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Rok szkolny 2019/2020.
Największe sukcesy i zrealizowane wyzwania:
1. Wdrożenie procesu zdalnego nauczania
2. Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa

3.  Modernizacja zaplecza IT w szkołach. Od 2016 roku wymieniono 2360 komputerów 
w pracowniach na kwotę 5,5 mln PLN. Dodatkowo realizowane jest doposażanie szkół w tablety 
zarówno poprzez zakupy, jak i długoterminowy najem

4. Kryterium „szczepionkowe” w rekrutacji do przedszkoli i żłobków
5.  Oddanie kompleksu edukacyjnego przy ul. Lawendowe Wzgórze. Dotychczas wzbogacono sieć 

publicznych miejsc przedszkolnych o ponad 3300 w przedszkolach niesamorządowych

Edukacja i wychowanie w Gdańsku
Fakty i liczby
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SORW dla Dzieci i Młodzieży z autyzmem
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Z dniem 1 września br.
gdańska sieć oświatowa to:

Edukacja i wychowanie w Gdańsku
Fakty i liczby



Od 1 września 2020 na terenie Miasta Gdańska rozpocznie naukę:
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78 269
uczniów

i przedszkolaków

w tym 19 837
w edukacji

niesamorządowej

w samych
przedszkolach

18 175 dzieci, w tym
w przedszkolach

niesamorządowych
11 225

22 699 uczniów
w szkołach średnich

Edukacja i wychowanie w Gdańsku
Fakty i liczby
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Od 1 września 2020 roku w gdańskich samorządowych placówkach jest:

n  ponad 8000 etatów pedagogicznych

n  ponad 2800 etatów administracji i obsługi

n  165 dyrektorów 

Edukacja i wychowanie w Gdańsku
Fakty i liczby



Budżet Gdańska Budżet Państwa

700 000 000 zł
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100 000 000 zł

0 zł

2017 r.
813 223 522 zł

+3,04%

468 627 584

900 000 000 zł

800 000 000 zł

2019 r.
966 888 205 zł

+9,88%

535 786 149

+12,77%
431 102 056

30.06.2020 r.
1 075 664 884 zł

+8,56%

581 668 574

+14,59%
493 996 310

2016 r.
763 130 250 zł

+3,93%

454 818 951

+8,77%
308 311 299

2015 r.
721 089 865 zł

+2,26%

437 629 490

+9,30%
283 460 375

2018 r.
869 894 221 zł

+4,05%

487 622 479

+10,93%

383 271 742+11,77%
344 595 938
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Nakłady na edukację w Gdańsku
Fakty i liczby
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Nakłady na edukację w Gdańsku
Fakty i liczby

Podwyżki dla nauczycieli w roku 2019

skutek podwyżki wynagrodzeń 
nauczycieli IX–XII 2019

15.591.604 zł

dodatkowa subwencja 
otrzymana na ten cel

9.306.232 zł

dopłata Miasta Gdańska
6.285.372 zł

Podwyżki
wywołują

skutek ciągły
w kolejnych

latach.
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2021 r.
1 071 713 289 zł

+2,76%

521 400 190

+23,65%
550 313 099

Skutki
epidemii COVID19

dla budżetu Gdańska 
wyniosły na ten

moment
120 mln zł

jestem z GDAŃSKA

Nakłady na edukację w Gdańsku
Fakty i liczby

Budżet Gdańska Budżet Państwa

projekt budżetu obszaru edukacyjnego na rok 2021
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Obszary działań rozwojowych

Główne wyzwania na lata 2020–2023
1.   pozyskanie dodatkowych 500 publicznych miejsc przedszkolnych; 

powstanie 2 szkół podstawowych na południu Gdańska

2.  wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zdalnego nauczania; 
100% pedagogów pracujących w środowisku Office 365

3. powstanie Rad Szkół w minimum 10 % gdańskich placówek oświatowych



Gdańskie Priorytety Edukacyjne
na rok szkolny 2020/2021

Kierunki rozwoju gdańskiej oświaty zostały wypracowane m.in.
podczas spotkań Gdańskiego Forum Edukacyjnego oraz w oparciu o diagnozę całego obszaru
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Obszary działań rozwojowych
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Obszary działań rozwojowych

Gdańskie Priorytety Edukacyjne na rok szkolny 2020/2021
wypracowane przez Gdańskie Forum edukacyjne
n  Nauka poprzez doświadczenie i działanie

n  Szkoła i przedszkole współpracy 

n  Nowoczesne technologie w procesie edukacji

n   Uczniowie świadomi, samodzielni oraz rozwijający swoje umiejętności i pasje

n  Bezpieczeństwo w szkole/przedszkolu

n  Aktywni: Gdańszczanka/Gdańszczanin, Polka/Polak, Europejka/Europejczyk



n  ogłoszenie konkursu na budowę 2 szkół podstawowych 
ul. Kolorowa i Królewskie Wzgórze

n     realizacja pierwszych 4 żłobków z programu budowy placówek 
w partnerstwie z NGO (założenia Gdańskiego Bonu Żłobkowego)

n    kontynuacja planowych remontów i modernizacji w placówkach oświatowych

n   uruchomienie nowych punktów przedszkolnych

n    rekomendacje dla nowej siedziby SORW, PPP7 i SEH

n   rozpoczęcie procesu tworzenia pracowni specjalistycznych (muzyczne/ 
plastyczne/warsztatownie/gastronomiczne) oraz małych boisk przedszkolnych

n   tworzenie szkół pod patronatem APPLE i MICROSOFT

Infrastruktura
Obszary działań rozwojowych
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n  Fonolandia

n   Program Wolontariatu w szkołach

n   Program Edukacji Morskiej w Gdańsku

n  realizacja projektów „podwórkowych” dla szkół i przedszkoli: 
ogrody przedszkolne i przyszkolne, 
strefy swobodnej zabawy w szkołach podstawowych

n  wdrożenie projektu FitKlasa w miejsce gimnastyki korekcyjnej

n  program edukacji z zakresu filozofii dla uczniów szkół średnich

X

Y

Dodatkowa oferta przedszkoli i szkół
Obszary działań rozwojowych
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n ochrona zdrowia psychicznego (dodatkowa oferta w mieście)

n wsparcie ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

n wsparcie logopedyczne i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w przedszkolach

n wsparcie i finansowanie nauki (300+, stypendia, podręczniki etc.)

n Program 6-10-14 dla Zdrowia +18

n Program Gdańsk. JeMY ZDROWO

n  szkolne projekty profilaktyczne w ramach Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Uzależnieniom

Wsparcie społeczne i profilaktyka chorób
Obszary działań rozwojowych
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n  ujednolicone adresy www

n  ujednolicone adresy e-mail

n    ujednolicone strony www

n    nowy wygląd strony startowej GPE

n    działalność grup facebookowych dla dyrektorów i nauczycieli

n    rozwijanie platformy YouTube/EduStandardGdansk TV

n    uruchomienie nowej platformy www z szczegółowymi informacjami 
o gdańskiej oświacie i poszczególnych placówkach

n    system rejestracji elektronicznej w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych

Komunikacja i informacja
Obszary działań rozwojowych
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Organizacja pracy placówek w sytuacji pandemicznej
1.  zgodnie z obowiązującym prawem i wytycznymi 1 września rozpoczynamy naukę w trybie stacjonarnym; 

źródłem informacji są rozporządzenia i wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia 
i Głównego Inspektora Sanitarnego

2.  rekomendujemy stosowanie maseczek/przyłbic podczas przerw w przestrzeni wspólnej zarówno przez kadrę, 
jak i uczniów – ostateczna decyzja należy do dyrektora placówki

3.  przejście na tryb pracy zdalnej jest bardzo prawdopodobne; 
najbliższy czas wykorzystujemy 
na podnoszenie kompetencji i dbałość o jakość 
dostępnego sprzętu IT – Miasto Gdańsk 
przygotowało dodatkowe oferty szkoleniowe

4.  dokładny monitoring ruchu osób z zewnątrz 
na terenie placówki z zachowaniem 
środków ochrony; ograniczenie wpuszczania 
osób z zewnątrz do niezbędnego minimum
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Organizacja pracy placówek w sytuacji pandemicznej
5.  brak przeciwwskazań dotyczących kontynuacji najmów poza godzinami pracy placówki w czasie 

pozalekcyjnym przy zachowaniu przez najemcę obowiązujących wytycznych sanitarnych – przeniesienie 
obowiązku dezynfekcji na najemców oraz prowadzenie rejestrów osób uczestniczących

6.  procedury wewnętrzne uwzględniają możliwość 
organizacji różnych przestrzeni i wejść do placówki 
dla różnych grup uczniów; dodatkowo analizowana 
jest możliwość zapewnienia bezpieczeństwa 
w przestrzeniach wspólnych, zwłaszcza korytarzach, 
w okolicy sklepików szkolnych – ograniczenie 
miejsc gromadzenia czy kolejkowania

7.  nacisk na komunikację oraz racjonalizację procedur 
wewnętrznych; kluczowe jest minimalizowanie 
zagrożenia i pełna informacja o ścieżce kontaktu 
poszczególnych osób – dedykowane numery PPIS, 
szybki kontakt z dyrektorami Wydziału Rozwoju 
Społecznego, ścisła realizacja poleceń służb sanitarnych
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Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
wg. Ministerstwa Edukacji Narodowej
1 września 2020 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23–31 grudnia 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna

1 lutego–14 lutego 2021 r. Ferie zimowe

1 kwietnia–6 kwietnia 2021 r.  Wiosenna przerwa świąteczna

Ustali dyrektor Centralnej  Egzamin ósmoklasisty
Komisji Egzaminacyjnej

30 kwietnia 2021 r. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych 
 oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

8 stycznia 2021 r. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia  
 dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

29 stycznia 2021 r. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych i w szkołach 
 podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

Ustali dyrektor Centralnej Egzamin maturalny
Komisji Egzaminacyjnej

Ustali dyrektor Centralnej Egzamin zawodowy
Komisji Egzaminacyjnej

Ustali dyrektor Centralnej Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Komisji Egzaminacyjnej

25 czerwca 2021 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca–31 sierpnia 2021 r. Ferie letnie
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Tramwajem i autobusem do szkoły
Komunikacja miejska nadal będzie funkcjonować w reżimie sanitarnym w związku z pandemią Covid-19. 
Pamiętajmy o obowiązku zakrycia nosa i ust podczas podróżowania autobusem czy tramwajem.

Posiadacze gdańskiej Karty Mieszkańca oraz biletu okresowego na komunikację miejską w sieci ZTM w Gdańsku 
mają w tym roku po raz pierwszy w historii możliwość podróżowania po Gdańsku na jednym bilecie zarówno 
tramwajami, autobusami, jak i pociągami SKM/
PKM POLREGIO. By również po wakacjach było 
to możliwe, przypominamy, że do końca sierpnia 
2020 r. trzeba wymienić Kartę Mieszkańca na Kartę 
Mieszkańca ze zdjęciem. 



Dziękujemy
za uwagę

www.gdansk.pl/edukacja
facebook.com/dlagdanszczan


