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1. Podstawowe dane liczbowe dotyczące szkół i placówek oświatowych*
Gmina Miejska Kraków w roku szkolnym 2009/2010 będzie prowadziła 112 samorządowych przedszkoli ogólnodostępnych, do których zapisanych zostało 15 165 dzieci skupionych w 630 oddziałach, w tym
w 145 oddziałach „0”.
W samorządowych przedszkolach od roku szkolnego 2009/2010 będzie funkcjonowało 30 oddziałów
integracyjnych oraz 9 oddziałów specjalnych, w których miejsca znajdzie odpowiednio 150 oraz 38 dzieci o
specjalnych potrzebach edukacyjnych – łącznie 188 dzieci. Ponadto dzieci z deficytami rozwojowymi, będące
w wieku przedszkolnym, mogą korzystać ze specjalistycznych zajęć organizowanych przez wybrane poradnie,
przedszkola oraz szkoły w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Największa liczba rodziców chcących zapisać dzieci do przedszkoli zamieszkuje rejon Podgórza i pomimo rozbudowy, adaptacji pomieszczeń i remontów budynków przedszkolnych w latach ubiegłych, nadal nie
wszystkie zgłoszone dzieci mogły zostać przyjęte. Taka sytuacja jest skutkiem budowy nowych osiedli bez
zapewnienia przez developerów nowym mieszkańcom pełnej infrastruktury, oraz wynika m.in. ze wzrostu zainteresowania rodziców wychowaniem przedszkolnym. Alternatywą dla rodziców są przedszkola publiczne i
niepubliczne, prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne, inne niŜ j.s.t. Obecnie ujętych w ewidencji jest 76
takich przedszkoli, w tym 3 przedszkola specjalne oraz 4 punkty przedszkolne (od 2008 roku, uzupełniając
ofertę przedszkoli publicznych i niepublicznych – mogą równieŜ funkcjonować inne formy wychowania
przedszkolnego: zespoły wychowania przedszkolnego (prowadzące zajęcia w niektóre dni tygodnia) oraz
punkty przedszkolne (prowadzące zajęcia przez cały rok szkolny). Rodzice mogą równieŜ zainteresować się
ciekawą ofertą zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym proponowaną przez młodzieŜowe domy kultury.
W celu usprawnienia naboru do samorządowych przedszkoli funkcjonuje system elektronicznej rekrutacji, dzięki któremu rodzice mogą nie tylko zapisywać dzieci, ale równieŜ uzyskiwać informacje m.in. o wolnych miejscach, kryteriach naboru.
Począwszy od roku szkolnego 2007/2008, dyrektorzy samorządowych przedszkoli nadal mają moŜliwość dodatkowego zatrudnienia nauczyciela – specjalisty – psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego
itp., bez względu na rodzaj prowadzonych oddziałów (integracyjne, specjalne, ogólnodostępne). Wczesne
zdiagnozowanie dziecka umoŜliwi podjęcie szybkich działań mających na celu wyeliminowanie deficytów
rozwojowych poprzez systematyczną pracę z dzieckiem na terenie przedszkola, bez konieczności kierowania
dziecka do specjalistycznych poradni.
W roku szkolnym 2009/10 swoją działalność kontynuować będzie 97 samorządowych szkół podstawowych, do których (klasy I-VI) będzie uczęszczać ok. 30 456 uczniów.

* Dane dotyczące liczby uczniów przedstawiono na podstawie arkuszy organizacyjnych pracy szkół.
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W 62 samorządowych szkołach podstawowych będą funkcjonowały oddziały „0”, w których roczne
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne będzie realizować 1350 dzieci. Równocześnie w 9 placówkach
będą pracowały oddziały przedszkolne, w których 291 młodszych dzieci będzie mogło korzystać z oferty proponowanej w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Do 56 samorządowych gimnazjów (bez gimnazjów specjalnych i gimnazjów dla dorosłych) w roku
szkolnym 2009/10 uczęszczać będzie 16 265 uczniów.
Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zorganizowano w 14 szkołach podstawowych ogólnodostępnych 165 oddziałów integracyjnych (w klasach I -VI), w tym 27 oddziałów integracyjnych klas
pierwszych oraz 6 przedszkolnych „0” oddziałów integracyjnych. Na rok szkolny 2009/10 zaplanowano 135
miejsc w klasach pierwszych, do których do 7 sierpnia 2009 roku wydano 113 skierowań. Ogółem w szkołach
podstawowych zaplanowano 795 miejsc dla uczniów realizujących specjalny tryb nauki.
W 11 gimnazjach przygotowano 121 oddziały integracyjne, w tym 36 oddziałów klas pierwszych. Na
rok szkolny 2009/10 zaplanowano 180 miejsc w klasach pierwszych dla uczniów realizujących specjalny tryb
nauki, do których do 7 sierpnia 2009 roku wydano 163 skierowania. Ogółem w gimnazjach zaplanowano 605
miejsc dla uczniów realizujących specjalny tryb nauki.

W

89 szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieŜy uczyć się będzie ok. 32 000 uczniów. W 36 lice-

ach ogólnokształcących dla młodzieŜy uczyć się będzie ok. 17 400 uczniów, w 10 liceach profilowanych ok.
880 uczniów, w 26 technikach ok. 10 900 uczniów oraz w 17 zasadniczych szkołach zawodowych ok. 2 850
uczniów. Ponadto od 1 września 2009 r. będzie funkcjonowało 18 młodzieŜowych szkół policealnych i 13
szkół policealnych dla dorosłych.
Dla młodzieŜy o specjalnych potrzebach edukacyjnych zorganizowano 16 oddziałów integracyjnych w
liceach ogólnokształcących oraz 12 oddziałów integracyjnych w zasadniczych szkołach zawodowych (w tym
10 oddziałów klas I). Ogółem w szkołach ponadgimnazjalnych zaplanowano 140 miejsc dla uczniów realizujących specjalny tryb nauki.
Do przedszkoli i szkół specjalnych wszystkich typów w roku szkolnym 2009/10 będzie uczęszczać
ok. 3 150 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Najwięcej Do klas pierwszych gimnazjów uczęszczać będzie ok. 250 uczniów, a do klas pierwszych szkół podstawowych ok. 110 dzieci, do klas pierwszych
trzyletnich szkół przysposabiających do pracy blisko 70 uczniów, zaś do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą (tj. technikum, liceum profilowane, liceum ogólnokształcące) –
ok. 130 uczniów, natomiast do zasadniczych szkół zawodowych ponad 170. W szkołach policealnych rozpocznie naukę 70 słuchaczy.
W tym roku szkolnym w sieci szkolnictwa specjalnego będzie funkcjonować jedno samodzielne przedszkole specjalne, jeden młodzieŜowy ośrodek wychowawczy, 9 zespołów szkół specjalnych oraz 9 specjalnych
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ośrodków szkolno – wychowawczych w skład, których wchodzą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja,
szkoły zasadnicze, szkoły przysposabiające do pracy, technika, licea profilowane, licea ogólnokształcące.
W roku 2009/10 planuje, iŜ z opieki specjalistycznej tzw. wczesnego wspomagania organizowanego
przez placówki kształcenia specjalnego skorzysta przeszło 360 dzieci w wieku przedszkolnym.
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom udzielają 4 rejonowe poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz 4 poradnie specjalistyczne.

W dziesięciu internatach szkół ponadgimnazjalnych przygotowano w roku szkolnym 2009/2010
1427 miejsc, a w trzech bursach szkolnictwa ponadpodstawowego dla uczniów szkół krakowskich, mieszkających poza Krakowem przygotowano w roku szkolnym 2009/2010 479 miejsc łącznie internaty i bursy oferują uczniom 1906 miejsc.

Tab. 1 Liczba miejsc w internatach i bursach szkolnictwa ponadgimnazjalnego w roku szkolnym 2009/2010.

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nazwa szkoły/placówki oświatowej
Zespół Szkół Budowlanych nr 1
Zespół Szkół Budowlanych nr 2
Zespół Szkół Elektrycznych nr 1
Zespół Szkół Elektrycznych nr 2
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1
Zespół Szkół InŜynierii Środowiska i Melioracji
Zespół Szkół Łączności
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół Zawodowych nr 1
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3
RAZEM:

Liczba
miejsc
ogółem
135
120
172
150
120
160
150
248
97
75
192
127
160
1906

Chłopcy

Dziewczęta

135
0
w zaleŜności od potrzeb
84
88
90
60
30
90
w zaleŜności od potrzeb
135
15
140
108
42
55
w zaleŜności od potrzeb
8
184
w zaleŜności od potrzeb
w zaleŜności od potrzeb

W roku szkolnym 2009/2010 swoją działalność kontynuować będzie 18 samorządowych placówek
wychowania pozaszkolnego: 11 młodzieŜowych domów kultury, 4 międzyszkolne ośrodki sportowe, 2 międzyszkolne baseny pływackie i Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy. Ponadto uczniowie uzdolnieni muzycznie mogą rozwijać swoje zainteresowania w trzech szkołach muzycznych I stopnia (w tym – w jednej
ogólnokształcącej szkole muzycznej), szkole muzycznej II stopnia, a uczniowie z deficytem wzroku – w szkole
muzycznej funkcjonującej w strukturze Specjalnego ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. Ogółem w tych placówkach zaplanowano zajęcia dla ok. 33 637 uczestników.
Z końcem 2009 roku planuje się połączyć międzyszkolne ośrodki sportowe w jedną placówkę.
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Reasumując, w roku szkolnym do samorządowych szkół i przedszkoli uczęszczać będzie ok. 81 tys.
dzieci i młodzieŜy.

2. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych (bez szkół dla dorosłych)
We wrześniu 2009 r. w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych naukę rozpocznie:
1) W liceach ogólnokształcących – ok. 5505 uczniów w 183 oddziałach1
(w roku szkolnym 2008/09 - 5 873 uczniów).
2) W liceach profilowanych – ok. 169 uczniów w 7 oddziałach
( w roku szkolnym 2008/09 – 314 uczniów).
3) W szkołach zawodowych:
a) w technikach – ok. 2 800 uczniów w 97 oddziałach
( w roku szkolnym 2008/09 – 3 006 uczniów).
b) w szkołach zasadniczych – ok. 927 uczniów w 35 oddziałach
(w roku szkolnym 2008/09 – 1 288 uczniów).

3. Programy realizowane w szkołach i placówkach oświatowych
3.1. Program Profilaktyczny „Bezpieczny Przedszkolak”
Program realizowany będzie przez funkcjonariuszy Zespołu ds. Profilaktyki Nieletnich Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Przedsięwzięcie realizowane w formie spotkań edukacyjnych
w krakowskich przedszkolach zgodnie z konspektem pn. „Super przedszkolak”. Jednym z celów ogólnych
programu profilaktycznego jest zapewnienie optymalnego poziomu działań Policji na rzecz dzieci w wieku
przedszkolnym. Na bazie dotychczasowych doświadczeń oraz występującego zainteresowania ocenia się, iŜ
przedsięwzięcie swoim zasięgiem obejmie ok. 100 placówek przedszkolnych.
Cele główne programu
⇒ Wykształcenie u dziecka w wieku przedszkolnym umiejętności właściwego reagowania na zagroŜenia.
⇒ Uświadomienie osobom odpowiedzialnym za prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dziecka ( rodzice,
opiekunowie, wychowawcy) skutków zaniedbań.
⇒ Utrwalenie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci.
⇒ Profilaktyka urazów dzieci.
⇒ Kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji.
1

Dane dotyczące liczby uczniów przedstawiono na podstawie systemu „Omikron”, według stanu na dzień 29 lipca 2009 r.
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Współuczestnicy programu:
1. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.
2. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa.

3.2. Realizacja programu „Bezpieczna droga do szkoły”
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w ramach posiadanych kompetencji w zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych prowadzi takŜe prace związane z organizacją ruchu i oznakowaniem na ulicach w rejonach placówek szkolnych. Na ulicach w rejonie kaŜdej szkoły podstawowej i gimnazjum ustawione są znaki ostrzegawcze A-17 „dzieci”, a w wyznaczonych przejściach dla pieszych umieszczone są dodatkowe T-27 tzw. „Agatka”. Montowane są takŜe tablice zespolone fluorescencyjne II generacji
zez znakami D-6 „przejście dla pieszych” wraz z T-27.Ograniczono takŜe prędkość pojazdów na ulicach w
rejonach dojść dzieci do szkół. Ponadto przy wyjściach z budynków szkolnych ustawione są barierki zabezpieczające dzieci przed gwałtownym wejściem na jezdnię. W niektórych miejscach funkcjonuje sygnalizacja
świetlna, na jezdniach umieszczone są progi spowalniające ruch samochodowy lub wykonano zawęŜenia przekroju jezdni wymuszające na kierujących zmniejszenie prędkości. Przy przejściach wybudowane są wysepki
„azylu” umoŜliwiające dzieciom bezpieczniejsze przekraczanie jezdni.
Wspólne z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP prowadzone są kontrole stanu oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa w rejonach placówek szkolnych. Stwierdzone braki w oznakowaniu zostaną usunięte przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

StaŜ Miejska
StraŜ Miejska Miasta Krakowa realizuje szeroki zakres działań profilaktycznych zgodnie z załoŜeniami
Programu kierunkowego „Współpracujmy” - będącego częścią uchwalonego przez Radę Miasta Krakowa w
dniu 22 grudnia 1999 r. Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków”.
Działania prowadzone w ramach w/w Programu w latach ubiegłych, będą równieŜ kontynuowane w roku
szkolnym 2009/2010. Działania te podzielić moŜna na dwa rodzaje. Działania stricte profilaktyczne, wśród
których znajdują się zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieŜą, organizowanie i współuczestnictwo w imprezach, konkursach i festynach, spotkania z gronem nauczycielskim i rodzicami, organizowanie zajęć w czasie
wolnym od nauki szkolnej, współpraca ze specjalistami ds. nieletnich Policji i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za wychowanie. Drugim rodzajem są działania prewencyjno - represyjne realizowane przez funkcjonariuszy tzw. „Patrolu Szkolnego”, a polegające na stałym patrolowaniu terenów przyszkolnych oraz dróg
dojścia do placówek oświatowych i wychowawczych pod kątem występujących zagroŜeń, kontroli punktów
handlowych, gdzie moŜe dochodzić do sprzedaŜy napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych osobom
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nieletnim. WaŜnym aspektem przedstawionych działań jest udział w akcjach informacyjnych („Dzień odpowiedzialnej sprzedaŜy”, „Płytka wyobraźnia to kalectwo”), stała współpraca z przedstawicielami placówek
oświatowych, a takŜe wymiana informacji o występujących zagroŜeniach w celu ich wyeliminowania.
Ponadto w poszczególnych Oddziałach StraŜy Miejskiej prowadzone są takŜe inicjatywy lokalne takie
jak: turnieje tenisa stołowego i piłki noŜnej, turnieje wiedzy o ruchu drogowym, konkursy plastyczne, zajęcia
sportowe, fundowana jest nagroda semestralna za znaczące postępy w zmianie zachowania.
Począwszy od 10 sierpnia br. straŜnicy miejscy prowadzą kontrole terenów szkół oraz oznakowania
dróg znajdujących się w ich okolicach, a wszelkie stwierdzone nieprawidłowości przekazują odpowiednim
instytucjom zobowiązując je do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych usterek. Dodatkowo przez pierwsze
dwa tygodnie – od 1 do 11 września br. w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” straŜnicy miejscy dyslokowani będą w rejonach wybranych szkół. Dzięki temu moŜliwe będzie reagowanie na wykroczenia oraz
nauka właściwych i bezpiecznych sposobów zachowania.

Policja
Krakowska policja od wielu lat w pierwszych dniach roku szkolnego prowadzi akcję pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. Jej celem jest zwrócenie uwagi wszystkich uczestników ruchu na bezpieczeństwo
dzieci na drogach.
Akcja prowadzona jest na początku roku szkolnego, gdyŜ właśnie wtedy naleŜy przypomnieć kierującym o obecności powracających do szkół uczniów. Zapewne podczas dwumiesięcznych wakacji kierowcy
odwykli od ich obecności głównie na tzw. szkolnych przejściach dla pieszych – oznakowanych dodatkowo
przez tabliczkę popularnie zwaną „Agatką”. WaŜne jest takŜe, aby dzieciom, które stają się w tym czasie samodzielnymi uczestnikami ruchu zapewnić poczucie bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez ruchliwą
jezdnię oraz udzielić instruktaŜu jak prawidłowo wykonywać tę czynność.
Oto główne działania, jakie prowadzić będą krakowscy policjanci w ramach akcji „Bezpieczna droga
do szkoły”.
Na początku sierpnia br. wspólnie z przedstawicielami Zarządu Dróg, przeprowadzona została lustracja
dróg, mająca na celu wychwycenie braków i usterek w istniejącym zabezpieczeniu technicznym przejść dla
pieszych (oznakowanie pionowe i poziome, progi zwalniające, szykany, wysepki azylowe) w rejonach krakowskich szkół.
W dniu 1 września br. w SRD KMP w godzinach od 12:00 do 16:00 uruchomiony zostanie telefon nr
61-54-119, gdzie policjanci pełnić będą dyŜur telefoniczny. Jego celem jest poznanie uwag i propozycji podnoszących bezpieczeństwo dzieci, braków w oznakowaniu itp. .
W okresie od 1 do 11 września, w rejonach krakowskich szkół podstawowych policjanci pełnić będą
dyŜury, mające na celu przede wszystkim pomoc w przekraczaniu jezdni najmłodszym, reagowanie na wykro-
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czenia popełniane przez kierujących oraz udzielanie wskazówek pozwalających dzieciom samodzielnie pokonywać drogę do szkoły i z powrotem. DyŜury będą pełnione w godzinach największego nasilenia ruchu
uczniów, co zostanie wcześniej ustalone z dyrekcją szkół. DyŜury te kontynuowane będą w czasie roku szkolnego, pod wybranymi na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa i własnych obserwacji szkołami.
Do współpracy w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przystąpią takŜe harcerze z Hufca Kraków - Podgórze. Wspólnie z policjantami będą oni pełnić dyŜury pod krakowskimi szkołami podstawowym, a
w czasie imprez plenerowych będą współorganizować konkursy o tematyce bezpieczeństwa na drogach.
Podczas działań kontrolnych prowadzonych w rejonach szkół policjanci krakowskiej drogówki będą
zwracać szczególną uwagę na zgodny z przepisami i bezpieczny sposób przewoŜenia dzieci do szkół.
Począwszy od pierwszych dni roku szkolnego policjanci przeprowadzać będą spotkania – pogadanki z
dziećmi rozpoczynającymi naukę szkolną, mające na celu zwrócenie uwagi na problemy bezpiecznego poruszania się po drogach. Spotkania takie są kontynuowane w roku szkolnym, a policjanci w trakcie ich trwania
posiłkują się materiałami dydaktycznymi zakupionymi ze środków finansowych przyznanych przez Urząd
Miasta Krakowa na realizację Programu „Bezpieczny Kraków”.
Do powyŜszych działań przyłączają się takŜe policjanci Sekcji Prewencji KMP w Krakowie, dzielnicowi oraz specjaliści ds. nieletnich, którzy będą w szkołach realizować załoŜenia prewencji kryminalnej.

3.3. Program „100 lat Fair Play w Krakowie – działasz Fair Play zawsze wygrywasz”
Celem programu jest pokazanie, Ŝe rywalizacja między druŜynami na boisku nie oznacza agresji.
W dniu 16 czerwca na obiektach WKS Wawel przy ulicy PodchorąŜych odbyły się – organizowane przez
Urząd Miasta Krakowa i WKS Wawel przy współudziale Wisły i Cracovii - zawody będące elementem realizowanego od kilku lat programu „100 lat Fair Play w Krakowie”; ideą przewodnią programu jest przedstawienie młodzieŜy gimnazjalnej pozytywnych wzorców w kwestiach związanych z kibicowaniem i sympatyzowaniem z wybranym klubem sportowym.

3.4 Program pn „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów”
Celem przyjętego uchwałą NR LXVIII/898/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów” jest
stworzenie moŜliwości bezpośredniego poznania historii, kultury tradycji i walorów przyrodniczych dawnych
Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej poprzez częściowe dofinansowanie przez Gminę Miejską Kraków wyjazdów uczniów ostatnich klas krakowskich szkół gimnazjalnych na te obszary. W pierwszym etapie realizacji
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programu jest przygotowywany wyjazd pilotaŜowy dla wszystkich dyrektorów krakowskich gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków na Ukrainę we wrześniu br.

4. Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
Jednym z przedsięwzięć Małopolskiej Policji we współpracy z Wydziałem Edukacji UMK jest wdraŜanie w szkołach programu o nazwie „ Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa”. Program jest narzędziem traktującym sprawy bezpieczeństwa kompleksowo. Nie tylko chodzi w nim o zagroŜenie przestępczością, ale teŜ o
patologie społeczne, zagroŜenia infrastrukturalne, w ruchu drogowym, o budowanie tzw. bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców itp. Program, dostosowany do lokalnych uwarunkowań, umoŜliwia stworzenie trwałej
sieci współpracujących z sobą instytucji i podmiotów (w tym Policji), których celem jest zwiększanie poczucia
bezpieczeństwa wśród mieszkańców tych obszarów, na których jest realizowany. Celami Programu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa - „ Szkoła Promującą Bezpieczeństwo” są:
- promocja bezpieczeństwa uczniów w szkołach,
- kształtowanie bezpieczeństwa uczniów w szkołach,
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkołach ,
Program jest realizowany od roku szkolnego 2004/2005. W edycji 2009 uczestniczy 9 szkół podstawowych i 48 gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

5. Dowóz uczniów do szkoły
W roku szkolnym 2009/2010 do szkół podstawowych i gimnazjów będzie dojeŜdŜać około 800
uczniów, których odległość od miejsca zamieszkania do rejonowej szkoły wynosi dla dzieci: z klas I – IV
szkoły podstawowej powyŜej 3 km oraz dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych i gimnazjów powyŜej
4 km. Większość z nich będzie korzystać z miejskich linii komunikacyjnych (gmina pokrywa koszt biletów
miesięcznych), natomiast dla ok. 80 uczniów planuje się organizację dodatkowych kursów autobusowych. Są
to:
Lp

placówka

trasa przewozu

1

Szkoła Podstawowa nr 27

Pętla autobusowa linii 107 Soboniowice- Przystanek
Barycz – Kosocice 2 – Kosocice Kościół – Kosocice 1
– ul. Podedworze
Pętla autobusowa linii 146 Przylasek Rusiecki – Szkoła
Podstawowa nr 74, ul. Branicka 74
ul. Igołomska –ul Wrzosowa, ul. Karowa – ul. Ziemianek, ul. Dymarek, ul. Ptaszyckiego, al. Jana Pawła II –
Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8
ul. Brzeska, os. Wolica, os. Przylasek Rusiecki, os.
Branice – ul. Sawy Calińskiego 12

2
3

4

Szkoła Podstawowa nr 74
Szkoła Podstawowa nr 80
Gimnazjum nr
77

planowana liczba przewoŜonych uczniów
40
12
13
15
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W roku szkolnym 2009/2010 ponad 620 niepełnosprawnych uczniów (zgodnie z ustawą o systemie
oświaty) będzie dowoŜonych do 40 placówek oświatowych w Krakowie.

6. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.
Rok szkolny 2009/2010 będzie kolejnym rokiem, w którym zainteresowani będą mogli składać
wnioski o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny w swojej szkole macierzystej (w przypadku uczniów szkół
samorządowych) lub w Urzędzie Miasta Krakowa (w pozostałych przypadkach) do 15 września br., za wyjątkiem słuchaczy kolegiów nauczycielskich, którzy będą składać wnioski do 15 października br.
Stypendium

będą

mogli

otrzymać

uczniowie

zamieszkali

w

Krakowie,

z

rodzin,

w których dochód na jedną osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703), tj 351 zł.

7. Dofinansowanie zakupu podręczników
Rządowy program pomocy uczniom w 2009 roku w zakresie dofinansowania zakupu podręczników
szkolnych skierowany jest do uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę:
1. w klasach I-III szkoły podstawowej,
2. w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
3. w klasie I gimnazjum,
4. w klasie I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
5. w klasie I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie IV ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych przysługuje:
1. uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), tj.
351 zł netto
2. uczniom

pochodzącym

z

rodzin

nie

spełniających

kryterium

dochodowego,

w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń („Art. 7. Pomocy społecznej udziela się
osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
a) ubóstwa;
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b) sieroctwa;
c) bezdomności;
d) bezrobocia;
e) niepełnosprawności;
f) długotrwałej lub cięŜkiej choroby;
g) przemocy w rodzinie;
h) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
i) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
j) braku umiejętności w przystosowaniu do Ŝycia młodzieŜy opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
k) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
l) trudności w przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu karnego;
m) alkoholizmu lub narkomanii;
n) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
o) klęski Ŝywiołowej lub ekologicznej”).

Wartość pomocy nie moŜe przekroczyć odpowiednio:
1. 150 zł – dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
2. 150 zł - klasy II szkoły podstawowej, klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
3. 170 zł - klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
4. 280 zł - klasy I gimnazjum, klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy IV ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników moŜe złoŜyć:
1. rodzic,
2. opiekun prawny,
3. rodzice zastępczy,
4. nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych
do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2009/2010 w terminie do 15 września
br. Do wniosku naleŜy załączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc
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dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego
lub okresowego moŜna przedłoŜyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pienięŜnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. W uzasadnionych przypadkach do
wniosku moŜna dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.
Podstawą udzielenia tej formy pomocy w roku szkolnym 2009/2010 jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 642).
W roku szkolnym 2009/2010 nie ma dofinansowania do podręczników dla dzieci rozpoczynających
obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

8. Dofinansowanie pracowni przedmiotowych
W 2009 r. rozdzielono środki na dofinansowanie pracowni przedmiotowych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Miejską Kraków. Maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 6 tys. zł. Dofinansowanie w wysokości kwoty deklarowanej przez współfinansującego zakup wyposaŜenia pracowni (głównie Rady Rodziców
w szkołach), tj. do wysokości 50% kwoty planowanej na zakup wyposaŜenia uzyskało 103 wnioski. W 2009 r.
łącznie rozdysponowano 400 tys. zł na dofinansowanie pracowni przedmiotowych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Miejską Kraków.

9. Dofinansowanie doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli w 2009 r. (I semestr
roku akademickiego 2008/2009)
W budŜecie Miasta Krakowa na 2009 rok zaplanowano 3.512.000 na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

1. 850.000,-

zł

na

opłaty

za

kształcenie

(czesne)

pobierane

przez

szkoły

wyŜsze

i placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W

I

połowie

2009

roku

rozpatrzono

259

wnioski

nauczycieli

o

dofinansowanie

na łączną kwotę 276.972 zł.
Przyznano następujące wysokości dofinansowania:
a) Studia podyplomowe (kierunki priorytetowe) – 80% opłaty za kaŜdy semestr,
b) Studia podyplomowe (pozostałe kierunki) – 60 % opłaty za kaŜdy semestr,
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c) Studia doktoranckie, eksternistyczne, magisterskie uzupełniające, licencjackie dające kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu – 50 % poniesionych kosztów.

2. 880.000,- zł na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniŜenia wymiaru
godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróŜy słuŜbowych doradców
metodycznych. Podział środków odbywa się na bieŜąco.

3. 1.552.000,- zł na:
•

szkolenie rad pedagogicznych,

•

organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,

•

opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,

•

koszty

przejazdów

oraz

zakwaterowania

i

wyŜywienia

nauczycieli,

którzy

na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w róŜnych

formach

doskonalenia

zawodowego,

a

w

szczególności

uzupełniają

lub podnoszą kwalifikacje,
Kwota została podzielona i przekazana do placówek wg liczby etatów nauczycielskich.

4. 30.000,- zł na kursy w zakresie e-nauczanie. Kurs dla nauczycieli dotyczący sposobów wykorzystania
Internetu

i

wybranych

programów

w nauczaniu

organizuje

Centrum

E – LEARNINGU AGH w Krakowie w ramach współpracy między Urzędem Miasta Krakowa a Akademią Górniczo-Hutniczą. Kursy realizowane są na bieŜąco w miarę zainteresowania ze strony nauczycieli.

5. 40.000,- zł na szkolenia zagraniczne nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez
Gminę Miejską Kraków. Podział środków odbywa się na bieŜąco w miarę zainteresowania nauczycieli.

6. 60.000 na specjalistyczne szkolenia organizowane dla pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych.
Kwota została podzielona i przekazana do placówek wg liczby etatów nauczycielskich.

7. 100.000,- zł na pozostałe formy doskonalenia i dokształcania nauczycieli w zakresie:
•

organizacji

szkoleń,

seminariów

oraz

konferencji

szkoleniowych

dla

nauczycieli,

w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
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•

przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

•

organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego
wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

10. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych
W
i

placówek

2009

roku

oświatowych

przeprowadzono
w

Krakowie.

47

konkursów

W

wyniku

na

stanowiska

postępowania

dyrektorów

konkursowego

szkół

wyłoniono

44 kandydatów, którym powierzono stanowisko dyrektora.
Trzy konkursy nie przyniosły rozstrzygnięcia i zgodnie z art. 36 a, ust. 4 Ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), powierzono stanowisko dyrektora
szkoły kandydatom ustalonym przez organ prowadzący.
Ponadto, Prezydent Miasta Krakowa przedłuŜył powierzenie stanowiska dyrektora szkoły 4 osobom
pełniącym dotychczas funkcję dyrektora szkoły.

11. Zintegrowany System Zarządzania Oświatą
Celem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą jest zapewnienie jednolitego oprogramowania,
jednolitych zasad oraz bieŜącego przepływu informacji pomiędzy Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, zespołami ekonomiki oświaty oraz szkołami i placówkami oświatowymi.
Szkoły i placówki oświatowe będą kontynuować pracę w Module Kadry. Bez problemów przebiegają
prace związane z wprowadzaniem pracowników oraz obsługą absencji. Od 15 września br. będą przeprowadzane szkolenia dla pracowników kadr wszystkich jednostek z zakresu tworzenia harmonogramów czasu pracy.
Od 1 września br. rozpoczną się szkolenia z zakresu Modułu Finanse - aplikacja Majątek. Po szkoleniu
pracownicy placówek rozpoczną wprowadzanie do Systemu środków trwałych, pozostałych środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposaŜenia.
Placówki oświatowe opracowały w Module Arkusz Organizacyjny projekty arkuszy organizacji pracy
szkoły na rok szkolny 2009/2010, które po zatwierdzeniu przez Dyrektora Wydziału Edukacji znalazły się
w Centralnej Bazie Danych. W miesiącu wrześniu większość placówek oświatowych przygotuje arkusze, które
będą podstawą do wprowadzenia zmian w organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2009/2010.
Ponadto we wrześniu placówki wprowadzały będą dane dotyczące podstawowych informacji
o uczniach do Modułu Uczniowie.
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W Module Baza Danych Ogólnych do końca roku placówki będą miały uzupełnić dane dotyczące budynków, pomieszczeń, aktualnych przeglądów oraz zawartych umów. System ten ma za zadanie usprawnienie
procesu zarządzania sprawami oświatowymi.

12. Programy edukacyjne finansowane ze środków unijnych
I. Projekty kontynuowane

W roku szkolnym 2009/2010 będą kontynuowane projekty w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał
Ludzki”.
a) „Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat” (projekt w ramach
Poddziałania 9.1.1) – wartość projektu 5 118 750 zł (w tym dofinansowanie 4 350 937,50 zł, wkład własny
767 812,50 zł). W ramach projektu utworzono dodatkowych 500 miejsc w krakowskich przedszkolach dla
dzieci w wieku 3-4 lat
b) „Okno na Europę – nauka języka angielskiego”
W roku szkolnym 2009/2010 kontynuowana będzie realizacja projektu „Okno na Europę - nauka języka angielskiego” (projekt w ramach poddziałania 9.1.2) – wartość projektu i dofinansowania 1 298 050 zł.
Celem projektu jest realizacja dodatkowych zajęć z języka angielskiego uzupełniających wiedzę zdobywaną
podczas zajęć szkolnych wynikających z programu nauczania w wymiarze 5 godzin tygodniowo przez 3 semestry. Ponadto zakłada udział w tygodniowym krajowym obozie językowym w trakcie ferii zimowych oraz w
ok. 10 - dniowym wyjeździe zagranicznym do kraju anglojęzycznego w czasie wakacji- praktyczne zastosowanie języka połączone z poznawaniem kultury i historii kraju w aspekcie integracji europejskiej. Aktywny
udział w projekcie przygotuje uczniów do egzaminu państwowego i uzyskanie przez nich certyfikatu FCE juŜ
na poziomie gimnazjum.
W roku szkolnym 2008/2009 do realizacji projektu przystąpiło 150 uczniów klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, którzy spełnili kryterium dochodowe (do 500-700 zł na
jednego członka rodziny)oraz uzyskali wyniki z testu potwierdzającego umiejętności na poziomie gwarantującym pomyślne ukończenie kursu.
Uczestnik projektu nie ponosi Ŝadnych kosztów - otrzymał komplet pomocy dydaktycznych do nauki
języka, refundację kosztów dojazdu na zajęcia i kosztów uzyskania paszportów oraz opłatę egzaminu FCE.
Zajęcia prowadzone są w 12 grupach, przez nauczycieli o najwyŜszych kwalifikacjach w nowocześnie
wyposaŜonych pracowniach językowych w 4 tzw. Centrach Edukacyjnych, zlokalizowanych na terenie:
Krowodrzy - w ZSO nr 8 (G nr 19) na ul. Na Błonie 15 b,
Śródmieścia - w Gimnazjum nr 4 przy Rynku Kleparskim18,
Nowej Huty – w Gimnazjum nr 50 na os. Zgody 13,
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Podgórza - w ZSOI nr 2 (G nr 23) na ul. Lipińskiego2.
c) „MłodzieŜowa E-Akademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych” (projekt w ramach Poddziałania
9.1.2) – wartość projektu i dofinansowania 6 510 800 zł. W ramach projektu licealiści i gimnazjaliści zainteresowani przedmiotami ścisłymi mogą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania podczas dodatkowych
zajęć z matematyki, informatyki oraz 2 spośród 4 przedmiotów: fizyki, chemii, biologii lub geografii.
d) „Program rozwojowy – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w
Krakowie” (projekt w ramach Poddziałania 9.1.2) – wartość projektu i dofinansowania 363 455 zł. W ramach
projektu dzieci pochodzące z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym mogą korzystać z dodatkowych zajęć z matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego i informatyki.
e) „ICT – Inspirujące – Ciekawe – Twórcze – program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich
ośrodkach wychowawczych” (projekt w ramach Poddziałania 9.1.2) – jest to projekt systemowy realizowany
w partnerstwie z Województwem Małopolskim i Zgromadzeniem Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia. W Krakowie jest realizowany w MłodzieŜowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców. W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z j. polskiego, matematyki oraz zajęcia z języków obcych i z zakresu
obsługi komputera. Wartość projektu w części realizowanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 297 108 zł.
f) „Samodzielne Ŝycie – program aktywizacji młodzieŜy z małopolskich ośrodków wychowawczych”
(projekt w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem
społecznym”). Jest to projekt systemowy realizowany w partnerstwie z Województwem Małopolskim i Zgromadzeniem Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia. W Krakowie jest realizowany w MłodzieŜowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców. Wartość projektu w części realizowanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi
189 485 zł. W jego ramach wychowankowie ośrodka mogą uczestniczyć w kursach i szkoleniach zawodowych
(kurs prawa jazdy kat. B, kelnerski, operatora wózków widłowych i in.) oraz wziąć udział w pracach tzw.
„grupy usamodzielnienia”, gdzie nauczą się racjonalnie gospodarować budŜetem domowym, podejmować samodzielnie decyzje, a takŜe nabędą umiejętności w zakresie prac porządkowych i gastronomicznych.
g) „USG – Uczeń, Społeczeństwo, Gospodarka” (projekt w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”) – wartość projektu 864 700 zł (w tym dofinansowanie 734 995 zł,
wkład własny 129 705 zł). Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Łączności. W projekcie uczniowie
uczestniczą w dodatkowych zajęciach zawodowych (studio telewizyjne, montaŜ powierzchniowy, automatyka)
oraz zajęciach pozalekcyjnych z matematyki i j. angielskiego zawodowego.
h) „Profesjonalny technik elektryk i technik elektronik na małopolskim rynku pracy” (projekt w ramach
Działania 9.2). Wartość projektu 319 450 zł (w tym dofinansowanie 271 532,50 zł, wkład własny 47 917,50
zł). Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych, w jego ramach uczniowie tej szkoły uczestniczą w dodatkowych zajęciach zawodowych (z podziałem na grupy dla uczniów zdolniejszych i słabszych),
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biorą udział w kursie j. angielskiego zawodowego oraz korzystają z moŜliwości zrobienia prawa jazdy kat. B i
doradztwa zawodowego.
i) „Złota rączka na rynku pracy” (projekt w ramach Działania 9.2). Wartość projektu 1 033 154 zł (w tym
dofinansowanie 878 180,90 zł, wkład własny 154 973,10 zł). Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia
Praktycznego. W jego ramach uczniowie kształcący się w zawodach z branŜy budowlanej, elektrycznej, mechanicznej mają moŜliwość uczestnictwa w szeregu kursów doskonalących (m.in. kurs spawania, diagnostyka
pojazdów samochodowych, kosztorysowanie robót budowlanych, instalacje sanitarne i in.)
j) „Większa Wiedza – Lepsza Przyszłość” (projekt w ramach Działania 9.2). Wartość projektu 530 293,50 zł
(w tym dofinansowanie 450 749,48 zł, wkład własny 79 544,02 zł). Projekt wdraŜany przez Zespół Szkół
Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej. W projekcie uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach
z zakresu laboratorium chemicznego, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, geodezji, j. angielskiego zawodowego i przedsiębiorczości.
k) „Praktyczna gastronomia we współczesnej Europie” (projekt w ramach Działania 9.2). Wartość projektu
514 550 zł (w tym dofinansowanie 436 670 zł, wkład własny 77 880 zł). Projekt realizowany przez Zespół
Szkół Gastronomicznych nr 2. W jego ramach uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych podczas których zapoznają się ze sposobami przygotowania potraw w ramach poszczególnych kategorii Ŝywności (ryby,
produkty zboŜowe, dziczyzna, czekolada, owoce i warzywa i in.). Ponadto uczniowie odbędą staŜe zawodowe
w restauracjach oraz zapoznają się z j. angielskim zawodowym.

II. Projekt nowy

a) „EKO-CHEMIK” (projekt w ramach Działania 9.2). Wartość projektu 342 210 zł (w tym dofinansowanie
290 878,50 zł, wkład własny 51 331,50 zł). Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Chemicznych. W
jego ramach uczniowie będą mogli wziąć udział w warsztatach chemicznych, ekologicznych. Zajęcia odbywać
się będą zarówno w terenie jak i w laboratoriach.

III. Wnioski złoŜone

Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”
W ramach programu miasto otrzymało 6 pozytywnych decyzji o przyznaniu dofinansowania dla kolejnych
projektów. Aktualnie trwają negocjacje dotyczące ostatecznego zakresu merytorycznego i wartości poszczególnych projektów.
a) „Akademia Młodych Matematyków” (projekt w ramach Poddziałnia 9.1.2). Wartość projektu i dofinansowania wynosi 1 377 720,84 zł. Projektem zostaną objęci uczniowie z 43 samorządowych szkół podstawo-
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wych. Będą to uczniowie klas V (wyjątkowo takŜe klas IV), którzy chcą poszerzać zainteresowania matematyczne, a jednocześnie posiadają zdiagnozowane problemy, dysfunkcje rozwojowe, mają utrudniony dostęp do
korzystania z technologii informatycznych, pochodzą z rodzin rozbitych, wielodzietnych lub są tzw. eurosierotami.
b) „Azymut kariery edukacyjno-zawodowej” (projekt w ramach Poddziałania 9.1.2). Wartość projektu i
dofinansowania wynosi 1 952 950 zł. Projekt będzie realizowany w 35 samorządowych gimnazjach, w jego
ramach dla uczniów zostanie zorganizowane doradztwo zawodowe i edukacyjne, które pomoŜe właściwie wybrać szkołę ponadgimnazjalną. Ponadto chętni uczniowie będą mogli takŜe skorzystać z zajęć z podstaw
przedsiębiorczości.
c) „WiP – Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych” (projekt w ramach Poddziałania
9.1.2). Wartość projektu i dofinansowania wynosi 1 989 750 zł. Będzie realizowany w 9 samorządowych liceach ogólnokształcących, których uczniowie będą mieli moŜliwość uzupełnienia i podniesienia swojej wiedzy z
zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych z tych
przedmiotów. Projekt powstał z myślą o wyrównaniu szans uczniów, którzy w perspektywie obowiązkowej
matury z matematyki mogliby mieć problem z zaliczeniem tego na przedmiotu na egzaminie.
d) „Dać szansę. Niepełnosprawny sprawnym pracownikiem” (projekt w ramach Działania 9.2). Projekt
będzie realizowany w partnerstwie ze Starostwem Bocheńskim. Ze strony Gminy Miejskiej Kraków realizatorem będzie Zespół Szkół Specjalnych nr 14. Wartość projektu wynosi 600 630 zł, z czego wartość po stronie
Krakowa to 403 443 zł (w tym dofinansowanie 342 926 zł, a wkład własny 60 517 zł). Projekt kierowany do
łącznie 80 uczniów (w tym 60 w ZSS 14) kształcących się w klasach I-III w zawodach: kucharz małej gastronomii, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. W ramach projektu uczniowie będą mieli moŜliwość wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach praktycznych i staŜach w ww. zawodach jak równieŜ uzupełnienia swojej wiedzy z zakresu matematyki i j. angielskiego.
e) „Innowacyjny program nauczania uczniów z zaburzeniami zachowania” (projekt w ramach Poddziałania 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia). Wartość projektu i dofinansowania wynosi 1 901 630 zł.
Projekt będzie wdraŜany w 4 zespołach szkół integracyjnych i będzie skierowany do uczniów z zaburzeniami
zachowania. W ramach projektu zostanie opracowany innowacyjny program nauczania uczniów z ww. problemami, doszkoleni w zakresie nowych metod pracy zostaną nauczyciele-specjaliści. Przewiduje się realizację zajęć m.in. metodami: socjoterapią, biofeedback, arteterapią, biblioterapią i in.
f) „Edukacja w dobrym stylu” (projekt w ramach Poddziałania 3.3.4). Wartość projektu i dofinansowania
657 640 zł. Projekt będzie realizowany w 4 szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi. Będzie skierowany do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. KaŜdy z uczniów zostanie zdiagnozowany pod
kątem profilu inteligencji oraz określenia stylu uczenia się. Zajęcia z uczniami będą bardzo zindywidualizowane, będą odbywać się w grupach 3-osobowych.
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Łączna wartość projektów, które są realizowane w ramach PO „Kapitał Ludzki” wynosi
25 665 139,34 zł, w tym dofinansowanie 24 296 156,77 zł, wkład własny 1 368 982,57 zł.

Małopolski Regionalny Program Operacyjny
W ramach działania 1.1 schemat B „Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego” złoŜono 6
wniosków o dofinansowanie. Przeszły one pozytywnie pierwszy etap, tzw. „preselekcji”. Ostateczne decyzje
dotyczące przyznania środków na te zadania powinny zapaść na przełomie grudnia 2009 r. i stycznia 2010 r.
Projekty te to:
a) „Modernizacja i doposaŜenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie” (wartość projektu: 3 990 481 zł, w tym dofinansowanie 2 793 337 zł, wkład
własny 1 197 144 zł)
b) „WdroŜenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposaŜenie pracowni
w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie” (wartość projektu: 2 616 928 zł, w tym dofinansowanie 1 831 850 zł,
wkład własny: 785 078 zł)
c) „Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację
pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie” (wartość projektu: 4 497 805 zł, w tym dofinansowanie
3 148 464 zł, wkład własny 1 349 341 zł)
d) „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie
poprzez unowocześnienie pracowni nauki zawodu” (wartość projektu: 120 504 zł, w tym dofinansowanie
84 353 zł, wkład własny 36 151 zł)
e) „Modernizacja i doposaŜenie pracowni samochodowych dla kształcenia zawodowego w Zespole Szkół
Mechanicznych nr 2 w Krakowie” (wartość projektu: 1 335 030 zł, w tym dofinansowanie 934 521 zł, wkład
własny 400 509 zł)
f) „Przebudowa, modernizacja i doposaŜenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w
Krakowie” (wartość projektu: 5 135 820 zł, w tym dofinansowanie 3 595 074 zł, wkład własny 1 540 746 zł)

Łączna wartość projektów złoŜonych w ramach MRPO wynosi 17 696 568 zł, w tym dofinansowanie
12 387 599 zł, wkład własny 5 308 969 zł.

Programy edukacyjne

Comenius
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W roku szkolnym 2009/2010 będą kontynuowane 3 projekty w ramach programu (realizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 86, Gimnazjum nr 7 i Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich) o łącznej wartości 64 000 €..
Leonardo da Vinci
W ramach programu kontynuowany będzie projekt „Europejskie pejzaŜe” Zespołu Szkół InŜynierii Środowiska i Melioracji o wartości.79 716 €.
MłodzieŜ w Działaniu
Ponadto nadal trwać będą 2 projekty w ramach programu, których realizatorami są: Centrum Edukacyjne oraz
MłodzieŜowy Dom Kultury „Dom Harcerza” (z ul. Reymonta). Wartość tychŜe 2 projektów wynosi 14 269 €.

Jednocześnie zapadły juŜ decyzje o przyznaniu środków na kolejne projekty:
a) w programie Comenius realizowanych będzie kolejnych 8 projektów (2 projekty Szkoły Podstawowej nr
34, po jednym projekcie Szkoły Podstawowej nr 82, Gimnazjum nr 39, VIII Liceum Ogólnokształcącego, XIII
Liceum Ogólnokształcącego, XVI Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2) o łącznej
wartości 174 000 €.
b) w programie Leonardo da Vinci pozytywne decyzje otrzymały 3 szkoły (Zespół Szkół Gastronomicznych
nr 1, Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 oraz Zespół Szkół Łączności). Łącznie szkoły te otrzymają na realizację swoich projektów 156 696 €.
c) kolejny projekt w ramach programu MłodzieŜ w Działaniu będzie wdraŜał tym razem Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7. Projekt „Ja wolę Wolę” otrzymał wsparcie w wysokości 5050 €.
Łącznie wartość projektów edukacyjnych: 493 731 €.

Program dofinansowywany z budŜetu państwa.
W roku szkolnym 2009/2010 po raz kolejny realizowany będzie projekt w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”. Na rozwój chóru szkolnego w Szkole Podstawowej nr 61 otrzymano dofinansowanie w wysokości blisko 2 300 zł.

13. Realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych
I. REMONTY ze środków Gminy Miejskiej Kraków -

18 880 850 zł

w tym:
a. zadania powierzone – gimnazja, szkoły podstawowe, przedszkola:
w tym:
remonty
awarie
kontrole stanu technicznego
Zostały zakończone lub są w trakcie realizacji prace w:

12 519 000 zł
9 876 200 zł
1 742 800 zł
900 000 zł
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88 przedszkolach,
93 gimnazjach i szkołach podstawowych,
19 zespołach szkół.
b. remonty ponadgimnazjalnych szkół: ogólnokształcących, zawodowych, specjalnych, muzycznych,
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno - pedagogicznych, burs,
młodzieŜowych domów kultury i placówek sportowo-rekreacyjnych:
remonty
2 853 000 zł
kontrole stanu technicznego
525 000 zł
W ramach ww. środków zostały zakończone lub są w trakcie realizacji prace w 53 placówkach.
c. zadania priorytetowe, remonty placówek oświatowo-wychowawczych

630 700 zł.

Zostały zakończone lub są w trakcie realizacji prace finansowane lub dofinansowywane w:
9 przedszkolach,
12 gimnazjach i szkołach podstawowych,
2 zespołach szkół i szkołach integracyjnych
1 liceum ogólnokształcącym
d. remonty pozostałe (m.in. adaptacje pomieszczeń, monitoring)
Zostały wykonane lub są w trakcie realizacji prace w 63 placówkach
e. remonty harcówek

2 253 150 zł

100 000 zł

II. REMONTY ze środków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa – 2 776 000 zł:
zostały wykonane lub są w trakcie realizacji prace w 9 placówkach oświatowych.

III. INWESTYCJE:
W budŜecie Miasta Krakowa na 2009 rok na inwestycje programowe w zakresie oświaty i wychowania
przeznaczono kwotę 24 873 100 zł (w tym 84 300 zł zakupy inwestycyjne). Zadania zostały ujęte w następujących programach:
- Budowa i przebudowa placówek oświatowo-wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych, w tym:
budowa i modernizacja sal gimnastycznych – 5 placówek,
budowa i rozbudowa przedszkoli – 2 placówki,
budowa i rozbudowa szkół – 3 placówki,
budowa i modernizacja boisk szkolnych (w tym boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej) –
13 placówek,
modernizacja – 2 placówki,
opracowanie dokumentacji – 16.
- Likwidacja barier architektonicznych – 4 placówki.
- Poprawa bezpieczeństwa publicznego – 5 placówek.
Dodatkowo na zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe
zaplanowano kwotę w wysokości 240 900 zł.
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Realizacja remontów w 2009 roku - zadania powierzone
stan na 31.08.2009 r.

ZEO KRAKÓW-ZACHÓD
Lp.

Placówka

Zakres remontu

Zadanie
zrealizowane

Przewidywany
termin
zakończenia

Przedszkola
1

Przedszkole nr 1

wymiana stolarki okiennej

październik

2

Przedszkole nr 4

remont pękniętej ściany

tak

3

Przedszkole nr 9

remont schodów zewnętrznych

tak

4

Przedszkole nr 12

remont elewacji

tak

5

Przedszkole nr 14

doposaŜenie ogrodu przedszkolnego

6

Przedszkole nr 20

wymiana stolarki drzwiowej

tak

7

Przedszkole nr 29

remont dachu

tak

8

Przedszkole nr 38

wymiana stolarki okiennej

wrzesień

9

Przedszkole nr 61

montaŜ kabiny natryskowej oraz brodzika

wrzesień

10

Przedszkole nr 65

remont zaplecza sanitarno-socjalnego
personelu

tak

11

Przedszkole nr 78

modernizacja tablic elektrycznej

tak

12

Przedszkole nr 78 filia

remont pokrycia dachu z obróbkami

tak

13

Przedszkole nr 79

remont sanitariatów wraz z instalacją
wod-kan

tak

14

Przedszkole nr 80

remont dachu

tak

15

Przedszkole nr 82

remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi

tak

16

Przedszkole nr 83

remont schodów zewnętrznych i ogrodzenia

tak

17

Przedszkole nr 114

remont tarasu oraz wymiana chodnika
w ogródku

18

Przedszkole nr 122

remont podłóg w salach

tak

19

Przedszkole nr 123

remont bramy z furtką

tak

wrzesień

wrzesień
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20

Przedszkole nr 124

adaptacja pomieszczeń na zmywalnię

tak

21

Przedszkole nr 130

remont kuchni i zaplecza

tak

22

Przedszkole nr 138

dostosowanie kuchni do HACCP

tak

23

Przedszkole nr 139

wymiana instalacji i grzejników elektrycznych oraz ułoŜenie podłogi z płytek w szatni

tak

24

Przedszkole nr 162

wymiana stolarki okiennej

tak

25

Przedszkole nr 162 - filia

remont sanitariatu

tak

26

Przedszkole nr 165

remont dachu

tak

27

Przedszkole nr 178

wymiana stolarki okiennej

tak

28

Przedszkole Niepubliczne „Pod
Gwiazdkami”

wymiana stolarki okiennej

tak

29

Przedszkole Niepubliczne „Iskierka”

remont tarasu

październik

Szkoły podstawowe
30

Szkoła Podstawowa nr 1

wymiana stolarki okiennej

tak

31

Szkoła Podstawowa nr 2

remont sanitariatów oraz c.w.u

tak

32

Szkoła Podstawowa nr 3

remont instalacji elektrycznej

tak

33

Szkoła Podstawowa nr 4

usunięcie zagrzybień oraz wymiana
stolarki drzwiowej

tak

34

Szkoła Podstawowa nr 7

remont dachu

tak

35

Szkoła Podstawowa nr 11

remont schodów zewnętrznych

tak

36

Szkoła Podstawowa nr 16

odgrzybianie i malowanie szatni, remont sanitariatów oraz malowanie
korytarzy

tak

37

Szkoła Podstawowa nr 18

remont stolarki okiennej

tak

38

Szkoła Podstawowa nr 22

wymiana stolarki okiennej

39

Szkoła Podstawowa nr 31

wymiana stolarki okiennej

tak

40

Szkoła Podstawowa nr 38

remont dachu

tak

41

Szkoła Podstawowa nr 48

dostosowanie kuchni do HACCP

tak

wrzesień

24

42

Szkoła Podstawowa nr 50

remont sanitariatów

wrzesień

43

Szkoła Podstawowa nr 58

remont dachu

tak

44

Szkoła Podstawowa nr 64

remont kanalizacji oraz wymiana stolarki okiennej

tak

45

Szkoła Podstawowa nr 67

dostosowanie kuchni do norm HACCP
oraz remont kanalizacji burzowej

tak

46

Szkoła Podstawowa nr 68

remont dachu nad halą sportową oraz
wymiana stolarki okiennej

tak

47

Szkoła Podstawowa nr 68 oddziały
przedszkolne

malowanie pomieszczeń

tak

48

Szkoła Podstawowa nr 72

wykonanie opaski wokół budynku sali
gimnastycznej

tak

49

Szkoła Podstawowa nr 93

wymiana stolarki okiennej

tak

50

Szkoła Podstawowa nr 95

remont instalacji c.o. oraz wymiana
przeszkleń i stolarki okiennej

tak

51

Szkoła Podstawowa nr 109

remont dachu i doprowadzenie c.w.u.
do sanitariatów

tak

52

Szkoła Podstawowa nr 113

remont kuchni oraz kominów wentylacyjnych

tak

53

Szkoła Podstawowa nr 114

wymiana podłóg, przeszkleń oraz stolarki okiennej

tak

54

Szkoła Podstawowa nr 138

wymiana instalacji centralnego ogrzewania

tak

55

Szkoła Podstawowa nr 153

malowanie ogrodzenia

tak

Gimnazja
56

Gimnazjum nr 1

remont instalacji c.o. oraz instalacji
elektrycznej

57

Gimnazjum nr 4

5malowanie korytarzy, remont bramy
wejściowej oraz wymiana stolarki
okiennej

58

Gimnazjum nr 9

remont sali gimnastycznej

tak

59

Gimnazjum nr 13

remont dachu

tak

60

Gimnazjum nr 16

projekt remontu instalacji wod-kan,
wentylacyjnej i kominowej

tak

61

Gimnazjum nr 20

wymiana stolarki okiennej

tak

tak
październik

Zespoły szkól ogólnokształcących
62

Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 9

remont kanalizacji sanitarnej

tak

25

63

Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 51

remont izolacji, remont sali gimnastycznej z zapleczem oraz montaŜ krat
w oknach

tak

Zespoły szkół specjalnych
64

Zespół Szkół Specjalnych nr 4

wymiana stolarki okiennej

tak

Zespoły szkół ogólnokształcących integracyjnych
65

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Integracyjnych nr 1

remont i ocieplenie dachu kuchni oraz
ocieplenie ścian po azbeście

tak

Realizacja remontów w 2009 roku – zadania powierzone
stan na 31.08.2009

ZEO KRAKÓW – POŁUDNIE
Lp.

Placówka

Zakres remontu

Zadanie
zrealizowane

Przewidywany
termin
zakończenia

Przedszkola
1

Przedszkole nr 5

remont elewacji (tynk strukturalny)

wrzesień

2

Przedszkole nr 6

remont sanitariatów

tak

3

Przedszkole nr 10

malowanie sal

tak

4

Przedszkole nr 28

remont sanitariatów

tak

5

Przedszkole nr 32

remont sanitariatów

tak

6

Przedszkole nr 33

remont kuchni

tak

7

Przedszkole nr 35

remont tarasów
opracowanie projektu podjazdu do
wejścia głównego i dostosowanie
łazienek dla osób niepełnosprawnych

8

Przedszkole nr 36

remont elewacji

tak

9

Przedszkole nr 49

remont instalacji elektrycznej

tak

10

Przedszkole nr 57

remont elewacji

11

Przedszkole nr 71

wykonanie izolacji pionowej i
usunięcie zagrzybień

tak

12

Przedszkole nr 87

remont sanitariatów

tak

październik
wrzesień

wrzesień

26

13

Przedszkole nr 91

remont kuchni wraz z wymianą
instalacji elektrycznej

tak

14

Przedszkole nr 92

wymiana stolarki drzwiowej

tak

15

Przedszkole nr 92 - filia

rozbiórka i wykonanie schodów wraz z
izolacją przyziemia budynku

tak

16

Przedszkole nr 95

remont parkietu

tak

17

Przedszkole nr 127

remont sanitariatów z wymianą
instalacji wod-kan

tak

18

Przedszkole nr 132

wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, remont sanitariatów

tak

19

Przedszkole nr 133

remont ogrodzenia

tak

20

Przedszkole nr 140

wymiana stolarki okiennej, remont
chodników przed wejściem do
budynku

tak

21

Przedszkole nr 145

klatka schodowa na poddasze

22

Przedszkole nr 150

remont ogrodzenia

23

Przedszkole nr 154

remont parkietu

tak

24

Przedszkole nr 163

zakup i wymiana kotła gazowego
c.c.w. i prace instalacyjnomodernizacyjne, remont sanitariatów

tak

25

Przedszkole nr 176

remont sanitariatów

tak

26

Przedszkole nr 180

remont tarasu

tak

wrzesień
październik

Szkoły podstawowe
27

Szkoła Podstawowa nr 25

remont i modernizacja szatni

28

Szkoła Podstawowa nr 26

remont dachu

29

Szkoła Podstawowa nr 27

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

30

Szkoła Podstawowa nr 29

remont dachu

tak

31

Szkoła Podstawowa nr 30

wymiana stolarki okiennej, wykonanie
izolacji pionowej wraz z usunięciem
zagrzybień

tak

32

Szkoła Podstawowa nr 40

wymiana stolarki okiennej oraz remont
dachu

tak

33

Szkoła Podstawowa nr 41

wymiana parkietu

34

Szkoła Podstawowa nr 43

remont instalacji elektrycznej,
malowanie

październik
tak
październik

wrzesień
tak

27

35

Szkoła Podstawowa nr 43 filia

wymiana wykładziny i malowanie sali

tak

36

Szkoła Podstawowa nr 53

remont sanitariatów wraz z instalacją
wod-kan

tak

37

Szkoła Podstawowa nr 54

odprowadzenie wody opadowej z
dziedzińca

tak

38

Szkoła Podstawowa nr 55

doprowadzenie ciepłej wody do
sanitariatów

tak

39

Szkoła Podstawowa nr 61

remont sanitariatów

tak

40

Szkoła Podstawowa nr 66

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

tak

41

Szkoła Podstawowa nr 97

remont podłóg, wymiana stolarki
drzwiowej, remont kanalizacji
sanitarnej zewnętrznej

tak

42

Szkoła Podstawowa nr 111

remont dachu

tak

43

Szkoła Podstawowa nr 123

wymiana instalacji elektrycznej,
remont posadzki

tak

44

Szkoła Podstawowa nr 132

remont dachu

45

Szkoła Podstawowa nr 133

wykonanie izolacji pionowej i
usunięcie zagrzybień

tak

46

Szkoła Podstawowa nr 134

remont elewacji, remont sanitariatu na
piętrze

tak

47

Szkoła Podstawowa nr 137

wykonanie izolacji pionowej i
usunięcie zagrzybień, przełoŜenie
opaski

48

Szkoła Podstawowa nr 162

wymiana cięgieł w oknach sali
gimnastycznej

grudzień

wrzesień
tak

Gimnazja
49

Gimnazjum nr 21

remont dachu nad przewiązką,
wymiana okna na korytarzu i remont
pionu wod-kan

50

Gimnazjum nr 22

remont sanitariatów

51

Gimnazjum nr 24

remont sanitariatów

tak

52

Gimnazjum nr 27

remont kapitalny dachu

tak

53

Gimnazjum nr 28

remont dachu

tak

54

Gimnazjum nr 29

remont dachu

tak

55

Gimnazjum nr 35

malowanie dachu

tak

56

Gimnazjum nr 51 (w ZSZ nr 3)

usunięcie zarysowań ścian

tak

tak
wrzesień

28

konstrukcyjnych

Zespoły szkół ogólnokształcących
57

Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 12

malowanie klatek schodowych

tak

58

Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 15

remont parkietu w sali gimnastycznej
wymiana stolarki okiennej

tak

59

Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 17

remont dachu z częściową wymianą
obróbek blacharskich
wymiana płytek w salach na II p.

tak

60

Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 35

remont szatni i holu
wymiana stolarki okiennej

tak

61

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Integracyjnych nr 2

wymiana stolarki okiennej
wymiana, cyklinowanie i malowanie
parkietu w auli; wymiana wykładziny
na antypoślizgową w salach
lekcyjnych

tak

62

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Integracyjnych nr 3

remont dachu, wymiana podłóg w
salach

tak

63

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Integracyjnych nr 4

remont stolarki okiennej
remont kuchni

tak

64

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Integracyjnych nr 7

remont wejścia
wymiana stolarki okiennej

tak

wrzesień

29

Realizacja remontów w 2009 roku – zadania powierzone
stan na 31.08.2009 r.

ZEO KRAKÓW - WSCHÓD
Lp.

Placówka

Zakres remontu

Zadanie
zrealizowane

Przewidywany
termin
zakończenia

Przedszkola
1

Przedszkole nr 46

remont dachu

tak

2

Przedszkole nr 63

prace remontowe w placówce

tak

3

Przedszkole nr 63 f

prace remontowe w placówce

tak

4

Przedszkole nr 64

wymiana stolarki drzwiowej

tak

5

Przedszkole nr 88

remont dachu

tak

6

Przedszkole nr 94

remont ogrodzenia

tak

7

Przedszkole nr 96

remont sanitariatu

tak

8

Przedszkole nr 97

malowanie

tak

9

Przedszkole nr 99

remont tarasu

10

Przedszkole nr 100

remont tarasu

tak

11

Przedszkole nr 102

wymiana stolarki okiennej

tak

12

Przedszkole nr 104

wykonanie izolacji pionowej i usunięcie zagrzybień

13

Przedszkole nr 107

remont elewacji frontowej

tak

14

Przedszkole nr 108

kontynuacja wymiany stolarki okiennej oraz remont kuchni

tak

15

Przedszkole nr 110

wymiana stolarki okiennej, malowanie
sal oraz remont łazienek

tak

16

Przedszkole nr 111

prace remontowe w placówce

tak

17

Przedszkole nr 113

remont kuchni

tak

18

Przedszkole nr 115

remont bieŜący

tak

wrzesień

wrzesień

30

19

Przedszkole nr 116

remont elewacji

tak

20

Przedszkole nr 117

adaptacja pomieszczeń dla celów dydaktycznych

21

Przedszkole nr 120

remont sanitariatów

tak

22

Przedszkole nr 125

remont sanitariatów

tak

23

Przedszkole nr 142

remont kuchni

tak

24

Przedszkole nr 143

wymiana okien

25

Przedszkole nr 144

wymiana stolarki okiennej

tak

26

Przedszkole nr 148

remont dachu

tak

27

Przedszkole nr 151

wymiana parkietu

tak

28

Przedszkole nr 152

cyklinowanie parkietu oraz remont
nawierzchni tarasów

tak

29

Przedszkole nr 177

wymiana stolarki okiennej oraz dostosowanie kuchni do norm HACCP

tak

30

Przedszkole nr 182

kontynuacja remontu kuchni

31

Przedszkole nr 185

remont kuchni oraz wymiana płytek
PCV

tak

32

Przedszkole nr 187

malowanie klatki schodowej oraz dostosowanie kuchni do norm HACCP

tak

październik

październik

listopad

Szkoły podstawowe
33

Szkoła Podstawowa nr 37

remont dojść do szkoły

tak

34

Szkoła Podstawowa nr 52

wymiana instalacji elektrycznej oraz
remont posadzki

tak

35

Szkoła Podstawowa nr 74

wykonanie opaski wokół budynku
wraz z odwodnieniem oraz wymiana
stolarki okiennej

tak

36

Szkoła Podstawowa nr 78

wymiana instalacji elektrycznej

tak

37

Szkoła Podstawowa nr 82

wymiana stolarki okiennej

tak

38

Szkoła Podstawowa nr 85

ułoŜenie płytek podłogowych, modernizacja wentylacji oraz wymiana stolarki okiennej

tak

39

Szkoła Podstawowa nr 86

remont dachu

40

Szkoła Podstawowa nr 88

wymiana podłóg z PCV na korytarzach
oraz wymiana drzwi wewnętrznych

wrzesień
tak

31

41

Szkoła Podstawowa nr 89

wymiana podłóg z PCV

tak

42

Szkoła Podstawowa nr 92

wymiana posadzek PCV oraz wymiana
stolarki okiennej na sali gimnastycznej

tak

43

Szkoła Podstawowa nr 100

malowanie sal

tak

44

Szkoła Podstawowa nr 101

remont schodów oraz wymiana stolarki
okiennej

tak

45

Szkoła Podstawowa nr 104

remont ogrodzenia

tak

46

Szkoła Podstawowa nr 126

wymiana stolarki okiennej oraz malowanie klatek schodowych i korytarza

tak

47

Szkoła Podstawowa nr 129

wymiana stolarki okiennej

tak

48

Szkoła Podstawowa nr 130

prace malarskie

tak

49

Szkoła Podstawowa nr 140

zabezpieczenie filara przy wejściu oraz
wymiana stolarki okiennej

tak

50

Szkoła Podstawowa nr 142

wymiana ogrodzenia

tak

51

Szkoła Podstawowa nr 144

wymiana przeszkleń na klatkach schodowych oraz wymiana stolarki okiennej

tak

52

Szkoła Podstawowa nr 155

ekspertyza dot. sali gimnastycznej,
wymiana stolarki okiennej oraz wymiana drzwi ewakuacyjnych

tak

53

Szkoła Podstawowa nr 156

malowanie korytarzy, klatek schodowych wraz z wymianą oświetlenia

tak

Gimnazja
54

Gimnazjum nr 37

remont centralnego ogrzewania

tak

55

Gimnazjum nr 39

remont dachu oraz malowanie korytarzy i klatek schodowych

tak

56

Gimnazjum nr 41

wymiana stolarki okiennej

tak

57

Gimnazjum nr 42

remont zmywalni naczyń

tak

58

Gimnazjum nr 43

wymiana podłogi w salach, malowanie
sal

tak

59

Gimnazjum nr 44

wymiana stolarki okiennej

tak

60

Gimnazjum nr 45

remont zaplecza sali gimnastycznej

tak

61

Gimnazjum nr 48

wymiana podłóg z płytek PCV

tak

62

Gimnazjum nr 50

remont kuchni

tak

32

Zespoły szkół ogólnokształcących
63

Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 14

kontynuacja remontu kuchni oraz cyklinowanie parkietu

tak

64

Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 16

remont chodnika przed wejściem

tak

65

Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 52

remont dachu wraz z ofasowaniem

tak

Zespoły szkół ogólnokształcących integracyjnych
66

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Integracyjnych nr 5

remont parkietu

tak

67

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Integracyjnych nr 6

malowanie sal, wymiana okien, remont
boiska, remont zmywalni

tak

Zespoły szkół ogólnokształcących sportowych
68

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Sportowych nr 1

wymiana stolarki okiennej i drzwi
wejściowych

69

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Sportowych nr 2

remont dachu

tak
październik

Zespoły szkół specjalnych
70

projekt podłączenia szkoły do MPEC-u
oraz remont parkingu

Zespół Szkół Specjalnych nr 6

tak

Realizacja remontów na 2009 rok - zadania powiatu
stan na 30.08.2009 r.

Lp.

Placówka

Zakres remontu



Zadanie
zrealizowane

Przewidywany
termin
zakończenia

Zespoły szkół ogólnokształcących

1

Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 2

wymiana stolarki okiennej

2

Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 3

remont kominów

3

Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 4

kontynuacja remontu dachu

tak

4

Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 6

wymiana stolarki okiennej

tak

5

Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 7

wymiana instalacji elektrycznej

tak

tak
wrzesień

33

6

Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 8

wymiana stolarki drzwiowej

tak

7

Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 9

wymiana instalacji elektrycznej i
oświetlenia sali gimnastycznej

tak

8

Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 11

remont parkietu na korytarzu II piętra,
odwodnienie terenu

tak

9

Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 12

remont korytarzy i klatek schodowych

tak

10

Centrum Edukacyjne

wymiana instalacji elektrycznej i remont budynku przy ul. Krupniczej 38
remont sal i pracowni w XXVII LO

wrzesień

Licea ogólnokształcące
11

I Liceum Ogólnokształcące

wymiana stolarki okiennej

tak

12

II Liceum Ogólnokształcące

wykonanie zaleceń p-poŜ.

tak

13

V Liceum Ogólnokształcące

remont sufitu sali gimnastycznej – I
etap

tak

14

VI Liceum Ogólnokształcące

realizacja zaleceń p-poŜ

15

VII Liceum Ogólnokształcące

remont sanitariatów

tak

16

VIII Liceum Ogólnokształcące

wykonanie bramy wjazdowej p-poŜ.
i dojścia na boisko

tak

17

X Liceum Ogólnokształcące

wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej

tak

18

XIII Liceum Ogólnokształcące

przyłączenie instalacji c.o. sali gimnastycznej do instalacji szkoły

tak

19

XIV Liceum Ogólnokształcące

wymiana instalacji elektrycznej

tak

20

XVI Liceum Ogólnokształcące

remont sali gimnastycznej

tak

21

XX Liceum Ogólnokształcące

instalacja ciepłej wody w sanitariatach

tak

22

XXI Liceum Ogólnokształcące

wymiana drzwi do pracowni komputerowej

tak

23

XXIX Liceum Ogólnokształcące

remont schodów zewnętrznych

październik

październik

Szkoły zawodowe
24

Zespół Szkół Chemicznych

wykonanie projektu wymiany instalacji elektrycznej

25

Zespół Szkół Ekonomicznych
nr 1

wymiana instalacji elektrycznej

tak

26

Zespół szkół Ekonomicznych nr 2

wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych

tak

wrzesień

34

27

Zespół Szkół nr 1

28

adaptacja mieszkania słuŜbowego na
Zespół Szkół Gastronomicznych nr
salę lekcyjną
2
remont gzymsów

29

Zespół Szkół GeodezyjnoDrogowych i Gospodarki Wodnej

wykonanie instalacji ciepłej wody
uŜytkowej w sanitariatach oraz na
zapleczu sali gimnastycznej

tak

30

Zespół Szkół Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa

wymiana stolarki okiennej

tak

31

Zespół Szkół InŜynierii Środowiska remont dachu w internacie
i Melioracji

32

Zespół Szkół Łączności

wymiana stolarki okiennej

33

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2

remont instalacji kanalizacyjnej

34

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3

modernizacja instalacji c.o.

tak

35

Zespół Szkół PoligraficznoKsięgarskich

remont wentylacji w warsztatach oraz
doprowadzenie cwu do sanitariatów

tak

36

Zespół Szkół Przemysłu SpoŜywczego

remont sanitariatów

tak

37

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1

wymiana stolarki okiennej

tak

38

Zespół Szkół Energetycznych

wymiana stolarki okiennej

tak

modernizacja węzła cieplnego



wrzesień

tak

październik
tak
październik

Zespoły szkół specjalnych

Zespół Szkół Specjalnych nr 11

modernizacja sanitariatów
montaŜ podnośnika dla osób niepełnosprawnych

tak

39

40

Zespół Szkół Specjalnych nr 14

remont ogrodzenia

tak

październik

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
41

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy nr 1

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

tak

42

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy nr 4

wymiana tablicy głównej oraz remont
podłogi

tak

43

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy nr 6

remont kuchni

tak

44

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

remont kominów i montaŜ siatek zabezpieczających

tak

35

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
45

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna nr 3

remont dachu

październik

Bursy szkolnictwa ponadpodstawowego
46

Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1

remont zaplecza kuchni

tak

47

Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3

wymiana płytek PCV na korytarzu
wymiana chodnika od frontu

tak

Szkoły muzyczne
48

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II
st., ul. Józefińska 10

adaptacja pomieszczeń po lokalu
mieszkalnym

tak

MłodzieŜowe domy kultury
49

Staromiejskie Centrum Kultury
MłodzieŜy

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

tak

50

MDK Na Wrzosach

instalacja ciepłej wody uŜytkowej

tak

51

MDK Dom Harcerza

zakup mebli i pomocy dydaktycznych

tak

52

MDK im. J. Korczaka

remont zewnętrznych schodów

tak

53

MDK – al. 29 Listopada

usunięcie zagrzybienia fundamentów,
remont ścian

grudzień

Realizacja remontów w 2009 roku - zadania priorytetowe:
stan na 31.08.2009 r.

ZEO KRAKÓW-ZACHÓD
lp.

Placówka

Zakres remontu

Zadanie zre- Przewidywany
termin zakońalizowane
czenia

Przedszkola
1

Przedszkole nr 38

wymiana stolarki okiennej, remont
sanitariatów

wrzesień

2

Przedszkole nr 55

remont bieŜący

wrzesień

3

Przedszkole nr 75

remont tarasu

4

Przedszkole nr 77

przebudowa schodów zewnętrznych

5

Przedszkole nr 119

remont schodów wejściowych

tak

6

Przedszkole nr 137

adaptacja pomieszczeń

tak

tak
wrzesień

36

Szkoły podstawowe
7

Szkoła Podstawowa nr 21

wymiana stolarki okiennej

tak

8

Szkoła Podstawowa nr 31

wymiana stolarki okiennej

tak

9

Szkoła Podstawowa nr 32

remont ogrodzenia

tak

10 Szkoła podstawowa nr 36

wymiana stolarki okiennej

tak

11 Szkoła Podstawowa nr 58

wymiana stolarki okiennej

tak

12 Szkoła Podstawowa nr 72

remont izolacji pionowej

tak

13 Szkoła Podstawowa nr 113

wymiana stolarki okiennej

tak

Gimnazja
14 Gimnazjum nr 17

malowanie korytarzy, wymiana stolarki okiennej

tak

Zespoły szkół ogólnokształcących
15 Zespół Szkół Ogólnokształcących montaŜ piłkochwytów

tak

16 Zespół Szkół Ogólnokształcących remont stolarki okiennej i koszy na

tak

nr 9

Integracyjnych nr 1

boisku

Szkoły zawodowe i licea
17 XIV Liceum Ogólnokształcące

remont pomieszczeń siłowni

tak

Realizacja remontów w 2009 roku - zadania priorytetowe:
stan na 31.08.2009 r.

ZEO KRAKÓW – POŁUDNIE
Lp.

Placówka

Zakres remontu

Zadanie
zrealizowane

Przewidywany
termin
zakończenia

Przedszkola
1

Przedszkole nr 23

remont opaski wokół budynku

tak

2

Przedszkole nr 36

remont elewacji

tak

3

Przedszkole nr 51

remont sanitariatów

tak

4

Przedszkole nr 67

remont parkietu w salach

tak

37

5

Przedszkole nr 67 filia

zakup ogrodowych mat wiklinowych

6

Przedszkole nr 92

wymiana stolarki okiennej

tak

7

Przedszkole nr 92 filia

wymiana stolarki drzwiowej

tak

8

Przedszkole nr 95

remont parkietu

tak

9

Przedszkole nr 133

remont urządzeń na placu zabaw

tak

remont ogrodzenia

tak

10 Przedszkole nr 133 filia

wrzesień

Szkoły podstawowe
11 Szkoła Podstawowa nr 26

wymiana stolarki okiennej

tak

12 Szkoła Podstawowa nr 29

wymiana stolarki okiennej

tak

13 Szkoła Podstawowa nr 43

wymiana instalacji elektrycznej i malowanie

tak

14 Szkoła Podstawowa nr 43 filia

monitoring wizyjny – zakup i montaŜ
kamer

tak

15 Szkoła Podstawowa nr 61

remont sanitariatów

tak

16 Szkoła Podstawowa nr 62

remont dachu – obróbki kominiarskie

tak

17 Szkoła Podstawowa nr 65

wymiana stolarki drzwiowej

18 Szkoła Podstawowa nr 66

remont chodnika

tak

19 Szkoła Podstawowa nr133

remont parkietu

tak

20 Szkoła Podstawowa nr 134

Remont sanitariatu (roboty instalacyjne)

tak

oddziały przedszkolne

październik

Gimnazja
21 Gimnazjum nr 22

remont sanitariatów

tak

22 Gimnazjum nr 24

wymiana stolarki okiennej

tak

23 Gimnazjum nr 29

remont sal lekcyjnych oraz sanitariatów

24 Gimnazjum nr 34

wymiana stolarki okiennej

listopad
tak

Realizacja remontów w 2009 roku – pozostałe zadania
Stan na 31.08.09

Lp.

Placówka

Zakres remontu

Zadanie
zrealizowane

1

II Liceum Ogólnokształcące

remont boiska

tak

2

Zespół Szkół Budowlanych nr 2

montaŜ okna oddymiającego

tak

3

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2

remont sanitariatów

tak

Przewidywany
termin
zakończenia

38

4

Zespół Szkół Energetycznych

wymiana stolarki okiennej

wrzesień

5

Zespół Szkół Gastronomicznych nr remont sal lekcyjnych, adaptacje po1
mieszczeń

6

Zespół Szkół OdzieŜowych nr 1

wymiana stolarki okiennej

7

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

remont kuchni i stołówki, malowanie
pomieszczeń po awarii, remont parkietu
w internacie

8

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Integracyjnych nr 2

wymiana stolarki okiennej

9

Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 10

remont szatni

tak

10

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy nr 5

wymiana stolarki okiennej

tak

11

Przedszkole nr 14

adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówki

tak

12

Przedszkole nr 29

adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówki

tak

13

Przedszkole nr 38

adaptacja pomieszczeń po Poczcie Polskiej

tak

14

Przedszkole nr 58

realizacja decyzji StraŜy PoŜarnej, adaptacja sali na oddział przedszkolny

tak

15

Przedszkole nr 62

projekt adaptacji budynku przy ul. Prądnickiej 72 na potrzeby przedszkola

16

Przedszkole nr 123

adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówki

tak

17

Szkoła Podstawowa nr 25

modernizacja sanitariatów

tak

18

Szkoła Podstawowa nr 30

remont izolacji budynku

19

Szkoła Podstawowa nr 40

adaptacja sali lekcyjnej na oddziały
przedszkolne

20

Szkoła Podstawowa nr 41

remont sali gimnastycznej

tak

21

Szkoła Podstawowa nr 89

adaptacja sali lekcyjnej na oddziały
przedszkolne

tak

22

Szkoła Podstawowa nr 95

remont sal dla oddziałów „0”

tak

23

Szkoła Podstawowa nr 97

adaptacja sali lekcyjnej na oddziały
przedszkolne

tak

24

Szkoła Podstawowa nr 109

adaptacja sali lekcyjnej na oddziały
przedszkolne

tak

25

Szkoła Podstawowa nr 117

remont podłogi sali gimnastycznej
adaptacja sali lekcyjnej na oddziały
przedszkolne

tak

26

Szkoła Podstawowa nr 123

adaptacja sali lekcyjnej na oddziały
przedszkolne

27

Gimnazjum nr 22

remont ogrodzenia

wrzesień

28

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

remont kapitalny dachu

wrzesień

tak
wrzesień
tak
wrzesień

listopad

grudzień
październik

październik

39

Kraków-Nowa Huta
29

MDK „Dom Harcerza”

adaptacja 2 sal na oddziały przedszkolne

30

ZEO Kraków Zachód

remont pomieszczeń zajmowanych
przez harcówki

31

ZEO Kraków Zachód

adaptacja pomieszczeń przy ul. Przyzby
na oddziały dla Przedszkola nr 10

tak
październik
tak

Realizacja remontów na 2009 rok – środki SKOZK
stan na 31.08.2009 r.

Lp.

Placówka

Zakres remontu

Zadanie
zrealizowane

Przewidywany
termin
zakończenia

1

Szkoła Podstawowa nr 16

konserwacja elewacji

2

I Liceum Ogólnokształcące

rekonstrukcja stolarki

3

V Liceum Ogólnokształcące

kontynuacja remontu elewacji

wrzesień

4

VI Liceum Ogólnokształcące
i Gimnazjum nr 3

rozpoczęcie konserwacji elewacji i
wymiany stolarki okiennej

listopad

5

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1

konserwacja elewacji tylnej oraz
holu na parterze

6

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1

remont dachu

7

Zespół Szkół Chemicznych

konserwacja elewacji

8

MDK „Fort 49 Krzesławice”

kontynuacja prac przy przedbramiu

wrzesień
tak

tak
wrzesień
tak
październik

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2009 roku
stan na 31.08.2009 r.
Lp.

Nazwa zadania

Zakres na rok 2009

Stan realizacji

Plan
wydatków
[zł]

Budowa i przebudowa placówek oświatowo-wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych
1

Szkoła Podstawowa Nr 62,
ul. Ćwikłowa 1

2

Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2,
os. Teatralne 35 - budowa sali
gimnastycznej

3

Szkoła Podstawowa Nr 66,
ul. Skotnicka 86 - budowa sali
gimnastycznej

Zakup pierwszego wyposaŜenia sali
gimnastycznej o wym. 12 x 24 m i pionu Ŝywieniowego.
Zakończenie budowy sali gimnastycznej o wymiarach 26 x 38 m wraz z zapleczem i aulą.
Modernizacja istniejącej sali gimnastycznej.
Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły.
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej o wym. 12 x 24 wraz z zapleczem.
Pierwsze wyposaŜenie.

zrealizowano

500.000

zrealizowano

1.130.000

zrealizowano

1.350.000

40

Lp.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Nazwa zadania

Zakres na rok 2009

Stan realizacji

Zakończenie rozbudowy przedszkola
o 4 oddziały wraz z zapleczem do wyPrzedszkole Nr 5,
zakończenie
dawania posiłków.
ul. Zachodnia 6a - rozbudowa
październik
Modernizacja pionu Ŝywieniowego.
Pierwsze wyposaŜenie.
Szkoła Podstawowa Nr 68,
Kontynuacja rozbudowy szkoły o pow trakcie
ul. Porzeczkowa 3 - rozbudowa mieszczenia dydaktyczne.
realizacji
Dokończenie budowy oświetlenia zewnętrznego, wykonanie nawierzchni
Zespół Szkół Ogólnokształcąboisk i bieŜni, budowa ciągów piecych Integracyjnych Nr 4,
zakończenie
szych, obiektów małej architektury.
październik
ul. śabia 20 - budowa boisk
WyposaŜenie boisk szkolnych.
szkolnych
Wykonanie ciągu pieszego łączącego
budynek szkoły z boiskami szkolnymi.
Szkoła Podstawowa Nr 22,
Modernizacja boiska do piłki noŜnej.
zakończenie
ul. Chmielowskiego 1 - moderZagospodarowanie terenu.
wrzesień
nizacja boiska szkolnego
Szkoła Podstawowa Nr 156, ul. Zakończenie budowy boiska szkolnego
zrealizowano
Centralna 39 - budowa boiska
(II etap).
szkolnego
Zagospodarowanie terenu.
Modernizacja Międzyszkolnego Modernizacja niecki basenu pływackieBasenu Pływackiego, ul. F.
go wraz z instalacją uzdatniania wody
zrealizowano
Nullo 23
basenowej.
Opracowanie dokumentacji projektowej
rozbudowy szkoły (dobudowa skrzydła
i powiększenie powierzchni o 21 sal,
Rozszerzenie oferty edukacyj- budowa auli koncertowej, częściowa
w trakcie uzynej poprzez rozbudowę Szkoły adaptacja strychu w istniejącym budynskiwania poMuzycznej I i II stopnia w Kra- ku, dostosowanie budynku do wymagań
zwolenia na
kowie
budowę
osób niepełnosprawnych. WyposaŜenie
auli koncertowej i sal lekcyjnych.)
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowę.
SOSW dla Dzieci NiewidoModernizacja kuchni wraz z wyposaŜezrealizowano
mych i Słabowidzących,
niem - etap I.
ul. Tyniecka 6 - modernizacja
Zespół Szkół
Ekonomicznych Nr 3,
Modernizacja sali gimnastycznej.
zakończenie
październik
ul. Miechowity 6 - moderniza- Modernizacja boiska szkolnego.
cja sali gimnastycznej i boiska
Opracowanie materiałów do wniosku o
decyzję lokalizacyjną dla rozbudowy
szkoły o aulę.
Szkoła Muzyczna I stopnia
w trakcie uzyZłoŜenie wniosku o wydanie decyzji
Nr 1, ul. Pilotów 51 - rozbudoskiwania decyULICP.
wa
zji o ULICP
Opracowanie dokumentacji projektowej
do złoŜenia wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę.
Opracowanie koncepcji – budowa gimnazjum wraz z pomieszczeniami dla
Budowa szkoły podstawowej
w trakcie
filii biblioteki i infrastrukturą sportową.
i gimnazjum, ul. Bartla
realizacji
Opracowanie koncepcji – budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą

Plan
wydatków
[zł]

2.200.000

3.000.000

520.000

300.000

330.000

750.000

97.300

450.000

700.000

100.000

200.000

41

Lp.

Nazwa zadania

15

Gimnazjum Nr 20,
ul. Senatorska 35 - budowa
boiska wielofunkcyjnego

16

Szkoła Podstawowa Nr 50,
ul. Katowicka 28 - budowa sali
gimnastycznej

17

18

19

20

21

22

23

24

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2,
ul. Lipińskiego 2 - budowa
boiska wielofunkcyjnego
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, os. Dywizjonu 303
nr 66 - budowa boiska wielofunkcyjnego
Szkoła Podstawowa Nr 113, ul.
Stachiewicza 33 - przebudowa
boiska wielofunkcyjnego

Zakres na rok 2009
sportową.
Opracowanie koncepcji – budowa
przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu.
Opracowanie dokumentacji projektowej
– budowa szkoły podstawowej wraz z
infrastrukturą sportową.
Opracowanie dokumentacji projektowej.
Zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
Budowa boiska wielofunkcyjnego.
Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej.

Stan realizacji

zakończenie
październik

870.000

w trakcie
realizacji

353.000

Budowa boiska wielofunkcyjnego o
wym. 24 x 48 m (pole do gry 22 x 44
m) o sztucznej nawierzchni.

zakończenie
listopad

580.000

Zakup i montaŜ pneumatycznej hali
sportowej przykrywającej boisko wraz
z maszynownią.

zakończenie
listopad

630.000

Kontynuacja budowy boisk – etap II.

zakończenie
wrzesień

200.000

Rozpoczęcie budowy boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni do
zakończenie
piłki noŜnej, piłki ręcznej i koszykówki
wrzesień
o wym. 24 x 34 m (pole do gry 22 x 32
m) - I etap.
Zespół Szkół Ogólnokształcą- Opracowanie dokumentacji projektocych Integracyjnych Nr 1,
wej.
zakończenie
październik
al. Kijowska 3 - budowa boiska Rozpoczęcie robót budowlanych – I
sportowego
etap.
Opracowanie materiałów do wniosku o
decyzję lokalizacyjną dla budowy
4-oddziałowego przedszkola.
w trakcie uzyBudowa przedszkola przy
Uzyskanie ostatecznej decyzji ULICP.
skiwania decyul. Rydygiera
Opracowanie dokumentacji projektowej zji o ULICP
do złoŜenia wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę.
Szkoła Podstawowa Nr 61,
Modernizacja boiska do koszykówki
zakończenie
ul. Popławskiego 17 - moderni- o wym. 16 x 28 m (pole do gry 14 x 26
październik
zacja boisk szkolnych
m)
Opracowanie materiałów do wniosku o
wydanie decyzji lokalizacyjnej.
Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksanw trakcie uzyUzyskanie ostatecznej decyzji ULICP.
dry 17 - budowa sali gimnaskiwania decyOpracowanie dokumentacji projektowej
stycznej
zji o ULICP
do złoŜenia wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę.
Szkoła Podstawowa Nr 68,
ul. Porzeczkowa 3 - budowa
boiska sportowego

Plan
wydatków
[zł]

100.000

100.000

51.700

303.000

100.000
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Lp.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Nazwa zadania

Zakres na rok 2009

Stan realizacji

Uzyskanie ostatecznej decyzji ULICP.
ZłoŜenie wniosku o wydanie decyzji o
w trakcie uzyZespół Szkół
pozwoleniu na budowę.
skiwania poSpecjalnych Nr 13, ul. Szopka- Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwozwolenia na
rzy 8 - rozbudowa
leniu na budowę.
budowę
Opracowanie projektu wykonawczego
wraz z kosztorysami.
Opracowanie materiałów do wniosku o
Centrum Kultury i Rekreacji
wydanie decyzji lokalizacyjnej.
w trakcie uzyprzy Zespole Szkół OgólnoUzyskanie ostatecznej decyzji ULICP.
skiwania decykształcących Integracyjnych Nr Opracowanie dokumentacji projektowej
zji o ULICP
7, ul. Czarnogórska 14
do złoŜenia wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę.
Rozpoczęcie budowy 4-oddziałowego
Budowa przedszkola przy ZSO
w trakcie
przedszkola wraz z modernizacją istnieNr 35, ul. Mirtowa 2
realizacji
jącego pionu Ŝywieniowego.
Budowa boisk o sztucznej nawierzchni:
do piłki noŜnej o wym. 22 x 44 m, do
zakończono
koszykówki o wym. 18 x 28 m, siatGimnazjum Nr 7, ul. Jachowi- kówki o wym. 15 x 24 m.
cza 5 - budowa boiska
Wykonanie bieŜni.
w trakcie poWykonanie oświetlenia boisk i placu
stępowania
apelowego.
przetargowego
Wykonanie miejsc parkingowych.
Rozbudowa szkoły o 6 dodatkowych
pomieszczeń do nauki, salę komputeSzkoła Podstawowa Nr 53,
w trakcie
rową, świetlicę, bibliotekę, jadalnię,
ul. Skośna 8 - rozbudowa
realizacji
pomieszczenia administracyjne i socjalne.
Adaptacja budynku przy
w trakcie opraAdaptacja budynku na potrzeby harcerul. Kaczeńcowej na potrzeby
cowania dokustwa.
harcerstwa
mentacji
Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla nadbudowy
zrealizowano
i modernizacji istniejącego budynku.
Uzyskanie decyzji ULICP na rozbudoPrzedszkole Nr 11,
wę przedszkola.
ul. Saska 11 - nadbudowa
w trakcie uzyOpracowanie dokumentacji projektowej
skiwania decydo złoŜenia wniosku o wydanie decyzji
zji o ULICP
o pozwoleniu na budowę dla rozbudowy przedszkola.
Uzyskanie ostatecznej decyzji ULICP.
ZłoŜenie wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę.
zrealizowano
Szkoła Podstawowa Nr 47,
Uzyskanie ostatecznej decyzji
ul. Myśliwska 64 - rozbudowa o pozwoleniu na budowę.
Rozpoczęcie rozbudowy szkoły o 8
w trakcie
dodatkowych pomieszczeń do nauki,
realizacji
salę gimnastyki korekcyjnej i świetlicę.
Zespół Szkół
Budowlanych Nr 1,
Budowa słupów oświetleniowych wraz
zakończenie
ul. Szablowskiego 1 - budowa z instalacją elektryczną zasilającą.
wrzesień
boiska wielofunkcyjnego

Plan
wydatków
[zł]

50.000

250.000

2.000.000

900.000

2.000.000

200.000

53.000
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Nazwa zadania

Zakres na rok 2009

Stan realizacji

Szkoła Podstawowa Nr 72,
zakończenie
al. Modrzewiowa 23 - moderni- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego.
październik
zacja boiska wielofunkcyjnego
Opracowanie dokumentacji projektowej
Modernizacja obiektów hotelarzrealizowano
na modernizację.
skich oraz infrastruktury turyModernizacja budynku recepcyjnego.
stycznej Ośrodka Kolonijnow trakcie poModernizacja domków typu "Beskid"
Wczasowego w Gołkowicach
stępowania
z dostosowaniem dla potrzeb osób nieGórnych
przetargowego
pełnosprawnych.
Opracowanie materiałów do wniosku o
Zespół Szkół Specjalnych
decyzję lokalizacyjną.
w trakcie
Nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozrealizacji
ZłoŜenie wniosku o wydanie decyzji
budowa
ULICP.
Zespół Szkół Ogólnokształcą- Opracowanie materiałów do wniosku o
cych Integracyjnych Nr 5,
decyzję lokalizacyjną.
w trakcie
realizacji
os. Słoneczne 12 - budowa sali ZłoŜenie wniosku o wydanie decyzji
gimnastycznej
ULICP.
Szkoła Podstawowa Nr 74,
Opracowanie dokumentacji projektowej
w trakcie
ul. Branicka 26 - budowa
wraz z uzgodnieniami.
realizacji
boiska wielofunkcyjnego
Szkoła Podstawowa Nr 37,
Opracowanie dokumentacji projektowej
w trakcie
os. Stalowe 18 - budowa
wraz z uzgodnieniami.
realizacji
boiska wielofunkcyjnego
Modernizacja Przedszkola Nr
zakończenie
Zakup i montaŜ dźwigu towarowego
117, os. Na Lotnisku 15
październik
Modernizacja Przedszkola Nr
zakończenie
Zakup i montaŜ dźwigu towarowego
113, os. Jagiellońskie 8
październik
Modernizacja Przedszkola Nr
zakończenie
Zakup i montaŜ dźwigu towarowego
115, os. Albertyńskie 23
październik
Modernizacja Przedszkola Nr
zakończenie
Zakup i montaŜ dźwigu towarowego
142, os. Przy Arce 4
październik
Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka Rozpoczęcie rozbudowy gimnazjum o
w trakcie
13 - rozbudowa
pomieszczenia na szatnię – I etap.
uzgodnień
Przedszkole Nr 142 - obieraczka do
zrealizowano
jarzyn

Zakupy inwestycyjne

Przedszkole Nr 177 - trzonu kuchenny

zrealizowano

Przedszkole Nr 113 – okap kuchenny,
stół produkcyjny, szafa przelotowa

zrealizowano

Gimnazjum Nr 50 - okap kuchenny

zrealizowano

Szkoła Podstawowa Nr 2 - kocioł warzelny

zrealizowano

Przedszkola Nr 178 - trzonu kuchenny
Przedszkola Nr 78 - trzonu kuchenny
Gimnazjum Nr 3 - obieraczka do jarzyn
ZSOI Nr 3 - kocioł kuchenny, gazowy

Plan
wydatków
[zł]
345.000

650.000

20.000

15.000

25.000

25.000
41.000
39.000
39.000
39.000
60.000

84.300

zakończenie
październik
zakończenie
październik
zakończenie
październik
zrealizowano
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Nazwa zadania

Zakres na rok 2009

Stan realizacji

Plan
wydatków
[zł]

Likwidacja barier architektonicznych
1

Likwidacja barier architektonicznych

Budowa szybu windowego wraz z zakupem i montaŜem windy dla osób
niepełnosprawnych w Zespole Szkół
Specjalnych Nr 14, os. Sportowe 28.
Wykonanie projektu budowy windy w
Przedszkolu Nr 182, os. Dywizjonu
303 bl. 12.
Opracowanie dokumentacji projektowej
na wykonanie podjazdu do wejścia
głównego i na tarasy oraz dostosowanie
łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 35, ul.
Lilli Wenedy 7.
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11, al.
Dygasińskiego 25:
- modernizacja sanitariatów,
- zakup i montaŜ podnośnika dla osób
niepełnosprawnych.

zakończenie
październik

350.000

zakończenie
grudzień

13.500

zakończenie
wrzesień

50.000

zakończono
zakończenie
listopad

35.000

- ZSO Nr 17, ul. Fredry 65

zrealizowano

4.700

- ZSOI Nr 3, ul. Strąkowa 3a

zrealizowano

4.000

- Gimnazjum Nr 34, ul. Potiebni 7

zrealizowano

3.000

zrealizowano

8.300

zrealizowano

7.300

Poprawa bezpieczeństwa publicznego
1

Monitoring wizyjny szkół

Rozbudowa monitoringu wizyjnego w:

Budowa monitoringu wewnętrznego:
- ZSO Nr 11, ul. Wilhelma "Wilka"
Wyrwińskiego 1
2

Monitoring placówek wychowania pozaszkolnego

Budowa monitoringu wewnętrznego:

- MDK, ul. Reymonta 18

45

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice
za priorytetowe w 2009 roku
stan na 31.08.2009 r.
Lp.

Placówka

Zakres na 2009

1

2

3

Zadanie zrealizowane
tak/nie
4

Przewidywany
termin zakończenia
5
listopad

1

Przedszkole Nr 63

budowa ogrodzenia

nie

2

Przedszkole Nr 104

zakup kserokopiarki

tak

3

Przedszkole Nr 116

rozbudowa monitoringu wizyjnego

tak

4

Przedszkole Nr 120

rozbudowa monitoringu wizyjnego

tak

5

Przedszkole Nr 137

modernizacja kotłowni

tak

6

Przedszkole Nr 145

budowa klatki schodowej na poddasze

nie

adaptacja pomieszczeń

tak

wrzesień

7

Szkoła Podstawowa Nr 43

budowa monitoringu wizyjnego

tak

8

Szkoła Podstawowa Nr 47

zakup patelni elektrycznej

tak

9

Szkoła Podstawowa Nr 78

10

Szkoła Podstawowa Nr 88

11

Szkoła Podstawowa Nr 92

rozbudowa monitoringu wizyjnego

tak

12

Szkoła Podstawowa Nr 104

rozbudowa monitoringu wizyjnego

tak

13

Szkoła Podstawowa Nr 134

zakup kserokopiarki

tak

14

Gimnazjum Nr 2

zakup osprzętu do pracowni chemicznej

nie

wrzesień

budowa skoczni w dal

nie

wrzesień

15

ZSOI Nr 6
zakup szafy przelotowej

nie

październik
grudzień

opracowanie dokumentacji budowy
boiska wielofunkcyjnego
opracowanie dokumentacji budowy
boiska

nie

listopad

nie

październik

16

ZSOS Nr 2

zakup sprzętu nagłaśniającego (planowana zmiana zakresu na monitoring
wizyjny)

nie

17

XVI LO

zakup tablicy multimedialnej

tak

18

MDK, ul. Reymonta

zakup sprzętu estradowego

nie

październik
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