceum Ogólnokształcące im. M. 

Konopnickiej  

w Suwałkach; z matematyki -  III Liceum Ogólnokształcące im. A. Lityńskiego 

w Suwałkach ( śr. - 78,1 ) 

 Najwyższe średnie wyniki egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących w obu 

częściach  z języka angielskiego ( 82)   i niemieckiego  ( 85) osiągnęło I Liceum 

Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Suwałkach. 

 Najwyższe średnie wyniki egzaminu maturalnego w obu częściach z języka rosyjskiego 

osiągnęło Technikum nr 2 w ZS 6 w Suwałkach ( 75,5) 

 Wśród techników najwyższe wyniki z obu części języka polskiego osiągnęło Technikum  

nr 4 w Suwałkach (73,5). Wyniki niższe: Technikum nr 2 w Suwałkach ( 56.7)  oraz 

Technikum nr3 w Suwałkach ( 64,2) 

 Wśród techników najwyższe wyniki z matematyki osiągnęło Technikum nr 3 w Suwałkach 

(54,5); najniższe – Technikum nr 2 w Suwałkach ( 34,4). 

 Wśród techników wyniki z obu części egzaminu maturalnego z języka angielskiego są 

porównywalne ( T2 - 67,T3 – 63, T4 - 66,7) 

Wśród szkół, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Suwałki najwyższe wyniki 

osiągnęło VII LO w Akademickim Zespole Szkół w PWSZ w Suwałkach. Są one wyższe z języka 

angielskiego oraz języka polskiego od wyników szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. 
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IV.4.Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe / kwalifikacje w zawodzie 

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

(NOWY EGZAMIN) STYCZEŃ – LUTY 2017 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. KAROLA BRZOSTOWSKIEGO W SUWAŁKACH 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w ZS 6 -  1 kwalifikacja 

 2 osoby przystąpiły do części pisemnej; zdała 1 osoba; do części praktycznej przystąpiło  0 osób. 

Nie zdano kwalifikacji: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 

samochodowych. 

Technikum nr 2 w ZS6 w Suwałkach – 15 kwalifikacji 

 Ogółem do wszystkich kwalifikacji do części pisemnej przystąpiło 115 osób; zaliczyło 

część pisemną – 97 osób, co stanowi 84,3% 

 Ogółem do wszystkich kwalifikacji do części praktycznej przystąpiło 107osób; zaliczyło 

część pisemną –  72 osób, co stanowi  67,2% 

 Do obu części egzaminu przystąpiło  w sesji ogółem 98 osób. 

 Świadectwa potwierdzające kwalifikacje otrzymały ogółem 54 osoby. 

Kwalifikacje, które zdał wysoki odsetek uczniów: 

 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – 100% 

 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych – 92,9% 

 Sprzedaż  produktów i usług reklamowych -77,8% 

 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – 64,7% 

Kwalifikacje, których nie zdano: 

 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 

 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 

 Pozostałe kwalifikacje zdał odsetek osób w przedziale 20% -  26,3%. 
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                                                           ZS 6  w  Suwałkach –  SESJA: CZERWIEC-LIPIEC 2017 

zgłoszonych przystąpiło nieobecni zdało zdało% otrzymało 

św.

% dyplomy

cz.pis. 10 10 7 70

cz.prakt. 10 10 9 90

zgłoszonych przystąpiło nieobecni zdało zdało% otrzymało 

św.

% dyplomy

cz.pis. 14 13 1 12 92,31

cz.prakt. 14 13 1 9 69,23

zgłoszonych przystąpiło nieobecni zdało zdało% otrzymało św. % dyplomy

cz.pis. 20 20 19 95

cz.prakt. 20 20 15 75

zgłoszonych przystąpiło nieobecni zdało zdało% otrzymało św. % dyplomy

cz.pis. 26 24 2 23 95,83

cz.prakt. 26 24 2 15 62,5

zgłoszonych przystąpiło nieobecni zdało zdało% otrzymało św. % dyplomy

cz.pis. 22 21 1 15 71,43

cz.prakt. 22 21 1 19 90,48

zgłoszonych przystąpiło nieobecni zdało zdało% otrzymało 

św.

% dyplomy

cz.pis. 13 12 1 11 91,67

cz.prakt. 13 13 13 100

zgłoszonych przystąpiło nieobecni zdało zdało% otrzymało 

św.

% dyplomy

cz.pis. 12 12 12 100

cz.prakt. 12 12 10 83,33

zgłoszonych przystąpiło nieobecni zdało zdało% otrzymało św. % dyplomy

cz.pis. 5 5 5 100

cz.prakt. 5 5 5 100

zgłoszonych przystąpiło nieobecni zdało zdało% otrzymało św. % dyplomy

cz.pis. 14 14 12 85,71

cz.prakt. 14 14 14 100

zgłoszonych przystąpiło nieobecni zdało zdało% otrzymało św. % dyplomy

M.19 cz.pis. 15 14 1 13 92,86 13 92,86

O
p

e
ra

to
r 

o
b

ra
b

ia
re

k 

sk
ra

w
aj

ąc
y ch Użykowanie obrabiarek 

skrawających

                    Centrum Kształcenia Praktycznego

St
o

la
rz Wytwarzanie wyrobów 

stolarskich

                 Centrum Kształcenia Praktycznego

A.13 12 85,71

                            

                           Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy -  sesja czerwiec-lipiec 2017   (kształcenie dorosłych)

K
ra

w
ie

c Wykonywanie usług 

krawieckich

                  Centrum  Kształcenia Praktycznego

A.12 5 100

Te
ch

n
ik

 o
b

su
gi

 

tu
ry

st
yc

zn
e

j

Planowanie i realizacja 

imprez i usług 

turystycznych

Technikum nr 2

T.13 10 83,33

Te
ch

n
ik

 p
o

ja
zd

ó
w

 

sa
m

o
ch

o
d

o
w

yc
h Diagnozowanie oraz 

naprawa elektrycznych i 

elektronicznych układów  

pojazdów samochodowych

Technikum nr 2

M.12 11 91,67

15 62,5

Te
ch

n
ik

 

in
fo

rm
at

yk Projektowanie lokalnych sieci 

komputerowych i 

administrowanie sieciami

Technikum nr 2

E.13 15 71,43

Te
ch

n
ik

 lo
gi

st
yk Organizacja i monitorowanie 

przepływu

zasobów i informacji w 

procesach produkcji, 

dystrybucji i magazynowania

Technikum nr 2

A.30 14 70

Zarządzanie środkami 

technicznymi podczas 

realizacji procesów 

transportowych

Technikum nr 2

A.31

70

Te
ch

n
ik

 

o
rg

an
iz

ac
ji 

re
kl

am
y Sprzedaż produktów i 

usług reklamowych

Technikum nr 2

A.26 9 69,23

Te
ch

n
ik

 

te
ch

n
o

lo
gi

i 

d
re

w
n

a Wytwarzanie wyrobów 

stolarskich

Technikum nr 2

A.13 7

 

Tabela 21. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki oświatowe oraz danych zawartych na stronie 

internetowej OKE w Łomży 

 



45 

 

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

(NOWY EGZAMIN) STYCZEŃ – LUTY 2017 

TECHNIKUM NR 4 W ZS NR 4 W SUWAŁKACH 

Technikum nr 4 w ZS 4 w Suwałkach – 6 kwalifikacji 

 Ogółem do wszystkich kwalifikacji do części pisemnej przystąpiły 74 osoby; zaliczyły 

część pisemną – 74 osoby, co stanowi 100%. 

 Ogółem do wszystkich kwalifikacji do części praktycznej przystąpiły 74  osoby; zaliczyło 

część praktyczną 70 osób, co stanowi  94,5 % 

 Do obu części egzaminu przystąpiły  w sesji ogółem 72 osoby. 

 Świadectwa potwierdzające kwalifikację otrzymało ogółem 63 osoby 

Kwalifikacje, które zdał wysoki odsetek uczniów: 

 Prowadzenie działalności handlowej – 100 % 

 Prowadzenie rachunkowości – 92,9% 

 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – 87% 

 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  - 66,7% 

Nie zdano kwalifikacji: 

 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 

 Sporządzanie potraw i napojów 

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - CZERWIEC - LIPIEC 2017 

r. w klasach trzecich Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach 

Technik ekonomista , kwalifikacja   A.35. Planowanie i prowadzenie działalności 

w organizacji 

Najwyższy wynik z części pisemnej 100% 

Najwyższy wynik z części praktycznej 100% 

Technik handlowiec, kwalifikacja   A.18. Prowadzenie sprzedaży 

Najwyższy wynik z części pisemnej 100% 

Najwyższy wynik z części praktycznej 100% 

Technik hotelarstwa, kwalifikacja   T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 

Najwyższy wynik z części pisemnej 93% 

Najwyższy wynik z części praktycznej 100% 

Technik żywienia i usług gastronomicznych, kwalifikacja   T.6. Sporządzanie potraw 

i napojów 

Najwyższy wynik z części pisemnej 90% 

Najwyższy wynik z części praktycznej 100% 

 Zdawalność w % 
(Przystąpiło/zdało) 

Świadectwo kwalifikacji 
otrzymało 

t. ekonomista (22/20)   90,9% 20 uczniów 

t. handlowiec (12/12)       100% 12 uczniów 

t. żywienia i usług 
gastronomicznych 

(14/14 cz. pisemna, 13/13 cz. 
praktyczna)   100% 

13 uczniów 

t. hotelarstwa (14/14)   100% 14 uczniów 
 



46 

 

Liczba uczniów przystępujących do 
egzaminu  

62 cz. Pisemna, 61 cz. praktyczna 

Liczba osób, które zdały  61 cz. Pisemna, 59 cz. praktyczna 

Liczba osób, które  nie zdały 2 
Tabela 22. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki oświatowe oraz danych zawartych na stronie 

internetowej OKE w Łomży 

Lp. Zawód Numer i nazwa 
kwalifikacji 

Wynik przeciętny 
części pisemnej 

Wynik 
przeciętny części 
praktycznej 

1.  Technik ekonomista    A.35. Planowanie i 
prowadzenie 
działalności w 
organizacji 

80,14 
 

91,14 
 

2.  Technik handlowiec  
 

 A.18. Prowadzenie 
sprzedaży 

86,83 
 

98,42 
 

3.  Technik hotelarstwa 
 

 T.11. Planowanie i 
realizacja usług w 
recepcji 

79,43 
 

93,07 
 

4.  Technik żywienia i 
usług 
gastronomicznych  
 

 T.6. Sporządzanie 
potraw i napojów 

75 
 

95,92 
 

5.  Wynik przeciętny szkoły 80,11 
 

94,03 
 

Tabela 23. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki oświatowe oraz danych zawartych na stronie 

internetowej OKE w Łomży 

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

(NOWY EGZAMIN) STYCZEŃ – LUTY 2017  

                       ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3 I TECHNIKUM NR 3 W ZST 

W SUWAŁKACH 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w ZST -  3 kwalifikacje  

 Ogółem 18 osób przystąpiło do części pisemnej; zdało 12  osób, co stanowi 66,6%. 

 Ogółem  do części praktycznej przystąpiło  16 osób; zaliczyło 16 osób, co stanowi 100%. 

 Do obu części egzaminu przystąpiło  w sesji ogółem 16 osób. 

 Świadectwa potwierdzające kwalifikacje otrzymało   ogółem  12 osób ( 75%). 

Kwalifikacja, którą zdał wysoki odsetek uczniów: Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 

(75%) 

Kwalifikacje, których nie zdano: 

 Montaż systemów suchej zabudowy 

 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 

Technikum nr 3 w ZST w Suwałkach –  20 kwalifikacji 

 Ogółem do wszystkich kwalifikacji do części pisemnej przystąpiło 249 osób; zaliczyło 

część pisemną – 219 osób, co stanowi 87,9% 

 Ogółem do wszystkich kwalifikacji do części praktycznej przystąpiło  256 osób; zaliczyło 

część praktyczną –  175 osób, co stanowi 68,3% % 

 Do obu części egzaminu przystąpiło  w sesji ogółem 175  osób. 
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 Świadectwa potwierdzające kwalifikacje otrzymało ogółem  158  osób. 

Kwalifikacje, które zdał  bardzo wysoki odsetek uczniów: 

 Przygotowanie materiałów graficznych do  procesu drukowania - 100% 

 Drukowanie cyfrowe – 100% 

 Montaż systemów i urządzeń energii odnawialnej – 100% 

 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych – 100% 

 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – 100% 

 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej -87,5% 

Kwalifikacje, których nie zdano: 

 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 

 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 

 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 

 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 

 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 

 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 

Pozostałe kwalifikacje zdał odsetek osób w przedziale  11,1% - 66,7%. 

                 Wyniki egzaminu zawodowego  - sesja  czerwiec/lipiec 2017  - ZST w Suwałkach 

l.p. Technikum nr 3 w ZST Zdawaln. 

% 
Klasa/Kw. Zdeklar. 

1. 3 TM - M.17. 6 100 

2. 3 TB - B.18. 23 91 

3. 3 TG - A.25. 16 88 

4. 2TI - E.15. 23 87 

5. 3 TM - M.20. 11 82 

6. 3 TE - E.06. 10 80 

7. 3 TI - E.13. 19 79 

8. 3 TB - B.33. 23 74 

9. 3 TEL - E.08. 12 67 

10. 3 TMR - E.18. 26 62 

11. 3 TUS - B.09. 5 40 

  Razem: 174 77 

Tabela 24. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki oświatowe oraz danych zawartych na stronie 

internetowej OKE w Łomży 
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l.p. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w ZST Zdawal. % 

Klasa/kwalifikacja ZDEKLAR. 

1. 2 MZiRWB - B.05. 16 88 

2. 3 MZiRWB - B.07. 16 81 

3. 3 wzD - A.18. 4 75 

4. 1 MZiRWB - B.06. 12 42 

5. 3 wzB - M.03. 1 0 

 Razem:  49 57 

Tabela 25. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki oświatowe oraz danych zawartych na stronie 

internetowej OKE w Łomży 

l.p. Technikum nr 3 w ZST Zdaw. 
% 

Część pisemna -wyniki  Część praktyczna - wyniki 

Klasa/Kw. Zdeklar. Najlep. Najsł. Sredni 0-
49 
% 

50 - 
90 % 

91 - 
100  

nieob. Najlep. Najsł. Średni 0-
74 
% 

75 - 
90 % 

91 - 
100 

nieob. 

1. 3 TM - M.17. 6 100 73 63 65,3 0 6 0 0 98 90 93,8 0 2 4 0 

2. 3 TB - B.18. 23 91 93 38 70,4 2 20 1 0 100 92 94 0 0 22 1 

4. 2TI - E.15. 23 91 68 43 56 2 20 0 1 100 92 96,3 0 0 22 1 

3. 3 TG - A.25. 16 88 90 30 63,9 2 14 0 0 100 84 95,1 0 5 11 0 

5. 3 TM - M.20. 11 82 75 38 56,5 2 9 0 0 97 83 91,5 0 5 6 0 

6. 3 TE - E.06. 10 80 78 43 61,5 1 9 0 0 100 70 96,3 1 0 9 0 

7. 3 TI - E.13. 19 79 78 40 57,1 4 15 0 0 100 88 95,3 0 1 18 0 

8. 3 TB - B.33. 23 74 95 43 66,9 1 20 1 1 100 71 74 1 8 10 4 

9. 3 TEL - E.08. 12 67 68 30 56,8 2 10 0 0 100 11 81,2 3 0 9 0 

10. 3 TMR - 
E.18. 

26 62 85 48 64,3 1 23 0 2 100 16 68,7 7 12 4 3 

11. 3 TUS - B.09. 5 40 50 35 44,6 3 2 0 0 93 89 91,4 0 2 3 0 

  Razem: 174 78       20 148 2 4       12 35 118 9 

Tabela 26. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki oświatowe oraz danych zawartych na stronie 

internetowej OKE w Łomży 

 

l.p. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 
3 w ZST 

Zdawalność Część pisemna -wyniki  Część praktyczna - wyniki 

Klasa/kwalifikacja ZDEKLAR. Najlep. Najsł. Sredni 0-49 % 50 - 90 
% 

91 - 
100  

nieob. Najlep. Najsł. Średni 0-74% 75 - 
90 % 

91 - 
100 

nieob. 

1. 2 MZiRWB - B.05. 16 88 90 28 67,4 2 14 0 0 95 85 92,8 0 11 4 1 

2. 3 MZiRWB - B.07. 16 81 83 43 66,1 2 14 0 0 100 70 88,1 1 3 11 1 

3. 3 wzD - A.18. 4 75 78 55 63,5 0 4 0 0 90 87 66 0 3 0 1 

4. 1 MZiRWB - B.06. 12 42 63 38 48,2 7 5 0 0 98 86 92,8 0 4 8 0 

5. 3 wzB - M.03. 1 0 nb nb 0       1 100 100 91,5 0 0 1 0 

  Razem:  49 57       11 37 0 1       1 21 24 3 

Tabela 27. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki oświatowe oraz danych zawartych na stronie 

internetowej OKE w Łomży 
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Zestawienie wyników  egzaminu zawodowego w suwalskich szkołach zawodowych  w sesji 

zimowej 2016/2017 – na podstawie danych z OKE w Łomży 

Nazwa szkoły Liczba 

kwalifikacji 

ogółem 

Liczba 

kwalifikacji 

zdanych 

Liczba kwalifikacji 

niezdanych 

% kwalifikacji 

niezdanych 

Liczba kwalifikacji 

zdanych przez 75%-100% 

osób  

Zasadnicza Szkoła 

zawodowa nr 2  

w ZS 6 w  Suwałkach 

1 0 1 100% 0 

Zasadnicza Szkoła 

zawodowa nr 3  

w ZST  w  Suwałkach 

3 1 2 66,6% 1 

Technikum nr 4 w ZS 

4 w Suwałkach 
6 4 2 33,3% 3 

 

Technikum nr 3 w 

ZST w Suwałkach 

20 14 6 30% 6 

Technikum nr 2 w Z 

S6 w Suwałkach 
15 5 10 66,6% 2 

Uwaga! % kwalifikacji niezdanych wynika z dwóch powodów: 1) uczeń nie przystąpił do jednej z części egzaminu   

2) uczniowie nie zdali egzaminu. 

Tabela 28. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki oświatowe oraz danych zawartych na stronie 

internetowej OKE w Łomży 

 

 Na wyniki egzaminów zewnętrznych wpływa m. in. właściwa realizacja podstawy 

programowej, realizacja edukacji czytelniczej i współpraca z rodzicami, co przedstawia poniższa 

tabela: 
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zastępstwa doraźne 

zebrania z 

rodzicami-

łącznie 

liczba książek 

wypożyczonych przez 

uczniów 

liczba "lekcji 

bibliotecznych" 

realizacja 

programów 

edukacji 

czytelniczej 

zastępstwo 

realizowane 

przez 

nauczyciela 

zgodnie z 

podstawą 

programową 

zastępstwo 

realizowane 

na rzecz 

innego 

przedmiotu 

zajęcia 

opiekuńcze 

zajęcia ze 

specjalistą 

łącznie w 

roku 

szkolnym 

średnio na 

ucznia 

Szkoła Podstawowa nr 4 560 146 49 8 116 10044 19 26 tak 

Szkoła Podstawowa nr 6 1301 0 527 229 122 6278 7 140 tak 

Szkoła Podstawowa nr 9 460 439 35 9 73 5605 15,1 134 tak 

Zespół Szkół nr 3 1567,5 723 57 0 208 19786 17 71 tak 

Zespół Szkół nr 7 723 463 135 34 194 13355 17 112 tak 

Zespół Szkół nr 8 1572 258 219,5 9 152 14644 14,5 47 tak 

Zespół Szkół nr 9 1008 332 31 5 197 11037 9,5 40 tak 

Zespół Szkół nr 10 2238 495 54 25 176 13917 16,1 62 tak 

ILO 300 396 153 0 14 6997 19,8 6 nie 

Zespół Szkół nr 1 369 291 0 0 14 2845 6 6 tak 

Zespół Szkół nr 2 990 918 12 52 27 14900 13,8 25 tak 

Zespół Szkół nr 4 776 1118 0 68 105 2029 4,7 134 tak 

ZST 1189 375 0 8 154 14015 5,9 35 tak 

Zespół Szkół nr 6 861 40 0 0 151 4400 6,8 26 nie 

SOSW1 2104,5 0 0 0 111 388 3,1 43 tak 

Razem: 16019 5994 1272,5 447 1814 140240 11,69 907   
Tabela 29. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki oświatowe 
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V.NADZÓR PEDAGOGICZNY  

 

V.1. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora w szkołach i placówkach, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki  

 

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego wynikają z art. 33 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty. 

Wnioski dyrektorów z nadzoru pedagogicznego opracowane zostały m.in. na podstawie 

przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej, dokonanych obserwacji, kontroli, wspomagania, 

monitorowania działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych jednostek, dokonywania 

ocen pracy nauczycieli, dokonywanie ocen dorobku nauczycieli za okres stażu oraz współpracy 

z samorządem uczniowskim i radą rodziców. 

 

Najistotniejsze wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektorów: 

 należy wykorzystywać różnorodne metody i formy pracy oraz dostosować środki dydaktyczne 

do możliwości uczniów, 

 stosowane przez nauczycieli metody i formy pracy należy modyfikować tak, by były 

skuteczniejsze we wzmacnianiu właściwych zachowań i eliminowaniu zagrożeń, 

 działania wychowawcze nauczycieli powinny zmierzać do zmniejszenia ilości takich 

zachowań jak: obgadywanie, przezywanie, wyśmiewanie, obrażanie i ośmieszanie. 

Wychowawcy powinni dostosować plan godzin wychowawczych do konkretnych problemów 

uczniów dotyczących respektowania norm społecznych (pogadanki, analiza lektur 

poświęconych temu zagadnieniu itp.), 

 wychowawcy zobowiązani są na bieżącego reagowania na dłuższe nieusprawiedliwione przez 

rodziców nieobecności uczniów, 

 w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciele powinni uwzględniać 

działania Samorządu Uczniowskiego, 

 należy zwiększać bezpieczeństwo uczniów w szkole poprzez systematyczną obecność  

na dyżurach związanych z realizacją zastępstw i punktualnego rozpoczynania zajęć, 

 należy zobowiązać wychowawców do motywowania uczniów do korzystania z biblioteki 

szkolnej, 

 wszyscy nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia w sposób efektywny zajęć zastępstw 

doraźnych, 

 należy wzmożyć kontrolę realizacji godzin z wychowawcą i ewaluację wewnętrzną dotyczącą 

realizacji podstawy programowej, 

 należy uatrakcyjniać ofertę oraz proces kształcenia poprzez np. wdrażanie innowacji 

pedagogicznych, stosowanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi uczniów, 

zwiększać ilość metod aktywizujących,  

 należy zwrócić szczególną uwagę na pracę z uczniem zdolnym, m.in. powołać zespół ds. 

ucznia zdolnego, który poprowadzi ewaluację działań szkoły w tym zakresie, 
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 należy rozwijać kompetencje czytelnicze poprzez realizację projektów we współpracy  

z nauczycielami bibliotekarzami i nauczycielami języka polskiego oraz angażować uczniów 

do akcji czytelniczych,  

 należy uściślić współpracę nauczycieli przedmiotu i wychowawców z bibliotekarzami przy 

dystrybucji, zwłaszcza przy zwrocie książek. Należy wspólnie ustalić grafik współpracy przy 

odbiorze książek, 

 należy dbać o ciekawe, inspirujące uczniów zajęcia świetlicowe, jak najczęściej korzystać  

z placu zabaw oraz kompleksu boisk sportowych, 

 należy kształtować postawy patriotyczne, brać udział w imprezach i uroczystościach 

miejskich, dbać o wysoki poziom apeli patriotycznych. Nieakceptowane powinno być 

czytanie wierszy z kartki, należy dążyć aby hymn Polski był odśpiewany przez całą 

społeczność szkolną, 

 należy wykorzystywać w pełnym zakresie bazę komputerową i multimedialną szkoły do 

realizacji procesu dydaktycznego, urozmaicać proces dydaktyczny. W trakcie zajęć należy 

zwiększać zaangażowanie uczniów, stawiać na aktywność ucznia, a nie nauczyciela, poprzez 

odpowiedni dobór metod pracy. Należy ustalić w zespołach przedmiotowych harmonogram 

wykorzystywania tablic interaktywnych, 

 należy pozwolić uczniom na samodzielne rozwiązywanie problemów, a następnie ewentualnie 

korygować ich poczynania, 

 w czasie zajęć należy uwzględniać indywidualny poziom poszczególnych uczniów, w 

związku z tym również dla uczniów zdolnych przygotować dodatkowe zadania i prace . 

Należy różnicować prace domowe zadawane uczniom, 

 należy doskonalić własny warsztat pracy nauczyciela w nowe metody i formy realizowania 

zajęć w celu podniesienia atrakcyjności zajęć, 

 należy kontynuować i wzmacniać pracę zespołową nauczycieli, 

 nauczyciele poszczególnych przedmiotów powinni informować uczniów o prowadzonych 

przez siebie zajęciach dodatkowych i zachęcać młodzież do udziału w nich, 

 należy bezwzględnie indywidualizować pracę z uczniami na lekcjach, gdyż tego wymaga 

prawo oświatowe, 

 nauczyciele powinni motywować i angażować uczniów do brania udziału w olimpiadach, 

konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 

 w celu podniesienia efektów kształcenia należy kontynuować działania mające na celu 

podniesienie wyników nauczania poprzez indywidualizację pracy, monitorowania realizacji 

podstawy programowej, realizację działań naprawczych, planów wspierania uczniów 

mających problemy w nauce oraz uczniów zdolnych, 

 należy kontynuować realizację działań profilaktycznych, prozdrowotnych mających na celu 

eliminowanie niewłaściwych postaw, negatywnych zjawisk, np. wagary (systematyczność  

w prowadzeniu kart frekwencji klasy), 

 należy zachęcać  uczniów do uczestnictwa w konkursach pozaszkolnych, współzawodnictwie 

sportowym, jak i również przygotowywać ich do konkursów i zawodów sportowych, 

 należy częściej diagnozować potrzeby uczniów w porozumieniu z ich rodzicami w celu 

uatrakcyjnienia ofert zajęć dodatkowych i rozwijania zainteresowań, 
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 należy dbać o kształcenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, 

upowszechniać osiągnięcia uczniów i nauczycieli, 

 należy zachęcać rodziców do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły, 

 należy systematycznie prowadzić obserwacje zajęć nauczycieli (w roku szkolnym 2016/2017 

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół przeprowadzili 593 obserwacji). 

  

 W celu sprawowania właściwego nadzoru pedagogicznego ważne jest również wdrażanie  

i realizowanie programów autorskich i innowacji pedagogicznych, a także programów 

efektywności kształcenia i wychowania, co przedstawia poniższa tabela: 

 

  

liczba 

przeprowadzonych 

obserwacji 

liczba programów 

autorskich 

liczba innowacji 

pedagogicznych 

Czy były wdrażane 

programy 

efektywności 

kształcenia i 

wychowania? 

Szkoła Podstawowa nr 4 41 1 0 tak 

Szkoła Podstawowa nr 6 46 0 0 nie 

Szkoła Podstawowa nr 9 17 0 0 nie 

Zespół Szkół nr 3 26 6 2 tak 

Zespół Szkół nr 7 15 14 5 nie 

Zespół Szkół nr 8 49 1 2 tak 

Zespół Szkół nr 9 20 7 3 tak 

Zespół Szkół nr 10 53 0 3 nie 

ILO 10 2 0 nie 

Zespół Szkół nr 1 15 9 0 nie 

Zespół Szkół nr 2 9 4 0 nie 

Zespół Szkół nr 4 21 0 0 tak 

ZST 42 1 2 tak 

Zespół Szkół nr 6 51 0 0 tak 

SOSW1 78 0 12 tak 

Przedszkole nr 1 4 0 0 

nie dotyczy 

Przedszkole nr 2 15 1 0 

Przedszkole nr 3 16 8 0 

Przedszkole nr 4 0 10 0 

Przedszkole nr 5 11 10 0 

Przedszkole nr 6 10 5 0 

Przedszkole nr 7 13 2 1 

Przedszkole nr 8 28 1 4 

Przedszkole nr 10 8 1 0 

Razem 598 83 34   
Tabela 30. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki oświatowe 

 

 W roku szkolnym 2016/2017 nauczyciele z suwalskich szkół przygotowywali uczniów do 

konkursów i olimpiad przedmiotowych. Liczbę uczniów, którzy przystąpili  

do poszczególnych eliminacji przedstawia poniższa tabela: 
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  szkoły podstawowe i gimnazja/ szkoły ponadgimnazjalne 

  

eliminacje 

szkolne/eliminacje 

szkolne i mędzyszkolne 

eliminacje 

rejonowe/eliminacje 

okręgowe 

eliminacje 

wojewódzkie/eliminacje 

centralne 

Szkoła Podstawowa nr 4 54 8 5 

Szkoła Podstawowa nr 6 100 4 3 

Szkoła Podstawowa nr 9 39 0 0 

Zespół Szkół nr 3 265 14 0 

Zespół Szkół nr 7 82 22 11 

Zespół Szkół nr 8 145 8 2 

Zespół Szkół nr 9 156 21 5 

Zespół Szkół nr 10 244 18 8 

ILO 69 41 5 

Zespół Szkół nr 1 30 21 4 

Zespół Szkół nr 2 354 38 14 

Zespół Szkół nr 4 86 32 20 

ZST 431 20 16 

Zespół Szkół nr 6 2 6 5 

SOSW1 0 0 0 

Razem 2057 253 98 

Tabela 31. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki oświatowe 
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V.2. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratora oświaty w szkołach i placówkach,  

dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki 

 

1. Postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego 

Przeprowadzono 28 postępowań na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego i 28 nauczycieli 

uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. 

 

2. Ewaluacje 

W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach, których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki nie 

przeprowadzono ewaluacji zewnętrznych. 

 

3. Kontrole planowe i doraźne 

 

3.1. Liczba kontroli planowych – 12, w tym: 

 

a) w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej: 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej (zaleceń nie wydano); 

2) Technikum nr 4 w Suwałkach w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach (zaleceń nie wydano); 

3) Gimnazjum nr 3 w Suwałkach w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach (zaleceń nie wydano); 

4) Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. W. Urbanowicza w Suwałkach w 

Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach (zaleceń nie wydano); 

5) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Puchalskiego w Suwałkach (zaleceń nie wydano); 

6) Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach (zaleceń nie wydano); 

7) Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach w Zespole Szkół nr 9  

w Suwałkach (zaleceń nie wydano); 

8) Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich  

w Suwałkach w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach (zaleceń nie wydano); 

9) Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Piłsudskiej w Suwałkach w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach 

(zaleceń nie wydano). 

 

b) w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu: 

1) Technikum nr 3 w Suwałkach w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach (zaleceń nie wydano); 

2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Suwałkach w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach 

(zaleceń nie wydano); 

3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 1 w Suwałkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym nr 1 w Suwałkach (zaleceń nie wydano). 

 

3.2. Liczba kontroli doraźnych – 9 

Wykaz szkół, w których przeprowadzono kontrole doraźne: 

 

a) realizacja przez dyrektorów szkół/placówek zaleceń wydanych w trybie kontroli planowych  

i doraźnych w roku szkolnym 2015/2016 (rekontrole): 
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L.p. Szkoła/placówka Tematyka kontroli Termin Zalecenia 

1. Szkoła Podstawowa nr 

5 im. A. Wierusz-

Kowalskiego w 

Suwałkach w Zespole 

Szkół nr 9 w 

Suwałkach 

Organizacja roku 

szkolnego 2016/2017 

oraz prawidłowość 

organizowania 

egzaminów 

poprawkowych 

3.10.2016 1. Zaleca się przestrzegać 

kompetencji rady pedagogicznej 

zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy 

o systemie oświaty. 

2. Zaleca się prowadzenie 

dokumentacji przebiegu nauczania 

zgodnie z § 10 pkt 2 i 3 

rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 

r. w sprawie sposobu prowadzenia 

przez publiczne przedszkola, 

szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji. 

2. Szkoła Podstawowa nr 

11 z Oddziałami 

Integracyjnymi w 

Suwałkach w Zespole 

Szkół nr 3 w 

Suwałkach 

Przestrzeganie 

zapisów kodeksu 

postępowania 

administracyjnego, 

funkcjonowanie 

systemu 

stypendialnego w 

szkole 

26.10.2016 1. Przestrzegać terminów 

załatwiania spraw zgodnie z art. 35 

§1-3 ustawy Kodeks Postępowania 

Administracyjnego. 

3. Technikum nr 3 w 

Suwałkach w Zespole 

Szkół Technicznych w 

Suwałkach 

Prowadzenie nadzoru 

pedagogicznego 

9.12.2016 Nie wydano 

4. Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa nr 2 w 

Suwałkach w Zespole 

Szkół nr 6 im. K. 

Brzostowskiego w 

Suwałkach 

Realizacja podstawy 

programowej z 

matematyki, 

organizacja pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej, 

ocenianie zgodnie z 

obowiązującymi 

zasadami i 

zapewnienie 

uczniom 

bezpiecznych i 

higienicznych 

warunków nauki. 

20-21.06.2017 Zaleca się wzmocnienie nadzoru 

pedagogicznego w szczególności 

rzetelnego realizowania zadań 

przez nauczycieli związanych z 

powierzonym im stanowiskiem 

oraz podstawowymi funkcjami 

szkoły oraz wspierania uczniów w 

ich rozwoju, a w szczególnymi: 

- przeprowadzić kontrolę realizacji 

podstawy programowej ze 

wszystkich przedmiotów we 

wszystkich klasach Zespołu Szkół 

nr 6, 

- systematycznie ocenić pracę 

nauczycieli, 

Udzielić wsparcia nauczycielom 

potrzebującym pomocy, 

przeprowadzić ewaluację 

wewnętrzną zgodnie z potrzebami 

szkoły. 

 Tabela 32. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku 
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b) kontrole doraźne w roku 2016/2017 prowadzone w trakcie bieżącego nadzoru: 

Przeprowadzono: 5 kontroli 

 

L.p. Szkoła/placówka Tematyka kontroli Termin Zalecenia 

1. Szkoła Podstawowa nr 6 

im. A. Kujałowicz w 

Suwałkach 

Organizacja pracy 

szkoły oraz 

udzielanie pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej. 

26.10.2016 1. Zobowiązać nauczycieli do 

przestrzegania zapisów 

rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 30 kwietnia 

2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach. 

2. Dostosować zapisy w 

Wewnątrzszkolnych Zasadach 

Oceniania zgodnie z art. 44m 

ustawy o systemie oświaty. 

3. Zaleca się prowadzenie 

dokumentacji przebiegu 

nauczania zgodnie z § 13 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji. 

4. Wzmocnić nadzór 

pedagogiczny w zakresie 

przestrzegania przez nauczycieli 

ich obowiązków, szczególnie 

przepisów prawa dotyczących 

działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz 

innej działalności statutowej 

szkoły lub placówki – 

rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 27 sierpnia 

2015 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego. 

2. 

Szkoła Podstawowa nr 

11 z Oddziałami 

Integracyjnymi w 

Suwałkach w Zespole 

Szkół nr 3 w Suwałkach 

Organizacja pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej. 

26.10.2016 

1. Uwzględniając zapisy 

rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 30 kwietnia 

2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach. 
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Organizować pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną dla 

każdego ucznia ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, 

podkreślając jednocześnie 

zadania, które powinni realizować 

w tym zakresie specjaliści 

zatrudnieni w szkole oraz 

nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów. 

3. 

Szkoła Podstawowa nr 6 

im. A. Kujałowicz w 

Suwałkach 

Realizacja podstawy 

programowej z 

języka angielskiego 

08.02.2017 Nie wydano 

4.  

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy 

nr 1 w Suwałkach 

Sprawowanie 

nadzoru 

pedagogicznego. 

13.06.2017 

19.06.2017 
Nie wydano 

5. 

Przedszkole nr 3 im. 

Ojca Świętego Jana 

Pawła II w Suwałkach 

Prawidłowość 

przeprowadzania 

rekrutacji do 

przedszkola na rok 

szkolny 2017/2018 

19.06.2017 Nie wydano 

 Tabela 33. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku 

 

4. Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Podlaski Kurator 

Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny między innymi w zakresie realizacji podstaw programowych 

i ramowych planów nauczania (w tym w ramach kontroli doraźnych), a także podejmuje działania w 

formie monitorowania i wspomagania. 

 

4.1. Monitorowanie: 

 

a) monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie 

dualne w ramach praktycznej nauki zawodu. Monitorowaniem zostały objęte wszystkie szkoły,  

w których prowadzone jest kształcenie zawodowe, 

b) Monitorowanie organizacji egzaminów zewnętrznych ze współpracy OKE w Łomży, udział 

wizytatorów w obserwacji przebiegu egzaminu gimnazjalnego, maturalnego oraz potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe. Liczba obserwacji – 6, w tym w gimnazjach – 2, matura – 0, zawodowe – 4. 

 

4.2. Obserwacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – część pisemna 

 

Lp. Ośrodek egzaminacyjny Kwalifikacja Uwagi 

1. Technikum nr 4 w Suwałkach w 

Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach 

A.36 

Prowadzenie rachunkowości 
Bez uwag 

 Tabela 34. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku 

 

4.3. Obserwacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna 

 

Lp. Ośrodek egzaminacyjny Kwalifikacja Uwagi 

1. Technikum nr 2 w Suwałkach w 

Zespole Szkół nr 6 im. K. 

A.31 

Zarządzanie środkami technicznymi 
Bez uwag 
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Brzostowskiego w Suwałkach podczas realizacji procesów 

transportowych 

2. Technikum nr 3 w Suwałkach w 

Zespole Szkół Technicznych w 

Suwałkach 

E.24 

Eksploatacja maszyn, urządzeń i 

instalacji elektrycznych 

Nastąpiła pomyłka w 

godzinach – o godz. 

9.00 przeprowadzono 

egzamin z innej 

kwalifikacji 

 Tabela 35. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku 

 

4.4. Obserwacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – sesja wiosna-lato 2017 r. 

 

Lp. Ośrodek egzaminacyjny Kwalifikacja Uwagi 

1. Technikum nr 4 w Suwałkach w 

Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach 

T.11 

Planowanie i realizacja usług w 

recepcji 

Bez uwag 

 Tabela 36. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku 

 

4.5. Obserwacja egzaminów gimnazjalnych 

 

Lp. Ośrodek egzaminacyjny Kwalifikacja Uwagi 

1. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Marszałka J. 

Piłsudskiego w Suwałkach w 

Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach 

Część humanistyczna Bez uwag 

2. Gimnazjum nr 3 w Suwałkach w 

Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach 
Część matematyczno-przyrodnicza Bez uwag 

 Tabela 37. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku 

 

Wnioski: 

 

Egzaminy zewnętrzne w zdecydowanej większości przebiegały zgodnie z procedurami. W jednej ze 

szkół podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pomylono godziny 

przeprowadzenia danej kwalifikacji. 

 

5. Wspomaganie 

 

5.1. Udzielanie nauczycielom, dyrektorom oraz organom prowadzącym szkoły wyjaśnień w zakresie 

interpretacji i stosowania przepisów prawa oświatowego, zamieszczanie na stronie internetowej 

Kuratorium informacji dotyczących bieżących zmian w prawie oświatowym oraz aktualizowanie 

wykazu najważniejszych aktów prawnych z zakresu prawa oświatowego, prezentowanie zmian  

w prawie oświatowym w trakcie narad z dyrektorami szkół i organami prowadzącymi. 

 

5.2. Udział nauczycieli, dyrektorów szkół w szkoleniach w ramach grantów Podlaskiego Kuratora 

Oświaty: 

1) „Jak angażować pracodawców w kształcenie zawodowe? System dualny w kształceniu zawodowym”, 

2) „Jak rozmawiać z rodzicami w szkole o problemach i włączać ich w proces decyzyjny szkoły lub 

klasy”. 
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VI. Działania podjęte przez jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Suwałki, nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 

 Według danych ujętych w Systemie Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 w Mieście 

Suwałki uczyło się 385 uczniów niepełnosprawnych, z tego 309 z orzeczoną jedną niepełnosprawnością, 

63 uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością i 13 uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno – 

wychowawczymi.  

 W roku szkolnym 2016/2017 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach 

uczyło się 191 uczniów w 37 oddziałach. W internacie SOSW nr 1 w Suwałkach opieką objętych było 

34 wychowanków. 

 Ogółem w roku szkolnym 2016/2017 w ogólnodostępnych szkołach podstawowych funkcjonowało 

18 oddziałów integracyjnych, w gimnazjach - 11 oddziałów integracyjnych oraz 1 oddział integracyjny 

w liceum ogólnokształcącym. 

 Do 5 oddziałów integracyjnych funkcjonujących w przedszkolach uczęszczało 24 dzieci 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

 Zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka objętych zostało 76 dzieci  

(112,25 godziny).  

 W Mieście Suwałki funkcjonuje jedna publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W roku 

szkolnym 2016/2017 obejmowała poradnictwem 22 143 dzieci i młodzieży z miasta i terenu powiatu. 

Celem jej działania jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży. 

 W ramach działalności diagnostycznej Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Suwałkach 

przeprowadziła 3947 diagnoz (psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich, 

rehabilitacyjnych oraz związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia kariery zawodowej).  Udzielono 1960 różnych form pomocy (m.in. warsztatów, terapii 

rodzinnych, treningów, prelekcji, wykładów) nauczycielom, rodzicom i wychowawcom. Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna wydała 286 orzeczeń (np. o potrzebie kształcenia specjalnego,  

o potrzebie indywidualnego nauczania, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego) i 2218 opinii (np. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczaniu do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych ucznia, objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce,  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się). Ponadto, opieką specjalistyczną objęła 6498 dzieci  

i młodzieży (np. terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapia psychologiczna, 

ćwiczenia rehabilitacyjne). 

 Ponadto z budżetu Miasta realizowany był program pn. „Aby język giętki…”. W ramach 

programu dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz w szkołach podstawowych były objęte terapią 

logopedyczną. Logopeda prowadził pracę profilaktyczną i terapeutyczną w zakresie czytania i pisania, a 

w wielu przypadkach w zakresie ogólnego rozwoju psychomotorycznego. W ramach ww. programu 

przyznano w okresie wrzesień 2016 r. – czerwiec 2017 r. - 36 godzin tygodniowo dla logopedów, w tym 

20 godzin tygodniowo realizowanych było w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach. 

Łącznie w ramach ww. programu zrealizowanych zostało 1260 godzin. 

  

W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach zorganizowano zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno – 

wyrównawcze i specjalistyczne 3567 uczniom, w tym: 

 296 uczniów zostało objętych zajęciami rewalidacyjnymi,  
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 1136 uczniów zostało objętych zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi,  

 1534 uczniów wzięło udział w zajęciach specjalistycznych (w tym 815 uczniów w zajęciach 

logopedycznych, 501 w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, 110 w socjoterapeutycznych oraz 

108 w innych zajęciach o charakterze terapeutycznym), 

 601 uczniów wzięło udział w zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i kariery 

zawodowej. 

 Dodatkowo dzieciom zostały zorganizowane m.in. zajęcia specjalistyczne, finansowane  

ze środków pozabudżetowych. 

 Zgodnie z art. 71b ust. 3, ust. 5c i ust. 5d ustawy o systemie oświaty w roku szkolnym 2016/2017 

w Mieście Suwałki nauczanie indywidualne zostało zorganizowane 47 uczniom w łącznym wymiarze 

517  godzin, w tym 18 godzin w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (3 dzieci). 

Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych zostały zorganizowane zajęcia specjalistyczne, 

co przedstawia poniższa tabela: 

    

liczba godzin zajęć indywidualnych i grupowych, terapii z 

uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kszt. specjal. i 

opinie wydane przez pp-p - wymiar zajęć  

  liczba uczniów tygodniowo rocznie 

Szkoła Podstawowa nr 4 115 23 637 

Szkoła Podstawowa nr 6 132 47 1148 

Szkoła Podstawowa nr 9 79 28 593 

Zespół Szkół nr 3 247 151,5 4091,5 

Zespół Szkół nr 7 218 8 301 

Zespół Szkół nr 8 224 64 2029 

Zespół Szkół nr 9 243 118 3634 

Zespół Szkół nr 10 273 119 4521 

ILO 44 13 494 

Zespół Szkół nr 1 70 3 116 

Zespół Szkół nr 2 136 13 446 

Zespół Szkół nr 4 99 13 737 

ZST 93 23 865 

Zespół Szkół nr 6 86 6,5 66 

SOSW1 191 349,25 11178 

Razem 2250 979,25 30856,5 

Tabela  38. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki oświatowe 

 

Zajęcia zorganizowane uczniom wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

  liczba godzin liczba uczniów 

Szkoła Podstawowa nr 4 1029 219 

Szkoła Podstawowa nr 6 1148 176 

Szkoła Podstawowa nr 9 682 169 

Zespół Szkół nr 3 991 55 

Zespół Szkół nr 7 221 94 

Zespół Szkół nr 8 2311 551 

Zespół Szkół nr 9 2964 281 

Zespół Szkół nr 10 3545 516 

ILO 39 3 

Zespół Szkół nr 1 268 10 
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Zespół Szkół nr 2 2576 1157 

Zespół Szkół nr 4 567 205 

ZST 904 32 

Zespół Szkół nr 6 60 4 

SOSW1 2154 191 

Razem 19459 3663 

Tabela  39. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki oświatowe 
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Działania podjęte przez przedszkola/szkoły na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2016/2017 

Lp. Nazwa jednostki Działania 

1. 

Przedszkole nr 1 

w Suwałkach 

 

Na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podjęto następujące działania: 

• Współpraca z psychologiem: w przedszkolu odbyły się 22 dyżury, podczas których psycholog: 

- udzieliła 3 porad dla rodziców dzieci. Rozmowy z rodzicami miały na celu określenie przyczyn trudności adaptacyjnych 

oraz wychowawczych. Rodzicom zaproponowano dalszą  pomoc i diagnozę na terenie poradni oraz udzielono wskazówek  

do pracy z dzieckiem w domu. Przedstawiono również ofertę poradni w zakresie poszerzania umiejętności wychowawczych 

w formie warsztatów kierowanych do rodziców pt. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”; 

- 5 razy obserwowała dzieci w grupach na prośbę rodziców; 

- przeprowadziła około 25 konsultacji z wychowawczyniami grup; 

- przeprowadziła 3 zajęcia w grupach dzieci 5 i 6 letnich  pt. „Wprowadzenie dzieci w świat emocji” mających na celu: 

rozpoznawanie i nazywanie uczuć własnych i innych osób; kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat emocji; 

rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze złością w sposób akceptowalny społecznie; ćwiczenie funkcji słuchowych; 

- przeprowadziła 2 zajęcia w grupach dzieci 5 i 6 letnich  pt. „Emocje wokół nas - nieśmiałość” mających na celu: naukę 

otwartego wyrażania własnych przeżyć i uczuć, rozwój ekspresji emocji; ograniczenie lęków związanych z kontaktami 

społecznymi; wzmocnienie wiary we własne siły poprzez podwyższenie samooceny; kształtowanie umiejętności 

nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych. 

• Zajęcia rozwijające zdolności dzieci: 

- Rytmika (150 dzieci, 1 raz w tygodniu), 

- Język angielski (150 dzieci, 2 razy w tygodniu), 

- Szachy (9 dzieci, 1 raz w tygodniu), 

- Zajęcia korekcyjne (23 dzieci, 2 razy w tygodniu), 

- Zajęcia plastyczne (35 dzieci, 1 raz w tygodniu), 

- Zajęcia czytelnicze (25 dzieci, 2 razy w tygodniu), 

- Zajęcia muzyczne (25 dzieci, 2 razy w tygodniu), 

- Zajęcia matematyczne (48 dzieci, 1 raz w tygodniu), 

- Zajęcia komputerowe (16 dzieci, 2 razy w tygodniu). 

Diagnozą logopedyczną objęto 75 dzieci w tym 38 dzieci terapią logopedyczną tj.: 

- w grupie 5 latków  – 13 dzieci, 

- w grupie  5-6 latków – 18 dzieci, 

- w grupie  6 latków – 7 dzieci. 

2. 
Przedszkole nr 2 

w Suwałkach 

Na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zorganizowano zajęcia specjalistyczne. Pomoc dzieciom była 

udzielana w trakcie bieżącej pracy przez nauczycieli oraz specjalistów (psycholog, terapeuta pedagogiczny i logopeda). 
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Odbywały się zajęcia kompensacyjno- korekcyjne (24), gimnastyka korekcyjna (25), terapia pedagogiczna (12) i zajęcia 

logopedyczne (36). W zajęciach specjalistycznych logopedycznych uczestniczyło 76 dzieci. Odbyło się 16 dyżurów 

psychologa z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Psycholog dokonywał obserwacji dzieci (5 obserwacji w grupach  

na prośbę rodziców), udzielał indywidualnych konsultacji nauczycielom (25) i rodzicom oraz prowadził szkolenia rodzicom, 

nauczycielom, a także zajęcia w grupach 5-6- letnich „Emocje wokół nas- nieśmiałość”. 

Diagnozą logopedyczną objęto: 125 dzieci, terapią logopedyczną 76 dzieci. 

3. 

Przedszkole nr 3 im. 

Ojca Świętego Jana 

Pawła II w Suwałkach 

Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach podjęło następujące działania na rzecz uczniów  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

1. dostosowało programy, metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb i  możliwości dzieci uczęszczających w roku 

szkolnym 2016/2017 do naszego przedszkola 

2. prowadzone były zajęcia indywidualne, wyrównawcze  i praca z dzieckiem zdolnym - realizowane w ramach pensum 

nauczyciela Zajęcia realizowane od 07.11.2016r. do 30.06.2017r.: 

„Zabawa w teatr” – zajęcia teatralne 

„Matematyk od malucha” - zajęcia matematyczne  

„Ćwiczmy razem” – zajęcia i zabawy wzmacniające postawę ciała dziecka 

„Trzymaj się prosto” –profilaktyka wad postawy 

„Radosne Wiewiórki” - zajęcia rytmiczno – umuzykalniające 

„Skoczki” – zajęcia szachowe 

„Książka moim przyjacielem” – zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze 

„W świecie bajki i baśni” – zabawy czytelnicze 

„Misie w krainie matematyki” – zajęcia matematyczne 

„Kolorowe liczby”- zajęcia matematyczne 

„Czytając poznaję świat” – zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze 

„Mali przyrodnicy” - zajęcia przyrodnicze 

„W krainie muzyki”- zajęcia umuzykalniające 

„Wesoły przedszkolak”  - zajęcia ruchowe 

„Świat liczb”- zajęcia matematyczne 

„Kreatywny recykling” - zajęcia plastyczne niekonwencjonalnymi metodami z wykorzystaniem materiałów odpadowych 

3.odbywały się również zajęcia dodatkowe w ramach projektu: „Bądź aktywny –  

   bądź  zdrowy”: 

- „Terapia ręki” -   objęto 32 dzieci 

- „Ruch dla uczenia się – MOVE TO LEARN” – objęto 40 dzieci 

- „Zajęcia sportowe (ruchowe) z elementami ZUMBA KIDS” – objęto 15 dzieci i 15 dzieci w czasie dyżuru wakacyjnego – 

prowadząca I. Łazarska 

- „ Zajęcia sportowe (ruchowe) z elementami aerobik – fitness dla najmłodszych” – objęto 25 dzieci w czasie dyżuru 
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wakacyjnego - prowadząca J. Piekarska 

- „Zajęcia sportowe (ruchowe) z elementami ZUMBA KIDS” – objęto 25 dzieci – prowadząca J. Piekarska 

- „ Zajęcia ruchowe z elementami aerobik – fitness dla najmłodszych” – objęto 50 dzieci i 20dzieci w czasie dyżuru 

wakacyjnego - prowadząca U. Tarlecka 

W przedszkolu  176 przedszkolaków zostało objętych diagnozą logopedyczną, a terapią logopedyczną zostało objętych  

77 przedszkolaków . 

4. 

Przedszkole nr 4 

z Oddziałem 

Integracyjnym 

w Suwałkach 

Podjęto następujące działania: 

- zajęcia rozwijające słuch fonematyczny: 2 dzieci, 72 zajęć; 

- praca z dzieckiem zdolnym: 5 dzieci, 36 zajęć; 

- korygowanie wad wymowy : 33 dzieci, 216 zajęć; 

-rozwijanie mowy i myślenia : 31 dzieci, 360 zajęć; 

- matematyczne: 20 dzieci, 324 zajęć; 

- ćwiczenia i zabawy niwelujące agresywne zachowania i zaburzenia emocjonalne: 4 dzieci, 144 zajęć; 

- ćwiczenia zaburzonej orientacji przestrzennej: 6 dzieci, 72 zajęć; 

-zajęcia usprawniające rozwój fizyczny i motoryczny: 8 dzieci, 36 zajęć; 

- praca z dzieckiem uzdolnionym muzycznie: 12 dzieci, 144 zajęć; 

- rozwijanie zdolności plastycznych : 9 dzieci, 72 zajęć; 

- praca z dzieckiem z afazją mowy:  1 dziecko, 108 zajęć; 

- zajęcia usprawniające manualnie:  36 dzieci, 504 zajęć. 

 

Zajęcia edukacyjno- rozwojowe  w ramach programów autorskich w roku szkolnym 2016/2017: 

1. Bawię się i uczę: 50 dzieci, 136 zajęć; 

2. Edukacja przez zabawę: 47 dzieci, 144zajęć; 

3. Mam 6 lat – idę w świat: 50 dzieci, 220 zajęć. 

 

Projekt nr LP-PL-1R-081  pn. „Bądź aktywny – bądź zdrowy” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A 

Litwa Polska: 

I . Zajęcia sportowe (ruchowe) z elementami aerobik - fitness dla najmłodszych realizowane w okresie od  24.07.2017 r.  

do 11.08.2017 r. : 

• Liczba godzin zajęć:  po 12 h ( cztery nauczycielki) tj.48 h; 

• Liczba dzieci: wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola w okresie    od 24.07-11.08.2017 w pięciu grupach 

wiekowych ok.  100 dzieci. 

II. Zajęcia sportowe (ruchowe) z elementami aerobik - fitness dla najmłodszych realizowane w okresie od 22.05.2017  

do 28.06.2017 r. :  

• Liczba godzin zajęć:  16 h ( dwie nauczycielki) tj.32 h; 
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• Liczba dzieci: 189 - wszystkie grupy. 

Diagnozą logopedyczną objętych było 199 dzieci. Terapią logopedyczną objętych było 84 dzieci. 

5. 

Przedszkole nr 5 

z Oddziałem 

Integracyjnym 

w Suwałkach 

Dla dzieci z ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach pensum nauczycieli zorganizowano zajęcia dodatkowe:  

„Od wierszyka i piosenki do rysunku” – metoda Dobrego Startu dla najmłodszych. „Rysowane wierszyki ćwiczące języki” – 

zajęcia plastyczno – artykulacyjne – grupa 4 – latki, „ Mistrz orgiami”, „Muzyka w duszy mi gra” – zajęcia umuzykalniające 

– grupa 3-4 latki, „Bajeczki z dziecięcej półeczki”, „Kreatywne dzieci”  - grupa 5 – latki, „Pracowite paluszki” – 

doświadczenia plastyczne, „Lubię grać” – zajęcia matematyczne, „Z Klikiem poznaję świat” – zajęcia komputerowe – grupa 

5 – 6 latki, .„Mały geniusz”, „Być razem” – zajęcia socjoterapeutyczne,  „Zanim dziecko zacznie czytać” – grupa 6 latki. 

Diagnozą logopedyczną było objętych 120 dzieci w tym: 2 – 3 latków, 45 – 4 latków, 40 - 5 latków i 33 – 6 latków.   

6. 
Przedszkole nr 6 

w Suwałkach 

Prowadzono następujące zajęcia: 

1. edukacja plastyczna – 20 dzieci – zajęcia miały na celu kształtowanie w dziecku wyobraźni i fantazji, a także otwartej 

postawy. W ramach zajęć dodatkowych organizowane były spotkania, podczas których dzieci zapoznawały się z różnymi 

innowacyjnymi technikami plastycznymi, wykonywały prace upiększające wygląd przedszkola, brały udział w różnych 

konkursach. 

2. kółko teatralne połączone ze spotkaniami z książką – 24 dzieci – działania podejmowane w zakresie edukacji teatralnej 

miały na celu w dużej mierze ukształtowanie w dziecku postawy „odkrywcy”, czyli takiej osoby, która potrafi zadziwić  

i tworzyć. Oprócz różnych improwizacji teatralnych, scenek dramowych czy gier dramatycznych, prowadząca nauczycielka 

za pomocą zabaw kształtujących koncentrację, zabaw muzycznych i twórczych przygotowywała dzieci do prezentacji 

teatralnych w przedszkolu na różnych spotkaniach okolicznościowych. 

3. zajęcia muzyczno – ruchowe – tymi zajęciami były objęte wszystkie dzieci  

z przedszkola. Ścieżka ta miała na celu kształtowanie wrażliwości dziecka na muzykę oraz rozwijanie sprawności, ekspresji 

ruchowej oraz poczucia świadomości ciała. Dzieci w wieku przedszkolnym w dużej mierze poznają rzeczywistość poprzez 

działanie, a rozwijanie zdolności w zakresie „ruchu” to jedna ze współczesnych koncepcji oświaty. Podczas tych zajęć przy 

akompaniamencie gitary, dzieci poznawały nowe piosenki, scenki muzyczne oraz improwizowały zachowania ruchowe. 

4. edukacja przyrodniczo – ekologiczna – 25 dzieci – tematy w tym obszarze miały na celu uwrażliwienie dzieci na piękno 

przyrody, zachęcanie dzieci do obserwacji zmian zachodzących w otoczeniu oraz ukazanie wpływu, jaki ma działalność 

człowieka na środowisko. 

5. edukacja matematyczna – 25 dzieci – głównym celem tych zajęć było rozwijanie  

u dzieci zdolności, umiejętności składających się z logicznego myślenia, wspomagania pamięci, ćwiczenia spostrzegawczości 

oraz koncentracji uwagi. 

6. animacje ruchowo – taneczne – projekt „Bądź zdrowy – bądź aktywny” realizowany we współpracy z Alytusem (Litwa) – 

25 dzieci – zajęcia z elementami aerobiku  

i fitness dla najmłodszych uświadamiające dzieciom wartość zdrowego stylu życia  

i zaspokajania potrzeby ruchu wśród dzieci w wieku przedszkolnym. 

7. terapia ręki – 30 dzieci – przedmiotem realizowanych zajęć było rozwijanie koordynacji obustronnej rąk oraz ich pracy  



67 

 

w izolacji, stymulowanie do prawidłowego odbioru bodźców dotykowych. 

8. logopedia – realizowane treści z tego zakresu miały na celu przygotowanie dzieci do prawidłowej wymowy zaburzonych 

głosek oraz doskonalenia i utrwalania motoryki narządów artykulacyjnych. Oprócz zajęć językowych prowadzony był też 

blok „Aby język giętki…”, treści którego dodatkowo wzbogaciły zakres wspomagania językowego. 

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu odbywały się zajęcia specjalistyczne z zakresu logopedii. 

Po wstępnej diagnozie dokonano podziału na grupy dzieci, w których zastosowano indywidualną i zespołową stymulację 

rozwoju mowy. Ogółem pomocą logopedyczną w przedszkolu objętych było 55 dzieci. 

7. 
Przedszkole nr 7 

w Suwałkach 

Na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podjęto następujące działania: 

• dostosowanie programu, metod i form pracy do możliwości dzieci 

• zajęcia indywidualne wyrównawcze (logopeda, psycholog, nauczycielki w grupach)  bądź uzdolniające (nauczycielki  

w poszczególnych grupach) 

• zajęcia dodatkowe:  

- Język angielski (grupy młodsze) – 98 dzieci 

 - Klub Młodego Odkrywcy – 19 dzieci,  

- Zajęcia czytelnicze – 25 dzieci,  

-Zajęcia plastyczne – 25 dzieci,  

-Flażolet – 25 dzieci,  

-Taniec Ludowy – 19 dzieci,  

- Matematyka – 24 dzieci,  

- Szachy  - 16 dzieci,  

- Unihokej – 25 dzieci,  

-Taniec Towarzyski – 24 dzieci,  

- Taniec Nowoczesny – 25 dzieci 

• Zajęcia w ramach projektu „Bądź aktywny bądź zdrowy” : 

- „Terapia ręki” - 32 dzieci, 

- „Zajęcia sportowe (ruchowe) z elementami aerobic fitness  - 64 dzieci, 

- „Zajęcia sportowo ruchowe z elementami Zumba Kids” – 25 dzieci, 

- Zajęcia sportowo ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej – 43 dzieci. 

Objętych diagnozą logopedyczną było 138 dzieci, natomiast terapią logopedyczną było 78 dzieci. 

8. 

Przedszkole nr 8 

z Oddziałami 

Integracyjnymi w 

Suwałkach 

1. Analiza dokumentacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nowo przyjętych do oddziałów integracyjnych. 

Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, dostosowanie wymagań edukacyjnych do zaleceń 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

2. W przedszkolu funkcjonuje Zespół Pedagogów Specjalnych, w ramach którego zrealizowano  następujące działania: 

 organizacja cyklów zajęć dzieci niepełnosprawnych z rodzicami:  

- „Move to learn” – program percepcyjno – motoryczny. Cykl spotkań grupy terapeutycznej dzieci z zaburzeniami  
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ze spektrum autyzmu realizowany na podstawie innowacji pedagogicznej;  

- „W królestwie bajek” – cykl spotkań bajkoterapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców. Rozwijanie 

kompetencji czytelniczych wśród dzieci;  

- „Spotkanie z Mruczkiem” – cykl spotkań z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzicami  realizowany na podstawie 

innowacji pedagogicznej; 

- „Na fali” – cykl spotkań z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzicami prowadzony przez instruktora pływania na pływalni 

Aquapark.; 

- Cykl spotkań warsztatowych grupy terapeutycznej prowadzonej Metodą Sensoplastyki (działania z zakresu stymulacji 

sensorycznej w oparciu o edukację plastyczną). Stymulowanie zachowania i pobudzanie aktywności dzieci poprzez kontakt  

z żywiołami; 

 zajęcia adaptacyjne:  

- „Pedagodzy dzieciom” – spotkanie integracyjne pedagogów specjalnych z rodzicami i dziećmi niepełnosprawnymi oraz 

dziećmi rozpoczynającymi edukację przedszkolną w roku szkolnym 2017/2018; 

 spotkanie warsztatowo – szkoleniowe dla  rodziców:  

- „Masaż Shantalla”; 

- „Gotowość szkolna” – czyli, co każdy rodzic wiedzieć powinien, zanim jego dziecko stanie się uczniem”; 

- „Kilka słów o dysleksji i jej przyczynach”; 

- „Rodzic – dziecko – jak budować pozytywny system wartości”; 

 szkolenie pedagogów specjalnych w ramach WDN:  

- „Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez zabawy” – szkolenie Zespołu Pedagogów Specjalnych.  

3. Organizacja zajęć otwartych z  okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych „Pobawmy się razem” – 

zajęcia ruchowe z elementami pedagogiki zabawy dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z rodzicami. 

Warsztaty  plastyczne dla dzieci i rodziców prowadzone przez Mieczysława Iwaszkę w Suwalskim Ośrodku Kultury.  

4. Organizacja zajęć w ramach obchodów Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa, Światowego Dnia Świadomości 

Autyzmu „Spotkanie z teatrem – Każdy z nas jest wyjątkowy”- inscenizacja teatralna w wykonaniu pedagogów specjalnych. 

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 

5. Organizacja zindywidualizowanych zajęć wspomagających rozwój dzieci niepełnosprawnych: 

- zajęcia rewalidacyjne; 

- zajęcia terapeutyczne; 

- zajęcia logopedyczne; 

- zajęcia integracji sensorycznej; 

- zajęcia z psychologiem; 

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

6. Realizacja projektu „W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia” we współpracy z dziećmi niepełnosprawnymi  

z Punktu Przedszkolnego „NASZE PRZEDSZKOLE” z Białegostoku za pośrednictwem platformy eTwinning. 
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7.  Dzieci niepełnosprawne uczęszczają na dodatkowe zajęcia rozwijające ich zainteresowania i zdolności. Mają 

możliwość korzystania z pracowni: teatralnej, badawczo – ekologicznej, komputerowej, plastycznej, matematycznej. 

8. Dzieci niepełnosprawne uczęszczają na dodatkowe zajęcia wspomagające ich rozwój (Terapia ręki, Felinoterapia, 

Ruch dla uczenia się – Move to learn). 

9.  Dzieci niepełnosprawne biorą czynny udział w życiu przedszkola: zajęciach otwartych z rodzicami, wyjazdach, 

uroczystościach. 

10. Przedszkole zatrudnia specjalistów odpowiednio do potrzeb i niepełnosprawności dzieci. W  roku szkolnym 

2016/2017 nauczyciele zdobyli dodatkowe kwalifikacje (Kurs Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, Kurs 

Masaż Shantalla,  Kurs Trening Umiejętności Społecznych, Kurs Terapia ręki). 

11. Organizacja przestrzeni sprzyjającej zaspakajaniu potrzeb i możliwości dzieci: doposażenie sal, gabinetów 

terapeutycznych, gabinetu logopedycznego,  gabinetu Felinoterapii, pracowni kół zainteresowań, Sali Doświadczania Świata. 

12. Przedszkole systematycznie i w szerokim zakresie współpracuje z różnymi placówkami, ośrodkami oświatowymi  

w celu diagnozy, rozwoju i terapii dzieci niepełnosprawnych (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Suwałkach, 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Suwałkach, Krajowe Towarzystwo Autyzmu). 

W roku szkolnym 2016/2017 w miesiącu wrześniu została przeprowadzona diagnoza logopedyczna  (badania  przesiewowe) 

dzieci ze wszystkich grup wiekowych – łączna liczba 125 dzieci. Ogólna liczba dzieci objętych terapią logopedyczną 

wyniosła 74. 

9. 

Przedszkole nr 10  

im. Marii Konopnickiej  

w Suwałkach 

W przedszkolu prowadzone były zajęcia matematyczne dla dzieci z grup 5 – 6 letnich, w zajęciach uczestniczyło 50 dzieci. 

Dla 5- 6  latków prowadzone zajęcia z nauki gry w szachy – uczestniczyło w zajęciach 50 dzieci, w zajęciach 

logopedycznych uczestniczyło 46 dzieci i 16 dzieci objętych programem – ,,Język giętki”. 150 dzieci uczestniczyło  

w zajęciach z psychologiem (zajęcia grupowe i indywidualne). Wszystkie dzieci (150)  z przedszkola uczestniczyły  

w dodatkowych zajęciach ruchowych. W ramach realizowanego projektu ,,Bądź aktywny – bądź zdrowy”, 50 dzieci 

uczestniczyło w zajęciach ruchowych z elementami aerobik – fitness, 25 dzieci w zajęciach sportowych z elementami zumba 

– kids, 12 dzieci uczestniczyło w zajęciach terapii ręki. 

Diagnoza logopedyczną objętych było 150 dzieci, terapią 62 dzieci. 

10. 

Szkoła Podstawowa  

nr 4 im. ks. Kazimierza 

Aleksandra 

Hamerszmita 

 w Suwałkach 

Na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podjęto następujące działania: 

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej odnośnie potrzeb edukacyjnych uczniów, 

- analiza opinii PPP i diagnoz szkolnych oraz orzeczeń w zespołach wychowawczych klas, 

- kwalifikacja na odpowiednie zajęcia dodatkowe, 

- zaplanowanie metod i form indywidualizacji podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

- zachęcenie rodziców do przeprowadzenia badań w PPP, 

- porady i konsultacje dla rodziców i uczniów, 

- podczas zajęć lekcyjnych dostosowano wymagania programowe do możliwości uczniów, 

- zapewniono wsparcie pedagoga szkolnego. 

11. Szkoła Podstawowa  Działania podjęte przez szkołę na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:     
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nr 6 im. Aleksandry 

Kujałowicz  

w Suwałkach 

- opracowanie  zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole, 

- stworzenie „Katalogu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w trakcie 

bieżącej pracy z uczniem”, 

- prowadzenie diagnozy potrzeb i umiejętności uczniów, 

- informowanie w pisemnej formie rodziców  uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi o zakwalifikowaniu dziecka 

do odpowiedniej formy pomocy, 

- opracowanie Indywidualnych Programów  Edukacyjno - Terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu 

specjalnym, 

- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów  z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, 

- prowadzenie zajęć: dydaktyczno - wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych zgodnie z możliwościami, 

- prowadzenie edukacji pedagogicznej rodziców, 

- dostosowywanie wymagań edukacyjnych do możliwości dziecka, 

- uwzględnianie w swojej pracy z uczniami przez nauczycieli wskazówek  i zaleceń zawartych w opiniach z badań 

psychologiczno - pedagogicznych wydanych przez PPP, 

- udzielanie konsultacji  i  wskazówek rodzicom oraz uczniom do pracy w domu, 

- udział uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  w kołach zainteresowań, 

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych  w ramach programu „Zdolny Suwalczanin”, 

- zachęcanie uczniów zdolnych do udziału w różnego rodzaju  konkursach, turniejach i zawodach sportowych, 

- współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Komisją  

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądem Rejonowym  i innymi instytucjami w zakresie udzielania pomocy 

uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

- współpraca ze Stowarzyszeniem „Wiosna” w ramach programu „Akademia Przyszłości”, 

- wystosowanie wniosków o stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie dla uczniów zdolnych, 

- nawiązanie współpracy przez wychowawców z pedagogiem szkolnym, logopedą, pielęgniarką w celu ustalenia zakresu  

i form pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

12. 

Szkoła Podstawowa  

nr 9 im. Włodzimierza 

Puchalskiego  

w Suwałkach 

Zgodnie ze szkolnym systemem wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pedagog szkolny oraz 

wychowawcy klas rozpoznają potrzeby i możliwości edukacyjne ucznia. Po  analizie opinii z PPP  lub orzeczenia, wywiadu  

z rodzicami, obserwacji i rozpoznaniu w jakim zakresie uczeń ma trudności w nauce, powstaje wstępna diagnoza  

i nauczyciele przygotowują dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych dziecka (umożliwiające sprostanie tym wymaganiom). Indywidualizacja pracy ucznia na lekcji, polega na 

zróżnicowaniu zadań, sprawdzianów i zadań dodatkowych. Wykorzystywane są różne metody i form pracy edukacyjnej, 

grupowej i indywidualnej. Przygotowana dla nich jest oferta zajęć specjalistycznych: logopedycznych, dydaktyczno - 

wyrównawczych, socjoterapeutycznych. Jak również zajęć rozwijających z języka angielskiego, edukacji matematyczno – 

przyrodniczej, czy w kole tanecznym, sportowym dziennikarskim. Nauczyciele, pedagog, motywują do brania udziału  
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w różnych konkursach, zawodach sportowych. Uczniowie mają okazję do sprawdzenia się, jako społecznicy w działalności 

samorządu szkolnego dużego i małego, przy organizacji akcji charytatywnych. Podsumowując, jeżeli tylko chcą mogą bardzo 

aktywnie brać udział w życiu szkoły. Rodzice mogą korzystać z konsultacji wsparcia i indywidualnej pomocy 

ukierunkowanej na pracę z dzieckiem. 

13. 
Zespół Szkół nr 1  

w Suwałkach 

1. Analiza w zespołach wychowawczych potrzeb uczniów dysfunkcyjnych  wynikających z   opinii i orzeczeń i innych 

dokumentów. 

2. Spotkania zespołów wychowawczych w celu omawiania bieżącej sytuacji uczniów wymagających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i w sytuacjach kryzysowych. 

3. Dostosowanie wymagań do potrzeb uczniów z SPE w bieżącej pracy na lekcji na wszystkich przedmiotach nauczania. 

4. Porady i konsultacje dla uczniów i rodziców. 

5. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom z dysfunkcjami (na podstawie opinii PPP) i dostosowanie 

wymagań do potrzeb uczniów dysfunkcyjnych w trakcie bieżącej pracy na lekcji na wszystkich przedmiotach (28 uczniów 

klasy I, 18 klasy II i 35 klasy III) 

6. Kierowanie uczniów na badania w kierunku dysleksji do Poradni Psychologiczno- pedagogicznej ( 2 uczniów) 

7. Organizacja nauczania indywidualnego w domu ucznia lub na terenie szkoły  dla uczniów z orzeczeniem do kształcenia 

indywidualnego ( dla 5 uczniów) 

8. Organizacja na terenie szkoły i w domu ucznia: zajęć rewalidacyjnych , logopedycznych, wyrównawczych i z doradztwa 

zawodowego dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego  

9. Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno –Terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem do kształcenia 

specjalnego.  

10. Organizacja zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

11. Dostosowanie warunków na egzaminie maturalnym do potrzeb uczniów dysfunkcyjnych ( chorych przewlekle,  

z opiniami poradni Poradni-Psychologiczno- Pedagogicznej, dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia.) 

12. Konsultacje indywidualne pedagoga z rodzicami uczniów dysfunkcyjnych, z uczniami i nauczycielami.  

13. Konsultacje z pracownikami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w sprawach dotyczących uczniów dysfunkcyjnych. 

14. Urządzenie  pracowni do zajęć specjalistycznych w zakresie dostosowania przestrzeni szkolnej do potrzeb placówki – 

zgodnie z nowym Rozporządzeniem MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej z dnia 9 sierpnia 2017 r. 

W sali tej będą odbywały się m. in zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie np.: zajęć 

rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia  

i zawodu, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalne, porady, konsultacje i warsztaty. 

Przeprowadzono ewaluację udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie diagnozy i organizacji 

procesów edukacyjnych.  

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia: 

- na podstawie wniosków  z ewaluacji organizacji i efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor oraz Rada 

Pedagogiczna zdecydowała, że w roku szkolnym 2017/2018 ewaluacji będzie podlegać praca  z uczniem zdolnym; 
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- jako wniosek do realizacji w 2017/2018 roku Rada Pedagogiczna postanowiła zwrócić szczególną uwagę na metody 

informowania rodziców o postępach uczniów i formach udzielanej im pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym szerzej 

wykorzystać dziennik elektroniczny. 

14. 
Zespół Szkół nr 2 

 w Suwałkach 

Podjęto następujące działania: 

- zajęcia rozwijające uzdolnienia w kołach przedmiotowych / dla uczniów zdolnych, 

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów, 

- zajęcia specjalistyczne: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, inne zajęcia o charakterze 

terapeutycznym, 

- zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem  kształcenia  

i kariery zawodowej, 

- porady i konsultacje. 

W  gimnazjum i liceum na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pedagog i psycholog udzielali wsparcia 

w ramach indywidualnych konsultacji. Nauczyciele indywidualizowali proces dydaktyczny zgodnie z zaleceniami 

określonymi o opiniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

15. 
Zespół Szkół nr 3 

 w Suwałkach 

Ze względu na diagnozę potrzeb w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum odbywają się spotkania zespołów nauczycieli 

pracujących w poszczególnych klasach, tzw. zespoły ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Podczas tych spotkań 

(zaplanowanych  w miesiącach wrzesień i luty) oraz zwoływanych na bieżąco w razie potrzeb (np. nowe opinie, problem 

dotyczący konkretnego ucznia) każdy z nauczycieli omawia funkcjonowanie uczniów na swoich zajęciach, ich potrzeby. 

Omawia się też zalecenia do pracy z uczniem wynikające z orzeczeń lub opinii, zauważone uzdolnienia oraz sytuację 

zdrowotną,  wychowawczą i materialną uczniów. Następnie podejmuje się konkretne działania w stosunku  

do poszczególnych osób.  

W przypadku uczniów z orzeczeniami na spotkania z nauczycielami zapraszani są ich rodzice. 

Działania na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

- nauczanie indywidualne – wskazania zdrowotne, 

- dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych  dla wszystkich 

uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dla części uczniów z opiniami, 

- pisanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, 

- organizowanie zebrań z rodzicami, 

- współpraca ze środowiskiem rodzinnym poprzez zapraszanie na wykłady i warsztaty tematyczne, 

- organizowanie imprez: „ Spartakiada Integracyjna”, 

- organizowanie zajęć rewalidacyjnych, 

- organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 

- zajęcia z pedagogiem i psychologiem, 

- terapia logopedyczna, 

- organizowanie udziału w Spartakiadzie dla dzieci i młodzieży specjalnej troski, której organizatorem jest Stowarzyszenie 
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Integracji Społecznej „Alternatywa” przy wsparciu MOPR (współzawodnictwo sportowe połączone z zabawą choinkowo-

mikołajkową), 

- wspieranie osób uzdolnionych – udział w konkursach i zawodach, 

- organizowanie warsztatów nt. sposobów uczenia się, radzenia sobie z agresją, wyrażania emocji w celu osiągnięcia 

kluczowych umiejętności zapewniających radzenie sobie w życiu, 

- dostosowanie tematyki na zajęciach z wychowawcą, 

- realizacja tematyki prozdrowotnej. 

 

16. 

Zespół Szkół nr 4  

w Suwałkach 

Podjęto następujące działania: 

- organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole: dostosowanie wymagań w procesie lekcyjnym, dostosowanie 

warunków i form na egzaminie z gimnazjalnym, egzaminie maturalnym, egzaminie potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, 

zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, konsultacje przedmiotowe, 

porady pedagoga, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, zajęcia z kariery zawodowej,   

- współpraca z rodzicami/opiekunami uczniów, 

- współpraca ze specjalistami, np. psycholog, lekarz, 

- współpraca z instytucjami: asystent rodziny, kurator sądowy, dzielnicowy, zespół interdyscyplinarny w zakresie Niebieska 

Karta. 

17. 
Zespół Szkół nr 7  

w Suwałkach 

Poinformowano rodziców o zasadach udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom w szkole.  

W szczególnych przypadkach prowadzono indywidualne rozmowy z rodzicami, w celu ustalenia form pomocy uczniowi. 

Zorganizowano zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, socjoterapeutyczne, 

wyrównawcze, koła zainteresowań, konsultacje indywidualne i grupowe z pedagogiem/doradcą zawodowym. Przedstawiono 

rodzicom propozycje  dostosowania form i metod przeprowadzenia egzaminów do indywidualnych potrzeb uczniów. 

Dostosowywano formy i metody pracy na lekcjach. Dostosowano warunki i formy przeprowadzania egzaminów  

do indywidualnych potrzeb uczniów.   

18. 
Zespół Szkół nr 8  

w Suwałkach 

Działania podjęte przez Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego: 

1. Diagnoza uczniów- analiza dokumentacji, rozmowa z uczniem i rodzicem, wywiad, obserwacja, analiza ocen i postępów 

ucznia w ciągu roku szkolnego; 

2. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej, propozycje zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej i wskazaniami nauczycieli uczących (konsultacje nauczyciel-pedagog/ psycholog- rodzic); 

3. Podczas zajęć dostosowanie metod pracy z dzieckiem do jego możliwości, np. wydłużenie czasu pracy dziecka , sposobu 

sprawdzania wiedzy ucznia (nie pytanie na forum klasy, lub z wcześniejszym uprzedzeniem), w sytuacji znużenia zmiana 

formy aktywności (podająca- aktywizująca), dzielenie partii materiału; 

4. Opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego;  

5. Prowadzenie przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów zajęć w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej: 

-dydaktyczno- wyrównawczych- 109 uczniów 
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-korekcyjno- kompensacyjnych- 28 uczniów 

-rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego-5 uczniów 

-terapeutycznych- 15 uczniów 

-rozwijających zainteresowania- 55 uczniów 

6. Organizacja nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy trzeciej gimnazjum. Praca nauczycieli, wychowawców  

i specjalistów w kreowaniu sytuacji dydaktycznych, by nie dopuścić do wyłączenia dziecka ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. Organizowanie spotkań z rówieśnikami; 

7. We współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i Okręgową Komisją Egzaminacyjną dostosowanie warunków 

lub form przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości zdającego; 

8. W przypadku uczniów z głęboką dysleksją na wniosek rodzica  i uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną lekkiego stopnia, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego;  

9. Prowadzenie  przez specjalistów i nauczycieli konsultacji dla rodziców; 

10. Udzielanie (przez specjalistów) nauczycielom, rodzicom wskazówek do pracy z uczniem; 

11. Organizowanie szkoleń dla nauczycieli z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, np. „Zaburzenia psychotyczne 

u dzieci”- Rada Pedagogiczna; 

12. Kierowanie nauczycieli na studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej- rewalidacji – 2 nauczycieli. 

Działania podjęte przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej: 

1. Diagnoza uczniów- analiza dokumentacji, rozmowa z uczniem i rodzicem, wywiad, obserwacja, analiza ocen i postępów 

ucznia w ciągu roku szkolnego; 

2. Dostosowanie  metod pracy z dzieckiem do jego możliwości, np. wydłużenie czasu pracy dziecka , sposobu sprawdzania 

wiedzy ucznia (nie pytanie na forum klasy, lub z wcześniejszym uprzedzeniem), w sytuacji znużenia zmiana formy 

aktywności (podająca- aktywizująca), dzielenie partii materiału; 

3. Zespoły nauczycieli opracowały IPET-y dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego); 

4. Wychowawca klasy koordynował działania zawarte w IPET realizowane przez poszczególnych nauczycieli; 

5. Nawiązana została współpraca z domem rodzinnym uczniów;  

6. Zorganizowane zostały zajęcia rewalidacyjne (3 uczniów SP2); 

7. Zorganizowane zostały zajęcia wyrównawcze. 

19. 
Zespół Szkół nr 9  

w Suwałkach 

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymywali dostosowanie wymagań zgodnie z Przedmiotowymi 

Zasadami Oceniania, otrzymywani dodatkowe zajęcia, była prowadzona indywidualizowana praca na lekcji, zróżnicowana 

praca domowa. Uczniowie otrzymywali dostosowane karty pracy, prowadzono indywidualne konsultacje i porady dla 

rodziców, nauczycieli przygotowywali uczniów do konkursów. 

20. 
Zespół Szkół nr 10  

w Suwałkach 

Działania podjęte przez Gimnazjum nr 7: 

- spotkania wychowawców i specjalistów z uczniami i ich rodzicami, konsultacje w celu opracowania form pomocy, 
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- poradnictwo indywidualne oraz konsultacje dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie trudności szkolnych oraz 

poradnictwa zawodowego, a także adaptacji i funkcjonowania w grupie, 

- opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET), 

- opracowanie karty wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 

- ocena efektywności podjętych działań, 

- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, 

- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, 

- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w ramach art. 42 Karty Nauczyciela, 

- prowadzenie zajęć w ramach programu „Egzamin gimnazjalny – dam radę”, 

- dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych, 

- dostosowanie warunków na egzaminie gimnazjalnym do możliwości uczniów niepełnosprawnych,  

- przygotowanie uczniów i udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, 

- organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

- udział w imprezach szkolnych, międzyszkolnych i zasięgu regionalnym, 

- akcja „Sprzątajmy Ziemię” 

- akcje czytelnicze („Wesoła parada”, „Przerwa z książką”), 

- udział w akcjach realizowanych w ramach kampanii Białej Wstążki, 

- udział w akcjach charytatywnych (Szlachetna paczka, czysty mecz), 

- wyjścia na spektakle teatralne, do kina, żywe lekcje historii, 

- wycieczki, kuligi, biwaki, wigilie klasowe, mikołajki, andrzejki,  

- konkurs talentów, konkurs twórczości własnej,  

-udział w szkolnych i miejskich uroczystościach o charakterze rocznicowym. 

Działania podjęte przez Szkołę Podstawową nr 10: 

Zespół nauczycieli klas integracyjnych współpracował z innymi zespołami funkcjonującymi w naszej szkole również  

z psychologiem szkolnym, pedagogiem, pielęgniarką, logopedą, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Biblioteką 

Pedagogiczną, Szkołą Podstawową nr 11, Gimnazjum nr 7, CEN, SODN, policją, szkołą specjalną, stowarzyszeniami oraz 

rodzicami. 

Nauczyciele tworzą Indywidualne Plany Edukacyjno Terapeutyczne dla osób z orzeczeniami o niepełnosprawności, 

prowadzą edukację rodziców,  często spotykają się indywidualnie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, wspierają 

rodziców.Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje ,biorą udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach.  

Nauczycielki z zespołu klas integracyjnych pracowały w zespołach zadaniowych, były członkami komisji w konkursach: 

recytatorskim, ortograficznym, matematycznym, pięknego czytania, plastycznym, literackim. 

21. 
Zespół Szkół 

Technicznych  

Działania podjęte przez szkołę na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:  

 Uczeń z trudnościami 
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w Suwałkach Analiza dokumentacji uczniów, obserwacja funkcjonowania uczniów podczas zajęć edukacyjnych oraz w innych sytuacjach, 

analiza wyników w nauce w celu wyłonienia uczniów z trudnościami, udzielanie wsparcia w bieżącej pracy z uczniami 

podczas lekcji, indywidualizowanie wymagań i dostosowanie do potrzeb uczniów, współpraca z rodzicami w zapewnieniu 

właściwych warunków rozwoju i wychowania ich dzieci, prowadzenie przez pedagoga szkolnego punktu konsultacyjnego dla 

rodziców i uczniów, organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz rewalidacyjnych, indywidualne konsultacje 

z pedagogiem szkolnym, współpraca z kuratorami sądowymi, współpraca z MOPR w celu podjęcia działań pomocowych, 

zorganizowanie pomocy materialnej, umożliwienie skorzystania z konsultacji i poradnictwa oferowanego przez specjalistów 

współpracujących ze szkołą instytucji, np. z poradni psychologiczno-pedagogicznej, fundacji EGO, dostosowanie warunków 

lub formy przebiegu egzaminów maturalnego oraz zawodowych do indywidualnych potrzeb uczniów. 

 Uczeń zdolny 

Diagnoza, różnicowanie stopnia trudności zadań w bieżącej pracy na lekcjach, wsparcie pedagoga szkolnego.  

1. Udział w programie Zdolny Suwalczanin: diagnoza uczniów i zgłoszenie do Banku zdolnych uczniów, organizacja zajęć 

rozwijających uzdolnienia uczniów:  

- Uzdolniony Fox – zajęcia rozwijające i przygotowujące do konkursu z języka angielskiego „FOX”; 

- Zajęcia przygotowujące do etapu okręgowego i centralnego XXX edycji Olimpiady Wiedzy i umiejętności Budowlanych. 

2. Udział uczniów w zajęciach: 

- z chemii pn. „Chemia jest wszędzie”, 

- warsztatach „Jestem technikiem”. 

Poszukiwanie możliwości wsparcia finansowego dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, np. w formie 

stypendiów. 

22. 

I Liceum 

Ogólnokształcące im. 

M. Konopnickiej  

w Suwałkach 

Działania podejmowane przez szkołę: 

- zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, 

- zajęcia specjalistyczne – terapeutyczne dla uczniów z Zespołem Aspergera i autyzmem, 

- indywidualne spotkania cykliczne z psychologiem szkolnym dla uczniów z problemami emocjonalnymi przy aktywnej 

współpracy z rodzicami, kładzenie nacisku na wzmocnienie więzi emocjonalnej między rodzicami a dzieckiem, 

- mobilizowanie rodziców do współpracy także z innymi instytucjami niosącymi pomoc dziecku, 

- zapoznawanie na bieżąco nauczycieli ze specyfiką zaburzeń zdiagnozowanych u uczniów , 

- indywidualizacja metod pracy z uczniami posiadającymi opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz ich oceniania: 

pisanie prac na komputerze podczas całego procesu kształcenia, jak i na egzaminie maturalnym, wydłużanie czasu pisania 

prac klasowych, sprawdzianów – zgodnie z zaleceniami PP-P, 

- organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom przebywającym na długim zwolnieniu lekarskim, nieobciążanie ucznia 

dodatkowym stresem (testami, klasówkami), 

- wdrażanie do uczestnictwa w życiu szkoły uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, 

- pomoc socjalna dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 

- dostosowanie wymagań edukacyjnych w procesie lekcyjnym, 
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- dostosowanie warunków zdawania egzaminu maturalnego, 

- zachęcanie do wykonywania ćwiczeń usprawniających zaburzoną percepcję, 

- wspieranie mocnych stron ucznia z trudnościami w nauce, jak i zdolnego (chwalenie i mówienie, co zrobił dobrze, jakie 

poczynił postępy itp., eksponowanie jego wytworów razem z wytworami innych uczniów, prezentowanie w galerii 

twórczości plastycznej, literackiej, organizowanie konkursów, przygotowywanie do olimpiad. 

23. 
Specjalny Ośrodek  

Szkolno-Wychowawczy  

w Suwałkach 

Ze względu na specyfikę placówki i fakt, iż wszyscy uczniowie posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

wszystkie działania placówki są skierowane na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszyscy uczniowie 

mają opracowane indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne i dla każdego ucznia jest powołany zespół  

do specjalnych potrzeb edukacyjnych, który spotyka się co najmniej 3 razy do roku. 
Tabela  40.  Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki oświatowe 


