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Arkusz organizacji pracy szkół i placówek

 152 dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Lublin złożyło podpisane podpisem kwalifikowanym projekty arkuszy organizacji na rok 
szkolny 2020/2021, które po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubelskiego Kuratora Oświaty 
zostały zatwierdzone podpisem kwalifikowanym przez Dyrektora Wydziału Oświaty 
i Wychowania Urzędu Miasta Lublin,

 analogiczne czynności zostały z sukcesem powtórzone we wrześniu 2020 r. z aneksami do 
arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021.



Rekrutacja elektroniczna

Rekrutacja do:

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, kandydaci złożyli 3695 wniosków,

klas pierwszych szkół podstawowych, kandydaci złożyli 2919 wniosków,

klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (branżowych I stopnia, techników i liceów 
ogólnokształcących, kandydaci złożyli 4807 wniosków w tym do liceów ogólnokształcących 2855, techników – 1634 oraz szkół 
branżowych I stopnia – 318. 

burs i internatu, kandydaci złożyli 445 wniosków,

młodzieżowych domów kultury, kandydaci złożyli 1370 wniosków.



Program wspierania na terenie Lublina 
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

na przykładzie stypendiów dla laureatów i finalistów

Konkursy i olimpiady przedmiotowe w roku szkolnym 2019/2020

szkoły podstawowe

• nagrodzonych zostało 112 uczniów z 33 szkół, stypendium otrzymało 86 uczniów,

szkoły ponadpodstawowe, 

• nagrodzonych zostało 218 uczniów z 21 szkół, stypendium otrzymało 155 uczniów.

Konkursy artystyczne w roku szkolnym 2019/2020

szkoły podstawowe

• nagrodzonych zostało 112 uczniów z 28 szkół, stypendium otrzymało 66 uczniów,

szkoły ponadpodstawowe, 

• nagrodzonych zostało 23 uczniów z 8 szkół, stypendium otrzymało 13 uczniów.



Awans zawodowy nauczycieli

W sesji lipiec-sierpień 2020  roku

kandydaci na stopień nauczyciela mianowanego złożyli 141 wniosków,

138 nauczycieli przystąpiło do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego uzyskując 
akceptację powołanej komisji i decyzję administracyjną o nadaniu stopnia awansu nauczyciela 
mianowanego,

z uwagi na kwestie formalne, wydano 3 decyzje odmowne.

W sesji listopad-grudzień 2020 roku

20 nauczycieli złożyło wnioski o wszczęcie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego



Usługi poradni psychologiczno-pedagogicznej

Obszarami funkcjonowania 6 (3 samodzielnych i 3 zespołów poradni) poradni psychologiczno-
pedagogicznych w minionym roku szkolnym była m.in:

• działalność diagnostyczna – przeprowadzono 11 260 diagnoz w tym diagnoza: 
• psychologiczna – 4 897, 

• pedagogiczna – 3 498, 

• logopedyczna – 1 100, 

• lekarska – 686, 

• rehabilitanta – 127, 

• związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – 1 082,

•  wydano 1 405 orzeczeń oraz 3 008 opinii,

W roku szkolnym 2019/2020 poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

zdiagnozowały 8 976 dzieci i młodzieży.



Skala przedsięwzięcia oraz innowacyjność projektu
Ogromne zaangażowanie bardzo wielu osób

pracowników Urzędu Miasta Lublin - Wydziały: 
 Oświaty i Wychowania, 

 Informatyki i Telekomunikacji, 

 Budżetu i Księgowości, 

 Biura Obsługi Kancelaryjnej,

 Audytu i Kontroli

 Bezpieczeństwa Informacji

dyrektorów i pracowników podległych jednostek oświatowych. 

Do realizacji projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek 
oświatowych Miasta Lublin” 
Prezydent Miasta Lublin Zarządzeniem nr 36/7/2015 z dnia 13 lipca 2015 r. 
powołał specjalny zespół zadaniowy. 



Liderzy I osoby wspierające realizację projektu w zakresie 
funkcjonowania aplikacji

Dariusz Bielecki, 
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Dorota Hetman, 
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Iwona Mazurek, 
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Ewa Piotrowska, 
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Agata Poręba, 

Justyna Sim, 

Jolanta Włodarczyk, 

Mateusz Wójcik, 

Bogumiła Zamojska. 
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Agnieszka Krajewska-Zaleska, 
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Barbara Turska-Paprzycka.
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Violetta Zwolak.
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