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WSTĘP 
 
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:  
1) sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych 
na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których 
prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego; 

2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra  
w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych 
jednostki samorządu terytorialnego, 

(dyspozycja art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). 
 
Celem informacji jest przedstawienie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Miasta Tarnowa 
określonych m.in. przez:  

 ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), 

 ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 

 ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z  2014 r. poz. 191 ze zm.), 

 przepisy wykonawcze do w/w ustaw. 
 

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 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, 

5) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i przedszkoli w zakresie spraw finansowych  
i administracyjnych. 

 
Niniejszy raport przedstawia informacje na temat realizacji zadań oświatowych przez Gminę Miasta 
Tarnowa za rok szkolny 2014/2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2015&qplikid=1#P1A6
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ROZDZIAŁ I 
PLACÓWKI OŚWIATOWE MIASTA TARNOWA 
 
1. 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 z różnych środowisk. 
 
Gmina Miasta Tarnowa w roku szkolnym 2014/2015 była organem prowadzącym 68 szkół i placówek 
oświatowych. Sieć szkół w stosunku do poprzedniego roku szkolnego nie uległa zmianie.  
 
Tab. Liczba szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa w latach 2010-2015. 
Zestawienie dotyczy samodzielnych szkół i placówek. 

Typ szkoły/placówki 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Przedszkola Publiczne 28 28 25 24 24 

Szkoły Podstawowe 12 11 10 10 10 

Gimnazja 5 4 4 4 4 

Licea Ogólnokształcące 6 5 5 5 5 

Technika 0 0 0 1 1 

Zespoły Szkół 18 19 19 16  16  

Szkoły specjalne  4 4 3 3 3 

Pozostałe placówki  5 5 5 5 5 

Razem 78 76 71 68 68 

 
 
Wśród szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa 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 
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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 

 
W roku szkolnym 2014/2015 sieć przedszkolna obejmowała także oddziały przedszkolne przy  
sześciu szkołach podstawowych tj.: Szkole Podstawowej nr 2, 3, 5, 8, 11 i 23 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 4.  
 
- 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 
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 
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 - 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 
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 
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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:  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,  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 
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.  
 
 
W roku szkolnym 2014/2015 podjęte zostały 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. 

 
Ponadto podjęte zostały uchwały aktualizujące obwody szkół podstawowych nr: 8, 10, 14, 18. 
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Oprócz powyższych publicznych przedszkoli, szkół, zespołów szkół i placówek oświatowych, których 
organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tarnowa, na terenie miasta działa także 67 niepublicznych 
szkół prowadzonych przez 34 podmioty:  
 
- niepubliczne przedszkola– w liczbie 15: 
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. Przedszkole Niepubliczne „Bajka”, 
15. Niepubliczne Przedszkole Specjalne Polskiego Stowarzyszenia. na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym. 
 
- niepubliczne punkty przedszkolne – w liczbie 2: 
1.   Punkt Przedszkolny Przedszkolinek, 
2.   Punkt  Przedszkolny o profilu artystycznym Start.  
 
- niepubliczne szkoły podstawowe – w liczbie 6: 
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, 
6. Katolicka Szkoła Podstawowa. 

 
- niepubliczne gimnazja – w liczbie 11: 
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, 
11. Katolickie Gimnazjum. 
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- niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży – w liczbie 2: 
1. Tarnowskie Towarzystwo Oświatowe - Społeczne Liceum Ogólnokształcące, 
2. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „U Konarskiego”. 

 
- niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych – w liczbie 5: 
1. C.K.K. "Indeks" - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 
2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 
3. "Cosinus" - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 
4. Sigma  - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 
5. Rzemieślnicze Centrum Szkół Zawodowych Izby Rzemieślniczej – Niepubliczne 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 16: 
1. Niepubliczna Szkoła Biznesu, 
2. Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA", 
3. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Kosmetyki, 
4. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Rachunkowości, 
5. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Informatyki, 
6. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu, 
7. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Prawa i Administracji, 
8. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 
9. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Organizacji Reklamy, 
10. "Cosinus" - Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus, 
11. "Cosinus" - Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus I”, 
12. Sigma - Policealna Szkoła Zawodowa, 
13. Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA dla Młodzieży, 
14. Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA dla Dorosłych, 
15. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Opieki Medycznej, 
16. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Medyczna, 
17. "Cosinus" - Policealna Szkoła Medyczna. 

 
- bursy i internaty – w liczbie 3:  
1. Bursa Szkolna dla Dziewcząt Zgromadzenia Sług Jezusa, 
2. Bursa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej 
3. Tarnowska Bursa Szkolna. 
 
- poradnie – w liczbie 1: 
1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna” Centrum Wspierania Rozwoju”.  
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2. Liczba uczniów 
 
Ogólna liczba uczniów w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa  
na koniec roku szkolnego 2014/2015 wynosiła 21.434 uczniów (bez szkół specjalnych, placówek 
oświatowych i szkół dla dorosłych).  

 
Tab. Liczba uczniów w szkołach łącznie według typów szkół w roku szkolnym 2014/2015.  

Typ składowej 2013/2014 2014/2015 

przedszkola (oddział przedszkolny w SP) 3407 3276 

szkoły podstawowe 5165 5368 

gimnazja 3160 3059 

licea ogólnokształcące i plastyczne 5000 4825 

technika  4237 4057 

zasadnicze szkoły zawodowe 839 849 

Suma: 21808 21434 

szkoły policealne i dla dorosłych 635 524 

szkoły specjalne 383 381 

Suma końcowa: 22826 22339 

 
 
- Przedszkola Publiczne 

 
Tab. Liczba dzieci w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Wyszczególnienie 2013/2014 2014/2015 

1. Przedszkole Publiczne nr 1 94 85 

2. Przedszkole Publiczne nr 3 106 95 

3. Przedszkole Publiczne nr 4 56 56 

4. Przedszkole Publiczne nr 5 107 105 

5. Przedszkole Publiczne nr 6 113 122 

6. Przedszkole Publiczne nr 8 227 226 

7. Przedszkole Publiczne nr 12 135 148 

8. Przedszkole Publiczne nr 13 95 100 

9. Przedszkole Publiczne nr 14 149 145 

10. Przedszkole Publiczne nr 15 103 100 

11. Przedszkole Publiczne nr 17 145 125 

12. Przedszkole Publiczne nr 18 101 97 

13. Przedszkole Publiczne nr 19 130 122 

14. Przedszkole Publiczne nr 20 125 108 

15. Przedszkole Publiczne nr 21 125 125 

16. Przedszkole Publiczne nr 24 163 150 

17. Przedszkole Publiczne nr 26 134 125 

18. Przedszkole Publiczne nr 27 47 47 

19. Przedszkole Publiczne nr 29 143 146 

20. Przedszkole Publiczne nr 31 155 149 

21. Przedszkole Publiczne nr 32 183 177 

22. Przedszkole Publiczne nr 33 148 143 

23. Przedszkole Publiczne nr 34 260 250 

24. Przedszkole Publiczne nr 35 202 179 
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25. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 25 25 

26. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3 41 37 

27. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 5 25 24 

28. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 8 25 17 

29. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Integracyjnej  
nr 11 20 25 

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

Razem wszystkie: 3407 3276 

 
 
- Szkoły Podstawowe 

 
Tab. Liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 w porównaniu  
z rokiem poprzednim. 

Wyszczególnienie 2013/2014 2014/2015 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 254 272 

2. Szkoła Podstawowa nr 3 345 341 

3. Szkoła Podstawowa nr 5 293 314 

4. Szkoła Podstawowa nr 8 469 487 

5. Szkoła Podstawowa nr 9 532 565 

6. Szkoła Podstawowa nr 10 112 112 

7. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 143 160 

8. Szkoła Podstawowa nr 14 399 393 

9. Szkoła Podstawowa nr 15 434 437 

10. Szkoła Podstawowa nr 18 559 576 

Razem samodzielne: 3540 3657 

11. Szkoła Podstawowa nr 1 w ZSO nr 5 435 453 

12. Szkoła Podstawowa nr 17 w ZSO nr 1 329 349 

13. Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSS 374 402 

14. Szkoła Podstawowa nr 23 w ZSO nr 4 262 276 

15. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w ZSMuz 225 231 

Razem w zespołach: 1625 1711 

Razem wszystkie: 5165 5368 

 
 
- Gimnazja 

 
Tab. Liczba uczniów w gimnazjach w roku szkolnym 2014/2015 w porównaniu z rokiem 
poprzednim. 

Wyszczególnienie 2013/2014 2014/2015 

1. Gimnazjum nr 2 703 754 

2. Gimnazjum nr 4 360 346 

3. Gimnazjum nr 6 302 299 

4. Gimnazjum nr 11 559 521 

Razem samodzielne: 1924 1920 

5. Gimnazjum nr 1 w ZSO nr 5 161 115 

6. Gimnazjum nr 7 w ZSO nr 6 115 128 

7. Gimnazjum nr 8 w ZSO nr 4 155 125 

8. Gimnazjum nr 9 w ZSS 261 227 
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9. Gimnazjum nr 10 w ZSO nr 1 255 255 

10. Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 164 165 

11. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia  w ZSMuz 51 53 

12. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZSP 74 71 

Razem w zespołach: 1236 1139 

Razem wszystkie: 3160 3059 

 
- Szkoły ponadgimnazjalne 
 
Tab. Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015 w porównaniu  
z rokiem poprzednim. 

Wyszczególnienie: 2013/2014 2014/2015 

1. I Liceum Ogólnokształcące 813 851 

2. III Liceum Ogólnokształcące 916 911 

3. V Liceum Ogólnokształcące  422 409 

4. VII Liceum Ogólnokształcące 530 489 

5. XVI Liceum Ogólnokształcące  321 334 

Razem LO samodzielne: 3002 2994 

6. II Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 2 529 497 

7. IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 1 655 655 

8. VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 4 153 92 

9. IX Liceum Ogólnokształcące w CKZiU 25 0 

10. XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  
w ZSOiT 366 327 

11. XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  
w ZSO6 82 72 

12. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w ZSMuz 28 26 

13.  Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych – Lp w ZSP 41 43 

14. Liceum Plastyczne w ZSP 119 119 

Razem LO w zespołach: 1998 1831 

Razem licea ogólnokształcące: 5000 4825 

1. Technikum Nr 1 w ZST 587 631 

2. Technikum Nr 2 w CKZiU 287 256 

3. Technikum nr 3 w ZSE-G 708 696 

4. Technikum Nr 4 w ZSM-E 679 722 

5. Technikum Nr 5 w ZSOiT 423 424 

6. Technikum Nr 6 w ZST-Z 470 389 

7. Technikum Nr 7 w ZSB 493 431 

8. Technikum Nr 9 w ZSE-O 522 479 

9. Technikum nr 11  68 29 

Razem technika: 4237 4057 

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w CKZiU 351 308 

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w ZSE-G 89 132 

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 w ZST-Z 205 200 

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 w ZSB 194 209 

Razem zasadnicze szkoły zawodowe: 839 849 

Razem wszystkie: 10 076 9 731 
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- Szkoły Policealne i dla dorosłych 
 
Tab. Liczba uczniów w szkołach policealnych i dla dorosłych w roku szkolnym 2014/2015  
w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Wyszczególnienie: 2013/2014 2014/2015 

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKU w CKZiU 40 96 

2. Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 w CKU w CKZiU 496 372 

Razem szkoły dla dorosłych: 536 468 
1. Policealne Zawodowe Studium Plastyczne 39 37 

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

3. Szkoła Policealna nr 2 w ZST  44 19 

Razem szkoły policealne dla młodzieży: 99 56 
Razem wszystkie: 635 524 

 
 
- Szkoły specjalne 

 
Tab. Liczba uczniów w szkołach specjalnych w roku szkolnym 2014/2015 w porównaniu z rokiem 
poprzednim. 

Wyszczególnienie 2013/2014 2014/2015 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-

Wychowawczy 

Przedszkole Specjalne 13 17 

Szkoła Podstawowa Specjalna 71 67 

Gimnazjum Specjalne 58 56 

Rewalidacja głęboko upośledzonych  42 42 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 24 26 

Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące 0 0 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy 66 60 

Internat 56 58 

Razem: 330 326 

Zespół Szkół 
Specjalnych dla 

Niesłyszących i Słabo 
Słyszących 

Szkoła Podstawowa Specjalna 18 18 

Gimnazjum Specjalne 9 10 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Specjalna  11 14 

Liceum Uzupełniające Specjalne  0 0 

Liceum Ogólnokształcące Specjalne  9 7 

Technikum Specjalne 6 6 

Razem: 53 55 

Razem wszystkie: 383 381 

 
Rzeczywista liczba uczniów, która przewinęła się przez Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych  
od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. wyniosła ogółem 2213:  w tym Przedszkole - 789, Szkoła 
Podstawowa - 1038, Gimnazjum - 386.   
 
- Pozostałe placówki 
 
Dodatkowo uczniowie tarnowskich szkół mogą korzystać z: 
1) specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez 2 poradnie: Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną i Specjalistyczną Poradnię Profilaktyczno-Terapeutyczną (diagnoza, 
terapia, profilaktyka, doradztwo, konsultacje, porady), 
2) opieki Bursy Międzyszkolnej, 
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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 
2014/2015 w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Wyszczególnienie 2013/2014 2014/2015 

Pozostałe placówki 

Bursa Międzyszkolna 280 280 

Pałac Młodzieży 3193 2950 

Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego 886 791 

Razem: 4359 4021 

 
 
3. Nabór do szkół i przedszkoli 
 
W roku szkolnym 2014/2015 odbyła się promocja szkół i przedszkoli w związku z nadchodzącym 
naborem na rok szkolny 2015/2016. Nabór do tarnowskich szkół i przedszkoli po raz kolejny był 
przeprowadzony z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru. Elektroniczna rekrutacja 
zapewniła spokojny, obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach.  
 

 Rekrutacja do przedszkoli 
  
Łączna liczba przyjętych dzieci do oddziałów przedszkolnych  na rok szkolny 2015/2016 wyniosła 3032  

dzieci w tym: 

 

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

> 6 -latki 
więcej 

125 780 859 882 375 11 

 

Liczba przyjętych do publicznych przedszkoli dzieci 6-letnich wynikających z odroczenia od obowiązku 

szkolnego wyniosła 375 dzieci. 

 

 Rekrutacja do szkół podstawowych 
 
Szkoły podstawowe to szkoły rejonowe, co oznacza, że każde dziecko zamieszkałe w obwodzie danej 
szkoły podstawowej przyjmowane jest do klasy pierwszej z urzędu. Bliskość szkoły nie zawsze jest 
wystarczającym i jedynym atutem decydującym o jej wyborze. Dlatego też oferta tarnowskich 
podstawówek skierowana była także do dzieci spoza rejonu, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, 
przedstawiając interesująca ofertę zajęć szkolnych i dodatkowych.  Należy jednak pamiętać, że dzieci 
spoza rejonu przyjmowane są tylko wtedy, jeśli w danej szkole podstawowej są wolne miejsca.  
W 2015 r. obowiązek szkolny objął 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). Tarnowskie podstawówki zapewniły miejsca wszystkim chętnym 
dzieciom. Jako główne cele do realizacji w związku z nadejściem nowego roku szkolnego przyjęły: 

 dobre przygotowanie się na przyjęcie dzieci 6-letnich, 

 zapewnienie pełnej opieki świetlicowej, 

 organizację zajęć dodatkowych. 
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Poniższa tabela przedstawia wyniki naboru do szkół podstawowych na rok szkolny 2015/2016.  
 

Nazwa jednostki 

Ogólna liczba 
przyjętych do klasy 

pierwszej  
r. szk. 2015/2016 

Liczba 
uruchomionych 

oddziałów 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 99 5 

Szkoła Podstawowa nr 2 73 3 

Szkoła Podstawowa nr 3 77 4 

Szkoła Podstawowa nr 5 72 3 

Szkoła Podstawowa nr 8 90 5 

Szkoła Podstawowa nr 9 135 6 

Szkoła Podstawowa nr 10 32 2 

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 49 3 

Szkoła Podstawowa nr 14 87 4 

Szkoła Podstawowa nr 15 104 5 

Szkoła Podstawowa nr 17  w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 76 4 

Szkoła Podstawowa nr 18 103 5 

Szkoła Podstawowa nr 20 w Zespole Szkół Sportowych 69 3 

Szkoła Podstawowa nr 23 w ZSO nr 4 61 3 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 
 I Stopnia w Zespole Szkół Muzycznych 44 2 

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół dla Niesłyszących  
i Słabo Słyszących 2 0 (klasa łączona) 

Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym 9 3 

Suma: 1182 60 

 
 

 Rekrutacja do gimnazjów 
 
Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmowani byli z urzędu kandydaci zamieszkali  
w obwodzie danego gimnazjum.  Ponadto oferta tarnowskich gimnazjów skierowana była także  
do uczniów spoza rejonu, którzy zdecydowali się na wybór szkoły spoza obwodu zamieszkania.  
Nabór prowadzony był do oddziałów ogólnodostępnych, dwujęzycznych (Gimnazjum Dwujęzyczne  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Gimnazjum nr 6), plastycznych oraz muzycznych. Nowością 
była bardzo szeroka oferta w zakresie oddziałów sportowych, gdzie sukcesem zakończyły się nabory:  

 w Gimnazjum nr 11 do klasy sportowej - koszykarskiej składającej się częściowo z uczniów 
będących wicemistrzami małopolski w kategorii chłopcy,  

 w Gimnazjum nr 2 do klasy ogólnodostępnej - usportowionej z dodatkowymi godzinami 
wychowania fizycznego, które realizowane są na obiektach Miejskiego Klubu Sportowego 
„TARNOVIA”,  

 w Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 do klasy sportowej z piłki siatkowej 
i piłki nożnej, 

 w Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Sportowych do klas sportowych z piłki nożnej i lekkiej atletyki,  
a także klasy piłkarskiej w ramach Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży  
w piłce nożnej. 
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Od 1 września 2014 r. w Zespole Szkół Sportowych w Tarnowie funkcjonuje drugi w województwie 
małopolskim Gimnazjalny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce nożnej (jako oddział 
Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w  Krakowie).  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.  
 
Tarnowskie gimnazja zapewniły miejsca wszystkim chętnym kandydatom. Jako główne cele do 
realizacji na nowy rok szkolny przyjęły: 

 wzrost kompetencji innowacyjności i przedsiębiorczości wśród uczniów, 

 realizację doradztwa zawodowego,  

 właściwe przygotowanie uczniów do przyszłego podejmowania trafnych decyzji edukacyjno-
zawodowych.  

 
W wyniku postępowania rekrutacyjnego przyjętych do klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 
2015/2016 zostało 1039 uczniów. Szczegółowe informacje przedstawia poniższa tabela: 
 

Lp. Szkoła 

Ogólna liczba 
przyjętych do 

klasy 
pierwszej  

r. szk. 
2015/2016 

Liczba 
uruchomionych 

oddziałów 

1.  
Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 5 55 2 

2.  Gimnazjum nr 2 251 9 

3.  Gimnazjum nr 4 124 4 

4.  Gimnazjum nr 6 97 4 

5.  
Gimnazjum nr 7 w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi 56 3 

6.  
Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr  4 37 2 

7.  Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Sportowych 90 4 

8.  
Gimnazjum nr 10 w  Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr  1 73 3 

9.  Gimnazjum nr 11 144 5 

10.  
Gimnazjum Dwujęzyczne w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 56 2 

11.  
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych  
w Zespole Szkół Plastycznych 21 1 

12.  
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia  
w Zespole Szkół Muzycznych 22 1 

13.  
Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym 8 2 
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14.  
Gimnazjum w Zespole Szkół dla Niesłyszących 
 i Słabo Słyszących 5 1 

Suma: 1039 43 

 
 

 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. 
 
Tarnowska edukacja stwarza tarnowianom oraz osobom spoza miasta atrakcyjną i różnorodną ofertę 
kształcenia. Do głównych celów stawianych przed tarnowskimi szkołami zaliczyć należy utrzymanie na 
wysokim poziomie kształcenia w liceach ogólnokształcących, a także rozwój szkolnictwa 
zawodowego. Od kilku lat miasto czyni starania o wzmocnienie szkolnictwa zawodowego  
w kierunku podniesienia atrakcyjności szkół zawodowych, a także wyposażenia uczniów  
w kwalifikacje ułatwiające znalezienie miejsca na rynku pracy. Wyrazem tych działań są: 
1) nowe kierunki w szkolnictwie zawodowym,  
2) realizacja we wszystkich szkołach zawodowych w Tarnowie projektu „Modernizacja kształcenia 

zawodowego w Małopolsce”, 
3) prowadzenie oddziału międzynarodowego w II Liceum Ogólnokształcącym w ZSO2, 
4) realizacja programu „Małopolska Chmura Edukacyjna”, 
5) organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 
6) systemowy projekt „Modernizacja Systemu Doskonalenia Kadr Szkół Zawodowych w Małopolsce”, 

kontynuowany przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wśród nauczycieli 
i dyrektorów szkół zawodowych, 

7) w Zespole Szkół Plastycznych nowoczesne formy kształcenia plastycznego z możliwością 
kontynuacji na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej – Instytut Sztuki,  

8) wieloletnie działania zmierzające w kierunku tworzenia branżowych centrów kształcenia 
zawodowego i ustawicznego. Funkcjonuje Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego (branża 
mechaniczno-elektryczna). Utworzono Centrum Kształcenia Budowlanego w Zespole Szkół 
Budowlanych. Rozpoczęto tworzenie kolejnego nowoczesnego kompleksu zawodowego  
o charakterze muzycznym przy Zespole Szkół Muzycznych, 

9) „Poligon Energooszczedności” przy Zespole Szkół Budowlanych – przy współpracy z Politechniką 
Krakowską powstał w Tarnowie przy ul. Siewnej 14 nowoczesny ośrodek do prowadzenia prac 
naukowo-badawczych oraz zajęć edukacyjnych z zakresu technologii wysokoenergooszczędnych  
i pasywnych. Budynek otwarty w kwietniu 2014 r. Realizacja projektu „Poligon 
Energooszczędności” odbywała się w ramach Małopolskiego Laboratorium Budownictwa 
Energooszczędnego – koszt budowy Poligonu prawie 2,4 mln zł (ponad 2 mln zł to dofinansowanie 
z MRPO). Poligon stanowi wsparcie nowoczesnego kształcenia zawodowego. Dodatkowo 
umożliwia praktyczne obcowanie uczniów Zespołu Szkół Budowlanych z najnowocześniejszymi 
technologiami budownictwa energooszczędnego z zastosowaniem w nich energii odnawialnych. 
 

I Liceum Ogólnokształcące po raz czwarty zorganizowało Tarnowskie Spotkania Edukacyjne  
dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w formie targów. Uczestnicy targów mogli skorzystać  
z szansy bezpośredniego kontaktu z uczelniami wyższymi, które przygotowały profesjonalną ofertę 
pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia.  
 
W kwietniu 2015 r. odbyły się XII 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. 
 
Po raz kolejny wydano informator z ofertą edukacyjną miejskich placówek oświatowych: „Oferta 
Edukacyjna tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015” w formie książki  
i elektronicznej (http://edunet.tarnow.pl/pl/link/informator). Oferta edukacyjna uwzględniała 
preferencje dzieci, młodzieży i rodziców oraz zmiany w edukacji i na rynku pracy.  
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Nowościami  oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 były: 
1) w liceach ogólnokształcących: 

a) I Liceum Ogólnokształcące: 

 klasa biologiczno-chemiczno-matematyczna,  

 klasa geograficzno-humanistyczna,  
b) V Liceum Ogólnokształcące: 

 klasa artystyczno-medialna (patronat: Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego  
w Krakowie), 

 klasa politechniczna (patronat Politechniki Krakowskiej), 

 klasa europejska,  

 klasa medyczna (patronat Wydział Geograficzno-Biologiczny, Instytut Biologii Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie),  

c) XVI Liceum Ogólnokształcące: 

 klasa straży granicznej z elementami służby granicznej,  
d) VI  Liceum Ogólnokształcące  w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4: 

 klasa sportowa z elementami rehabilitacji,  

 klasa bezpieczeństwa wewnętrznego z elementami ratownictwa medycznego,  

 klasa animacji kultury,  

 klasa pielęgniarska,  
e) XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych: 

 klasa humanistyczna, medialna z elementami prawa i administracji,  

 klasa humanistyczna, artystyczna z animacją kultury, 

 klasa humanistyczna, lingwistyczna z elementami turystyki,  
 

2) w technikach i ZSZ:   
a) Technikum Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: 

 technik chłodnictwa i klimatyzacji,  

 technik cyfrowych procesów graficznych,  
b) Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych: 

 technik obsługi turystycznej,  
c) Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Budowlanych:  

 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  

 technik technologii drewna, 
d) Technikum Nr 9 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych: 

 technik cyfrowych procesów graficznych,  
e) Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych:  

 Piekarz,  
f) Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 4 w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych:  

 mechanik motocyklowy,  
g) Zasadniczej Szkole Zawodowej  Nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: 

 mechanik motocyklowy.  
 
W wyniku postępowania rekrutacyjnego przyjętych do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej 
zostało 2982 uczniów, co stanowiło 99 uruchomionych oddziałów. 
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1) Wyniki naboru do liceum ogólnokształcącego 

Lp. Szkoła 

Ogólna liczba 
przyjętych do 

klasy pierwszej  
r. szk. 2015/2016 

Liczba 
uruchomionych 

oddziałów 

1. I Liceum Ogólnokształcące 288 9 

2. III Liceum Ogólnokształcące 304 9 

3. V Liceum Ogólnokształcące 119 4 

4. VII Liceum Ogólnokształcące 154 5 

5. XVI Liceum Ogólnokształcące 144 5 

6. 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Zespole 
Szkół Muzycznych 17 1 

7. 
IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 157 5 

8. 
II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 163 5 

9. 
VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 4 0 0 

10. 
XX Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi 15 1 

11. 
XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych 160 5 

12. Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Plastycznych 33 2 

Suma: 1554 51 

 
 

2) Wyniki naboru do technikum 

Lp. Szkoła 

Ogólna liczba 
przyjętych do 

klasy pierwszej  
r. szk. 2015/2016 

Liczba 
uruchomionych 

oddziałów 

1. 
Technikum nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego 36 1 

2. Technikum nr  7 w Zespole Szkół Budowlanych 122 4 

3. 
Technikum nr  3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych 171 5 

4. 
Technikum nr  9 w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Ogrodniczych 172 5 

5. 
Technikum nr  4 w Zespole Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych 220 7 

6. 
Technikum nr  5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
i Technicznych 128 4 

7. Technikum nr  1 w Zespole Szkół Technicznych 181 7 

8. Technikum nr  6 w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych 55 2 

Suma: 1085 35 
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3) Wyniki naboru do zasadniczej szkoły zawodowej 

Lp. Szkoła 

Ogólna liczba 
przyjętych do 

klasy pierwszej  
r. szk. 2015/2016 

Liczba 
uruchomionych 

oddziałów 

1. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  nr 1 w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 103 4 

2. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  w Specjalnych Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym 9 1 

3. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  nr 5 w Zespole Szkół 
Budowlanych 92 3 

4. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  nr 4 w Zespole Szkół 
Techniczno-Zawodowych 76 3 

5. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  nr 3 w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych 59 2 

6. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  w Zespole Szkół Specjalnych 
dla Niesłyszących i Słabo Słyszących  4 

0 (klasa 
łączona) 

Suma: 343 13 

 
 

 Podsumowanie  
 

Nabór do tarnowskich przedszkoli i szkół należy zaliczyć do dobrego, utrzymanego na zbliżonym 
poziome roku poprzedniego. W 2015 r. w wyniku naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych łącznie do 202 oddziałów przyjętych zostało 5203 uczniów.  
 

Typ szkoły 

Liczba 
uruchomionych 

oddziałów 
Liczba 

przyjętych 

przyjęci szkoła podstawowa 60 1182 

przyjęci gimnazja 43 1039 

przyjęci licea ogólnokształcące 51 1554 

przyjęci technika 35 1085 

przyjęci zasadnicza szkoła zawodowa 13 343 

Suma: 202 5203 
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4. Kadra i doskonalenie zawodowe 
 
Decydujący wpływ na jakość kształcenia ma kadra pedagogiczna, jej kwalifikacje, staż pracy i poziom 
awansu zawodowego oraz inne kompetencje zawodowe. 
 

 Zatrudnienie 
 

Na koniec roku szkolnego 2014/2015 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Miasta Tarnowa (razem 68 szkół i placówek) zatrudnionych było łącznie 2799 nauczycieli,  
w tym 693 niepełnozatrudnionych (25%). Liczba nauczycieli stanowiła 2646,59 etatów 
przeliczeniowych.  
 
Wykres. Stan zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Miasta Tarnowa w latach 2010-2015. Dane liczbowe na początek roku szkolnego  
(02 września) oraz na koniec roku szkolnego (31 sierpnia). 
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Tab. Etaty przeliczeniowe typami składowych w roku szkolnym 2014/2015. 

Etaty 
przeliczeniowe 

typami 
składowych 

(szkół) 

szkoła 
podstawowa 

liceum 
ogólnokształcące 

technikum 
lub szkoła 

równorzędna gimnazjum 

przedszkole 
(oddział 

przedszkolny) 

zasadnicza 
szkoła 

zawodowa pozostałe  

23,31% 17,42% 15,49% 13,84% 12,74% 3,41% 13,79% 

 
Na wzrost etatów zatrudnienia nauczycieli w szkołach w trakcie roku szkolnego, wpłynęły dodatkowe 
godziny wynikające m.in. z: 

 nieobecności płatnych (stan nieczynny, urlopy zdrowotne, uzupełniające urlopy wypoczynkowe, 
na koniec roku szkolnego wyniosły łącznie 53,9 etatu), 

 nauczeń indywidualnych (na koniec roku szkolnego wyniosły łącznie 54,9 etatu),  

 realizacji zajęć na rzecz ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, indywidualnych programów i toków nauki, zajęć z języka polskiego i wyrównawczych 
dla uczniów powracających z zagranicy). 
 
Statystyczny nauczyciel Tarnowa w roku szkolnym 2014/2015 to: nauczyciel wykwalifikowany  
z wykształceniem wyższym magisterskim, kobieta (77% K, 23% M), średnio z 18-to letnim stażem 
pracy i ma najwyższy stopień awansu zawodowego (jest nauczycielem dyplomowanym). 
 
Tab. Kadra nauczycielska wg stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 2014/2015. 

Stopień 
awansu dyplomowany mianowany kontraktowy stażysta 

62% 22% 12% 4% 

 
 

W 2014 r. kwota dopłaty do średnich wynagrodzeń nauczycieli mianowanych i dyplomowanych  
za rok 2013 wyniosła ogółem 1.927.112 zł brutto (z pochodnymi pracodawcy 2.312.534,40). 
W roku 2015 kwota dopłaty do średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2014 wyniosła 1.365.812 zł 
brutto (z pochodnymi pracodawcy 1.638.974 zł).  
   

 Awans zawodowy  
 

W 2014 r. komisje egzaminacyjne powołane zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnowa 
przeprowadziły 61 egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego. Wydano tyleż samo aktów nadania stopnia awansu zawodowego na ten 
stopień. W roku 2015 (do X.2015 r.) komisje przeprowadziły 38 egzaminów dla nauczycieli 
ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego i wydano tyleż samo 
aktów nadania stopnia awansu zawodowego na ten stopień. 
 

 Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły 
 

Zgodnie z art. 36a ust. 14 ustawy o systemie oświaty 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. 
Prezydent Miasta Tarnowa w 2015 r. przedłużył powierzenia stanowisk dyrektorom czterech 
przedszkoli publicznych (Przedszkola Publicznego nr 5, 8, 19, 20), jednej szkoły (Szkoły Podstawowej 
Integracyjna nr 11) oraz jednego zespołu szkół (Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5).  
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 Ruch kadrowy 
 
Na koniec roku szkolnego 2014/2015 - na dzień 31 sierpnia 2015 r. zwolnionych na podstawie  
art. 27, 20 i/oraz art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela zostało 45 nauczycieli, z czego 20 osób przeszło 
na emeryturę.  
 

 Baza osób poszukujących pracy 
 

W 2015 r. do Urzędu Miasta Tarnowa zgłosiło się w ciągu ostatniego roku 50 nauczycieli 
poszukujących pracy (w 2014 r. - 86). Osoby te zarejestrowały się w programie pozwalającym na 
samodzielne wyszukiwanie ofert opublikowanych na stronach portalu EduNet - systemu 
wspomagania zarządzania edukacją. Dzięki tej aplikacji kilka osób znalazło zatrudnienie, głównie na 
zastępstwa za nieobecnych nauczycieli. 

 
 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. 
 
W 2014 roku Nagrody Prezydenta Miasta Tarnowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznane 
zostały 97 nauczycielom szkół i placówek, 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. 
 
 W 2015 roku Nagrody Prezydenta Miasta Tarnowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznane 
zostały 107 nauczycielom szkół i placówek, w tym:  
1) za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze: 106 nauczycieli, 
2) za pracę wychowawczą: 1 nauczyciel. 

 

 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, 



  

___________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 
 

- 24 - 

– realizację doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach projektu: „Wychowanie 
patriotyczne”, 

– organizację szkoleń i warsztatów dla nauczycieli z zakresu nauczania przedmiotu 
przedsiębiorczość, 

 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, 

 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 2014/2015, zgodnie  
z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. W okresie roku szkolnego 2014/2015 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli wydatkowano kwotę 907 046,55 zł. 
 
Tab. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2014 
Wykonanie 

2015 

za okres: IX-XII I-VIII 

K wota zł: 484 029,25 423 017,30 

Razem - wykonano 907 046,55 

 
Tab. Zestawienie umów dotyczących organizowanych form doskonalenia zawodowego zawartych 
za okres  IX.2014-VIII.2015 r. 

L.p. Nazwa Stowarzyszenia Tytuł zadania 

1. Wyższa Szkoła Biznesu Konferencja szkoleniowo-naukowa dla nauczycieli miasta 
Tarnowa „Edukacja na rozdrożu”” 

2.  Centrum Kształcenia  
i Wychowania Ochotniczych 
Hufców Pracy 

Organizacja seminarium i warsztatów preorientacji 
zawodowej pt.” Orientacja zawodowa Kluczem do 
przyszłości”. 

3. Wyższa Szkoła Biznesu Konferencja szkoleniowo-naukowa dla nauczycieli miasta 
Tarnowa „Wartość pokoju we współczesnym świecie” 
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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 16 miejskich placówek 
edukacji szkolnej oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Tarnowie. W ramach Tarnowskiej Inicjatywy Oświatowej w 2014 r. odbyły się, m.in.: 

  Akademia Edukacji Medialnej ICT:  warsztaty doskonalące kompetencje posługiwania się przez 
nauczycieli narzędziami TIK oraz wykorzystania darmowych narzędzi i aplikacji dostępnych  
w Internecie, 

 seminaria i warsztaty dla nauczycieli języków obcych dotyczące programów nauczania, roli 
ewaluacji w podnoszeniu jakości pracy nauczyciela języków obcych oraz nowatorskich metod 
nauczania języków,  

 warsztaty dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej poświęcone różnym  aspektom 
prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka: aktywność ruchowa, profilaktyka logopedyczna, 
twórcze myślenie, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, aktywizujące metody wspierające 
rozwój, zaburzenia rozwojowe, bajkoterapia, arteterapia i in. w ramach wsparcia przedmiotowego 
dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych: warsztaty, seminaria, wykłady i konferencje 
dotyczące min. nowych egzaminów maturalnych, odbioru różnego rodzaju tekstów kultury, 
kultury języka ojczystego. W ramach Akademii Historii Najnowszej zorganizowano cykl spotkań  
i konferencji dla nauczycieli i uczniów, poświęconych min. żołnierzom wyklętym, losom więźniów 
obozów nazistowskich. Dla nauczycieli przedmiotów ścisłych: warsztaty poświęcone nauczania 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dyskalkulia). Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się warsztaty z zakresu edukacji technicznej i plastycznej oraz XIV Piknik Geograficzny; 

 w ramach wsparcia pedagogicznego i psychologicznego: warsztaty kształtujące umiejętności 
psychospołeczne nauczyciela (skuteczna komunikacja i perswazja, sposoby radzenia sobie ze 
stresem, asertywność, budowanie dobrych relacji z rodzicami i uczniami). Ponadto nauczyciele 
konsultanci, przy współpracy z Liderami TIO oraz ekspertami zewnętrznymi zrealizowali w ramach 
Akademii Zarządzania: pięć warsztatów, konferencji i seminariów oraz sześć konsultacji dla 144 
dyrektorów szkół i przedszkoli oraz Pilotażowy Program Kompleksowego Wspierania Szkół  
i Placówek Oświatowych Miasta Tarnowa (cztery placówki). 
 

W 2014 roku w ramach e-ducaTIO odbyło się łącznie 56 form szkoleniowych z udziałem  
861 uczestników. 
 
 „Modernizacja Systemu Doskonalenia Kadr Szkół Zawodowych w Małopolsce” to projekt 
systemowy, kontynuowany przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wśród nauczycieli  
i dyrektorów szkół zawodowych. W roku 2014 zakończono prace w ramach projektu, który objął 
swym zasięgiem praktycznie wszystkie szkoły zawodowe w Małopolsce w tym wszystkie w Tarnowie. 
Jego celem było przygotowanie kadry zarządzającej szkołami do wdrażania projektu oraz zarządzania 
szkołą z myślą o reformie szkolnictwa zawodowego - szkolenia w zakresie opracowywania, 
modyfikacji i ewaluacji Programu Rozwoju Szkoły. Efektem było nabycie tych umiejętności przez 200 
nauczycieli. Dodatkowo zorganizowano doskonalenia dotyczące opracowywania programów 
nauczania. Zaplanowano cykl seminariów obejmujących zajęcia na wyższej uczelni, praktyki  
i warsztaty metodyczne. Dzięki projektowi dostosowano kwalifikacje 1.700 nauczycieli przedmiotów 
zawodowych do zmian w zakresie metod nauczania i aktualnych technik. Z uwagi na wymóg reformy 
podczas projektu dodatkowo 160 nauczycieli nabyło umiejętność opracowywania programów 
nauczania. Przygotowano 40 szkół do realizacji kształcenia modułowego.  
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Rozdział II 
WYBRANE ASPEKTY FINANSOWANIA OŚWIATY  
 
Środki niezbędne na realizację zadań samorządu w kwestiach oświaty, w tym na wynagrodzenia 
nauczycieli, a także utrzymanie szkół i placówek, które prowadzą, muszą być zagwarantowane  
w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W roku budżetowym 2014 wydatki na oświatę 
stanowiły ok. 45,5 % w ogólnych wydatkach budżetu miasta Tarnowa. W 2014 r. w jednostkach 
oświatowych wydatkowano 245.873.680 zł w tym na zadania majątkowe 2.859.748 zł. W planach na 
rok 2015 na jednostki oświatowe przewidziano kwotę 246.829.758 zł. 
Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi i stanowić będzie treść sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta Tarnowa za rok budżetowy 2014 i 2015. 
 
1. Remonty i zadania inwestycyjne 

 
Placówki oświatowe dysponują obiektami wraz z wyposażeniem służącymi prowadzeniu działalności 
edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej. Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych 
oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych podlega ciągłej modernizacji. Corocznie podejmowane są 
działania inwestycyjne mające na celu podwyższanie jakości bazy edukacyjnej. W 2014 r. na remonty 
i inwestycje, w tym termomodernizację szkół (poprawa efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej) oraz zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę ponad 5 mln zł. 
 

Wyszczególnienie 
Przedszkola 

Publiczne 

Szkoły 
Podstawo

we 

Gimnazja,  
w tym 

specjalne 

Szkoły 
Ponadgimnazjalne 

Stołówki 
szkolne  

i 
przedszkolne 

Termomod
ernizacja 

remonty 253 744,90 309 575,77 105 245,31 402 874,94 36984,82   

zadania 
inwestycyjne  1 244 163,52 521 436,12 718 730,82 1 081 116,72 184 137,35 171 007,00 

Suma: 1 497 908,42 831 011,89 823 976,13 1 483 991,66 221 122,17 171 007,00 

Suma razem: 5 029 017,27 

 
 

 Termomodernizacja 
 

W 2014 r. opracowano projekty termomodernizacji budynków Przedszkoli Publicznych nr 5, nr 14  
i nr 19, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, Szkoły Podstawowej nr 14 i Gimnazjum nr 6, 
warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz dodatkowe projekty 
termomodernizacji Przedszkola Publicznego nr 15 i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 obejmujące 
dodatkowe zakresy robót.  
W 2015 r. realizacja obejmie obiekty: Przedszkola Publicznego nr 5, nr 14 i nr 19, Szkoły Podstawowej  
nr 14, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 2, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5,  warsztatów Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
 

 Remonty, usuwanie awarii i konserwacje w 2014 r. m. in.: 
 
1) Przedszkole Publiczne nr 12 – naprawa instalacji alarmowej, konserwacja kotła, termopary 

instalacji gazowej, remont instalacji wodociągowej i hydrantów, ładowanie gaśnic, 
2) Przedszkole Publiczne nr 13 – remont bramki wejściowej i montaż domofonu, remont trzech 

łazienek: wymiana płytek i armatury, 
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3) Przedszkole Publiczne nr 14 – remont sali rehabilitacyjnej i pokoju nauczycielskiego (malowanie, 
układanie paneli, rekonstrukcja ścian na korytarzach), wymiana drzwi do sal zabaw dzieci  
i pomieszczeń administracyjnych i gospodarczych, 

4) Przedszkole Publiczne nr 19 – remont części pokrycia dachowego z papy w celu usunięcia 
przecieków, 

5) Przedszkole Publiczne nr 32 – remont podłóg w sali gimnastycznej i salach zabaw (uzupełnienie 
ubytków podłoża, wyłożenie izolacji, ułożenie paneli), naprawy instalacji elektrycznej i sprzętu, 

6) Szkoła Podstawowa nr 2 – remont dachu, usunięcie awarii w związku z popękanymi ścianami, 
naprawa elewacji cokołu, opaski z płytek chodnikowych i ścieki betonowe, bieżące naprawy, 
zakup materiałów do malowania korytarza na III piętrze i biblioteki, 

7) Szkoła Podstawowa nr 3 – remont sali gimnastycznej, schodów w szatni szkolnej, 
8)  Szkoła Podstawowa nr 10 – remont chodnika przed budynkiem, posadzki w sali lekcyjnej, 

instalacji c.o., wyposażenia, zakup materiałów do remontów, 
9) Szkoła Podstawowa nr 15 – remont pomieszczeń piwnicznych: wykonanie posadzki, malowanie 

ścian, montaż lamp; wymiana podłogi i malowanie sali lekcyjnej, remont instalacji elektrycznej  
w pomieszczeniach biurowych, naprawa żaluzji antywłamaniowych, 

10)  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 – cyklinowanie małej sali gimnastycznej, wykonanie 
gumolitu zgrzewalnego w sali komputerowej i konferencyjnej, wymiana drzwi wejściowych  
na aluminiowe (wejście od szatni), 

11) Gimnazjum nr 4 – remont dachu na hali sportowej, zakup materiałów do adaptacji 
pomieszczenia w szatni na stołówkę, adaptacji pomieszczenia w szatni i części korytarza na salę 
teatralną, remontu dwóch sal lekcyjnych, 

12) Gimnazjum nr 11 – wymiana dwóch drzwi wewnętrznych, malowanie 6 sal lekcyjnych, 
13) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 – ułożenie parkietu i cyklinowanie, ułożenie gumolitu 

zgrzewanego w 4 salach, pokoju nauczycielskim i sali konferencyjnej, wymiana drzwi 
wejściowych na aluminiowe, 

14) V Liceum Ogólnokształcące – renowacja parkietów, wymiana stolarki drzwiowej, 
15) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – remont 9 sal i kawiarenki, wymiana drzwi wejściowych, 

remont biblioteki: wymiana parkietu, instalacji elektrycznej, oświetlenia, tynkowanie  
i malowanie ścian, wymiana podłogi, wykonanie regałów, 

16) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – malowanie sali gimnastycznej, wymiana czujników 
ruchu systemu alarmowego, remont pomieszczeń w piwnicach budynku, 

17) Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych – remont instalacji elektrycznej, wymiana rynien na 
budynku szkoły, remont 11 pracowni, sali aerobiku, gabinetu pedagoga, łazienki, pomieszczenia 
portierni i socjalnego, malowanie klatki schodowej w budynku szkoły, remont 2 pracowni  
i korytarzy w dworku, 

18) Zespół Szkół Technicznych – remont węzłów sanitarnych (12 pomieszczeń ubikacji i umywalni) 
i usunięcie awarii rozdzielacza trójnika systemu grzewczego w budynku pracowni, remont 
zbiornika ciśnieniowego i usunięcie awarii c.o. w budynku mieszkalnym. 
 

 Wykonane inwestycje w 2014 r.  
 
1) Konserwacja cokołów ceglanych i izolacja fundamentów Szkoły Podstawowej nr 2, 
2) Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 8 – opracowanie dokumentacji, 
3) Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 9 – etap II, 
4) Przebudowa ogrodzenia wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 10, 
5) Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 11, 
6) Modernizacja placu przy Szkole Podstawowej nr 11, 
7) Zakup urządzeń biurowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 15, 
8) Budowa muru oporowego wraz z ogrodzeniem od strony ul. Polnej – Szkoła Podstawowa nr 15, 
9) Modernizacja szatni dla uczniów w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, 
10) Wymiana nawierzchni wokół budynku Przedszkola Publicznego nr 1, 
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11) Przebudowa sanitariatów w budynku Przedszkola Publicznego nr 6, 
12) Przebudowa sanitariatów wraz z przystosowaniem dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych  

w budynku Przedszkola Publicznego nr 18, 
13) Zakup i montaż windy dostosowanej do przewozu dzieci niepełnosprawnych w budynku 

Przedszkola Publicznego nr 18 – dokumentacja, 
14) Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 20 do wymogów przeciwpożarowych, 
15) Przebudowa schodów i muru wokół budynku Przedszkola Publicznego nr 33, 
16) Wymiana oświetlenia w salach budynku Przedszkola Publicznego nr 34, 
17) Modernizacja chodnika na terenie ogrodu Przedszkola Publicznego nr 34, 
18) Wymiana oświetlenia w budynku Przedszkola Publicznego nr 35, 
19) Modernizacja wejścia głównego i klatki schodowej w budynku Gimnazjum nr 2, 
20) Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 4, 
21) Wykonanie projektu boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 4, 
22) Wykonanie chodników przy Gimnazjum nr 4, 
23) Wykonanie placu utwardzonego obok budynku Gimnazjum nr 4, 
24) Zakup tablicy interaktywnej na potrzeby Gimnazjum nr 6, 
25) Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum nr 11, 
26) Montaż szlabanu przed wjazdem na parking Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 z Oddziałami 

Integracyjnymi od ul. Bandrowskiego, 
27) Modernizacja pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo 

Słyszących, 
28) Montaż kolców na gzymsach budynku oraz śniegołapów na dachu budynku I Liceum 

Ogólnokształcącego, 
29) Wymiana stolarki drzwiowej w budynku VII Liceum Ogólnokształcącego, 
30) Wymiana stolarki okiennej budynku XVI Liceum Ogólnokształcącego, 
31) Montaż szlabanu przed wjazdem na parking Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 z Oddziałami 

Integracyjnymi od ul. Bandrowskiego, 
32) Wykonanie hydrantów wewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych, 
33) Przebudowa schodów wewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, 
34) Wykonanie instalacji odgromowej budynku warsztatów Zespołu Szkół Budowlanych, 
35) Centrum Kształcenia Budowlanego w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie – program 

wieloletni, 
36) Montaż monitoringu w budynkach Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Siewnej 14, 
37) Wykonanie systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, 
38) Zmiana sieci grzewczej budynku mieszkalnego Zespołu Szkół Technicznych, 
39) Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych, 
40) Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych, 
41) Zakup zestawu interaktywnego na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych, 
42) Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych budynku Szkoły Podstawowej  

nr 2, 
43) Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2, 3, 9, 14, 
44) Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 6, 12, 14, 19, 24, 26, 29, 
45)  Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 i 5, 
46) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Tarnowie – zadanie 

wieloletnie, projekty termomodernizacji. 
 

 Wykonane inwestycje w 2014 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego: 
 

1) „Kolorowy ogród” – miejsce bezpiecznych zabaw i atrakcyjnych form spędzania czasu dorosłych, 
Przedszkole Nr 32 przy ul. Długiej, 

2) Rozbudowa placu zabaw na terenie Przedszkola Publicznego nr 8 – „Pod Stokrotką”, 
3) Rozbudowa placu zabaw na terenie Przedszkola Publicznego nr 12 – „Promyki radości”, 
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4) Modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum nr 4 „Żyjmy sportowo, aktywnie i zdrowo”, 
5) Remont i modernizacja boiska szkolnego przy III Liceum Ogólnokształcącym, 

 
Trzecia edycja budżetu obywatelskiego na  2015 r. zakłada 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), 

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). 
 
 
2. Realizacja programów wieloletnich 
 
1) Centrum Kształcenia Budowlanego – zwiększenie dostępności, atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego w Tarnowie i Małopolsce. 
Okres realizacji:  2008-2014 

 Łączne nakłady finansowe: 4 482 680 zł 
 

Centrum Kształcenia Budowlanego przy  Zespole Szkół Budowlanych to zadanie wieloletnie. 
Wybudowano budynek na posesji przy ul. Legionów 15 po południowej stronie działki w granicy  
z posesją budynku Teatru. Jest to obiekt dwukondygnacyjny (dolna zagłębiona poniżej poziomu 
podwórka) o łącznej pow. użytkowej 428,74 m2 i kubaturze 2829,68 m3. W budynku umieszczono 
pracownie: architektoniczno-informatyczną, instalacji sanitarnych, języków obcych branżowych, 
posadzkarsko-fliziarską oraz salę audiowizualną. Całkowity koszt zadania, dofinansowanego środkami 
unijnymi, wyniósł od początku realizacji 4.326.080,71 zł (2008 r. – 36.600,00 zł, 2010 r. – 479.013,58 
zł, 2011 r. – 141.196,36 zł, 2012 r. – 139.512,68 zł, 2013 r. – 3.502.873,98 zł, 2014 r. – 26.884,11 zł). 
Misją ZSB jest pełnienie roli regionalnego ośrodka edukacji dla branży budowlanej, a Centrum 
Kształcenia Budowlanego jest jego urzeczywistnieniem. Projekt CKB wpisuje się również  
w oczekiwania reformy systemu kształcenia zawodowego w Polsce dotyczącej wyposażenia szkół  
i zgodny jest z wprowadzonymi zmianami prawa oświatowego wyrażonymi m.in. możliwością 
tworzenia branżowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego. 
 



  

___________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 
 

- 30 - 

2) POKL Małopolska Chmura Edukacyjna – Stworzenie ram współpracy szkół wyższych z liceami dla 

rozbudzenia i rozwijania zainteresowania młodzieży kierunkami kształcenia zgodnymi  

z inteligentną specjalizacją regionu. 

Okres realizacji:  2013-2015 
Łączne nakłady finansowe: 139 066 zł 

 

3) POKL 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: 445 653 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.  Projekt realizowany był w Zespołach Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 2 oraz w Zespole Szkół 
Budowlanych.  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 gospodarki i specjalizacji z zakresu spraw regionu,  
a także wyrównywanie poziomu dostępu do wiedzy na terenie całego województwa.  
 
4) 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: 8 109 925 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 edukacyjnej, a w konsekwencji wyposażenia uczniów w kwalifikacje 
ułatwiające znalezienie miejsca na rynku pracy.  
 
5) OTTER East-West+ (Experience Occupational-Tecno-Trends in Europe) – Mobilność osób uczących 

się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. 
Okres realizacji:  2014-2015 

 Łączne nakłady finansowe: 48 386 zł 
 
6) 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-
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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. 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.  
 
7) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Tarnowie – sanacja 

gospodarki cieplnej w zakresie jej użytkowania w obiektach użyteczności publicznej 
stanowiących własność gminy.  
Okres realizacji:   2013-2016 

  Łączne nakłady finansowe:  7 162 805 zł 
 
8) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy miasta Tarnowa – etap II – 

Sanacja gospodarki cieplnej w zakresie jej użytkowania w obiektach użyteczności publicznej 
stanowiących własność miasta. 
Okres realizacji:   2013-2016 

 Łączne nakłady finansowe:  7 037 095 zł 
 
9) Remont i modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej oraz budowa oświetlenia  

na os. Legionów H. Dąbrowskiego – poprawa infrastruktury sportowej osiedla. 
Okres realizacji:   2014-2015 

  Łączne nakłady finansowe:  737 000 zł 
 
10) Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczniami Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – likwidacja barier transportowych. 
Okres realizacji:   2014-2015 

  Łączne nakłady finansowe:  327 180 zł 
 
11) 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 
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Rozdział III 
WYNIKI EGZAMINÓW 
 
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.  
 
Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na 
dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego 
nowożytnego. 
 
Sprawdzian składa się z dwóch części. CZĘŚĆ 1. obejmuje zadania z języka polskiego  
i z matematyki, natomiast CZĘŚĆ 2. – zadania z języka obcego nowożytnego. Szóstoklasista 
przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, francuskiego, 
hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego 
uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.  
 
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach 
sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane są – wyrażone w procentach – wyniki:  
1. wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i matematyki),  
2. wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).  
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za 
zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu.  
 
Do sprawdzianu w 2015 r.  przystąpiło w Polsce 337 002  uczniów VI klasy szkoły podstawowej.  
Za rozwiązanie zadań z zakresu języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 73% maksymalnej liczby 
punktów.  Za rozwiązanie zadań z zakresu matematyki uczniowie uzyskali średnio 61% maksymalnej 
liczby punktów. W 2015 r. po raz pierwszy przeprowadzony został sprawdzian z języka obcego. 
Szóstoklasiści rozwiązywali zadania sprawdzające znajomość języka, którego uczyli się w szkole 
podstawowej jako przedmiotu obowiązkowego: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, 
niemieckiego albo rosyjskiego.  
Za rozwiązanie zadań szóstoklasiści uzyskali średnio 

 z języka angielskiego – 78% punktów,  

 z języka niemieckiego –70% punktów,  

 z języka rosyjskiego – 72% punktów,  

 z języka francuskiego – 74% punktów,  

 z języka hiszpańskiego – 86% punktów.  
 
Do sprawdzianu po klasie VI w mieście Tarnów w 2015 r. przystąpiło łącznie 989 uczniów. 
Szczegółowe informacje o wynikach sprawdzianu przedstawiają kolejne tabele. 
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Tab. Średni procentowy wynik uczniów ze sprawdzianu po klasie VI w 2015 r. 

Lp. 
NAZWA SZKOŁY 

Liczba 
uczniów 

Średni wynik 
ogółem 

w procentach  

Sprawdzian 
stanin 

1. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia  30 78,4 8 

2. Szkoła Podstawowa Nr 18  119 72,3 7 

3. 
Szkoła Podstawowa Nr 17 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1  

54 71,1 7 

4. Szkoła Podstawowa nr 15  79 69,8 6 

5. Szkoła Podstawowa nr 8  81 69,2 6 

6. Szkoła Podstawowa Nr 2  36 68,9 6 

7. Szkoła Podstawowa Nr 10  25 68,4 6 

8. 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 

77 67,7 6 

9. Szkoła Podstawowa nr 5  43 67,2 6 

10. 
Szkoła Podstawowa Nr 23 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 4 

35 64,2 5 

11. Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11  20 64,1 5 

12. Szkoła Podstawowa nr 14  75 64,0 5 

13. Szkoła Podstawowa Nr 20 w Zespole Szkół Sportowych  80 63,8 5 

14. Szkoła Podstawowa nr 9  81 62,3 4 

15. Szkoła Podstawowa nr 3  49 59,6 3 

 
Tab. Średni procentowy wynik sprawdzianu po klasie VI z języka polskiego, matematyki i języka 
angielskiego w 2015 r. 

Lp. 

NAZWA SZKOŁY 

Średni wynik 
z języka 

polskiego 
w procentach 

Średni wynik 
z matematyki 
w procentach 

Średni wynik 
z języka 

angielskiego 
w procentach 

1. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia  83,5 73,0 90,0 

2. Szkoła Podstawowa Nr 18  76,8 67,6 81,0 

3. 
Szkoła Podstawowa Nr 17 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1  

73,4 68,8 84,8 

4. Szkoła Podstawowa nr 15  77,9 61,3 82,8 

5. Szkoła Podstawowa nr 8  75,0 63,2 84,0 

6. Szkoła Podstawowa Nr 2  76,1 61,4 78,2 

7. Szkoła Podstawowa Nr 10  75,8 60,6 80,0 

8. 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 

74,6 60,4 82,5 

9. Szkoła Podstawowa nr 5  74,8 59,2 74,0 

10. 
Szkoła Podstawowa Nr 23 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 4 

68,8 59,3 76,1 

11. Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11  72,1 55,8 79,3 

12. Szkoła Podstawowa nr 14  72,5 55,1 86,1 

13. 
Szkoła Podstawowa Nr 20 w Zespole Szkół 
Sportowych  

72,0 55,2 86,3 
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14. Szkoła Podstawowa nr 9  72,4 51,6 80,6 

15. Szkoła Podstawowa nr 3  70,6 48,2 76,6 

 
 
2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 

 
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. W tym roku egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 21  
do 23 kwietnia 2015 r. 
 
Egzamin składał się z trzech części:  
1) w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego uczniowie rozwiązywali dwa zestawy 

egzaminacyjne: z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz po przerwie z języka polskiego; 
2) w części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego uczniowie również rozwiązywali 

dwa zestawy egzaminacyjne: z przedmiotów przyrodniczych oraz po przerwie  
z matematyki;  

3) 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 po szkole 
podstawowej, rozwiązywali obowiązkowo także zadania na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu na 
poziomie rozszerzonym mogli przystąpić również 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 arkusze egzaminacyjne miały identyczną formę, 
składały się z takich samych części i takiej samej liczby zadań takiego samego typu, za które można 
było otrzymać taką samą liczbę punktów. 
 
W Polsce statystyczny gimnazjalista zdobył 62 proc. punktów z języka polskiego oraz 64 proc.  
z historii i wiedzy o społeczeństwie. Gorzej poszło mu na przedmiotach ścisłych. Średni wynik  
z matematyki to 48 proc. punktów, a z przedmiotów przyrodniczych 50 proc. Za rozwiązanie zadań  
z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym gimnazjaliści uzyskali średnio: z języka 
angielskiego - 67 proc. punktów, z języka niemieckiego - 57 proc. punktów, z języka rosyjskiego - 58 
proc. punktów, z języka francuskiego - 74 proc. punktów, z języka hiszpańskiego - 69 proc. punktów,  
z języka włoskiego - 58 proc. punktów.  
 
W województwie małopolskim średnie wyniki (w procentach) to: język polski – 63, język angielski – 
68, matematyka – 51, historia i wiedza o społeczeństwie – 66, przedmioty przyrodnicze – 52. 
 
W mieście Tarnów do egzaminu kończącego edukację w szkole gimnazjalnej przystąpiło ponad tysiąc 
uczniów. Gimnazjaliści otrzymali do rozwiązania arkusze z wiedzy humanistycznej, matematyczno-
przyrodniczej i języka obcego. Egzamin miał formę pisemną, a przystąpienie do niego było warunkiem 
ukończenia szkoły. Zaświadczenie o szczegółowych rezultatach egzaminu uczniowie otrzymali 26 
czerwca, w dniu zakończenia roku szkolnego. W skali krajowej do egzaminu gimnazjalnego 
przystąpiło prawie 360 tysięcy spośród 36 73082 uczniów III klasy gimnazjum (98%). 
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Gimnazjum Dwujęzyczne uplasowało się na pierwszym miejscu w Tarnowie w rankingu zdawalności 
testów gimnazjalnych. Szkoła przodowała zarówno w egzaminach z wiedzy humanistycznej, jak  
i matematyczno-przyrodniczej oraz językowej. Uczniowie z Gimnazjum Dwujęzycznego po raz kolejny 
potwierdzili wysoki poziom tarnowskiej edukacji. Napisany przez nich egzamin gimnazjalny uplasował 
szkołę na II miejscu w Małopolsce pod względem liczby punktów z części matematyczno – 
przyrodniczej (śr. 40,5 pkt) oraz na VII w części humanistycznej (śr. 37,2). Na podium znalazła się 
również: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna.  
 

 Średni wynik egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego  
w województwie małopolskim wyniósł 63%. W Tarnowie z egzaminu z podanego wyżej zakresu 
uczniowie uzyskali średni wynik 62,9%.  

 Średni wynik egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy  
o społeczeństwie w województwie małopolskim wyniósł 66%. W Tarnowie z egzaminu z podanego 
wyżej zakresu uczniowie uzyskali średni wynik 66,8%,  

 Średni wynik egzaminu gimnazjalnego w części  matematyczno - przyrodniczej z zakresu 
przedmiotów przyrodniczych w województwie małopolskim wyniósł 52%. W Tarnowie z egzaminu 
z podanego wyżej zakresu uczniowie uzyskali średni wynik 52,8%.  

 Średni wynik egzaminu gimnazjalnego w części  matematyczno - przyrodniczej z zakresu 
matematyki w województwie małopolskim wyniósł 51%. W Tarnowie z egzaminu z podanego 
wyżej zakresu uczniowie uzyskali średni wynik 50,0%. 

 
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 2015 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 62,00 64,00 49,00 50,00 

woj. małopolskie 63,00 66,00 51,00 52,00 

woj. podkarpackie 63,00 65,00 50,00 51,00 

wyniki ogólnopolskie 62,00 64,00 48,00 50,00 

Gmina m. Tarnów 62,90 66,80 50,00 52,00 

Wyszczególnienie 
Język angielski – 
podstawowy % 

Język niemiecki 
– podstawowy 

% 

Język rosyjski – 
podstawowy % 

Język francuski 
– podstawowy 

% 

woj. lubelskie 65,00 58,00 59,00 79,00 

woj. małopolskie 68,00 58,00 49,00 89,00 

woj. podkarpackie 65,00 55,00 48,00 57,00 

wyniki ogólnopolskie 67,00 57,00 58,00 74,00 

Gmina m. Tarnów 74,50 57,50 - - 

Wyszczególnienie Język angielski – 
rozszerzony % 

Język niemiecki 
– rozszerzony % 

Język rosyjski – 
rozszerzony % 

Język francuski 
– rozszerzony % 

woj. lubelskie 45,00 52,00 37,00 87,00 

woj. małopolskie 47,00 48,00 30,00 88,00 

woj. podkarpackie 45,00 41,00 42,00 88,00 

wyniki ogólnopolskie 48,00 41,00 42,00 75,00 

Gmina m. Tarnów 55,80 51,80 - - 
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Kolejne tabele przedstawiają średnie wyniki egzaminów tarnowskich gimnazjów. 
  
Tab. Średni wynik części humanistycznej egzaminu z języka polskiego w 2015 r. 

NAZWA SZKOŁY JĘZYK POLSKI (%) 

Gimnazjum Dwujęzyczne  81,40 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia  76,20 

Gimnazjum Nr 2  67,80 

Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 67,30 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych 66,60 

Gimnazjum nr 6 w Tarnowie  64,80 

Gimnazjum nr 11  63,80 

Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 5 58,60 

Gimnazjum Nr 4  56,80 

Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych 56,50 

Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi   55,70 

Gimnazjum nr 8  53,80 

 
Tab. Średni wynik części humanistycznej egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie w 2015 r. 

NAZWA SZKOŁY HISTORIA I WOS (%) 

Gimnazjum Dwujęzyczne  87,80 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia  78,00 

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

Gimnazjum nr 11  69,60 

Gimnazjum Nr 2  69,10 

Gimnazjum nr 6  67,10 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych 66,70 

Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 5 63,40 

Gimnazjum Nr 4  63,30 

Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych 60,40 

Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi  59,90 

Gimnazjum nr 8  56,20 

 
Tab. Średni wynik części matematyczno-przyrodniczej egzaminu z matematyki w 2015 r. 

NAZWA SZKOŁY MATEMATYKA (%) 

Gimnazjum Dwujęzyczne  88,60 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia  58,80 

Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1  56,50 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych 52,30 

Gimnazjum nr 6 w Tarnowie  51,70 

Gimnazjum Nr 2  51,20 

Gimnazjum nr 11  48,30 

Gimnazjum Nr 4  44,90 

Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych 42,90 

Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 5 41,80 

Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi  38,40 

Gimnazjum nr 8  37,30 
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Tab. Średni wynik części matematyczno-przyrodniczej egzaminu z przedmiotów przyrodniczych  
w 2015r. 

NAZWA SZKOŁY 
PRZEDMIOTY 

PRZYRODNICZE (%) 

Gimnazjum Dwujęzyczne  81,50 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia  60,70 

Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1  57,00 

Gimnazjum nr 11  53,80 

Gimnazjum nr 6  53,50 

Gimnazjum Nr 2  52,80 

Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych 50,10 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych 48,50 

Gimnazjum Nr 4  48,20 

Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi  46,50 

Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 5 45,10 

Gimnazjum nr 8  44,40 

 
Tab. Średni procentowy wynik szkół z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego w 2015 r. 

NAZWA SZKOŁY 
JĘZYK ANGIELSKI 
- PODSTAWOWY 

(%) 

JĘZYK ANGIELSKI 
- ROZSZERZONY 

(%) 

Gimnazjum Dwujęzyczne  97,30 94,10 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia  88,10 75,60 

Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 83,20 65,40 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych 80,30 60,20 

Gimnazjum Nr 2  78,10 58,80 

Gimnazjum nr 6  76,50 58,70 

Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi w Zespole Szkół 
Sportowych 

74,00 53,70 

Gimnazjum nr 11  73,50 52,10 

Gimnazjum Nr 4  63,30 42,30 

Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 5 60,50 30,90 

Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi  59,30 42,70 

Gimnazjum nr 8  57,90 32,20 

 
Tab. Średni procentowy wynik szkół z egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego w 2015 r. 

NAZWA SZKOŁY 

JĘZYK 
NIEMIECKI - 

PODSTAWOWY 
(%) 

ŚREDNI WYNIK  
Z JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO - 
ROZSZERZONY 

(%) 

Gimnazjum Dwujęzyczne 100,00 100,00 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia   98,00 - 

Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 89,50 100,00 

Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi w Zespole Szkół 
Sportowych  

78,00 62,00 

Gimnazjum Nr 2  70,00 65,00 

Gimnazjum nr 6  68,00 - 

Gimnazjum Nr 4  65,00 - 

Gimnazjum nr 11  53,00  - 
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Gimnazjum nr 8  53,00 - 

Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 5 42,50 - 

 
 
3. Wyniki egzaminu maturalnego 
 
Absolwenci liceów ogólnokształcących oraz techników, którzy ukończyli szkołę w 2015 r., 
obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego:  
1) w części ustnej z (a) języka polskiego oraz (b) wybranego języka obcego nowożytnego  
2) w części pisemnej z (c) języka polskiego, (d) matematyki oraz (e) wybranego języka obcego 

nowożytnego.  
 
Absolwenci liceum ogólnokształcącego – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu 
maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali również do 
egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków 
obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.  
 
W całej Polsce do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części 
pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło 275 568 tegorocznych absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych.  
 
W województwie małopolskim do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych  
w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło 26 683 
tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.  
 
W mieście Tarnów do egzaminu maturalnego w 2015 r. przystąpiło 2660 maturzystów tarnowskich 
szkół. Najlepiej spisali się absolwenci Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia, gdzie 
zdawalność wyniosła 100%. Równie dobrze z maturą poradzili sobie uczniowie I i III LO. W obu 
szkołach zdało 99% licealistów. W przypadku szkół technicznych na prowadzenie wysunęło się 
Technikum nr 7 w Zespole Szkół Budowlanych. Tam świadectwo dojrzałości odebrało 90% uczniów. 
Najwięcej problemów maturzystom sprawiły zadania z matematyki, najmniej z języka angielskiego  
i języka polskiego. Najwyższy średni wynik na maturze z języka polskiego i matematyki uzyskali 
uczniowie III LO, otrzymując kolejno 75,11% oraz 78,46%. Z językiem angielskim zaś dobrze poradzili 
sobie absolwenci Społecznego Liceum Ogólnokształcącego otrzymując 91,60%. 
 
W szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa do wszystkich egzaminów obowiązkowych 
w maju 2015 roku przystąpiło 2385 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Odsetek 
sukcesów w poszczególnych typach szkół przedstawiają poniższe tabele. 
 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2015 – Liceum Ogólnokształcące – odsetek sukcesów 

Nazwa szkoły 

Liczba zdających  
wszystkie 

przedmioty 
obowiązkowe 

Odsetek 
sukcesów 

termin 
majowy 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia  7 100% 

I Liceum Ogólnokształcące  257 99% 

III Liceum Ogólnokształcące  297 99% 

II Liceum Ogólnokształcące w ZSO2 139 97% 

IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1 221 95% 

V Liceum Ogólnokształcące 152 74% 
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VII Liceum Ogólnokształcące 167 74% 

XIV Liceum Ogólnokształcące 124 65% 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych 16 63% 

VI Liceum Ogólnokształcące  43 53% 

XVI Liceum Ogólnokształcące 84 45% 

XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  18 44% 

Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niesłyszących 
i Słabo Słyszących 

1 0% 

 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2015 – Liceum Ogólnokształcące – język polski  
i matematyka 

Nazwa szkoły 
J. polski 

ustny 
(wynik %) 

J. polski 
pisemny 

(wynik %) 
Matematyka 

(wynik %) 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia  73,00 65,86 64,57 

I Liceum Ogólnokształcące  76,95 68,72 73,68 

III Liceum Ogólnokształcące  83,06 75,11 78,46 

II Liceum Ogólnokształcące w ZSO2 65,63 62,74 67,74 

IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1 70,47 68,07 64,13 

V Liceum Ogólnokształcące 61,72 62,05 44,81 

VII Liceum Ogólnokształcące 61,07 62,51 44,61 

XIV Liceum Ogólnokształcące 80,22 64,32 36,51 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych 58,75 48,75 37,13 

VI Liceum Ogólnokształcące  59,37 51,86 32,23 

XVI Liceum Ogólnokształcące 71,87 59,74 29,21 

XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  70,22 62,05 59,33 

Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niesłyszących  
i Słabo Słyszących 

80,00 55,38 31,63 

 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2015 – Liceum Ogólnokształcące – język angielski 

Nazwa szkoły 

J. angielski 

Liczba 
zdających 

Egzamin 
ustny 

(wynik %) 

Egzamin 
pisemny 

(wynik %) 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia  7 80,43 84,57 

I Liceum Ogólnokształcące  248 85,63 90,93 

III Liceum Ogólnokształcące  284 86,34 90,61 

II Liceum Ogólnokształcące w ZSO2 137 84,45 87,07 

IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1 202 81,17 85,15 

V Liceum Ogólnokształcące 148 67,99 72,97 

VII Liceum Ogólnokształcące 163 69,17 76,97 

XIV Liceum Ogólnokształcące 118 72,69 69,32 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych 15 62,87 63,47 

VI Liceum Ogólnokształcące  43 73,49 65,58 

XVI Liceum Ogólnokształcące 82 67,11 65,51 

XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  88 69,11 71,73 

Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niesłyszących 
i Słabo Słyszących 

16 47,00 69,13 
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Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2015 – Liceum Ogólnokształcące – język niemiecki 

Nazwa szkoły 

J. niemiecki 

Liczba 
zdających 

Egzamin 
ustny 

(wynik %) 

Egzamin 
pisemny 

(wynik %) 

I Liceum Ogólnokształcące  7 84,43 90,29 

III Liceum Ogólnokształcące  14 92,00 93,29 

II Liceum Ogólnokształcące w ZSO2 2 85,00 95,00 

IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1 18 82,56 84,44 

V Liceum Ogólnokształcące 5 76,60 70,40 

VII Liceum Ogólnokształcące 3 86,67 76,00 

XIV Liceum Ogólnokształcące 7 84,29 65,14 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych 1 100,00 100,00 

XVI Liceum Ogólnokształcące 2 30,00 48,00 

 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2015 – Liceum Ogólnokształcące – język francuski 

Nazwa szkoły 

J. francuski 

Liczba 
zdających 

Egzamin 
ustny 

(wynik %) 

Egzamin 
pisemny 

(wynik %) 

I Liceum Ogólnokształcące  1 90,00 80,00 

IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1 1 93,00 94,00 

 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2015 – Technikum – odsetek sukcesów 

Nazwa szkoły 

Liczba zdających  
wszystkie 

przedmioty 
obowiązkowe 

Odsetek 
sukcesów 

termin majowy 

Technikum Nr 7 104 90% 

Technikum nr 1 103 88% 

Technikum Nr 4 162 85% 

Technikum Nr 5 87 83% 

Liceum Plastyczne 31 74% 

Technikum Nr 3 107 65% 

Technikum Nr 9 114 48% 

Technikum nr 6 80 41% 

Technikum Nr 2  42 33% 

Technikum Nr 11 29 31% 

 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2015 – Technikum – język polski i matematyka 

Nazwa szkoły 
J. polski 

ustny 
(wynik %) 

J. polski 
pisemny 

(wynik %) 
Matematyka 

(wynik %) 

Technikum Nr 7 80,72 53,37 60,62 

Technikum nr 1 76,46 52,51 57,03 

Technikum Nr 4 68,31 54,18 59,10 

Technikum Nr 5 83,39 54,99 47,61 

Liceum Plastyczne 73,71 59,16 43,87 

Technikum Nr 3 68,58 53,36 41,23 

Technikum Nr 9 65,78 50,64 35,54 
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Technikum nr 6 74,31 48,15 27,56 

Technikum Nr 2  63,93 48,80 31,18 

Technikum Nr 11 66,90 60,62 28,00 

 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2015 – Technikum – język angielski 

Nazwa szkoły 

J. angielski 

Liczba 
zdających 

Egzamin ustny 
(wynik %) 

Egzamin 
pisemny 

(wynik %) 

Technikum Nr 7 90 66,72 70,33 

Technikum nr 1 102 63,13 70,77 

Technikum Nr 4 144 54,61 72,09 

Technikum Nr 5 86 65,40 65,53 

Liceum Plastyczne 31 70,68 73,87 

Technikum Nr 3 90 62,04 61,02 

Technikum Nr 9 90 51,42 59,46 

Technikum nr 6 72 52,85 48,97 

Technikum Nr 2  42 51,64 49,57 

Technikum Nr 11 29 50,17 53,41 

 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2015 – Technikum – język niemiecki 

Nazwa szkoły 

J. niemiecki 

Liczba 
zdających 

Egzamin ustny 
(wynik %) 

Egzamin 
pisemny 

(wynik %) 

Technikum Nr 7 14 62,57 52,36 

Technikum nr 1 1 7,00 35,00 

Technikum Nr 4 18 65,72 63,22 

Technikum Nr 5 1 90,00 68,00 

Technikum Nr 3 15 48,00 53,27 

Technikum Nr 9 24 50,13 46,71 

Technikum nr 6 8 30,50 41,75 

 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2015 – Technikum – język rosyjski 

Nazwa szkoły 

J. rosyjski 

Liczba 
zdających 

Egzamin ustny 
(wynik %) 

Egzamin 
pisemny (wynik 

%) 

Technikum Nr 3 2 48,50 65,00 
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4. Wyniki egzaminu zawodowego 
 

 „Stary” egzamin zawodowy 
 
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 potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany będzie do roku szkolnego 
2016/2017 dla absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, techników 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 2015 r.  

L.p. Szkoła Zawód 
Zdawało etap 

pisemny lub etap 
praktyczny 

Uzyskało dyplom 

1. 
ZSZ 1 

w CKZiU 

fryzjer 4 0 

monter izolacji budowlanych  1 0 

ślusarz 2 0 

mechanik pojazdów samochodowych 1 1 

monter izolacji przemysłowych  1 0 

2. 
ZSZ 3 

w ZSE-G 
kucharz małej gastronomii 2 0 

sprzedawca 1 0 
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Tab. Wyniki zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w Technikum, którzy 
przystąpili do etapu pisemnego i praktycznego w 2015 r.  

L.p. Szkoła Zawód 

Zdawało etap 
pisemny lub 

etap 
praktyczny 

Uzyskało 
dyplom 

1. 
T1  

w ZST 

technik analityk 15 13 

technik elektronik 21 17 

technik mechanik 20 20 

technik informatyk 33 19 

technik fototechnik 17 10 

2. 
T 2  

w CKZiU 

technik elektryk 11 1 

technik mechanik 10 5 

technik logistyk 33 19 

3. 
T 3  

w ZSE-G 

technik 
żywienia i gospodarstwa 
domowego 

16 15 

technik ekonomista 22 21 

technik handlowiec 12 10 

technik hotelarstwa  25 22 

technik kelner 13 10 

technik kucharz 58 50 

4. 
T 4  

w ZSM-E 

technik elektronik 53 15 

technik elektryk 24 22 

technik mechanik  11 9 

technik mechatronik 1 0 

technik informatyk 70 37 

5. 
T 5 

 w ZSOi T 

technik technologii drewna 16 10 

technik technologii odzieży 26 20 

fototechnik 32 24 

technik organizacji reklamy 17 13 

6. 
T 6  

w ZST-Z 

technik mechanik 28 18 

technik usług fryzjerskich 61 47 

technik pojazdów samochodowych 26 14 

7. 
T 7 

w ZSB 
technik budownictwa 74 57 

technik geodeta 26 24 

8. 
T 9 

w ZSEO 

technik ogrodnik 9 7 

technik architektury krajobrazu 27 11 

technik 
żywienia i gospodarstwa 
domowego 

16 10 

technik ekonomista 18 17 

technik handlowiec 8 8 

technik hotelarstwa 24 18 

technik obsługi turystycznej 25 6 

9. 
T 11  

 

technik mechanik 14 8 

technik usług fryzjerskich 2 0 

technik pojazdów samochodowych 18 6 
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Tab. Wyniki zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w Szkołach Policealnych, 
którzy przystąpili do etapu pisemnego i praktycznego w 2015 r.  

L.p. Szkoła Zawód 

Zdawało etap 
pisemny lub 

etap 
praktyczny 

Uzyskało 
dyplom 

1. 
Szkoła Policealna dla 
Dorosłych Nr 3  
w CKU w CKZiU 

technik informatyk 3 0 

technik logistyk 2 0 

 
 
 

 „Nowy ” egzamin z kwalifikacji 
 
Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym.  
W zawodach przedstawionych w nowej klasyfikacji wyodrębniono kwalifikacje. Egzamin 
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym, jest formą oceny 
poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji 
wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. 
 
Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. Część pisemna trwa 60 minut  
i przeprowadzana jest w  formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery 
odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Część praktyczna jest 
przeprowadzana w formie testu praktycznego. Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na 
wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na 
stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków 
realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia  
w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa 
się ten egzamin. 
Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut.  
 
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający rozwiązał 
poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego),  
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Wynik egzaminu 
zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest 
ostateczny. 
 
W przypadku, gdy Zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające 
kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez okręgową komisję 
egzaminacyjną. Osoba, która zdała egzaminy z  zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych  
w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje 
dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna. 
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Tab. Wyniki zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Zasadniczych Szkołach 
Zawodowych, którzy przystąpili do części pisemnej i praktycznej w 2015r.  

L.p. Szkoła 
Oznaczenie 
kwalifikacji 

Przystąpiło do 
obu części 

egzaminu po raz 
pierwszy 

Otrzymało 
świadectwo 

kwalifikacyjne 

Średnia zdawalność  
w województwie 

małopolskim 

liczba liczba % % 

1. 
ZSZ 1 

w CKZiU 

B. 10 37 34 91,9% 91,9% 

M. 18 25 11 44,0% 66,0 % 

M. 20 14 9 64,3 % 79,7 % 

2. 
ZSZ 3 

w ZSE-G 
T. 06 27 18 66,7 % 70,4 % 

3. 
ZSZ 5  
w ZSB 

B.05 45 30 66,7% 53,1 % 

B.06 46 37 80,4 % 80,2 % 

B.07 23 18 78,3 % 69,2 % 

B.08 12 7 58,3 % 81,5 % 

B.09 5 3 60,0 % 75,3 % 

B.18 18 16 88,9 % 86,6 % 

4. 
ZSZS 

dNiSS 
B. 06 4 3 75,0 % 80,2 % 

5. 
ZSZ  

w SOSW 
B. 05 5 0 0 % 53,1 % 

 
 
Tab. Wyniki zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Technikach, którzy 
przystąpili do części pisemnej i praktycznej w 2015r.  

L.p. Szkoła 
Oznaczenie 
kwalifikacji 

Przystąpiło do 
obu części 

egzaminu po 
raz pierwszy 

Otrzymało 
świadectwo 

kwalifikacyjne 

Średnia zdawalność  
w województwie 

małopolskim 

liczba liczba % % 

1. 
T1  

w ZST 

A.20 25 16 64,0 % 62,2 % 

A.59 19 13 68,4 % 72,1 % 

E.06 27 27 100,0 % 94,4 % 

E.08 15 14 93,3 % 92,7 % 

E.12 56 54 96,4 % 88,8 % 

E.13 38 37 97,4 % 78,5 % 

M.20 16 15 93,8 % 79,7 % 

2. 
T 2  

w CKZiU 

A.30 20 3 15,0 % 43,9 % 

A.31 26 13 50,0% 66,3 % 

M.17 25 21 84,0 % 91,3 % 

3. 
T 3  

w ZSE-G 

A.18 17 17 100,0 % 85,8 % 

A. 35 47 45 95,7 % 91,1 % 

T.06 65 63 96,9 % 70,4 % 

4. 
T 4  

w ZSM-E 

E.06 67 67 100,0 % 94,4 % 

E.08 28 28 100,0 % 92,7 % 

E.12 59 56 94,9 % 88,8 % 

E.13 55 51 92,7 % 78,5 % 

E.18 26 18 69,2 % 59,1 % 

M.20 10 8 80,0 % 79,7 % 
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5. 
T 5 

 w ZSOi T 

A.13 22 20 90,9 % 73,2 % 

A.20 30 22 73,3 % 62,2 % 

A.26 29 22 75,9 % 67,9 % 

A.48 28 20 71,4 % 59,2 % 

6. 
T 6  

w ZST-Z 
A.19 57 49 86,0 % 88,2 % 

M.18 59 48 81,4 % 66,0 % 

7. 
T 7 

w ZSB 

B.09 9 6 66,7 % 75,3 % 

B.18 50 50 100,0 % 86,6 % 

B.21 14 14 100,0 % 70,9 % 

B.33 50 17 34,0 % 50,9% 

B.35 29 29 100,0 % 83,8 % 

8. 
T 9 

w ZSEO 

A.35 19 17 89,5 % 91,1 % 

R.05 14 13 92,9 % 69,7 % 

R.21 27 20 74,1 % 69,2 % 

T.06 28 23 82,1% 70,4 % 

T.11 20 17 85,0 % 91,9 % 

 
Oznaczenia i nazwy kwalifikacji: 
 

Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji 
Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji 

A.13 
Wytwarzanie wyrobów 
stolarskich 

B.09 
Wykonywanie robót związanych  
z montażem i remontem instalacji 
sanitarnych 

A.18 Prowadzenie sprzedaży B.10 Wykonywanie izolacji przemysłowych 

A.19 
Wykonywanie zabiegów 
fryzjerskich 

B.18 
Wykonywanie robót murarskich 
i tynkarskich 

A.20 Rejestracja i obróbka obrazu B.21 
Montaż urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 

A.26 
Sprzedaż produktów i usług 
reklamowych 

B.33 
Organizacja i kontrolowanie robót 
budowlanych 

A.30 

Organizacja i monitorowanie 
przepływu zasobów i informacji w 
procesach produkcji, dystrybucji i 
magazynowania 

B.35 
Obsługa geodezyjna inwestycji 
budowlanych 

A.31 
Zarządzanie środkami 
technicznymi podczas realizacji 
procesów transportowych 

R.05 
Zakładanie i prowadzenie upraw 
ogrodniczych 

A.35 
Planowanie i prowadzenie 
działalności w organizacji 

R.21 
Projektowanie, urządzanie i 
pielęgnacja roślinnych obiektów 
architektury krajobrazu 

A.48 
Projektowanie wyrobów 
odzieżowych 

T.06 Sporządzanie potraw i napojów 

M.17 
Montaż i obsługa maszyn i 
urządzeń 

T.11 
Planowanie i realizacja usług w 
recepcji 

M.18 
Diagnozowanie i naprawa 
podzespołów i zespołów 
pojazdów samochodowych 

Z.04 
Świadczenie usług opiekuńczych 
osobie chorej i niesamodzielnej 

M.20 
Wykonywanie i naprawa 
elementów maszyn, urządzeń 

E.06 
Wykonywanie instalacji urządzeń 
elektronicznych 
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 i narzędzi 

A.59 
Przygotowywanie sprzętu, 
odczynników chemicznych i 
próbek do badań analitycznych 

E.08 
Montaż i konserwacja instalacji 
elektrycznych 

B.05 
Montaż systemów suchej 
zabudowy 

E.12 
Montaż i eksploatacja komputerów 
osobistych oraz urządzeń 
peryferyjnych 

B.06 
Wykonywanie robót malarsko-
tapicerskich 

E.13 
Projektowanie lokalnych sieci 
komputerowych i administrowanie 
sieciami 

B.07 
Wykonywanie robót 
posadzkarsko-okładzinowych 

E.18 
Eksploatacja urządzeń i systemów 
mechatronicznych 

B.08 
Wykonywanie robót związanych z 
budową i remontem sieci 
komunalnych 

  

 
Powyższe wyniki egzaminów zewnętrznych uzyskano ze stron  internetowych Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. 
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ROZDZIAŁ IV 
DZIAŁANIA NA RZECZ UCZNIA 
 
1. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
 

Jest wiele pojęć określających „specjalne potrzeby edukacyjne” ucznia, m.in.: 
1) specjalne potrzeby edukacyjne to sytuacja, w której uczeń nie jest w stanie sprostać wymaganiom 

szkolnego uczenia się bez specjalnej pedagogicznej pomocy, lub 
2) przez specjalne potrzeby edukacyjne należy rozumieć te potrzeby, które w procesie rozwoju dzieci 

i młodzieży wynikają z ich niepełnosprawności lub są efektem innych przyczyn, trudności  
w uczeniu się. 

Specjalne potrzeby edukacyjne odnoszą się także do pracy z uczniem zdolnym.  
 
Podstawowym aspektem pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest rzetelna 
diagnoza dziecka, a także  tworzenie prawidłowych warunków edukacyjnych oraz organizacja 
dodatkowych zajęć.  
 
Do głównych działań Gminy Miasta Tarnowa wspierających edukację uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 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 przedszkolach, szkołach  
i placówkach oświatowych, oddziałów integracyjnych, specjalnych, nauczania indywidualnego, 
różnych form zajęć dla osób niepełnosprawnych, wydawanie skierowań do młodzieżowych 
ośrodków wychowawczych i socjoterapii i in., 

 usuwanie barier architektonicznych i komunikacyjnych w szkołach i przedszkolach, 

 zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 
szkoły i przedszkola oraz zwrot kosztów indywidualnego dowozu dziecka jego rodzicom lub 
opiekunom.   

 
W 2014 r. zadanie w zakresie dowożenia uczniów do szkół było realizowane dla dzieci z Przedszkola 
Publicznego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkola Publicznego nr 18 i uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2, nr 3, nr 9, nr 11 i nr 14, Gimnazjum nr 6 i nr 11, Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 5 i nr 6, Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących oraz Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego. Łączna kwota wydatkowana przez gminę na ten cel w 2014 r. wyniosła 
386.702,30 zł 
 
W 2015 r. zadanie w zakresie dowożenia uczniów do szkół jest realizowane dla dzieci z Przedszkola 
Publicznego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, nr 9, nr 11 i nr 14, 
Gimnazjum nr 6 i nr 11, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 i nr 6, Zespołu Szkół Specjalnych dla 
Niesłyszących i Słabo Słyszących oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Łączna kwota 
wydatkowana przez gminę na ten cel w I półroczu 2015 r. wyniosła 203.393,84 zł. 
 
W odpowiedzi na potrzeby rodziców i wychowawców Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-
Terapeutyczna zgromadziła i opracowała wspólnie z Wydziałem Edukacji dane dotyczące miejskiego 
Informatora - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w Tarnowie, 
przeznaczonego głównie dla rodziców i nauczycieli.  Miejski informator stanowi jednolity pod 
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względem treści katalog podmiotów w Tarnowie i zakresu ich aktywności. Zawiera podstawowe dane 
na temat instytucji, organizacji i innych podmiotów, które wspierają rozwój i działają na rzecz dzieci  
i młodzieży. W przypadku wybranych szkół i przedszkoli informator zbiera dane o pomocowym 
charakterze prowadzonych przez nich działań. Informator dostępny jest w formie elektronicznej na 
stronie www.edunet.tarnow.pl . 
 
Ponadto 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. 
 
1.09.2014 r. zainaugurowała działalność Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
Centrum Wspierania Rozwoju, ul. Goldhammera 2, pierwsza w Tarnowie niepubliczna poradnia 
psychologiczno-pedagogiczna. 
 
Od 12.06.2015 r. w Pałacu Młodzieży działa bezpłatna świetlica profilaktyczno-wychowawcza 
„Zmieniamy Świat” (finansowanie: Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w partnerstwie  
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej). Uczęszcza doń 20 dzieci w wieku 10-13 lat, których 
rodziny objęte są wsparciem MOPS. Dzieci mają zapewniony posiłek, zajęcia edukacyjne, 
profilaktyczne i wychowawcze, a także wyrównawcze z j. angielskiego i matematyki oraz rozwijające 
zainteresowania: plastyczne, muzyczne, komputerowe. Biorą udział w zajęciach socjoterapeutycz-
nych i korzystają z pomocy psychologa. Z porad psychologów i terapeutów mogą też korzystać 
rodzice i opiekunowie prawni dzieci uczęszczających na świetlicę. 
 
 

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
 
System oświaty zapewnia każdemu dziecku, w tym niepełnosprawnemu, uczęszczającemu do 
przedszkola, szkoły lub placówki wsparcie w rozwoju i pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 
stosownie do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.  
 
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) wskazuje, z czego mogą wynikać specjalne potrzeby 
edukacyjne. Zgodnie z § 3 w/w rozporządzenia pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana 
uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia oraz rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych ucznia, wynikających w szczególności: 
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. 

http://www.edunet.tarnow.pl/
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Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki. 
 
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom 
nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności: psycholodzy, 
pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni we współpracy z: 
3) rodzicami uczniów, 
4) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 
5) placówkami doskonalenia nauczycieli, 
6) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 
7) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci  

i młodzieży. 
 
W roku szkolnym 2014/2015 zatrudnionych nauczycieli specjalistów w przedszkolach, szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa było: 

 logopedów - 31 osób na łączny wymiar 16,4 etatu, 

 doradców zawodowych - 15 osób na łączny wymiar 8,9 etatu,  

 psychologów - 23 osoby na łączny wymiar 19,6 etatu, 

 pedagogów - 68 osób na łączny wymiar 53,9 etatu. 
 
Ponadto wsparciem edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych była organizacja  
różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej m. in. :  

 zajęć rozwijających uzdolnienia, 

 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

 zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych,  logopedycznych, socjoterapeutycznych 
oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

 zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, oraz planowaniem kształcenia  
i kariery zawodowej, 

 gimnastyki korekcyjnej, 

 innych: warsztaty, porady i konsultacje. 
  
W/w formy zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w roku szkolnym 2014/2015 w  szkołach 
prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa były realizowane przez nauczycieli z wykorzystaniem  
tzw. „godzin karcianych” lub przydzielonych przez organ prowadzący dodatkowych godzin.  
 
W Gminie Miasta Tarnowa kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest 
prowadzone w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, a także szczególnie z myślą  
o niepełnosprawnych w roku szkolnym 2014/2015 funkcjonowały: 
 
a) oddziały integracyjne w liczbie 41 w następujących podmiotach: 

 w przedszkolach publicznych z oddziałami integracyjnymi: Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi,  Przedszkole Publiczne nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole Publiczne 
nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole Publiczne nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi,  

 w szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi: Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11, 
Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 9, 

 w gimnazjach z oddziałami integracyjnymi: Gimnazjum nr 1 w ZSO5, Gimnazjum nr 7 z Oddziałami 
Integracyjnymi,  

 w liceach  ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi: XX Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Integracyjnymi w ZSO6.   
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Szczegółowe informacje o liczbie uczniów w oddziałach integracyjnych w roku szkolnym 2014/2015 
przedstawia poniższa tabela. 
 

Jednostka 
Oddział -
poziom 

Liczba 
uczniów 

Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi 

1 20 

2 20 

3 21 

Przedszkole Publiczne nr 14 z Oddziałami 
Integracyjnymi 

1 19 

2 19 

Przedszkole Publiczne nr 18 z Oddziałami 
Integracyjnymi 

1 20 

2 20 

3 20 

4 20 

5 17 

Przedszkole Publiczne nr 35 z Oddziałami 
Integracyjnymi 

1 19 

2 17 

3 18 

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 

1a 20 

1b 20 

2b 23 

3b 20 

4a 23 

5a 21 

6a 25 

Szkoła Podstawowa nr 3 

1ai 18 

4ai 18 

5ci 12 

Szkoła Podstawowa nr 9 

1a 15 

2a 18 

3a 19 

4a 14 

4e 21 

5a 16 

6a 16 

Gimnazjum nr 1 w ZSO5 
2ag 17 

3ag 18 

Gimnazjum nr 7 z Oddziałami 
Integracyjnymi w ZSO nr 6 

1ag 17 

1ag 17 

1cg 17 

2ag 19 

2bg 19 

3ag 19 

3bg 20 

XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Integracyjnymi w ZSO nr 6  

2LO 19 

3LO 27 

Suma 778 

 
W każdym z powyższych przedszkoli i szkół w oddziałach integracyjnych zatrudnieni są dodatkowo 
nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia 
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integracyjnego oraz udzielania pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne. Ponadto  
w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11 funkcjonuje oddział specjalny dla dzieci autystycznych. 
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi jest zatrudniony dodatkowo 
pedagog specjalny. 

 
 

b) Oddziały specjalne, oddziały autystyków oraz oddziały dla uczniów z wadami słuchu w Zespole 
Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących - szczegółowe informacje w tym zakresie 
przedstawiają poniższe tabele. 

 
Tab. Nadzorowane przez miasto placówki zajmujące się szkolnictwem specjalnym w latach  
2013-2015. 

Szkoły/Przedszkola 2013/2014 2014/2015 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 i XX LO). 
Od 1.09.2014 r. w XIV LO w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych nie 
funkcjonują już oddziały integracyjne 
(wygaśnięcie). 

liczba oddziałów 41 41 

liczba uczniów ogółem 789 778 

liczba uczniów 
niepełnosprawnych 

195 207 

Oddziały specjalne dla uczniów autystycznych Oddziały specjalne dla uczniów autystycznych  
i dzieci z innymi niepełnosprawnościami 
(sprzężenia) istnieją w SOSW w P, SP i G (2014/15 
w SOSW - 15 oddziałów, 44 dzieci i uczniów) oraz 
w SP 11 (2 oddziały, 8 uczniów).W SOSW w każdej 
grupie liczącej 2-4 dzieci, jest co najmniej  
1 dziecko z autyzmem. 

liczba oddziałów 15 17 

liczba uczniów 
niepełnosprawnych 

38 52 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

 
liczba oddziałów 44 46 

liczba uczniów 271 273 

liczba wychowanków 
w internacie 

56 60 

Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących  
i Słabo Słyszących 

 
liczba oddziałów 12 12 

liczba uczniów 53 56 

 
Tab. Działania Gminy Miasta Tarnowa w zakresie kształcenia specjalnego w latach 2013-2014 

Działania 2013 2014 Uwagi 

Skierowania do wczesnego 
wspomagania dziecka w rozwoju 

27 39 

Na podstawie opinii ppp. 1.09.2014 r. powstał 
II Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju 
Dziecka przy Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej (PPP) w Tarnowie (I ZWWRD przy 
Przedszkolu Publicznym Nr 18). W 2013 r.  
z pracy ZWWRD skorzystało 71 w 2014 -  93 
dzieci w wieku 2-6 lat (PP18 - 82, PPP - 11  
i SOSW Kraków - 1).  
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Skierowania do nauczania 
indywidualnego 

89 112 

Na podstawie orzeczeń do kształcenia 
specjalnego wydanych przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie 
(PPP) i wniosków rodziców. 

Skierowania do oddziałów integracyjnych Na podstawie orzeczeń do kształcenia spec-
jalnego wydanych przez Poradnię Psycho-
logiczno-Pedagogiczną w Tarnowie (PPP) 
i wniosków rodziców.  

liczba rozpatrywanych spraw 58 73 

liczba skierowań 54 70 

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 5 

skierowania do nauczania 
indywidualnego 

- 2 

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 54 43 

skierowania do zajęć rewalidacyjnych. 21 10 

skierowania do nauczania 
indywidualnego 

13 17 

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 32 31 

skierowania do Młodzieżowych 
Ośrodków Wychowawczych (MOW) 

32 22 

skierowania do Młodzieżowych 
Ośrodków Socjoterapii (MOS) - wydane 
przez właściwych starostów 
prowadzących takie ośrodki, na 
podstawie wniosków rodziców 

6 9 

 
Profesjonalne wsparcie w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych poprzez 
prowadzenie działań diagnostycznych, terapeutycznych, wydawanie opinii i orzeczeń, a także 
realizację działań profilaktycznych, oferowane jest w systemie oświaty przez poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne. Odbiorcami usług poradni są zarówno dzieci, młodzież, rodzice, jak 
i nauczyciele. Zgodnie z rozporządzeniem 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. poz. 199) do zadań publicznych poradni należy:   

 diagnozowanie dzieci i młodzieży,  

 udzielanie pomocy bezpośredniej uczniom oraz rodzicom, 

 realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję 
przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieraniu nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 
dydaktyczno-wychowawczych,   

 wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek zakresie realizacji zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 
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W Gminie Miasta Tarnowa zadania poradni realizują: 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Nadbrzeżna Dolna 7,  
- Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna przy ul. Szujskiego 25. 
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna współpracuje ze wszystkimi placówkami oświatowo-
wychowawczymi w Tarnowie, obsługuje również Dąbrowę Tarnowską. W jej zasięgu jest około  
25 tysięcy podopiecznych. W roku szkolnym 2014/2015 na wniosek rodziców Poradnia wykonała 
4.732 diagnoz specjalistycznych dzieci i młodzieży, wydała 370 orzeczeń i 1.640 opinii. Diagnozy 
dotyczyły zakresu psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego i doradztwa zawodowego 
badanych. Przesiewowe badania logopedyczne przeprowadzone u 562 przedszkolaków (5- i 6-latki) 
wykazały główne nieprawidłowości  tj. seplenienie i reranie oraz inne problemy komunikacyjne  
i wady wymowy. Diagnozą 6-latków według Skali Ryzyka Dysleksji objęto 310 dzieci.  
Zespół Orzekający wydał 370 orzeczeń kwalifikujących do różnych form kształcenia specjalnego  
w tym: 

 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – 40,  

 w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 20,  

 z niepełnosprawnościami sprzężonymi - 53,  

 niepełnosprawnością ruchową w tym afazją – 32,  

 autyzmem, w tym zespołem Aspergera – 23,  

 najwięcej o potrzebie nauczania indywidualnego 138, 
oraz 34 opinie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.  
 
Ponadto wydano pisemne opinie m.in. w sprawach: 

 odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego – 374, 

 dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia – 252, 

 udzielenia zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki (dzieci wybitnie uzdolnione) - 74, 

 objecie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu – 298, 

 objecie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej – 370, 

 o specyficznych trudnościach w uczeniu się – 80, 

 inne opinie o przebadanych – 140. 
Wstępnym  badaniem gotowości szkolnej objęto 37 placówek publicznych i niepublicznych.  
W badaniach psychologicznych wzięło udział – 843 pięciolatków (76.5% dzieci z wszystkich 
wymienionych placówek) i 161 sześciolatków (odpowiednio – 24,47%). Łącznie przebadano 1004 
osoby. Na uwagę zasługuje fakt, że u 432 przebadanych pięciolatków stwierdzono sprzężone 
fragmentaryczne deficyty rozwoju. 
 
Udzielanie pomocy przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w roku szkolnym 2014/2015: 
 

1) pomoc dzieciom i młodzieży 
Opieka terapeutyczna była realizowana w ramach: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – 634 uczniów 
i logopedycznych – 543 dzieci, terapii EEG Biofeedback - 51 dzieci (800 treningów). Terapią 
psychologiczną objęto – 31 osób, terapią z zaburzeniami spektrum autyzmu i zespołem Aspergera – 
13 uczniów. Liczba spotkań z dziećmi/uczniami wyniosła ogółem 10 242. Całościową terapią  
w II Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka objęto 15 dzieci. 
Z zakresu orientacji poradnictwa zawodowego odbyło się 187 indywidualnych spotkań z uczniami.  
W okresie ferii zimowych zorganizowano po raz trzeci „Kreatywną Akademię Zimową”, uczestniczyło 
w niej 22 uczniów szkół podstawowych (przez 2 tygodnie odbywały się 3,5 godzinne zajęcia 
specjalistyczne: relaksacyjne, odreagowujące napięcia, uczące zachowań asertywnych, właściwych 
postaw). 
Poradnia brała ponownie udział w makroregionie w Festiwalu Zawodów w Małopolsce jako 
koordynator działań w subregionie tarnowskim (5 powiatów). Objęto nimi 22 klasy uczniów 
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gimnazjum, 496 uczestników zajęć warsztatowych, pracowało 11 doradców zawodowych.  Czynnie 
uczestniczyła w VI Ogólnopolskim Tygodniu Kariery zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy, 
w XII Miejskich Targach Edukacyjnych.  
Uczniowie z problemem zdrowotnym, niezdecydowani, chcący uzyskać dodatkowej informacji byli 
konsultowani na bieżąco, a w razie konieczności ponownie zapraszani do poradni.  
 

2) pomoc rodzicom  
Odbyło się szereg konsultacji dla rodziców, ponadto 3 edycje zajęć warsztatowych „Szkoły dla 
Rodziców i Wychowawców”. Na bieżąco przekazywano porady dotyczące badanych dzieci  
i młodzieży. 
 

3) Pomoc nauczycielom 
Pracownicy Poradni przez cały rok realizowali cykliczne spotkania dla pedagogów szkół  i doradców 
zawodowych dotyczące rozwiązywania problemów szkolnych (8 spotkań) i wdrażali nowe przepisy  
o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zorganizowano 2 spotkania z dyrektorami przedszkoli,  
2 spotkania z nauczycielami wspomagającymi dzieci i uczniów w oddziałach integracyjnych.  
Pracownicy systematycznie kontaktowali się z podległymi placówkami - 476 wyjść na spotkania  
z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, dziećmi w celu wsparcia działań doradczych: 
psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznych. Z zajęć grupowych z zakresu psychoedukacji 
zorganizowanych w szkołach skorzystało 1 088 uczniów, z porad bez badań  - 384 zainteresowanych 
osób. Poradnia zaangażowała się w wielozakresowy Tydzień Otwarty Poradni zorganizowany  
w ramach IV Tygodnia Wychowania i dyżury logopedyczne dla zainteresowanych. Przyjęto  
15 studentów na praktyki cieszące się dużym zainteresowaniem. 
 
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna specjalizuje się w terapii i profilaktyce 
zaburzeń, mediacjach, prowadzi młodzieżowy telefon zaufania Multicom. Swoim działaniem 
obejmuje szkoły, a w nich uczniów z terenu miasta Tarnowa. Z pomocy mogą też korzystać rodzice  
i opiekunowie uczących się w Tarnowie uczniów, a także nauczyciele. Poradnia w roku szkolnym 
2014/2015 kontynuowała realizację sprawdzonych form pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami  
i nauczycielami, takich jak: konsultacje i porady, terapia indywidualna i rodzinna oraz pomoc 
organizowana dla dzieci i młodzieży w postaci grup socjoterapeutycznych i rozwojowych, a także 
terapii EEG biofeedback jako metodzie wspomagającej inne formy pracy z dziećmi i młodzieżą. 
Wyrazem tych działań było przyjęcie indywidualne 1066 osób w tym: 571 rodziców, 29 nauczycieli, 
437 uczniów. Poradnia przeprowadziła: 

 24 diagnozy psychologiczne, 

 1821 zajęć terapeutycznych z dziećmi, w tym psychoterapeutycznych 1187, 

 87 sesji terapii EEG-biofeedback, 

 59 rodzin objęto terapią rodzinną, 

 1 mediację w szkole, 

 20 konsultacji z pedagogami szkolnymi, 

 27 szkoleń dla nauczycieli, 

 156 konsultacji dla rodziców i prawnych opiekunów. 
 
Ponadto Poradnia przeprowadziła szereg zajęć z dziećmi przedszkolnymi i  uczniami szkół m.in.: 
a) zajęcia „Lubię siebie” - głównym celem warsztatu było budowanie i umacnianie poczucia własnej 

wartości poprzez rozwijanie świadomości własnych mocnych i słabych stron, 
b) zajęcia „Pozytywnie razem. O zakochaniu, miłości i związkach” - warsztat poruszający tematykę 

różnic w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców, tworzenia związków i relacji 
intymnych, 

c) zajęcia „Kiedy czuję złość” dla uczniów szkół podstawowych i w przedszkolach, to jedne  
z najbardziej popularnych zajęć. Warsztat obejmował zagadnienia rozpoznawania i nazywania 
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emocji, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu przeżywania złości i radzenia sobie z nią  
w bezpieczny sposób dla siebie i dla innych. Uczy jak radzić sobie z przeżywaną złością  
i jak ją w sobie rozpoznawać, a także jak ją wyrażać. Dzięki uczestnictwu w warsztacie dzieci 
poszerzają świadomość świata własnych przeżyć. 

d) zajęcia „Uczymy się nazywać i rozpoznawać uczucia” dla dzieci ze starszych grup przedszkolnych. 
e) prowadzono interwencje wychowawcze i mediacje w szkołach na wniosek dyrektorów szkół . 
 
 

 Wybrane miejskie działania na rzecz ucznia zdolnego 
 
Tarnowskie szkoły systematycznie wspomagają uczniów zdolnych i podejmują działania wykraczające 
poza obowiązkowe zadania edukacyjne. Uczeń zdolny w tarnowskich szkołach ma możliwość m. in.: 

 uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, w tym rozwijających jego 
zainteresowania i uzdolnienia np.: sportowe, przedmiotowe, artystyczne, 

 uczestniczenie w zajęciach pozaszkolnych m.in. zajęcia na wyższej uczelni, wolontariat,  

 uzyskania pomocy od nauczyciela w przygotowywaniu się do olimpiad przedmiotowych, 
konkursów szkolnych i pozaszkolnych,  

 uczestniczenia w projektach edukacyjnych, innowacjach pedagogicznych, 

 realizacji indywidualnego toku lub programu nauczania (w roku szkolnym 2014/2015 
indywidualnego toku nauczania: przyznano dodatkowo łącznie 44 godziny tygodniowo  
dla 3 uczniów; indywidualnego programu nauczania: przyznano dodatkowo łącznie 136 godzin 
tygodniowo dla  74 uczniów), 

 skorzystania z doradztwa zawodowego, 

 skorzystania ze stypendium. 
 

Podsumowaniem roku szkolnego 2014/2015 było VIII Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego podczas, 

którego Prezydent Miasta Tarnowa uhonorował najzdolniejszych 53 uczniów ze wszystkich typów 

szkół, dyplomami i tytułami Prymusów Tarnowa.  
 
Na łamach miesięcznika Tarnow.pl prowadzony jest cykl „Młodzi i zdolni” prezentujący zdolnych 
pełnych pasji uczniów tarnowskich szkół. Ich sylwetki typują nauczyciele, wychowawcy oraz 
dyrektorzy. 
 
Mamy szczególny powód do dumy i satysfakcji w związku z faktem, że 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. 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zachęcała uczniów i nauczycieli szkół 
ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w okresowo organizowanych bezpłatnych propozycjach zajęć 
popularnonaukowych. Przygotowali je Instytut Sztuki - „Czwartki ze Sztuką” oraz Instytut 
Matematyczno-Przyrodniczy kontynuujący cykl „Tarnowskie Piątki Naukowe”. Celem cyklu jest 
przekazywanie uczniom wiedzy obejmującej zagadnienia związane z naukami ścisłymi lub 
przyrodniczymi w sposób ciekawy i praktyczny. W kolejne piątki każdego miesiąca pracownicy 
dydaktyczni z Zakładu Chemii, Zakładu Matematyki lub Zakładu Ochrony Środowiska proponowali 
wykład tematyczny dotyczący konkretnego zagadnienia teoretycznego lub praktycznego z zakresu 
chemii, matematyki lub szeroko pojętej ekologii. 
 
Jedną z form pracy z uczniami zdolnymi w Tarnowie jest Tarnowska Liga Debatancka  
(org. Stowarzyszenie „Nowe Przestrzenie”) działająca według zasad właściwych debatom 
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oksfordzkim, poprzedzonych 2-dniowymi warsztatami, z ważnym udziałem opiekunów grup. 
Warsztaty pomagają uwierzyć we własne siły, poprawić prezencję, oswoić się z kamerą i publicznymi 
wystąpieniami. Głównym założeniem projektu jest budowanie nowej kultury słowa wśród młodzieży 
z tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych. Efektem 3. edycji zakończonej w czerwcu 2015 r. jest  
71 przeprowadzonych debat z udziałem 16 tarnowskich szkół, 6 tysięcy obserwatorów. Laureatem tej 
edycji została drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika. 
Mistrzowie zaprosili inne drużyny na debatę, w której dyskutowano o dopalaczach (19.06.2015 r.). 
Natomiast II LO – zostało mistrzem Polski w debatach oksfordzkich. 

 
 

 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 w/w 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 2015 r., poz. 4489), 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, 2.500 zł i 2.000 zł na jednego ucznia w przypadku odpowiednio osiągnięć 
naukowych, artystycznych i sportowych.  
 
Do końca listopada 2014 r. do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa wpłynęły 124 wnioski  
o przyznanie stypendium od łącznie 27 wnioskodawców: 26 dyrektorów tarnowskich szkół (w tym: 24 
dyrektorów szkół publicznych, 2 dyrektorów szkół niepublicznych) i 1 rodzica uczennicy będącej 
mieszkańcem Tarnowa ale uczącej się poza nim (w Bytomiu). Biorąc pod uwagę wymogi regulaminu 
i zabezpieczone na ten cel środki w wysokości 200 000 zł cel (według podziału: 70% – naukowe, 15% - 
artystyczne, 15% - sportowe), stypendium przyznano 102 uczniom, w kwocie: 

 2 845 zł (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, która uzyskała tytuł 
laureata) – 38 uczniów,  

 2 276 zł brutto (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, która uzyskała 
tytuł finalisty) – 14 uczniów,  

 1 071 zł brutto (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi, która uzyskała 
tytuł laureata) – 28 uczniów, 

 1 363 zł brutto (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami sportowymi, która zajęła 
miejsce I-III) – 22 uczniów. 

 
W marcu 2015 r. wypłacono stypendia za pośrednictwem szkół publicznych, do których uczniowie 
uczęszczali w roku szkolnym 2013/2014, 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.  
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Wszyscy stypendyści otrzymali pamiątkowe dyplomy, które Prezydent Miasta Tarnowa wręczył  
w sposób uroczysty.  
Całkowity koszt wydatkowany na stypendium w 2015 r. wyniósł 199 948 zł. 
 
Stypendia Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2014/2015 otrzymało 22 uczniów (21 uczniów  
z 21 szkół publicznych oraz 1 uczeń ze szkoły niepublicznej), natomiast stypendia Ministra Edukacji 
Narodowej nie zostały przyznane. 
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2. Pomoc materialna 
 

2.1 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 2014/2015:  

 ze stypendiów socjalnych skorzystało 805 uczniów, 

 z zasiłków szkolnych skorzystało 19 uczniów.  
Łączna kwota wypłaconych stypendiów i zasiłków wynosiła 925 872,00 zł.  
 
Liczbę przyznanych stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2014/2015  
z wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie pobierali naukę przedstawia tabela. 
 
Tab. Stypendia szkolne i zasiłki w roku szkolnym 2014/2015. 

  
liczba uczniów   

w roku 
2014/2015  

Stypendia szkolne - uczniowie szkół podstawowych 420 

Stypendia szkolne - uczniowie gimnazjum 196 

Stypendia szkolne - uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych bez policealnych w tym : 187 

   Zasadnicza Szkołą Zawodowa  43 

    Liceum Ogólnokształcącego 79 

    Technikum 65 

    Stypendia szkolne - słuchacze kolegiów  

stypendia szkolne - uczniowie szkół policealnych 2 

suma 805 

Zasiłki szkolne - uczniowie szkół podstawowych 6 

Zasiłki szkolne - uczniowie gimnazjum 5 

Zasiłki szkolne - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
bez policealnych 8 

Zasiłki szkolne - uczniowie szkół policealnych 19 

suma 38 

w tym 
dotacja 

środki  
z budżetu 

gminy 

kwota ogółem wypłaconego stypendium razem z 
zasiłkami w okresie wrzesień-grudzień 2014 451 946,00 264 327,00 187 619,00 

kwota ogółem wypłaconego stypendium  razem z 
zasiłkami w okresie styczeń czerwiec 2015 

473 926,00 377 731,00 96 195,00 
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2.2 Wyprawka szkolna 
 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  
z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom 
na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1024) była udzielana 
uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rozpoczynającym w roku szkolnym 
2014/2015 naukę: 
a) w klasach II-III i VI szkoły podstawowej; 
b) w klasach II-III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; 
c) w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego  

i technikum; 
d) w klasach VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia; 
e) w klasach VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych; 
f) w klasach III liceum plastycznego; 

- 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; 

 
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 2014/2015.  
 
Dofinansowanie do zakupu podręczników mogli otrzymać bez względu na kryterium dochodowe  
w rodzinie, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym  
w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 
gdy jedną z niepełnosprawności jest 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 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół 
podstawowych (z wyjątkiem kl. I), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół 
zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do 
pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia  
(z wyjątkiem kl. I), 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 edukacyjnych. Uczniowie z ww. niepełnosprawnością uczęszczający  
w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, mogli uzyskać dofinansowanie do zakupu 
materiałów edukacyjnych, jeżeli nie korzystali z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: 
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty. 
 
Pomoc udzielana była na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, 
osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, nauczyciela, pracownika socjalnego 
lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób 
prowadzących rodzinny dom dziecka) lub pełnoletniego ucznia. Wnioski składane były u dyrektora 
szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015, w terminie ustalonym przez 
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Prezydenta Miasta tj. do dnia 9 września 2014 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, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub 
znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 
oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona wyżej). 
 
W roku szkolnym 2014/2015 „Wyprawką szkolną” objętych zostało łącznie 956 uczniów w tym:  
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – 882 uczniów a w szkołach 
niepublicznych – 74 uczniów. 
Wśród nich: 

 558 uprawnionych otrzymało dofinansowanie na podstawie kryterium dochodowego 539 zł, 

 90 uprawnionych otrzymało dofinansowanie poza kryterium dochodowym, 

 308 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 II-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych  
I stopnia; 

 325 zł – dla uczniów z klas VI szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych  
I stopnia; 

 390 zł – dla uczniów z klas III zasadniczych szkół zawodowych; 

 445 zł – dla uczniów z klas III liceów ogólnokształcących lub technikum, z klas VI 
ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia lub ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z klas 
III liceów plastycznych; 

 od 175 do 770 zł – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową,  
w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 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, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół 
zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do 
pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 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 236 028,13 zł. 
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2.3 Dotacja podręcznikowa 
 

Dnia 8 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811) i rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół  
w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 902). 
Nowe przepisy gwarantują uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prawo do bezpłatnego dostępu 
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych 
planach nauczania dla tych szkół.  
Wyposażenie uczniów klas I–III szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: 
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnia minister właściwy do spraw 
oświaty i wychowania.  
Jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację z budżetu państwa na wyposażenie: 

 klas I-III szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne z zakresu danego języka 
obcego nowożytnego i materiały ćwiczeniowe; 

 klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów w podręczniki lub materiały edukacyjne oraz 
materiały ćwiczeniowe.  

Zmiany wprowadzane są sukcesywnie, począwszy od klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 
2014/2015. Docelowo, w 2017 r. – z punktu widzenia rodziców – podręczniki dla uczniów wszystkich 
klas szkół podstawowych oraz gimnazjów będą bezpłatne. 
W 2014 r. na realizację zadania polegającego na wyposażeniu klas I szkół podstawowych 
w podręczniki lub materiały edukacyjne z zakresu danego języka obcego nowożytnego i materiały 
ćwiczeniowe, wojewoda udzielił Gminie Miasta Tarnowa dotacji celowej w wysokości 90 967,03 zł.  
  
 
2.4 Wsparcie w ramach lokalnego programu „Pierwszy dzwonek” 
 
Gmina Miasta Tarnowa na podstawie podpisanej w dniu 27 sierpnia 2014 r. umowy 
z Województwem Małopolskim otrzymała dotację celową na udzielenie wsparcia dla uczniów  
z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach projektu 
„Pierwszy dzwonek”.  
Pomoc przeznaczona była na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych, oraz pomocy 
dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły. W celu 
realizacji ww. zadania Rada Miejska Tarnowie podjęła dwie uchwały: uchwałę Nr LVII/702/2014 Rady 
Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie lokalnego programu wyrównywania szans 
edukacyjnych uczniów „Pierwszy dzwonek” oraz uchwałę Nr LVII/703/2014 Rady Miejskiej w 
Tarnowie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach 
lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów „Pierwszy dzwonek” (Dz. Urz. Woj. 
Małop. z 2014 r., poz. 5202). 
Dofinansowanie w wysokości 150 zł otrzymało 496 uczniów. Łączny koszt pomocy finansowej wyniósł 
74 400 zł.  
 
 
2.5 Wsparcie w ramach rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 

2014-2020 
 
Gmina Miasta Tarnowa przystąpiła do Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 
2014-2020, w ramach którego zajmuje się w 2015 roku następującymi zadaniami: 
1) wyrównanie szans edukacyjnych oraz integracja ze środowiskiem przedszkolnym i szkolnym dzieci 

i młodzieży romskiej mniejszości etnicznej – na podstawie porozumienia nr BW-V.3212.14.2.2015 
z dnia 18 czerwca 2015 r. zawartego z Wojewodą Małopolskim;  
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2) udzielenie wsparcia dzieci i młodzieży romskiej mniejszości etnicznej celu wyrównania ich szans 
edukacyjnych oraz integracja ze środowiskiem szkolnym i społecznością Miasta Tarnowa – na 
podstawie porozumienia MEN/2015/DJE/1189 z dnia 31 lipca 2015 r. zawartego z Ministrem 
Edukacji Narodowej. 
 

Uczestnictwo w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 odbywa się na 
podstawie uchwały nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 
2014-2020”, realizowanego w dziedzinach edukacji, mieszkalnictwa, zdrowia, pracy oraz edukacji 
kulturalnej. 
 
Na realizację pierwszego zadania Gminie Miasta Tarnowa została przyznana dotacja celowa  
w wysokości 36.520,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłaty za pobyt wraz z wyżywieniem 
dzieci romskich w przedszkolach oraz opłatę za ubezpieczenie uczniów romskich w szkołach  
i przedszkolach. Od stycznia do czerwca 2015 pomocą objęto 19 uczniów przedszkoli publicznych  
i niepublicznych. Wsparcie w drugim półroczu uzależnione będzie od liczby uczęszczających do 
przedszkoli, wstępne dane wskazują na ok. 14 dzieci. Z opłat za ubezpieczenia skorzysta ok. 74 osób. 
 
Dotacja celowa w kwocie 28.000,00 zł została przyznana na wykonanie drugiego zadania poprzez 
zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich według zapotrzebowania 
określonego przez szkołę oraz zakup wyprawek dla dzieci romskich uczestniczących w zajęciach 
przedszkolnych, według zapotrzebowania określonego przez przedszkole. Zadanie to realizowane 
będzie w roku szkolnym 2015/2016. Kwoty przysługującego wsparcia będą określone po 
uwzględnieniu potrzeb wynikających z poszczególnych etapów edukacyjnych oraz przysługujących 
darmowych podręczników. Według wstępnych danych, ze wsparcia skorzysta ok. 72 osób. 
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ROZDZIAŁ V 
WYBRANE MIEJSKIE DZIAŁANIA SYSTEMOWE  

 
W roku szkolnym 2014/2015 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  
i określił główne kierunki pracy w roku szkolnym 2014/2015.  
 
W odpowiedzi na liczne wyzwania realizowano następujące priorytety: 
- profilaktyka i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz nauczycieli, 
- wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku  
z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego, 
- profilaktyka agresji i przemocy w szkołach w tym cyberprzemocy, 
- „edukacja włączająca” uczniów niepełnosprawnych, 
- wspieranie kompetencji wychowawczych rodziców i wychowawców. 
 
Lata szkolne  2013/2014 i 2014/2015 akcentują w priorytetach aktywności tarnowskiego środowiska 
sprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz dorosłych: nauczycieli i rodziców. Kwestia ta 
zyskała wsparcie w uchwalonym „Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Tarnowa  
na lata 2014-2015”. W roku szkolnym 2014/2015 akcentowana jest ponadto „edukacja włączająca” 
uczniów niepełnosprawnych i wsparcie rodziców i nauczycieli w wychowaniu młodych.  
W działaniach wychowawczych kładziemy od lat nacisk na wychowanie do wartości. Celem 
stawianych sobie co roku priorytetów jest wsparcie rodziny i szkoły. Korzystamy przy tym z wielu 
kanałów komunikacji: miejskiej strony internetowej, stron internetowych szkół i placówek 
oświatowych, wieloaspektowego współdziałania ze środowiskiem.  
 
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 zagadnienia do 
pracy na dany rok szkolny. Program i forma konferencji dobierane są każdorazowo do poruszanej 
tematyki, która wynika z monitoringu potrzeb środowiskowych i zawiera lokalne badania 
diagnozujące problemy młodzieży (raporty, informacje, diagnozy). Raporty omawia się podczas 
konferencji i w mniejszych gremiach. Istotą konferencji jest 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, 
wychowawców a także rodziców. 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 2014 r. obchody 
ogólnopolskiego IV Tygodnia Wychowania „Prawda fundamentem wychowania” stanowiącego 
okazję do refleksji nad charakterem aktywności w kolejnym roku szkolnym (Dni Otwarte obu poradni, 
coroczne spotkanie Wydziału Edukacji i PPP z przedstawicielami instytucji i organizacji 
pozarządowych doskonalące współpracę systemową w zakresie wychowania i profilaktyki zagrożeń). 
Ponadto SPPT spotykała się z przedstawicielami: I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. wykonania 
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orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie (przygotowanie 
spotkania roboczego z kuratorami rodzinnymi w sprawach dotyczących  nieletnich i rodzin będących 
pod kuratelą sądu a jednocześnie kierowanych przez Sąd na terapię indywidualną, rodzinną  
i grupową oraz psychoedukację do SPPT) oraz MOPS (przygotowanie spotkania roboczego 
pracowników SPPT z asystentami rodzin i pracownikami socjalnymi w sprawach związanych z pomocą 
psychologiczną osobom będącym pod opieką MOPS-u m.in. kierowanych w konsekwencji procedury 
Niebieskiej Karty). 
 
W wyniku dobrej współpracy wielu podmiotów w roku szkolnym 2014/2015 zorganizowano  
18 konferencji, 14 warsztatów, 1 sympozjum i 1 seminarium dotyczące wychowania i profilaktyki 
zagrożeń ponadto inne formy doskonalenia zawodowego w ramach Tarnowskiej Inicjatywy 
Oświatowej. Szczegółowy wykaz wszystkich miejskich form doskonalenia w tym zakresie znajduje się 
na stronie internetowej Edunet w zakładce Wychowanie w Tarnowie  w odpowiednim kalendarzu.  
W roku szkolnym 2014/2015 tematyka konferencji miała na uwadze zdrowie psychiczne i była 
pogłębieniem zagadnienia na wniosek nauczycieli i uczniów.  Dotykała zagadnień dobrego klimatu  
w szkole i w domu sprzyjającego dobremu wychowaniu dzieci i młodzieży. Ponadto obejmowała 
kwestię konfliktów szkolnych i sposobów radzenia sobie z tym problemem ze wskazaniem gdzie i jak 
szukać pomocy.  Odbyły się: XXV Miejska Konferencja Wychowawcza Zdrowie psychiczne dzieci  
i młodzieży – profilaktyka, interwencja, wsparcie środowiskowe (3.12.2014) i XXVI Miejska 
Konferencja Wychowawcza Konflikt w szkole - zagrożenie czy szansa na rozwój ( 15.04.2015).  
W nurt ten włączyły się: konferencja Depresja wśród młodzieży /Młodzieżowa Rada Miejska przy PM; 
20.11.2014, IV Konferencja Nowe technologie, przestrzeń publiczna, seksualizacja życia – jak chronić 
nasze dzieci? z udziałem Lesława Sierockiego dyrektora Stowarzyszenia Twoja Sprawa /KCEM KANA; 
26.11.2014/; konferencja Praca z uczniem z dysfunkcjami w szkole ogólnodostępnej /MKO; 
30.01.2015/;  Dużym zainteresowaniem cieszyły się V Sympozjum Pedagogiczne Istota efektywnego 
wychowania i nauczania. Świętujemy 25-lecie Konwencji Praw Dziecka w Tarnowie /12.03.2015/  
i konferencja naukowa Relacja uczeń - nauczyciel /18.06.2015/ zorganizowane przez Małopolską 
Wyższą Szkołę Ekonomiczną. Ponadto konferencja Funkcjonowanie w społeczeństwie osób  
z zaburzeniami psychicznymi. 
 
Corocznie od 2007 r. Wydział Edukacji i PPP organizują spotkania warsztatowe dla rodziców i Rad 
Rodziców. 9.12.2014 r. zorganizowano kolejną edycję warsztatów dla rodziców uczniów gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych Kondycja psychiczna tarnowskiej młodzieży w  ZSOiT z udziałem autorki 
raportu – socjolog SPPT, a 10.03.2015 w SP 3 dla rodziców przedszkoli i szkół podstawowych 
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku  
z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego z udziałem kilku dyrektorów i nauczycieli 
wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, aby porozmawiać o lękach, 
oczekiwaniach oraz charakterze pracy z dziećmi w tym okresie rozwojowym w przedszkolu i szkole. 
Poruszane problemy były zbieżne z tematyką konferencji miejskich i dot. polityki oświatowej MEN 
oraz Urzędu Marszałkowskiego. 
 
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 oraz 
Vademecum dla Rodziców w EduNet – zakładka „Wychowanie w Tarnowie” okresowo uzupełniane.  
 
Wydział Edukacji we współpracy z PPP zorganizował warsztatowe spotkania z dyrektorami 
przedszkoli i pedagogami szkolnymi na poszczególnych poziomach edukacyjnych (X.2014 i III.2015 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  
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i stowarzyszeń (19.09.15), 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.  
 

 Przedsiębiorczość młodzieży 
 

Urząd Miasta Tarnowa przywiązuje dużą wagę do kształcenia postaw przedsiębiorczych dzieci  
i młodzieży, przy aktywnym udziale lokalnego biznesu. Główną ideą przyświecającą samorządowi jest 
edukacja dotycząca motywowania i przygotowanie do aktywności własnej na polu przedsiębiorczości 
od najmłodszych lat. Tradycyjnie zajmują się tym Samorządy Uczniowskie w szkołach. Przykładem 
takiej samorządności uczniów jest aktywna Młodzieżowa Rada Miejska kończąca IV kadencję (wybory 
do następnej w jesieni 2015), nad którą opiekę pedagogiczną sprawuje Pałac Młodzieży w Tarnowie.  
Młodzi włączyli się również w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 17-23.11.2014 r. 
Podczas uroczystej gali 17.06.2015 r. wyróżniono nagrodami 6 uczniów miejskich szkół ponadgimna-
zjalnych, którzy wzięli udział w I edycji konkursu Tarnowski Junior Biznesu. Jego przedmiotem był 
projekt biznesplanu przedstawiającego pomysł na firmę, uwzględniający lokalne uwarunkowania 
rynku. Konkurs traktowany jest jako dobra praktyka stanowiąca przygotowanie do działania  
w przyszłości. Wszystkie przedstawione pomysły były bardzo przemyślane. Wybrano te, które były 
najbardziej realne pod względem ekonomicznym. Łączna wartość nagród pieniężnych i rzeczowych 
wyniosła 11 tys. złotych. Zwycięski projekt „Nowatorska przyszłość” uczennicy z Zespołu Szkół 
Techniczno-Zawodowych, otrzymał w nagrodę 2 tys. zł., oparł się na pomyśle prowadzenia zakładu 
fryzjerskiego skierowanego do dzieci. Inne nagrodzone projekty dotyczyły: utworzenia kina 
studyjnego, w którym Tarnowianie mieliby okazję obejrzeć największe arcydzieła kina; firmy 
świadczącej usługi w zakresie sprzedaży, wypożyczania i serwisowania rowerów; prowadzenia 
gospodarstwa agroturystycznego; salonu urody dla czworonogów, a nawet zakładu astrologii i sklepu 
ezoterycznego. 
40 przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyło 23-24.04.2015 r. szkoleniu z zakresu 
innowacyjnych metod nauczania przedsiębiorczości. Nauka przedsiębiorczości metodą symulacji 
to narzędzie, które może pomóc nie tylko w edukacji przedmiotu, ale i w rozwijaniu kreatywności  
u młodych osób. 27 marca Miasto przedłożyło wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych 
na zakup gier symulacyjnych do nauki tego przedmiotu. Pilotażowy projekt zakłada nabycie licencji 
dla trzech tarnowskich szkół:  XVI Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Docelowo inicjatywa 
obejmować ma również inne jednostki oświatowe. Szacunkowy koszt jednej licencji to 10 tys. złotych, 
a dofinansowanie do jej zakupu może wynieść do 100%. 
 

 Wychowanie patriotyczne 
 

Wychowanie patriotyczne od wielu lat wyraża się współpracą ze środowiskiem kombatantów, 
pamięcią i pielęgnowaniem rocznic: np. 75. rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego, 
70 rocznica Akcji „Burza” AK i wybuchu Powstania Warszawskiego. Przykładowe atrakcyjne formy 
działalności: np. zakończenie projektu e-ducaTIO w ramach edukacji patriotycznej i historycznej Jak 
mądrze kochać Ojczyznę? Jak dziś rozumieć patriotyzm?” sfinansowanego ze środków Urzędu Miasta 
(wydawnictwo dla szkół pod tym samym tytułem pod redakcją Józefa Parysa i Pawła Juśko).  



  

___________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 
 

- 67 - 

W 2014 r. w Tarnowie obchodzone były 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).  

Wydarzeniem stało się ogłoszenie w czerwcu 2015 r. Miejskiego projektu edukacyjnego Narodowe 
Święto Niepodległości w formie 3-letniego przygotowania do 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości (org. Rada Miejska, Wydział Edukacji przy współpracy z Wydziałem Kultury). 
I etap 2015/2016 Drogi Tarnowian do niepodległości  – zorganizowanie miejskiego konkursu na 
program edukacyjny szkoły z zakresu wychowania patriotycznego.  
II etap 2016/2017 Bohaterom Niepodległej – udział wybitnych osobowości i zwyczajnych 
mieszkańców w dążeniach do niepodległości.  
III etap 2017/2018 Świętujmy Niepodległą! – wyobrażenia i propozycje rozszerzające sposób 
świętowania, model świętowania. 
 
Rok 2015 w tarnowskiej kulturze został ogłoszony Rokiem Władysława Krogulskiego (200-lecie 
urodzin), wywodzącego się z Tarnowa wybitnego pianisty, kompozytora, cenionego pedagoga oraz 
organizatora i dyrygenta chórów kościelnych. Nowymi i kontynuowanymi tegorocznymi 
propozycjami kulturalnymi były np.: 29 Tarnowska Nagroda Filmowa a w niej Kino Młodego Widza – 

przegląd filmów dla dzieci i Jury Młodzieżowe; „Moc muzeów” to impreza zorganizowana przez 
Tarnowskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pałac” (30-31.05.2015) w Ratuszu  
i tarnowskich muzeach; II Korowód Świętych (G4). 
 

 Jubileusze szkół i placówek m.in.: 15-lecie G nr 11, 50-lecie Przedszkola Publicznego nr 14,  
20-lecia VLO, 10-lecie Stowarzyszenia „Ich Lepsze Jutro”, 35-lecie Przedszkola Publicznego nr 26,  
40-lecie Przedszkola Publicznego nr 12. 
 

 Wolontariat 
 

Wolontariat młodzieżowy 2014/2016 w mieście obejmuje szerokie spektrum form aktywności: udział  
w małopolskim projekcie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, liczne akcje charytatywne np.: wsparcie 
budowy Hospicjum Via Spei, oddawanie krwi, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, rozmaite 
zbiórki na rzecz chorych, cierpiących, starszych, niepełnosprawnych itp. Funkcjonuje 13 Szkolnych Kół 
„Caritas”. 
Wyróżniają się 2 Centra Wolontariatu przy Pałacu Młodzieży i w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Ogrodniczych. 15.12.2014 r. w Pałacu Młodzieży odbyła się III Tarnowska Gala Wolontariatu 
podsumowująca i wyróżniająca zaangażowanie młodych ludzi i ich opiekunów w różnorodne formy 
aktywności w zakresie pomocy drugiemu człowiekowi w potrzebie oraz opieki nad zwierzętami. 
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.  
Tradycja wolontariatu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych liczy już prawie 10 lat i jest 
bardzo bogata. Ponad 200 wolontariuszy i 25 nauczycieli na bieżąco pomaga ludziom i zwierzętom. 
Centrum Wolontariatu "Empatia". W 2014/2015 „Empatia” wzbogaciła się o nowych wolontariuszy 
z wielu szkół Tarnowa i regionu. CW „Empatia” wspiera budowę pierwszego hospicjum stacjonarnego 
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w Tarnowie – „Via Spei”, prowadzi zbiórki żywności dla potrzebujących, pomaga bezdomnym 
zwierzętom. Jest wszędzie tam, gdzie zaistnieje taka potrzeba. 
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, dziesiąta edycja (X.2014) Akcja 
"Złotówka na budowę hospicjum" cieszy się dużym zainteresowaniem. Od czterech lat w szkole jest 
ogłaszany konkurs na „Najlepszego Wolontariusza Empatii” - nagroda główna (rower) przypadła w 
tym roku Danielowi Iwańcowi uczniowi klasy II Technikum Obsługi Turystycznej w ZSEO, który 
przepracował podczas akcji charytatywnych 149 godzin. III Gala Empatii w ZSEO - podsumowuje 
pracę szkół i przedszkoli w Tarnowie na koniec roku szkolnego (10.06.2015). Za pracę oraz wspieranie 
działań wolontariackich, zostały przyznane już po raz drugi „Serduszka Empatii” 
Uczniowie i nauczyciele podejmują wiele ważnych działań, które są pożyteczne nie tylko dla 
środowiska lokalnego, ale przede wszystkim są istotne w wychowaniu młodzieży. Budujące jest to, że 
Razem można zdziałać o wiele więcej. 

 
 Profilaktyka i bezpieczeństwo 

 
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 wielo-
płaszczyznowo, od diagnozy, dialogu, po działania mające charakter wieloletni (kontynuacja Roku 
Bezpiecznej Szkoły) . 
Realizacja jest ukierunkowana na budowanie wizerunku szkoły wspierającej uczniów  
i jednocześnie wymagającej (rządowy program Bezpieczna i przyjazna szkoła). Program położył nacisk 
na wzmocnienie funkcji wychowawczej szkoły i budowanie pozytywnego klimatu społecznego wraz 
ze zmianą relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami. 
Z ważniejszych obszarów aktywności w tej dziedzinie wymienić należy: 

 konferencje z zakresu bezpieczeństwa i  realizowane przez różne inne podmioty w mieście na 
rzecz  dzieci i dorosłych m.in. konferencja Szanse i zagrożenia w edukacji i wychowaniu płynące  
z cyberprzestrzeni /Centrum Wspierania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, 14.11.2014/, Konferencja Funkcjonowanie w społeczeństwie osób z zaburzeniami 
psychicznymi/ UMT, PWSZ, 19.06.2015/. Uczestniczyli w nich przedstawiciele tarnowskich szkół 
i placówek oświatowych, 

 przy współpracy Wydziału Polityki Społecznej (WPS) w 2014 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 WPS). W tych programach uczestniczyło 5 114 uczniów, 252 nauczycieli i pedagogów 
oraz 127 rodziców. Ich treść wynikała z zapotrzebowania zgłaszanego do WPS przez dyrektorów 
szkół i pedagogów,  posiadających wiedzę o problemach najczęściej 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 
109.185 zł. Przeciwdziałaniem uzależnieniom była również Konferencja naukowa Tytoń albo 
zdrowie im. prof. Franciszka Venuleta w  PWSZ - dot. głównych kierunków strategii ograniczania 
skutków zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce oraz prowadzenia edukacji zdrowotnej 
dzieci i młodzieży szkolnej (17-18.11.2014), 
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 szkoły i przedszkola realizują ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie. Od 2011 r. w Tarnowie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny do Spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w którym znajduje się 5 przedstawicieli edukacji.   
SPPT i PPP są aktywne w pracy w tym zespole oraz udzielaniu pomocy rodzinom i członkom rodzin 
z przemocą. Na ogółem 334 złozonych w 2014 r. „Niebieskich Kart” 6 było wypełnionych przez 
edukację. W ramach Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa 
pedagodzy szkolni w Tygodniu „Białej Wstążki” uczestniczyli w konferencji „Dziecko wobec 
przemocy” z udziałem psychologa Ryszarda Izdebskiego z Krakowa (29.11.2014). TOIK i WOP 
zorganizował Debatę Oksfordzką z udziałem młodzieży Szkoły Szczepanika – teza: Wychowanie 
bez klapsa nie jest możliwe (1.12.2014). MKO i Fundacja „Dzieci Niczyje”  przeprowadzili 
konferencję Chrońmy Dzieci – program certyfikacji placówek oświatowych wdrażajacych 
systemowe rozwiązania w zakresie ochrony dzieci przed przemocą (29.04.2015), 

 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. 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.  
V LO realizowało Ogólnopolski Projekt Szkoła z Prawami Dziecka. Dopełnieniem tych działań było 
wręczenie Gwiazd Szeryfa Praw Dziecka - prestiżowego odznaczenia, ustanowionego przez 
UNICEF, przyznawanego po raz pierwszy, tym dorosłym, którzy podejmują szczególne inicjatywy 

na rzecz dzieci i są najbardziej zaangażowani w propagowanie i ochronę ich praw.  
 
 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

9.04.2014 r. i 5.02.2015 r. Wydział Edukacji zorganizował 2 cykliczne spotkania o charakterze 
roboczym z organizacjami pozarządowymi dot. wymiany informacji i kontynuowania współpracy  
w nowym roku. 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 

 
Na rok 2015 przygotowano 6 zadań, realizowanych przez 10 organizacji pozarządowych. Wybrano 10 
ofert na ogólną kwotę 225 000 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 
   1. Tarnów – Trzy Kultury - Tarnowskie Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pałac” 

 
 
 
Zad. 1. termin realizacji 
zadania: 15.06.- 30.11.2015 
 

2. Organizacja przeglądów, konkursów dla dzieci i młodzieży 
szkolnej uczęszczającej do tarnowskich szkół 
   1. Akademia Poezji Tarnów 2015 – VII Międzynarodowy i XX 
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Stowarzyszenie Absolwentów  
i Przyjaciół Szkoły Sportowej  
   2. Z kurtyną teatru – spotkania teatralne w Szczepaniku  – Fundacja 
im. Jana Szczepanika 

Zad. 1. termin realizacji 
zadania: 30.03. - 
19.04.2014 
 
Zad. 2. termin realizacji 
zadania: 30.03.- 30.11.2015 

3. Prowadzenie centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży   
   1. Centrum Systemowego Rozwoju „Kana”- Katolickie Centrum 
Edukacji Młodzieży „Kana” 

 
Zad. 1.  termin realizacji 
zadania: 30.03.- 31.12.2015 

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: 30.03.- 30.11.2015 
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5. Organizacja wolnego czasu młodzieży szkolnej poprzez 
prowadzenie zajęć pozaszkolnych w szczególności artystycznych  
   1. Organizacja wolnego czasu młodzieży szkolnej poprzez 
prowadzenie zajęć pozaszkolnych w szczególności artystycznych - 
Stowarzyszenie „Kanon” 
   2. „Każdy może być aktorem” – Integracja dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych z dziećmi zdrowymi na zajęciach poza-
szkolnych. Terapia przez sztukę. Przygotowanie do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze. - Stowarzyszenie „To, Co Wspólne” 

 
 
 
Zad. 1. termin realizacji 
zadania: 30.03.- 31.12.2015 
         
Zad. 2. termin realizacji 
zadania: 30.03.- 31.12.2015 

6. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polskiej 
lub Polaków zamieszkałych zagranicą, z elementami edukacji, 
turystyki, ekologii i wychowania patriotycznego 
   1. Wędrówki śladami przodków – Tarnowska Fundacja 
Dobrosąsiedzkiej Współpracy  
   2. Edukacyjna kolonia letnia dla dzieci pochodzenia polskiego z 
Ukrainy – Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich 
   3. Tarnów Ukrainie – Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży polskiej mieszkającej na Ukrainie – Stowarzyszenie 
Przyjaciół Podola 

 
 
Zad. 1. termin realizacji 
zadania: 19.06.- 22.08.2015 
 
Zad. 2. termin realizacji 
zadania: 19.06.- 30.08.2015 
 
Zad. 3. termin realizacji 
zadania: 17.06.- 31.07.2015 
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ROZDZIAŁ VI 
WYNIKI NADZORU PEDAGOGICZNEGO 
 
Poniżej prezentowane są wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego 
Kuratora Oświaty poprzez prowadzenie ewaluacji, kontroli planowych i doraźnych w roku szkolnym 
2014/2015 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa. 
 
W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzono ewaluację w 8 przedszkolach, 3 szkołach 
podstawowych i 1 gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa, w tym 6 w zakresie 
wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa oraz 6 w zakresie 
wymagań wybranych przez kuratora oświaty: 
 

 szkoły podstawowe w zakresie wymagań wybranych przez kuratora oświaty 
 

Nazwa szkoły 

Procesy 
edukacyjne są 
zorganizowane  

w sposób 
sprzyjający 
uczeniu się 

Uczniowie 
są aktywni 

Uczniowie 
nabywają 

wiadomości  
i umiejętności 
określone w 
podstawie 

programowej 

Zarządzanie 
szkołą lub 
placówką 
służy jej 

rozwojowi 

Szkoła Podstawowa  
nr 14 w Tarnowie 

C 
B 
 

C B 

Szkoła Podstawowa  
nr 15 w Tarnowie 

C B C B 

Szkoła Podstawowa  
nr 3  
w Tarnowie 

C B B B 

 
Poziom spełnienia wymagania „Uczniowie są aktywni” i „Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej 
rozwojowi” jest wysoki we wszystkich badanych szkołach. Wymaganie „Procesy edukacyjne są 
zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się” określono na średnim poziomie również we 
wszystkich badanych szkołach. Natomiast wymaganie „Uczniowie nabywają wiadomości  
i umiejętności określone w podstawie programowej” w dwóch szkołach określono na poziomie 
średnim, a w jednej szkole na poziomie wysokim (Szkoła Podstawowa Nr 3). 
 

 gimnazjum w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej 
państwa  
 

Nazwa szkoły 

Szkoła lub 
placówka 

wspomaga rozwój 
uczniów, 

 z 
uwzględnieniem 
ich indywidualnej 

sytuacji 

Szkoła lub placówka, organizując procesy 
edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy 

wyników sprawdzianu, egzaminu 
gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe i egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań 
zewnętrznych i wewnętrznych 

Uczniowie 
nabywają 

wiadomości  
i umiejętności 

określone  
w podstawie 
programowej 

Gimnazjum Nr 2  
w Tarnowie 

A B A 
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W Gimnazjum Nr 2 bardzo wysoki stopień otrzymała szkoła w wymaganiach „Szkoła lub placówka 
wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji” i „Uczniowie nabywają 
wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”, a stopień wysoki w wymaganiu 
„Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników 
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań 
zewnętrznych i wewnętrznych”. 
 

 przedszkola w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej 
państwa  
 

Nazwa szkoły Dzieci są aktywne 

Przedszkole 
realizuje koncepcję 

pracy 
ukierunkowaną na 

rozwój dzieci 

Przedszkole wspomaga 
rozwój dzieci,  

z uwzględnieniem ich 
indywidualnej sytuacji 

Przedszkole Publiczne nr 1 
z oddziałami 
integracyjnymi w Tarnowie 

B B B 

Przedszkole Publiczne Nr 3 
w Tarnowie 

B B B 

Przedszkole Publiczne nr 19 
w Tarnowie 

B B B 

Przedszkole Publiczne Nr 
20 w Tarnowie 

A B B 

Przedszkole Publiczne Nr 
24 w Tarnowie 

B B B 

Badane przedszkola w wymaganiach wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej 
państwa otrzymały stopień wysoki. Jedno przedszkole (Przedszkole Publiczne Nr 20) w wymaganiu 
„Dzieci są aktywne” otrzymało stopień bardzo wysoki. 
 
– przedszkola w zakresie wymagań wybranych przez kuratora oświaty  
 

Nazwa szkoły 

Dzieci nabywają 
wiadomości  

i umiejętności 
określone  

w podstawie 
programowej 

Dzieci są 
aktywne 

Procesy wspomagania 
rozwoju i edukacji 

dzieci są 
zorganizowane  

w sposób sprzyjający 
uczeniu się 

Zarządzanie 
przedszkolem 

służy jego 
rozwojowi 

Przedszkole 
Publiczne Nr 12  
w Tarnowie 

C B C C 

Przedszkole 
Publiczne Nr 17  
w Tarnowie 

B A A B 

Przedszkole 
Publiczne Nr 26  
w Tarnowie 

B B A B 

 
Dwa Przedszkola w wymaganiach wskazanych przez kuratora oświaty otrzymały stopień wysoki lub 
bardzo wysoki. Jedno przedszkole (Przedszkole Publiczne Nr 12) otrzymało stopień średni 
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z 3 wymagań. Jedno przedszkole (Przedszkole Publiczne Nr 17) otrzymało stopień bardzo wysoki 
z dwóch wymagań. 
W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzono 4 kontrole planowe. W 2 przedszkolach - 1 kontrola, 
w 4 szkołach podstawowych – 3 kontrole, w 4 gimnazjach – 2 kontrole, w 3 liceach 
ogólnokształcących – 1 kontrola oraz 1 kontrolę w poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
 
Zakres kontroli planowych: 
1. Kontrola realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego 

w zakresie zgodności: 
 zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach 

i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkół oraz warunkami i sposobem oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów; 

 zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach 
i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami i sposobem oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów; 

 organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III szkół podstawowych z ramowymi 
planami nauczania 
 – kontrole przeprowadzono w 7 szkołach: 
1) Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tarnowie, 
2) Gimnazjum Nr 6 im. Jana Pawła II w Tarnowie, 
3) Gimnazjum Dwujęzyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie, 
4) II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie, 
5) VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, 
6) Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 

w Tarnowie, 
7) XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie 
w wyniku przeprowadzonych kontroli w podanym zakresie nie wydano zaleceń. 
 

2. Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych 
 i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem  
– kontrole przeprowadzono w 3 szkołach:  

1) Szkoła Podstawowa Nr 18 w Tarnowie, 
2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcącym nr 5 w Tarnowie, 
3) Gimnazjum Nr 1 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

nr  5 w Tarnowie 
w wyniku przeprowadzonych kontroli w podanym zakresie nie wydano zaleceń. 
 

3. Kontrola w zakresie zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju 
tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych przedszkolach, szkołach 
podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i 
integracyjnymi 
– kontrole przeprowadzono w 1 szkole podstawowej i 2 przedszkolach: 

1) Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 w Tarnowie, 
2) Przedszkole Publiczne nr 31 w Tarnowie, 
3) Przedszkole Publiczne Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie 

w wyniku przeprowadzonych kontroli w podanym zakresie nie wydano zaleceń. 
 
4. Kontrola w zakresie zgodności wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego  
z obowiązującymi przepisami prawa 
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– kontrolę przeprowadzono w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie w wyniku, 
której wydano 3 zalecenia: 
1) Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające 
działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 
1072). W orzeczeniu należy wskazać z uwagi na jaki rodzaj niepełnosprawności dziecka, 
w tym stopień upośledzenia umysłowego, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie 
niedostosowaniem społecznym, zachodzi potrzeba stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy. Określenie powodu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
musi być zgodne z przepisami § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych 
przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2014 r. 392) oraz § 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych 
lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414).  

2) Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające 
działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 
1072). W przypadku występowania co najmniej dwóch niepełnosprawności, o których mowa 
w przepisach § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 
2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych 
przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2014 r. 392) oraz § 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych 
lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414), w określeniu powodu wydania orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego należy wskazać niepełnosprawności sprzężone, w tym 
wskazać współwystępujące niepełnosprawności.  

3) Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające 
działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 
1072). 

 
W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzono kontrole doraźne na skutek interwencji rodziców 
uczniów lub samych uczniów oraz na polecenie kuratora. Kontrole przeprowadzono w 3 szkołach 
podstawowych (po 1 kontroli), 1 gimnazjum (1 kontrola), 2 technikach (3 kontrole), 4 liceach 
ogólnokształcących (6 kontroli) i w Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego (1 kontrola).  
Razem przeprowadzono 14 kontroli doraźnych w 11 szkołach i placówkach, w wyniku których 
wydano 10 zaleceń 6 dyrektorom.  
 
Kontrole doraźne dotyczyły:  

 udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczennicy;   
 Kontrolę przeprowadzono w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie, w wyniku 

której wydano dyrektorowi następujące zalecenia: 
1) Zaleca się w przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1–5, 
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zaplanowanie i koordynowanie przez wychowawcę udzielania uczniowi pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenia formy udzielania tej pomocy, okresu ich 
udzielania oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, we 
współpracy z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz – w zależności od potrzeb – 
z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami, 
zgodnie z § 10 oraz § 19 ust. 5 i 7 rozporządzenia 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). 

2) Zaleca się, aby dyrektor szkoły niezwłocznie informował pisemnie, w sposób przyjęty 
w szkole, rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o potrzebie objęcia ucznia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną oraz o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy 
pomocy będą realizowane, zgodnie z § 22, ust 1 i 2 rozporządzenia 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). 

3) Zaleca się, aby nauczyciel matematyki dostosował wymagania edukacyjne, o których mowa  
w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia, a także na początku każdego roku szkolnego 
informował uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do 
otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania 
i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, zgodnie z art. 44c, ust. 2 i art. 
44b, ust. 8 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, ze zm.). 

4) Zaleca się dyrektorowi szkoły, w ramach sprawowanego przez niego nadzoru 
pedagogicznego, wyegzekwowanie od nauczyciela matematyki obowiązek 
indywidualizowania pracy z uczniem odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zgodnie z art. 44c, ust. 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.). 

5) Zaleca się dyrektorowi szkoły, w ramach sprawowanego przez niego nadzoru 
pedagogicznego, wyegzekwowanie od nauczyciela matematyki wywiązywania się 
z obowiązku przestrzegania ustaleń zawartych przez niego w dostosowaniach wymagań 
edukacyjnych i kryteriach wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, w odniesieniu do uczniów 
wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z art. 39, ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz 
§ 5, ust. 1 rozporządzenia 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). 
 

 organizacji zajęć dodatkowych oraz pozalekcyjnych wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty 
Nauczyciela oraz sprawowania nadzoru dyrektora szkoły nad realizacją tych zajęć, 

 przestrzegania przepisów prawa w zakresie organizacji wolontariatu w szkole, zgodnie z ustawą 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 96, poz. 873); 
Kontrole przeprowadzono w Technikum Nr 9 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych 
w Tarnowie w związku ze skargą na dyrektora szkoły. Przeprowadzone kontrole nie potwierdziły 
zarzutów przedstawionych w skardze i nie wydano dyrektorowi zaleceń.  

 realizacji przez dyrektora szkoły procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, 
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 realizacji przepisów prawa w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie     
 organizacji wycieczki szkolnej, 

 realizacji zajęć zgodnie z ramowym planem nauczania;  
Kontrole przeprowadzono w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie. W wyniku 
przeprowadzonych kontroli nie wydano dyrektorowi zaleceń.  

 oceny warunków realizacji podstawy programowej w edukacji wczesnoszkolnej; 
Kontrole przeprowadzono w Szkole Podstawowej Nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 
w Tarnowie, w wyniku której wydano dyrektorowi następujące zalecenia: 

1) Zaleca się podjąć działania, aby spełnione zostały zalecane warunki realizacji podstawy 
programowej określone w pkt. 3 i pkt 4 załącznika Nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 
27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 977). 

 zgodności trybu oceniania zachowania z przepisami prawa oświatowego; 
Kontrole przeprowadzono w V Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, w związku ze skargą 
rodzica. Przeprowadzona kontrola potwierdziła zarzuty postawione w skardze i wydano 
dyrektorowi następujące zalecenie: 
1) W trybie natychmiastowym przeanalizować zgodność trybu ustalania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania uczennicy z przepisami prawa oświatowego, za rok szkolny 
2014/2015 i ewentualnie powołać komisję do jej ponownego ustalenia. 

 realizacji przez dyrektora przepisów prawa w zakresie zatrudniania nauczycieli zgodnie 
z kwalifikacjami; 
Kontrolę przeprowadzono w Tarnowskiem Centrum Kształcenia Praktycznego, w związku ze 
skargą. Przeprowadzona kontrola nie potwierdziła zarzutów i nie wydano dyrektorowi zaleceń. 
Kontrolę w tym samym zakresie przeprowadzono również XX Liceum Ogólnokształcącym 
z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Tarnowie w wyniku której 
wydano dyrektorowi następujące zalecenie: 

1) Zaleca się zatrudnienie nauczyciela posiadającego kwalifikacje do prowadzenia zajęć 
z przedmiotu wiedza o kulturze, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 
12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 
wykształcenia lub ukończenia zakładu kształcenia (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1207) 

 przestrzegania przepisów prawa w zakresie realizacji podstawy programowej z chemii 
i matematyki; 
Kontrolę przeprowadzono w Gimnazjum Dwujęzycznym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 
w Tarnowie, w wyniku której wydano dyrektorowi następujące zalecenie: 

1) W oparciu o Art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) zaleca się dyrektorowi wzmożenie nadzoru 
pedagogicznego nad realizacją podstawy programowej z chemii i matematyki zgodnie 
z Załącznikiem nr 4 rozporządzenia MENiS z dnia 27.VIII. 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977, ze zm.). 

Kontrolę o podobnej tematyce dotyczącej realizacji podstawy programowej z matematyki 
przeprowadzono II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 
w Tarnowie w związku ze skargą rodziców i uczniów.  Przeprowadzona kontrola potwierdziła 
zarzuty i wydano dyrektorowi następujące zalecenie: 

1) Uwzględniając zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, zaleca się zorganizowanie zajęć 
zwiększających szanse edukacyjne uczniów mających trudności w nauce matematyki oraz dla 
uczniów, którzy mają szczególne zdolności matematyczne zgodnie z zalecanymi warunkami 
i sposobem realizacji podstawy programowej z matematyki, o których mowa w Załączniku nr 
4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 
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podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977, ze zm.). 

 przestrzegania kompetencji Rady Rodziców przez dyrektora szkoły w zakresie określonym 
ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.); 
Kontrolę przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 3 w Tarnowie w związku ze skargą rodzica 
ucznia.  Przeprowadzona kontrola nie potwierdziła stawianych zarzutów i nie wydano dyrektorowi 
zaleceń. 

 zapewnienia bezpieczeństwa i poszanowania godności osobistej ucznia; 
Kontrolę przeprowadzono w Szkole Podstawowej Nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 
w Tarnowie w związku ze skargą rodzica ucznia. Przeprowadzona kontrola nie potwierdziła 
stawianych zarzutów i nie wydano dyrektorowi zaleceń. 

 
Ponadto w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 
zorganizowano 2 spotkania z dyrektorami, które miały na celu przekazanie informacji dotyczących 
podsumowania wyników nadzoru oraz zmian w przepisach prawa w podziale na dyrektorów 
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. W spotkaniach tych 
uczestniczyło średnio ok. 80% dyrektorów, najmniej dyrektorów ze szkół ponadgimnazjalnych średnio 
ok. 50%. 
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Podsumowanie 
 
Miasto Tarnów konsekwentnie wspiera edukację na każdym etapie kształcenia. Mocną stroną 
tarnowskiej oświaty jest: 
 
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). Od kilku lat miasto czyni starania o wzmocnienie szkolnictwa zawodowego  
w kierunku podniesienia atrakcyjności szkół zawodowych, a także wyposażenia uczniów  
w kwalifikacje ułatwiające znalezienie miejsca na rynku pracy.  
 
2. Wysoki nabór do szkół.  
Utrzymywanie wysokiego, jak na dzisiejsze realia demograficzne, naboru uczniów do szkół. 
  
3. Systematyczne Inwestowanie w lepszą bazę edukacyjną.  
W roku budżetowym 2014 wydatki na oświatę stanowiły 45,41 % w ogólnych wydatkach budżetu 
miasta Tarnowa. Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-
rekreacyjnych podlega ciągłej modernizacji. Corocznie podejmowane są działania inwestycyjne 
mające na celu podwyższanie jakości bazy edukacyjnej. W 2014 r. na remonty i inwestycje, w tym 
termomodernizację szkół (poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej) 
oraz zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę ponad 5 mln zł. Tarnów to pierwsze małopolskie 
miasto, które oddało w ręce swoich mieszkańców możliwość decydowania o podziale części 
publicznych pieniędzy w ramach tzw. „Budżetu Obywatelskiego”. W drugiej edycji na rok 2014 r. 
wybranych zostało 6 projektów oświatowych. W trzeciej edycji na rok 2015 r. mieszkańcy Tarnowa 
wybrali 12 inwestycji oświatowych. 

 
4. 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 LO – 2 miejsce w Polsce). 
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 2015 r. po raz kolejny najzdolniejsi uczniowie uzyskali tytuł Prymusa Tarnowa. 
 
5. Większa integracja środowiska lokalnego w aktywności na rzecz wychowania młodego 

pokolenia. 
W odpowiedzi na wyzwania roku szkolnego 2014/2015 zadaniem głównym była kontynuacja 
systemowych działań Miasta Tarnowa z naciskiem na pogłębienie współpracy z rodzicami  
i wzmacnianie funkcji wychowawczej szkoły i 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  
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i młodzieży. W realizacji jest uchwalony przez Radę Miejską „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 
dla Miasta Tarnowa na lata 2014-2015”. 
 

6. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna 
Statystyczny nauczyciel Tarnowa w 2014 r. to: nauczyciel wykwalifikowany z wykształceniem 
wyższym magisterskim, kobieta (77% K, 23% M), średnio z 18-to letnim stażem pracy i ma najwyższy 
stopień awansu zawodowego (jest nauczycielem dyplomowanym). 
Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami, 
gmina co rocznie dokonuje nakładów w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W 2014 r. 
priorytetami były: logopedia oraz doradca zawodowy, terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka. Ponadto tarnowski samorząd dba o nagradzanie najlepszych nauczycieli poprzez 
przyznawane co rocznie Nagrody Prezydenta Miasta Tarnowa (2014 r. - nagrodzonych 107 
nauczycieli, 2015 r. - nagrodzonych 107 nauczycieli).  
Wśród innych wyróżnień należy wymienić: 

 Pani Wiesława Krysa (SP nr 17) w Tarnowie zajęła I miejsce w kategorii szkół podstawowych  
w Konkursie „Kreatywny Nauczyciel”, zorganizowanym przez MCDN  pod honorowym patronatem 
Marka Sowy – Marszałka Województwa Małopolskiego i Aleksandra Palczewskiego – 
Małopolskiego Kuratora Oświaty (wyróżnienie  tytułem 25.05.2015 r. podczas uroczystości 
ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom w Krakowie w siedzibie Małopolskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

  Pani Iwona Kapa, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej (SP nr 18) w Tarnowie została 
uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznawaną przez Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego osobom wyróżniającym się w tworzeniu i upowszechnianiu kultury. 
Wyróżnienie odebrała podczas 30. Małopolskiego Przeglądu Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę 
Zająca Poziomki. 

 
7. Wspomaganie procesu edukacji i podwyższanie jego jakości poprzez realizację licznych 

programów i projektów 
W 2014 r. realizowano systemowe projekty: Tarnowska Inicjatywa Oświatowa e-ducaTIO, 
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Ponadto na przestrzeni kilku ostatnich lat 
tarnowskie szkoły chętnie włączały się w projekty edukacyjne polegające na współpracy ich 
wychowanków z uczniami z innych europejskich miast. Dotyczyły one wymiany młodzieży oraz 
udziału w zagranicznych praktykach zawodowych. W 2014 r. realizowany był program Comenius 
„Uczenie się przez całe życie”, program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Inne 
programy to: 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 Tarnowianina" – edukacja zdrowotna, profilaktyka nadwagi  
i otyłości oraz korekcja wad postawy dzieci i młodzieży, udzielanie pierwszej pomocy (w całości 
finansowany ze środków gminy, łączny koszt programu ok. 200 tys. zł). 
 

8. Możemy się pochwalić… 
Tygodnik "Polityka" sprawdził, jak żyje się w 66 polskich miastach i obliczył Indeks Jakości Życia na 
podstawie "Better Life Index" OECD. Pod uwagę wzięto aż 25 różnych kryteriów, składających się na 
11 kategorii. W przypadku każdego kryterium miasto z najlepszym wynikiem otrzymywało 100 
punktów, a to z najgorszym – 0. 
Według rankingu najlepszym miastem pod względem edukacji okazał się Tarnów, który zdobył 82 
punkty. Jako kryterium brano pod uwagę: wydatki na oświatę w przeliczeniu na mieszkańca (GUS), 
odsetek dzieci w wieku trzech i czterech lat objętych wychowaniem przedszkolnym (GUS), średni 
wynik z egzaminu gimnazjalnego w częściach: język polski i matematyka (Okręgowe Komisje 
Egzaminacyjne).   


