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WSTĘP 
 

Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 

Gminy Miasta Tarnowa w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty: „Organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu 

jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki 

za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 

ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b–d w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych 

jednostki samorządu terytorialnego.” 

  
Zadania oświatowe Gminy Miasta Tarnowa wynikają w szczególności z postanowień: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594  

ze zm./ 

2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  /Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  

poz. 2572 ze zm./ 

3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z  2014 r. poz. 191  

ze zm./ 

oraz z przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: 

„Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.  

W szczególności zadania własne obejmują sprawy:  (…) 

8)   edukacji publicznej.” 

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: 

„Art. 5 ust. 7: „Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań 

organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:  

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki;  

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;  

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności,  

o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  

(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), i organizacyjnej szkoły lub placówki;  

4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów  

i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych”. 

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela: 

- wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

- stanowienie wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli. 
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ROZDZIAŁ I 

PLACÓWKI OŚWIATOWE MIASTA TARNOWA 
 

1. Zmiany organizacyjne 
 

Gmina Miasta Tarnowa w roku szkolnym 2013/2014 była organem prowadzącym  

68 szkół i placówek oświatowych.  

 

W stosunku do roku poprzedniego 2012/2013 o 3 zmniejszyła się ogólna liczba szkół  

i placówek oświatowych.   

 

Zmiana liczby szkół i placówek oświatowych podległych Gminie Miasta Tarnowa 

spowodowana została: 

1) z dniem 31 sierpnia 2013 r. uległo likwidacji Przedszkole Publiczne nr 7 w Tarnowie, 

2) z dniem 31 sierpnia 2013 r. wyłączono XIX Liceum Ogólnokształcące z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie, a następnie zlikwidowano to Liceum z uwagi na brak 

naboru uczniów, 

3) z dniem 31 sierpnia 2013 r. rozwiązano Zespół Szkół Medycznych im. Hanny 

Chrzanowskiej w Tarnowie i włączono VI Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Policealną  

Nr 1 w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie, 

4) z dniem 31 sierpnia 2013 r. rozwiązano Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1  

i nr 2 w Tarnowie, a następnie z dniem 1 września 2013 r. powstał publiczny zespól szkół  

o nazwie: „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie”, w skład 

którego weszło Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie oraz szkoły: 

 IX Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, 

 Technikum Nr 2 w Tarnowie, 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Tarnowie, 

 Szkoła Policealna Nr 5 w Tarnowie, 

które uprzednio wchodziły w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 i 2, 

4) z dniem 1 września 2013 r. usamodzielniono Techniku nr 11 w Tarnowie, które do dnia 

31 sierpnia 2013 r. wchodziło w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1,  

5) z dniem 1 września 2013 r. usamodzielniono Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2, która 

wchodziła do Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 i włączono ją w skład Zespołu 

Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie, 

6) z dniem 31 sierpnia 2013 r. nastąpiła likwidacja szkół uprzednio wchodzących w skład 

Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Tarnowie tj.: XVIII Liceum 

Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 5 (z uwagi na brak naboru 

uczniów), a także na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2015, poz. 1206) Technikum 

Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1, 

7) z dniem 1 września 2013 r. nastąpiło przeniesienie części Bursy Międzyszkolnej  

z budynku przy ul. Sanguszków 28A (stan techniczny) do internatu Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego przy ul. Romanowicza 9 (nowa lokalizacja, bardziej ekonomiczne 

wykorzystanie internatu), 

8) z dniem 1 września 2013 r. utworzono szkołę ponadgimnazjalną specjalną dla młodzieży – 

Technikum Specjalne dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie, które włączono 

w skład Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie. 
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Tab. Liczba szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa w latach 2010-2014. 

Zestawienie dotyczy samodzielnych szkół i placówek. 

Typ szkoły/placówki 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Przedszkola Publiczne 28 28 25 24 

Szkoły Podstawowe 12 11 10 10 

Gimnazja 5 4 4 4 

Licea Ogólnokształcące 6 5 5 5 

Technika 0 0 0 1 

Zespoły Szkół 18 19 19 16  

Szkoły specjalne  4 4 3 3 

Pozostałe placówki  5 5 5 5 

Razem 78 76 71 68 

 

Zmiany nastąpiły również w sieci niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Per saldo 

ich liczba zwiększyła się o 4, z 62 szkół niepublicznych i 2 szkół niepublicznych specjalnych 

w 2012 r. do 65 szkół niepublicznych i 3 szkół niepublicznych specjalnych w 2013 r.   

W 2013 r. na terenie miasta zaprzestały działalności Policealne Studium Zawodowe „Eureka” 

oraz „Sigma” Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 

Powstały natomiast  następujące placówki: Gimnazjum w Zespole Szkół Niepublicznych, 

Niepubliczne Gimnazjum Specjalne, Prywatna Policealna Szkoła „Awangarda” oraz 

Prywatna Policealna Szkoła „Awangarda” dla Młodzieży, Przedszkole Niepubliczne 

„Promyczek”, a także Tarnowska Bursa Szkolna. 

 
 

Prawo lokalne - 2014 r.: 

- w styczniu 2014 r. podjęto uchwałę, która określiła od 1 września 2014 r. wysokość opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach 

podstawowych w czasie przekraczającym podstawę programową, która wyniosła 1 zł za 

każdą godzinę zajęć (uchwała Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XLV/610/2014 z dnia 30 

stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia 

udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową), 

- podjęto uchwały aktualizujące  plan sieci publicznych gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych (Uchwała Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XLVII/635/2014 z dnia 10 

kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez 

Gminę Miasta Tarnowa oraz określenia granic ich obwodów; Uchwała Rady Miejskiej  

w Tarnowie Nr XLVII/634/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych), 

- podjęto uchwały aktualizujące obwody szkół podstawowych nr: 8, 10, 14, 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.tarnow.bip-gov.info.pl/bip/dokumenty/podglad?id=1131927%20
https://portal.tarnow.bip-gov.info.pl/bip/dokumenty/podglad?id=1131927%20
https://portal.tarnow.bip-gov.info.pl/bip/dokumenty/podglad?id=1131927%20
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2. Sieć szkół i placówek oświatowych 
 

Miasto Tarnów pełni funkcję ponadregionalnego ośrodka edukacji. Jego system oświaty jest 

bardzo zróżnicowany i zawiera większość placówek, o których mówi ustawa o systemie 

oświaty. Daje możliwość znalezienia swojego miejsca uczniom zdolnym i słabszym, solidnie 

przygotowuje do podjęcia dalszej nauki, zabiega o wyrównanie szans edukacyjnych. 

Przedstawia szereg specjalistycznych propozycji dzieciom i młodzieży wymagającym 

różnych form kształcenia specjalnego, jak również pomaga ukończyć szkołę i zdobyć zawód 

uczniom ze środowisk zaniedbanych czy patologicznych. 

 

W roku szkolnym 2013/2014 Gmina Miasta Tarnowa była organem prowadzącym  

68 szkół i placówek oświatowych. Wśród nich wyszczególnia się następujące samodzielne 

podmioty: 24 przedszkola publiczne, 10 szkół podstawowych, 4 gimnazja, 5 liceów 

ogólnokształcących, 1 technikum, 16 zespołów szkół, 3 szkoły specjalne i 5 pozostałych 

placówek: 

 

- przedszkola publiczne samodzielne – w liczbie 24: 

1. Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 

2. Przedszkole Publiczne Nr 3 

3. Przedszkole Publiczne Nr 4 

4. Przedszkole Publiczne Nr 5 

5. Przedszkole Publiczne Nr 6 

6. Przedszkole Publiczne Nr 8 

7. Przedszkole Publiczne Nr 12 

8. Przedszkole Publiczne Nr 13 

9. Przedszkole Publiczne Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym 

10. Przedszkole Publiczne Nr 15 

11. Przedszkole Publiczne Nr 17 

12. Przedszkole Publiczne Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi 

13. Przedszkole Publiczne Nr 19 

14. Przedszkole Publiczne Nr 20 

15. Przedszkole Publiczne Nr 21 

16. Przedszkole Publiczne Nr 24 

17. Przedszkole Publiczne Nr 26 

18. Przedszkole Publiczne Nr 27 

19. Przedszkole Publiczne Nr 29 

20. Przedszkole Publiczne Nr 31 

21. Przedszkole Publiczne Nr 32  

22. Przedszkole Publiczne Nr 33 

23. Przedszkole Publiczne Nr 34 

24. Przedszkole Publiczne Nr 35 z Oddziałem Integracyjnym 

 

- szkoły podstawowe samodzielne – w liczbie 10: 

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Konarskiego 

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej 

3. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki 

4. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

5. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orląt Lwowskich 

6. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Romana "Sybiraka" Sanguszki 

7. Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej 
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8. Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Stefana Jaracza 

9. Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Gen. Józefa Bema 

10. Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Kochanowskiego 

 

- gimnazja samodzielne – w liczbie 4: 

1. Gimnazjum Nr 2  im. Mikołaja Kopernika 

2. Gimnazjum Nr 4  im. Jerzego Brauna 

3. Gimnazjum Nr 6  im. Jana Pawła II 

4. Gimnazjum Nr 11 im. Romana Brandstaettera 

 

- licea ogólnokształcące samodzielne – w liczbie 5: 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego 

2. III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 

3. V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka 

4. VII Liceum Ogólnokształcące 

5. XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej 

 

- technika samodzielne – w liczbie 1: 

1. Technikum nr 11 

 

- zespoły szkół – w liczbie 16: 

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1: 

  - Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 

  - Gimnazjum Nr 10 

  -  IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II 

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2: 

 - Gimnazjum Dwujęzyczne  im. Świętej Kingi 

 - II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego 

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4: 

 - Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Jana Pawła II 

 - Gimnazjum Nr 8 im. Stanisława Westwalewicza 

 - VI Liceum Ogólnokształcące 

 - Szkoła Policealna nr 1 

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5: 

 - Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Klementyny Hoffmanowej 

 - Gimnazjum Nr 1  im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

5. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi: 

 - Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka 

 - XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi 

6. Zespół Szkół Budowlanych: 

- XVII Liceum Ogólnokształcące 

- Technikum Nr 7 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 

 - Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2 

7. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki: 

 - XV Liceum Ogólnokształcące 

 - Technikum Nr 9 

 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 

 - Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 
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8. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego: 

 - XIII Liceum Ogólnokształcące 

 - Technikum Nr 3 

 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 

  - Szkoła Policealna Nr 4 

9. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych: 

  - XII Liceum Ogólnokształcące 

  - Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila 

  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 

  - Szkoła Policealna Nr 3 

10. Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego: 

  - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia 

  - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia 

  - Szkoła Muzyczna I Stopnia 

  - Szkoła Muzyczna II Stopnia 

11. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika: 

  - Technikum Nr 5 

  - XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi 

  - Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 4 

  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 

12. Zespół Szkół Plastycznych: 

  - Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im. Artura Grottgera 

  - Liceum Plastyczne 

  - Policealne Zawodowe Studium Plastyczne 

13. Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków: 

  - Szkoła Podstawowa Nr 20 z Klasami Sportowymi im. Władysława Broniewskiego 

  - Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi 

14. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych: 

  - Technikum Nr 6 

  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 

15. Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego: 

  - Technikum Nr 1 

  - VIII Liceum Ogólnokształcące 

  - Szkoła Policealna Nr 2 

16. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: 

  - IX Liceum Ogólnokształcące 

 - Technikum nr 2 

 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 

 - Szkoła Policealna nr 5 

- Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w skład 

którego wchodzą: a) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

b) Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 

  

- szkoły specjalne – w liczbie 3: 

1. Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących: 

 - Szkoła Podstawowa Specjalna 

 - Gimnazjum Specjalne 

 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna 

 - Liceum Ogólnokształcące Specjalne 

 - Technikum Specjalne dla Niesłyszących i Słabo Słyszących 
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2. Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych: 

 - Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 

 - Specjalne Gimnazjum przy Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SZOZ 

3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

 - Przedszkole Specjalne 

 - Szkoła Podstawowa Specjalna 

  - Gimnazjum Specjalne 

 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna 

 - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 
  

- pozostałe placówki oświatowe – 5 placówek:  

1. Bursa Międzyszkolna 

2. Pałac Młodzieży 

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

4. Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna 

5. Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego.  

 

Oprócz powyższych publicznych przedszkoli, szkół, zespołów szkół i placówek oświatowych, 

których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tarnowa, na terenie miasta działa także  

65 niepublicznych szkół prowadzonych przez 32 podmioty:  

 

- niepubliczne przedszkola– w liczbie 14: 

1. Tarnowskie Towarzystwo Oświatowe – Społeczne Przedszkole Językowe im. Ks. Prof. 

Józefa Tischnera, 

2. Zespół Niepublicznych Niepłatnych Szkół - Niepubliczne Niepłatne Przedszkole, 

3. Zespół Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia „Siódemka” - Niepubliczne Przedszkole 

Stowarzyszenia „Siódemka”, 

4. Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny 

Niepokalanie Poczętej, 

5. Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa, 

6. Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa, 

7. Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Św. Rodziny, 

8. Przedszkole Niepubliczne Sióstr Serafitek, 

9. Przedszkole Niepubliczne Bajadurka, 

10. Przedszkole Niepubliczne Pałacyk Malucha, 

11. Przedszkole Niepubliczne Szkrab, 

12. Przedszkole Niepubliczne Promyczek, 

13. Przedszkole Niepubliczne „Oxfordzik”, 

14. Niepubliczne Przedszkole Specjalne Polskiego Stowarzyszenia. na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym. 

 

- niepubliczne punkty przedszkolne – w liczbie 1: 

1.   Punkt Przedszkolny Przedszkolinek. 

 

- niepubliczne szkoły podstawowe – w liczbie 5: 

1. Tarnowskie Towarzystwo Oświatowe - Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1,  

2. Społeczne Towarzystwo Oświatowe - Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2,   

3. Zespół Niepublicznych Niepłatnych Szkół -Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa, 

4. Zespół Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia „Siódemka - Niepubliczna Niepłatna Szkoła 

Podstawowa Stowarzyszenia „Siódemka”, 

5. Zespół Szkół Niepublicznych – Niepubliczna Szkoła Podstawowa. 



  

___________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 
 

- 10 - 

- niepubliczne gimnazja – w liczbie 10: 

1. Tarnowskie Towarzystwo Oświatowe - Społeczne Gimnazjum Językowe, 

2. Społeczne Towarzystwo Oświatowe - Społeczne Gimnazjum Matematyczno-

Przyrodnicze, 

3. Zespół Niepublicznych Niepłatnych Szkół - Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum 

4. Zespół Szkół Niepublicznych - Gimnazjum dla młodzieży z oddziałami 

przysposabiającymi do pracy, 

5. Zespół Szkół Niepublicznych – Gimnazjum,  

6. Zespół Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia „Siódemka - Niepubliczne Niepłatne 

Gimnazjum Stowarzyszenia „Siódemka”, 

7. Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum „U Konarskiego”, 

8. Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum „Piętnastka”, 

9. Niepubliczne Gimnazjum w Tarnowie-Mościcach 

10. Niepubliczne Gimnazjum Specjalne. 

 

- niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży – w liczbie 1: 
1. Tarnowskie Towarzystwo Oświatowe - Społeczne Liceum Ogólnokształcące.  

 

- niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych – w liczbie 9: 

1. C.K.K. "Indeks" - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 

2. C.K.K. "Indeks" - Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 

3. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 

4. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 

5. "Profesja" Centrum Kształcenia Kadr - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 

6. "Cosinus" - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 

7. "Cosinus" - Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,  

8.  Sigma  - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 

9.  AP Edukacja – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 

 

- niepubliczne szkoły zawodowe dla młodzieży i dorosłych – w liczbie 6: 

1. Zespół Szkół Niepublicznych - Technikum dla młodzieży, 

2. Zespół Szkół Niepublicznych - Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży, 

3. Rzemieślnicze Centrum Szkół Zawodowych Izby Rzemieślniczej - Rzemieślnicza 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży, 

4. Rzemieślnicze Centrum Szkół Zawodowych Izby Rzemieślniczej – Niepubliczne 

Technikum Zawodowe, 

5. Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Specjalna, 

6. Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych - Niepubliczna Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do pracy. 

 

- niepubliczne szkoły policealne dla dorosłych – w liczbie 19: 

1. Niepubliczna Szkoła Biznesu, 

2. Lokalne Centrum Edukacji "Omega" - Policealne Studium Farmaceutyczne,  

3. Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA", 

4. "Profesja" Centrum Kształcenia Kadr - Policealna Szkoła Zawodowa, 

5. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Kosmetyki, 

6. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Rachunkowości, 

7. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Fryzjerstwa, 

8. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Informatyki, 
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9. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu, 

10. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Prawa i Administracji, 

11. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Budownictwa, 

12. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Logistyki, 

13. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 

14. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Organizacji Reklamy, 

15. "Cosinus" - Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus, 

16. "Cosinus" - Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus I”, 

17. Sigma - Policealna Szkoła Zawodowa, 

18. Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA dla Młodzieży 

19. AP Edukacja – Policealna Szkoła Zawodowa. 

 

- bursy i internaty – w liczbie 3:  

1. Bursa Szkolna dla Dziewcząt Zgromadzenia Sług Jezusa, 

2. Bursa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej 

3. Tarnowska Bursa Szkolna. 
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3. Liczba uczniów 
 

Ogólna liczba uczniów w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta 

Tarnowa na koniec roku szkolnego 2013/2014 wynosiła 21.767 uczniów (bez szkół 

specjalnych, placówek oświatowych i szkół dla dorosłych).  

Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014

przedszkole (oddział 

przedszkolny); 3407

szkoła podstawowa; 

5165

gimnazjum; 3160

liceum 

ogólnokształcące i 

plastyczne; 4959

technikum ; 4237

zasadnicza szkoła 

zawodowa; 839

 
 

Tab. Liczba uczniów w szkołach łącznie według typów szkół w roku szkolnym 2013/2014.  

Typ składowej 2012/2013 2013/2014 

przedszkole (oddział przedszkolny w SP) 3401 3407 

szkoła podstawowa 5262 5165 

gimnazjum 3210 3160 

liceum ogólnokształcące i plastyczne 5336 4959 

technikum  4130 4237 

zasadnicza szkoła zawodowa 833 839 

Suma końcowa 22172 21767 

 

 

- Przedszkola Publiczne 
 

Tab. Liczba dzieci w przedszkolach publicznych w roku szkolnym 2013/2014  w porównaniu z rokiem 

poprzednim. 

Wyszczególnienie 2012/2013 2013/2014 

1. Przedszkole Publiczne nr 1 95 94 

2. Przedszkole Publiczne nr 3 108 106 

3. Przedszkole Publiczne nr 4 61 56 

4. Przedszkole Publiczne nr 5 109 107 

5. Przedszkole Publiczne nr 6 129 113 

6. Przedszkole Publiczne nr 7 (likwidacja z dniem 31.08.2013 r.) 67 0 

7. Przedszkole Publiczne nr 8 208 227 

8. Przedszkole Publiczne nr 12 152 135 

9. Przedszkole Publiczne nr 13 103 95 

10. Przedszkole Publiczne nr 14 151 149 

11. Przedszkole Publiczne nr 15 96 103 

12. Przedszkole Publiczne nr 17 149 145 

13. Przedszkole Publiczne nr 18 106 101 

14. Przedszkole Publiczne nr 19 140 130 
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15. Przedszkole Publiczne nr 20 122 125 

16. Przedszkole Publiczne nr 21 120 125 

17. Przedszkole Publiczne nr 24 158 163 

18. Przedszkole Publiczne nr 26 125 134 

19. Przedszkole Publiczne nr 27 50 47 

20. Przedszkole Publiczne nr 29 130 143 

21. Przedszkole Publiczne nr 31 145 155 

22. Przedszkole Publiczne nr 32 187 183 

23. Przedszkole Publiczne nr 33 134 148 

24. Przedszkole Publiczne nr 34 253 260 

25. Przedszkole Publiczne nr 35 192 202 

26. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 0 25 

27. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3 24 41 

28. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 5 20 25 

29. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 8 25 25 

30. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11 17 20 

31. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 23 w ZSO4 25 25 

Razem wszystkie: 3401 3407 

Średnia liczebność dzieci w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2013/2014 wyniosła 

24,0 uczniów.  

 

 

- Szkoły Podstawowe 
 

Tab. Liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2013/2014 w porównaniu  

z rokiem poprzednim. 

Wyszczególnienie 2012/2013 2012/2013 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 261 254 

2. Szkoła Podstawowa nr 3 377 345 

3. Szkoła Podstawowa nr 5 295 293 

4. Szkoła Podstawowa nr 8 508 469 

5. Szkoła Podstawowa nr 9 528 532 

6. Szkoła Podstawowa nr 10 110 112 

7. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 133 143 

8. Szkoła Podstawowa nr 14 421 399 

9. Szkoła Podstawowa nr 15 449 434 

10. Szkoła Podstawowa nr 18 585 559 

Razem samodzielne: 3667 3540 

11. Szkoła Podstawowa nr 1 w ZSO nr 5 440 435 

12. Szkoła Podstawowa nr 17 w ZSO nr 1 294 329 

13. Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSS 390 374 

14. Szkoła Podstawowa nr 23 w ZSO nr 4 261 262 

15. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w ZSMuz 210 225 

Razem w zespołach: 1595 1625 

Razem wszystkie: 5262 5165 

Średnia liczebność uczniów w oddziale szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014 

wyniosła 20,8 uczniów.  
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- Gimnazja 
 

Tab. Liczba uczniów w gimnazjach w roku szkolnym 2013/2014 w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Wyszczególnienie 2012/2013 2013/2014 

1. Gimnazjum nr 2 711 703 

2. Gimnazjum nr 4 380 360 

3. Gimnazjum nr 6 310 302 

4. Gimnazjum nr 11 559 559 

Razem samodzielne: 1960 1924 

5. Gimnazjum nr 1 w ZSO nr 5 164 161 

6. Gimnazjum nr 7 w ZSO nr 6 129 115 

7. Gimnazjum nr 8 w ZSO nr 4 177 155 

8. Gimnazjum nr 9 w ZSS 260 261 

9. Gimnazjum nr 10 w ZSO nr 1 240 255 

10. Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 161 164 

11. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia 1 w ZSMuz 51 51 

12. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZSP 68 74 

Razem w zespołach: 1250 1236 

Razem wszystkie: 3210 3160 

Średnia liczebność uczniów w oddziale gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 wyniosła  

24,9 uczniów. 

 

- Szkoły ponadgimnazjalne 

 
Tab. Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 w porównaniu  

z rokiem poprzednim. 

Wyszczególnienie: 2012/2013 2013/2014 

1. I Liceum Ogólnokształcące 808 813 

2. III Liceum Ogólnokształcące 916 916 

3. V Liceum Ogólnokształcące  451 422 

4. VII Liceum Ogólnokształcące 564 530 

5. XVI Liceum Ogólnokształcące  359 321 

Razem LO samodzielne: 3098 3002 

6. II Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 2 541 529 

7. IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 1 597 655 

8. VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 4 261 153 

9. VIII Liceum Ogólnokształcące w ZST 42 0 

10. IX Liceum Ogólnokształcące w CKZiU 58 25 

11. XII Liceum Ogólnokształcące w ZSM-E 19 0 

12. XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w ZSOiT 358 366 

13. XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSB 27 0 

14. XIX Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 4 – likwidacja z dniem 

31.08.2013 r. 31 0 

15. XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w ZSO6 97 82 

16. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w ZSMuz 36 28 

Razem LO w zespołach: 2067 1838 

Razem licea ogólnokształcące: 5165 4840 
Liceum Plastyczne w ZSP 171 119 

Razem licea plastyczne: 171 119 
1. Technikum Nr 1 w ZST 516 587 

2. Technikum Nr 2 w CKZiU 290 287 

3. Technikum nr 3 w ZSE-G 693 708 

4. Technikum Nr 4 w ZSM-E 627 679 

5. Technikum Nr 5 w ZSOiT 382 423 

6. Technikum Nr 6 w ZST-Z 494 470 

7. Technikum Nr 7 w ZSB 491 493 

8. Technikum Nr 9 w ZSE-O 528 522 



  

___________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 
 

- 15 - 

9. Technikum nr 11  109 68 

Razem technika: 4130 4237 
1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w CKZiU 345 351 

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w ZSE-G 96 89 

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 w ZST-Z 186 205 

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 w ZSB 206 194 

Razem zasadnicze szkoły zawodowe: 833 839 

Razem wszystkie: 10 299 10 035 

Średnia liczebność uczniów w oddziale szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 

2013/2014 wyniosła w: a) liceum ogólnokształcącym: 30,3 ; b) technikum: 27,7 ;  

c) zasadniczej szkole zawodowej: 25,1. 
 

- Szkoły Policealne i dla dorosłych 
 

Tab. Liczba uczniów w szkołach policealnych i dla dorosłych w roku szkolnym 2013/2014  

w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Wyszczególnienie: 2012/2013 2013/2014 

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKU w CKZiU 40 40 

2. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 3 w CKU 27 0 

3. Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 w CKU w CKZiU 456 496 

Razem szkoły dla dorosłych: 523 536 

1. Policealne Zawodowe Studium Plastyczne 33 39 

2. Szkoła Policealna nr 1 w ZSO nr 4 0 16 

3. Szkoła Policealna nr 2 w ZST  54 44 

4. Policealna Szkoła Zawodowa w ZSMed.  42 0 

Razem szkoły policealne dla młodzieży: 129 99 

Razem wszystkie: 652 635 

 

- Szkoły specjalne 
 

Tab. Liczba uczniów w szkołach specjalnych w roku szkolnym 2013/2014  

w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Wyszczególnienie 2011/2012 2013/2014 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy 

Przedszkole Specjalne 7 13 

Szkoła Podstawowa Specjalna 77 71 

Gimnazjum Specjalne 73 58 

Rewalidacja głęboko upośledzonych  37 42 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 31 24 

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 14 0 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy 45 66 

Internat 55 56 

Razem: 338 330 

Zespół Szkół 

Specjalnych dla 

Niesłyszących i Słabo 

Słyszących 

Szkoła Podstawowa Specjalna 24 18 

Gimnazjum Specjalne 8 9 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  16 11 

Liceum Uzupełniające Specjalne  13 0 

Liceum Ogólnokształcące Specjalne  14 9 

Technikum Specjalne 0 6 

Razem: 75 53 

Razem wszystkie: 413 383 

 

Rzeczywista liczba uczniów, która przewinęła się przez Zespół Specjalnych Szkół 

Przyszpitalnych od 1 września 2013 do 31 sierpnia 2014 r. wyniosła 2341, w tym  

w Przedszkolu Specjalnym – 890; Szkole Podstawowej Specjalnej – 1036; Gimnazjum 

Specjalnym – 425. 
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- Pozostałe placówki 
 

Dodatkowo uczniowie tarnowskich szkół mogą korzystać z: 

1) specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez poradnie 

(diagnoza, terapia, profilaktyka, doradztwo, konsultacje), 

2) opieki Bursy Międzyszkolnej, 

3) zajęć pozaszkolnych organizowanych przez Pałac Młodzieży, 

4) zajęć praktycznych i praktyk zawodowych organizowanych przez Tarnowskie Centrum 

Kształcenia Praktycznego (dot. uczniów szkół ponadgimnazjalnych). 

 
Tab. Liczba uczniów i wychowanków w pozostałych placówkach oświatowych w roku szkolnym 2013/2014  

w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Wyszczególnienie 2012/2013 2013/2014 

Pozostałe placówki 
Bursa Międzyszkolna 300 280 

Pałac Młodzieży 2933 3193 

Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego 907 886 

Razem: 4014 4359 
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4. Nabór do szkół 
 
4.1 Oferta edukacyjna  

 

W roku szkolnym 2013/2014 odbyła się promocja szkół w związku z nadchodzącym naborem 

na rok szkolny 2014/2015. 

 

Po raz pierwszy w czerwcu 2014 r. odbył się nabór do Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia 

Sportowego Młodzieży – oddział w Tarnowie, do klasy pierwszej gimnazjum, gdzie nauka 

odbywa się w Gimnazjum nr 9 z klasami sportowymi w Zespole Szkół Sportowych  

im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie. 

Podstawą funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży 

oddział w Tarnowie (WOSSM) jest podpisane porozumienie pomiędzy Małopolskim 

Związkiem Piłki Nożnej w Krakowie oraz Zespołem Szkół Sportowych im. Polskich 

Olimpijczyków w Tarnowie. Celem tworzenia klas piłkarskich w Wojewódzkim Ośrodku 

Szkolenia Sportowego Młodzieży (WOSSM)  jest ogólne usportowienie uczniów - 

zawodników, doskonalenie umiejętności z zakresu techniki i taktyki piłki nożnej. Ponadto 

wyłonienie młodzieży najbardziej utalentowanej sportowo. W ciągu trzech lat zakłada się 

wyszkolenie  zawodnika uniwersalnego pod względem taktycznym i technicznym, który po 

dalszym szkoleniu w kategorii juniora przygotowany będzie do gry na poziomie ekstraklasy 

lub co najmniej I ligi. Jednocześnie dużą wagę przykłada się do dobrych wyników w nauce 

zmierzając do kompleksowego rozwoju poprzez  godzenie nauki ze sportem.  

 

W listopadzie 2013 r. po raz trzeci I Liceum Ogólnokształcące zorganizowało Tarnowskie 

Spotkania Edukacyjne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w formie targów. 

Uczestniczyło w nich 8 szkół ponadgimnazjalnych, a blisko 1050 uczniów skorzystało  

z szansy bezpośredniego kontaktu z uczelniami, które przygotowały profesjonalną ofertę.  

Pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia w Tarnowie udzielali nauczyciele  

w szkołach, doradcy zawodowi zatrudnieni w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Pałacu Młodzieży. 

 

W kwietniu 2014 r. odbyły się XI Miejskie Targi Edukacyjne zorganizowane przez Wydział 

Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa przy współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży 

Ochotniczych Hufców Pracy oraz Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców 

Pracy w Tarnowie. 

 

Poradnictwo zawodowe dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbywa się 

systematycznie poprzez doradców zawodowych w szkołach i w ramach Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP). Współdziałają z nimi Pałac Młodzieży (poradnictwo 

indywidualne i grupowe, zajęcia z doradztwa zawodowego), a także Centrum Edukacji  

i Pracy Młodzieży OHP. W jego strukturach funkcjonuje Młodzieżowe Biuro Pracy, Klub 

Pracy i Mobilne Centrum Informacji Zawodowej oraz Regionalny Ośrodek Szkolenia 

Zawodowego Młodzieży. PPP aktywnie uczestniczyła w III Ogólnopolskim Tygodniowym 

Programie Pociąg do Kariery i w Giełdzie Informacji Zawodowej od kilku lat organizowanej 

w OHP. Uczniowie z problemem zdrowotnym, niezdecydowani, chcący uzyskać dodatkowe 

informacje byli konsultowani na bieżąco, a w razie konieczności ponownie zapraszani do 

Poradni. Ponadto Poradnia zorganizowała konkurs zawodoznawczy „Mój zawód, moja pasja” 

dla gimnazjów Tarnowa. 
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Po raz kolejny wydano informator z ofertą edukacyjną miejskich placówek oświatowych: 

„Oferta Edukacyjna tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 

2013/2014” w formie książki i elektronicznej (http://edunet.tarnow.pl/pl/link/informator).  

Oferta szkół ponadgimnazjalnych uwzględniała preferencje młodzieży i rodziców oraz 

zmiany w edukacji i na rynku pracy. Uatrakcyjniły ją szczególnie następujące czynniki: 

1) powstanie w Tarnowie kilku nowych szkół i placówek w szczególności:  

– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie-Mościcach  

ul. Kwiatkowskiego 17,  

      – Technikum Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Zespole Szkół dla          

Niesłyszących i Słabo Słyszących ul. Lippóczy’ego 4a, 

      – 2 gimnazjów niepublicznych w Zespole Szkół Niepublicznych al. Solidarności 21a          

i Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego,  

2) kontynuacja zapoczątkowanych w 2012 r. nowych kierunków w szkolnictwie  

      zawodowym:  

      – technik analityk w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych, 

– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Technikum Nr 7 w Zespole         

Szkół Budowlanych, 

3) nowe klasy w liceach ogólnokształcących: 

      – w VII Liceum Ogólnokształcącym: klasa humanistyczno-multimedialna z zajęciami 

dodatkowymi z dziennikarstwa, Public Relations i reklamy; klasa humanistyczno 

multimedialna z zajęciami dodatkowymi z filmoznawstwa, scenopisarstwa i reżyserii  

filmowej, 

      – w VI Liceum Ogólnokształcącym: klasa ratowniczo-maltańska z rozszerzonym 

językiem angielskim i biologią z zajęciami dodatkowymi z elementów ratownictwa  

medycznego, 

4) funkcjonowanie oddziału międzynarodowego w II Liceum Ogólnokształcącym  

 w Tarnowie, 

5) budowa Poligonu Energooszczędności przy ulicy Siewnej 14 na terenie Zespołu Szkół 

Budowlanych w Tarnowie. 

 

 

 Programy i projekty edukacyjne - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata  

2013-2025: 

 

1) Małopolska Chmura Edukacyjna - zwiększenie stopnia wykorzystania nowoczesnych 

technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji 

kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

Okres realizacji:  2013-2015 

  Łączne nakłady finansowe: 496 839 zł 

 

Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne przedsięwzięcie województwa małopolskiego, 

Akademii Górniczo-Hutniczej i partnerów, którzy przystąpili do współpracy (szkół wyższych 

i ponadgimnazjalnych). Rozpoczyna się od realizacji projektu pilotażowego, który zakłada 

budowę tzw. systemu informatycznego, czyli zaopatrzenia szkół w dostęp do sieci 

bezprzewodowych, systemów wideokonferencyjnych i współpracy zdalnej, tablic 

multimedialnych, mobilnych pracowni itp. Etap właściwy realizacji projektu w ramach nowej 

perspektywy finansowej UE przewidziany jest na lata 2015-2020 i miałby on objąć ok. 200 

szkół z małopolski. Efektem ma być m.in. stworzenie możliwości bezpośredniej współpracy 

uczelni z najzdolniejszymi uczniami małopolski, kształcenie w obszarach nowoczesnej 
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gospodarki i specjalizacji z zakresu spraw regionu, a także wyrównywanie poziomu dostępu 

do wiedzy na terenie całego województwa.  

Pilotażem objęto w małopolsce 21 szkół (11 liceów i 10 techników). W Tarnowie objęte są 

trzy szkoły: Technikum nr 7 w ZSB, IV LO w ZSO1 i II LO w ZSO2. 

 

2) POKL - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół  

podstawowych - Stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, 

psychomotorycznego i społecznego uczniów klas I-III szkół podstawowych 

   Okres realizacji:  2012-2014 

  Łączne nakłady finansowe: 1 168 415 zł 

 

Projekt zakończony w 2014 r., którego adresatami byli uczniowie klas I-III szkół 

podstawowych w Tarnowie. Cele szczegółowe projektu obejmowały wspieranie edukacji 

wczesnoszkolnej, niwelowanie różnic edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień dzieci, organizację 

zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych 

funkcjonujących na terenie miasta Tarnowa. Intencją projektu było również zaspakajanie 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych każdego ucznia klas I – III zgodnie z jego 

zainteresowaniami, predyspozycjami i możliwościami zarówno edukacyjnymi, jak  

i rozwojowymi. W zależności od potrzeb na terenie tarnowskich placówek były realizowane 

następujące zajęcia: 

 zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także 

zagrożonych ryzykiem dysleksji, 

 zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 

 zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami w rozwoju mowy, 

 gimnastyka korekcyjna dla uczniów z wadami postawy, 

 specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych (arteterapia, 

muzykoterapia, dogoterapia, metoda Weroniki Sherborne, integracja sensoryczna), 

 zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji 

społecznej, 

 zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (zajęcia 

matematyczne i  przyrodnicze, zajęcia plastyczne, zajęcia artystyczne z elementami 

muzycznymi i teatralnymi, język angielski) 

Dzięki zajęciom prowadzonym w ramach projektu zwiększa się stopień wykorzystania 

aktywizujących metod nauczania w szkole. Podnosi to chęć czynnego uczestniczenia dzieci  

w różnego rodzaju zajęciach, a jednocześnie zwiększa osiągalność uzyskania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

3) POKL „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” - Modernizacja oraz 

podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół kształcących  

w branżach zawodowych 

Okres realizacji:  2010-2015 

 Łączne nakłady finansowe: 8 587 527 zł 

 

W Tarnowie w projekcie biorą udział wszystkie szkoły zawodowe (technika i zasadnicze 

szkoły zawodowe). Biuro projektu mieści się w Tarnowskim Centrum Kształcenia 

Praktycznego. Jego głównym celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego, 

skuteczniejsze powiązanie oferty edukacyjnej z potrzebami rynku pracy oraz poprawa 

społecznego odbioru tego segmentu edukacji. Realizacja projektu prowadzić ma do 

podniesienia atrakcyjności szkół zawodowych, rozszerzenia i poprawy jakości oferty 
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edukacyjnej, a w konsekwencji wyposażenia uczniów w kwalifikacje ułatwiające znalezienie 

miejsca na rynku pracy.  

 

4) Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius - projekt: Ochrona bioróżnorodności 

-Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienie jej  

wartości 

Okres realizacji:  2012-2014 

  Łączne nakłady finansowe:  60 341 zł 

 

6) Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius – projekt: Dziedzictwo kultury w 

społeczeństwie pluralistycznym - tradycje religijne - promowanie świadomości znaczenia 

różnorodności religijnej, kulturowej i językowej w Europie i poza nią 

Okres realizacji:  2013-2015 

  Łączne nakłady finansowe:  84 504 zł 

 

7) Program "Uczenie sie przez całe życie" Leonardo da Vinci - projekt: Tarnowscy 

technicy mobilni w Europie - pogłębienie wiedzy, poszerzenie doświadczeń oraz zdobycie 

kompetencji zawodowych w dziedzinie elektroniki i elektrotechniki 

Okres realizacji:  2013-2014 

  Łączne nakłady finansowe:  92 930 zł 

 

8) Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci - projekt: Izolacje  

w budownictwie pasywnym - Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia 

zawodowego przez nauczycieli 

Okres realizacji:  2012-2014 

  Łączne nakłady finansowe:  138 560 zł 

 

9) Program "Młodzież w działaniu" projekt "Dwujęzyczny Mały Obywatel" - 

Podnoszenie świadomości wielokulturowości i krzewienie otwartości europejskiej wśród 

przedszkolaków 

    Okres realizacji:  2013-2014 

  Łączne nakłady finansowe: 19 200 zł 

 

10) Program "Zdrowie Tarnowianina" - Edukacja zdrowotna - profilaktyka nadwagi  

i otyłości oraz korekcja wad postawy dzieci i młodzieży, udzielanie pierwszej pomocy 

Okres realizacji:  2013-2017 

   Łączne nakłady finansowe: 189.048 zł 

 

W 2014 r. Gmina Miasta Tarnowa we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową  

w Tarnowie przystąpiła do realizacji programu pod nazwą „Zdrowie Tarnowianina” na lata 

2014-2017. Podpisana między stronami umowa określiła szczegółowo tryb i zasady 

udzielenia i rozliczenia na ten cel dotacji, na łączną kwotę 189.048,00 zł. 

Program ma za zadanie uaktywnić ruchowo, sportowo i zdrowotnie mieszkańców miasta 

Tarnowa. Związany jest przede wszystkim z edukacją zdrowotną uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Miasta Tarnowa. Założeniem programu jest krzewienie prozdrowotnej postawy 

poprzez dbałość o kondycję fizyczną, prowadzenie regularnej diagnostyki postawy ciała, 

uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach sportowych i rekreacyjnych.  
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Program zakłada przeprowadzenie szczegółowej analizy jakości postawy ciała około 430 

uczniów i uczestnictwo 55 uczniów w autorskim programie ćwiczeń korygujących postawę 

ciała. Ponadto zadaniem programu jest wsparcie uzdolnionej ruchowo młodzieży z rejonu 

miasta Tarnowa, regularnie uczestniczącej w treningach sportowych, w monitorowaniu  

i kontrolowaniu obciążeń treningowych, projektowaniu planów treningowych  

i indywidualizacji procesu treningowego.  

 

Projekt obejmie cztery części: 

 Część I: Profilaktyka i korekcja wad postawy. 

Program ma na celu propagowanie aktywności fizycznej i profilaktykę dysfunkcji narządu 

ruchu uczniów klas IV, V i VI Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Zespole 

Szkół Muzycznych w Tarnowie (6 oddziałów, około 110 uczniów) oraz Szkoły Podstawowej 

nr 18 im. Jana Kochanowskiego w Tarnowie (13 oddziałów, około 320 uczniów). 

 Część II: Profilaktyka poprzez kulturę fizyczną i sport. 

W ramach projektu opieką zostaną objęte dzieci i młodzież tarnowskich szkół uczestniczące  

w regularnych i niekiedy męczących treningach sportowych. Projekt obejmie kompleksowe 

badanie ich wydolności fizycznej, cech somatycznych oraz parametrów fizjologicznych 

świadczących o stopniu obciążenia ich organizmów pracą treningową.  

Projekt realizowany będzie w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Tarnowie a w szczególności: pracownia fizjologii, hala główna, pływalnia, sala 

gimnastyczna, sala korekcyjna, sala choreograficzna, pracownie fizjoterapii i fizjologii, sale 

dydaktyczne. 

 Część III: Racjonalne żywienie prostą drogą  do zdrowia i zgrabnej sylwetki. 

Badaniem zostanie objętych ok. 500 uczniów klas IV –VI, tarnowskich szkół podstawowych 

(prawdopodobieństwo wnioskowania i oceny ryzyka zaburzeń w stanie odżywienia jest 

wiarygodniejsze w przypadku dużych grup badawczych). Badania umożliwią ocenę skali 

zagrożenia zaburzeniami w stanie odżywienia. Wnioski z badań posłużą do opracowania 

raportu (do analizy przez dyrektorów szkół, nauczycieli  badanych dzieci  i ich rodziców). 

Raport będzie stanowił podstawę planowania działań edukacyjnych realizowanych  

w środowisku rodzinnym, nauczania i wychowania we współpracy z Zakładem 

Pielęgniarstwa PWSZ w Tarnowie. 

 Część IV: Uczymy się udzielać pierwszej pomocy. 

Program  będzie służył promocji prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego 

sposobu odżywiania się młodzieży, profilaktyce otyłości oraz chorób cywilizacyjnych, 

których podłożem jest nadmiar masy ciała. Program będzie realizowany w szkołach 

gimnazjalnych oraz w szkołach podstawowych w klasach IV-VI. 

 

4.2 Wyniki naboru  
 

 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych   

na rok szkolny 2014/2015. 

 

Nabór do Publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa był przeprowadzony w okresie od 17 lutego 

2014 r. do 9 kwietnia 2014 r. z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru i składał się  

z następujących etapów: 

1) od 17 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. –  etap przyjmowania deklaracji od rodziców  

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego; 

2) od 10 marca 2014 r. do 9 kwietnia 2014 r. – etap składanie nowych wniosków od rodziców  

 o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 
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3) 23 kwietnia 2014 r. - ogłoszenie list przyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego.  

 

Oferta rekrutacyjna zakładała łączną liczbę 3241 miejsc. 

Do Publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych wolę 

kontynuowania edukacji przedszkolnej potwierdziło 2070 dzieci. W postępowaniu 

rekrutacyjnym na wolne miejsca przyjętych zostało 1201 dzieci. 

Łączna liczba przyjętych dzieci do oddziałów przedszkolnych  na rok szkolny 2014/2015 

wyniosła 3271 dzieci w tym: 

< 3-latki 

mniej 3-latki 4-latki 5-latki 6-latki 

> 6-latki 

więcej 

74 757 857 976 590 17 

 

 Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015. 

 

Nabór do Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa przebiegał  

w okresie od 3 marca 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. z zastosowaniem elektronicznego 

systemu naboru.  

W okresie od 3 marca 2014 r. do 14 marca 2014 r. szkoły podstawowe przyjmowały 

Zgłoszenia dzieci obwodowych do klasy pierwszej, których przyjęcie następowało z urzędu. 

W okresie od 17 marca 2014 r. do 16 kwietnia 2014 r. dzieci zamieszkałe poza obwodem 

danej szkoły podstawowej mogły ubiegać się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły, która 

dysponowała wolnymi miejscami na podstawie złożonego Wniosku o przyjęcie. 

Ogłoszenie list przyjętych do danej szkoły podstawowej nastąpiło 30 kwietnia 2014 r. 

 

Oferta rekrutacyjna do szkół podstawowych zakładała łączną liczbę 1338 miejsc. 

W wyniku postępowania rekrutacyjnego przyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej 

zostało 1152 dzieci.  

Szczegółowe wyniki naboru do szkół podstawowych przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Szkoła 

Ogólna liczba 

przyjętych do 

klasy pierwszej  

r. szk. 2014/2015 

6-

latki 

7-

latki 

8-

latki 

Liczba 

uruchomionych 

oddziałów 

1.  Szkoła Podstawowa Nr 2  63 23 40 0 3 

2.  Szkoła Podstawowa Nr 3 89 19 67 3 4 

3.  Szkoła Podstawowa Nr 5  71 18 52 1 3 

4.  Szkoła Podstawowa Nr 8  103 31 71 1 5 

5.  Szkoła Podstawowa Nr 9  121 41 79 1 6 

6.  Szkoła Podstawowa Nr 10 24 8 16 0 1 

7.  Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11  38 13 19 6 2 

8.  Szkoła Podstawowa Nr 14  72 30 42 0 3 

9.  Szkoła Podstawowa Nr 15  88 22 66 0 4 

10.  Szkoła Podstawowa Nr 18  120 42 78 0 5 

11.  Szkoła Podstawowa Nr 17 w ZSO1 73 26 47 0 4 

12.  Szkoła Podstawowa Nr 23 w ZSO4 67 21 45 1 3 

13.  Szkoła Podstawowa Nr 1 w ZSO5 90 27 61 2 4 

14.  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia 45 13 31 1 2 

15.  
Szkoła Podstawowa Nr 20 z Klasami Sportowymi 

w ZSS 81 33 48 0 4 

16.  
Zespół Szkół dla Niesłyszących  

i Słabo Słyszących 1 0 1 0 1 

17.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 6 0 6 0 1 

Suma: 1152 367 769 16 55 
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W roku szkolnym 2014/2015 w klasach pierwszych szkół podstawowych edukację rozpoczęło 

367 sześciolatków, co stanowiło 32 % wszystkich pierwszoklasistów (w 2009/2010 – 21; 

2010/2011 – 50; 2011/2012 – 111; 2012/2013 – 74, 2013/2014 – 72). 

W szkołach uruchomionych zostało łącznie 55 oddziałów klas pierwszych. Był to wzrost o 15 

oddziałów w stosunku do roku poprzedniego (2013/2014 – 40 oddziałów) spowodowany 

przede wszystkim pójściem obowiązkowo sześciolatków do klasy pierwszej. 

 

Proces obniżania wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego zapoczątkowany został  

w 2009 r. Zgodnie z przyjętymi zmianami prawnymi dzieci sześcioletnie mogły uczęszczać 

do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli tak zdecydowali ich rodzice. W 2013 r. tzw. 

ustawa „sześciolatkowa”, nałożyła zmiany, zgodnie z którymi wprowadzono od 1 września 

2014 r.  obowiązek szkolny dla 6-latków urodzonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 

2008 r. (tj. w pierwszej połowie 2008 r.). Dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 

2008 r., mogły rozpocząć realizację obowiązku szkolnego jeśli tak zdecydowali ich rodzice.  

W 2015 r. obowiązek szkolny obejmie dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 

2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 

(7-latki) oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki). 

Ponadto od roku 2014 sukcesywnie ogranicza się maksymalną liczbę uczniów w oddziałach 

klas I-III szkoły podstawowej, tak aby zajęcia edukacyjne były prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

 

Tarnowskie szkoły podstawowe są przygotowane dla dzieci sześcioletnich. W placówkach 

pojawiły się odpowiednio przystosowane sale, w tym odrębnie zorganizowane świetlice 

szkolne, a także bezpieczne place zabaw i pomoce edukacyjne, ułatwiające wszechstronny 

rozwój kilkulatków, m.in.: 

 nowoczesne, zgodne ze standardami i przyjaźnie zaadaptowane sale lekcyjne  

z wydzieloną częścią dydaktyczną oraz rekreacyjną z miejscem do zabawy, sprzętem 

audiowizualnym oraz meblami szkolnymi, w których dzieci mogą przechowywać swoje 

przybory, 

 place zabaw w ramach akcji „Radosna Szkoła”, które wyposażone są m.in. w drabinki, 

drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie i huśtawki, 

 sale komputerowe z tablicami multimedialnymi umożliwiające urozmaicenie metod 

nauczania , w których prowadzone są zajęcia z informatyki, 

 przyjazne świetlice szkolne, z wykwalifikowaną kadrą, zapewniają atrakcyjne zajęcia 

dydaktyczno – wychowawcze, jak również pomoc przy odrabianiu zadania domowego. 

Oprócz swej funkcji opiekuńczej, sprawują także funkcję ośrodka zainteresowań i aktywności 

poznawczej, są czynne w godzinach dostosowanych do potrzeb i oczekiwań Rodziców, 

 stołówki szkolne w dzieci spożyją posiłki pod opieka nauczyciela, który pomaga dzieciom  

i jednocześnie pilnuje, aby dziecko zjadło obiad, 

 kąciki zabaw pozwalające na ocieplenie standardowego wyposażenia sal  lekcyjnych, 

 sale rekreacyjne w ramach akcji „Radosna Szkoła”. 

Wszystkie elementy wyposażenia szkół oraz miejsca przeznaczone dla uczniów 

zaprojektowane zostały z myślą wszechstronnego rozwoju dziecka sześcioletniego 

stawiającego pierwsze kroki w świecie nauki  Ponadto tarnowskie szkoły podstawowe oferują 

szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych umożliwiających rozwój zainteresowań uczniów: 

zajęcia muzyczne, taneczne, rekreacyjno – sportowe oraz plastyczno – artystyczne, które 

pozwalają dbać o kształtowanie zdolności manualnych oraz sprawności psychoruchowej. 
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 Gimnazja 

 

W wyniku postępowania rekrutacyjnego przyjętych do klasy pierwszej gimnazjum zostało 

1152 uczniów. Szczegółowe informacje przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Szkoła 
Ogólna liczba przyjętych 

do klasy pierwszej  

r. szk. 2014/2015 

Liczba 

uruchomionych 

oddziałów 

1.  Gimnazjum nr 1 w ZSO 5 28 1 

2.  Gimnazjum nr 2 271 10 

3.  Gimnazjum nr 4 111 4 

4.  Gimnazjum nr 6 101 4 

5.  Gimnazjum nr 7 w ZSO nr 6 z Oddz. Int. 49 3 

6.  Gimnazjum nr 8 w ZSO 4 45 2 

7.  Gimnazjum nr 9 w ZSSport 78 3 

8.  Gimnazjum nr 10 w ZSO 1 77 3 

9.  Gimnazjum nr 11 149 5 

10.  Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO 2 57 2 

11.  Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZSP 15 1 

12.  

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia  

w ZSMuz 21 1 

13.  Gimnazjum Specjalne w SOSW 13 2 

Suma: 1015 41 

 

 

 Szkoły Ponadgimnazjalne 

 

Oferta rekrutacyjna zakładała łączną liczbę 3020 miejsc (131 oddziałów). 

W wyniku postępowania rekrutacyjnego przyjętych do klasy pierwszej szkoły 

ponadgimnazjalnej zostało 2956 uczniów, co stanowiło 100 uruchomionych oddziałów.  

 

Typ szkoły 

Liczba 

uruchomionych 

oddziałów 

Liczba 

przyjętych 

przyjęci licea ogólnokształcące 51 1525 

przyjęci technika 38 1151 

przyjęci ZSZ 11 280 

Suma: 100 2956 

 

 

Podsumowując w 2014 r. w wyniku naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych łącznie do 196 oddziałów przyjętych zostało 5123 

uczniów. Był to wynik lepszy od roku poprzedniego. Wyniki tegoż naboru prezentuje 

poniższy wykres: 



  

___________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 
 

- 25 - 

1152

55

1015

41

2956

100

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Nabór do klas pierwszych w 2014 r.

uczniowie 1152 1015 2956

oddziały 55 41 100

Szkoły Podstawowe Gimnazja
Szkoły 

Ponadgimnazjalne

 
 

 

W 2014 r. do szkół podstawowych przyjęto 12 % uczniów spoza Tarnowa, do gimnazjów 

21%, zaś do szkół ponadgimnazjalnych 70%, co potwierdza ponadregionalny charakter 

miasta Tarnowa w zakresie edukacji (wysoki jak na dzisiejsze realia demograficzne 

wskaźnik). 
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5. Kadra i doskonalenie zawodowe 
 

5.1  Zatrudnienie 
 

Na koniec roku szkolnego 2013/2014 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Miasta Tarnowa (razem 68 szkół i placówek) zatrudnionych było łącznie  

2830 nauczycieli, w tym niepełnozatrudnionych 724 nauczycieli. Liczba nauczycieli 

stanowiła 2579,81 etatów przeliczeniowych.  
 

Wykres. Stan zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Miasta Tarnowa w latach 2010-2014. Dane liczbowe na początek roku szkolnego (02 września) oraz na 

koniec roku szkolnego (31 sierpnia). 
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Na wzrost etatów zatrudnienia nauczycieli w szkołach w trakcie roku szkolnego, wpłynęły 

dodatkowe godziny wynikające m.in. z: 

 urlopów zdrowotnych, 

 realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. zajęcia dydaktyczno- 

wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja indywidualna, zajęcia terapeutyczne), 

 nauczeń indywidualnych,  

 indywidualnych programów i toków nauki, 

 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów (np. języki obce), 

 zajęć z języka polskiego i wyrównawczych dla uczniów powracających z zagranicy. 
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Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego 

w roku szkolnym 2013/2014

mianowany

22%

kontraktowy

14%

stażysta

4%

dyplomowany

60%

 
W 2013 r. kwota dopłaty do średnich wynagrodzeń nauczycieli mianowanych  

i dyplomowanych za rok 2012 wyniosła ogółem 2.309.285 zł brutto, co stanowiło 

zmniejszenie dopłaty o ok. 1,3 mln zł w stosunku do roku poprzedniego (w 2012 r. kwota za 

rok 2011 wyniosła 3.623.519 zł). 

 

W 2013 r. komisje egzaminacyjne powołane zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnowa 

przeprowadziły 74 egzaminy dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego. Wydano tyleż samo aktów nadania stopnia awansu zawodowego 

na ten stopień. W roku 2014 (do X.2014 r.) komisje przeprowadziły 52 egzaminy dla 

nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  

i wydano tyleż samo aktów nadania stopnia awansu zawodowego na ten stopień. 

 

5.2  Ruch kadrowy 
 

Na koniec roku szkolnego 2013/2014 - na dzień 31 sierpnia 2014 r. zwolnionych na 

podstawie art. 20 i/oraz art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela zostało 26 nauczycieli, z czego 19 

osób przeszło na emeryturę. 

Gmina z tego tytułu wypłaciła nauczycielom stosowne odprawy, łączny koszt: 584.738,00 zł. 

 

5.3  Baza osób poszukujących pracy  
 

W Tarnowie pracy w zawodzie nauczyciela aktywnie poszukiwało 86 osób. W e-banku  

(baza danych osób szukających pracy jako nauczyciel zamieszczona w EduNet  

i dostępna dla dyrektorów szkół i samych zainteresowanych) znajduje się 2075 osób.  

 

5.4  Nagrody i odznaczenia 
 

Tarnowski samorząd dba o nagradzanie najlepszych nauczycieli poprzez: Nagrody Prezydenta 

Miasta Tarnowa, rekomendacje Prezydenta Miasta Tarnowa do nagród Ministra Edukacji 

Narodowej, Kuratora Oświaty oraz odznaczeń (np. Medal Komisji Edukacji Narodowej).  

Od 2009 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Tarnowie organizuje konkurs na 

„Najlepszego Wychowawcę Roku”, w którym przyznawane są nagrody za programy 

wychowawcze. 
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W 2013 roku Nagrody Prezydenta Miasta Tarnowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

przyznane zostały 105 nauczycielom szkół i placówek m. Tarnowa, w tym: 

1) za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze: 96 nauczycieli, 

2) tzw. nagrody „menadżerskie”: 5 dyrektorów, w tym: 

 za bardzo dobre efekty zarządzania placówką i skuteczne pozyskiwanie środków na jej 

modernizację: 2 dyrektorów, 

 za podjęcie trudnego wyzwania organizacyjnego i osiągnięcie bardzo dobrego efektu 

zarządzania placówką: 2 dyrektorów, 

 za bardzo dobre efekty zarządzania placówką i stworzenie nowej perspektywy 

rozwojowej dla szkoły: 1 dyrektor, 

3) za pracę wychowawczą: 4 nauczycieli. 

Ponadto w 2013 r. Nagrody Prezydenta Miasta Tarnowa z okazji Jubileuszu szkoły przyznane 

zostały 5 nauczycielom. 

 

W 2014 roku Nagrody Prezydenta Miasta Tarnowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

przyznane zostały 97 nauczycielom szkół i placówek m. Tarnowa, w tym:  

1) za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze: 96 nauczycieli, 

2) za pracę wychowawczą: 1 nauczyciel. 

Ponadto w 2014 r. Nagrody Prezydenta Miasta Tarnowa z okazji Jubileuszu szkoły przyznane 

zostały 10 nauczycielom. 

 
Tab. Liczba nagrodzonych nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014. 

Rodzaj nagrody i wyróżnienia Liczba nauczycieli 

2013 

Liczba nauczycieli 

2014 

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej 8 1 

Nagroda Małopolskiego Kuratora 

Oświaty 

8 4 

Medal Komisji Edukacji Narodowej 35 30 

Odznaczenia państwowe  

Medal za Długoletnią Służbę 

67 62 

Nagroda Prezydenta Miasta Tarnowa 110 107 

 

5.5  Konkursy 
 

W 2014 r. odbyły się 2 konkursy na dyrektorów szkół i placówek oświatowych, tj.:  

1) w Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie,  

2) w Pałacu Młodzieży w Tarnowie. 

 

W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono następujących kandydatów na stanowisko 

dyrektora: 

 w Zespole Szkół Muzycznych     Panią Jolantę Światłowską, 

 w Pałacu Młodzieży        Pana Jerzego Kosibę. 

 

Kandydatom wyłonionym w drodze konkursu stanowiska dyrektorów szkól i placówek 

powierzone zostały na okres 5 lat szkolnych. 

 

Zgodnie z art. 36a ust. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t j. Dz. U.  

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po upływie okresu powierzenia stanowiska 

dyrektora, organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora szkoły na 

okres kolejnych 5 lat szkolnych, po uzyskaniu opinii rady szkoły i w uzgodnieniu z kuratorem 

oświaty. 
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W związku z upływem z dniem 31 sierpnia 2014 r. okresu powierzenia stanowiska dyrektora 

w Przedszkolu Publicznym nr 15, 17 i 18; Szkole Podstawowej nr 2 i 15; Gimnazjum nr 2;  

III, V i VII Liceum Ogólnokształcącym oraz w Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych 

Prezydent Miasta Tarnowa przedłużył powierzenie stanowisk niżej wymienionym 

dyrektorom: 

1) w Przedszkolu Publicznym Nr 15 w Tarnowie - Pani Annie Stańczyk, 

2) w Przedszkolu Publicznym Nr 17 w Tarnowie - Pani Bożenie Krasoń,  

3) w Przedszkolu Publicznym Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie - Pani Ewie 

Olczykowskiej, 

4) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Tarnowie - Pani Zofii Drwal,  

5) w Szkole Podstawowej Nr 15 w Tarnowie - Pani Teresie Kot, 

6) w Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie - Panu Mariuszowi Zającowi, 

7) w III Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie - Panu Janowi Rybie, 

8) w V Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie - Pani Joannie Jasiak, 

9) w VII Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie - Panu Marianowi Kozikowi, 

10) w Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych - Pani Renacie Król – Pałuckiej.  

 

 

5.6  Doskonalenie zawodowe nauczycieli 
 

Organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe opracowuje na każdy rok budżetowy plan 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski 

dyrektorów szkół i placówek zgłoszone do dnia 30 listopada danego roku. Maksymalną kwotę 

przyznawanego nauczycielom w danym roku dofinansowania opłat za kształcenie 

pobieranych przez szkoły wyższe i kolegia nauczycielskie, a także specjalności i formy 

kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane, ustala organ prowadzący 

w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek.  

 

Środki wyodrębnione w budżetach organów prowadzących szkoły są przeznaczone na 

dofinansowanie:  

– system wspierania oraz doskonalenia nauczycieli w ramach Tarnowskiej Inicjatywy 

Oświatowej „e-ducaTIO”, 

 kosztów związanych z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli do realizacji programu 

nauczania ustalonego dla oddziałów międzynarodowych (Matura Międzynarodowa), 

– organizację szkolenia z zakresu pracy nauczyciela przy wykorzystaniu narzędzia debat 

oksfordzkich, 

– realizację doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach projektu: „Wychowanie 

patriotyczne”, 

 organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym 

nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, 

 przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, 

 organizacji warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia 

zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie, 

 organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, 

 szkolenia rad pedagogicznych.  

 

Ponadto ze środków tych dofinansowuje się również w części lub całości:  

 opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 

 opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, 
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 koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie 

skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych 

formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą 

kwalifikacje.  

 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2013/2014, zgodnie 

z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. W okresie roku szkolnego 2013/2014 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 

nauczycieli wydatkowano kwotę 746 972,45 zł. 
 

Tab. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2013 

Wykonanie 

2014 

za okres: IX-XII I-VIII 

kwota: 323 566,21 423 406,24 

Razem - wykonano 746 972,45 

 

 
Tab. Zestawienie umów dotyczących organizowanych form doskonalenia zawodowego  

zawartych za okres  IX 2013-VIII 2014 r. 

L.p. Nazwa Stowarzyszenia Tytuł zadania 

1. Stowarzyszenie „Nowe 

Przestrzenie” 

Szkolenie w zakresie prowadzenia debat oksfordzkich dla nauczycieli 

szkół ponadgimnazjalnych 

2. Stowarzyszenie „Kanon” Szkolenie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych „Gry uliczne”- 

animacja kultury wśród młodzieży ponadgimnazjalnej jako narzędzie 

animacji i integracji zespołowej   

3. Fundacja „Homo-Homini” II Miejska Konferencja dla nauczycieli, wychowawców i rad rodziców 

”Dzieci odporne na złe wpływy –od przedszkola do matury” 

4.  Szkoła COACHINGU Organizacja warsztatów dla nauczycieli miasta Tarnowa  

z wykorzystaniem programu Szkoła Coachingu akredytowanego przez 

Małopolskie Kuratorium Oświaty w ramach projektu „Coaching  

w służbie Oświaty”- II stopień kursu „1 Szkoła 1 Coach”. 

5. Wyższa Szkoła Biznesu Konferencja szkoleniowo-naukowa dla nauczycieli miasta Tarnowa 

„Tolerancja we współczesnym świecie” 

6.  Centrum Kształcenia  

i Wychowania Ochotniczych 

Hufców Pracy 

Organizacja seminarium i warsztatów preorientacji zawodowej  

pt.” Orientacja zawodowa Kluczem do przyszłości”. 

 

Miejski system wspierania oraz doskonalenia nauczycieli tarnowskich szkół i placówek 

oświatowych obejmuje:  

 Tarnowską Inicjatywę Oświatową e-ducaTIO,  

 modernizację systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół zawodowych. 

 

Podstawę funkcjonowania e-ducaTIO stanowi Zespół Liderów Przedmiotowych miasta 

Tarnowa (11 osób). Miejscem jego spotkań (szkoleń, dyżurów i wspólnej pracy) jest 

10 miejskich placówek edukacji szkolnej oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie. 

W ramach Tarnowskiej Inicjatywy Oświatowej w 2013 r. odbyły się, m.in.: 

- Cykl szkoleń dla nauczycieli języków obcych nt. nowej matury z języka niemieckiego oraz 

języka angielskiego oraz wykorzystania nowych technologii w dydaktyce 

(„Indywidualizacja procesu nauczania na lekcjach języka niemieckiego w zakresie 

sprawności i kompetencji językowych”; „Fit fűr die multimediale Schule”). 
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- Tarnowska Akademia Edukacji Medialnej – warsztaty i seminaria dotyczące kształtowania 

kompetencji posługiwania się przez nauczyciela narzędziami TIK oraz wykorzystania 

materiałów audiowizualnych w nauczaniu przedmiotów humanistycznych („Tarnowska 

WebSzkoła – nauczanie na odległość z wykorzystaniem platform cyfrowych”; „Jak 

wyręczać się potencjałem tablicy interaktywnej w prowadzeniu zajęć lekcyjnych”). 

- Akademia Historii Najnowszej – cykl warsztatów, konferencji i spotkań dot. edukacji 

patriotycznej i obywatelskiej („70 rocznica ludobójstwa na Polakach na kresach 

południowo-wschodnich”; „Edukacja w muzeum”). 

- XIII Piknik Geograficzny – cykl warsztatów, szkoleń i spotkań dla nauczycieli i uczniów 

przy współpracy z ZSOiT. 

- Szkolenia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla nauczycieli z zakresu 

pracy z uczniem trudnym, uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, logopedii, 

arteterapii, uzależnień („Dogotowanie działań wychowawczych do potrzeb i możliwości 

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”; „Spektrum autystyczne jako 

wieloprzyczynowe złożone zaburzenie rozwoju”) 

- Innowacyjny projekt przeniesienia i zastosowania metod coachingowych do procesu 

nauczania („Uwolnij swój geniusz”). 

- Szkolenia poświęcone wsparciu przedmiotowemu dot. m.in. projektu edukacyjnego, zmian 

w podstawie programowej, metodyki nauczania w edukacji przedszkolnej i wczesno-

szkolnej itp. („Logopedia w przedszkolnej i wczesnoszkolnej krainie zabawy – ćwiczenia 

wspomagające rozwój dziecka”; „Jak odkrywać i wspierać zdolności dzieci przedszkolnych 

i wczesnoszkolnych z wykorzystaniem arteterapii”; „Metody aktywizujące w nauczaniu 

matematyki na II i III etapie edukacyjnym”). 

- współpraca z instytucjami m.in. z IPN, PTH, stowarzyszeniami, wydawnictwami – 

pozyskiwania materiałów i organizowanie spotkań („Ludobójstwo Wołyńskie 1943-1945”) 

 

W 2013 roku w ramach e-ducaTIO odbyło się łącznie 71 form szkoleniowych z udziałem 

1414 uczestników. 

 

 „Modernizacja Systemu Doskonalenia Kadr Szkół Zawodowych w Małopolsce” 
to projekt systemowy, kontynuowany przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

wśród nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych. Uczestniczy w nim 11 szkół 

zawodowych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa i szkoła niepubliczna prowadzona 

przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. Jego celem 

jest dostosowanie kwalifikacji kadr szkół zawodowych do wymogów związanych ze 

strategicznymi kierunkami rozwoju małopolski w zakresie kształcenia zawodowego. 

Obejmuje w szczególności branże: mechaniczno-mechatroniczną, budowlaną, informatyczno-

elektroniczną, turystyczno-gastronomiczną, rolno-przetwórczą, społeczno-medyczną, 

usługową. W 2013 r. w ramach projektu zorganizowano 45 kursy i szkolenia, w których 

uczestniczyło 240 tarnowskich nauczycieli. Projekt zawiera także zajęcia dotyczące 

kompetencji kluczowych: matematyka z wykorzystaniem technik informatycznych oraz język 

obcy branżowy.  
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6. Baza do działalności oświatowej 
 

Placówki oświatowe dysponują obiektami wraz z wyposażeniem służącymi prowadzeniu 

działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej. Corocznie podejmowane są działania 

inwestycyjne mające na celu podwyższanie jakości bazy edukacyjnej.  

 

W 2013 r. na remonty i inwestycje, w tym termomodernizację szkół oraz zakupy 

inwestycyjne wydatkowano kwotę ok. 9,78 mln zł (w tym termomodernizacja szkół  

i przedszkoli to kwota ponad 6,3 mln zł).   

 

Zakończono realizację dwóch dużych systemowych projektów inwestycyjnych: 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa  

i Modernizacja przedszkoli publicznych w Tarnowie – poprawa efektywności energetycznej. 

Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa poddane 

zostały 23 szkoły publiczne. 

 

 W roku 2011 realizowane były obiekty: 

- Szkoły Podstawowe nr 2, 10, 11, 

- III Liceum Ogólnokształcące, 

- V Liceum Ogólnokształcące, 

- VII Liceum Ogólnokształcące, 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 

- Zespół Szkół Technicznych, 

- Zespół Szkół Technicznych - budynek pracowni, 

 

 W 2012 r. realizowane były obiekty: 

- Szkoły Podstawowe nr 3, 5, 9, 15 i 19,  

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4,  

- Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych wraz z salą gimnastyczną,  

- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. 

 

 W 2013 r. realizowane były obiekty: 

- budynki Zespołu Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia „Siódemka”,  

- Szkoły Podstawowej nr 18,  

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 z oddziałami integracyjnymi,  

- Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1,  

- Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2,  

- Zespołu Szkół Sportowych. 

 

W ramach projektu „Modernizacja przedszkoli publicznych w Tarnowie - poprawa 

efektywności energetycznej” w roku 2011 zrealizowane zostały obiekty Przedszkola 

Publicznego nr 6, 24, 26, 33, 35, zaś w roku 2012 realizowane były obiekty Przedszkola 

Publicznego nr 12, 13, 21, 31, 32, 34. 
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- Realizacja programów wieloletnich (rok 2013 - zakończonych lub w trakcie realizacji): 

 

1. Modernizacja przedszkoli publicznych w Tarnowie – zwiększenie efektywności 

energetycznej 

 Okres realizacji:  2008-2013 

  Łączne nakłady finansowe: 9 726 140 zł 

2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa 

 Okres realizacji:   2007-2014 

  Łączne nakłady finansowe: 36.454.239 zł 

3. Centrum Kształcenia Budowlanego w Tarnowie 

 Okres realizacji:  2008-2013 

  Łączne nakłady finansowe: 4 482 679 zł 

4. Zakup prasy graficznej walcowej-wklęsłodrukowej na potrzeby Zespołu Szkół 

Plastycznych 

 Okres realizacji:  2012-2013 

  Łączne nakłady finansowe: 10 000 zł 

5. Modernizacja pomieszczeń sanitarnych przy pokojach w internacie Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego 

 Okres realizacji:  2012-2013 

  Łączne nakłady finansowe: 490 000 zł 

6. Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o szyb windy - 

Likwidacja barier w poruszaniu się i komunikowaniu osób niepełnosprawnych 

Okres realizacji:  2013-2014 

   Łączne nakłady finansowe: 257 811 zł 

 

Kontynuowane są prace nad utworzeniem na terenie miasta Centrum Kształcenia 

Budowlanego w Zespole Szkół Budowlanych (ZSB). Projekt obejmuje inwestycję: 1) 

budowy budynku szkoleniowo-dydaktycznego, 2) wyposażenie 15-stu pracowni kształcenia 

zawodowego w sprzęt i urządzenia techno-dydaktyczne, 3) szkolenia dla nauczycieli 

związane z obsługą tego sprzętu i urządzeń. Zbudowano dwukondygnacyjny budynek 

szkoleniowo-dydaktyczny w ramach Zespołu Szkół Budowlanych (koszt projektu 4,5 mln zł). 

W nim naukowcy Politechniki Krakowskiej prowadzić będą prace badawcze, a uczniowie 

szkół zawodowych szkolić i uczyć się o energooszczędnych technologiach w budownictwie. 

Misją ZSB jest pełnienie roli regionalnego ośrodka edukacji dla branży budowlanej,  

a Centrum Kształcenia Budowlanego jest jej urzeczywistnieniem. Projekt CKB wpisuje się 

również w oczekiwania reformy systemu kształcenia zawodowego w Polsce dotyczącej 

wyposażenia szkół i zgodny jest z wprowadzanymi zmianami prawa oświatowego 

wyrażonymi m.in. możliwością tworzenia branżowych centrów kształcenia zawodowego  

i ustawicznego.   

 

W Zespole Szkół Budowlanych we współpracy z Politechniką Krakowską trwały dalsze prace 

nad budową ”Poligonu Energooszczędności” w Tarnowie przy ul. Siewnej 14, wdrażającego 

najnowsze materiały, metody diagnostyczne oraz rozwiązania pozwalające ograniczać 

zużycie energii w obiektach budowlanych, bardziej racjonalnie ją zużywać oraz 

wykorzystywać odnawialne źródła energii. Realizacja projektu „Poligon 

Energooszczędności” odbywa się w ramach Małopolskiego Laboratorium Budownictwa 

Energooszczędnego (MLBE) – koszt budowy Poligonu prawie 2,4 mln zł (ponad 2 mln zł to 

dofinansowanie z MRPO). Działalność Poligonu Energooszczędności będzie miała charakter 

laboratoryjno – wdrożeniowy. Jego podstawową funkcją będzie testowanie na modelowych 

obiektach technologii badanych przez Politechnikę Krakowską w MLBE. Poligon stanowić 



  

___________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 
 

- 34 - 

będzie także wsparcie nowoczesnego kształcenia zawodowego. Istotną wartością dodaną 

będzie możliwość praktycznego obcowania uczniów ZSB z najnowszymi rozwiązaniami 

technologicznymi budownictwa energooszczędnego oraz  zastosowaniem w nich energii 

odnawialnych, w których  źródła (pompa ciepła, solary, fotowoltaika) będzie wyposażony 

budowany Poligon Energooszczędności. 

 

Rozpoczęto tworzenie kolejnego nowoczesnego kompleksu zawodowego o charakterze 

muzycznym przy Zespole Szkół Muzycznych. Aktualnie wykonywana jest dokumentacja 

projektowa - środki: 200 tys. zł. dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

oraz 250 tys. zł. z Urzędu Miasta. 

 

 

- Budżet obywatelski 

 

Tarnów to pierwsze małopolskie miasto, które oddało w ręce swoich mieszkańców możliwość 

decydowania o podziale części publicznych pieniędzy w ramach tzw. „Budżetu 

Obywatelskiego”. Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego projekty mogą zgłaszać 

sami mieszkańcy Miasta. Zgłaszanym projektem może być każda inicjatywa obywatelska 

określająca zadanie, które przyczynia się do pozytywnego rozwoju Miasta. Zrealizowane 

zostają te projekty, które otrzymały największą liczbę głosów oddanych przez mieszkańców 

Tarnowa. Koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 300.000,00 zł. 

 

W pierwszej edycji na rok 2013 wybranych zostało 8 projektów, wysokość budżetu 

wynosiła 2 mln zł. a wśród wybranych do realizacji znalazł się m.in. projekt „Zakup urządzeń 

ogrodowych na plac zabaw dla dzieci Przedszkola Publicznego nr 19, ul. Paderewskiego 24”. 

 

W drugiej edycji na rok 2014 r. wybranych zostało 6 projektów oświatowych. Budżet 

projektów oświatowych wyniósł 1,48 mln zł, wśród nich znalazły się: 

1.  „Żyjmy sportowo, aktywnie i zdrowo” wspierani przez Gimnazjum nr 4 – modernizacja 

hali sportowej (300.000 zł, os. Jasna), 

2. „Kolorowy ogród” – miejsce bezpiecznych zabaw i atrakcyjnych form spędzania czasu 

dorosłych, Przedszkole Nr 32 przy ul. Długiej, (300.000 zł, os. Jasna), 

3. Remont i modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej oraz budowa oświetlenia na 

Os. Legionów H. Dąbrowskiego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Tarnowie (300.000 zł,  

os. Legionów H. Dąbrowskiego), 

4. Remont i modernizacja boiska szkolnego przy III LO w Tarnowie (300.000 zł,  

os. Starówka) 

5. Plac zabaw Pod Stokrotką, Przedszkole nr 8 (180.000 zł, os. Rzędzin), 

6. Rozbudowa placu zabaw na terenie Przedszkola Publicznego Nr 12 w Tarnowie „Promyki 

radości”, ul. Jasna, (100.000 zł, os. Grabówka). 

 
W trzeciej edycji na rok 2015 r. mieszkańcy Tarnowa wybrali 12 inwestycji oświatowych 

na łączną kwotę 2,86 mln zł (spośród 54 projektów), a wśród wybranych do realizacji 

projektów znalazły się m. in.:  

1) Bądź wsparciem w realizacji naszych pasji - modernizacja placu zabaw i świetlicy  

w Przedszkolu Publicznym nr 20 ( 85.000 zł), 

2) Utworzenie międzypokoleniowego mini-parku rekreacyjnego "Od przedszkola do 

seniora" przy Przedszkolu Publicznym nr 29 oraz kompleksowa wymiana wyposażenia  

i pomocy dydaktycznych (200.000 zł), 
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3) Remont nawierzchni boisk bitumicznych w Zespole Szkół Sportowych wraz  

z wykonaniem oświetlenia boiska ze sztuczną trawą (291.500 zł), 

4) Remont infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 9 (278.104 zł), 

5) Modernizacja i utworzenie strefy aktywnego wypoczynku "sportowy ogród" dla dzieci  

w wieku od 2 do 6 lat na terenie Przedszkola Publicznego nr 6 (150.000 zł), 

6) rozbudowa i modernizacja monitoringu oraz odnowienie pomieszczeń w Szkole 

Podstawowej nr 15 (150.000), 

7) Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 

(299.874 zł), 

8) Remont i modernizacja łazienek w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 (290.318 zł), 

9) „Bezpiecznie poruszajmy się przy Gimnazjum nr 4" - remont drogi wewnątrzszkolnej  

i pożarowej z wymianą bramy wjazdowej (297.660 zł), 

10) Remont nawierzchni placów i chodników zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej nr 8 

(281.630), 

11) Modernizacja auli w I Liceum Ogólnokształcącym (300.000 zł), 

12) Wykonanie boisk do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej o nawierzchni poliuretanowej 

wraz z wyposażeniem i remontem ogrodzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 

(235.914). 

 

 

Rozdział II 

FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH 
 

Środki niezbędne na realizację zadań samorządu w kwestiach oświaty, w tym na 

wynagrodzenie nauczycieli, a także utrzymanie szkół i placówek, które prowadzą, muszą być 

zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.  

W roku budżetowym 2013 wydatki na oświatę stanowiły ok. 46 % w ogólnych wydatkach 

budżetu miasta Tarnowa. W roku 2013 w jednostkach oświatowych wydatkowano 246 174 

481 zł w tym na zadania majątkowe 6 468 513 zł. W planach na rok 2014 na jednostki 

oświatowe przewidziano kwotę 241 596 741 zł. 

Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi i stanowić będzie treść 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tarnowa za rok budżetowy 2013 i 2014. 

 

Rozdział III 

KSZTAŁCENIE 
 

Placówki szkolne, których nadrzędnym celem jest proces kształcenia i wychowania, winny 

stworzyć optymalne warunki do zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności, by 

uczniowie mogli realizować edukację na kolejnym etapie kształcenia, a jednocześnie 

pozytywnie i zadawalająco zakończyć dany cykl poprzez złożenie sprawdzianu zewnętrznego 

w szkole podstawowej i egzaminu zewnętrznego w gimnazjum. 

 

1. Wyniki sprawdzianu uczniów szkół podstawowych 
 

Od 2002 r. przeprowadza się powszechny sprawdzian dla uczniów kończących szóstą klasę 

szkoły podstawowej. Jego celem jest sprawdzenie opanowania umiejętności niezbędnych na 

wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum) i przydatnych w życiu. Wyniki sprawdzianu 

pozwalają na pełniejsze diagnozowanie osiągnięć uczniów i tym samym ułatwiają 

opracowanie indywidualnych zaleceń dotyczących ich dalszej edukacji. 
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Uczniowie kończący 6-letnią szkołę podstawową przystępują do sprawdzianu na mocy 

ustawy o systemie oświaty. Sprawdzian jest dla uczniów powszechny i obowiązkowy. 

Oznacza to, że muszą do niego przystąpić uczniowie kończący szkołę podstawową. 

Realizacja tego obowiązku wymaga odpowiednio dostosowania organizacji sprawdzianu dla 

uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie oraz dla uczniów                    

ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

 

Sprawdzian informuje w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności: czytania, pisania, 

rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystania wiedzy w praktyce. 

Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów: czytanie 10 pkt, pisanie 10 

pkt, rozumowanie 8 pkt, korzystanie z informacji 4 pkt, wykorzystywanie wiedzy w praktyce 

8 pkt. 

 

Do sprawdzianu na terenie województwa małopolskiego przystąpiło 32 567 uczniów. Zestaw 

zadań w wersji standardowej rozwiązywało 32 142 uczniów, a w arkuszach dostosowanych – 

425 uczniów.  

Średni wynik sprawdzianu w 2014 r. w województwie małopolskim wyniósł 26,8 pkt.  

Był to wynik lepszy od roku poprzedniego. Średni wynik uzyskany przez uczniów  

w ubiegłym roku to 25,1 pkt.  

Średni wynik sprawdzianu w 2014 r. w województwie lubuskim wyniósł 25,8 pkt, zaś  

w województwie podkarpackim 26,3 pkt. 

 

Do sprawdzianu w m. Tarnów przystąpiło łącznie 986 uczniów.  

Średni wynik sprawdzianu w 2014 r. w  m. Tarnów wyniósł 26,5 pkt. Był to wynik lepszy 

od roku poprzedniego. Średni wynik uzyskany przez uczniów w ubiegłym roku to 25,3 pkt.  

Średnie wyniki sprawdzianu w 2014 r. w innych okolicznych miastach w porównaniu  

z rokiem poprzednim prezentuje poniższy wykres: 
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Wyniki sprawdzianu po klasie VI w 2014 r. szkół prowadzonych przez Gminę Miasta 

Tarnowa prezentuje poniższa tabela: 

 

Lp. NAZWA SZKOŁY 

ŚREDNI 

WYNIK 

2013 

ŚREDNI 

WYNIK 

2014 

1. 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna IO  

w ZSMuz 
30,82 32,53 

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w ZSO5 23,77  28,4 

3. Szkoła Podstawowa nr 2 26,56 25,13 

4. Szkoła Podstawowa nr 3 22,28 24,74 

5. Szkoła Podstawowa nr 5 26,88 25,16 

6. Szkoła Podstawowa nr 8 26,30 26,9  

7. Szkoła Podstawowa nr 9 22,42 26,99 

8. Szkoła Podstawowa nr 10 20,60 25,46 

9. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 28,43 23,58 

10. Szkoła Podstawowa nr 14 25,30 25,35 

11. Szkoła Podstawowa nr 15 26,03 24,78 

12. Szkoła Podstawowa nr 17 w ZSO1 28,38 29,5  

13. Szkoła Podstawowa nr 18 25,12 27,41 

14. Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSS 22,83 24,67 

15. Szkoła Podstawowa nr 23 w ZSO4 23,88 25,34 

 średnia woj. małopolskiego 25,10 26,80 

 

2. Wyniki egzaminu uczniów gimnazjów 
 

Podstawą prawną przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego jest Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  

i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.). Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 2010 roku (Dz. U. Nr 156, poz. 1046) 

wprowadziło od roku szkolnego 2011/2012 nową formułę egzaminu gimnazjalnego.  

Egzamin składał się z trzech części:  

- w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego uczniowie rozwiązywali dwa zestawy 

egzaminacyjne: z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz po przerwie z języka polskiego; 

- w części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego uczniowie również 

rozwiązywali dwa zestawy egzaminacyjne: z przedmiotów przyrodniczych oraz po przerwie  

z matematyki;  

- język obcy zdawany był na dwóch poziomach, podstawowym i rozszerzonym.  

 

Egzamin z języka obcego nowożytnego zdawany był na dwóch poziomach: podstawowym  

i rozszerzonym. Wszyscy gimnazjaliści przystępowali do egzaminu na poziomie 

podstawowym, natomiast uczniowie, którzy kontynuowali w gimnazjum naukę danego języka 

ze szkoły podstawowej, rozwiązywali obowiązkowo także zadania na poziomie 

rozszerzonym. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym mogli również przystąpić uczniowie, 

którzy rozpoczęli naukę wybranego języka w gimnazjum. Uczniowie mogli przystąpić do 

egzaminu z jednego z języków, których uczyli się w gimnazjum jako przedmiotu 

obowiązkowego: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego albo 

włoskiego. Wszystkie zestawy egzaminacyjne miały identyczną formę, składały się z tych 

samych części, tej samej liczby zadań tego samego typu, za które można było otrzymać tę 

samą liczbę punktów. 
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Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Krakowie (woj. lubelskie, 

małopolskie, podkarpackie) egzamin gimnazjalny przeprowadzono w 1764 gimnazjach. 

Łącznie do egzaminu przystąpiło 78 299 uczniów.  

 

Średni wynik egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka 

polskiego w województwie małopolskim wyniósł 71%.  W Tarnowie do egzaminu  

z podanego wyżej zakresu przystąpiło 1173 uczniów uzyskując średni wynik 72,3%.  

 

Średni wynik egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy 

o społeczeństwie w województwie małopolskim wyniósł 61 %.  W Tarnowie do egzaminu 

z podanego wyżej zakresu przystąpiło 1174 uczniów uzyskując średni wynik 60,8%,  

 

Średni wynik egzaminu gimnazjalnego w części  matematyczno - przyrodniczej z zakresu 

przedmiotów przyrodniczych w województwie małopolskim wyniósł 54%. W Tarnowie 

do egzaminu z podanego wyżej zakresu przystąpiło 1171 uczniów uzyskując średni wynik 

55,5%.  

 

Średni wynik egzaminu gimnazjalnego w części  matematyczno - przyrodniczej z zakresu 

matematyki w województwie małopolskim wyniósł 50%.  W Tarnowie do egzaminu  

z podanego wyżej zakresu przystąpiło 1170 uczniów uzyskując średni wynik 52,0%. 

 

 

Średnie ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz wyniki egzaminu  

w poszczególnych województwach na terenie OKE w Krakowie przedstawia poniższe 

zestawienie. 

 
Tab. Średni procentowy wynik uczniów z egzaminu w poszczególnych województwach w 2014 r. 

Wyszczególnienie 

Cześć 

humanistyczna  

z j. polskiego 

% 

Część 

humanistyczna  

z historii i WOS 

% 

Część 

matematyczno-

przyrodnicza  

z matematyka 

% 

Część 

matematyczno 

przyrodnicza  

z przedmiotów 

przyrodniczych 

% 

woj. lubelskie 69,00 59,00 48,00 53,00 

woj. małopolskie 71,00 61,00 50,00 54,00 

woj. podkarpackie 70,00 60,00 49,00 53,00 

wyniki ogólnopolskie 68,00 59,00 47,00 52,00 

Gmina m. Tarnów 72,30 60,80 52,00 55,50 

Wyszczególnienie 
Język angielski – 

podstawowy % 

Język niemiecki – 

podstawowy % 

Język rosyjski – 

podstawowy % 

Język francuski – 

podstawowy % 

woj. lubelskie 66,00 53,00 63,00 69,00 

woj. małopolskie 68,00 56,00 60,00 80,00 

woj. podkarpackie 66,00 53,00 51,00 65,00 

wyniki ogólnopolskie 67,00 54,00 61,00 70,00 

Gmina m. Tarnów 76,10 61,80 0,00 0,00 

Wyszczególnienie Język angielski – 

rozszerzony % 

Język niemiecki – 

rozszerzony % 

Język rosyjski – 

rozszerzony % 

Język francuski – 

rozszerzony % 

woj. lubelskie 44,00 47,00 38,00 93,00 

woj. małopolskie 45,00 42,00 73,00 78,00 

woj. podkarpackie 42,00 38,00 31,00 87,00 

wyniki ogólnopolskie 46,00 39,00 41,00 66,00 

Gmina m. Tarnów 55,00 50,90 0,00 0,00 
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Kolejne tabele przedstawiają średnie wyniki egzaminów tarnowskich gimnazjów. 

  

Tab. Średni wynik części humanistycznej egzaminu z języka polskiego w 2014 r. 

NAZWA SZKOŁY JĘZYK POLSKI (%) 

Gimnazjum Dwujęzyczne im. Świętej Kingi 89,50 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. I. J. Paderewskiego 82,50 

Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1  78,00 

Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika  78,70 

Gimnazjum nr 6 w Tarnowie im. Jana Pawła II 75,10 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych 77,80 

Gimnazjum nr 11 im. Romana Brandstaettera  75,40 

Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych  74,50 

Gimnazjum Nr 4 im. Jerzego Brauna  64,90 

Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Westwalewicza 63,90 

Publiczne Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka  54,70 

Gimnazjum nr 1  69,10 
Gimnazjum Dwujęzyczne im. Św. Kingi zajmuje 3 pozycję na liście wszystkich Gimnazjów w skali województwa małopolskiego w części 
humanistycznej z zakresu języka polskiego 

 

Tab. Średni wynik części humanistycznej egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie w 2014 r. 

NAZWA SZKOŁY HISTORIA I WOS (%) 

Gimnazjum Dwujęzyczne im. Świętej Kingi 76,60 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. I. J. Paderewskiego 73,60 

Gimnazjum nr 6 w Tarnowie im. Jana Pawła II 62,60 

Gimnazjum nr 11 im. Romana Brandstaettera  63,00 

Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika  63,70 

Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1  66,20 

Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Westwalewicza 56,20 

Gimnazjum Nr 4 im. Jerzego Brauna  55,40 

Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych  

 
60,70 

Publiczne Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza 

Korczaka  
47,10 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych 56,70 

Gimnazjum nr 1  57,20 
Gimnazjum Dwujęzyczne im. Św. Kingi zajmuje 13 pozycję na liście wszystkich Gimnazjów w skali województwa małopolskiego  

w humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 

 
 

Tab. Średni wynik części matematyczno-przyrodniczej egzaminu z matematyki w 2014 r. 

NAZWA SZKOŁY MATEMATYKA (%) 

Gimnazjum Dwujęzyczne im. Świętej Kingi 80,60 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. I. J. Paderewskiego 71,80 

Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1  66,40 

Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika  57,00 

Gimnazjum nr 6 w Tarnowie im. Jana Pawła II 54,40 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych 40,80 

Gimnazjum nr 11 im. Romana Brandstaettera  51,70 

Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych  54,70 

Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Westwalewicza 40,60 

Gimnazjum Nr 4 im. Jerzego Brauna  40,40 

Publiczne Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka  29,50 

Gimnazjum nr 1   
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Tab. Średni wynik części matematyczno-przyrodniczej egzaminu z przedmiotów przyrodniczych w 2014 r. 

NAZWA SZKOŁY 
PRZEDMIOTY 

PRZYRODNICZE (%) 

Gimnazjum Dwujęzyczne im. Świętej Kingi 74,70 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. I. J. Paderewskiego 61,70 

Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1  64,70 

Gimnazjum nr 6 w Tarnowie im. Jana Pawła II 59,30 

Gimnazjum nr 11 im. Romana Brandstaettera w 56,90 

Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych w  56,80 

Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja  57,30 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych 47,70 

Gimnazjum Nr 4 im. Jerzego Brauna  50,20 

Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Westwalewicza 48,60 

Gimnazjum nr 1  52,50 

Publiczne Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka  39,30 

 
Tab. Średni procentowy wynik szkół z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego w 2014 r. 

NAZWA SZKOŁY 

JĘZYK 

ANGIELSKI - 

PODSTAWOWY 

(%) 

JĘZYK 

ANGIELSKI - 

ROZSZERZONY 

(%) 

Gimnazjum Dwujęzyczne im. Świętej Kingi 97,55 94,70 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. I. J. 

Paderewskiego 
90,69 80,30 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych 77,50 53,00 

Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1  88,04 72,00 

Gimnazjum nr 6 w Tarnowie im. Jana Pawła II 76,29 53,30 

Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika  81,84 59,60 

Gimnazjum nr 11 im. Romana Brandstaettera  81,37 57,10 

Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi w Zespole Szkół 

Sportowych  
75,32 48,90 

Gimnazjum Nr 4 im. Jerzego Brauna  63,19 39,90 

Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Westwalewicza 63,75 38,90 

Publiczne Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Janusza Korczaka  
51,81 22,70 

Gimnazjum nr 1  73,18 48,10 

 

Tab. Średni procentowy wynik szkół z egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego w 2014 r. 

NAZWA SZKOŁY 

JĘZYK 

NIEMIECKI - 

PODSTAWOWY 

(%) 

ŚREDNI WYNIK 

Z JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO - 

ROZSZERZONY 

(%) 

Gimnazjum Dwujęzyczne im. Świętej Kingi - - 

Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1  98,80 100,0 

Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie 76,00 98,00 

Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi w Zespole Szkół 

Sportowych  
76,40 70,00 

Gimnazjum Nr 4 im. Jerzego Brauna  46,70 33,00 

Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Westwalewicza 63,80 - 

Gimnazjum nr 11 im. Romana Brandstaettera  53,30 28,9 

Publiczne Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Janusza Korczaka  
38,80 19,00 

Gimnazjum nr 1  76,40 - 

Gimnazjum nr 6 w Tarnowie im. Jana Pawła II  95,00 - 
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3. Wyniki egzaminu maturalnego 
 

Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości 

i umiejętności, ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania 

egzaminu maturalnego. Do egzaminu mogą przystąpić absolwenci szkół  

ponadgimnazjalnych. Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części 

pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał co najmniej 30% punktów 

możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Osoba, która zdała egzamin 

maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną w Krakowie. 

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo: 

- w części ustnej: 

a) język polski (egzamin bez określania poziomu), 

b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, 

hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego (egzamin bez określania poziomu),  

c) język mniejszości narodowej, jeżeli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem 

nauczania mniejszości narodowej; absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej 

mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie 

maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego (egzamin bez 

określania poziomu), 

- w części pisemnej: 

a) język polski na poziomie podstawowym, 

b) matematykę na poziomie podstawowym, 

c) język obcy nowożytny, ten sam, co w części ustnej, na poziomie podstawowym, 

d) język mniejszości narodowej, jeżeli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem 

nauczania mniejszości narodowej na poziomie podstawowym; absolwent szkoły lub oddziału 

z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości 

narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu 

obowiązkowego. 

 

W mieście Tarnów do wszystkich egzaminów obowiązkowych w maju 2014 roku 

przystąpiło 2607 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (zdający maturę 

pierwszy raz), z czego zdawalność wyniosła 75 %.   

 
Tab. Wyniki absolwentów szkół z terenu m. Tarnowa, zdający maturę pierwszy raz - maj 2014 r. 

Liceum 

ogólnokształcące 

Technikum Liceum 

uzupełniające 

Technikum 

uzupełniające 

Ogółem 

zdawal

ność 

liczba 

zdający

ch 

zdawalno

ść 

liczba 

zdający

ch 

zdawaln

ość 

liczba 

zdający

ch 

zdawalno

ść 

liczba 

zdający

ch 

zdawalno

ść 

liczba 

zdający

ch 

84% 1776 57% 814 0% 9 0% 8 75% 2607 

 

Tab. Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych (poziom podstawowy) absolwentów szkół z terenu  

m. Tarnowa, zdający maturę pierwszy raz – maj 2014 r. 

m. Tarnów 

Liceum 

ogólnokształcące 

Technikum Liceum 

uzupełniające 

Technikum 

uzupełniające 

Średni 

wynik % 

liczba 

zdających 

Średni 

wynik 

% 

liczba 

zdającyc

h 

Średni 

wynik 

% 

liczba 

zdających 

Średni 

wynik 

% 

liczba 

zdających 

Język polski 57,7 1776 46,8 814 34,2 9 27,0 8 

Język obcy 

- język 

angielski 77,5 1679       
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- język 

francuski 72,6 5       

- język 

hiszpański   82,0 1     

- język 

niemiecki 80,0 81 57,7 72     

- język rosyjski 41,6 9       

- język włoski 74,0 2       

matematyka 57,3 1776 39,8 814 14,9 9 14,0 8 

 

W szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa do wszystkich egzaminów 

obowiązkowych w maju 2014 roku przystąpiło 2502 tegorocznych absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych (zdający maturę pierwszy raz). Odsetek sukcesów w poszczególnych 

typach szkół przedstawiają poniższe tabele. 
 

Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2014– Liceum Ogólnokształcące 

L.p. Szkoła 

Liczba zdających 

wszystkie przedmioty 

obowiązkowe 

Odsetek 

sukcesów 

termin majowy 

1.  I Liceum Ogólnokształcące  263 98% 

2.  II Liceum Ogólnokształcące  166 93% 

3.  III Liceum Ogólnokształcące  307 99% 

4.  IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1 218 94% 

5.  V Liceum Ogólnokształcące  138 82% 

6.  VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO4 83 69% 

7.  VII Liceum Ogólnokształcące 193 93% 

8.  VIII Liceum Ogólnokształcące w ZST 6 17% 

9.  IX Liceum Ogólnokształcące w CKZiU 17 29% 

10.  XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT 109 77% 

11.  XVI Liceum Ogólnokształcące  109 60% 

12.  XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSB 1 0% 

13.  
XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Integracyjnymi w ZSO6 
25 40% 

14.  Liceum Plastyczne w ZSP 29 66% 

15.  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia w ZSM 13 100% 

16.  Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZSP 13 54% 

17.  
Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niesłyszących  

i Słabo Słyszących 
4 0% 

 

Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2014 – Technikum 

L.p. Szkoła 

Liczba zdających 

wszystkie 

przedmioty 

obowiązkowe 

Odsetek 

sukcesów 

termin 

majowy 

1.  Technikum nr 1 w ZST 109 66% 

2.  Technikum nr 2 w CKZiU 44 32% 

3.  Technikum nr 3 w ZSE-G 150 53% 

4.  Technikum nr 4 w ZSM-E 124 74% 

5.  Technikum nr 5 w ZSOiT 68 71% 

6.  Technikum nr 6 w ZST-Z 104 32% 

7.  Technikum nr 7 w ZSB 84 87% 

8.  Technikum nr 9 w ZSE-O 93 51% 

9.  Technikum nr 11  24 38% 
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Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2014 – Technikum Uzupełniające   

L.p. Szkoła 

Liczba zdających 

wszystkie 

przedmioty 

obowiązkowe 

Odsetek 

sukcesów 

termin majowy 

1. TU dla Dorosłych Nr 3  8 0% 

 

 

4. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany dalej egzaminem zawodowym jest 

formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, 

ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.  

 

Egzamin zawodowy zastąpił egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania 

zawodowego i przeprowadzany jest dla absolwentów: zasadniczych szkół zawodowych, 

techników, techników uzupełniających, szkół policealnych. 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany będzie do roku szkolnego 

2016/2017 dla absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, techników, 

techników uzupełniających i szkół policealnych.  

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego –  w okresie od 

czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

ogłasza na stronie internetowej CKE. 

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:  

 etapu pisemnego (który składa się z dwóch części), 

 etapu praktycznego. 

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 

1) z etapu pisemnego: 

 z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, 

 z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, 

2) z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów. 

Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten jest 

ostateczny. Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe.  

 
Tab. Wyniki zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w Zasadniczych Szkołach 

Zawodowych, którzy przystąpili do etapu pisemnego i praktycznego w 2014 r.  

L.p. Szkoła Zawód 

Zdawało etap 

pisemny lub etap 

praktyczny 

Uzyskało dyplom 

1. 
ZSZ 1 

w CKZiU 

fryzjer 28 25 

monter izolacji budowlanych  2 1 

ślusarz 22 20 

mechanik pojazdów samochodowych 13 11 

elektryk 17 16 

monter izolacji przemysłowych  34 32 

2. 
ZSZ 3 

w ZSE-G 

kucharz małej gastronomii 5 1 

sprzedawca 2 1 

cukiernik 8 8 
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3. 
ZSZ 5 

w ZSB 

murarz 28 16 

monster instalacji i urządzeń sanitarnych 5 4 

technolog robót wykończeniowych  

w budownictwie 
34 30 

4. 
ZSZS 

w ZSSNiSS 

technolog robót wykończeniowych  

w budownictwie 
1 1 

5. 
ZSZ  

w SOSW 

ogrodnik 2 2 

technolog robót 

wykończeniowych  

w budownictwie 

3 3 

cukiernik 5 5 

 

Tab. Wyniki zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w Technikum, którzy przystąpili 

do etapu pisemnego i praktycznego w 2014 r.  

L.p. Szkoła Zawód 

Zdawało etap 

pisemny lub 

etap praktyczny 

Uzyskało 

dyplom 

1. 
T1  

w ZST 

technik elektronik 44 17 

technik elektryk 1 0 

technik mechanik 20 18 

technik informatyk 29 18 

technik fototechnik 19 14 

2. 
T 2  

w CKZiU 

technik elektryk 10 5 

technik mechanik 27 16 

technik logistyk 21 7 

3. 
T 3  

w ZSE-G 

technik żywienia i gospodarstwa domowego 32 30 

technik ekonomista 35 29 

technik handlowiec 14 12 

technik hotelarstwa  35 31 

technik kelner 17 14 

technik kucharz 47 40 

4. 
T 4  

w ZSM-E 

technik elektronik 37 16 

technik elektryk 18 17 

technik mechatronik 13 5 

technik informatyk 54 35 

5. 
T 5 

 w ZSOi T 

technik technologii drewna 23 11 

technik technologii odzieży 30 22 

fototechnik 35 20 

6. 
T 6  

w ZST-Z 

technik mechanik 22 17 

technik usług fryzjerskich 83 47 

technik pojazdów samochodowych 31 20 

7. 
T 7 

w ZSB 

technik budownictwa 64 47 

technik geodeta 29 23 

8. 
T 9 

w ZSEO 

technik ogrodnik 13 11 

technik architektury krajobrazu 30 12 

technik żywienia i gospodarstwa domowego 24 22 

technik ekonomista 22 21 

technik hotelarstwa 29 20 

8. 
T 11  

 

technik mechanik 6 4 

technik usług fryzjerskich 13 7 

technik pojazdów samochodowych 17 7 
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Tab. Wyniki zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w Szkołach Policealnych, którzy 

przystąpili do etapu pisemnego i praktycznego w 2014 r.  

L.p. Szkoła Zawód 

Zdawało etap 

pisemny lub 

etap praktyczny 

Uzyskało 

dyplom 

1. 
Szkoła Policealna Nr 1  

w ZSO4 
ratownik medyczny 7 0 

2. 
Szkoła Policealna Nr 2  

w ZST 
technik farmaceutyczny 9 1 

3. 

Szkoła Policealna Nr 3 

dla Dorosłych  

w CKU w CKZiU 

technik informatyk 5 0 

terapeuta zajęciowy 3 1 

technik logistyk 2 0 

technik administracji 0 0 

 

Tab. Wyniki zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w Technikum Uzupełniającym, 

którzy przystąpili do etapu pisemnego i praktycznego w 2014 r.  

L.p. Szkoła Zawód 

Zdawało etap 

pisemny lub etap 

praktyczny 

Uzyskało 

dyplom 

1. 
T Uzup. Dla Dor.  

Nr 3 w CKU  

w CKZiU 

technik 

żywienia  

i gospodarstwa 

domowego 

10 1 

technik handlowiec 3 0 

 
Powyższe wyniki egzaminów zewnętrznych uzyskano ze stron  internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

DZIAŁANIA NA RZECZ UCZNIA  
 

W Gminie Miasta Tarnowa podejmowanych jest wiele działań (inicjatyw) na rzecz uczniów. 

Wśród nich wymienić należy: 

1) pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów, 

2) miejskie działania na rzecz ucznia zdolnego, 

3) pomoc materialną dla uczniów (pomoc socjalna, wyprawka szkolna). 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
 
16 marca 2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U.  

z 2013 r., poz. 199). Doprecyzowuje ono m.in. zadania poradni dotyczące wsparcia 

przedszkoli i szkół we właściwej organizacji kształcenia dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych. Ponadto z dniem 8 maja 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 532) modyfikując bardziej praktycznie dotychczasowe działania.  

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce 

polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia, wynikających w szczególności: 

http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-532
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-532
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-532
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-532
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-532
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1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

 

Z uwagi na rosnącą liczbę dzieci (w wieku 0 - 6 lat) zdiagnozowanych a potrzebujących 

specjalistycznej pomocy rozpoczął działanie, najpierw pilotażowo wiosną 2014 r., a od 

1.09.2014 r. formalnie II Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Nadbrzeżnej Dolnej 7 oprócz I Zespołu  

w Przedszkolu Publicznym Nr 18 przy ul. Westerplatte 10. 

 

SPPT zgromadziło i opracowało wspólnie z Wydziałem Edukacji dane dotyczące miejskiego 

Informatora - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w Tarnowie, 
przeznaczonego głównie dla rodziców i nauczycieli. W październiku po konsultacjach 

społecznych nastąpi jego zamieszczenie na stronie internetowej miasta. 

 

- Działania gminy w zakresie kształcenia specjalnego  

 

Kształcenie specjalne jest specyficzną formą wyrównywania szans edukacyjnych dzieci 

i młodzieży z zaburzeniami zachowania, deficytami rozwojowymi psychofizycznymi  

lub schorzeniami. 

Do głównych działań Gminy Miasta Tarnowa wspierających edukację niepełnosprawnych  

należą: 

- sukcesywne wyposażanie przedszkoli i szkół w odpowiednie pomoce i technologie 

edukacyjne, 

- zapewnienie wykwalifikowanej kadry nauczycieli i specjalistów, 

- wdrażanie projektów edukacyjnych uwzględniających specjalne potrzeby tej grupy dzieci  

i młodzieży, 

- rozwijanie zintegrowanego systemu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od 0 do 6 lat  

w zakresie diagnozy, poradnictwa i terapii, 

- prowadzenie wielostronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach 

oświatowych (w tym w przedszkolach), oddziałów integracyjnych, specjalnych, nauczania 

indywidualnego, różnych form zajęć dla osób niepełnosprawnych, wydawanie skierowań do 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii i in., 

- zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 

do szkoły i przedszkola oraz zwrot kosztów indywidualnego dowozu dziecka jego rodzicom 

lub opiekunom, 

- usuwanie barier architektonicznych i komunikacyjnych w szkołach i przedszkolach.   

 

Przy wspieraniu osób niepełnosprawnych GMT współpracowała z wieloma podmiotami: 

osobami z niepełnosprawnością, ich rodzicami i opiekunami prawnymi, z pracownikami szkół 
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i przedszkoli, pracownikami miejskiej i powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej i innymi poradniami działającymi na 

naszym terenie, ponadto z organizacjami pozarządowymi udzielającymi się na rzecz 

niepełnosprawnych, a także z placówkami służby zdrowia (diagnoza, terapia). 

 
Tab. Działania Gminy Miasta Tarnowa w zakresie kształcenia specjalnego w latach 2012-2013 

Działania 2012 2013 Uwagi 

Skierowania do oddziałów integracyjnych Na podstawie orzeczeń do kształcenia specjalnego 

wydanych przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w Tarnowie (PPP) i wniosków 

rodziców.  

liczba rozpatrywanych spraw 55 58 

liczba skierowań 48 54 

skierowania do nauczania indywidualnego 126 89 

skierowania do wczesnego wspomagania 

dziecka w rozwoju 
27 27 

Na podstawie opinii PPP. W 2013 r. z pracy 

Zespołu Wczesnego Wspomagania Dziecka 

w Rozwoju przy Przedszkolu Publicznym Nr 18 

skorzystało 71 dzieci w wieku 2-6 lat. 

Przygotowanie do rozszerzenia Zespołu Wczesnego 

Wspomagania Rozwoju Dziecka przy PP nr 18 o 

specjalistów Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Tarnowie. 

Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo 

Słyszących 
Na podstawie opinii PPP i wniosków rodziców. 

Skierowania wydawane są tylko do szkoły 

podstawowej i gimnazjum. Do szkół 

ponadgimnazjalnych naboru dokonuje szkoła. 

liczba skierowań 7 7 

skierowania do nauczania indywidualnego 5 - 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Na podstawie orzeczeń PPP i wniosków rodziców 

lub postanowień sądu. Skierowania wydawane są 

tylko do szkoły podstawowej i gimnazjum. Do 

szkół ponadgimnazjalnych naboru dokonuje szkoła. 

liczba skierowań 66 54 

skierowania do zajęć rewalidacyjnych. 6 21 

skierowania do nauczania indywidualnego 22 13 

Resocjalizacja i socjoterapia Na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego 

Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Tarnowie. 

Od 2012 r. kierowanie do MOS odbywa się  

wyłącznie na podstawie orzeczeń PPP  

i wniosków rodziców. Starosta powiatu właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania ucznia, 

nieprowadzący ośrodka socjoterapii, kieruje ucznia 

do ośrodka wskazanego przez wnioskodawcę lub do 

najbliższego powiatu prowadzącego taki ośrodek. 

Starosta powiatu prowadzący MOS dokonuje 

kwalifikacji wniosku i w miarę wolnych miejsc w 

ośrodku wydaje skierowanie. 

liczba rozpatrywanych spraw 26 32 

skierowania do Młodzieżowych Ośrodków 

Wychowawczych (MOW) 
25 32 

skierowania do Młodzieżowych Ośrodków 

Socjoterapii (MOS) - wydane przez 

właściwych starostów prowadzących takie 

ośrodki, na podstawie wniosków rodziców 

2 6 

Sprawami niepełnosprawnych w mieście zajmuje się szereg instytucji i placówek. 

Przedstawiono najważniejszy zakres w obszarze edukacji. Gmina monitoruje prawidłowość  

i celowość wydatkowania oraz wykorzystania kwoty uzupełniającej oświatową subwencję 

ogólną, przewidzianą dla uczniów z niepełnosprawnościami, która jest przekazywana 

szkołom i przedszkolom (dodatkowe zatrudnienie, mniejsze oddziały, rewalidacja, 

dostosowanie obiektów do potrzeb niepełnosprawnych itp.). Kwota uzupełniająca pokrywa co 

najmniej połowę kosztów realizacji zaleceń orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 

wykazywanych w orzeczeniach niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. 
 

Tab. Nadzorowane przez miasto placówki zajmujące się szkolnictwem specjalnym w latach 2012-2014 

Szkoły/Przedszkola 2012/2013 2013/2014 Uwagi 

Oddziały integracyjne Funkcjonują: w 4 przedszkolach (1, 14, 18 i 35), 

3 szkołach podstawowych (3, 9, 11), 2 gimnazjach (1 i 7) 

oraz w 2 szkołach ponadgimnazjalnych (XIV LO, XX 

liczba oddziałów 46 41 

liczba uczniów ogółem 879 789 
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liczba uczniów 

niepełnosprawnych 
205 195 

LO).  

Oddziały specjalne dla uczniów autystycznych Oddziały specjalne dla uczniów autystycznych  

i dzieci z innymi niepełnosprawnościami (sprzężenia) 

istnieją w SOSW w P, SP i G (2013/14 w SOSW - 13 

oddziałów z 32 dzieci).W każdej grupie liczącej 2-4 

dzieci, jest co najmniej 1 dziecko z autyzmem. 1.09.2011 

r. otworzono klasę I specjalną (4 dzieci), dla uczniów 

autystycznych w SP 11 Integracyjnej, a 1.09.2013 

następną kl. I (2 dzieci). 

liczba oddziałów 9 15 

liczba uczniów 

niepełnosprawnych 
33 38 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

 

liczba oddziałów 44 44 

liczba uczniów 290 271 

liczba wychowanków 

w internacie 
78 56 

Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących  

i Słabo Słyszących 
 

liczba oddziałów 13 12 

liczba uczniów 75 53 

 

Przez cały rok Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Specjalistyczna Poradnia 

Profilaktyczno-Terapeutyczna organizowały systematyczne grupy wsparcia oraz spotkania 

warsztatowe dla pedagogów szkolnych w obszarze praktycznej realizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, logopedii. Kontynuowano opracowanie 

„Informatora – pomoc psychologiczno-pedagogiczna  dla dzieci i młodzieży w Tarnowie”, 

którego zamieszczenie na stronie internetowej miasta jest planowane w październiku 2014. 

Rok szkolny 2013/2014 akcentował w priorytetach aktywności tarnowskiego środowiska 

sprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz dorosłych: nauczycieli i rodziców. 

Przygotowano i uchwalono „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Tarnowa na 

lata 2014-2015. 

 

2. Wybrane miejskie działania na rzecz ucznia zdolnego 
 

Miasto od lat systematycznie wspomaga uczniów zdolnych i podejmuje działania 

wykraczające poza obowiązkowe zadania edukacyjne (m.in. konkursy, tworzenie 

specjalistycznych oddziałów np. klasy językowe, indywidualny tok nauki). Wspieranie 

rozwoju talentów to jedno z najważniejszych zadań edukacyjnych. 

 

W  roku szkolnym 2013/2014 realizowano następujące przedsięwzięcia: 

 Tarnowskie Piątki Naukowe - cykl warsztatów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Tarnowie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, obejmujących zagadnienia związane  

z naukami ścisłymi lub przyrodniczymi w sposób ciekawy i praktyczny (z zakresu chemii, 

matematyki, szeroko pojętej ekologii lub języków obcych). 

 realizacja przez tarnowskie szkoły zajęć dla uczniów uzdolnionych w ramach 

indywidualnego toku i programu nauczania. W roku szkolnym 2013/2014 35 uczniom 

przyznano dodatkowe godziny w ramach  indywidualnego toku lub programu nauczania.  

 Tarnowska Akademia Młodych - oferta edukacyjna PWSZ dla dzieci w wieku 7-13 lat 

popularyzująca wiedzę i rozbudzająca aktywność poznawczą u dzieci w formie 

interaktywnych wykładów z różnych dziedzin naukowych (chemia, matematyka, historia, 

psychologia, przyroda, anatomia, medycyna, fizyka), 
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 sfinalizowanie systemowego małopolskiego projektu DiAMEnT. Dostrzec  

i aktywizować możliwości, energię i talenty (konferencje podsumowujące w 2013 r. ).Celem 

projektu było stworzenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim,  

 podczas VII Miejskiego Zakończenia Roku Szkolnego 2013/2014 Prezydent Miasta 

Tarnowa uhonorował najzdolniejszych 53 uczniów ze wszystkich typów szkół, dyplomami  

i tytułami Prymusów Tarnowa.  

 

- Stypendia dla uzdolnionych uczniów 
 

Ustawa o systemie oświaty umożliwia wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  

w drodze tworzenia programów lokalnych lub regionalnych (art. 90 ust. 1 pkt 2). Na tej 

podstawie Rada Miejska w Tarnowie w dniu 22 września 2011 r. podjęła uchwałę  

Nr XIII/149/2011 w sprawie „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  

i młodzieży” w Gminie Miasta Tarnowa. Zakłada się, że realizacja „Lokalnego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” przyniesie efekty, przede wszystkim 

dla uczniów, ale też i dla szkół oraz całej gminy. Spowoduje wzrost motywacji uczniów oraz 

rozwój kreatywności i umiejętności. 

 

W ramach realizacji ww. Programu ustanowiono pomoc finansową o charakterze 

motywacyjnym w formie przyznawanego przez Prezydenta Miasta Tarnowa 

jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów. Podjęto uchwałę Nr XIII/150/2011 

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków  

i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla 

uzdolnionych uczniów (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013 r., poz. 348, z późn. zm.), która określa 

zasady otrzymywania wsparcia. Wielkość środków przeznaczonych na stypendium ustala 

corocznie Rada Miejska w Tarnowie w uchwale budżetowej. Jego wysokość uzależniona jest 

od ilości kandydatów spełniających kryteria regulaminu, przy czym nie może ona 

przekroczyć kwoty 3.000 zł brutto na jednego ucznia. 

 

Do końca listopada 2013 r. do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa wpłynęło  

113 wniosków o przyznanie stypendium od łącznie 27 wnioskodawców: 26 dyrektorów 

tarnowskich szkół (w tym: 23 dyrektorów szkół publicznych, 3 dyrektorów szkół 

niepublicznych) i 1 rodzica uczennicy będącej mieszkańcem Tarnowa ale uczącej się poza 

nim (w Pawęzowie). Biorąc pod uwagę wymogi regulaminu i zabezpieczone na ten cel środki 

w wysokości 200 000 zł (według podziału: 60 % – naukowe, 20% - artystyczne, 20% - 

sportowe), stypendium przyznano 79 uczniom, w kwocie: 

- 3 000 zł brutto (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami naukowymi), 

- 2 222 zł brutto (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi), 

- 1 739 zł brutto (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami sportowymi). 

 

W marcu 2014 r. wypłacono stypendia za pośrednictwem szkół publicznych, do których 

uczniowie uczęszczali w roku szkolnym 2012/2013, a uczniom kształcącym się w szkołach 

prowadzonych przez inny organ niż Gmina Miasta Tarnowa w kasie Urzędu Miasta Tarnowa 

lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica lub innego przedstawiciela 

ustawowego ucznia bądź samego, pełnoletniego stypendystę.  

Wszyscy stypendyści otrzymali pamiątkowe dyplomy, które Prezydent Miasta Tarnowa 

wręczył w sposób uroczysty.  

Całkowity koszt wydatkowany na stypendium w 2014 r. wyniósł 193 993 zł.  
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Stypendia Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2013/2014 otrzymało 22 uczniów 

(21 uczniów z 21 szkół publicznych oraz 1 uczeń ze szkoły niepublicznej), a 5 uczniów z 4 

szkół publicznych otrzymało stypendium Ministra Edukacji Narodowej. 

 

 

3.  Pomoc materialna 
 

3.1  Pomoc socjalna 
 

Pomoc materialna ma charakter socjalny oraz motywacyjny. Świadczeniami pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne, zasiłek szkolny.  

 

Gmina Miasta Tarnowa w myśl ustawy o systemie oświaty przyznała szkolne stypendia 

socjalne dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dofinansowania 

zależna była od kryterium dochodowego na jednego członka rodziny i szczegółowo określona 

została w regulaminie udzielania pomocy materialnej, uchwalonym przez Radę Miejską  

w Tarnowie  nr XXXIV/578/2005 r. z dnia 17 marca 2005 r. z późn. zm.   

W roku szkolnym 2013/2014:  

- ze stypendiów socjalnych skorzystało 911 uczniów, 

- z zasiłków szkolnych skorzystało 31 uczniów.  

Łączna kwota wypłaconych stypendiów i zasiłków wynosiła 936,406,00 zł.  

 

Liczbę przyznanych stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2013/2014 

z wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie pobierali naukę przedstawia tabela. 
 

 

Tab. Stypendia szkolne i zasiłki w roku szkolnym 2013/2014. 

  
liczba uczniów   

w roku 

2013/2014  

Stypendia szkolne - uczniowie szkół podstawowych 457 

Stypendia szkolne - uczniowie gimnazjum 246 

Stypendia szkolne - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

bez policealnych w tym : 208 

   Zasadnicza Szkołą Zawodowa  39 

    Liceum Ogólnokształcącego 74 

    Technikum 89 

    Stypendia szkolne - słuchacze kolegiów  

stypendia szkolne - uczniowie szkół policealnych 6 

suma 911 

Zasiłki szkolne - uczniowie szkół podstawowych 14 

Zasiłki szkolne - uczniowie gimnazjum 7 

Zasiłki szkolne - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych bez 

policealnych 10 

Zasiłki szkolne - uczniowie szkół policealnych  

suma 31 

w tym dotacja 

środki  

z budżetu 

gminy 

kwota ogółem wypłaconego stypendium razem z zasiłkami 

w okresie wrzesień-grudzień 2012 371 471,00 224 363,00 147 108,00 

kwota ogółem wypłaconego stypendium  razem z zasiłkami 

w okresie styczeń czerwiec 2013 
564 935,00 451 964,00 112 989,00 
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3.2. Wyprawka szkolna  
 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 

finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 818) była udzielana uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 

rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę: 

a) w klasach I szkoły podstawowej; 

b) w klasach I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; 

- w których dochód na osobę nie przekraczał kryterium dochodowego na osobę  

w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, z późn. zm.), tj. 539 zł; 

c) w klasach II-III i V szkoły podstawowej; 

d) w klasach II-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; 

e) w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum 

ogólnokształcącego i technikum; 

f) w klasach V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia; 

g) w klasach V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych; 

h) w klasach II liceum plastycznego; 

- w których dochód na osobę nie przekraczał kryterium dochodowego na osobę  

w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.), tj. 456 zł. 

 

Pomoc mogła być również udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na 

osobę w rodzinie przekraczał kryterium dochodowe ale liczba tych uczniów nie mogła 

przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów rozpoczynających naukę w roku 

szkolnym 2013/2014.  

Dofinansowanie do zakupu podręczników mogli otrzymać bez względu na kryterium 

dochodowe w rodzinie, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności była niepełnosprawność 

wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, o którym 

mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający 

w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, 

liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych 

przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub 

do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych  

II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych lub liceów plastycznych. 

 

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

dofinansowanie obejmowało również zakup materiałów dydaktycznych. 

 

Pomoc udzielana była na wniosek rodzica ucznia (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), 

a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela 

ustawowego lub rodzica zastępczego. 
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Wnioski składane były u dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 

2013/2014, w terminie ustalonym przez Prezydenta Miasta tj. do dnia 10 września 2013 r. Do 

wniosku należało dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów, w uzasadnionych 

przypadkach oświadczenie o wysokości dochodów lub kopię orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 

w tym poradnię specjalistyczną (w przypadku uczniów słabowidzących, niesłyszących, 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności była 

niepełnosprawność wymieniona wyżej). 

 

W roku szkolnym 2013/2014 „Wyprawką szkolną” objętych zostało łącznie 1 101 uczniów 

w tym: w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1 020 uczniów 

a w szkołach niepublicznych – 81 uczniów. 

Wśród nich: 

- 630 uprawnionych otrzymało dofinansowanie na podstawie kryterium dochodowego 456 

zł i 539 zł, 

- 201 uprawnionych otrzymało dofinansowanie poza kryterium dochodowym, 

- 270 uprawnionych otrzymało dofinansowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 

w tym poradnię specjalistyczną. 

 

Wartość dofinansowania zakupu podręczników była zwracana wnioskodawcom do wysokości 

przedłożonych dowodów zakupu (faktur, rachunków, paragonów, oświadczeń), jednak nie 

wyższej niż: 

- 225 zł – dla uczniów z klas I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół 

muzycznych I stopnia; 

- 325 zł – dla uczniów z klas V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół 

muzycznych I stopnia; 

- 390 zł – dla uczniów z klas II zasadniczych szkół zawodowych; 

- 445 zł – dla uczniów z klas II liceów ogólnokształcących lub technikum, z klas V 

ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia lub ogólnokształcących szkół sztuk 

pięknych, z klas II liceów plastycznych; 

- od 225 do 770 zł – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane 

przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, ze 

szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: 

zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, 

techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy 

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół 

muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących 

szkół sztuk pięknych lub liceów plastycznych. 

Gmina Miasta Tarnowa, dzięki dotacji celowej przekazanej przez Małopolski Urząd 

Wojewódzki w Krakowie, przeznaczyła na ten cel 271 923,91 zł. 
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3.3. Dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia niewidomego 

 
W dniu 24 września 2013 r. Gmina Miasta Tarnowa podpisała porozumienie  

Nr MEN/2013/DZSE/1280 z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadania pn. 

„Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla 

uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem 

prowadzącym jest Zleceniobiorca”. Na jego podstawie otrzymano dotację celową na pokrycie 

kosztów zakupu podręczników i książek pomocniczych dla jednego niewidomego ucznia 

uczęszczającego do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tarnowie. Łączny koszt pomocy finansowej 

na zakup książek wyniósł 6 052,20 zł. 

 

3.4. Wsparcie w ramach lokalnego programu „Pierwszy dzwonek” 
 

Gmina Miasta Tarnowa podpisała w dniu 27 sierpnia 2014 r. umowę z Województwem 

Małopolskim o przyznanie dotacji na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin 

wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans 

edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”. Na jej podstawie Gmina Miasta 

Tarnowa otrzymała dotację celową w wysokości 86 700 zł. Według wstępnych danych na 

terenie miasta Tarnowa ze wsparcia w wysokości 150 zł skorzysta około 578 uczniów, z 205 

rodzin wielodzietnych. 

Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych, 

oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu 

szkoły. Lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów „Pierwszy dzwonek” 

jest to program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w rozumieniu art. 

90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 z późn. zm.) dotyczący realizacji zadań w zakresie pomocy rodzinom 

wielodzietnym 4+. Program utworzono w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa 

Małopolskiego uchwały Nr 780/14 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie 

wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie 

zwiększania ich szans edukacyjnych.  

Rodziną wielodzietną 4+ jest rodzina składająca się z rodziców lub rodzica/opiekunów lub 

opiekuna prawnego oraz z czwórki lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 

pozostające na utrzymaniu rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko 

do 24 roku życia uczące się lub studiujące, i której wszyscy członkowie mający status ucznia 

zamieszkują na terenie województwa małopolskiego. 

 

Program będzie realizowany w 2014 roku i jest skierowany jest do uczniów 

uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół 

ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży, zamieszkałych na terenie Gminy Miasta 

Tarnowa, pochodzących z rodzin wielodzietnych 4+.  

Projekt finansowany jest ze środków budżetowych Województwa Małopolskiego. 
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ROZDZIAŁ V 

OPIEKA I WYCHOWANIE 

 

1. Miejskie działania systemowe  

 
W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Koordynujący miejskie działania systemowe w zakresie 

wychowania i profilaktyki zagrożeń (przedstawiciele Wydziału Edukacji, Specjalistycznej 

Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) zaprosił 

miejskie instytucje i stowarzyszenia do włączenia się doń w większym zakresie niż w latach 

poprzednich.  

W odpowiedzi na liczne wyzwania realizowano następujące priorytety: 

- człowiek i jego życie jako wartość, podkreślenie podmiotowości osoby i znaczenia wartości  

  w wychowaniu; 

- profilaktyka i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz nauczycieli; 

- doskonalenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

- poszerzanie działalności w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju; 

- kontynuowanie wzmacniania bezpieczeństwa dzieci w szkołach i placówkach oświatowych;  

  z wykorzystaniem miejskich raportów dotyczących zagrożeń; 

- wspieranie kompetencji wychowawczych rodziców i wychowawców. 

 

Od 2003 r. organizowane są przez Specjalistyczną Poradnię Profilaktyczno-Terapeutyczną 

przy współpracy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa - Miejskie Konferencje 

Wychowawcze dotyczące wychowania i profilaktyki zagrożeń. W ich przygotowaniu 

uczestniczą również: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Wydział Zdrowia, Wydział 

Kultury, Delegatura Kuratorium Oświaty, Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny, Policja 

Miejska oraz różne szkoły i placówki oświatowe w Tarnowie. 

Stały styl: 2 konferencje miejskie w ciągu roku szkolnego (wiosna i jesień), zawierające 

podsumowanie i wskazanie kierunków pracy na dany rok szkolny. Program i forma 

konferencji dobierane są każdorazowo do poruszanej tematyki, która wynika z potrzeb 

środowiskowych i zawiera lokalne badania (raporty, informacje, diagnozy). Istotą jest tu 

podbudowa teoretyczna prezentowanych zagadnień z przełożeniem na praktykę.  

W zamierzeniu konferencje organizatorów mają charakter szkoleniowy, uwrażliwiający na 

zagadnienie. Ich program realizują zwykle specjaliści praktycy. Są skierowane do dyrektorów 

szkół jako liderów organizacji życia w placówce, pedagogów szkolnych i wychowawców. 

Stanowią pomoc w zrozumieniu podejmowanych problemów, dostarczają wskazówek  

i materiałów do konstruowania rocznych programów wychowawczych i profilaktycznych 

szkół i placówek oświatowych, modyfikacji statutów szkół. 

 

Kolejny raz w systemowe działania w Tarnowie włączono we wrześniu 2013 r. obchody 

ogólnopolskiego III Tygodnia Wychowania „Wychowujmy do wartości. Aby życie 

budowali na Skale” stanowiący okazje do refleksji nad charakterem aktywności w kolejnym 

roku szkolnym (m.in. Dni Otwarte obu poradni, sympozjum Katolickiego Stowarzyszenia 

Wychowawców „Unieść życie -  Stefania Łącka i in.). 

 

W wyniku dobrej współpracy wielu podmiotów roku szkolnym 2013/2014 zorganizowano  

14 konferencji, 5 warsztatów, 2 sympozja dotyczące wychowania i profilaktyki zagrożeń 

ponadto inne formy doskonalenia zawodowego ramach Tarnowskiej Inicjatywy Oświatowej. 

Szczegółowy wykaz wszystkich miejskich form doskonalenia w tym zakresie znajduje się na 
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stronie internetowej Edunet w zakładce Wychowanie w Tarnowie  w odpowiednim 

kalendarzu.  

W roku szkolnym 2013/2014 tematyka konferencji miała na uwadze zdrowie psychiczne. 

Dotykała zagadnień klimatu w szkole i w domu sprzyjającego dobremu wychowaniu dzieci  

i młodzieży. Ponadto obejmowała kwestię wypalenia zawodowego dorosłych,  

w szczególności nauczycieli i sposobów radzenia sobie z tym problemem ze wskazaniem 

gdzie i jak szukać pomocy.  Odbyły się cieszące się wysoką frekwencją m.in.: XXIII Miejska 

Konferencja Wychowawcza Pozytywna profilaktyka – odkrywanie i wzmacnianie zasobów 

dzieci i młodzieży /SPPT, Wydział Edukacji UMT; 20.11.2014/ i XXIV Miejska 

Konferencja Wychowawcza Czy w zawód nauczyciela i wychowawcy wpisane jest 

wypalenie zawodowe? /SPPT, Wydział Edukacji UMT, Poradnia Specjalistyczna „Arka”; 

25.03.2014/. W nurt ten włączyły się: konferencja Szkoła i jej etyczne wyzwania /MCDN 

ODN; 25.11.2014, Konferencja Jak rozpoznać depresję wśród uczniów i jak jej zapobiegać? 

/KO Delegatura w Tarnowie; 28.01.2014/; konferencja Hodować czy wychowywać? Masz 

wszystko tylko rośnij! /Samorząd Woj. Małopolskiego; 11.06.2014/; Wartościowy  

i praktyczny charakter miały kilkutygodniowe formy warsztatowe Szkoła dla Rodziców  

i Wychowawców /SPPT, PPP/ czy cykl dla rodziców Zrozumieć dziecko /Stow. Ich Lepsze 

Jutro/. Dużym zainteresowaniem cieszyły się IV Sympozjum Pedagogiczne Twórcze 

wspieranie przez aktywne działanie - metody pracy z dziećmi i dorosłymi dla nauczycieli, 

pedagogów, psychologów, studentów, rodziców /13.03.2014/ i konferencja naukowa 

Współczesne społeczeństwo wobec agresji /12.06.2014/ zorganizowane przez Małopolską 

Wyższą Szkołę Ekonomiczną.  

 

Zamiast corocznych spotkań warsztatowych, kontynuowanych przez Wydział Edukacji  

od 2007 r. z rodzicami i Radami Rodziców miała miejsce II Miejska Konferencja Dzieci 

odporne na złe wpływy od przedszkola do matury (org. Wydział Edukacji, Fundacja Homo 

Homini z Krakowa; 3.12.2013). W Pałacu Młodzieży działa „Pozytywny rodzic.pl” klub 

edukacyjny dla rodziców, udzielający wsparcia pedagogicznego, prowadzący zajęcia w formie 

warsztatowej.  

Szczegółowe propozycje, dot. doskonalenia zawodowego nauczyciela, informacji dla 

rodziców i wydarzeń w mieście z zakresu wychowania i profilaktyki zagrożeń zawierają 

kalendarze w EduNet – zakładka „Wychowanie w Tarnowie” okresowo uzupełniane.  

 

W październiku 2013 r. Wydział Edukacji zorganizował warsztatowe spotkania z dyrektorami 

przedszkoli i pedagogami szkolnymi (całościowe), a PPP robocze na poszczególnych 

poziomach edukacyjnych. Ich celem było: podsumowanie ankiety badającej działania  

w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz praktyczne doskonalenie tych  

działań. Wydział Edukacji wspólnie z PPP był organizatorem kolejnego spotkania 

warsztatowego z przedstawicielami instytucji miejskich i stowarzyszeń, aby lepiej się poznać 

i przekazać informacje o zakresie oferowanych usług, form pomocy, wymiany doświadczeń. 

To forma budowania „partnerstwa”  w relacjach szkolnych, wspólnego wypracowywania 

perspektywy pracy, ma charakter długofalowego procesu. 

 

Istotną formą aktywności systemowej było wskazywanie bogatych i rozmaitych aspektów 

edukacji regionalnej, wychowania do kultury i wychowania patriotycznego 
organizowanych przez tarnowskie środowisko: portal www.tarnow.pl, EduNet, strony 

internetowe szkół i placówek oświatowych, galeria miejska i in. portale społecznościowe 

poprzez współpracę ze środowiskami kombatanckimi i wydawnictwa okolicznościowe i inne.  
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Wychowanie patriotyczne od wielu lat wyraża się współpracą ze środowiskiem 

kombatantów, pamięcią i pielęgnowaniem rocznic: np. 70 rocznica likwidacji tarnowskiego 

getta, 95. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w  roku 1918, 70 rocznica Akcji 

„Burza” AK i wybuchu Powstania Warszawskiego czy 100 rocznica wymarszu I Kompanii 

Kadrowej z Oleandrów w Krakowie. Przykładowe atrakcyjne formy działalności: np. projekt 

e-ducaTIO w ramach edukacji patriotycznej i historycznej Jak mądrze kochać Ojczyznę? 

(XVI LO); Akademia Historii Najnowszej (IV edycja), I Tarnowski Konkurs o Józefie 

Piłsudskim (ZSEO). Corocznie w sposób szczególny odbywają się kwietniowe uroczystości 

katyńskie  z udziałem szkół m.in. w Alei Dębów Katyńskich, konferencja „Katyń” (G11, 

IV.2014)). Informują o tym strona internetowa miasta, strony szkół.  

 

Jubileusze szkół i placówek m.in.: 25-lecie Przedszkola Publicznego nr 32, a 50-lecie 

Przedszkola Publicznego nr 13, 160-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. Hoffmanowej  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5. 

 

W 2014 r. w Tarnowie obchodzone są w sposób uroczysty i w porozumieniu wielu 

podmiotów dwa wielkie wydarzenia: Rok Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Rok Czynu 

Niepodległościowego (całościowe harmonogramy na stronie internetowej miasta). Ponadto 

pamiętano o obchodach Roku Tuwima (np. wieczór z poezją - Towarzystwo Literackie  

im. A. Mickiewicza w Tarnowie), Dni Brandstaettera w Tarnowie (np. Spotkanie z poezją  

R. Brandstaettera Brandstaetter śpiewany, Rajd Brandstaettera i in. - G 11). 

 

Nowymi i kontynuowanymi tegorocznymi propozycjami kulturalnymi były np.:  

28 Tarnowska Nagroda Filmowa a w niej Kino Młodego Widza – przegląd filmów dla dzieci  

i Jury Młodzieżowe; Doba dla kultury; uroczyste otwarcie Parku Artystów im. Jerzego 

Brauna (G4); odbyła się II edycja „Gry Miejskie Ścieżkami Zakochanych w Tarnowie” 

(Stowarzyszenie „Kanon”) i rozbudzająca duże emocje organizacja Debat Oksfordzkich 

(Stowarzyszenie „Nowe Przestrzenie”) - nauka kultury dyskutowania i rywalizacja wg zasad 

sportowych turniejów. 

 

- Wolontariat 

 
W Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych działa Centrum Wolontariatu "Empatia". 

Ponad 200 wolontariuszy i 25 nauczycieli na bieżąco pomaga ludziom i zwierzętom.  

W szkolnym kalendarzu Centrum Wolontariatu "Empatia" znajdują się akcje ogólnopolskie 

(„Pomóż i Ty”, „Góra grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”), lokalne  

(„Wszystkie Dzieci są Kochane”,  „Śpieszmy się kochać bliźnich” ) i szkolne. Własne akcje, 

autorskie to: Akcja ”Przemów ludzkim gestem” - organizowana jest cykliczne od 2006 roku, 

obecnie - dziesiąta edycja (X.2014) Akcja "Złotówka na budowę hospicjum". Nauczyciele 

ZSEO - wolontariusze docierają osobiście do ponad 200 placówek oświatowych. Akcja cieszy 

się dużym zainteresowaniem. Od czterech lat w szkole jest ogłaszany konkurs na najlepszego 

wolontariusza ZSEO. 

Gala Empatii - podsumowuje pracę szkół i przedszkoli w Tarnowie na koniec roku szkolnego. 

Podczas Gali wręczane są dyrektorom placówek oświatowych "Serduszka Empatii" za 

szczególne zaangażowanie w działalność charytatywną. Honorowymi Gośćmi uroczystości są 

przedstawiciele władz miasta (P. Zastępca Prezydenta Krystyna Latała), Kościoła (Bp. 

Stanisław Salaterski) i Kuratorium Oświaty w Krakowie (P. Kurator Aleksander Palczewski). 

Przepracowano setki godzin. Z autorskich akcji ZSEO przekazało na budowę Hospicjum Via 

Spei 100 000 zł, na dokarmianie i leczenie bezdomnych zwierząt ponad 64 000 zł oraz 4,5 

tony karmy dla zwierząt. 



  

___________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 
 

- 57 - 

Przy Pałacu Młodzieży działa Młodzieżowe Centrum Wolontariatu. Jego aktywność ma 

na celu uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka, pomoc ludziom starszym  

w codziennym funkcjonowaniu, spotkania z niepełnosprawnymi i chorymi, pomoc w nauce 

dzieciom i młodzieży szkolnej m.in. w świetlicy środowiskowej. Ważnym elementem 

działalności jest organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i seniorów (wigilie, 

spotkania wielkanocne dla Osób Samotnych i Starszych), akcje ekologiczne i na rzecz 

zwierząt. Inicjatywy własne to: „Marzycielska Poczta” – akcja pisania listów do chorych 

dzieci, cykliczne spotkania Młodzi – Starszym, Dzień Seniora, stały kontakt z Domem 

Pomocy Społecznej. Także prowadzenie bloga internetowego o działaniach podejmowanych 

przez grupy, osobisty rozwój pasji i samodzielności. Młodzież jest otwarta i nieustannie się 

szkoli w zakresie udzielania pomocy osobom i zwierzętom. 13.12.2013 r. odbyła się  

II Tarnowska Gala Wolontariatu w Pałacu Młodzieży podsumowująca i wyróżniająca 

zaangażowanie młodych ludzi i ich opiekunów w różnorodne formy aktywności w zakresie 

pomocy drugiemu człowiekowi w potrzebie oraz opieki nad zwierzętami.  

 

Wolontariat młodzieżowy w mieście obejmuje szerokie spektrum form aktywności: udział  

w małopolskim projekcie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, liczne akcje charytatywne oprócz 

ww., rozmaite zbiórki na rzecz chorych, cierpiących, starszych, niepełnosprawnych, ponadto 

oddawanie krwi itp. Postępuje tworzenie Szkolnych Kół „Caritas”. Aktualnie w tarnowskich 

szkołach działa ich 13.  

 

- Przedsiębiorczość młodzieży 
 

Urząd Miasta Tarnowa przywiązuje dużą wagę do programów kształcenia postaw 

przedsiębiorczych dzieci i młodzieży, przy aktywnym udziale lokalnego biznesu. Tradycyjnie 

zajmują się tym Samorządy Uczniowskie w szkołach. Przykładem takiej samorządności 

uczniów jest Młodzieżowa Rada Miejska IV kadencji (wybory w jesieni 2013), nad którą 

opiekę pedagogiczną sprawuje Pałac Młodzieży w Tarnowie.  

 

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 
W październiku Wydział Edukacji zorganizował  cykliczne spotkanie z instytucjami  

i organizacjami pozarządowymi dot. wymiany informacji i kontynuowania współpracy,  

w nowym roku miały miejsce następne o charakterze roboczym. Przygotował na 2014 r.  

6 zadań. Spośród złożonych ofert Komisja Konkursowa wybrała 8, przygotowanych przez  

7 organizacji pozarządowych na realizację 5 zadań, ogólna kwota 203.460 zł. 

 
Zadania/tytuły ofert/ organizacje pozarządowe Termin realizacji 

1. Organizacja jednodniowych spotkań edukacyjnych ukazujących 

historię, kulturę regionu i miasta, powiązanych z promowaniem zdrowego 

stylu życia oraz postaw ekologicznych 

- 

2. Organizacja przeglądów, konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej 

uczęszczającej do tarnowskich szkół 

    1. COOL POEZJA – Tarnów 2014 XIX Ogólnopolski i XVI 

Międzynarodowy Konkurs im. Wł. Broniewskiego - Stowarzyszenie 

Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej  

    2. Czas zatrzymany w słowie  – Fundacja im. Jana Szczepanika 

Zad. 1. termin realizacji 

zadania: 1.04. - 8.04.2014 

 

Zad. 2. termin realizacji 

zadania: 3.03.- 30.11.2014 

 

3. Prowadzenie centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży   

    1. Centrum Systemowego Rozwoju „Kana”- Katolickie Centrum Edukacji 

Młodzieży „Kana” 

Zad. 1. termin realizacji 

zadania: 3.02.- 31.12.2014 
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4. Organizacja atrakcyjnych form demokratycznego dyskutowania 

młodzieży wzmacniających ich większe zaangażowanie społeczne  

i lepsze rozumienie problemów 

    1. Tarnowska Liga Debatancka – Stowarzyszenie „Nowe Przestrzenie” 

Zad. 1. termin realizacji 

zadania: 3.02.- 30.06.2014 

 

5. Organizacja wolnego czasu młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie 

zajęć pozaszkolnych w szczególności artystycznych  

    1.  Akademia Rozwoju Talentu ART - Stowarzyszenie „Kanon” 

Zad. 1. termin realizacji 

zadania: 17.02.- 31.12.2014 

 

6. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polskiej lub 

Polaków zamieszkałych zagranicą, z elementami edukacji, turystyki, 

ekologii i wychowania patriotycznego 

   1. Miasto Tarnów przyjazne dla dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie 

Przyjaciół Podola 

   2. Edukacyjna kolonia letnia dla dzieci pochodzenia polskiego z Ukrainy – 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 

   3. A źródło wciąż bije – autentyczne korzenie polskości – Tarnowska 

Fundacja Dobrosąsiedzkiej Współpracy 

Zad. 1. termin realizacji 

zadania: 27.05.- 11.07.2014 

 

Zad. 2. termin realizacji 

zadania: 1.06.- 30.08.2014 

 

Zad. 3. termin realizacji 

zadania: 2.07.- 14.08.2014 

 

- Profilaktyka i bezpieczeństwo 
 

Rok szkolny 2013/2014 był kontynuacją Roku Bezpiecznej Szkoły.  

Działania na rzecz bezpiecznej szkoły/przedszkola to nie tylko przeciwdziałanie agresji, czy 

przestępczości. Troska o bezpieczne otoczenie i bezpieczne zachowanie ucznia/dziecka ma 

znacznie więcej aspektów i dotyczy: poprawy poziomu bezpieczeństwa w szkołach  

i placówkach,  wspierania rozwijania kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży,  promocji 

zdrowia i zdrowego stylu życia,  zapobiegania nadwadze i otyłości, a także zaangażowania 

młodzieży w działania profilaktyki rówieśniczej. W Tarnowie bezpieczeństwo młodych ludzi 

rozumiane jest szeroko i wielopłaszczyznowo, od diagnozy, dialogu, po działania mające 

charakter wieloletni. 

Realizowano rządowy program Bezpieczna i przyjazna szkoła, ukierunkowany na budowanie 

wizerunku szkoły wspierającej uczniów i jednocześnie wymagającej. Z ważniejszych 

obszarów aktywności w tej dziedzinie wymienić należy: 

      - konferencje z zakresu bezpieczeństwa realizowane przez różne inne podmioty w mieście 

na rzecz  dzieci i dorosłych m.in. Konferencja W trosce o bezpieczeństwo uczniów /MCDN 

ODN/, Konferencja Bezpieczeństwo dziecka na drodze w szkole i w środowisku lokalnym /KO 

Delegatura w Tarnowie i Komenda Miejska Policji/, Konferencja Mam Prawo, dot. aspektów 

prawnych związanych z niepełnosprawnością z udziałem Prokuratora Generalnego Andrzeja 

Seremeta oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza  

w PWSZ, V.2014). Uczestniczyli w nich przedstawiciele tarnowskich szkół i placówek 

oświatowych, 

     - przy współpracy z Centrum Spraw Społecznych w 2013 r. w szkołach i przedszkolach 

realizowano szereg programów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, 

narkomanii, przemocy i agresji dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców (szerzej na ten temat 

w informacji CSS). W tych programach uczestniczyło około 800 dzieci w wieku 

przedszkolnym, 6500 uczniów, 320 nauczycieli oraz 3.500 rodziców. Ich treść wynikała przez 

dyrektorów szkół i pedagogów, którzy posiadających wiedzę o problemach najczęściej  

z zapotrzebowania zgłaszanego do Centrum Spraw Społecznych - Biura Pomocy Społecznej 

Urzędu Miasta Tarnowa występujących w ich placówkach. Realizacja miała miejsce na 

terenie przedszkoli, szkół, świetlic oraz placówek oświatowo wychowawczych i opiekuńczo-

wychowawczych. Łączna kwota przeznaczona na edukację dzieci, młodzieży, 

wychowawców, pedagogów oraz badania diagnostyczne wyniosła 106.550 zł, 

      - szkoły i przedszkola realizują ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. Od 2011 r. funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny do Spraw 
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Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w którym znajduje się 5 przedstawicieli edukacji.  

W ramach Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa szkoleni są 

pedagodzy szkolni w zakresie wdrażania procedury „Niebieska Karta” itp. W ramach 

Ogólnopolskiego Tygodnia Białej Wstążki miały miejsce m.in. Konferencja Kim są DDA? 

dotycząca funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików i warsztat Przemoc, 

rozpoznawanie i pomoc osobie doświadczającej przemocy czy warsztat Przemoc, 

rozpoznawanie i pomoc osobie doświadczającej przemocy (TOIK i WOP; 5-6.12.2013), 

    - Wydział Prewencji Zespół ds. Nieletnich Komendy Miejskiej Policji prowadził 

spotkania dla dzieci, młodzieży, grona pedagogicznego i rodziców na temat 

odpowiedzialności nieletnich, uzależnień wśród nieletnich, procedur postępowania przez 

nauczycieli w sytuacji zagrożenia na terenie szkoły. Spotkania te realizowane były w ramach 

programów prewencyjnych w tym własnego programu „Unikaj zagrożeń”. Ponadto 

dzielnicowi i patrole policyjne współpracują na co dzień ze szkołami, penetrują ich otoczenia 

i newralgiczne punkty w mieście itp. Policja dba o bezpieczeństwo młodego pokolenia 

realizując Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości 

wśród Dzieci i Młodzieży. Programy profilaktyczne wśród małych dzieci prowadziła Straż 

Miejska. W listopadzie 2013 r. odbyło się warsztatowe spotkanie z pedagogami szkolnymi 

poświęcone sprawom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Różne służby miejskie organizują 

działania i czuwają nad bezpieczeństwem cały rok, w tym podczas akcji Lato w Mieście – 

bezpieczne wakacje i Ferie zimowe, okolicznościowych imprez, organizują zawody, 

konkursy, akcje, pokazy itp.  

 

Ponadto rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony Rokiem Szkoły w Ruchu.  Podejmowano: 

różne sposoby motywowania uczniów do prowadzenia zdrowego trybu życia oraz 

uczestnictwa w zajęciach sportowych, pokazywano jakie działania najlepiej sprawdzają się 

wśród tarnowskiej młodzieży, stosowano wiele praktycznych pomysłów na rozwój ruchowy 

dzieci i młodzieży szkolnej (np. piłka nożna, ręczna i siatkówka; sport wspinaczkowy; 

pływanie; turystyka i rekreacja, taniec /org. Pałac Młodzieży, PTTK, KCEM „Kana”, 

organizacje sportowe i in./). 

 

 

2. Działalność placówek oświatowych 
 

2.1 Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna (SPPT) 
 

W zasięgu działania Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w roku 

szkolnym 2013/2014 znajdowały się wszystkie tarnowskie placówki oświatowe w liczbie 143,  

w tym 25 144 podopiecznych, uczący w nich nauczyciele i wychowawcy oraz rodzice 

uczniów 

 

Pomoc dzieciom i młodzieży w roku szkolnym 2013/2014: łącznie przyjęto 843 osoby w tym: 

483 rodziców, 48 nauczycieli, 312 uczniów. Odbyło się 433 zajęcia, prowadzono w 6 grup 

socjoterapeutycznych - 78 spotkań dla 60 uczestników zajęć; Multicom (Młodzieżowy telefon 

zaufania), gg, skype i e-mail – 20 konsultacji; EEG Biofeedback - 7 uczniów, 34 treningi 

(sprzęt uległ uszkodzeniu i cały semestr był w naprawie); 1 mediacja .  

W zajęciach psychoedukacyjnych w szkołach – wzięło  udział 1458 uczestników (w tym:  

w warsztatach -  910 uczniów przedszkoli i szkół podstawowych + 180 uczniów w debatach). 

Kontynuowano tematykę: „Dyscyplina w klasie”, „Lubię siebie”, „Zajęcia integracyjne”  

i „Interwencje w sprawach konfliktowych”. Nowymi tematami były: „Edukacja 
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emocjonalna’’, „Pozytywnie razem. O zakochaniu, miłości i związkach (cz. I)” i „Pozytywnie 

razem. O intymności” (cz. II). 

 

Pomoc rodzicom w roku szkolnym 2013/2014: 474 rodziców skorzystało z porad i terapii 

indywidualnej, w tym: z terapii rodzinnej skorzystało 36 rodzin (69 spotkań). Rodzice 

korzystali też z pomocy indywidualnej (od 1 do 22 spotkań). 

Odbyło się 5 spotkań grupowych (wspólne dla dzieci z grup socjoterapeutycznych i ich 

rodziców), ponadto warsztaty dla 12 rodziców dzieci w wieku przedszkolnym: „Jak 

motywować dzieci, żeby skończyły rozpoczęte zadanie”.  

 

Pomoc nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i psychologom szkolnym w roku szkolnym 

2013/2014: konsultacje indywidualne dla nauczycieli - 48, konsultacje indywidualne  

z pedagogami i psychologami szkolnymi - 10; zespół konsultacyjno-superwizyjny dla 

pedagogów dot. spraw wychowawczych - 2 spotkania; profilaktyka w szkole, trudności 

szkolne, zagadnienia prawne przydatne w pracy pedagoga szkolnego 2 spotkania w 2 

zespołach: szkół podstawowych oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  

Zrealizowano warsztaty dla 52 nauczycieli: „Metody aktywizujące w pracy z młodzieżą”, 

„Sposoby rozumienia ucznia – jak nie być manipulatorem w procesie wychowania”, 

„Komunikacja interpersonalna i zachowania asertywne”. 

Przeprowadzono prelekcje i wykłady o tematyce psychoedukacyjnej – 476 uczestników.  

 

Od marca 2014 roku prowadzona przez SPPT strona internetowa www.aib.org.pl poświęcona 

profilaktyce zaburzeń w odżywianiu zostaje włączona do strony www.sppt.tarnow.pl . 

 

SPPT jest członkiem Zespołu Koordynującego systemowe działania miasta w zakresie 

wychowania i profilaktyki zagrożeń dzieci i młodzieży, współorganizuje konferencje 

miejskie, opracowuje corocznie raport tematyczny, monitoruje wybrane zagadnienia 

profilaktyczno-wychowawcze. W roku szkolnym 2013/2014 SPPT prowadziła diagnozę 

zagrożeń wśród dzieci i młodzieży tarnowskich szkół dotyczącą ich zdrowia psychicznego. 

Opracowała koncepcje i przeprowadziła we współpracy z Wydziałem Edukacji UM Tarnowa 

XXIII i XXIV Miejską Konferencję Wychowawczą. 

Zrealizowano 2 programy profilaktyczne rekomendowane przez ORE: „Szkoła dla Rodziców 

i Wychowawców” - 24 osoby (warsztaty 2 x 40 godzin) oraz „Golden five”- 13 osób (16 

spotkań x 3 godziny). W warsztatach „Czego boi się i dlaczego boi się nastolatek?” wzięło 

udział 9 osób (1 x 16 godzin).  

 

Praca terapeutyczna pracowników poradni odbywa się pod stałą superwizją. Odbyło się 41 

superwizji 92 spraw. Pracownicy doskonalą się zawodowo, w roku szkolnym 2013/14 

uczestniczyli w 31 formach doskonalenia zawodowego, w tym 6 studiach podyplomowych, 

konferencjach naukowych, seminariach ORE. Zdobyli: 1 certyfikat realizatora programu 

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” i 1 certyfikat realizatora programu „Golden Five” 

oraz rozwinęli umiejętności terapeutyczne. 

 

2.2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna współpracuje ze wszystkimi placówkami oświatowo-

wychowawczymi w Tarnowie, obsługuje również Dąbrowę Tarnowską – w jej zasięgu jest 

ok. 25.000 podopiecznych. Do diagnozy przyjęto 2.892 uczniów, w tym: psychologicznej –  

2.170, pedagogicznej – 891 i logopedycznej – 1.268, doradztwo zawodowe - 8 (jeden uczeń 

lub jedno dziecko mogło  skorzystać z kilku diagnoz). Wydano 4.337 diagnoz. U 597 

http://www.aib.org.pl/
http://www.sppt.tarnow.pl/
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przedszkolaków wykonano przesiewowe badania logopedyczne – 236 sześciolatków i 361 

pięciolatków (stwierdzone nieprawidłowości to głównie seplenienie i reranie i inne problemy 

komunikacyjne oraz wady wymowy). Spośród przebadanych 1/3 nie wymaga pomocy 

logopedycznej. Zespół Orzekający wydał 365 orzeczeń kwalifikujących do różnych form 

kształcenia specjalnego (nauczanie indywidualne 134, kształcenie specjalne, zajęcia 

rewalidacyjno-wychowawcze) oraz 35 opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka. Wydano pisemne opinie z podstawą prawną MEN m.in. w sprawach: 

 odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego – 187, 

 dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia – 

215, 

 udzielenia zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki (dzieci wybitnie 

uzdolnione) - 55, 

 objecie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu – 190, 

 objecie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – 466, 

 o specyficznych trudnościach w uczeniu się – 138, 

 udzielenie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego – 8 

 inne opinie o przebadanych – 102. 
PPP zdiagnozowała, orzekła i wydała ponadto 20 orzeczeń kwalifikacyjnych dzieci z rejonu 

działań poradni z Dąbrowy Tarnowskiej (dzieci autystyczne, z wadą słuchu, wzroku lub  

z niepełnosprawnościami  sprzężonymi). 

Wstępnym  badaniem gotowości szkolnej objęto 40 placówek. W badaniach 

psychologicznych wzięło udział – 691 pięciolatków (64,04% dzieci z wszystkich 

wymienionych placówek) i 371 sześciolatków (odpowiednio – 36,31%). Udział procentowy 

zdiagnozowanych sześciolatków jest znacząco niższy niż w grupie pięciolatków. Dzieci 

urodzone w 2007 r., które były objęte diagnozą możliwości poznawczych w roku szkolnym 

2012/2013 (jako pięcioletnie) i w wyniku tej diagnozy nie wykazały opóźnienia ani 

nieharmonijności rozwoju, nie były zgłoszone w roku szkolnym 2013/2014 do powtórnych 

badań. 

 

Pomoc dzieciom, młodzieży w roku szkolnym 2013/2014: objęto różnymi formami opieki 

postdiagnostycznej terapeutycznej i psychoedukacyjnej 6698 dzieci i uczniów m.in. 

skorzystało z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – 470 i logopedycznych – 501 dzieci. 

Terapią EEG Biofeedback objęto 48 dzieci. Terapią psychologiczną – 49 osób.  

Z zakresu orientacji poradnictwa zawodowego odbyły się 182 indywidualne spotkania  

z uczniami. W sposób ciągły dla prowadzono zajęcia warsztatowe w poradni: „Rozwiń 

Psyche”, „Czwórki na szlaku do kariery”, „Sprytne paluszki”, „Młody geniusz”, 

„Aktywizujące do wyboru zawodu”. 

W okresie ferii zimowych zorganizowano po raz kolejny „Kreatywną Akademię Zimową”, 

uczestniczyło w niej 24 uczniów szkół podstawowych (przez 2 tygodnie 3,5-godzinne zajęcia 

specjalistyczne: rekreacyjne, odreagowujące napięcia, uczące zachowań asertywnych, 

właściwych postaw). 

 

W ramach doradztwa zawodowego pracownicy poradni zorganizowali II Konkurs 

Zawodoznawczy Mój zawód, moja pasja dla gimnazjów Tarnowa. W makroregionie 

koordynowali program „Festiwal Zawodów w Małopolsce” (subregion tarnowski,  

7 powiatów). Objęto nim 37 klas uczniów gimnazjum, 887 uczestników zajęć warsztatowych, 

pracowało 14 doradców zawodowych.  Czynnie uczestniczyli w V Ogólnopolskim Tygodniu 

Kariery zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy, w X Miejskich Targach 

Edukacyjnych oraz Tygodniu Godności Osób Niepełnosprawnych. Dużym powodzeniem 
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cieszył się przeprowadzony przezeń wielozakresowy Tydzień Otwarty Poradni 

zorganizowany w ramach III Tygodnia Wychowania.   

Uczniowie z problemem zdrowotnym, niezdecydowani, chcący uzyskać dodatkowej 

informacji byli konsultowani na bieżąco a w razie konieczności ponownie zapraszani do 

poradni.  

 

Pomoc rodzicom w roku szkolnym 2013/2014: odbyło się szereg konsultacji dla rodziców, 

ponadto 4 edycje zajęć warsztatowych „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” – 66 

rodziców. Na bieżąco przekazywano porady dot. badanych dzieci i młodzieży. 

 

Pomoc nauczycielom w r. szk. 2013/2014: Pracownicy poradni przez cały rok realizowali 

cykliczne spotkania dla pedagogów szkół  i doradców zawodowych dot. rozwiązywania 

problemów szkolnych (grupy wsparcia) i wdrażali nowe przepisy o pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. W każdym miesiącu organizowany był dyżur logopedyczny dla 

zainteresowanych. Ponadto odbyło się spotkanie z nauczycielami matematyki w gimnazjach  

na temat dyskalkulii  (IV.2014). 

Pracownicy systematycznie kontaktowali się podległymi placówkami - 607 wyjść na 

spotkania z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, dziećmi w celu wsparcia działań 

doradczych: psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznych. Z zajęć grupowych zakresu 

psychoedukacji zorganizowanych w szkołach skorzystało 1 834 uczniów, z porad bez badań  - 

1 660 zainteresowanych osób. 

 

PPP jest członkiem Zespołu Koordynującego systemowe działania miasta w zakresie 

wychowania i profilaktyki zagrożeń dzieci i młodzieży, współorganizuje z Wydziałem 

Edukacji miejskie spotkania z pedagogami szkolnymi; rodzicami i Radami Rodziców;  

z przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych; opracowuje corocznie zbiorcze 

zestawienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tarnowskich przedszkolach i szkołach, 

monitoruje wybrane zagadnienia dot. kształcenia specjalnego i psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

2.3 Pałac Młodzieży 
 

Pałac Młodzieży oferuje szeroki wachlarz form zajęć pozaszkolnych skierowanych do osób  

o różnych talentach i zdolnościach, w 6 działach. W roku szkolnym 2013/2014 w Pałacu 

Młodzieży zatrudnionych było 70 nauczycieli – instruktorów, zajęcia odbywały się w 73 

pracowniach, w 186 grupach stacjonarnych. Średnia frekwencja na zajęciach wynosiła 80%. 

 

 Ilość uczestników zajęć, w rozbiciu na poszczególne działy:  

Artystyczny - 658  

Oświatowy - 443  

Pedagogiki i Socjoterapii - 403  

Sportu - 998  

Sztuk Plastycznych - 327  

Techniki i Sztuki - 364  

Łącznie w zajęciach stałych pracowni i sekcji Pałacu Młodzieży uczestniczyło 3193 osób. 

Programy działań i formy aktywności pokazuje bogata strona internetowa placówki: 

www.pm.tarnow.pl . 

W ciągu roku szkolnego zorganizowano lub koordynowano 104 imprezy, w tym 37 imprez  

o zasięgu lokalnym, 32 miejskim, 13 powiatowym, 7 wojewódzkim, 12 ogólnopolskim oraz  

http://www.pm.tarnow.pl/
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3 imprezy o zasięgu międzynarodowym. W działaniach tych wzięło udział 5789 uczestników 

okresowych oraz 14293 uczestników okazjonalnych (widzów).  

W ciągu roku szkolnego 668 wychowanków placówki wzięło udział w 85 imprezach 

(konkursach, przeglądach, koncertach, akcjach, zawodach i turniejach) organizowanych przez 

podmioty zewnętrzne.  

Laureaci konkursów i przeglądów:  

miejskich - 5 osób,  

powiatowych - 7 osób,  

wojewódzkich – 12 osób,  

ogólnopolskich – 24 osoby,  

międzynarodowych - 7 osób.  

 

Medaliści turniejów i zawodów (sport, modelarstwo):  

miejskich - 1 osoba, 2 zespoły,  

wojewódzkich – 16 osób, 14 zespołów,  

międzywojewódzkich - 32 osoby, 1 zespół,  

ogólnopolskich – 36 osób, 7 zespołów,  

międzynarodowych – 22 osoby, 4 zespoły.  

 

Pałac Młodzieży organizuje różnorodne formy spędzania wolnego czasu. W roku szkolnym 

2013/2014 pary reprezentujące Klub Tańca Towarzyskiego „eMiKa” Pałac Młodzieży zajęły 

174 miejsca finałowe, zdobywając 118 miejsc medalowych. Rozwija swoja działalność 

„Planszowisko” jako alternatywa dla gier komputerowych. Oprócz walorów edukacyjnych, 

integracyjnych i towarzyskich, gry planszowe uczą pracy w grupie i podziału zadań, ćwiczą 

pamięć, promują zdrową rywalizację i rozwijają inteligencję.  

 

2.4 Bursa Międzyszkolna 
 

W roku szkolnym 2013/2014 Bursa Międzyszkolna przyjęła 280 mieszkańców. 

Wychowankowie, reprezentujący wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w Tarnowie, 

zakwaterowani zostali w trzech budynkach: przy ul. Św. Anny 1 (88 osób), przy ul. Szarych 

Szeregów 1 (72 osoby) oraz w części budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego przy ul. Romanowicza 9 (120 osób).  

Praca z młodzieżą prowadzona była w oparciu o roczny plan pracy opiekuńczo-

wychowawczej. Realizowane zadania były zgodne z celami określonymi w Statucie Bursy 

Międzyszkolnej w Tarnowie. Kontynuowano realizację sprawdzonych, wartościowych form 

pracy oraz wprowadzano nowe – zgodnie z potrzebami wewnętrznymi placówki, a także 

możliwościami placówki i środowiska.  

Zagadnienia wychowawcze koncentrowały się wokół obszarów: opieka, organizacja życia 

wewnętrznego placówki, przygotowanie do samodzielności i samorządności, pomoc  

w osiągnięciu powodzenia szkolnego, zapobieganie patologiom i niedostosowaniu 

społecznemu wychowanków, zagospodarowanie wolnego czasu. Podstawowymi formami 

wychowawczymi były: indywidualna praca z wychowankiem, z grupami wychowawczymi  

(9 grup), sekcjami i kołami zainteresowań. W związku ze zmianą lokalizacji części Bursy 

(likwidacja placówki przy ul. Sanguszków 28 A i przeniesienie jej do budynku SOSW), 

szczególnym zadaniem, zakończonym powodzeniem, była organizacja pracy oraz 

wypracowanie nowych form działania, dostosowanych do potrzeb i możliwości 

funkcjonowania w nowych warunkach. Działania wychowawcze prowadzono wewnątrz 
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placówki oraz poza jej murami. Wychowankowie reprezentowali Bursę oraz odnosili sukcesy 

podczas imprez i konkursów zewnętrznych, a także organizowanych dla środowiska. 

 

 Wymienić tutaj należy:  

- Konkurs na gazetkę szkolną „Hałas to też zanieczyszczenie...” , 

- Akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2013” , 

- XXV Regionalny Konkurs Na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową,  

- IX Wojewódzki Konkurs Poezji Śpiewanej dla Młodzieży Burs Szkolnych i Internatów,  

- Udział w konkursie fotograficznym „EKOFOTA”,  

- Udział w konkursie fotograficznym „Wakacyjna przyroda”,  

- Udział w realizacji programu profilaktycznego „Alkohol świat zatopionych marzeń”,  

- Małopolski Konkurs na najlepszy album zdjęć „Ślady bohaterów Powstania Styczniowego  

w przestrzeni współczesnej” , 

- XI Konkurs Poetycko-Plastyczny „Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem”.  

 

Ważny element pracy wychowawczej z młodzieżą w placówce od wielu lat stanowi 

wolontariat i jej udział w akcjach charytatywnych. W roku szkolnym 2013/2014 aktywność 

wychowanków w tym zakresie przejawiała się m. in. w takich formach jak: udział w akcji 

„Szlachetna paczka”, systematyczne odwiedziny pensjonariuszy tarnowskich domów pomocy 

społecznej (zbiórka słodyczy, organizacja imprez okolicznościowych, wspólna zabawa, 

inscenizacje bajek, jasełka, wspólne kolędowanie), wolontariat w Tarnowskim Ośrodku 

Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy (opieka nad małymi dziećmi w czasie 

sesji terapeutycznych dla mam oraz pomoc w nauce), zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz 

chorej Julki oraz Dziennego Domu Samopomocy im. Św. Kingi w Tarnowie na zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego, udział w akcjach charytatywnych PCK („Światowy Dzień Walki  

z Głodem”, „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, „Wielkanoc z PCK”). 

Wzorem lat ubiegłych podejmowano działania których celem jest kształtowanie u młodych 

ludzi nawyków i postaw proekologicznych. Kontynuowano udział młodzieży w akcjach: 

Sprzątanie świata, Drzewko za butelkę, prowadzono zbiórkę nakrętek, butelek plastikowych, 

makulatury i zużytych baterii. 
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Podsumowanie 

MOCNE STRONY TARNOWSKIEJ OŚWIATY 
 

1.  Bogata oferta edukacyjna dla dzieci przedszkolnych i uczniów.  

Zróżnicowana oferta przedszkoli i szkół publicznych, które wciąż zabiegają o atrakcyjne  

propozycje i wysoki poziom nauczania (np. targi edukacyjne dla 2 poziomów absolwentów 

szkół, klasy dwujęzyczne, poszukiwane na rynku pracy zawody, współpraca środowiskowa  

z różnymi instytucjami w zakresie wzbogacania programów edukacyjnych o innowacyjny 

charakter zajęć, rozwój szkolnictwa niepublicznego). Otwarto nowe kierunki w technikach  

i liceach ogólnokształcących. W 2013 r. powstało Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego.  

W 2014 r. żadna z 68 szkół czy placówek oświatowych nie zniknęła z mapy Tarnowa!  

W 24 przedszkolach zapewniono miejsca dla wszystkich chętnych mimo, iż 6-latki  

w znacznej liczbie powędrowały do szkół (6 oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych).  

Od 1.09.2014 r. w Zespole Szkół Sportowych w Tarnowie funkcjonuje Gimnazjalny Ośrodek 

Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce nożnej (jako oddział Wojewódzkiego Ośrodka 

Szkolenia Sportowego Młodzieży w Krakowie, oś. Szkolne 18) – drugi w województwie 

małopolskim. 

 

2. Wysoki nabór do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Utrzymywanie wysokiego, jak na dzisiejsze realia demograficzne, naboru uczniów spoza 

Tarnowa do szkół podstawowych (2013 r. - 10%, 2014 – 12%), gimnazjów (2013 r. - 21%, 

2014 – 21%) i szkół ponadgimnazjalnych (2013 r. – 70%, 2014 – 70%), potwierdzającego 

regionalny charakter miasta Tarnowa w zakresie edukacji. 

 

3.  6-latki obowiązkowo w szkole od 2014/2015 

Datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostało 1 września 2014 r. ale 

jedynie dla dzieci urodzonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. (tj. w pierwszej 

połowie 2008 r.). Spełnianie obowiązku szkolnego mogły rozpocząć również dzieci urodzone 

w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka była wola ich rodziców.  

Ponadto od roku 2014/2015 sukcesywnie od klasy pierwszej wprowadzone zostaje 

ograniczanie maksymalnej liczby uczniów w oddziałach szkoły podstawowej, tak aby zajęcia 

edukacyjne były prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

W 2015 r. obowiązek szkolny obejmie dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 

2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 

(7-latki) oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki). 

 

4. Programy i projekty edukacyjne 

Wspomaganie procesu edukacji i podwyższanie jego jakości poprzez programy i projekty.  

W roku szkolnym 2013/2014 realizowano systemowe projekty: Tarnowska Inicjatywa 

Oświatowa e-ducaTIO, „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”  

i „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” 

oraz program Comenius „Uczenie się przez całe życie”, program Leonardo da Vinci „Uczenie 

się przez całe życie”, ponadto program „Małopolska Chmura Edukacyjna” dot. zwiększenia 

stopnia wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie 

nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Projekt 

„Cyfrowa Szkoła” – rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli  

w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program "Zdrowie 
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Tarnowianina" – Edukacja zdrowotna - profilaktyka nadwagi i otyłości oraz korekcja wad 

postawy dzieci i młodzieży, udzielanie pierwszej pomocy. 

W dniu 27 sierpnia 2014 r. podpisano umowę z Województwem Małopolskim o przyznanie 

dotacji na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa 

małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy 

dzwonek”.  
 

5. Dbanie o podwyższanie jakości bazy edukacyjnej.  

Zakończono realizację 2 dużych systemowych projektów inwestycyjnych: 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa i Modernizacja 

przedszkoli publicznych w Tarnowie – poprawa efektywności energetycznej.  

Trwa kolejny etap prac nad rozbudową Centrum Budowlanego we współpracy z Politechniką 

Krakowską. Powstaje ”Poligon Energooszczędności” jako element „Małopolskiego 

Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego”. 

Tarnów to pierwsze małopolskie miasto, które oddało w ręce swoich mieszkańców możliwość 

decydowania o podziale części publicznych pieniędzy w ramach tzw. „Budżetu 

Obywatelskiego”. Do realizacji na 2015 r. mieszkańcy Tarnowa wybrali 12 inwestycji 

oświatowych na łączną kwotę 2,86 mln zł (spośród 54 projektów). 

 

6. Kształcenie uczniów zdolnych. 
Zakrojone na szerszą skalę działania na rzecz ucznia zdolnego, wykraczają poza 

obowiązkowe zadania edukacyjne. Obejmują: zajęcia pozalekcyjne, konkursy, tworzenie 

specjalistycznych oddziałów np. oddział międzynarodowy, klasy językowe, indywidualny 

program czy tok nauki i inne. Miasto  wspiera oryginalne przykłady w różnych dziedzinach 

np. rozbudzająca duże emocje organizacja Ligi Debatanckiej. 

II Liceum Ogólnokształcące kontynuuje prowadzenie oddziału międzynarodowego  

(z akredytacją International Baccalaureate Organization), jako jedyna szkoła w południowo-

wschodniej Polsce przygotowująca uczniów do Matury Międzynarodowej (egzamin IB). 

W 2014 r. jeden uczeń z I Liceum Ogólnokształcącego i dwóch uczniów z III Liceum 

Ogólnokształcącego nabyło uprawnienia do tytułu „MATURZYSTA NA STO 

PROCENT”. Projekt „Matura na sto procent” organizowany jest przez Fundacje Panteon 

Narodowy we współpracy i wsparciu Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrekcji 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

Przyznano jednorazowe Stypendia dla uzdolnionych uczniów. Zakończono małopolski 

projekt „Diament”. W 2014 r. po raz kolejny najzdolniejsi uczniowie uzyskali tytuł Prymusa 

Tarnowa. 

 

7. Większa integracja środowiska lokalnego w aktywności na rzecz wychowania 

młodego pokolenia. 

W odpowiedzi na wyzwania roku szkolnego 2013/2014 zadaniem głównym była kontynuacja 

systemowych działań Miasta Tarnowa z naciskiem na pogłębienie współpracy z rodzicami  

i wzmacnianie funkcji wychowawczej szkoły/ placówki oświatowej. W priorytetach 

aktywności tarnowskiego środowiska akcentowano mocniej sprawy zdrowia psychicznego tak 

młodych jak i dorosłych: nauczycieli i rodziców oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną na 

rzecz dzieci i młodzieży. Przygotowano i uchwalono „Program Ochrony Zdrowia 

Psychicznego dla Miasta Tarnowa na lata 2014-2015. 

 

8. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
Corocznie organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe opracowuje na każdy rok 

budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Środki są 
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przeznaczone na dofinansowanie m.in.: kosztów doradztwa metodycznego dla nauczycieli, 

kosztów związanych z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli, organizacji szkoleń, 

seminariów czy konferencji szkoleniowych dla nauczycieli. 

 

9. Działania w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki. 

Kontynuacja Roku Bezpiecznej Szkoły (m.in. Konferencja Bezpieczeństwo dziecka na 

drodze w szkole i w środowisku lokalnym, Konferencja Mam Prawo, dot. aspektów prawnych 

związanych z niepełnosprawnością. Systemowa dbałość o sprawy bezpieczeństwa młodego 

pokolenia. 

Rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony Rokiem Szkoły w Ruchu.  Podejmowano: różne 

sposoby motywowania uczniów do prowadzenia zdrowego trybu życia oraz uczestnictwa  

w zajęciach sportowych, pokazywano jakie działania najlepiej sprawdzają się wśród 

tarnowskiej młodzieży, stosowano wiele praktycznych pomysłów na rozwój ruchowy dzieci 

 i młodzieży szkolnej. 

 

10. Realizacja wspomagania zarządzania jakością – program EduNet 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


