
Propozycja połączenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryk Brodatego w Złotoryi i 

Gimnazjum im. V. Trozendorfa w Złotoryi w Zespół Szkół Miejskich w Złotoryi 

Stan obecny funkcjonowania placówek 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego i Gimnazjum im. V. Trozendorfa w 

Złotoryi funkcjonują w tym samym kompleksie budynków. Mają wspólne urządzenia 

techniczne (kotłownia, woda, ścieki). W szkole podstawowej zlokalizowana jest stołówka 

szkolna i gabinet pielęgniarki, z których korzystają uczniowie szkoły podstawowej i 

gimnazjum. Uczniowie obu szkół korzystają ze wspólnych szatni zlokalizowanych w 

piwnicy gimnazjum. Na III piętrze budynku gimnazjum zlokalizowane są sale lekcyjne, z 

których korzystają uczniowie szkoły podstawowej. Obie szkoły korzystają z hali sportowej 

„Tęcza” oraz kompleksu boisk przy ul. Lubelskiej. Ponadto jeden nauczyciel gimnazjum 

uzupełnia etat w Szkole Podstawowej nr 3. Na parterze w budynku gimnazjum 

zlokalizowane są oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej nr 3, które posiadają osobne 

wejście, szatnie, sanitariaty.  

 

Bezpieczeństwo uczniów po połączeniu w Zespół 

Połączenie szkół w żaden sposób nie wypłynie niekorzystanie na bezpieczeństwa uczniów 

uczących się w szkołach. Każda placówka ma osobne wejście, osobnym wejściem 

dysponują oddziały przedszkolne zlokalizowane w SP 3. Ponadto w placówkach 

zamontowany jest monitoring a w gimnazjum dodatkowo wideodomofon. Połączenie 

szkół wpłynie korzystnie na wspólną działalność wychowawczą, opiekuńczą i 

dydaktyczną: wzajemne sąsiedztwo, wspólna baza i wyposażenie a zwłaszcza wspólny 

kompleks sportowo-rekreacyjny rozwiną zachowania interpersonalne uczniów i poprawią 

wzajemne relacje między nimi. Utworzenie Zespołu Szkół Miejskich nie spowoduje 

większych zmian dla uczniów i ich rodziców. W placówkach pozostaną ci sami 

nauczyciele, a uczniowie pozostaną w tych samych budynkach. 

 

Wpływ utworzenia Zespołu na działalność szkół wchodzących w jego skład 

Połączenie szkół w Zespół to nie jest likwidacja obecnych szkół. Szkoły wchodzące w skład 

zespołu nadal będą posługiwały się tak jak dotychczas swoimi nazwami, czyli: Szkoła 

Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi oraz Gimnazjum im. Valentina 

Trozengorfa w Złotoryi. W szkołach nadal będzie odrębność Rad Pedagogicznych, Rad 

Rodziców oraz Samorządów Uczniowskich Szkół.   



 

Wpływ połączenia na kadrę nauczycielską i obsługę: 

Planuje się, że połączenie szkół w Zespół w roku szkolnym 2016/2017 nie będzie miało 

wpływu na obniżenie etatów pedagogicznych. W latach 2016/2017, 2017/2018 i 

następnych łączna liczba oddziałów Zespołu będzie utrzymywać się na poziomie 28-32 

oddziały. Sytuacja prognozowanej liczby oddziałów w latach 2015/2016-2021/2022 

przedstawiona jest na poniższym wykresie: 

 

 

Argumenty za połączeniem Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryk Brodatego w Złotoryi i 

Gimnazjum im. V. Trozendorfa w Złotoryi w Zespół Szkół Miejskich w Złotoryi: 

1. Usprawnienie zarządzania szkołami wchodzącymi w skład zespołu, które będą działać 

pod kierownictwem jednego dyrektora ze współną administracją i obsługą. 

2. Jedna polityka oświatowa zespołu (w tej chwili zdecydowana większość uczniów 

kończących 6 klasy Szkoły Podstawowej nr 3 wybiera naukę w Gimnazjum 

Dwujęzycznym przy ul. Kolejowej – poniższy wykres przedstawia, jaki procent uczniów 

klas 6 kończących Szkołę Podstawową nr 3 wybiera naukę w Gimnazjum im. V. 

Trozendorfa przy ul. Wilczej): 

Objaśnienie wykresu:  

Wykres przedstawia jaki procent uczniów kończących klasę 6 w SP nr 3 zdecydowało się 

na naukę w Gimnazjum przy ul. Wilczej. Przedstawione zostały dane od czasu 

powstania Gimnazjum Dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. 

Kolejowej. Na wykresie pokazano prognozę na rok szkolny 2016/2017 po 
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przeprowadzeniu w miesiącu lutym br. ankiet wśród rodziców uczniów klas 6 odnośnie 

wyboru nauki w gimnazjum od 1 września 2016r.    

 

 

3. Efektywniejsze wykorzystanie bazy lokalowej: dydaktycznej i sportowej – lepsze 

wykorzystanie obiektów hali sportowej podczas zajęć sportowych (w chwili obecnej 

ogranizacja zajęć na hali wymaga ciągłego współdziałania dyrektorów przy 

uzgadnaniu zajęć w-f); 

4. Organizowanie wspólnych rad szkoleniowych i wspólnych uroczystaści szkolnych; 

5. Integracja nauczycieli, uzyskania poczucia jedności i większej odpowiedzialności za 

uczniów; 

6. Racjonalne zatrudnienie i wykorzytanie potencjału kadry pedagogicznej; 

7. Racjonalne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – efektywniejsze 

kształtowanie długofalowej polityki kardowej; 

8. Lepsze warunki organizowania doraźnych zastępstw w szkołach przez nauczycieli z 

odpowienimi kwalifikacjami, co nie spowoduje przerw w realizacji podstaw 

programowych i nie spowoduje poszukiwania dodatkowej kadry na zastępstwo 

podczas dłuższej nieobecności konkretnego nauczyciela;   

9. Efektywniejsze wykorzystanie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu technicznego;  

10. Usprawnienie obsługi i konserwacji budynków szkolnych wraz z infrastrukturą; 

11. Połączenie w Zespół stworzy możliwość utworzenia szkoły o jedolitym systemie 

wychowawczym oraz umożliwi monitorowanie rozwoju uczniów. Do szkół będą 

uczęszczały dzieci w różnym wieku i tej samej rodziny, co umożliwi nauczycielom jak i 

dyrekcji bliższe poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych oraz w znacznym stopniu 

usprawni współpracę między szkołą a domem rodzinnym uczniów.  

12. Zapowiadane przez Radę Ministrów zmiany w ustawie o systemie oświaty związane z 

możliwością likwidacji lub istotnymi zmianami funkcjonowania gimnazjów – w 
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przypadku likwidacji nauczyciele nie mają gwarancji na to, że znajdą zatrudnienie w 

szkołach podstawowych – w zespole nie będzie takiego problemu.   

13. Względy demograficzne – z analizy demograficznej obwodu szkół wynika, że maleje 

liczba uczniów szczególnie gimnazjum, co przyczynia się do zmiejszenia liczby 

oddziałów i w perspektywie może prowadzić do zmniejszenia zatrudnienia 

nauczycieli wykres poniżej przedstawia sytuację demograficzną (liczbę uczniów do 

roku szkolnego 2021/2022) bez połączenia w zespół i po połączeniu; 

 

 
Wydatki na Szkołę Podstawową nr 3 i Gimnazjum w latach 2014-2017 – bez połączenia  
w Zespół: 

        

rok 
Wydatki w 

SP3 
w zł 

Wydatki w 
Gimnazjum 

w zł 

Razem 
wydatki 

SP3 + G w 
zł 

Wartość 
subwencji 
SP3 w zł 

Wartość 
subwencji 

Gimnazjum 
w zł 

Różnica 
subwencja - 
wydatki SP3 

w zł 

Różnica 
subwencja - 

wydatki 
Gimnazjum 

w zł 

Różnica 
subwencja -
wydatki SP3 
i Gimnazjum 

w zł  

2014 3 438 631 2 571 019 6 009 650 2 037 761 1 815 247 - 1 400 870 -  755 772 -  2 156 643 

2015 3 531 722 2 304 653 5 836 375 2 588 907 1 320 871 -  942 815 -  983 782 -  1 926 597 

2016 3 817 996 2 188 592 6 006 588 2 839 134 946 378 -  978 862 - 1 242 214 -  2 221 077 

2017-
plan 

3 839 571 2 210 167 6 049 738 2 588 585 842 537 - 1 250 986 - 1 367 630 -  2 618 616 

Wydatki na Szkołę Podstawową nr 3 i Gimnazjum po połączeniu w Zespół - plan  
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Liczba uczniów w SP3 i Gimnazjum w latach 
szkolnych 2015/2016 - 2021/2022 - bez i po 

połączeniu   

Bez połączenia Po połączeniu Liniowy (Bez połączenia) Liniowy (Po połączeniu)

2017
-plan 

 Wydatki Zespołu   Wartość subwencji Zespołu   Różnica subwencja - wydatki Zespołu  

3 714 071 2 084 667 5 798 738 2 588 585 842 537 -   1 125 486 - 1 242 130 -  2 367 616 


