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Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu oświaty, kultury i sportu 

w powiecie mikołowskim za rok szkolny 2019/2020 

 

 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu sprawuje nadzór nad działalnością szkół                  i 

placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Wykonuje swoje zadania 

dotyczące szkół i placówek oświatowych zgodnie z przepisami prawa oświatowego, 

zarządzeniami Starosty, Zarządu oraz Rady Powiatu Mikołowskiego. 

 

Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Mikołowski: 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie, 

 II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie, 

 Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie, 

 Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach, 

 Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie, 

 Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie, 

 Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mikołowie. 

 

I. Ogólna charakterystyka zadań z zakresu oświaty, kultury i sportu 
 

Ze względu na pandemię koronawirusa rok szkolny 2019/2020 różnił się od poprzednich. 

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, 

Ministerstwo Edukacji Narodowej od 25 marca zdecydowało o zawieszeniu tradycyjnych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, a następnie wprowadziło obowiązek kształcenia na odległość. 

Kalendarium najważniejszych zmian w systemie oświaty wynikających z epidemii               

koronawirusa przedstawiało się następująco: 

 od 12 marca – czasowe zawieszenie działalności dydaktycznej, wychowawczej            i 

opiekuńczej jednostek systemu oświaty; 

 od 16 marca – działania przygotowawcze do obowiązkowej pracy jednostek systemu 

oświaty w trybie zdalnym; 

 od 25 marca – jednostki systemu oświaty realizują zadania z wykorzystaniem metod    

i technik kształcenia na odległość (lub w inny sposób); 

 od 4 maja – powrót poradni psychologiczno-pedagogicznych do pracy w systemie 

stacjonarnym; praktyki zawodowe u pracodawców dla słuchaczy szkół policealnych; 

kształcenie praktyczne na kursach; 

 od 18 maja – zajęcia praktyczne przygotowujące do końcowych egzaminów            

zawodowych dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych; zajęcia           

praktyczne z nauki jazdy pojazdami silnikowymi dla uczniów klas III branżowych szkół 

I stopnia; zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia               

rewalidacyjno-wychowawcze i rewalidacyjne; otwarcie schronisk młodzieżowych        i 

innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne; 

 od 25 maja – praktyki zawodowe u pracodawców dla uczniów III klas technikum;  

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych 

dla uczniów klas I-III szkół podstawowych; konsultacje z nauczycielami w szkołach dla 

uczniów VIII klas i maturzystów; staże uczniowskie dla uczniów klas III          branżowej 

szkoły I stopnia oraz technikum; 
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 od 1 czerwca – konsultacje z nauczycielami w szkołach dla wszystkich uczniów;      

zajęcia praktyczne dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia; zajęcia praktyczne 

z zakresu nauki jazdy pojazdami silnikowymi dla uczniów klas III technikum;       

praktyki zawodowe dla wszystkich uczniów technikum; 

 od 29 czerwca – zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów          

branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało odpowiednie regulacje prawne, które 

umożliwiały realizowanie zadań dydaktyczno-wychowawczych z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość. Łącznie było to aż 18 aktów prawnych. 

O organizacji kształcenia na odległość decydował dyrektor szkoły w porozumieniu       

z nauczycielami, uwzględniając m.in. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych 

dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów 

podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia oraz ograniczenia              

wynikające ze specyfiki zajęć. 

Powiat Mikołowski, jako organ prowadzący, kierując się wytycznymi Ministerstwa      

Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia,      

a w przypadku egzaminów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w celu zapewnienia            

bezpiecznych warunków uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek wspierał     i 

koordynował działania dyrektorów w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii COVID-19. 

 

Powiat Mikołowski w ramach projektu „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” pozyskał grant w wysokości 99 990 zł co     

stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych. Projekt był odpowiedzią na sytuację 

szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu         

epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy 

prowadzenia zajęć edukacyjnych. Dzięki dofinansowaniu Powiat zakupił 44 laptopy, które 

trafiły do siedmiu szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski. Działanie 

było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu  Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 

 

Epidemia koronawirusa spowodowała nie tylko zawieszenie tradycyjnych zajęć                w 

szkołach i placówkach oświatowych, ale wymusiła również zmianę harmonogramu          

egzaminów.  

Ze względów bezpieczeństwa podczas egzaminów uczniów i nauczycieli obowiązywały 

szczegółowe wytyczne sanitarne opracowane przez MEN, CKE i GIS. Ponadto, aby             

ograniczać kontakty i zminimalizować ryzyko zagrożenia, egzamin maturalny w 2020 r.       

został przeprowadzony wyłącznie w formie pisemnej. 

Harmonogram egzaminów 2020 przedstawiał się następująco: 

 egzamin maturalny – 8-29 czerwca; 

 egzamin ósmoklasisty – 16-18 czerwca; 

 egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012 i formuła 2017) – 

22 czerwca – 9 lipca; 

 egzamin zawodowy (formuła 2019) – 17-28 sierpnia. 

 

W roku szkolnym 2019/2020 w 101 oddziałach klasowych (o 24 klasy więcej niż w roku 

poprzednim) szkół Ponadpodstawowych uczyło się 2773 uczniów i słuchaczy, o 604 uczniów 

więcej niż w roku poprzednim. 

W szkołach specjalnych łącznie w 32 klasach (o 5 klas więcej niż w roku poprzednim) uczyło 

się 140 uczniów. 

W Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie w 60 zespołach uczestniczyło około 970 dzieci 

i młodzieży. 
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Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna obejmowała swoim zasięgiem 19140 dzieci 

i młodzieży z terenu powiatu mikołowskiego. 

 

Zgodnie z danymi na dzień 30 września 2019 r. zatrudnienie w szkołach i placówkach 

oświatowych przedstawiało się następująco: 

 

Liczba etatów nauczycieli – 338,47 

w tym: nauczycieli stażystów – 34,6 

 nauczycieli kontraktowych – 27 

 nauczycieli mianowanych – 52,34 

 nauczycieli dyplomowanych – 224,53 

 

Kolejnym wyzwaniem roku szkolnego 2019/2020 była realizacja reformy edukacji,     

zgodnie z którą naukę w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych rozpoczęły dwa  

roczniki – czyli absolwenci klas ósmych szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjów, 

dla których odbyły się dwa równoległe nabory. 

 

Reforma wprowadziła również następujące zmiany: 

 Uczniowie kończący gimnazjum kształcą się w 3-letnich liceach ogólnokształcących    i 

4-letnich technikach, natomiast uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej 

rozpoczęli naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Uczniowie mogą także 

kontynuować naukę w I klasie branżowej szkoły I stopnia; 

 Dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące z dniem 1 września 2019 r. stało się 

czteroletnim liceum ogólnokształcącym; 

 Dotychczasowe czteroletnie technikum z dniem 1 września 2019 r. zostało             

przekształcone w pięcioletnie technikum. 

Licea ogólnokształcące w roku szkolnym 2019/2020 realizowały naukę przedmiotów       w 

zakresie rozszerzonym zgodnie z oczekiwaniami absolwentów szkół podstawowych             i 

gimnazjów. 

 

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Mikołowie powodzeniem cieszą się 

klasy z nauczaniem przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, 

przede wszystkim jest to biologia, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie oraz języki obce: 

język angielski, język hiszpański. Matematyka, informatyka, fizyka to przedmioty, które 

również chętnie uczniowie liceum wybierają w zakresie rozszerzonym. 

 

W II Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie 

uczniowie wybierają przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, 

przede wszystkim język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski. Decydują 

się również na geografię, matematykę, informatykę, biologię i chemię. 

 

Co roku w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Mikołowie z siedzibą 

w Łaziskach Górnych dyrektorzy zespołów szkół dostosowują kierunki kształcenia do potrzeb 

rynku pracy analizując rankingi zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie 

w kolejnych latach. 

 

Kształcenie zawodowe w naszym powiecie ma ugruntowaną pozycję. Młodzież kształci się 

w 3 zespołach szkół na poziomie technikum i branżowej szkoły I stopnia. 

 

W Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych działa Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych, które kształci w systemie zaocznym. 
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W trzech zespołach szkół otwierane są co roku nowe kierunki kształcenia w zawodach 

cieszą się nadal dużym zainteresowaniem. 

 

W Zespole Szkół Technicznych w roku szkolnym 2019/2020 w klasach pierwszych 

technikum młodzież uczyła się w zawodach: technik elektryk, technik pojazdów 

samochodowych, technik handlowiec, technik ekonomista, technik mechanik, technik 

rachunkowości, technik reklamy, technik informatyk i technik mechatronik. 

W branżowej szkole I stopnia w klasach pierwszych młodzież kształciła się w zawodach: 

elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, operator 

obrabiarek skrawających oraz w różnych zawodach w klasie wielozawodowej rzemieślniczej.  

  

W Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych młodzież w roku 

szkolnym 2019/2020 w klasach pierwszych uczyła się w klasach technikum w zawodach: 

technik logistyk, technik logistyk - w służbach mundurowych, technik organizacji turystyki, 

technik górnictwa podziemnego, technik informatyk, technik energetyk i technik elektryk.      W 

branżowej szkole I stopnia w klasach pierwszych młodzież kształciła się w zawodach: 

mechanik, mechanik - monter maszyn i urządzeń oraz w różnych zawodach w klasie 

wielozawodowej rzemieślniczej.  

 

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach w roku szkolnym 2019/2020 

w klasach pierwszych w technikum młodzież uczyła się w zawodach: technik automatyk, 

technik ogrodnik, technik hodowca koni, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik 

weterynarii, technik elektryk, technik górnictwa podziemnego, technik ekonomista, technik 

architektury krajobrazu i technik hotelarstwa. W branżowej szkole I stopnia w klasach 

pierwszych uczniowie uczyli się w zawodach: elektryk, górnik eksploatacji podziemnej,     ku-

charz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik - operator 

pojazdów i maszyn rolniczych, automatyk oraz w różnych zawodach w klasie                     

wielozawodowej.  

 

Ogólnie w klasach wielozawodowych branżowych szkół I stopnia w naszych zespołach 

szkół uczniowie kształcą się między innymi w zawodach: kucharz, stolarz, blacharz 

samochodowy, cukiernik, lakiernik, rzeźnik – wędliniarz, sprzedawca, elektromechanik 

pojazdów samochodowych, mechanik monter maszyn i urządzeń, fryzjer, piekarz, złotnik – 

jubiler, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna obejmuje swoim zasięgiem dzieci i młodzież 

z terenu naszego powiatu. Realizuje następujące zadania: 

 Pomoc dzieciom, młodzieży i rodzinom oraz wsparcie dla przedszkoli i szkół z uwagi na: 

opóźniony rozwój mowy, wadę wymowy, opóźniony rozwój psychoruchowy, wady – 

wzroku, słuchu, ruchu, niezgrabność ruchową, ADHD, zaburzenia koncentracji uwagi,  

zaburzenia słuchu centralnego, trudności szkolne, lateralizację, ryzyko dysleksji 

rozwojowej, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję, dysortografię, dysgrafię), 

całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Aspergera), zaburzenia SI, problemy    w 

funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym, szczególne uzdolnienia i osiągnięcia szkolne. 

 Pomoc poprzez: diagnozę psychologiczną, diagnozę pedagogiczną, diagnozę 

logopedyczną, badania przesiewowe „Słyszę”, „Mówię”, „Piszę”, zajęcia grupowe dla 

dzieci, młodzieży i rodziców, terapię pedagogiczną, terapię neurologopedyczną, 

logoterapię, terapię SI, określanie predyspozycji zawodowych, porady, instruktaże, 

konsultacje, grupy wsparcia, współpraca z przedszkolami, szkołami, placówkami 

oświatowymi, mediacje, negocjacje, interwencje kryzysowe, „Szkoła dla Rodziców”, 

Biofeedback, terapia psychologiczna dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. 
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 Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w zakresie 

zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-

opiekuńczego na obszarze powiatu.  

 

W Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie prawie 1000 wychowanków uczestniczyło 

w zajęciach 60 zespołów. Dzieci i młodzież mogły rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach: 

z języka angielskiego, z języka niemieckiego, z języka francuskiego, z języka włoskiego, z 

języka hiszpańskiego, z tańca nowoczesnego, z tańca jazzowego, z baletu, z tańca 

dyskotekowego, wokalno – tanecznych, wokalnych, zespołów keyboardowych, zespołów 

gitarowych, zespołów ukulele, instrumentalno – wokalnych, zespołów plastycznych, z rysunku 

i malarstwa, zespołu grafiki, rękodzieła artystycznego, gier planszowych, zespołów 

przyrodniczych, zespołów przyrodniczo – turystycznych i kształcenia pamięci. 

Brali oni udział w różnego rodzaju imprezach, konkursach, festiwalach różnego szczebla,  

w których uzyskali znaczące sukcesy, w tym międzynarodowe, ogólnopolskie i wojewódzkie. 

 

W roku szkolnym 2019/2020 Ognisko Pracy Pozaszkolnej zorganizowało 14 imprez 

począwszy od konkursów, po bale karnawałowe, prelekcje, itp., a także zaproponowało swoim 

wychowankom uczestnictwo w 27 innych imprezach, których nie była organizatorem, np.  

konkursy zewnętrzne, koncerty oraz wycieczki. Wszystkie imprezy organizowane przez 

placówkę były na wysokim poziomie.  

 

Szkoły ponadpodstawowe współpracowały ze szkołami wyższymi między innymi 

z:  Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytetem Śląskim, Politechniką 

Śląską w Gliwicach, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą 

Techniczną  i Wyższą Szkołą Medyczną w Katowicach.  

Na bieżąco informowano dyrektorów szkół i placówek Powiatu Mikołowskiego o zmianach w 

prawie oświatowym i postępach reformy oświaty m.in. w formie „newsletterów” przesyłanych 

do dyrektorów. 

 

Projekty unijne: 

 

Zakończyła się realizacja projektu pod tytułem: Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program 

Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego, którego liderem był 

Powiat Mikołowski. W realizacji projektu uczestniczyły następujące szkoły:  

ZST Mikołów - Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia 

ZSP Ornontowice - Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia 

ZSEiU Łaziska Górne - Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia 

Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych - Szkoła Przysposabiająca do Pracy 

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny woj. Śląskiego na lata 2014-2020. 

NAZWA DZIAŁANIA: Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT. 

Planowana całkowita wartość projektu wynosiła ogółem 4 568 323,49 zł, a dofinansowanie 

4 339 907,31 zł. 

CEL PROJEKTU: Poprawa jakości oferty edukacyjnej w 7 szkołach prowadzących 

kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski oraz 

wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 715 uczniów i uczennic tych szkół, we współpracy                           
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z pracodawcami, poprzez realizację kompleksowego programu rozwoju w tych placówkach    w 

latach 2017 – 2020.  

ZAKRES: 

- staże i praktyki zawodowe dla 473 uczniów, 

- dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 500 uczniów (w tym m.in. z fotografii reklamowej         i 

obróbki zdjęć na WSTI w Katowicach, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń 

elektrycznych, obróbki na obrabiarkach konwencjonalnych, rajd konny i wiele innych), 

- kursy zawodowe i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 472 uczniów (m.in. Spawanie 

metodą MIG/MAG, uprawnienia SEP, obsługa kas fiskalnych, wózka widłowego, AUTO-

CAD, prawo jazdy kat. B i T, kurs baristy, kelnerski, sterowniki PLC, stylizacja paznokci, kurs 

powożenia itd.),  

- kursy przygotowawcze dla 135 uczniów na studia techniczne z matematyki i fizyki, 

- zajęcia laboratoryjne dla 192 uczniów na Politechnice Śląskiej i WSTI w Katowicach, 

- specjalistyczne kursy dla 49 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu 

(m.in. szkolenie CAD – Autodesk Inventor, kurs pneumatyki i elektropneumatyki, 

zoopsychologia, dydaktyka cyfrowa itd.), 

- studia podyplomowe dla 11 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu 

(m.in. zakresu mechatroniki, techniki samochodowej, sieci i systemów komputerowych i baz 

danych, odnawialnych zasobów i źródeł energii, nowoczesnych kierunków w produkcji           i 

przetwórstwie szkła itd.) 

- wyposażenie pracowni zawodu w szkołach na łączną kwotę 1 215 701,21 PLN (w tym m.in. 

platforma schodowa dla ZSnr2S w Mikołowie).  

LICZBA UCZESTNIKÓW: 715 uczniów, w tym 16 uczniów niepełnosprawnych (szkoła 

przysposabiająca do pracy). Uzupełniające wsparcie dla 49 nauczycieli zawodu /instruktorów 

praktycznej nauki zawodu. 

Program został realizowany przez Wydział Promocji, Rozwoju i Polityki Zdrowotnej       i 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, okres realizacji: 01.08.2017 - 31.07.2020. 

 

II. Kształcenie specjalne  

 
Zapewniamy kształcenie specjalne dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami 

z terenu powiatu mikołowskiego i prowadzimy sprawy związane z przyjęciem dziecka do 

szkoły odpowiedniej ze względu na rodzaj niepełnosprawności. 

Od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. rozpatrzono 72 wnioski rodziców dzieci 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno – wychowawczych, zapewniając im realizację obowiązku szkolnego w szkołach 

i placówkach działających na terenie powiatu mikołowskiego lub poza powiatem. W celu 

zapewnienia kształcenia dzieciom i młodzieży niedostosowanej społecznie Wydział 
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współpracuje z Sądem Rejonowym w Mikołowie, kompletuje dokumentację nieletnich            z 

terenu powiatu mikołowskiego oraz obsługuje elektroniczny system kierowania nieletnich do 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych.  

Na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Mikołowie w roku szkolnym 

2019/2020 wydano 5 skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych wskazanych 

przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. 

Młodzież posiadającą orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na 

zagrożeniem niedostosowaniem społecznym kierujemy do młodzieżowych ośrodków 

socjoterapii. Zwracamy się wtedy do władz gmin lub powiatów, będących organem 

prowadzącym takiego ośrodka, z prośbą o przyjęcia ucznia z terenu powiatu mikołowskiego. 

Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w roku szkolnym 2019/2020 wydano 

1 skierowanie do młodzieżowego ośrodka socjoterapii.  

 

III. Stypendia Starosty Mikołowskiego  
 

 

Kolejny rok przyznano stypendia Starosty Mikołowskiego dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski                  w 

kategorii:  

- za wybitne wyniki w nauce, 

- za wybitne osiągnięcia w nauce, 

- za wybitne osiągnięcia w sporcie. 

Za rok szkolny 2019/2020 pozytywnie zaopiniowano 153 wnioski. Stypendia były wypłacane 

jednorazowo w kwocie 2 000 zł dla każdego ucznia w miesiącu sierpniu 2020 r.  

 

IV. Awans zawodowy nauczycieli 
 

 

W sierpniu 2020 r. Powiat Mikołowski jako organ prowadzący przeprowadził 

postępowania egzaminacyjne dla 2 nauczyciel kontraktowych, którzy ukończyli staż w swojej 

szkole lub placówce trwający 2 lata i 9 miesięcy oraz otrzymali pozytywną ocenę dorobku 

zawodowego. Nauczyciele zdali egzamin i otrzymali akty nadania stopnia nauczyciela 

mianowanego. 

 

V. Uroczystości i nagrody 
 

 

W październiku 2019 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowano na terenie 

Zespołu Ponadpodstawowych w Ornontowicach uroczyste spotkanie władz powiatu, 

przedstawicieli Kuratorium Oświaty z dyrektorami szkół i placówek, wyróżnionymi 

nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi oraz przedstawicielami związków 

zawodowych.  

 

Nagrody i odznaczenia otrzymali: 

 

1. Renata Grzegorczyk – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, 

2. Anna Karaśkiewicz – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, 

3. Tadeusz Śliwa – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, 

4. Radosław Tarczoń – Nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty, 

5. Robert Sikora – Nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty. 
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Nagrody Starosty Mikołowskiego w 2019 r. otrzymali: 

 

Dyrektorzy: 

 

1. Barbara Modzelewska, 

2. Elżbieta Jabłońska, 

3. Tadeusz Śliwa, 

4. Radosław Tarczoń, 

5. Anna Karaśkiewicz. 

 

 

Nauczyciele: 

 

1. Adam Loska – I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie, 

2. Celina Perczak – II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego         w 

Mikołowie, 

3. Iwona Dziduch – Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie, 

4. Ewa Szewczyk-Kozakowska – Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie, 

5. Dorota Charzewska – Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach 

Górnych, 

6. Damian Łyko – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach, 

7. Beata Puszczyk – Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie, 

8. Katarzyna Paszewska – Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej         

w Mikołowie, 

9. Jadwiga Horyń – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, 

10. Jolanta Zwyrtek – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mikołowie. 

 

 

Pracownicy administracji i obsługi: 

 

1. Sandra Kubica – I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie,  

2. Stanisław Górny – II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego       w 

Mikołowie,  

3. Zenon Pilorz – Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie,  

4. Antoni Matuła – Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, 

5. Joanna Małek – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach, 

6. Agnieszka Fryc-Wszelaka – Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie, 

7. Justyna Bąk – Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej                    w 

Mikołowie, 

8. Marek Filipowicz – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, 

9. Michaela Nowrot – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mikołowie. 

 

VI. Promocja i nabór 
 

Jak co roku szkoły ponadpodstawowe prezentowały swoje oferty edukacyjne. Na 

bieżąco pojawiały się informacje o działalności szkół i placówek na stronach internetowych 

i FB oraz zwiększyła się aktywność szkół i placówek w obszarze prezentowania materiałów 

promocyjnych w prasie lokalnej. 

  

Ściśle współpracowano z dyrektorami szkół ponadpodstawowych Powiatu Mikołowskiego 

w zakresie promocji szkół.  
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Nabór na rok szkolny 2020/2021: 

 

Szkoła Typ szkoły Profil/Zawód 
Liczba 

oddziałów 

kl. I 

Ogólna 

liczba 

oddziałów 

kl. I 

I Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Karola Miarki                        

w Mikołowie 

Liceum 

Ogólnokształcące 

Matematyczno-geograficzna 
(mat., geogr., j. ang. lub inform.)  1 

5 

Humanistyczna 
(j. pol., hist., j. ang.) 1 

Matematyczno-fizyczna 
(mat., fiz.) 1 

Biologiczno-chemiczna 
(biol., chem.) 1 

Językowa 
(j. ang., wos, j. hiszp. lub j. niem.)  1 

II Liceum 

Ogólnokształcące 
im. rotmistrza 

Witolda Pileckiego w 

Mikołowie 

Liceum 

Ogólnokształcące 

Humanistyczno-dziennikarska 
(j. pol., hist., j. ang.)  1 

3 
Matematyczno-językowa  / Biologiczno-

chemiczna 
(mat., j. ang.) /(biol., chem.)  

1 

Geograficzno-humanistyczna  
(geogr., wos, j. ang.)  1 

Zespół Szkół 

Technicznych            
w Mikołowie 

Technikum 

Technik handlowiec/  
Technik elektryk/   
Technik mechanik  

1 

5 

Technik pojazdów samochodowych / 
Technik ekonomista 1 

Technik reklamy/ 
Technik programista 1 

Technik mechatronik  1 

Technik informatyk 1 

Branżowa Szkoła 

I stopnia 

Mechanik pojazdów samochodowych/  
Operator obrabiarek skrawających/ 

Elektromechanik pojazdów 

samochodowych  

1 
2 

Wielozawodowa rzemieślnicza 1 

Zespół Szkół 

Energetycznych                   

i Usługowych  
w Łaziskach Górnych 

Technikum 

Technik logistyk 1 

2 Technik elektryk/ 
Technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej/Technik organizacji turystyki  
1 

Branżowa Szkoła 

I stopnia 

Wielozawodowa -  rzemieślnicza/ 
Mechanik – monter maszyn i urządzeń/ 

Magazynier logistyk  

 

1 

 

1 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

w Ornontowicach 

Technikum 

Technik automatyk/Technik ekonomista  1 

3 
Technik architektury krajobrazu 

Technik elektryk/ 
Technik hodowca koni 

1 

Technik weterynarii/ 
Technik żywienia i usług gastronomicznych 1 

Branżowa Szkoła 

I stopnia 

Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w 

budownictwie/Automatyk/Wielozawodowa 

- rzemieślnicza 

1 1 
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Razem 22 

 

 

VII. Dotacje  
 

W roku 2019 przekazywano dotację między innymi dla:  

 

- Miasta Ruda Śląska za kształcenie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół 

Technicznych w Mikołowie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach oraz 

Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego 

w Rudzie Śląskiej - koszt przekazanej dotacji 38 262 zł, 

 

- Miasta Zielona Góra za kształcenie ucznia klasy wielozawodowej Zespołu Szkół 

Technicznych w Mikołowie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze w zawodzie złotnik - jubiler  

- koszt przekazanej dotacji - 450 zł, 

 

- Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło            w 

Mikołowie na realizację zadań kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim w Ośrodku Rehabilitacyjno – 

Edukacyjno - Wychowawczym w Wyrach - kwota przekazanej dotacji 1 865 186,47 zł (liczba 

wychowanków 413), 

 

- Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło            w 

Mikołowie na realizację zadania: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota przekazanej 

dotacji 71 080,74 zł (178 dzieci), 

 

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Eureka” w Łaziskach Górnych na 

zajęcia prowadzone z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem - koszt przekazanej dotacji 

- 658 095,84 zł (1 648 dzieci), 

 

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Skarb” w Mikołowie na zajęcia 

prowadzone z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem - koszt przekazanej dotacji - 

193 675,05 zł (485 dzieci), 

 

- Niepublicznej Poradni Psychologicznej „Terapis” w Mikołowie na zajęcia prowadzone         z 

dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem - koszt przekazanej dotacji - 507 149,10 zł                

(1 270 dzieci), 

 

- Miasta Łaziska Górne w związku z wykonywaniem zadań biblioteki powiatowej przez 

Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną - koszt przekazanej dotacji 50 000,00 zł, 

 

- Gminy Wyry na dofinansowanie wynajmu sceny związku z organizacją widowiska 

historycznego pod nazwą „Bitwa Wyrska” – koszt przekazanej dotacji 5 000,00 zł, 

 

- Miasta Katowice na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w Pierwszym Zborze 

Kościoła Chrześcijan Baptystów - 728,93 zł (2 uczniów), na pokrycie kosztów zatrudnienia 

nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - 894,36 zł (1 uczeń) oraz kosztów 

zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór ”Serce Metropolii”  

-277,14 zł (1 uczeń), 
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- Miasta Zabrze na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Chrześcijańskiej 

Wspólnoty Zielonoświątkowej w Zabrzu 570,80 zł (1 uczeń). 

 

Kwoty dotacji przekazanych Starostwu Powiatowemu w Mikołowie                            na 

dofinansowanie wydatków bieżących dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób            z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie na podstawie umów przez: 

 

- Gminę Łaziska Górne   75 000,00 zł 

- Gminę Orzesze    30 000,00 zł 

- Gminę Wyry    10 000,00 zł 

- Gminę Mikołów             100 000,00 zł 

- Gmina Ornontowice   10 000,00 zł 

- Wkład własny Starostwa              40 000,00 zł  

                      265 000,00 zł 

Dotacja przeznaczona była na realizację programu pod nazwą „profilaktyka zaburzeń 

wczesnodziecięcych oraz minimalizowanie skutków niepełnosprawności fizycznej, ruchowej i 

intelektualnej dzieci i młodzieży z Powiatu Mikołowskiego”. 

 

- Gminę Łaziska Górne   20 000,00 zł 

- Gminę Wyry      5 000,00 zł 

- Gminę Mikołów    20 000,00 zł 

- Wkład własny Starostwa     5 000,00 zł  

50 000,00 zł 

Powyższa dotacja obejmowała dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci        

z powiatu mikołowskiego z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w stopniu głębokim 

i wielorakimi niepełnosprawnościami sprzężonymi organizowanego w miesiącu lipcu              i 

sierpniu 2019 roku. 

 

 

VIII. Zestawienie inwestycji i modernizacji w obiektach szkolnych 

przeprowadzonych ze środków budżetowych w roku szkolnym 2019/2020.  
 

ROK NAZWA ZADANIA 

KOSZT 

CAŁKOWITY 

BRUTTO 

2019 Modernizacja schodów zewnętrznych do budynku 

dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie 

przy ul. Rybnickiej 44 

 347.000,00 zł 

2019 

 

Częściowa wymiana rynien i rur spustowych wraz z 

naprawą dachu na Warsztatach Szkolnych przy Zespole 

Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Pokoju 2 w 

Mikołowie  

 

139.150,24 zł  

2020 Wykonanie odwodnienia z dociepleniem ścian piwnic 

budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy 

ul. Żwirki i Wigury 25. 

W zakres zadania wchodzą: 

 Wykonaniu izolacji pionowej wraz z przeponą 

poziomą ścian piwnic, 

 1.223.958,20 zł  

Rozpoczęcie robót 

03.08.2020 r., 

planowany termin 

zakończenia 

18.12.2020 r.  
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 Wykonanie ocieplenia ścian piwnic, pow. 

docieplenia 300 m2, 

 Modernizacja murków oporowych, dna studzienek 

okiennych, 

 Wykonanie drenażu wokół budynku, 

 Wykonanie przyłącza instalacji wód drenażowych do 

sieci kanalizacji deszczowej. 

 

 

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych pozyskiwali podczas roku szkolnego środki 

pozabudżetowe, dzięki którym przeprowadzali drobne remonty oraz dokonywali zakupu 

pomocy dydaktycznych. I tak: 

I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie     - 55 566,59 zł. 

II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie      - 13 240,43 zł.  

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie      - 63 472,00 zł.  

Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych  - 48 925,70 zł. 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach    - 97 407,67 zł.  

Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie     -   4 821,95 zł. 

Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie     - 12 000,00 zł. 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie                 -               0 zł.  

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mikołowie    -    1300,00 zł. 

Łączna kwota poza środkami unijnymi:             - 296 734, 34 zł.  

Środki unijne samodzielnie pozyskane przez szkoły:          -1 200 563,55 zł.  

w tym: 

ZST Mikołów                  - 940 931,55 zł. 

ZSP Ornontowice                  - 259 632,00 zł. 

Łącznie:             -1 497 297,89 zł. 
 

 

IX. Kultura, sport i turystyka 
 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu podejmuje działania służące upowszechnianiu 

kultury, sportu i turystyki w powiecie mikołowskim. Współpracuje z instytucjami kultury, 

szkołami i placówkami oświatowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami oraz  

z organizacjami turystycznymi. 

 

W ramach promocji sportu wydział zakupił puchary i medale dla zwycięzców 

wszystkich dyscyplin sportowych realizowanych w szkołach podstawowych 

i ponadpodstawowych powiatu oraz przekazał dyplomy i środki finansowe na opłaty 

sędziowskie podczas zawodów sportowych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych 

przez Powiat Mikołowski. 

 

W związku z sytuacją epidemiczną większość rozgrywek sportowych pomiędzy 

szkołami podstawowymi o Puchar Starosty Mikołowskiego nie odbyła się. 

Szkoły ponadpodstawowe rozegrały prawie wszystkie konkurencje, nie odbyły się zawody 

sportowe z dwóch dyscyplin sportowych. 

 

Szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski 

otrzymały wsparcie finansowe na organizację konkursów w zakresie kultury, sportu oraz na 

organizację imprez turystycznych. W zakresie promocji kultury przyznano wsparcie finansowe 

również dla 16 szkół podstawowych z terenu powiatu. 
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Poniżej przedstawiamy wykaz imprez o charakterze powiatowym zaplanowanych na 

2020 r., których współorganizatorem jest Starostwo Powiatowe. Ze względu na stan epidemii 

nie wszystkie zaplanowane wydarzenia zostały zrealizowane. 

 

 

Imprezy kulturalne  

 

Nazwa imprezy Organizator 

Powiatowy Konkurs Literacki "Na skrzydłach wyobraźni" 

 

I Powiatowy konkurs "Bon Ton" 

 

Konkurs Polonistyczny dla uczniów 8 klas SP 

 

Konkurs Polonistyczny dla uczniów gimnazjów 

 

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla 

Gimnazjalistów 

 

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla 

Ósmoklasistów 

 

Powiatowy Konkurs dla 3 klas gimn.i 8 klas SP z Języka 

Niemieckiego 

 

Powiatowy Konkurs dla 3 klas gimn.i 8 klas SP z Języka 

Hiszpańskiego 

 

Konkurs historyczny "Odkrywamy naszą przeszłość" 

 

Powiatowy Konkurs "Z Biologią i Chemią za Pan Brat" 

 

Powiatowy Konkurs z Matematyki dla Ósmoklasistów 

 

Powiatowy Konkurs z Matematyki dla Gimnazjalistów 

I Liceum im. Karola Miarki 

w Mikołowie 

XI Powiatowy Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów  

i uczniów klas ósmych SP 

 

IV Powiatowy Konkurs Biblioteczny "Upoluj Wypiska"- 

dla gimnazjalistów i uczniów klas ósmych SP 

 

IX Powiatowy Konkurs Biologiczno-Ekologiczny dla 

gimnazjalistów i uczniów klas ósmych SP "Człowiek           

i środowisko" 

 

XVII Powiatowy Konkurs Ortograficzny "Złamane pióro" 

dla gimnazjalistów i uczniów klas ósmych SP 

 

VIII Powiatowy Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów 

i uczniów klas ósmych SP GIMKOMP 

II Liceum Ogólnokształcące im. 

rotmistrza Witolda Pileckiego     

w Mikołowie 



14 

 

 

XIV Powiatowy Konkurs Historyczny - Gra terenowa dla 

gimnazjalistów i uczniów klas ósmych SP "Starożytny 

Rzym" 

 

XVI Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla 

gimnazjalistów i uczniów klas ósmych SP  

Konkurs wiedzy turystyczno-hotelarskiej 

 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Budowlanej 

 

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Żywieniu  

 

Powiatowy Konkurs "Ekonomia-Pieniądz-Bank" 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych                   

w Ornontowicach 

"Pierwiastki ZST" - konkurs interdyscyplinarny 

 

"I Ty możesz zostać technikiem"- konkurs dla absolwentów 

szkół podst. zorganizowany w ramach "Dnia Techniki w 

ZST" 

 

Konkurs gwary śląskiej - na powiatowej sesji regionalnej 

pn."Śląsk szmaragdem Europy" 

 

"Santa Claus is comming to ZST-św. Mikołaj przybywa do 

ZST"-konkurs językowy 

 

Międzyszkolny konkurs gier komputerowych 

Zespół Szkół Technicznych         

w Mikołowie 

 

OMNIBUS-konkurs wiedzy teoretycznej praktycznej          

w zakresie przedmiotów ścisłych i nauk technicznych 

 

Powiatowy Konkurs "Ty też jesteś Logistykiem                    

i Spedytorem" 

 

Dni Promocji Zdrowia 

 

Powiatowe Dni Kultury Regionalnej  

 

Powiatowy Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów 

"Matematyka na co dzień" 

 

"Postaw na przyszłość" Forum Kariery i Rozwoju 

Zespół Szkół Energetycznych       

i Usługowych w Łaziskach 

Górnych 

Świat polskich baśni i legend-konkurs plastyczny 
Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych   

w Mikołowie 

Tańce narodów świata 

 

X Piknik Integracyjny 

 

XV Integracyjna Biesiada Śląska 

Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych   

w Mikołowie im. Marii 

Grzegorzewskiej 
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II edycja konkursu ortograficznego "Potyczki 

ortograficzne"- dla uczniów SP 

 

IV Powiatowy Konkurs dla Szkół Ponadpodstawowych pt. 

"Na rzecz bezpiecznych zachowań w sieci-lekcja 

wychowawcza" 

 

Konferencja "Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży,      

a rozwój kompetencji komunikacyjnych" 

 

Konferencja "Oblicza trudności w uczeniu się i ich wpływ 

na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży" 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Mikołowie 

VIII Powiatowy Konkurs Interpretacji Instrumentalnej 

Kolęd i Pastorałek 

 

I Miejski Konkurs Plastyczny "Rodzinka" 

 

II Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej "Z piosenką 

przez Europę" 

 

II Powiatowy Konkurs Recytatorski w języku angielskim 

"Let's speak up now" 

 

VII Wojewódzka Gala Taneczna 

 

XVII Powiatowy Konkurs Poetycki "Bez tytułu…" 

 

XVIII Mikołowski Konkurs Interpretacji Instrumetalnej 

 

XVI Powiatowy Turniej Listopadowe Zaduszki Literackie 

 

V Miejski Konkurs Wiedzy o Hiszpanii i USA 

 

VI Turniej gier planszowych  

Ognisko Pracy Pozaszkolnej       

w Mikołowie 

Plener malarski 
Dom Pomocy Społecznej            

w Orzeszu 

Informatory "Szkoły dla absolwentów szkół podstawowych 

i gimnazjów na terenie powiatu mikołowskiego" 

Wydział Edukacji, Kultury            

i Sportu 

Sesja wyjazdowa do Parlamentu RP -Powiatowa 

Młodzieżowa Szkoła Liderów  

 

Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowego - realizacja 

wyjazdów profilaktycznych 

 

"Łańcuch Czystych Serc" 

Mikołowski Powiatowy Klub 

Młodzieżowy przy 

Stowarzyszeniu Klub Abstynenta 

"Powrót" 

Organizacja Dnia Edukacji Narodowej dla Emerytów i 

Rencistów ZNP 

Zarząd Oddziałowej Sekcji 

Emerytów i Rencistów ZNP        

w Mikołowie 

Organizacja konkursów o zasięgu powiatowym ( Mikołów-

4, Łaziska Górne-4, Orzesze-4, Wyry-2,Ornontowice-2) 

Szkoły Podstawowe działające na 

terenie powiatu mikołowskiego 
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Powiatowy konkurs geograficzny "Palcem po mapie" 

Powiatowy konkurs języka angielskiego "Spelling Bee" 
Szkoła Podstawowa nr 5 Łaziska 

 

Imprezy sportowe 

 

Nazwa imprezy Organizator 

Powiatowe zawody narciarskie o Puchar Starosty 

Mikołowskiego  

Starostwo Powiatowe  

w Mikołowie 

Turniej piłki nożnej "szóstek"  

Turniej tenisa stołowego  

Halowy turniej piłki nożnej  

Halowy turniej piłki siatkowej 

Zarząd Oddz. Powiatowego 

Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych R.P. w Mikołowie 

Puchar Śląska Rugby na wózkach 2019 

Integracyjny Klub Sportowy 

"Jeźdźcy" 

Szkolne Zawody Sportowe, Podsumowanie 

współzawodnictwa sportowego 

Starostwo Powiatowe w 

Mikołowie, Wydział Edukacji, 

Kultury i Sportu 

XX Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych 

Dom Pomocy Społecznej            

w Orzeszu 

Śląski Dzień Treningowy Programu Aktywności 

Motorycznej OREW Wyry 

Piknik rodzinny Dom Dziecka w Orzeszu 

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty MOSiR Łaziska Górne 

Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty MOSiR Łaziska Górne 

XXX Międzynarodowy Turniej w Piłce Ręcznej o Puchar 

Starosty MOSiR Łaziska Górne 

Radiozlot na Sośniej Górze Klub Krótkofalowców 

Mistrzostwa Powiatu w Skacie Sekcja Skata Mifama  

 

Imprezy turystyczne 

 

Nazwa Imprezy Organizator 

21 Rajd Rowerowy Powiatu Mikołowskiego 

PTTK Mikołów 

Młodzieżowy Rajd Górski Oddziału PTTK                          

w Mikołowie 

22 Rajd Kolarski Szlakami Obrońców Śląska                       

w rocznicę września 1939 r. 

41 Rajd Górski Oddziału PTTK w Mikołowie 

22 Młodzieżowy Złaz Górski Powiatu Mikołowskiego 

Rajd Rowerowy SZUM GUM 

Powiatowy Rajd Górski Dzieci i Młodzieży Specjalnej 

Troski Powiatu Mikołowskiego 

Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych 

im. Marii Grzegorzewskiej           

w Mikołowie 

Wycieczki realizowane w ramach Koła Historycznego Uniwersytet III Wieku 
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W załączeniu: 

1. Informacja o egzaminach maturalnych przeprowadzanych w roku szkolnym 2019/2020,  

2. Informacje o wynikach egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020, 

3. Informacja o wynikach egzaminów klas VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 w roku 

szkolnym 2019/2020,  

4. Informacje w sprawie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty 

w szkołach i placówkach, 

5. Szczegółowa informacja o pracy szkół i placówek: 

- I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie,  

- II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie,  

- Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie,  

- Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych,  

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach,  

- Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie,  

- Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie,  

- Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, 

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mikołowie.  

 

 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury i Sportu 

Iwona Smorz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikołów, październik 2020 r. 

 


