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Informacja o stanie przygotowa ń miejskiej o światy do nowego 
 roku szkolnego 2013/2014 

 
W roku szkolnym 2013/2014 w ramach miejskiej oświaty będzie funkcjonowało: 
� 28 przedszkoli, w tym: 

3 integracyjne (Przedszkola Integracyjne nr 9, 14, 27), 
� 17 szkół podstawowych, w tym: 
      2 specjalne, 
      5 z oddziałami integracyjnymi (SP nr 10, 13, 16, 20, 21) 

1. sportowa, 
1. z oddziałami sportowymi (Szkoła Podstawowa nr 17), 

� 16 gimnazjów, w tym: 
3 specjalne, 
1. gimnazjum dla dorosłych (w Zespole Szkół Budowlanych), 
5  z oddziałami integracyjnymi (Gimnazjum nr 12, 13, 16, 20, 21), 
2. sportowe, 
3. z oddziałami sportowymi (Gimnazjum nr 3, 12,13), 

� 17 szkół ponadgimnazjalnych, w tym: 
1 liceum ogólnokształcące samodzielne (IV LO), Liceum Plastyczne, Sportowe 
Liceum Ogólnokształcące, oraz 14 zespołów szkół, w tym Zespół Szkół 
Specjalnych nr 14, w którym mieści się ZSZ Specjalna nr 14 oraz Szkoła 
Przysposabiająca do Pracy. 
Kształcenie ustawiczne, praktyczne oraz dokształcanie teoretyczno – zawodowe 

dla pracowników młodocianych realizować będzie Centrum Kształcenia 
Zawodowego. 
 Aktualne informacje teleadresowe gorzowskich samorządowych placówek 
oświatowych znajdują się na portalu www.edu.gorzow.pl w dziale wykaz placówek 
oświatowych.  

 
Przedszkola 

 
Rok szkolny 
Liczba dzieci 

uprawnionych do 
korzystania             

z opieki 
przedszkolnej 

Liczba oddziałów  Liczba dzieci 
objętych edukacją 

przedszkolną  

Razem liczba 
dzieci 

objętych 
edukacją 

przedszkolną 

% objęcia 
dzieci 

wychowaniem 
przedszkolnym przedszkola szkoły 

„0” i 3 
- 4. 
latki 

przedszkola szkoły 
„0” i 3 
- 4. 
latki 

2008/2009 4361 129 12 3188 280 3468 79,52 

2009/2010 4594 140 13 3482 281 3763 81,91 

2010/2011 4747 144 15 3674 315 3989 84,03 
 

2011/2012 5039 144 23 3709 535 4244 84,22 

2012/2013 5244 145 23 3650 530 4180 79,71 

2013/2014 5275 145 28 3734 606 4340 82,33 

 
 
Założenia reformy wdrożonej w 2009 r. zakładały, że od 2012 r. wszystkie                

6. latki obowiązkowo rozpoczną naukę w klasie I. Odroczenie reformy o kolejne dwa 
lata, tj. do 1 września 2014 r. spowodowało, że liczba miejsc w placówkach 
przedszkolnych w dalszym ciągu jest niewystarczająca. 
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Rok szkolny 2011/2012 – 4298 dzieci 
                                            167 oddziałów 

Rok szkolny 2012/2013 – 4180 dzieci 
                                            168 oddziałów 
Rok szkolny 2013/2014 – 4340 dzieci 
                                            173 oddziałów 
 

 
Organizacja wychowania przedszkolnego w szkołach po dstawowych                       

oraz dzieci 6. letnie w kl. I 
 
Rok szkolny Liczba 

oddziałów 
Liczba dzieci Liczba dzieci 6. 

letnich w kl. I 6. letnich 5. letnich        
i młodszych 

2007/2008 5 74 0 0 
2008/2009 12 280 0 0 
2009/2010 13 259 22 5 
2010/2011 15 295 20 28 
2011/2012 23 250 285 150 
2012/2013 23 270 260 151 
2013/2014 28 240 366 212 

 
Do przedszkoli w nowym roku szkolnym 2013/2014 będzie uczęszczało  

3734 dzieci, dla których w przedszkolach zorganizowano 145 oddziałów 
całodziennych. Ponadto 49 dzieci 3 – 4. letnich, 317 dzieci 5. letnich oraz ok. 240 
dzieci 6. letnich obejmie edukacja w oddziałach przedszkolnych, zorganizowanych          
w szkołach podstawowych (28 oddziałów).  212 dzieci 6. letnich będzie uczniami klas 
pierwszych. Ogółem ponad 82 % dzieci uprawnionych do korzystania z opieki 
przedszkolnej będzie uczęszczało do samorządowych gorzowskich przedszkoli                  
i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych,                         
17 % dzieci 6. letnich podejmie naukę w klasie I szkoły podstawowej.  

Przewiduje się, że liczba etatów w placówkach przedszkolnych utrzyma się        
na poziomie z ubiegłego roku. 

  
 

Szkoły podstawowe  
 
Rok szkolny 2011/2012 – 5 986 dzieci 
            271 oddziałów 

Rok szkolny 2012/2013 – 6 024 dzieci 
            276 oddziałów  
Rok szkolny 2013/2014 – 6 204 dzieci 
             281 oddziałów 

 
 

1 września 2013 r. funkcjonować będzie 14 szkół zwykłych, jedna szkoła 
sportowa oraz 2. szkoły specjalne. Siedem szkół o nr: 1, 4, 5, 9, 10, 12, 15 ma status 
szkół samodzielnych. Szkoły podstawowe o nr: 6, 11, 13, 16, 17, 20 i 21                       
oraz Sportowa Szkoła Podstawowa funkcjonują w zespołach. 
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W szkołach podstawowych nr 10, 13, 16, 20 i 21 funkcjonować będzie kształcenie 
w ok. 17 (aktualnie 23) oddziałach integracyjnych.  
Szkoły podstawowe specjalne wchodzą w skład: Zespołu Kształcenia nr 1, Zespołu 
Szkół nr 14. 
Od 1 września 2013 r. w gorzowskich publicznych szkołach podstawowych 
realizować będzie obowiązek szkolny ok. 6204 uczniów w 281 oddziałach,                         
w tym ok. 97 uczniów w szkołach specjalnych, dla których zorganizowano                    
15 oddziałów oraz ok. 136 uczniów w 6 oddziałach szkoły sportowej. Nadal 
funkcjonować będą klasy sportowe (IV – VI) w: Sportowej SP (6 oddz. – pływanie, 
wioślarstwo, kajakarstwo), SP nr 17 (3 oddz. - siatkówka), a w SP nr 5 - szkolenie 
sportowe (dodatkowe godziny) w zakresie akrobatyki sportowej. 

Liczba etatów pedagogicznych (kalkulacyjnych) wynosić będzie ok. 553           
i zmniejszy się o ok. 60 etatów w stosunku do ubiegłego roku, jednak liczba ta może 
ulec zmianie, ze względu na urlopy zdrowotne udzielane nauczycielom od września, 
nauczanie indywidualne uczniów oraz dodatkowe oddziały integracyjne. Liczba 
etatów administracji i obsługi wynosić będzie 176,11 i utrzyma                                     
się na podobnym poziomie.  
 

Plan naboru uczniów do klas pierwszych w szkołach podstawowych                                                               
w roku szkolnym 2013/2014 

 
Placówka Liczba uczniów Liczba oddziałów 

                  SP-1 76 3 
                  SP-4 83 4 
                  SP-5 52 2 
                  SP-6 50 2 
                  SP-9 98 4 

SP-10 79 4 
SP-11 50 2 
SP-12 23 1 
SP-13                    200 9 
SP-15 92 4 
SP-16 44 2 
SP-17 66 3 
SP-20                    200 8 
SP-21 48 2 

                  SSP   0 0 
Razem                  1161                      50 

SP nr 14 (ZS nr 14)   0  0 
SP nr 18 (ZKS nr 1)   7  1 

Razem   7  1 
Ogółem                   1168 51 

 
W roku szkolnym 2013/2014 będzie funkcjonować dla dzieci 5. i 6. letnich         

25 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla około                                  
550. wychowanków, po jednym w szkołach: SP nr 4, SP nr 12, SP nr 17, SP nr 21,                    
po dwa oddziały: SP nr 6, SP nr 9, trzy oddziały: SP nr 1, SP nr 10, SP nr 13                   
oraz 4 oddziały w SP nr 16, SP nr 20. Ponadto w SP nr 16 zorganizowano dwa 
oddziały przedszkolne dla dzieci 3 i 4. letnich. 
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Gimnazja  

 
Rok szkolny 2011/2012 – 3 466 uczniów 
            151 oddziałów 

Rok szkolny 2012/2013 – 3 390 uczniów 
            150 oddziałów 
 
Rok szkolny 2013/2014 – 3 306 uczniów 
            137 oddziały 

 
W sieci szkół gimnazjalnych od 1 września 2013 r. funkcjonować będzie  

10 gimnazjów zwykłych, dwa gimnazja sportowe, jedno dla dorosłych oraz trzy 
gimnazja specjalne. Ogółem 16 gimnazjów. 
Trzy szkoły: Gimnazjum nr 4, 7 i 9 posiadają status szkół samodzielnych,  
a siedem wchodzi w skład zespołów: Gimnazjum nr 3, 6, 12, 13, 16, 20, 21. 
W gimnazjach od 1 września br. będą zorganizowane 4 oddziały integracyjne,                           
tj. o 5 oddziałów mniej niż w roku poprzednim. 

Funkcjonujące w gorzowskiej sieci gimnazja specjalne wchodzą w skład 
zespołów: 
- Zespół Szkół nr 14, Gimnazjum nr 14  ul. Mościckiego 3, 
- Zespół Kształcenia nr 1, Gimnazjum nr 18  ul. Walczaka 1, 
- Zespół Szkół nr 12, Gimnazjum nr 19  ul. Śląska 20 z siedzibą w obiekcie 

Pogotowia Opiekuńczego.  
W Zespole Szkół Sportowych oraz w Zespole Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących funkcjonują  gimnazja sportowe, w Zespole Szkół Budowlanych 
– Gimnazjum dla Dorosłych. Od 1 września 2013 r. w gimnazjach publicznych 
realizować będzie obowiązek szkolny ok. 3306 uczniów, dla których zorganizowano 
137 oddziałów, w tym: 
- ok. 143 uczniów szkół specjalnych w 16 oddziałach,  
- ok. 308 uczniów gimnazjów sportowych w 13 oddziałach, 
- ok. 120 uczniów w 5 oddziałach Gimnazjum dla Dorosłych, 

Ponadto oddziały sportowe nadal funkcjonować będą w Gimnazjum  
nr 3 (3 oddz. - siatkówka dziewcząt i chłopców), w Gimnazjum nr 13 (4 grupy                     
- koszykówka dziewcząt i piłka wodna) oraz w Gimnazjum nr 12 oddział w zakresie 
szkolenia speedrowerowo – żużlowego.  

Liczba etatów pedagogicznych (kalkulacyjnych) wynosić będzie ok. 368  
i zmniejszy się o ok. 63 etaty. Jednak może to ulec zmianie ze względu na urlopy 
zdrowotne udzielane nauczycielom od września, nauczanie indywidualne uczniów 
oraz dodatkowe oddziały integracyjne. Zatrudnienie w administracji i obsłudze 
wyniesie 98,85 etatu i zmniejszy się do roku ubiegłego o 3 etaty. 

 
Plan naboru uczniów do klas pierwszych w gimnazjach 

w roku szkolnym 2013/2014  
 

Placówka Liczba uczniów Liczba oddziałów 
G nr 3  75 3 
G nr 4  28 1 
G nr 6  50 2 
G nr 7 109 4 
G nr 9 154 5 

  G nr 12   56 2 
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G nr 13 153 5 
G nr 16   56 2 
G nr 20 113 4 
G nr 21   56 2 

  Gimnazjum Sportowe nr 1   81 3 
Gimnazjum Sportowe nr 2  30 1 

Ogółem  961                     34 
     G nr 14 (ZS nr 14)  15 2 
     G nr 18 (ZK nr 1)    6 1 
     G nr 19 (ZS12)  16 1 
     G dla Dorosłych  50 2 

Ogółem    87 6 
Razem                  1 048 40 

 
W roku szkolnym 2013/2014, ze względu na brak orzeczeń o potrzebie kształcenia 
specjalnego, nie zaplanowano funkcjonowania oddziałów integracyjnych dla uczniów 
klas pierwszych. Jeżeli będzie taka potrzeba oddziały zostaną uruchomione.  
 
 

Szkoły ponadgimnazjalne. 
 

Rok szkolny 2011/2012 – 6853 uczniów (6654 – młodzież, 199 dorośli) 
                                  265 oddziałów (257 – dla młodzieży, 8 – dla dorosłych) 
 
Rok szkolny 2012/2013 –  6652 uczniów (6325 – młodzież, 327 dorośli) 
                                  266 oddziałów (256 – dla młodzieży, 10 – dla dorosłych)  
 
Rok szkolny 2013/2014 – 6047 uczniów (6325 – młodzież, 262 dorośli) 
                                  249 oddziałów (239 – dla młodzieży, 10 – dla dorosłych)  
 
 
 

Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzie ży. 
 

W roku szkolnym 2012/2013 w klasach trzecich gorzowskich gimnazjów 
uczyło się 976 uczniów (bez szkół specjalnych i gimnazjum dla dorosłych). 
Zakładając, że do naszych szkół ponadgimnazjalnych przyjdą kandydaci spoza 
Gorzowa Wlkp. i stanowić będą, podobnie jak w ub. roku ok. 40%, przygotowano            
ok. 1708 miejsc. 
Uwzględniając wnioski dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, tendencje 
występujące w poprzednich latach, zainteresowania młodzieży oraz konieczność 
zapewnienia pełnej oferty edukacyjnej, zaproponowano nabór do 61 oddziałów szkół 
po gimnazjum. W trakcie naboru elektronicznego, ze względu na zainteresowanie 
uczniów, zwiększono nabór do: Technikum nr 6 przy Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących o jeden oddział (dodatkowy oddział w zawodzie technik 
informatyk), Technikum nr 7 przy Zespole Szkół Elektrycznych o jeden oddział 
(z planowanego oddziału dwuzawodowego technik elektryk/technik elektronik 
utworzono dwa osobne oddziały), Technikum nr 9 przy Zespole Szkół Ogrodniczych 
o jeden oddział (z planowanego oddziału dwuzawodowego technik 
weterynarz/technik architektury krajobrazu utworzono dwa osobne oddziały).  

Plan i realizację rekrutacji w poszczególnych szkołach i typach szkół 
przedstawia poniższa tabela: 
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Szkoły dla młodzie ży – stan realizacji naboru do szkół 
ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014  

plan naboru 
 

wykonanie planu naboru  
  

skrot lo t4 zsz razem lo t4 zsz razem 
1lo 6     6 6     6 
2lo 6     6 6     6 
3lo 3     3 3     3 
4lo 6     6 6     6 
8lo 1     1 1     1 
lpla   1   1   1   1 
zs12   1   1   1   1 
zsb   3 2 5   3 2 5 
zsek + 5lo 0 4   4 0 4   4 
zsel   4 2 6   5 2 7 
zsg   3 2 5   3 2 5 
zsm   3 2 5   3 2 5 
zsod   2 2 4   2 2 4 
zsog   1 1 2   2 0 2 
zss14     1 1     1 1 
zsspo 1     1 1     1 
zstio 1 3   4 1 4   5 
Suma całkowita 24 25 12 61 24 28 11 63 

    

oznaczenia: 
lo liceum ogólnokształcące 
t4 technikum 
zsz zasadnicza szkoła zawodowa 
 
Wg stanu na dzień 11.07.2013 roku  dokonano pełnego naboru do 54 oddziałów: 

� 24. klas liceum ogólnokształcącego, w tym 2 klasy sportowe, 
� 26. klas technikum, w tym 1 klasy liceum plastycznego 
� 9. klas zasadniczej szkoły zawodowej, 
� 1. klasy zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, 

 
Trwa nadal nabór (klasy w fazie organizacji ) do: 

� 2. klas technikum:  
-  w Zespole Szkół Budowlanych w zawodzie technik budownictwa, 
-  w Zespole Szkół Ekonomicznych w zawodzie technik ekonomista, 

� 1. klasy zasadniczej szkoły zawodowej: 
- w Zespole Szkół Budowlanych w zawodzie mechanik pojazdów 

samochodowych. 
 Do końca sierpnia 2013 r. trwać będzie nabór do szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy. 

W roku szkolnym 2013/2014 kolejny rok funkcjonować będzie oddział klasy 
sportowej o profilu piłka nożna w VI Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących. Rekrutacja do tej klasy odbywała się poza 
naborem elektronicznym. Stan klasy na dzień 11.07.2013 r. wynosi 30 uczniów. 
Utworzono 24. osobową grupę dziewcząt i 6. osobową grupę chłopców.  
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Kształcenie sportowe gorzowskiej młodzieży ponadgimnazjalnej odbywa  
się także w Liceum Sportowym Zespołu Szkół Sportowych. W szkole tej uczniowie 
trenują sporty wodne oraz lekkoatletykę. Stan klasy na dzień 11.07.2013 r. wynosi   
24 osoby.  

Miasto Gorzów Wlkp. dostosowując się do zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw                             
(Dz. U. Nr 205, poz. 1206) podjęło inicjatywę uchwałodawczą w zakresie likwidacji 
szkół uzupełniających dla młodzieży oraz szkół dla dorosłych: szkół uzupełniających, 
techników i zasadniczych szkół zawodowych. Uchwały likwidacyjne podjęto 
w przypadku 14 szkół.  

W nowym roku szkolnym realizowane będą trzy innowacje pedagogiczne: 
� w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących: 

� „Wychowanie proobronne” w oddziale Technikum nr 6, kształcącym  
w zawodzie technik informatyk,  

� w IV Liceum Ogólnokształcącym: 
�  „Dobre wybory – dobre studia”, 

� W Zespole Szkół Odzieżowych: 
� „Nowoczesne projektowanie odzieży”. 

 
Szkoły muzyczne 

Kształcenie muzyczne dla dzieci i młodzieży odbywa się w dwóch gorzowskich 
szkołach muzycznych: w Szkole Muzycznej I stopnia przy ul. Teatralnej 8                            
oraz w Szkole Muzycznej I i II stopnia przy ul. Chrobrego 3. W roku szkolnym 
2012/2013 uczęszczało do nich 392 uczniów, w roku 2013/2014 liczba uczniów, 
etatów pedagogicznych  oraz administracyjnych pozostanie na poziomie 
 roku szkolnego 2012/2013. 
 

 Szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych 
 
Ofertę rekrutacji do klas pierwszych szkół dla dorosłych przygotowano 

zakładając podobną, jak w roku ubiegłym ilość kandydatów. Planowane                              
jest utworzenie 12 oddziałów. Szczegółowy plan przedstawia tabela.  
 
liczba klas typ      

skrot lo spol g kkz razem 
1lo 2      2 
2lo 1      1 
zsb     2  2 
ckz   3   4 7 
Suma całkowita 3 3 2 4 12 

 

 
Wyniki rekrutacji znane będą po 23 sierpnia 2013 roku, zgodnie  

z Zarządzeniem Lubuskiego Kuratora Oświaty nr 6/2013 w sprawie zasad rekrutacji 
uczniów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2013/2014. 
  

W roku szkolnym 2013/2014 liczba etatów pedagogicznych (kalkulacyjnych)  
 w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych oraz w internatach 
wynosić będzie ok. 636 (przy założeniu pełnej realizacji planów rekrutacji). Liczba 
etatów pedagogicznych może ulec zmianie po zakończeniu naboru do szkół 
ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych. Nadal funkcjonować będzie pięć 
internatów: w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół Budowlanych, 
Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Ogrodniczych oraz w Zespole Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących. Internaty dysponują 500 miejscami 
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dla młodzieży. W ubiegłym roku szkolnym z internatów korzystało 497 osób.  
W szkołach muzycznych liczba etatów pedagogicznych wynosić będzie 69,39, 
w ubiegłym roku – 67,92. Liczba etatów administracji i obsługi wyniesie 178,55 
w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych - w porównaniu 
do   ubiegłego roku szkolnego zmniejszy się o 12,97 etatu,  
w internatach 39,50 etatów – poziom podobny do roku szkolnego 2012/2013,  
w szkołach muzycznych – 11,60, podobnie jak w roku szkolnym 2012/2013. 

 
Zbiorcze zestawienie organizacyjne miejskich przeds zkoli i szkół  

 
Rok 

szkolny 
Przedszkola Oddziały „0” 

w  szkołach 
podstawowych 

Szkoły 
podstawowe 

Gimnazja Szkoły  
ponadpodst.  
ponadgim. 

 l. wych. l. 
oddz. 

l. wych. l. oddz. l. uczn. l. oddz. l. 
uczn. 

l. oddz. l.  uczn. l. oddz. 

2003/2004 2931 116 26 2 7965 353 5176 205 10307 352 
2004/2005 2942 119 61 4 7492 334 5012 199 9921 351 
2005/2006 2919 117 54 3 7130 321 4857 195 9605 352 
2006/2007 2941 118 79 5 6852 307 4523 186 9184 343 
2007/2008 3169 124 74 5 6431 297 4313 179 9582 312 
2008/2009 3188 129 255 12 6282 291 4040 173 7489 284 
2009/2010 3482 140 281 13 6138 279 3886 162 7368 285 
2010/2011 3674 144 315 15 5964 272 3585 154 7066 274 
2011/2012 3709 144 535 23 5986 271 3466 151 6853 265 
2012/2013 3690 145 524 26 6024 276 3390 150 6652 266 
2013/2014 3734 145 606 28 6204 281 3306 137 6309 249 
 
 

Powyższe dane, dotyczące roku szkolnego 2013/2014 opracowano na bazie 
projektów organizacyjnych i aktualnego stanu naboru do placówek, stąd mogą  
one ulec zmianie.  
 

Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne 
 

W nowym roku szkolnym kontynuowane będą zajęcia powszechnej nauki 
pływania dla ok. 900 uczniów klas drugich szkoły podstawowej i na ten cel 
przeznaczono dwa etaty pedagogiczne. Ponadto ze względu na potrzebę 
prawidłowej selekcji i naboru do klas sportowych w Zespole Szkół Sportowych, 
przeznaczono jeden etat pedagogiczny na doskonalenie umiejętności pływania 
uczniów klas trzecich. Kontynuowany będzie dla ok. 500 uczniów (ok. 27 grup) szkół 
podstawowych i gimnazjalnych program szkolenia sportowego i zajęć sportowo                 
- rekreacyjnych, którego koordynatorem jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. 
Realizacja ww. programów sprzyja zagospodarowaniu czasu wolnego, wychowaniu 
przez sport oraz usprawnianiu dzieci i młodzieży.  

Ofertę zajęć pozalekcyjnych w gorzowskich placówkach oświatowych 
wzbogacają projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 
- Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych  
kontynuowane będą następujące projekty: 
1) Projekt systemowy „Dodatkowe zaj ęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci klas 
I - III gorzowskich szkół podstawowych ”, w ramach którego finansowane są: 
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a) zajęcia dodatkowe (łącznie 21031 godzin w 16 szkołach w okresie 2 lat dla 
2889 uczniów) w zależności od rozpoznania potrzeb uczniów klas I - III szkół 
podstawowych, w szczególności: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem 
dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności 
matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 
mowy, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci  
z zaburzeniami komunikacji społecznej, gimnastyka korekcyjna dla dzieci  
z wadami postawy, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np.: hipoterapia, 
muzykoterapia, dogoterapia itp.) dla dzieci niepełnosprawnych, zajęcia 
rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych,  
ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych, 

b) doposażenie bazy dydaktycznej 16 szkół w materiały dydaktyczne, wynikające  
z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt (np.: specjalistyczne 
oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji  
i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady 
postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej) odpowiednio do rozpoznanych 
potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych.  

Całkowita wartość projektu wynosi 1.349.656,00 zł i w całości jest dofinansowana  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.  
Okres realizacji projektu: 01.12.2011 r. – 29.08.2014 r.  
W związku z zaistniałą możliwością w czerwcu 2013 r. wystąpiliśmy o zwiększenie 
ilości zajęć o 780 godzin i tym samym kwota dofinansowania wyniesie               
1.403.656,00 zł (na chwilę obecną nie ma odpowiedzi z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego odnośnie akceptacji proponowanych zmian). 
2) Projekt „Kompleksowe umiej ętności – gwarantem przyszło ści ”, którego celem 
jest wyrównanie szans oraz zmniejszanie dysproporcji w edukacji 1133 gorzowskich 
gimnazjalistów w 12 gimnazjach, poprzez realizację różnorodnych zajęć dydaktyczno 
– wyrównawczych (łącznie 10350 godzin w okresie 2 lat), doradztwa edukacyjno             
- zawodowego (758 godzin), zajęć z nauki języków obcych (3100 godzin), zajęć 
kształtujących kompetencje kluczowe w zakresie przedsiębiorczości i ICT                   
(180 godzin) oraz trening umiejętności osobistych (325 godzin). Na potrzeby 
realizacji zajęć zakupionych zostało 12 zestawów interaktywnych, składających się             
z tablicy interaktywnej, projektora i komputera. Projekt realizowany będzie                      
do 31.08.2014 r. Całkowita wartość projektu wynosi 1.925.466,00 zł i w całości               
jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 
państwa. 
3) Rozpocznie się realizacja projektu „Kurs na wykształcenie” w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 (okres realizacji od 01.10.2013 r. do 31.05.2015 r.).  
W ramach projektu przeprowadzone zostaną różnorodne dodatkowe zajęcia           
dla 212 uczniów, w tym: zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje 
kluczowe, m.in. prowadzone przez pracowników naukowych wyższych uczelni                
w ramach 11 wyjazdów studyjnych oraz organizacja Szkolnego Ośrodka Kariery. 
Całkowita wartość projektu wynosi 497.924,70 zł, w tym dofinansowanie:             
423.236,00 zł oraz wkład własny w wysokości 74.688,70 zł (niepieniężny w formie 
użyczenia pomieszczeń szkolnych: 73.684,00zł i pieniężny wnoszony                       
przez sponsora zew.: 1.004,70 zł). 
 
- Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
kontynuowane będą następujące projekty: 
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1) Projekt „Aktywna młodo ść – pewniejsza przyszło ść zawodowa ”, realizowany  
w partnerstwie Miasta Gorzowa Wlkp., reprezentującego 10 gorzowskich szkół 
(Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół 
Budowlanych, Zespół Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, 
Zespół Szkół nr 12, Liceum Plastyczne, Zespół Szkół Specjalnych nr 14, Zespół 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Ogrodniczych)  
z Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.  
Projekt zakłada udzielenie wsparcia 770 uczniom z 10 gorzowskich szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe poprzez zastosowanie następujących 
instrumentów:  
- doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna, 
- zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka niemieckiego, języka angielskiego, 
- szkolenia w zakresie: ECDL CORE i ECDL ADVANCED, glazurnik/ posadzkarz, 
operator wózków jezdniowych, eksploatacja urządzeń i instalacji do 1 kV, obsługa 
nowoczesnych programów księgowych, kursy gastronomiczne w zakresie 
zdobnictwa cukierniczego, Barista, Sommelier, kelnerski, 
- praktyki zawodowe: technik architektury krajobrazu, kucharz małej gastronomii, 
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, Akademia Kulinarna, hotelarskie, 
mechaniczne, logistyczno – spedycyjne, budowlane, 
- doradztwo edukacyjno – zawodowe. 
Całkowita wartość projektu wynosi 1.474.464,71 zł, w tym dofinansowanie  
ze środków EFS: 1.286.470,46 zł oraz wkład własny Miasta Gorzowa Wlkp.: 
187.994,25 zł - zabezpieczony w formie wkładu rzeczowego, jako koszt użytkowania 
pomieszczeń szkolnych. Okres realizacji projektu: 01.08.2012 r. – 31.07.2014 r.   
2) Projekt „Przepis na sukces na rynku pracy!”  realizowany w partnerstwie 
Zespołu Szkół Gastronomicznych z Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia 
Zawodowego. 
Projekt realizowany w okresie od 01.05.2013 r. do 30.04.2015 r., polega  
na przeprowadzeniu różnorodnych dodatkowych zajęć dla 264 uczniów, w tym: zajęć 
wyrównawczych z przedmiotów ogólnych oraz kształcących kompetencje kluczowe 
(koło naukowe EKO, młodzieżowe mini przedsiębiorstwo), doradztwo i opieka 
psychologiczno-pedagogiczna, doradztwo edukacyjno-zawodowe, szkolenia i staże 
w zakresie: Barman, Barista, Sommelier, Kucharz, Savoir vivre oraz praktyki 
zawodowe w hotelu: Sheraton w Poznaniu, Krakowie i Sandra w Karpaczu. 
Całkowita wartość projektu wynosi 823.322,00 zł, w tym dofinansowanie                          
– 718 347,17 zł oraz niepieniężny wkład własny w formie użyczenia pomieszczeń 
szkolnych –.104 974,83 zł. 
3) Projekt Ponadnarodowy „Hiszpania nie tylko od kuchni”  realizowany  
w partnerstwie Zespołu Szkół Gastronomicznych z Wojewódzkim Zakładem 
Doskonalenia Zawodowego. 
Projekt realizowany w okresie od 01.08.2013 r. do 31.03.2015 r., polega  
na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć dla 25 uczniów, w tym: zajęć 
wyrównawczych z przedmiotów ogólnych oraz kształcących kompetencje kluczowe 
(nauka j. hiszpańskiego), doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna, 
doradztwo edukacyjno-zawodowe, szkolenia i staże w tym praktyki zawodowe  
w Hiszpanii. 
Całkowita wartość projektu wynosi 675.544,00zł, w tym dofinansowanie                            
– 589.412,14 zł oraz niepieniężny wkład własny w formie użyczenia pomieszczeń 
szkolnych –.86.131,86 zł. 
Rozpocznie się realizacja następujących projektów: 
4) w Zespole Szkół Budowlanych projekt „Nowoczesna Edukacja Zawodowa ”. 
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2013 r. do 31.07.2014 r. i polegać 
będzie na przeprowadzeniu różnorodnych dodatkowych zajęć dla 200 uczniów ZSB, 
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w tym: doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe 
w zakresie przedsiębiorczości, ICT, j. obcych oraz staże w zawodach budowlanych  
i samochodowych. 
Całkowita wartość projektu wynosi 558.431,00 zł, w tym dofinansowanie – 
487.231,00 zł oraz niepieniężny wkład własny w formie użyczenia pomieszczeń 
szkolnych – 71.200,00 zł. 
5) w Zespole Szkół Odzieżowych projekt „Usus Magister est Optimus – program 
rozwojowy Technikum nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim ”. 
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r. i polegać 
będzie na przeprowadzeniu różnorodnych działań projektowych dla 140 uczniów             
ZS Odzieżowych, w tym: zajęć wyrównawczych z przedmiotów ogólnych 
kształcących kompetencje kluczowe, warsztatów praktycznych w zakresie rynkowych 
umiejętności zawodowych, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, prowadzenia 
Szkolnego Ośrodka Kariery, współpracy z pracodawcami w ramach praktyk 
zawodowych oraz wdrożenia innowacyjnych form nauczania bazujących na ICT. 
Całkowita wartość projektu wynosi 386.045,02 zł, w tym dofinansowanie                             
– 336.824,28 zł oraz niepieniężny wkład własny w formie użyczenia pomieszczeń 
szkolnych – 49.220,74 zł. 
6) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących projekt „Nowoczesne 
zajęcia dodatkowe i praktyka zawodowa drog ą do sukcesu na rynku pracy ” 
Projekt realizowany będzie w okresie od 02.09.2013 r. do 29.08.2014 r. i polegać 
będzie na przeprowadzeniu różnorodnych zajęć dla 150 uczniów, w tym: zajęć 
wyrównawczych z matematyki, chemii oraz zajęć dodatkowych z języka angielskiego 
zawodowego i chemii (Obóz naukowy „Chemia i środowisko”), zajęcia „Jestem 
przedsiębiorczy”, poradnictwo edukacyjno - zawodowe w SzOK, kursy 
przygotowujące do certyfikatu w zakresie Linux, staże u pracodawców. 
Całkowita wartość projektu wynosi 486.090,01 zł, w tym dofinansowanie                             
– 424.113,53 zł oraz niepieniężny wkład własny w formie użyczenia pomieszczeń 
szkolnych – 61.976,48 zł. 
7) w Zespole Szkół Elektrycznych projekt „Teletronik – cyfryzacja w kształceniu 
zawodowym inwestycj ą w przyszło ść”. 
Projekt realizowany będzie w okresie od 02.09.2013 r. do 30.06.2015 r. i polegać 
będzie na przeprowadzeniu różnorodnych dodatkowych zajęć dla 302 uczniów,  
w tym: doradztwo edukacyjno - zawodowe, zajęcia rozwijające kompetencje 
kluczowe w zakresie przedsiębiorczości, ICT oraz staże zawodowe. 
Całkowita wartość projektu wynosi 685.224,05 zł, w tym dofinansowanie – 
597.857,99 zł oraz niepieniężny wkład własny w formie użyczenia pomieszczeń 
szkolnych – 87.366,06 zł. 
8) w Zespole Szkół Ekonomicznych projekt partnerski z WZDZ „Ju ż w szkole 
rozpoczynam swoj ą karier ę zawodow ą!”. 
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2013 r. do 31.05.2015 r. i polegać 
będzie na przeprowadzeniu różnorodnych dodatkowych zajęć dla 120 uczniów,  
w tym: zajęć wyrównawczych z przedmiotów ogólnych oraz kształcących 
kompetencje kluczowe, doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna, 
doradztwo edukacyjno-zawodowe, szkolenia i staże zawodowe u pracodawców. 
Całkowita wartość projektu wynosi 716.066,00zł, w tym dofinansowanie                             
– 624.767,58 zł oraz niepieniężny wkład własny w formie użyczenia pomieszczeń 
szkolnych – 91.298,42 zł. 
 
Dodatkowo kontynuowane będą projekty współpracy międzynarodowej w ramach 
Programu „Uczenie się przez całe życie”, w tym: 
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- w ramach Leonardo da Vinci – Projekty mobilności (Staże) projekt „Nowoczesne 
kształcenie zawodowe – szans ą na europejskim rynku pracy”  realizowany  
w okresie 01.01.2013 r. - 31.05.2014 r. przez Zespół Szkół Gastronomicznych. 
Celem projektu jest zdobycie przez 24 uczniów klas II i III technikum, kierunkowych 
umiejętności zawodowych podczas staży w firmach działających w branży 
gastronomiczno - hotelarskiej, w tym restauracji: Turm 24, Frankfurter Kartoffelhaus, 
Ratskeller, Am Kleistpark, Steakhaus Holzfaller, Kontor, Brunnencafe i Cafe Diana 
oraz hoteli: Ramada i Zur Alten Oder. Całkowita wartość projektu: 390.659,50 zł. 
- w ramach Comenius Partnerskie Projekty Szkół następujące projekty: 
1) projekt „Poznajmy si ę przez maskotki ” – realizowany w Szkole Podstawowej  
nr 10 do VIII 2014, dofinansowany w wysokości 20.000,00 Euro, 
2) projekt „Chroń natur ę, zatroszcz si ę o swoj ą przyszło ść” – realizowany  
w Szkole Podstawowej nr 15 do VIII 2014, dofinansowany w wysokości 15.000,00 
Euro. 
Ponadto rozpocznie się realizacja następujących projektów: 
3) projekt „Przygoda w szkole ” - realizowany w Zespole Szkół nr 20 w okresie VII 
2013 – VIII 2015, dofinansowany w wysokości 20.000,00 Euro, 
4) projekt „Sło ńce, woda, wiatr o energia odnawialna i jej zrównowa żony 
rozwój” - realizowany w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  
w okresie VII 2013 – VIII 2015, dofinansowany w wysokości 20.000,00 Euro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował Wydział Edukacji 


