
Rozwój Oświaty w Gminie Miasto Włocławek
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Struktura ogólnodostępnych placówek samorządowych 

1. Przedszkola Publiczne

2. Szkoły Podstawowe (z oddziałami
przedszkolnymi i gimnazalnymi)

3. Licea Ogólnokształcace

4. Technika

5.Branżowe Szkoły I Stopnia

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Dane na podstawie SIO 30.09.2017r.

Inne placówki:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Zespół Placówek Nr 1

Łącznie 48 placówek oświatowo - wychowawczych

Stan włocławskiej oświaty – liczba placówek



Stan włocławskiej oświaty – liczba uczniów w placówkach
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Liczba uczniów w ogólnodostępnych szkołach samorządowych

1.Przedszkola Publiczne

2. Szkoły Podstawowe (z oddziałami przedszkolnymi i
gimnazalnymi)
4. Licea Ogólnokształcace

5. Technika

6. Szkoły Branzowe I Stopnia

7. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Dane na podstawie SIO 30.09.2017r.Łącznie 15.927 uczniów w placówkach oświatowo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży



Projekty edukacyjne i pozyskane środki zewnętrzne

Nazwa projektu Beneficjent
Całkowity koszt 

projektu

Kwota 

dofinansowania
Wkład własny Okres realizacji Źródło dofinansowania

„Staże uczniów 

Włocławka szansą na 

lepszą pracę”

Firma Panaceum-Omega Maria 

Jolanta Wyborska, Partnerzy 6 

szkół zawodowych

847.687,50 805.218,36 42.469,14 01.06.2016 –

31.10.2016

EFS – 85%

BP – 10%

Wkład własny – 5%

„Trampolina”

Województwo Kujawsko –

Pomorskie, Partner Gmina 

Miasto Włocławek /Realizacja 

w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym

405.199,60

(koszt dla MOW

Włocławek)

306.845,60

(dofinansowanie dla 

MOW Włocławek)

98.354,00

niepieniężny

01.09.2016 -

31.08.2018

EFS – 85%

BP – 10%

Wkład własny – 5%

„Szkoła Zawodowców”

Województwo Kujawsko –

Pomorskie, Partner Gmina 

Miasto Włocławek

260.925,00

(koszt dla

Włocławka)

192.000,00

(dofinansowanie dla 

Włocławka)

68.925,00

niepieniężny

01.09.2016 -

28.02.2019

EFS – 85%

BP – 10%

Wkład własny – 5%

„Włocławek zawodowo”
Gmina Miasto Włocławek 4.558.465,42 3.874.495,42

83.970,00

niepieniężny

01.01.2018 -

30.09.2019

EFS – 85%

Wkład własny – 15%

„Bez słów – wspieramy 

komunikację osób 

niemówiących w OSI 

Włocławek”

Gmina Miasto Włocławek 1.571.489,35 1.492.914,88 78.574,47

niepieniężny

2018

-

2020

EFS – 85%

BP – 10%

Wkład własny – 5%

„Czym skorupka za 

młodu – uczniowie z 13 

szkół kształcenia 

podstawowego 

Włocławka podnoszą 

swoje kompetencje”

Firma Panaceum-Omega Maria 

Jolanta Wyborska,

Partner Gmina Miasto 

Włocławek

1.800.000,00 1.710.000,00 90.000,00

niepieniężny

01.10.2017 -

30.06.2019

EFS – 85%

BP – 10%

Wkład własny – 5%



„Staże uczniów Włocławka szansą na lepszą pracę”

Celem projektu jest podwyższenie i uzupełnienie umiejętności praktycznych i zawodowych
u 270 uczniów/uczennic z 6 szkół zawodowych z terenu Włocławka ZSB, ZSCh, ZSEl, ZSEk,
ZSS, ZST poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców.



„Trampolina”

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności
funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu
otrzymują wsparcie indywidualne i grupowe poprzez udział w zajęciach: sportowych, artystycznych,
profilaktyczno – terapeutycznych, wychowawczych (zapoznających z alternatywnymi formami spędzania czasu
wolnego), edukacyjno- zawodowych i w zajęciach dot. kompetencji społecznych.



„Włocławek Zawodowo”

Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie
uczniów szkół zawodowych poprzez praktyki zawodowe oraz
kursy kwalifikacyjne kończące się certyfikatem zewnętrznym,
wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego
ukierunkowane na podniesienie kompetencji lub kwalifikacji
(zawodowych i dydaktycznych). Działania projektowe
ukierunkowane są na podniesienie kompetencji
instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów
praktyk lub stażysty u pracodawców. Zaplanowano realizację
wysokiej jakości miesięcznych staży i praktyk zawodowych
dla uczniów szkół zawodowych oraz doposażenie pracowni
zawodowych. W projekcie biorą udział uczniowie z ZSB,
ZSCh, ZSEl, ZSEk, ZSS, ZST.



„Szkoła Zawodowców”

Gmina Miasto Włocławek realizuje projekt „Szkoła Zawodowców” w partnerstwie
z Województwem Kujawsko – Pomorskim. W projekcie biorą udział 4 szkoły tj.: Zespół
Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Samochodowych i Zespół
Szkół Technicznych. Jednym z zadań w projekcie jest doposażenie w specjalistyczny sprzęt
i pomoce dydaktyczne szkolnych pracowni językowych i zawodowych.



„Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” 
– w opracowaniu

Projekt dedykowany dzieciom, rodzicom i nauczycielom w zakresie nauki języków alternatywnych.
Oddziaływanie wielokierunkowe w tym zakresie pozwoli na łatwiejsze komunikowanie się osób
z zaburzeniami mowy ze środowiskiem społecznym, w którym przyszło im funkcjonować. Jest to projekt
innowacyjny, bardzo oczekiwany przez społeczeństwo. Wsparciem zostaną objęci uczniowie z Zespołu Szkół
Nr 3, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 5.



„Czym skorupka za młodu”
Podczas realizowania projektu uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje
kwalifikacje” w partnerstwie z Firmą Panaceum Omega Maria Jolanta Wyborska – partnerem wiodącym.
W projekcie biorą udział następujące szkoły tj.: SP-2, SP-3, SP-5, SP-7, SP-8, SP-10, SP-11, SP-12, SP-18, SP-19,
SP-20, SP-23 oraz SP w Zespole Szkół Nr 3. Jednym z zadań w projekcie jest stworzenie 4 pracowni
międzyszkolnych oraz doposażenie pracowni przyrody w pozostałych szkołach. Międzyszkolne pracownie
biologiczno-fizyczno-chemiczne na kwotę 281.676 zł zostały zorganizowane w SP-10, SP-11, SP-18, SP-23 (po 1
szkole na osiedlu). Pozostałe szkoły biorące udział w projekcie otrzymają doposażenie do pracowni przyrody.



„Program doposażania szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy”

Gmina Miasto Włocławek, od roku 2015, ze środków własnych systematycznie doposaża szkoły w nowoczesny
sprzęt komputerowy. Zadanie to jest wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2022, na
ogólną kwotę: 1.500.000 zł. W roku 2015 zostały doposażone 15 stanowiskowe pracownie w 7 szkołach
podstawowych. Koszt 1 pracowni to 30.000 zł. Łącznie w roku 2015 zakupiono 105 zestawów komputerowych
na kwotę 210.000 zł. W roku 2016 wyposażono 5 zespołów szkół, natomiast w 2017 r - Zespól Szkół
Elektrycznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Nr 11 oraz Szkołę Podstawową Nr 22 na ogólną
kwotę: 85.000 zł. Zadanie będzie kontynuowane do 2022 roku.



Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 25„Słoneczko”
wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.



Budowa Przedszkola Publicznego Nr 30 „Tęczowa Wyspa” 
wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.



Pierwsza Olimpiada matematyczna

Dnia 9 kwietnia 2018r. w Przedszkolu Publicznym nr 30 rozwijającym zdolności matematyczne dzieci odbyła się 
I Olimpiada Matematyczna pod hasłem: „Matematyczne podróże małe i duże”. Do udziału w olimpiadzie zgłosiło 
się 12 włocławskich przedszkoli publicznych.



Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
we Włocławku wraz z zagospodarowaniem terenu.



Remont wraz z wyposażeniem 
III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej.



Termomodernizacja placówek oświatowych:

Termomodernizacją zostały objęte następujące placówki: Przedszkole Publiczne Nr 8, Przedszkole
Publiczne 12, Przedszkole Publiczne 35, Zespół Szkół Nr 3, Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół
Szkół Budowlanych, Centrum Usług Wspólnych.

Przedszkole Publiczne Nr 8 Przedszkole Publiczne 35 Zespół Szkół Nr 3



Utworzenie Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno- Opiekuńczego

W związku z programem Rady Ministrów kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
w ramach porozumienia pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Gminą Miasto Włocławek
w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku utworzony został ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy.
W ramach działalności ośrodka prowadzone będzie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.
Z pozyskanych środków finansowych do 2021 roku łącznie przeprowadzonych zostanie, w zależności od potrzeb
dzieci 13.076 godzin dodatkowych usług fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych
specjalistów. Łączna kwota dofinansowania przekazanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej do końca 2021r. to
799.560 zł



Utworzenie w Zespole Szkół Nr 3 sali hortiterapii

Metoda terapii wykorzystująca rośliny i ogrody w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest
stosowana w postępowaniu z autyzmem, depresją, zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością.



Program okna

Przedmiotem programu są roboty budowlane, polegające na
wymianie okien i parapetów zewnętrznych
w placówkach oświatowo-wychowawczych.

2016

• Zespół Szkół nr 3 – wymiana okien 72.744,97 zł

• Zespół Szkół Samochodowych – wymiana okien
w warsztatach samochodowych przy ul. Żytniej 10 –
154.000,00 zł

2017

• Przedszkole Publiczne nr 32 – wymiana luksferów na okna
– 30.000,00 zł

• Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 - wymiana luksferów na
okna – 170.000,00 zł

2018

• Szkoła Podstawowa nr 18 - wymiana luksferów na okna –
28.872,06 zł



Program dach

ROK 2016

• Modernizacja pokryć dachowych Zespół Szkół nr 9 segment A -
KWOTA 109.252,99 zł

• Modernizacja pokryć dachowych w Zespole Szkół Budowlanych –
KWOTA 129.800,00 zł

• Modernizacja pokryć dachowych segmentu żywieniowego
i łącznika między segmentem dydaktycznym i żywieniowym
budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 – KWOATA 117.751,37 zł

ROK 2017

• Modernizacja pokryć dachowych na budynku Szkoły Podstawowej
nr 12 - KWOTA 267.374,55 zł

ROK 2018

• Modernizacja pokryć dachowych Szkoła Podstawowa nr 22 segment
C KWOTA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO 295.475,98 zł (rozpoczęta
procedura przetargowa)

Przedmiotem programu są roboty budowlane, polegające na modernizacji
pokryć dachowych w placówkach oświatowo – wychowawczych.



Program „Umiem Pływać”

Uczestniczą uczniowie następujących placówek: SP 3, SP 5, SP 7, SP 12, SP 14, SP 18, SP 23, ZS 8, ZS 11 oraz ZSP nr 1. Są
to zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I – III, które odbywają się na Basenie Międzyosiedlowym. Gminie Miastu
Włocławek przyznano 25 grup w całym cyklu programu, w tym 12 grup w I turze. Każda grupa składa się z 15 osób, czyli
łącznie uczestniczy 120 dzieci. Zajęcia nauki pływania prowadzą nauczyciele ze szkół, posiadający uprawnienia instruktora
pływania, a w drodze na basen i z powrotem dzieci mają zapewnioną opiekę nauczycieli ze swoich szkół.



„Orliki”

We Włocławku funkcjonuje 7 „Orlików” przy następujących szkołach: Szkoła Podstawowa nr 7, Zespół Szkół nr 11,
Szkoła Podstawowa nr 5, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół Budowanych, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół
Technicznych. „Orliki” są obiektami ogólnodostępnymi, na których odbywają się różne zawody sportowe, turnieje
oraz festyny.



SKS
Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu
umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych
i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program
stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży
o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych
regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne pozalekcyjne
zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży będą prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych
formach. W programie uczestniczą 24 szkoły, uczniowie podzieleni są na 56 grup.



Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gmina Miasto Włocławek w 2017 roku otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania polegającego na
zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), do bibliotek szkolnych z programu
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.



Program rządowy „Bezpieczna+”

Celem rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” jest
przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią. Wsparcie
otrzymały następujące szkoły (SP11, SP23, ZSEk.)

W ramach programu odbyły się konkursy, debaty, warsztaty dla rodziców nt. bezpieczeństwa w sieci,
cyberprzemocy, warsztaty dla uczniów antydyskryminacyjne, przeciw rasizmowi oraz szkolenia
z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów.



Konkursy grantowe Fundacji „Anwil dla Włocławka”

Fundacja „Anwil dla Włocławka” cyklicznie ogłasza konkursy grantowe, w których udział biorą włocławskie
szkoły. W roku 2017 granty otrzymały następujące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 5 – 2 granty, Zespół Szkół Nr 4,
III Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 23, Szkoła Podstawowa Nr 14, Zespół Szkół Nr 11.

Kwota pozyskanych grantów: 90.329 zł



Tworzymy klasy patronackie kształcące 
w zawodach 

we współpracy z pracodawcami



Utworzenie klasy patronackiej 
w Zespole Szkół nr 4 o profili turystyczno – językowym we współpracy Rainbow Tours S.A.



Utworzenie klasy patronackiej w Zespole Szkół Elektrycznych o profilu automatyka ze współpracy 
z pracownią ORLEN Serwis, w której realizowany jest program - Klasa Automatyków.



Utworzenie klasy patronackiej w Zespole Szkół Chemicznych we współpracy ANWIL GRUPA ORLEN



Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Gmina Miasto Włocławek otrzymała środki finansowe z PFRON na
dofinansowanie realizacji projektów w „Programie wyrównywania
różnic między regionami III”, w obszarze D.
W roku szkolnym 2017/2018 dofinansowanie otrzymały projekty:

„Zakup 9 - osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich”
dla Zespołu Szkół Nr 3,
„Zakup 15 - osobowego autobusu specjalnie przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich”
dla Szkoły Podstawowej Nr 5.
Planowany Zakup 15 - osobowego autobusu specjalnie
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na
wózkach inwalidzkich” dla Szkoły Podstawowej Nr 5 – deklaracja
złożona do PEFRON-u (ok. 170.000 zł)

Szkoła Dofinansowanie Wkład własny Miasta

Zespół Szkół Nr 3 80.000 zł 48.901 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 113.500 zł 48.672 zł

Razem: 193.500 zł 97.573 zł



Wypoczynek zimowy

Co roku w okresie ferii zimowych dla 200 uczniów organizuje się półkolonie
zimowe w sześciu włocławskich szkołach na każdym z osiedli. Ze środków
zaplanowanych w budżecie wypłaca się wynagrodzenia dla kierowników
i wychowawców, organizuje się posiłki dla dzieci i pozostałe wydatki bieżące.

Uczniowie biorący udział w półkoloniach uczestniczą w:

• zajęciach doskonalących umiejętność posługiwania się językami obcymi;

• zajęciach plastycznych (origami) oraz grach i zabawach;

• zajęciach sportowych (tenis stołowy, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka);

• zajęciach na basenie i lodowisku;

• zajęciach tanecznych;

• spotkaniach z ciekawymi ludźmi np.: policjantem, strażakiem, strażnikiem
miejskim, leśniczym;

• zajęciach: w Centrum Kultury Browar B, Galerii Sztuki Współczesnej,
Bibliotece Pedagogicznej, Muzeum Ziemi Kujawskiej, Centrum Ruchu
Drogowego,

• warsztatach w Centrum Edukacji Ekologicznej;

• wyjściach do kina i teatru;



Wypoczynek letni

Co roku w okresie wakacji dla ok. 100 uczniów organizuje

się półkolonie letnie w wybranych włocławskich szkołach.

W czasie pobytu dzieci mają zapewnione śniadanie

i dwudaniowy obiad.

Uczniowie biorą udział w różnorodnych formach

ciekawych zajęć, gier, zabaw m.in. na basenie i placach

zabaw oraz uczestniczą w wycieczkach np. do Kłóbki, czy

Muzeum Etnograficznego.

Na zakończenie zajęć wszystkie dzieci otrzymują nagrody,

słodycze i pamiątkowe dyplomy.


