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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 2016 r. poz. 446 z poźn. zm.), 

 ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z poźn. zm.), 

 ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z  2016 r. poz. 1379 z poźn. 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 2015/2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2015/2016 była organem prowadzącym 68 szkół i placówek 
oświatowych. Zaznaczyć należy, że Technikum Nr 11 w trakcie trwania roku szkolnego na mocy 
uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XXI/232/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. zostało włączone do 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.  
 
Tab. Liczba szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa w latach 2010-2016. 
Zestawienie dotyczy samodzielnych szkół i placówek. 

Typ szkoły/placówki 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Przedszkola 
Publiczne 

28 28 25 24 24 24 

Szkoły Podstawowe 12 11 10 10 10 10 

Gimnazja 5 4 4 4 4 4 

Licea 
Ogólnokształcące 6 5 5 5 5 5 

Technika 0 0 0 1 1 1 

Zespoły Szkół 18 19 19 16  16  16  

Szkoły specjalne  4 4 3 3 3 3 

Pozostałe placówki  5 5 5 5 5 5 

Razem 78 76 71 68 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 
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14. Przedszkole Publiczne Nr 20 
15. Przedszkole Publiczne Nr 21 
16. Przedszkole Publiczne Nr 24 
17. Przedszkole Publiczne Nr 26 
18. Przedszkole Publiczne Nr 27 
19. Przedszkole Publiczne Nr 29 
20. Przedszkole Publiczne Nr 31 
21. Przedszkole Publiczne Nr 32  
22. Przedszkole Publiczne Nr 33 
23. Przedszkole Publiczne Nr 34 
24. Przedszkole Publiczne Nr 35 z Oddziałem Integracyjnym 
 
- szkoły podstawowe samodzielne – w liczbie 10: 
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Konarskiego 
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej 
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki 
4. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
5. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orląt Lwowskich 
6. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki 
7. Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej 
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. Zespół 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  
  - 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 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących 
 - Gimnazjum Specjalne dla Niesłyszących i Słabo Słyszących 
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla Niesłyszących i Słabo Słyszących 
 - Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niesłyszących i Słabo Słyszących 
 - 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 i Ustawicznego.  
 
W roku szkolnym 2015/2016 podjęte zostały uchwały dotyczące publicznych przedszkoli, gimnazjów 
 i szkół ponadgimnazjalnych: 

 UCHWAŁA Nr V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie 
zmiany nazwy XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi wchodzącego  
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie 
oraz zmian w akcie założycielski; 

 UCHWAŁA Nr V/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta 
Tarnowa jest organem prowadzącym; 

 UCHWAŁA Nr XIX/205/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 grudnia 2015 r.  
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których 
Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym; 

 UCHWAŁA Nr XIX/206/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 grudnia 2015 r.  
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych gimnazjów, dla których Gmina 
Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym; 
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 UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 stycznia 2015 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 1  
w Tarnowie; 

 UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 stycznia 2015 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 2  
w Tarnowie; 

 UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 stycznia 2015 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 4  
w Tarnowie; 

 UCHWAŁA NR V/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 stycznia 2015 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 6  
w Tarnowie; 

 UCHWAŁA NR V/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 stycznia 2015 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 7  
w Tarnowie; 

 UCHWAŁA NR V/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 stycznia 2015 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 8  
w Tarnowie; 

 UCHWAŁA NR V/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 stycznia 2015 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 9  
w Tarnowie; 

 UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 stycznia 2015 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 10  
w Tarnowie; 

 UCHWAŁA NR V/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 stycznia 2015 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 11  
w Tarnowie; 

 UCHWAŁA NR VIII/82/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 23 kwietnia 2015 r.  
w sprawie zmiany nazwy Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnowie oraz 
zmian  
w akcie założycielskim; 

 UCHWAŁA NR XI/115/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 czerwca 2015 r.  
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla 
uzdolnionych uczniów. 

Oprócz powyższych publicznych przedszkoli, szkół, zespołów szkół i placówek oświatowych, których 
organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tarnowa, na terenie miasta działa także 71 niepublicznych 
szkół prowadzonych przez 35 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. Zespół Szkolno-Przedszkolny Sacre Coeur - Przedszkole Niepubliczne Sacre Coeur, 
7. Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Św. Rodziny, 
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8. Przedszkole Niepubliczne Sióstr Serafitek, 
9. Przedszkole Niepubliczne Pałacyk Malucha, 
10. Przedszkole Niepubliczne Szkrab, 
11. Przedszkole Niepubliczne Promyczek, 
12. Przedszkole Niepubliczne „Oxfordzik”, 
13. Przedszkole Niepubliczne „Bajka”, 
14. Przedszkole niepubliczne o profilu artystycznym Start, 
15. Niepubliczne Przedszkole Specjalne Polskiego Stowarzyszenia. na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym. 
 
- niepubliczne punkty przedszkolne – w liczbie 1: 
1.   Punkt Przedszkolny Przedszkolinek,    
 
- niepubliczne szkoły podstawowe – w liczbie 7: 
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. Zespół Szkół Katolickich- Katolicka Szkoła Podstawowa, 
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny Sacre Coeur –Szkoła Podstawowa Sacre Coeur. 

 
- niepubliczne gimnazja – w liczbie 12: 
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. Zespół Szkół Katolickich -Katolickie Gimnazjum, 
12. Prywatne gimnazjum specjalne Libertia dla młodzieży przy MOS Libertia. 
 
- 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 6: 
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, 
6. Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 
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- niepubliczne szkoły zawodowe dla młodzieży i dorosłych – w liczbie 5: 
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. Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, 
5. Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych - Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 

pracy. 
 
- niepubliczne szkoły policealne dla dorosłych – w liczbie 17: 
1. Niepubliczna Szkoła Biznesu, 
2. Centrum Nauki i Biznesu „Żak” - Policealna Szkoła Kosmetyki, 
3. Centrum Nauki i Biznesu „Żak” - Policealna Szkoła Rachunkowości, 
4. Centrum Nauki i Biznesu „Żak” - Policealna Szkoła Informatyki, 
5. Centrum Nauki i Biznesu „Żak” - Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu, 
6. Centrum Nauki i Biznesu „Żak” - Policealna Szkoła Prawa i Administracji, 
7. Centrum Nauki i Biznesu „Żak” - Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 
8. Centrum Nauki i Biznesu „Żak” - Policealna Szkoła Medyczna, 
9. Centrum Nauki i Biznesu „Żak” - Policealna Szkoła Opieki Medycznej, 
10. „Cosinus” - Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus, 
11. „Cosinus” - Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus I”, 
12. „Cosinus” - Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus, 
13. „Cosinus” - Policealna Szkoła Medyczna, 
14. Sigma - Policealna Szkoła Zawodowa, 
15. Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych, 
16. Prywatna Policealna Szkoła Libertia dla Młodzieży, 
17. Prywatna Policealna Szkoła Libertia dla Dorosłych, 

 
- 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 2: 
1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Centrum Wspierania Rozwoju”, 
2. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Stowarzyszenia „Ich Lepsze Jutro”. 
 
- Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – w liczbie 1: 
1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Libertia. 

 
W ciągu roku zakończyły działalność: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz 

Niepubliczne Technikum Zawodowe w Rzemieślniczym Centrum Szkół Zawodowych Izby 
Rzemieślniczej a także Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu „COBRA”. 
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2. Liczba uczniów 
 
Ogólna liczba uczniów w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa  
na koniec roku szkolnego 2015/2016 wynosiła 21.318 uczniów (bez szkół specjalnych, placówek 
oświatowych i szkół dla dorosłych).  

 
Tab. Liczba uczniów w szkołach łącznie według typów szkół w roku szkolnym 2015/2016.  

Typ składowej 2014/2015 2015/2016 

przedszkola  3276 3031 

szkoły podstawowe 5368 5538 

gimnazja 3059 3046 

licea ogólnokształcące i plastyczne 4825 4719 

technika  4057 4043 

zasadnicze szkoły zawodowe 849 941 

Suma: 21434 21318 

szkoły policealne i dla dorosłych 524 523 

szkoły specjalne 381 387 

Suma końcowa: 22339 22228 

 
- Przedszkola Publiczne 

 
Tab. Liczba dzieci w przedszkolach publicznych w roku szkolnym 2015/2016 w porównaniu z rokiem 
poprzednim. 

Wyszczególnienie 2014/2015 2015/2016 

1. Przedszkole Publiczne Nr 1 85 86 

2. Przedszkole Publiczne Nr 3 95 96 

3. Przedszkole Publiczne Nr 4 56 51 

4. Przedszkole Publiczne Nr 5 105 98 

5. Przedszkole Publiczne Nr 6 122 122 

6. Przedszkole Publiczne Nr 8 226 216 

7. Przedszkole Publiczne Nr 12 148 135 

8. Przedszkole Publiczne Nr 13 100 91 

9. Przedszkole Publiczne Nr 14 145 141 

10. Przedszkole Publiczne Nr 15 100 98 

11. Przedszkole Publiczne Nr 17 125 125 

12. Przedszkole Publiczne Nr 18 97 96 

13. Przedszkole Publiczne Nr 19 122 126 

14. Przedszkole Publiczne Nr 20 108 107 

15. Przedszkole Publiczne Nr 21 125 119 

16. Przedszkole Publiczne Nr 24 150 153 

17. Przedszkole Publiczne Nr 26 125 125 

18. Przedszkole Publiczne Nr 27 47 44 

19. Przedszkole Publiczne Nr 29 146 148 

20. Przedszkole Publiczne Nr 31 149 138 

21. Przedszkole Publiczne Nr 32 177 171 

22. Przedszkole Publiczne Nr 33 143 145 

23. Przedszkole Publiczne Nr 34 250 230 

24. Przedszkole Publiczne Nr 35 179 170 
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25. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 25 0 

26. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 3 37 0 

27. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 5 24 0 

28. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 8 17 0 

29. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 11 25 0 

30. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 23 w ZSO4 23 0 

Razem wszystkie: 3276 3031 

 
 
- Szkoły Podstawowe 

 
Tab. Liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 w porównaniu  
z rokiem poprzednim. 

Wyszczególnienie 2014/2015 2015/2016 

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 272 300 

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 341 345 

3. Szkoła Podstawowa Nr 5 314 336 

4. Szkoła Podstawowa Nr 8 487 490 

5. Szkoła Podstawowa Nr 9 565 600 

6. Szkoła Podstawowa Nr 10 112 127 

7. Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 160 174 

8. Szkoła Podstawowa Nr 14 393 405 

9. Szkoła Podstawowa Nr 15 437 450 

10. Szkoła Podstawowa Nr 18 576 559 

Razem samodzielne: 3657 3786 

11. Szkoła Podstawowa Nr 1 w ZSO Nr 5 453 458 

12. Szkoła Podstawowa Nr 17 w ZSO Nr 1 349 367 

13. Szkoła Podstawowa Nr 20 w ZSS 402 398 

14. Szkoła Podstawowa Nr 23 w ZSO Nr 4 276 288 

15. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w ZSMuz 231 241 

Razem w zespołach: 1711 1752 

Razem wszystkie: 5368 5538 

 
- Gimnazja 

 
Tab. Liczba uczniów w gimnazjach w roku szkolnym 2015/2016 w porównaniu z rokiem 
poprzednim. 

Wyszczególnienie 2014/2015 2015/2016 

1. Gimnazjum Nr 2 754 772 

2. Gimnazjum Nr 4 346 349 

3. Gimnazjum Nr 6 299 313 

4. Gimnazjum Nr 11 521 459 

Razem samodzielne: 1920 1893 

5. Gimnazjum Nr 1 w ZSO Nr 5 115 125 
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6. Gimnazjum Nr 7 w ZSO Nr 6 128 138 

7. Gimnazjum Nr 8 w ZSO Nr 4 125 120 

8. Gimnazjum Nr 9 w ZSS 227 244 

9. Gimnazjum Nr 10 w ZSO Nr 1 255 240 

10. Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO Nr 2 165 169 

11. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia  w  ZSMuz 53 53 

12. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZSP 71 64 

Razem w zespołach: 1139 1153 

Razem wszystkie: 3059 3046 

 
- Szkoły ponadgimnazjalne 
 
Tab. Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 w porównaniu  
z rokiem poprzednim. 

Wyszczególnienie: 2014/2015 2015/2016 

1. I Liceum Ogólnokształcące 851 875 

2. III Liceum Ogólnokształcące 911 915 

3. V Liceum Ogólnokształcące  409 366 

4. VII Liceum Ogólnokształcące 489 467 

5. XVI Liceum Ogólnokształcące  334 374 

Razem LO samodzielne: 2994 2997 

6. II Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 2 497 475 

7. IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 1 655 597 

8. VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 92 45 

9. VII Liceum Ogólnokształcące w ZST 0 0 

10. IX Liceum Ogólnokształcące w CKZiU 0 0 

11. XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT 327 344 

12. XV Liceum Ogólnokształcące w ZSEO 0 0 

13. XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSB 0 0 

14. XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w ZSO 6 72 62 

15. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w ZSMuz 26 35 

16. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych  w ZSP 43 42 

17. Liceum Plastyczne w ZSP 119 122 

Razem LO w zespołach: 1831 1722 

Razem licea ogólnokształcące: 4825 4719 

1. Technikum Nr 1 w ZST 631 697 

2. Technikum Nr 2 w CKZiU 256 200 

3. Technikum Nr 3 w ZSE-G 696 706 

4. Technikum Nr 4 w ZSM-E 722 746 

5. Technikum Nr 5 w ZSOiT 424 443 

6. Technikum Nr 6 w ZST-Z 389 341 
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7. Technikum Nr 7 w ZSB 431 427 

8. Technikum Nr 9 w ZSE-O 479 483 

9. Technikum Nr 11 w CKZiU 29 0 

Razem technika: 4057 4043 

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w CKZiU 308 332 

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w ZSME 0 0 

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w ZSE-G 132 151 

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 w ZST-Z 200 207 

5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 w ZSB 209 251 

6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 w ZSOiT 0 0 

7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 w ZSEO 0 0 

Razem zasadnicze szkoły zawodowe: 849 941 

Razem wszystkie: 9 731 9 703 

 
- Szkoły Policealne i dla dorosłych 
 
Tab. Liczba uczniów w szkołach policealnych i dla dorosłych w roku szkolnym 2015/2016  
w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Wyszczególnienie: 2014/2015 2015/2016 

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKU w CKZiU 96 69 

2. Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w ZSEO 0 0 

3. Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2 w ZSB 0 0 

4. Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 w CKU w CKZiU 372 418 

5. Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 4 w ZSOiT 0 0 

6. Policealne Zawodowe Studium Plastyczne w ZSP 37 36 

Razem szkoły dla dorosłych: 505 523 

1. Szkoła Policealna Nr 1 w ZSO Nr 4 0 0 

2. Szkoła Policealna Nr 2 w ZST  19 0 

3. Szkoła Policealna Nr 3 w ZSME 0 0 

4. Szkoła Policealna Nr 4 w ZSEG 0 0 

5. Szkoła Policealna Nr 5 w CKZiU 0 0 

Razem szkoły policealne dla młodzieży: 19 0 

Razem wszystkie: 524 523 

 
- Szkoły specjalne 

 
Tab. Liczba uczniów w szkołach specjalnych w roku szkolnym 2015/2016 w porównaniu z rokiem 
poprzednim. 

Wyszczególnienie 2014/2015 2015/2016 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-

Wychowawczy 

Przedszkole Specjalne 17 22 

Szkoła Podstawowa Specjalna 67 73 

Gimnazjum Specjalne  56 40 

Rewalidacja głęboko upośledzonych  42 37 
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Zasadnicza Szkoła Zawodowa  26 35 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy 60 52 

Internat 58 65 

Razem: 330 324 

Zespół Szkół 
Specjalnych dla 

Niesłyszących i Słabo 
Słyszących 

Szkoła Podstawowa Specjalna dNiSS 18 17 

Gimnazjum Specjalne dNiSS 9 21 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dNiSS 11 15 

Liceum Ogólnokształcące Specjalne dNiSS  9 4 

Technikum Specjalne dNiSS 6 6 

Razem: 53 63 

Razem wszystkie: 383 387 

 
W 2 tarnowskich szpitalach funkcjonuje Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych (ZSSP) a w nim 5 
oddziałów specjalnych dla dzieci i uczniów chorych, w tym 1 łączony przedszkolny, 3 szkoły 
podstawowej (na oddziałach: wewnętrznym, chirurgicznym, laryngologicznym, okulistycznym, 
ortopedycznym i rehabilitacyjnym), 1 łączony gimnazjalny.  Nauka odbywa się przy łóżku dziecka.  
W roku szkolnym 2015/2016 miał miejsce spadek o 1 (rezygnacja dyrektora szpitala ze szkoły na 
oddziale zakaźnym). 
Rzeczywista liczba uczniów, która przewinęła się przez ZSSP od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia  
2016 r. wyniosła ogółem 1515:  w tym Przedszkole - 519, Szkoła Podstawowa - 631, Gimnazjum 365.    
 
- 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, 
3) zajęć pozaszkolnych organizowanych przez Pałac Młodzieży, 
4) zajęć praktycznych i praktyk zawodowych organizowanych przez Tarnowskie Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (dot. uczniów szkół ponadgimnazjalnych). 
 
Tab. Liczba uczniów i wychowanków w pozostałych placówkach oświatowych w roku szkolnym 
2015/2016 w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Wyszczególnienie 2014/2015 2015/2016 

Pozostałe placówki 

Bursa Międzyszkolna 280 280 

Pałac Młodzieży 2950 3047 

Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Ustawicznego 791 791 

Razem: 4021 4118 

 
 
3. Nabór do szkół i przedszkoli 
 
Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy  
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) zwana powszechnie ustawą 
rekrutacyjną, która wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół.  
W roku szkolnym 2015/2016 odbyła się promocja do szkół i przedszkoli w związku z nadchodzącym 
naborem na rok szkolny 2016/2017. Nabór do tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli po 
raz kolejny był przeprowadzony z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru. Natomiast  nabór 
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do szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 przeprowadzany został w oparciu  
o  rekrutację tradycyjną tzn. w formie papierowej.  
 

 Rekrutacja do przedszkoli 
  
Łączna liczba przyjętych dzieci do oddziałów przedszkolnych  na rok szkolny 2016/2017 wyniosła 3168  

dzieci w tym: 

 

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

> 6 -latki 
więcej 

35 637 815 876 792 13 

W roku szkolnym 2016/17 obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego miały dzieci  

6 -letnie ur. w 2010 r. Tarnowskie przedszkola zapewniły miejsca wszystkim chętnym dzieciom. 

 

 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 
zgodnie z nowymi zasadami rekrutacji na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmowane 
były dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponowała wolnymi miejscami. 
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły 
podstawowej mogli być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej 
publicznej szkoły podstawowej brane były pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, 
 z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz 
lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznał określoną liczbę 
punktów oraz określił dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. 
W związku z powyższym organ podjął uchwałę w tym zakresie:  
1)      Uchwała Nr XIX/205/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta 
Tarnowa jest organem prowadzącym, 

 
W 2016 r. obowiązek szkolny objął dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2009 r.  
(7-latki). Do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 powtórnie zostało 
zapisanych dziewięciu  7 – latków.  
Do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 zostało zapisanych 67 6 – latków. 
Z kolei do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 przyjęto 792 dzieci 6 – letnich. 
Tarnowskie podstawówki zapewniły miejsca wszystkim chętnym dzieciom. Jako główne cele do 
realizacji w związku z nadejściem nowego roku szkolnego przyjęły: 

 zapewnienie pełnej opieki świetlicowej, 

 organizację zajęć dodatkowych. 
 
Poniższa tabela przedstawia wyniki naboru do szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 
 

Nazwa jednostki 
Ogólna liczba 

przyjętych do klasy 
Liczba 

uruchomionych 

http://edunet.tarnow.pl/res/edunet_portal/portalbu/aktual_2016/uchwa_a_nr_xix_205_2015_z_dn._29.12.2015_r_sp.pdf
http://edunet.tarnow.pl/res/edunet_portal/portalbu/aktual_2016/uchwa_a_nr_xix_205_2015_z_dn._29.12.2015_r_sp.pdf
http://edunet.tarnow.pl/res/edunet_portal/portalbu/aktual_2016/uchwa_a_nr_xix_205_2015_z_dn._29.12.2015_r_sp.pdf
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pierwszej  
r. szk. 2016/2017 

oddziałów 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w ZSO5 38 2 

Szkoła Podstawowa Nr 2 22 1 

Szkoła Podstawowa Nr 3 33 2 

Szkoła Podstawowa Nr 5 26 1 

Szkoła Podstawowa Nr 8 37 2 

Szkoła Podstawowa Nr 9 61 3 

Szkoła Podstawowa Nr 10 14 1 

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 15 1 

Szkoła Podstawowa Nr 14 21 1 

Szkoła Podstawowa Nr 15 43 2 

Szkoła Podstawowa Nr 17  w ZSO1 31 2 

Szkoła Podstawowa Nr 18 54 3 

Szkoła Podstawowa Nr 20 w ZSS 18 1 

Szkoła Podstawowa Nr 23 w ZSO4 22 1 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 
 I Stopnia w Zespole Szkół Muzycznych 

27 2 

Szkoła Podstawowa Specjalna w ZSSdNiSS 1 1 (klasa łączona) 

Szkoła Podstawowa Specjalna w SOSW 4 
2 (1 oddz. 
łączony) 

Suma: 467 28 

 
 

 Rekrutacja do gimnazjów 
 
Zgodnie z określonymi nowymi zasadami rekrutacji, zawartymi w ustawie o systemie oświaty  do 
klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmowani byli z urzędu kandydaci zamieszkali w obwodzie 
danego gimnazjum, oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), młodzież 
zamieszkałą poza obwodem danego gimnazjum, jeśli szkoła dysponowała wolnymi miejscami. 
Zgodnie  z  ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum 
mogli być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej  publicznego 
gimnazjum były brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem 
zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb 
społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznał określoną liczbę punktów oraz określił 
dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. 
W związku z powyższym podjęta zostały stosowna uchwała w tym zakresie: 
1)         Uchwała Nr XIX/206/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do publicznych gimnazjów, dla których Gmina Miasta Tarnowa 
jest organem prowadzącym. 

 
Nabór prowadzony był do oddziałów ogólnodostępnych, dwujęzycznych (Gimnazjum Dwujęzyczne  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i Gimnazjum Nr 6), plastycznych oraz muzycznych. 
Nowością była szeroka oferta w zakresie oddziałów sportowych, gdzie sukcesem zakończyły się 
nabory:  

 w Gimnazjum Nr 11 (piłka koszykowa) składającej się częściowo z uczniów będących 
wicemistrzami małopolski w kategorii chłopcy,  

 w Gimnazjum Nr 2 do klasy ogólnodostępnej - usportowionej z dodatkowymi godzinami 
wychowania fizycznego, z wykorzystaniem obiektów Miejskiego Klubu Sportowego „TARNOVIA”,  

 w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (piłka siatkowa i piłka nożna), 

http://edunet.tarnow.pl/res/edunet_portal/portalbu/aktual_2016/uchwa_a_nr_xix_206_2015_z_dn._29.12.2015_r_g.pdf
http://edunet.tarnow.pl/res/edunet_portal/portalbu/aktual_2016/uchwa_a_nr_xix_206_2015_z_dn._29.12.2015_r_g.pdf
http://edunet.tarnow.pl/res/edunet_portal/portalbu/aktual_2016/uchwa_a_nr_xix_206_2015_z_dn._29.12.2015_r_g.pdf
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 w Gimnazjum Nr 9 w Zespole Szkół Sportowych (piłka nożna i lekka atletyka). 
Tarnowskie gimnazja przyjęły na nowy rok wzrost kompetencji innowacyjności i przedsiębiorczości 
wśród uczniów oraz doradztwo zawodowe przygotowujące ich do podejmowania trafnych decyzji 
edukacyjno-zawodowych. 
 
W wyniku postępowania rekrutacyjnego przyjętych do klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 
2016/2017 zostało 954 uczniów. Szczegółowe informacje przedstawia poniższa tabela: 
 

L.p. Szkoła 

Ogólna 
liczba 

przyjętych 
do klasy 

pierwszej  
r. szk. 

2016/2017 

Liczba 
uruchomionych 

oddziałów 

1.  Gimnazjum Nr 1 w ZSO5 40 2 

2.  Gimnazjum Nr 2 226 8 

3.  Gimnazjum Nr 4 135 5 

4.  Gimnazjum Nr 6 71 3 

5.  Gimnazjum Nr 7 w ZSO6 49 3 

6.  Gimnazjum Nr 8 w ZSO4 21 1 

7.  Gimnazjum Nr 9 w ZSS 120 4 

8.  Gimnazjum Nr 10 w  ZSO1 50 2 

9.  Gimnazjum Nr 11 124 5 

10.  Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO2 60 2 

11.  Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZSP 19 1 

12.  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w ZSM 18 1 

13.  Gimnazjum Specjalne w SOSW 13 
3 

(1 oddz. łączony) 

14.  Gimnazjum w ZSSdNiSS 8 1 

Suma: 954 41 

 
 

 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. 
 
Tarnowska edukacja stwarza tarnowianom oraz osobom spoza miasta atrakcyjną i różnorodną ofertę 
kształcenia. Do głównych celów postawionych przed szkołami ponadgimnazjalnymi zaliczyć należy 
utrzymanie na wysokim poziomie kształcenia w liceach ogólnokształcących, a także dalszy 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) prowadzenie oddziału międzynarodowego w II Liceum Ogólnokształcącym w ZSO2, 
2) realizacja programu „Małopolska Chmura Edukacyjna” (pilotaż w trzech tarnowskich szkołach: 

Technikum Nr 7 w ZSB, IV LO w ZSO1 i II LO w ZSO2), 
3) organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 
4) systemowy projekt „Modernizacja Systemu Doskonalenia Kadr Szkół Zawodowych w Małopolsce”, 

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

5) kształcenie zawodowe w Tarnowie lokalizuje się w kilku nowoczesnych centrach: 
a. charakterze mechaniczno-elektrycznym (Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego  

i Ustawicznego TCKPiU), 
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b. kształcenia plastycznego (Zespół Szkół Plastycznych z możliwością kontynuacji na studiach 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej – Instytut Sztuki), 

c. o charakterze budowlanym (Zespół Szkół Budowlanych we współpracy z Politechniką 
Krakowską - ”Poligon Energooszczędności” jako element „Małopolskiego Laboratorium 
Budownictwa Energooszczędnego”). 

 
W listopadzie 2015 r. po raz piąty zorganizowano Tarnowskie Spotkania Edukacyjne dla młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych w formie targów, tym razem w III Liceum Ogólnokształcącym. Około 800 
osób skorzystało z szansy bezpośredniego kontaktu z 11 uczelniami, które przygotowały 
profesjonalną ofertę.  
 
W kwietniu 2016 r. odbyły się XIII 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. W Targach 
wzięło udział blisko 1924 osób (około 1559 odwiedzających + 365 osób reprezentujących stoiska) 
zainteresowanych ofertą edukacyjną tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych. W ciągu dwóch dni 
rozdano 600 informatorów. Targi odwiedzili uczniowie z 35 gimnazjów z całego subregionu ) i 15 
 z terenu Gminy Miasta Tarnowa. 
Podczas Targów zorganizowano zajęcia informacyjno-doradcze, warsztaty: „Gimnazjalisto – planuj 
przyszłość już dziś”, „Moje decyzje – moja przyszłość”, „Jak wybrać zawód?”, „Poznajemy zawody”. 
 
Po raz kolejny wydano informator z ofertą edukacyjną miejskich placówek oświatowych: „Oferta 
Edukacyjna tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016” w formie książki  
i elektronicznej (http://edunet.tarnow.pl/pl/link/informator).  
Dostępny na stronie www.edunet.tarnow.pl był też drugi informator „Pomoc psychologiczno-
pedagogiczna  dla dzieci i młodzieży w Tarnowie”. 
 
Poprawa efektywności pracy szkół przez rozwijanie innowacji. W roku szkolnym 2015/2016 organ 
prowadzący wyraził zgodę na finansowanie 80 różnych innowacji pedagogicznych, w wymiarze 367 
godzin tygodniowo w tym w:  

- dziewięciu przedszkolach: 13 innowacji pedagogicznych, 48 godzin tygodniowo: w PP  
1 z Oddziałami Integracyjnymi, PP 12, 13, 17, 19, 20, 32, 33 i 34;  

- siedmiu szkołach podstawowych: 19 innowacji, 119 godzin tygodniowo: w SP 5, 8, 9  
z  Oddziałami Integracyjnymi, 10, 17 w  ZSO1, 18, 20;  

- sześciu gimnazjach: 41 innowacji, 157 godzin tygodniowo: G 1 w ZSO5, G 4, G 6, G 9  
w ZSS, G 10 w ZSO1, G Dwujęzyczne w ZSO2; 

- dwóch szkołach ponadgimnazjalnych: 7 innowacji, 43 godzin tygodniowo: II LO w ZSO 2 i XVI LO.  
6. Szereg zewnętrznych programów i projektów wspomagających edukację.  
 
W wyniku postępowania rekrutacyjnego przyjętych do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej 
zostało 2996 uczniów, co stanowiło 100 uruchomionych oddziałów. 
 

1) Wyniki naboru do liceum ogólnokształcącego 

Lp. Szkoła 

Ogólna liczba 
przyjętych do 

klasy pierwszej  
r. szk. 2016/2017 

Liczba 
uruchomionych 

oddziałów 

1.  I Liceum Ogólnokształcące 288 9 

2.  II Liceum Ogólnokształcące ZSO2 166 5 

3.  III Liceum Ogólnokształcące 286 9 

4.  IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1 262 8 

http://www.edunet.tarnow.pl/
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5.  V Liceum Ogólnokształcące 121 4 

6.  VII Liceum Ogólnokształcące 155 5 

7.  XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT 160 5 

8.  XVI Liceum Ogólnokształcące 90 3 

9.  
XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w 
ZSO6 

17 1 

10.  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w ZSM 6 1 

11.  Liceum Plastyczne w ZSP 54 2 

Suma: 1605 52 

 
 

2) Wyniki naboru do technikum 

Lp. Szkoła 

Ogólna liczba 
przyjętych do 

klasy pierwszej  
r. szk. 2016/2017 

Liczba 
uruchomionych 

oddziałów 

1.  Technikum Nr 1 w ZST 239 8 

2.  Technikum Nr 2 w CKZiU 75 3 

3.  Technikum Nr  3 w ZSEG 140 5 

4.  Technikum Nr  4 w ZSME 184 6 

5.  Technikum Nr  5 w ZSOiT 128 4 

6.  Technikum Nr  6 w ZSTZ 67 2 

7.  Technikum Nr  7 w ZSB 105 4 

8.  Technikum Nr  9 w ZSEO 162 5 

Suma: 1100 37 

 
 

3) Wyniki naboru do zasadniczej szkoły zawodowej 

Lp. Szkoła 

Ogólna liczba 
przyjętych do 

klasy pierwszej  
r. szk. 2016/2017 

Liczba 
uruchomionych 

oddziałów 

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 1 w CKZiU 109 4 

5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 3 w ZSEG 50 2 

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 4 w ZSTZ 64 2 

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 5 w ZSB 62 2 

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa  w SOSW 0 0 

6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa  w ZSdNiSS  6 1 

Suma: 291 11 

 
 

 Podsumowanie  
 

Nabór do tarnowskich przedszkoli i szkół należy zaliczyć do dobrego, utrzymanego na zbliżonym 
poziome roku poprzedniego. W 2016 r. w wyniku naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych łącznie do 168 oddziałów przyjętych zostało 4417 uczniów.  
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Typ szkoły 

Liczba 
uruchomionych 

oddziałów 
Liczba 

przyjętych 

przyjęci szkoła podstawowa 28 467 

przyjęci gimnazja 41 954 

przyjęci licea ogólnokształcące 51 1605 

przyjęci technika 35 1100 

przyjęci zasadnicza szkoła zawodowa 13 291 

Suma: 168 4417 

 
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 2015/2016 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Miasta Tarnowa (razem 68 szkół i placówek) zatrudnionych było łącznie 2695 nauczycieli,  
w tym 621 niepełnozatrudnionych. Liczba nauczycieli stanowiła 2616,13 etatów przeliczeniowych.  
 
Wykres. Stan zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Miasta Tarnowa w latach 2010-2016. Dane liczbowe na początek roku szkolnego  
(02 września) oraz na koniec roku szkolnego (31 sierpnia). 
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W roku szkolnym 2015/2016 miał miejsce nieznaczny spadek zatrudnienia nauczycieli w szkołach, 
spowodowany głównie mniejszym naborem do poszczególnych szkół i spadkiem liczby dzieci. Mimo 
tego spadku utrzymano liczbę nauczycieli na porównywalnym poziomie w stosunku do roku 
ubiegłego, głównie dzięki  dodatkowym godzinom wynikającym, m.in. z: 

 nieobecności płatnych (stan nieczynny, urlopy zdrowotne, uzupełniające urlopy wypoczynkowe, 
na koniec roku szkolnego wyniosły łącznie 59,43 etatu), 

 nauczań indywidualnych (na koniec roku szkolnego wyniosły łącznie 56,21 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 2015/2016 to: nauczyciel wykwalifikowany  
z wykształceniem wyższym magisterskim, kobieta (77% K, 23% M), średnio z 19-to letnim stażem 
pracy i ma najwyższy stopień awansu zawodowego (jest nauczycielem dyplomowanym). 
 
Tab. Kadra nauczycielska wg stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 2015/2016. 

Stopień 
awansu 

dyplomowany mianowany kontraktowy stażysta 

65,34% 19,63% 11,58% 3,45% 

 
W 2016 r. nie było dopłaty do średnich wynagrodzeń nauczycieli, ponieważ w roku 2015 wszyscy 
otrzymali wynagrodzenie wymagane art. 30a ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z  2016 r. poz. 1379  
z poźn. zm.). 
 

 Awans zawodowy  
 

W 2015 r. komisje egzaminacyjne powołane zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnowa 
przeprowadziły 42 egzaminy dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego. Wydano tyleż samo aktów nadania stopnia awansu zawodowego na ten 
stopień. W roku 2016 (do X.2016 r.) komisje przeprowadziły 51 egzaminów dla nauczycieli 



  

___________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 
 

- 23 - 

ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego i wydano tyleż samo 
aktów nadania stopnia awansu zawodowego na ten stopień. 
 

 Konkursy na stanowiska dyrektora szkoły 
 
W 2016 r. przeprowadzone zostały konkursy na stanowiska dyrektorów w szkołach, zespołach szkół 
oraz placówkach oświatowych, w których w dobiegły końca powierzenia stanowisk dyrektorom.   
W bieżącym roku zostały zorganizowane konkursy na dyrektora: Przedszkola Publicznego, Nr 20 
Przedszkola Publicznego Nr 26, Szkoły Podstawowej Nr 10, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół 
Ekonomiczno – Gastronomicznych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie, Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, 
Zespołu Szkół Sportowych i Bursy Międzyszkolnej.  Kandydatom wyłonionym w drodze konkursu 
zostały powierzone stanowiska dyrektorów na okres 5 lat szkolnych.  
 

 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 2016 r. przedłużył powierzenie 
stanowiska dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi  na okres 
3 lat szkolnych.  

 

 Ruch kadrowy 
 
Na koniec roku szkolnego 2015/2016 - na dzień 31 sierpnia 2016 r. zwolnionych na podstawie  
art. 27, 20 i/oraz art. 88 ustawy Karta Nauczyciela zostało 31 nauczycieli, z czego 17 osób przeszło na 
emeryturę.  
 

 Baza osób poszukujących pracy 
 

W 2016 r. do Urzędu Miasta Tarnowa zgłosiło się w ciągu ostatniego roku 59 nauczycieli 
poszukujących pracy (w 2015 r. - 50). 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 2015 roku Nagrody Prezydenta Miasta Tarnowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznane 
zostały 107 nauczycielom szkół i placówek oświatowych, w tym:  
1) za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze: 96 nauczycieli, 
2) za pracę wychowawczą: 1 nauczyciel. 
 
 W 2016 roku Nagrody Prezydenta Miasta Tarnowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznane 
zostały 113 nauczycielom szkół i placówek oświatowych. 
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 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:  
– systemu wspierania oraz doskonalenia nauczycieli w ramach Tarnowskiej Inicjatywy Oświatowej 

„e-ducaTIO”, w tym doradztwo metodyczne,  
– kosztów związanych z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli do realizacji: programu 

nauczania ustalonego dla oddziałów międzynarodowych (Międzynarodowa Matura) i programu 
organizacji IB dla uczniów gimnazjum, 

– organizacji szkolenia z zakresu pracy nauczyciela przy wykorzystaniu narzędzia debat 
oksfordzkich,  

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

– specjalistycznych form doskonalenia – Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka,   
– kształcenia nauczycieli w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,  
– organizacji i prowadzenia szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, 

konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym 
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, 

– przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, w tym koszty druku i dystrybucji,  
– kosztów wynagrodzenia nauczycieli i specjalistów prowadzących daną formę doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, z wyjątkiem nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w publicznej 
placówce doskonalenia nauczycieli, publicznej bibliotece pedagogicznej lub publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która je organizuje,  

– kosztów podróży służbowych, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, nauczycieli 
i specjalistów organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

 
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 2015/2016, zgodnie  
z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. W okresie roku szkolnego 2015/2016 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli wydatkowano kwotę 930 662,28 zł. 
 
Tab. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2015 
Wykonanie 

2016 

za okres: IX-XII I-VIII 

K wota zł: 528 917,82 401 744,46 

Razem - wykonano 930 662,28 
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Tab. Zestawienie umów dotyczących organizowanych form doskonalenia zawodowego zawartych 
za okres  IX.2015-VIII.2016 r. 

L.p. Nazwa Stowarzyszenia Tytuł zadania 

1. Katolickie Stowarzyszenie 
Wychowawców 

VIII Forum Wychowawców 

2.  Centrum Kształcenia  
i Wychowania Ochotniczych 
Hufców Pracy 

Organizacja seminarium i warsztatów preorientacji 
zawodowej pt. „Edukacja - kluczem do przyszłości” 

 
Miejski system wspierania oraz doskonalenia nauczycieli tarnowskich szkół i placówek oświatowych 
obejmuje Tarnowską Inicjatywę Oświatową e-ducaTIO oraz 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) są miejskie placówki edukacji 
szkolnej oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Tarnowie. W 2015 r. w ramach „e-ducaTIO” zorganizowano 50 form szkoleniowych z udziałem 877 
uczestników, m.in.:  
- Akademię Edukacji Medialnej ICT:  warsztaty doskonalące kompetencje posługiwania się przez 

nauczycieli narzędziami TIK oraz wykorzystania darmowych narzędzi i aplikacji dostępnych 
w Internecie,  

- 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, bajko terapia, 

- w ramach wsparcia przedmiotowego: 
a) dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych: seminaria poświęcone rozwijaniu 

kompetencji językowych i czytelniczych oraz wykład uświetniający zakończenie Roku 
Tadeusza Kantora, 

b) w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej: zorganizowano cykl spotkań i konferencji 
dla nauczycieli i uczniów, poświęconych, m.in.: harcerstwu polskiemu w latach 1939-1989, 
losom więźniów obozów stalinowskich; a także warsztaty i seminaria poświęcone dydaktyce 
cyfrowej na lekcjach historii, historycznym grom edukacyjnym i najnowszej literaturze dla 
dzieci i młodzieży o tematyce patriotycznej i historycznej, 

c) dla nauczycieli przedmiotów ścisłych: warsztaty poświęcone min. wykorzystaniu zasobów 
Internetu w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych, formom 
zabawowym w nauczaniu matematyki. Interesującą formą było też Forum  edukacyjne 
poświęcone wymianie doświadczeń nauczycieli prowadzących szkolne projekty edukacyjne. 
Forum towarzyszyła wystawa  prac – efektów uczniowskich projektów. Zarówno samo 
forum jaki i wystawa i towarzyszące jej spotkania informacyjne cieszyły się dużym 
zainteresowaniem nauczycieli i uczniów. Dużym wydarzeniem był XV Piknik Geograficzny 
zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Tarnowie, 

- w ramach wsparcia pedagogicznego i psychologicznego: warsztaty i seminaria poświęcone 
dysfunkcjom i zaburzeniom rozwojowym u dzieci, kształtujące umiejętności psychospołeczne 
wychowawcy/nauczyciela, takie jak asertywność, budowanie dobrych relacji z rodzicami 
i uczniami, radzenia sobie z konfliktami wśród uczniów, agresją i trudnymi zachowaniami, 

- w ramach Akademii Zarządzania dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych: 5 warsztatów 
i seminariów z zakresu zarządzania placówką, organizacji pracy, prawa oświatowego. Ważnym 
wydarzeniem była konferencja poświęcona przywództwu edukacyjnemu. Tarnowscy dyrektorzy 
mieli okazję wysłuchać wykładów ekspertów z tej dziedzin, ale również podzielić się własnymi 
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doświadczeniami z dzielenia się przywództwem we własnych placówkach. Pokłosiem konferencji 
będzie publikacja przygotowywana przez konsultanta dr Małgorzatę Jaśko. 

Liderzy e-ducaTIO angażowali się również nieodpłatnie w organizację różnego rodzaju form 
doskonalenia, m.in.: Twórcze metody pracy z dziećmi wspomagające wzajemną komunikację  
i rozwój, Jak w praktyce szkolnej radzić sobie z trudnymi osobami oraz niepożądanym i uwagami 
i docinkami?, Nowe techniki plastyczne jako odpowiedź na współczesną edukację, Zabawy ruchowe  
i ćwiczenia sportowe dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych z wykorzystaniem nietypowych 
przyborów, wystawa oraz spotkania informacyjne towarzyszące Forum poświęconemu uczniowskim 
projektom edukacyjnym.  
Wiele form zostało zrealizowanych we współpracy z różnymi instytucjami: Instytutem Pamięci 
Narodowej Oddział w Krakowie, Biblioteką Pedagogiczną w Tarnowie, Polskim Towarzystwem 
Biblioterapeutycznym Oddział w Krakowie, Biblioteką Pedagogiczną w Skawinie oraz oficynami 
wydawniczymi. 
 
 
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 2015 wydatki na oświatę 
stanowiły ok. 42,17 % w ogólnych wydatkach budżetu miasta Tarnowa. W 2015 r. w jednostkach 
oświatowych wydatkowano 252.850.560 zł w tym na zadania majątkowe  4.004.139 zł. W planach na 
rok 2016 na jednostki oświatowe przewidziano kwotę 255.764.801zł. 
Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi i stanowić będzie treść sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta Tarnowa za rok budżetowy 2015 i 2016. 
 

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 2015 r. na remonty 
i inwestycje, w tym termomodernizację szkół (poprawa efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej) oraz zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę ponad  8 mln zł. 
 

Wyszczególni
enie 

Przedszkola 
Publiczne 

Szkoły 
Podstawowe 

Gimnazja,  
w tym 

specjalne 

Szkoły 
Ponadgimnaz

jalne 

Stołówki 
szkolne  

i 
przedszkolne 

Termomoder
nizacja 

remonty 333 554,46 602 745,83 109 125,99 457 940,00 56 290,75   

zadania 
inwestycyjne 

581 387,67 1 417 656,56 821 790,82 2 094 183,72 100 214 ,85 1 749 193,00 

Suma: 914 942,13 2 020 402,39 930 916,81 2 552 123,72 156 505,60 1 749 193,00 

Suma razem: 8 324 083,65 

  
 
Termomodernizacja 
 
W 2015 r. opracowane projekty obejmuje następujące jednostki: Przedszkola Publiczne Nr 5, Nr 14, 
Nr 15 i Nr 19, Gimnazjum Nr 2 i Nr 6, I Liceum Ogólnokształcące, Zespoły Szkół Ogólnokształcących 
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 Nr 2 i Nr 5, Szkołę Podstawową Nr 14 oraz warsztaty Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego. W ramach projektu termomodernizacji obiekty są poddawane odpowiednio wg 
wskazań audytów i dokumentacji: dociepleniu ścian oraz dachów, wykonaniu elewacji z tynków 
cienkowarstwowych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. W przedszkolach są instalowane 
kolektory słoneczne i/lub pompy ciepła. Ponadto we wszystkich budynkach są wymieniane lub 
poddawane modernizacji systemy centralnego ogrzewania. 
W 2015 r. zakończono termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego Nr 15, zaawansowanie 
prac w pozostałych obiektach wynosiło co najmniej 50 %. 
 

 Remonty, usuwanie awarii i konserwacje w 2015 r. m. in.: 
 
1) Przedszkole Publiczne Nr 5 - przebudowa podłóg, położono panele podłogowe w 4 salach                    

i gumolit termozgrzewalny w jednej części holu, 
1) Przedszkole Publiczne Nr 19  - zamontowano panele podłogowe w 5 salach dla dzieci,           
2) Gimnazjum Nr 4 - remont dachu hali sportowej wraz z modernizacją chodnika przy hali oraz    
3) remont dachu pawilonu B i przewiązki, 
4) Szkoła Podstawowa Nr 2 - malowanie 3 sal, wymiana oświetlenia ,konserwacja sprzętu, 

częściowe malowanie świetlicy, 
5) Szkoła Podstawowa Nr 3 - remont gabinetu dyrektora, sekretariatu i biblioteki, 
6) Szkoła Podstawowa Nr 8 -  remont, naprawa pokryć dachowych, konserwacja sprzętu, 
7) Szkoła Podstawowa Nr 10 - remont sanitariatów i konserwacja sprzętu, 
8) Szkoła Podstawowa Nr 11 - remont kuchni, montaż urządzeń kuchennych, remont instalacji 

elektrycznej,  
9) Szkoła Podstawowa Nr 14 - cyklinowanie parkietów  w 2 salach, konserwacja sprzętu szkolnego, 
10) Szkoła Podstawowa Nr 18 - przebudowa kominów w linii  kaletnicy malowanie klatki remont 

chodnika i konserwacja sprzętu szkolnego, 
11) Gimnazjum Nr 11 - malowanie sal lekcyjnych, czyszczenie studzienek, 
12) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 - remont i modernizacja sali gimnastycznej , remont toalet 

męskich, remont biblioteki szkolnej, remont korytarzy i wymiana parkietu w salach, 
13) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 - remont parkietów salach lekcyjnych, wymiana podłogi na 

gumolit termozgrzewalny, malowanie szatni, remont i modernizacja  łazienek w dwóch 
pawilonach szkoły, remont zaplecza sali gimnastycznej,  

14) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 - wymiana posadzki i schodów wewnętrznych w szatni oraz 
łącznika sali gimnastycznej i świetlicy, konserwacja sprzętu szkolnego, 

15) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 - remont pomieszczeń piwnicznych, naprawa obwodu 
zasilania w pawilonie A, remont szatni  dla dzieci niepełnosprawnych, wymiana wykładziny 
dywanowej w sali rehabilitacyjnej, wymiana zasilania do rozdzielni oświetlenia, 

16) Zespół Szkół Sportowych – remont zaplecza sali gimnastycznej, remont pomieszczeń sanitarnych, 
17) Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych - remont dachu, opracowano dokumentację 

projektową, podpisano umowę na zakres rzeczowy obejmujący: wymianę istniejącego łączenia 
na deskowanie  ażurowe na całej powierzchni dachu, wzmocnienie i wymianę zniszczonych części 
elementów więźby drewnianej, wykonanie wiatroizolacji,  wykonanie kontrłat i deskowania, 
pokrycie dachu panelami z blachy gładkiej obustronnie ocynkowanej powlekanej powłoką 
poliuretanową, wykonanie płotków przeciwśniegowych, odtworzenie wywiewek instalacji 
kanalizacji, zabezpieczenie elementów drewnianych antygrzybicznie i przeciwpożarowo, naprawę   

       zniszczonych gzymsów w poziomie połaci dachu. 
  

 Wykonane inwestycje w 2015 r.  
 
1) Wykonanie instalacji p. poż w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, 
2) Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 8, 
3) Modernizacja placu przy Szkole Podstawowej Nr 11, 
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4) Przebudowa ogrodzenia wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 10, 
5) Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18, 
6) Zakup siatek na salę gimnastyczną wraz z montażem do Zespołu Szkół Ogólnokształcących            

Nr 4, 
7) Wykonanie hydrantów w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, 
8) Zakup tablicy interaktywnej wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Nr 4, 
9) Zakup bramek do piłki ręcznej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, 
10) Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 
11) Zakup kserokopiarki na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 
12) Wymiana stolarki budynku Przedszkola Publicznego Nr 1, 
13) Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym Nr 6 – dokumentacja, 
14) Budowa ogrodzenia Przedszkola Publicznego Nr 15, 
15) Wykonanie windy przystosowanej dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu 

Publicznym Nr 18, 
16) Wymiana windy towarowej w Przedszkolu Publicznym Nr 21, 
17) Modernizacja hydrantów w budynku Przedszkola Publicznego Nr 29, 
18) Wykonanie podjazdu do Przedszkola Publicznego Nr 32, 
19) Wykonanie podjazdu do Przedszkola Publicznego Nr 32, 
20) Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 – dokumentacja, 
21) Modernizacja budynku- wymiana drzwi wewnętrznych Gimnazjum Nr 2, 
22) Zakup sceny rozkładanej przy Gimnazjum Nr 4, 
23) Wykonanie projektu budowy boiska przy Gimnazjum Nr 6, 
24) Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru budynku I Liceum Ogólnokształcącego wraz                       

z projektem, 
25) Budowa windy w III Liceum Ogólnokształcącym – dokumentacja, 
26) Wymiana stolarki drzwiowej w budynku VII Liceum Ogólnokształcącego, 
27) Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 
28) Zakup sprzętu ogrodniczego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, 
29) Modernizacja instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w hali instalacji 

elektrycznej i wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w hali, 
30) Zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Technicznych, 
31) Zakup serwera wraz z instalacją i konfiguracją na potrzeby Zespołu Szkół Plastycznych, 
32) Zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Tarnowskim Centrum Kształcenia 

Praktycznego, 
33) Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2, 9, 15, 18, 
34) Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 12, 15, 18, 20, 34, 35, 
35) Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, 5. 
 

 Wykonane inwestycje w 2015 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego: 
 

1) Bądź wsparciem w realizacji naszych pasji - modernizacja placu zabaw i świetlicy  
w Przedszkolu Publicznym Nr 20 ( 85.000,00 zł), 

2) Utworzenie międzypokoleniowego mini-parku rekreacyjnego "Od przedszkola do seniora" przy 
Przedszkolu Publicznym Nr 29 oraz kompleksowa wymiana wyposażenia i pomocy 
dydaktycznych (199 812,50 zł), 

3) Remont nawierzchni boisk bitumicznych w Zespole Szkół Sportowych wraz z wykonaniem 
oświetlenia boiska ze sztuczną trawą (291.300,00 zł), 

4) Remont infrastruktury Szkoły Podstawowej Nr 9 (274.603,46 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 (149.949,30 zł), 
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6) rozbudowa i modernizacja monitoringu oraz odnowienie pomieszczeń w Szkole Podstawowej  
Nr 15 (149.993,76 zł), 

7) Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1          
(217.000,00 zł), 

8) Remont i modernizacja łazienek w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (290.314,95 zł), 
9) „Bezpiecznie poruszajmy się przy Gimnazjum Nr 4" - remont drogi wewnątrzszkolnej  

i pożarowej z wymianą bramy wjazdowej (196.462,83 zł), 
10) Remont nawierzchni placów i chodników zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej Nr 8 

(270.634,46 zł), 
11) Modernizacja auli w I Liceum Ogólnokształcącym (314.090,00 zł), 
12) Wykonanie boisk do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej o nawierzchni poliuretanowej wraz 

z wyposażeniem i remontem ogrodzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (259.645,90 zł). 
 

2. Realizacja programów wieloletnich 
 

1) 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 

 

2) 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.  
 
3) POKL „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” - Modernizacja oraz podniesienie 

jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół kształcących w branżach zawodowych. 

Okres realizacji:  2010-2015 
 Łączne nakłady finansowe: 8 109 925 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  
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i poprawy jakości oferty edukacyjnej, a w konsekwencji wyposażenia uczniów w kwalifikacje 
ułatwiające znalezienie miejsca na rynku pracy.  
 
4) 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 
 
5) Program "Zdrowie Tarnowianina" - Edukacja zdrowotna - profilaktyka nadwagi i otyłości  

oraz korekcja wad postawy dzieci i młodzieży, udzielanie pierwszej pomocy 
Okres realizacji:  2013-2017 

 Łączne nakłady finansowe: 189.048 zł 
 
W 2014 r. Gmina Miasta Tarnowa we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową  
w Tarnowie przystąpiła do realizacji programu pod nazwą „Zdrowie Tarnowianina” na lata 2014-
2017. Podpisana między stronami umowa określiła szczegółowo tryb i zasady udzielenia i rozliczenia 
na ten cel dotacji, na łączną kwotę 189.048,00 zł. 
Program ma za zadanie uaktywnić ruchowo, sportowo i zdrowotnie mieszkańców miasta Tarnowa. 
Związany jest przede wszystkim z edukacją zdrowotną uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tarnowa. Założeniem 
programu jest krzewienie prozdrowotnej postawy poprzez dbałość o kondycję fizyczną, prowadzenie 
regularnej diagnostyki postawy ciała, uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach sportowych  
i rekreacyjnych. 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.  
 
6) 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 
 
7) 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 
 
8) 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 
 
9) 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 
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10) 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 
 

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 2016 r.  przystąpiło w Polsce o 344 713 uczniów spośród 349 023 uczniów VI klasy 
szkoły podstawowej (98,8%).  
 
Za rozwiązanie zadań z zakresu języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 71% maksymalnej liczby 
punktów.   
Za rozwiązanie zadań z zakresu matematyki uczniowie uzyskali średnio 54% maksymalnej liczby 
punktów. Szóstoklasiści rozwiązywali ponadto 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 – 71% punktów,  

 z języka niemieckiego –61% punktów,  
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 z języka rosyjskiego – 63% punktów,  

 z języka francuskiego – 67% punktów,  

 z języka hiszpańskiego – 73% punktów.  
 
Do sprawdzianu po klasie VI w mieście Tarnów w 2016 r. przystąpiło łącznie 796 uczniów. 
Szczegółowe informacje o wynikach sprawdzianu przedstawiają kolejne tabele. 
 
Tab. Średni procentowy wynik uczniów ze sprawdzianu po klasie VI w 2016 r. 

L.p. 
NAZWA SZKOŁY 

Liczba 
uczniów 

Średni wynik 
ogółem 

w procentach  

Sprawdzian 
stanin 

1. Szkoła Podstawowa Nr 17 w ZSO1 48 74 8 

2. 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia im. I. J. 
Paderewskiego w ZSM 

38 74 
8 

3. Szkoła Podstawowa Nr 1  62 72 7 

4. Szkoła Podstawowa Nr 10  17 70 7 

5. Szkoła Podstawowa Nr 2  38 66 6 

6. Szkoła Podstawowa Nr 15  68 65 6 

7. Szkoła Podstawowa Nr 3  43 65 6 

8. Szkoła Podstawowa Nr 18  96 63 5 

9. Szkoła Podstawowa Nr 5  54 63 5 

10. Szkoła Podstawowa Nr 8  73 63 5 

11. Szkoła Podstawowa Nr 9  76 63 5 

12. Szkoła Podstawowa Nr 23  34 62 5 

13. Szkoła Podstawowa Nr 20 z Klasami Sportowymi  80 62 5 

14. Szkoła Podstawowa Nr 14  55 61 5 

15. Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11  14 58 4 

 
Tab. Średni procentowy wynik sprawdzianu po klasie VI z języka polskiego, matematyki i języka 
angielskiego w 2016 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. Szkoła Podstawowa Nr 17 w ZSO1  81 67 83 

2. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia w ZSM 82 67 84 

3. Szkoła Podstawowa Nr 10  79 61 78 

4. Szkoła Podstawowa Nr 18  70 56 72 

5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w ZSO5 78 65 82 

6. Szkoła Podstawowa Nr 2  78 54 70 

7. Szkoła Podstawowa Nr 8  73 53 77 

8. Szkoła Podstawowa Nr 5  73 53 72 

9. Szkoła Podstawowa Nr 9  72 54 80 

10. Szkoła Podstawowa Nr 3  72 59 68 

11. Szkoła Podstawowa Nr 15  71 58 75 
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12. Szkoła Podstawowa Nr 14  71 50 80 

13. Szkoła Podstawowa Nr 20 w ZSS  71 54 80 

14. Szkoła Podstawowa Nr 23 w ZSO4 67 56 79 

 
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 18  
do 20 kwietnia 2016 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.  
W tym roku po raz pierwszy rozwiązania zadań otwartych z egzaminu gimnazjalnego z matematyki  
w całym kraju zostały ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania (tzw.  
e-ocenianie). Egzaminatorzy, korzystając ze skanów prac uczniów i ze specjalnego oprogramowania, 
ocenili na ekranach domowych komputerów poprawność rozwiązań około 890 tysięcy zadań. W całej 
Polsce sesji e-oceniania wzięło udział 1378 egzaminatorów. Przed przystąpieniem do oceniania prac 
każdy egzaminator uczestniczył w szkoleniu dotyczącym zasad oceniania zadań oraz korzystania  
z programu komputerowego. Praca egzaminatorów była na bieżąco monitorowana przez 
przewodniczących zespołów egzaminatorów oraz koordynatorów oceniania poszczególnych zadań. 
 
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 69 proc. punktów z języka polskiego oraz 56 proc.  
z historii i wiedzy o społeczeństwie. Gorzej poszło mu na przedmiotach ścisłych. Średni wynik  
z matematyki to 49 proc. punktów, a z przedmiotów przyrodniczych 51 proc. Za rozwiązanie zadań  
z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym gimnazjaliści uzyskali średnio: z języka 
angielskiego - 64 proc. punktów, z języka niemieckiego - 57 proc. punktów, z języka rosyjskiego - 61 
proc. punktów, z języka francuskiego - 75 proc. punktów, z języka hiszpańskiego - 71 proc. punktów,  
z języka włoskiego - 67 proc. punktów.  
 
W województwie małopolskim średnie wyniki (w procentach) to: język polski – 72, język angielski – 
65, matematyka – 53, historia i wiedza o społeczeństwie – 59, przedmioty przyrodnicze – 54. 
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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 24 
czerwca, w dniu zakończenia roku szkolnego. Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło około 354 000 
spośród ok. 362 0002 uczniów III klasy gimnazjum (98%). 
 
Społeczne Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze Społecznego Towarzystwa Oświatowego 
uplasowało się na pierwszym miejscu w Tarnowie w rankingu zdawalności testów gimnazjalnych. 
Szkoła przodowała zarówno w egzaminach z wiedzy humanistycznej, jak i matematyczno-
przyrodniczej. Napisany przez nich egzamin gimnazjalny uplasował szkołę na I miejscu w Małopolsce 
z część humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, i na II miejscu z  części 
matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych.  
Z kolei uczniowie z Gimnazjum Dwujęzycznego po raz kolejny potwierdzili wysoki poziom tarnowskiej 
edukacji i przodowali w egzaminie z części językowej. Napisany przez nich egzamin gimnazjalny 
uplasował szkołę na I miejscu w Małopolsce pod względem liczby punktów z języka angielskiego 
 w zakresie rozszerzonym i na II miejscu z języka angielskiego w zakresie podstawowym. 
Na podium znalazły się również: Społeczne Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze, Niepubliczne 
Niepłatne Gimnazjum i Społeczne Gimnazjum Językowe. Najwyższy średni wynik odnotowano z testu 
z języka angielskiego (97,5%) i języka niemieckiego (98,8%) na poziomie podstawowym. 
 
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego  
w województwie małopolskim wyniósł 72%. W Tarnowie z egzaminu z podanego wyżej zakresu 
uczniowie uzyskali średni wynik 71%.  
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy  
o społeczeństwie w województwie małopolskim wyniósł 59%. W Tarnowie z egzaminu z podanego 
wyżej zakresu uczniowie uzyskali średni wynik 59%,  
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego w części  matematyczno - przyrodniczej z zakresu 
przedmiotów przyrodniczych w województwie małopolskim wyniósł 54%. W Tarnowie z egzaminu z 
podanego wyżej zakresu uczniowie uzyskali średni wynik 53%.  
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego w części  matematyczno - przyrodniczej z zakresu matematyki 
w województwie małopolskim wyniósł 53%. W Tarnowie z egzaminu z podanego wyżej zakresu 
uczniowie uzyskali średni wynik 51%. 
 
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 2016 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 70,00 56,00 49,00 52,00 

woj. Małopolskie 72,00 59,00 53,00 54,00 

woj. Podkarpackie 70,50 57,20 50,40 52,70 

wyniki ogólnopolskie 69,00 56,00 49,00 51,00 

Gmina m. Tarnów 71,00 59,00 51,00 53,00 

Wyszczególnienie Język angielski – Język niemiecki Język rosyjski – Język francuski 
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podstawowy % – podstawowy 
% 

podstawowy % – podstawowy 
% 

woj. Lubelskie 63,00 55,00 61,00 74,00 

woj. Małopolskie 65,00 59,00 - 83,00 

woj. Podkarpackie 62,10 57,00 57,00 53,00 

wyniki ogólnopolskie 64,00 57,00 61,00 75,00 

Gmina m. Tarnów 74,00 57,00 - - 

Wyszczególnienie Język angielski – 
rozszerzony % 

Język niemiecki 
– rozszerzony % 

Język rosyjski – 
rozszerzony % 

Język francuski 
– rozszerzony % 

woj. Lubelskie 43,00 57,00 37,00 100,00 

woj. Małopolskie 45,00 53,00 - - 

woj. Podkarpackie 41,80 48,00 - - 

wyniki ogólnopolskie 45,00 44,00 44,00 84,00 

Gmina m. Tarnów 55,00 46,00 - - 

 
Kolejne tabele przedstawiają średnie wyniki egzaminów tarnowskich gimnazjów. 
  
Tab. Średni wynik części humanistycznej egzaminu z języka polskiego w 2016 r. 

NAZWA SZKOŁY JĘZYK POLSKI (%) 

Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO2 86,00 

Gimnazjum Nr 10 w ZSO1 82,30 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia w ZSM 79,80 

Gimnazjum Nr 2 76,70 

Gimnazjum Nr 6  71,40 

Gimnazjum Nr 11 71,20 

Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi w ZSS 66,70 

Gimnazjum Nr 4 66,60 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZSP 65,00 

Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w ZSO6 64,50 

Gimnazjum Nr 8 w ZSO4 64,40 

Gimnazjum Nr 1 w ZSO5 63,70 

 
Tab. Średni wynik części humanistycznej egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie w 2016 r. 

NAZWA SZKOŁY HISTORIA I WOS (%) 

Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO2 79,90 

Gimnazjum Nr 10 w ZSO1 62,90 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia w ZSM 62,80 

Gimnazjum Nr 2 62,30 

Gimnazjum Nr 6 61,10 

Gimnazjum Nr 11 58,80 

Gimnazjum Nr 1 w ZSO 5 56,20 

Gimnazjum Nr 8 w ZSO4 52,10 

Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi w ZSS 51,80 

Gimnazjum Nr 4 49,90 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZSP 49,00 

Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w ZSO6 48,00 
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Tab. Średni wynik części matematyczno-przyrodniczej egzaminu z matematyki w 2016 r. 

NAZWA SZKOŁY MATEMATYKA (%) 

Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO2 78,30 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia w ZSM 62,70 

Gimnazjum Nr 10 w ZSO1  60,10 

Gimnazjum Nr 2 57,20 

Gimnazjum Nr 11 50,50 

Gimnazjum Nr 6 50,20 

Gimnazjum Nr 1 w ZSO5 48,70 

Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi w ZSS 47,60 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZSP 43,10 

Gimnazjum Nr 8 w ZSO4 42,10 

Gimnazjum Nr 4 38,30 

Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi  w ZSO6 35,30 

 
Tab. Średni wynik części matematyczno-przyrodniczej egzaminu z przedmiotów przyrodniczych  
w 2016r. 

NAZWA SZKOŁY 
PRZEDMIOTY 

PRZYRODNICZE (%) 

Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO2 75,10 

Gimnazjum Nr 10 w ZSO1  59,80 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia w ZSM 58,40 

Gimnazjum Nr 6 56,50 

Gimnazjum Nr 2  55,40 

Gimnazjum Nr 11 51,60 

Gimnazjum Nr 1 w ZSO5 49,00 

Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi w ZSS 47,00 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZSP 46,60 

Gimnazjum Nr 4 45,90 

Gimnazjum Nr 8 w ZSO4 45,90 

Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w ZSO6 41,70 

 
Tab. Średni procentowy wynik szkół z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego w 2016 r. 

NAZWA SZKOŁY 
JĘZYK ANGIELSKI 
- PODSTAWOWY 

(%) 

JĘZYK ANGIELSKI 
- ROZSZERZONY 

(%) 

Gimnazjum Dwujęzyczne  97,50 94,10 

Gimnazjum Nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 79,00 64,60 

Gimnazjum Nr 6  78,70 58,30 

Gimnazjum Nr 2 76,80 59,50 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia  76,60 60,20 

Gimnazjum Nr 11  73,20 51,90 

Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi w Zespole Szkół 
Sportowych 

70,00 47,00 

Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkól Ogólnokształcących Nr 5 66,10 43,20 

Gimnazjum Nr 4  62,00 39,30 

Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi  60,00 33,20 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych 57,40 38,90 

Gimnazjum Nr 8  57,30 36,10 
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Tab. Średni procentowy wynik szkół z egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego w 2016 r. 

NAZWA SZKOŁY 

JĘZYK 
NIEMIECKI - 

PODSTAWOWY 
(%) 

ŚREDNI WYNIK  
Z JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO - 
ROZSZERZONY 

(%) 

Gimnazjum Nr 10 w ZSO1 98,80 98,00 

Gimnazjum Nr 6  91,70 - 

Gimnazjum Nr 2  88,80 25,00 

Gimnazjum Nr 4  78,10 - 

Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi w ZSS 67,20 32,80 

Gimnazjum Nr 1 w ZSO5 37,50 - 

Gimnazjum Nr 11  27,50 - 

 
3. Wyniki egzaminu maturalnego 

 
Absolwenci liceów ogólnokształcących oraz techników, którzy ukończyli szkołę w 2016 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 szkół ponadgimnazjalnych – 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 2016 roku przystąpiło 258 372 tegorocznych absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych.  
 
W województwie małopolskim do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części 
ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2016 roku przystąpiło 25 102 tegorocznych 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). 
 
W mieście Tarnów do egzaminu maturalnego w 2016 r. przystąpiło 2443 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 1 w Zespole Szkół Technicznych. Tam świadectwo dojrzałości odebrało 91% uczniów. 
 
W szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa do wszystkich egzaminów obowiązkowych 
w maju 2016 roku przystąpiło 2359 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Odsetek 
sukcesów w poszczególnych typach szkół przedstawiają poniższe tabele. 
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Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2016 – Liceum Ogólnokształcące – odsetek sukcesów 

Nazwa szkoły 

Liczba zdających  
wszystkie 

przedmioty 
obowiązkowe 

Odsetek 
sukcesów 

termin 
majowy 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia w ZSM 6 100% 

I Liceum Ogólnokształcące  299 99% 

III Liceum Ogólnokształcące  311 99% 

II Liceum Ogólnokształcące w ZSO2 131 98% 

IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1 233 97% 

V Liceum Ogólnokształcące 128 91% 

VII Liceum Ogólnokształcące 157 89% 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZSP 11 82% 

XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT 111 80% 

XVI Liceum Ogólnokształcące 94 78% 

Liceum Plastyczne w ZSP 23 70% 

XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  w ZSO6 12 58% 

VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO4 28 50% 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKU w CKZiU 21 10% 

 
 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2016 – Liceum Ogólnokształcące – język polski  
i matematyka 

Nazwa szkoły 
J. polski 
pisemny 

(wynik %) 

J. polski 
ustny 

(wynik 
%) 

Matematyka 
(wynik %) 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia w ZSM 62 69 69 

I Liceum Ogólnokształcące  73 78 80 

III Liceum Ogólnokształcące  73 82 83 

II Liceum Ogólnokształcące w ZSO2 66 71 74 

IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1 70 70 72 

V Liceum Ogólnokształcące 62 65 57 

VII Liceum Ogólnokształcące 64 66 57 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZSP 60 56 51 

XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT 66 81 42 

XVI Liceum Ogólnokształcące 60 76 46 

Liceum Plastyczne w ZSP 60 70 51 

XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  w ZSO6 63 74 39 

VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO4 60 49 36 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKU w CKZiU 43 52 20 
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Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2016 – Liceum Ogólnokształcące – język angielski 

Nazwa szkoły 

J. angielski 

Egzamin 
pisemny 

(wynik %) 

Egzamin 
ustny 

(wynik %) 

Liczba 
zdających 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia w ZSM 84 78 6 

I Liceum Ogólnokształcące  91 85 288 

III Liceum Ogólnokształcące  91 88 306 

II Liceum Ogólnokształcące w ZSO2 86 84 129 

IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1 83 82 215 

V Liceum Ogólnokształcące 75 66 124 

VII Liceum Ogólnokształcące 73 67 155 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZSP 71 69 10 

XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT 68 75 106 

XVI Liceum Ogólnokształcące 64 70 94 

Liceum Plastyczne w ZSP 71 69 22 

XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  w ZSO6 59 77 12 

VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO4 66 63 28 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKU w CKZiU 42 44 22 

 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2016 – Liceum Ogólnokształcące – język niemiecki  

Nazwa szkoły 

J. niemiecki 

Egzamin 
pisemny 

(wynik %) 

Egzamin 
ustny 

(wynik %) 

Liczba 
zdających 

I Liceum Ogólnokształcące 93 86 10 

III Liceum Ogólnokształcące 88 87 5 

II Liceum Ogólnokształcące w ZSO2 82 77 2 

IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1 95 90 14 

V Liceum Ogólnokształcące 86 85 4 

VII Liceum Ogólnokształcące 86 72 2 

XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT 62 75 5 

XVI Liceum Ogólnokształcące 84 100 1 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKU w CKZiU 54 49 2 

 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2016 – Liceum Ogólnokształcące – język rosyjski 

Nazwa szkoły 

J. rosyjski 

Egzamin 
pisemny 

(wynik %) 

Egzamin 
ustny 

(wynik %) 

Liczba 
zdających 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKU w CKZiU 26 73 1 

 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2016 – Liceum Ogólnokształcące – język francuski 

Nazwa szkoły 

J. francuski 

Egzamin 
pisemny 

(wynik %) 

Egzamin 
ustny 

(wynik %) 

Liczba 
zdających 

IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1 94 100 1 
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Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2016 – Liceum Ogólnokształcące – język włoski 

Nazwa szkoły 

J. włoski 

Egzamin 
pisemny 

(wynik %) 

Egzamin 
ustny 

(wynik %) 

Liczba 
zdających 

IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1 98 100 1 

 
 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2016 – Technikum – odsetek sukcesów 

Nazwa szkoły 

Liczba zdających  
wszystkie 

przedmioty 
obowiązkowe 

Odsetek 
sukcesów 

termin majowy 

Technikum Nr 1 w ZST 120 91% 

Technikum Nr 4 w ZSME 181 90% 

Technikum Nr 7 w ZSB 96 86% 

Technikum Nr 6 w ZSTZ 60 65% 

Technikum Nr 3 w ZSEG 125 62% 

Technikum Nr 5 w ZSOiT 97 58% 

Technikum Nr 9 w ZSEO 79 54% 

Technikum Nr 2 w CKZiU 36 42% 

 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2016 – Technikum – język polski i matematyka 

Nazwa szkoły 
J. polski 
pisemny 

(wynik %) 

J. polski ustny 
(wynik %) 

Matematyka 
(wynik %) 

Technikum Nr 1 w ZST 60 71 57 

Technikum Nr 4 w ZSME 60 66 60 

Technikum Nr 7 w ZSB 57 69 60 

Technikum Nr 6 w ZSTZ 52 65 38 

Technikum Nr 3 w ZSEG 60 65 41 

Technikum Nr 5 w ZSOiT 57 72 39 

Technikum Nr 9 w ZSEO 51 70 35 

Technikum Nr 2 w CKZiU 51 54 32 

 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2016 – Technikum – język angielski 

Nazwa szkoły 

J. angielski 

Egzamin 
pisemny 

(wynik %) 

Egzamin ustny 
(wynik %) 

Liczba 
zdających 

Technikum Nr 1 w ZST 73 68 114 

Technikum Nr 4 w ZSME 72 56 173 

Technikum Nr 7 w ZSB 67 64 91 

Technikum Nr 6 w ZSTZ 48 53 53 

Technikum Nr 3 w ZSEG 58 62 123 

Technikum Nr 5 w ZSOiT 62 65 89 

Technikum Nr 9 w ZSEO 53 48 76 

Technikum Nr 2 w CKZiU 62 58 33 
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Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2016 – Technikum – język niemiecki 

Nazwa szkoły 

J. niemiecki 

Egzamin 
pisemny 

(wynik %) 

Egzamin ustny 
(wynik %) 

Liczba 
zdających 

Technikum Nr 1 w ZST 66 56 6 

Technikum Nr 4 w ZSME 65 59 8 

Technikum Nr 7 w ZSB 67 61 5 

Technikum Nr 6 w ZSTZ 65 50 7 

Technikum Nr 3 w ZSEG 64 64 2 

Technikum Nr 5 w ZSOiT 78 93 6 

Technikum Nr 9 w ZSEO 73 65 3 

Technikum Nr 2 w CKZiU 74 52 3 

 
 

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.  
 
W sesji letniej roku szkolnego 2015/2016 do egzaminu zawodowego mieli prawo przystąpić 
absolwenci, którzy ukończyli zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w kwietniu lub w czerwcu,  
tj. absolwenci czteroletnich ponadgimnazjalnych techników, szkół policealnych oraz dwuletnich  
i trzyletnich ponadgimnazjalnych zasadniczych szkół zawodowych, którzy w poprzednich sesjach 
egzaminacyjnych:  
- nie zdali jednego lub obu etapów egzaminu zawodowego, 
- nie przystąpili do jednego z etapów egzaminu lub przerwali egzamin w trakcie jego trwania, 
- po ukończeniu szkoły z różnych przyczyn w ogóle nie przystąpili do egzaminu. 
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. Absolwent, który zdał 
egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.  
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Tab. Wyniki zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w Technikum, którzy 
przystąpili do etapu pisemnego i praktycznego w 2016 r.  

L.p. Szkoła Zawód 

Zdawało etap 
pisemny lub 

etap 
praktyczny 

Zdawało etap pisemny  
i etap praktyczny 

Uzyskało 
dyplom 

Nie 
uzyskało 
dyplomu 

1. 
T1  

w ZST 

technik elektronik 4 1 1 

technik informatyk 6 0 0 

technik fototechnik 3 0 0 

2. 
T 2  

w CKZiU 
technik elektryk 4 0 0 

technik mechanik 4 0 0 

3. 
T 3  

w ZSE-G 
technik 

żywienia i 
gospodarstwa 
domowego 

1 0 0 

technik kucharz 1 0 0 

4. 
T 4  

w ZSM-E 

technik elektronik 6 0 1 

technik mechanik 1 0 0 

technik informatyk 15 0 2 

5. 
T 5 

 w ZSOi T 

technik technologii drewna 1 0 0 

technik technologii odzieży 1 0 0 

fototechnik 2 0 1 

6. 
T 6  

w ZST-Z 

technik usług fryzjerskich 2 0 0 

technik 
pojazdów 
samochodowych 

1 0 0 

7. 
T 7 

w ZSB 
technik budownictwa 1 0 0 

8. 
T 9 

w ZSEO 

technik ogrodnik 1 0 0 

technik 
żywienia i 
gospodarstwa 
domowego 

3 0 0 

technik obsługi turystycznej 3 0 0 

9. 
T 11  

w CKZiU 
technik 

pojazdów 
samochodowych 

2 0 0 

 
 
Tab. Wyniki zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w Szkołach Policealnych, 
którzy przystąpili do etapu pisemnego i praktycznego w 2016 r.  

L.p. Szkoła Zawód 

Zdawało etap 
pisemny lub 

etap 
praktyczny 

Zdawało etap pisemny 
i etap praktyczny 

Uzyskało 
dyplom 

Uzyskało 
dyplom 

1. 
Szkoła Policealna dla 

Dorosłych Nr 3  
w CKU w CKZiU 

technik logistyk 1 0 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 
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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. 
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 (na 40 punktów),  
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania (na 100 punktów).  
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 kwali kacje w zawodzie. Na wniosek absolwenta do Dyplomu 
 potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się  Europass – Suplement do Dyplomu 
 Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych  
 w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez  pracodawców 
i instytucje zagraniczne. dyplomy i suplementy do dyplomów  wydaje okręgowa komisja 
egzaminacyjna. 

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż 20 sierpnia każdego roku ogłasza  
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikat w sprawie 
harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w następnym 
roku szkolnym, określający daty przeprowadzania części pisemnej egzaminu oraz daty rozpoczęcia  
i zakończenia części praktycznej egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. 
 
- Sesja styczeń/luty 2016 

 
Tab. Wyniki zdających egzamin z kwalifikacji w Zasadniczych Szkołach Zawodowych, którzy 
przystąpili do części pisemnej i praktycznej w sesji styczeń/luty 2016r.  

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 5  
w ZSB 

B.05 5 3 60,0 85,5  

B.06 1 1 100  42,1  
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Tab. Wyniki zdających egzamin z kwalifikacji w Technikach, którzy przystąpili do części pisemnej  
i praktycznej w sesji styczeń/luty 2016r.  
  

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.25 24 23 95,8 % 95,6% 

A.60 16 15 93,8 85,9% 

E.07 26 16 61,5 73,5% 

E.14 26 26 100 79,0% 

E.20 27 15 55,6 59,3% 

E.24 15 14 93,3 95,4% 

M.44 16 15 93,8 61,1% 

2. 
T 2  

w CKZiU 

A.32 26 17 65,4% 68,2% 

E.07 18 9 50,0% 73,5% 

M.18 22 22 100,0% 91,5% 

M.44 23 10 43,5% 61,1% 

3. 
T 3  

w ZSE-G 

A.22 17 17 100,0% 90,6% 

A.36 46 45 97,8% 83,6% 

T.10 9 2 22,2% 48,4% 

T.11 29 29 100,0% 83,3% 

T.12 25 25 100,0% 95,4% 

T.15 62 43 69,4% 54,2% 

4. 
T 4  

w ZSM-E 

E.03 32 32 100,0% 90,3% 

E.07 32 31 96,9% 73,5% 

E.14 57 41 71,9% 79,0% 

E.19 25 23 92,0% 69,5% 

E.20 66 54 81,8% 59,3% 

E.24 28 27 96,4% 95,4% 

M.44 10 2 20,0% 61,1% 

5. 
T 5 

 w ZSOi T 

A.12 26 26 100,0% 93,7% 

A.25 29 28 96,6% 95,6% 

A.27 27 21 77,8% 83,2 % 

A.49 28 4 14,3% 31,1% 

A.50 20 15 75,0% 63,8% 

6. 
T 6  

w ZST-Z 
A.23 57 25 43,9% 64,7% 

M.42 30 21 70,0% 73,3% 

7. 
T 7 

w ZSB 
B.34 29 29 100,0% 91,4% 

8. 
T 9 

w ZSEO 

A.22 14 14 100%  90,6% 

A.36 11 8  72,7%  83,6% 

R.18 14 2  14,3%  13,6% 

R.22 27 15 55,6% 70,5% 

T.11 7 6 85,7% 83,3% 

T.12 19 18 94,7% 95,4% 

T.13 26 21 80,8%  75,4% 

T.15 28 16  57,1%  54,2% 
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Tab. Wyniki zdających egzamin z kwalifikacji w Szkołach Policealnych, którzy przystąpili do części 
pisemnej i praktycznej w sesji styczeń/luty 2016r.  

L.p. Szkoła 
Oznaczenie 
kwalifikacji 

Przystąpiło do 
obu części 

egzaminu po raz 
pierwszy 

Otrzymało 
świadectwo 

kwalifikacyjne 

Średnia zdawalność  
w województwie 

małopolskim 

liczba liczba % % 

1. 
SPolic. d Dor 

w CKZiU 

E.13 2 2 100,0% 63,8%  

Z.04 13 13 100,0% 97,0% 

Z.13 6 6 100,0%  74,5%  

 
- Sesja maj/czerwiec/lipiec 2016 
 
Tab. Wyniki zdających egzamin z kwalifikacji w Zasadniczych Szkołach Zawodowych, którzy 
przystąpili do części pisemnej i praktycznej w sesji maj/czerwiec/lipiec 2016r.  

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 55 55 100,0% 100,0% 

E.07 14 8 57,1% 59,4% 

M.18 16 7 43,8% 48,1% 

M.20 25 20 80,0% 88,0% 

2. 
ZSZ 3 

w ZSEG 
T.04 22 21 95,5% 91,6% 

T.06 22 21 95,5% 87,2% 

3. 
ZSZ 5 
w ZSB 

B.05 49 48 98,0% 83,7% 

B.06 49 28 57,1% 57,1% 

B.07 42 39 92,9% 87,8% 

B.08 7 7 100,0% 89,8% 

B.09 11 10 90,9% 71,6% 

B.18 8 8 100,0% 94,8% 

4. 
ZSZSdNiSS 

w ZSSdNiSS 

B.05 2 1 50,0% 83,7% 

B.07 4 2 50,0% 87,8% 

T.04 3 3 100,0% 91,6% 

5. 
ZSZ 

w SOSW 

B.05 5 0 0% 83,7% 

B.06 3 0 0,0% 57,1% 

T.04 8 6 75,0% 91,6% 

 
Tab. Wyniki zdających egzamin z kwalifikacji w Technikach, którzy przystąpili do części pisemnej  
i praktycznej w sesji maj/czerwiec/lipiec 2016r.  
  

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 21 21 100,0% 89,2% 

A.59 23 23 100,0% 100,0% 



  

___________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 
 

- 46 - 

E.06 28 24 85,7% 82,2% 

E.08 25 20 80,0% 85,0% 

E.12 54 52 96,3% 89,3% 

E.13 49 47 95,9% 86,1% 

2. 
T 2  

w CKZiU 

A.30 31 18 58,1% 74,1% 

A.31 17 8 47,1% 78,4% 

E.08 18 11 61,1% 85,0% 

M.12 22 20 90,9% 76,3% 

3. 
T 3  

w ZSE-G 

A.18 15 15 100,0% 87,8% 

A.35 36 32 88,9% 78,8% 

T.06 77 76 98,7% 87,2% 

T.09 11 8 72,7% 75,4% 

4. 
T 4  

w ZSM-E 

E.06 48 46 95,8% 82,2% 

E.08 32 29 90,6% 85,0% 

E.12 60 59 98,3% 89,3% 

E.13 59 59 100,0% 86,1% 

E.18 32 32 100,0% 89,7% 

5. 
T 5 

 w ZSOi T 

A.13 26 26 100,0% 90,5% 

A.20 32 29 90,6% 89,2% 

A.26 28 19 67,9% 65,4 % 

A.48 26 17 65,4% 58,9% 

6. 
T 6  

w ZST-Z 

A.19 58 53 91,4% 89,9% 

M.12 29 24 82,8% 76,3% 

M.17 22 22 100% 91,7% 

M.18 34 23 67,6% 48,1% 

7. 
T 7 

w ZSB 

B.18 45 44 97,8% 94,8% 

B.21 22 20 90,9% 94,9% 

B.27 4 1 25,0% 42,9% 

B.33 45 16 35,6% 63,1% 

B.35 29 29 100,0% 81,7% 

8. 
T 9 

w ZSEO  

A.35 12 12 100% 78,8% 

R.21 20 11  55,0% 58,8% 

T.06 27 24  88,9% 87,2% 

T.11 19 19 100,0% 94,8% 

T.13 18 10 55,6% 81,0% 

9. 
TSdNiSS 

w ZSSdNiSS 
T.06 5 5 100,0% 87,2% 

 
Tab. Wyniki zdających egzamin z kwalifikacji w Szkołach Policealnych, którzy przystąpili do części 
pisemnej i praktycznej w sesji maj/czerwiec/lipiec 2016r.  

L.p. Szkoła 
Oznaczenie 
kwalifikacji 

Przystąpiło do 
obu części 

egzaminu po raz 
pierwszy 

Otrzymało 
świadectwo 

kwalifikacyjne 

Średnia zdawalność  
w województwie 

małopolskim 

liczba liczba % % 

1. 
SPolic. d Dor 3 

w CKZiU 

A.68 3 0 0,0% 43,1%  

E.12 3 2 66,7% 89,3% 

E.14 2 2 100,0%  55,2%  

Z.04 11 11 100,0% 97,9% 
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Oznaczenia i nazwy kwalifikacji: 
 

Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji 
Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji 

A.12 Wykonywanie usług krawieckich B.35 
Obsługa geodezyjna inwestycji 
budowlanych 

A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich E.03 
Montaż urządzeń i systemów 
mechatronicznych 

A.18 Prowadzenie sprzedaży E.06 
Wykonywanie instalacji urządzeń 
elektronicznych 

A.19 
Wykonywanie zabiegów 
fryzjerskich 

E.07 
Montaż i konserwacja maszyn i 
urządzeń elektrycznych 

A.20 Rejestracja i obróbka obrazu E.08 
Montaż i konserwacja instalacji 
elektrycznych 

A.22 
Prowadzenie działalności 
handlowej 

E.12 
Montaż i eksploatacja komputerów 
osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 

A.23 Projektowanie fryzur E.13 
Projektowanie lokalnych sieci 
komputerowych i administrowanie 
sieciami 

A.25 
Wykonywanie i realizacja 
projektów multimedialnych 

E.14 
Tworzenie aplikacji internetowych i baz 
danych oraz administrowanie bazami  

A.26 
Sprzedaż produktów i usług 
reklamowych 

E.18 
Eksploatacja urządzeń i systemów 
mechatronicznych 

A.27 
Organizacja i prowadzenie 
kampanii reklamowej 

E.19 
Projektowanie i programowanie 
urządzeń i systemów mechatronicznych 

A.30 

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

E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych 

A.31 
Zarządzanie środkami 
technicznymi podczas realizacji 
procesów transportowych 

E.24 
Eksploatacja maszyn, urządzeń i 
instalacji elektrycznych 

A.35 
Planowanie i prowadzenie 
działalności w organizacji 

M.12 
Diagnozowanie oraz naprawa 
elektrycznych i elektronicznych 
układów pojazdów samochodowych 

A.36 Prowadzenie rachunkowości M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 

A.48 
Projektowanie wyrobów 
odzieżowych 

M.18 
Diagnozowanie i naprawa podzespołów 
i zespołów pojazdów samochodowych 

A.49 
Organizacja procesów 
wytwarzania wyrobów 
odzieżowych  

M.20 
Wykonywanie i naprawa elementów 
maszyn, urządzeń i narzędzi 

A.50 
Organizacja i prowadzenie 
procesów przetwarzania drewna 

M.42  
Organizacja i prowadzenie procesu 
obsługi pojazdów samochodowych 
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A.59 
Przygotowywanie sprzętu, 
odczynników chemicznych i 
próbek do badań analitycznych 

M.44 
Organizacja i nadzorowanie procesów 
produkcji maszyn i urządzeń 

A.60 
Wykonywanie badań 
analitycznych 

R.18 
Planowanie i organizacja prac 
ogrodniczych 

A.68 
Obsługa klienta w jednostkach 
administracji 

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

B.05 
Montaż systemów suchej 
zabudowy 

R.22 
Organizacja prac związanych z budową 
oraz konserwacją obiektów małej 
architektury krajobrazu 

B.06 
Wykonywanie robót malarsko-
tapicerskich 

T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych 

B.07 
Wykonywanie robót 
posadzkarsko-okładzinowych 

T.06 Sporządzanie potraw i napojów 

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

T.09 Wykonywanie usług kelnerskich 

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

T.10 Organizacja usług gastronomicznych 

B.10 
Wykonywanie izolacji 
przemysłowych 

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji 

B.18 
Wykonywanie robót murarskich i 
tynkarskich 

T.12 
Obsługa gości w obiekcie świadczącym 
usługi hotelarskie 

B.21 
Montaż urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 

T.13 
Planowanie i realizacja imprez i usług 
turystycznych 

B.27 

Organizacja robót związanych z 
budową i eksploatacją sieci 
komunalnych oraz instalacji 
sanitarnych 

T.15 
Organizacja żywienia i usług 
gastronomicznych 

B.33 
Organizacja i kontrolowanie robót 
budowlanych 

Z.04 
Świadczenie usług opiekuńczych osobie 
chorej i niesamodzielnej 

B.34 

Wykonywanie pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz opracowywanie wyników 
pomiarów 

Z.13 
Zarządzanie bezpieczeństwem w 
środowisku pracy 

 
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 2015 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 okresie IX-XII 2015 r. wyniosła 164.828,49 zł 
 
W 2016 r. zadanie w zakresie dowożenia uczniów do szkół jest realizowane dla dzieci z Przedszkola 
Publicznego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Nr 18, uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3, Nr 9, Nr 11,   
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 okresie I-VI 2016 r. wyniosła 235.954,92 zł. 
 
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna zgromadziła i opracowała wspólnie  
z Wydziałem Edukacji miejski Informator - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci  
i młodzieży w Tarnowie, przeznaczony głównie dla rodziców i nauczycieli.  Informator dostępny jest 
w formie elektronicznej na stronie www.edunet.tarnow.pl, przygotowano wydanie II poprawione. 

http://www.edunet.tarnow.pl/
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Zawiera ono podstawowe dane na temat instytucji, organizacji i innych podmiotów, które wspierają 
rozwój i działają na rzecz dzieci i młodzieży.  
 
Z uwagi na dzieci (w wieku 0 - 6 lat) zdiagnozowane, a potrzebujące specjalistycznej pomocy działają 
w Tarnowie dwa Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Przedszkolu Publicznym  
Nr 18 przy ul. Westerplatte 10 i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Nadbrzeżnej  
Dolnej 7. 
 
1.09.2015 r. zainaugurowała działalność Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
Stowarzyszenia „Ich Lepsze Jutro”. 
 
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 
socjoterapeutycznych i korzystają z pomocy psychologa. Z porad psychologów i terapeutów mogą też 
korzystać rodzice i opiekunowie prawni dzieci uczęszczających na świetlicę. 
 

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
 
Tarnowski 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 w tym zakresie. Wspomaga pełny rozwój dzieci i uczniów, akcentuje 
„edukację włączającą” uczniów niepełnosprawnych. Kształcenie specjalne jest specyficzną formą 
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, deficytami 
rozwojowymi psychofizycznymi lub schorzeniami. Stwarza odpowiednie warunki dla uczniów 
zdolnych. 
 
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. 
Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki. 
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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. 
 
Do głównych działań Gminy Miasta Tarnowa wspierających edukację uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi należą:  

 rozwijanie zintegrowanego systemu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od zera do sześciu 
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., 

 zapewnienie wykwalifikowanej kadry nauczycieli i specjalistów, 

 wdrażanie projektów edukacyjnych uwzględniających specjalne potrzeby tej grupy dzieci  
i młodzieży, 

 usuwanie barier architektonicznych i komunikacyjnych w szkołach i przedszkolach, 

 sukcesywne wyposażanie przedszkoli i szkół w odpowiednie pomoce i technologie edukacyjne. 
 
W roku szkolnym 2015/2016 zatrudnionych nauczycieli specjalistów w przedszkolach, szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa było: 

 logopedów - 43 osoby na łączny wymiar 20,71 etatu, 

 doradców zawodowych - 14 osób na łączny wymiar 8,02 etatu,  

 psychologów - 24 osoby na łączny wymiar 21,66 etatu, 

 pedagogów - 66 osób na łączny wymiar 52,03 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 2015/2016 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 2015/2016 funkcjonowały: 
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a) oddziały integracyjne w liczbie 44 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.   

 
Szczegółowe informacje o liczbie uczniów w oddziałach integracyjnych w roku szkolnym 2015/2016 
przedstawia poniższa tabela. 
 

Jednostka 
Oddział -
poziom 

Liczba 
uczniów 

Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 

1 19 

2 20 

3 20 

Przedszkole Publiczne Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi 
1 19 

2 20 

Przedszkole Publiczne Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi 

1 20 

2 20 

3 20 

4 20 

5 16 

Przedszkole Publiczne Nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi 

1 17 

2 18 

3 18 

4 20 

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 

1b 23 

1c 21 

2a 19 

2b 16 

3b 22 

4b 19 

5a 22 

6a 20 

Szkoła Podstawowa Nr 3 1ai 16 

 

2ai 16 

5ai 14 

6ci 12 

Szkoła Podstawowa Nr 9 
 

1a 15 

2a 15 

3a 18 

4a 16 

5a 15 

5e 21 

6a 16 

Gimnazjum Nr 1 w ZSO5 3ag 17 



  

___________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 
 

- 53 - 

Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w ZSO Nr 6 
 

1aG 18 

1bG 18 

1cG 19 

2aG 16 

2bG 18 

2cG 16 

3aB 15 

3bG 18 

XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w 
ZSO Nr 6  
 

LO1 15 

LO3 20 

Suma                                                                              44 793 

 
W każdym z powyższych przedszkoli i szkół w oddziałach integracyjnych zatrudnieni są dodatkowo 
nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia 
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 integracyjne, specjalne/autystyczne i oddziały dla uczniów z wadami słuchu w Tarnowie 

- szczegółowe informacje w poniższych tabelach.” 
Tab. Nadzorowane przez miasto placówki zajmujące się szkolnictwem specjalnym w latach  
2014-2016. 

Szkoły/Przedszkola 2014/2015 2015/2016 Uwagi 

Oddziały integracyjne 
Funkcjonują w czterech przedszkolach (Nr: 1, 14, 
18 i 35),trzech szkołach podstawowych (3, 9, 11), 
dwóch gimnazjach (1 i 7) oraz jednej szkole 
ponadgimnazjalnej (XX LO). 

liczba oddziałów 41 44 

liczba uczniów ogółem 778 790 

liczba uczniów 
niepełnosprawnych 

207 198 

Oddziały specjalne dla uczniów autystycznych Oddziały specjalne dla uczniów autystycznych  
i dzieci z innymi niepełnosprawnościami 
(sprzężenia) istnieją w SOSW w P, SP i G (2015/16 
w SOSW - 18 oddziałów, 45 dzieci i uczniów) oraz 
w SP 11 (3 oddziały, 12 uczniów).W SOSW  
w każdej grupie liczącej 2-4 dzieci, jest co 
najmniej 1 dziecko z autyzmem. 

liczba oddziałów 17 21 

liczba uczniów 
niepełnosprawnych 

52 57 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

 
liczba oddziałów 46 47 

liczba uczniów 273 257 

liczba wychowanków 
w internacie 

60 62 

Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących  
i Słabo Słyszących 

 
liczba oddziałów 12 10 

liczba uczniów 56 57 

Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych W 2 tarnowskich szpitalach funkcjonują oddziały 
specjalne dla dzieci i uczniów chorych, nauka liczba oddziałów 6 5 



  

___________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 
 

- 54 - 

liczba uczniów 2213 1.515* 

odbywa się przy łóżku dziecka.  W roku szkolnym 
2015/2016 – 5; w tym 1 łączony przedszkolny,  
3 szkoły podstawowej (na oddziałach:  
wewnętrzny, chirurgia, laryngologia, okulistyka, 
ortopedia i rehabilitacja), 1 łączony gimnazjalny. 
Spadek o 1 w stosunku do roku ubiegłego - 
rezygnacja dyrektora szpitala ze szkoły na 
oddziale zakaźnym. 

*Rzeczywista liczba uczniów, która przewinęła się przez Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych  od 
1.09.2015 r. do 31.08.2016 r. wyniosła ogółem 1515. 
 

Na terenie Gminy Miasta Tarnowa prowadzone są różnorodne działania i formy kształcenia 
specjalnego na rzecz tarnowskich dzieci i młodzieży, z których korzystają również rówieśnicy z gmin 
ościennych. Uczniowie ci otrzymują skierowania na cały okres kształcenia do odpowiednich 
oddziałów lub klas. 
 

Tab. Działania Gminy Miasta Tarnowa w zakresie kształcenia specjalnego w latach 2014 i 2015. 

Działania 2014 2015 Uwagi 

Skierowania do wczesnego 
wspomagania dziecka w rozwoju 

39 25 

Na podstawie opinii PPP. 

Ze skierowań skorzystało w 2014 r. -  93 dzieci 
w wieku 2-6 lat, tj. 39 skierowań wydanych  
w 2014 r., 54 skierowania wydane w latach 
ubiegłych na czas pobytu w przedszkolu. 

Natomiast w 2015 r. ze skierowań skorzystało - 
87 dzieci (PP18 - 73, PPP - 14), tj. 25 skierowań 
wydanych w 2015 r., 62 skierowania wydane  
w latach ubiegłych na czas pobytu  
w przedszkolu. 

Skierowania do nauczania 
indywidualnego 

112 146 

Na podstawie orzeczeń do kształcenia 
specjalnego wydanych przez 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 73 68 

liczba skierowań 70 66 

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 5 9 

skierowania do nauczania 
indywidualnego 

2 4 

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 43 45 

skierowania do zajęć rewalidacyjnych. 10 3 

skierowania do nauczania 
indywidualnego 

17 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  

liczba rozpatrywanych spraw 31 35 

skierowania do Młodzieżowych 
Ośrodków Wychowawczych (MOW) 

22 18 
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skierowania do Młodzieżowych 
Ośrodków Socjoterapii (MOS) - wydane 
przez właściwych starostów 
prowadzących takie ośrodki, na 
podstawie wniosków rodziców 

9 4 

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. 

 
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. 

 
W Gminie Miasta Tarnowa zadania poradni realizują 2 placówki publiczne: 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Nadbrzeżna Dolna 7,  

 Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna przy ul. Szujskiego 25. 
Dołączyły doń 2 placówki niepubliczne: 

 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ”Centrum Wspierania Rozwoju”, 

 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Stowarzyszenia „Ich Lepsze Jutro”. 
 
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 2015/2016 na wniosek rodziców Poradnia wykonała 
3.867 diagnoz specjalistycznych dzieci i młodzieży, wydała 395 orzeczeń i 958 opinii. Diagnozy 
dotyczyły zakresu psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego i doradztwa zawodowego 
badanych. Przesiewowe badania logopedyczne przeprowadzone u 495 przedszkolaków (5- i 6-latki) 
wykazały główne nieprawidłowości, tj. seplenienie i reranie oraz inne problemy komunikacyjne  
i wady wymowy.  
Na 395 orzeczeń kwalifikujących do różnych form kształcenia specjalnego najliczniejsze obejmują: 

 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – 40,  

 w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 29, 

 w stopniu głębokim  (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze)  – 13 

 z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 46,  

 autyzmem, w tym zespołem Aspergera – 30 (w ostatnich trzech latach wzrost liczby) 

 dzieci niesłyszące i słabo słyszące – 25, 

 z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją – 21.  
Najwięcej było orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego – 133. Znaczną liczbę stanowiły 
również orzeczenia dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 32.  
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Wydano 12 orzeczeń dzieciom z rejonu działań poradni w Dąbrowie Tarnowskiej (niepełnosprawność 
w obrębie narządu wzroku, niepełnosprawności  sprzężone). 
 
Ponadto wydano pisemne opinie, m.in. w sprawach: 

 odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego – 11 (w ubr. 374), 

 dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia – 264, 

 udzielenia zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki (dzieci wybitnie uzdolnione) – 44, 

 objecie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu – 46, 

 objecie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej – 135, 

 o specyficznych trudnościach w uczeniu się – 135, 

 inne opinie o przebadanych – 263 
oraz 29 opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 
Wstępnym badaniem gotowości szkolnej objęto 32 placówki publiczne i niepubliczne. W badaniach 
psychologicznych wzięło udział – 688 pięciolatków (65,4% dzieci z wszystkich wymienionych 
placówek).  
 
Udzielanie pomocy przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w roku szkolnym 2015/2016: 
 

1) pomoc dzieciom i młodzieży 
Opieka terapeutyczna była realizowana w ramach: zajęć logopedycznych – 529 dzieci i korekcyjno-
kompensacyjnych – 420 uczniów, terapii EEG Biofeedback - 50 dzieci (800 treningów). Terapią 
psychologiczną objęto – 29 osób, terapią z zaburzeniami spektrum autyzmu i zespołem Aspergera – 
17 uczniów. Liczba spotkań z dziećmi/uczniami wyniosła ogółem ok. 6 000. Całościową terapią  
w II Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka objęto 15 dzieci. Z zakresu orientacji 
poradnictwa zawodowego odbyło się 182 indywidualne spotkania z uczniami.  

Jak co roku, zorganizowano w poradni 7 form zajęć warsztatowych, które odbywały się  
w zależności od liczby zgłoszeń osób chętnych, m.in. „Rozwiń Psyche”, „Czwórki na szlaku do kariery”, 
„Młody geniusz”, „Pedagogiczna terapia grupowa z elementami Metody Dennisona”  oraz terapia 
grupowa dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  
Uczniowie z problemem zdrowotnym, niezdecydowani, chcący uzyskać dodatkowe informacje byli 
konsultowani na bieżąco, a w razie konieczności ponownie zapraszani do poradni.  
Poradnia czynnie uczestniczyła w doradztwie zawodowym na terenie Tarnowa i w makroregionie:  
w VII Ogólnopolskim Tygodniu Kariery zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy,  
w XIII Miejskich Targach Edukacyjnych (porady zawodowe, konsultacje dla gimnazjalistów z Tarnowa  
i powiatów ościennych).  Ponadto w trwających 9-14.05.2016 Małopolskich Dniach Osób 
Niepełnosprawnych – Subregionu Tarnowskiego. Zorganizowała Dzień Otwartych Diagnoz 
Logopedycznych. 
 

2) pomoc rodzicom  
Odbyło się szereg konsultacji dla rodziców, ponadto 3 edycje zajęć warsztatowych „Szkoły dla 
Rodziców i Wychowawców” dla 36 rodziców. 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 pomocy psychologiczno-pedagogicznej, interpretacji opinii i orzeczeń  
w sensie formalnym, wdrażali zmiany w przepisach z tego zakresu (8 spotkań). Zorganizowano  
2 spotkania z dyrektorami przedszkoli, 2 spotkania z nauczycielami specjalistami oraz 
wspomagającymi dzieci i uczniów w oddziałach integracyjnych (autyzm i zespół Aspergera).  
Pracownicy systematycznie kontaktowali się z podległymi placówkami - 613 wyjść na spotkania  
z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, dziećmi w celu wsparcia działań doradczych: 
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psychologiczno-pedagogiczno-logope-dycznych. Z zajęć grupowych z zakresu psychoedukacji 
zorganizowanych w szkołach skorzystało 1 548 uczniów, z porad bez badań  - 308 zainteresowanych 
osób. Poradnia zaangażowała się w wielozakresowy Tydzień Otwarty Poradni zorganizowany  
w ramach miejskiego V Tygodnia Wychowania. Przyjęto 12 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 korzystać rodzice  
i opiekunowie uczących się w Tarnowie uczniów, a także nauczyciele. Poradnia w roku szkolnym 
2015/2016 kontynuowała realizację sprawdzonych form pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami  
i nauczycielami, takich jak: konsultacje i porady, terapia indywidualna dzieci, młodzieży i rodziców, 
terapia małżeńska i systemowa terapia rodzinna. Pomoc udzielana grupowo – socjoterapia, a także 
terapia EEG Biofeedback jako metoda wspomagająca inne formy pracy z dziećmi i młodzieżą. 
Wyrazem tych działań było przyjęcie 1043 osób w tym: 573 rodziców, 45 nauczycieli, 353 uczniów. 
Poradnia przeprowadziła: 

 680 zajęć psychoterapeutycznych w tym 58 dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, 

 89 sesji terapii EEG-Biofeedback dla 9 uczniów, 

 6 grup socjoterapeutycznych (69 spotkań dla 46 uczestników), 

 42 rodziny objęto terapią rodzinną, 

 pomoc indywidualna rodzicom 1-15 spotkań, 

 1 mediację,  

 zajęcia psychoedukacyjne w szkołach i placówkach oświatowych dla 883 osób, 

 43 superwizje pracy terapeutycznej, 95 przypadków klientów. 
Najczęściej zgłaszane problemy obejmowały: trudności w stawianiu granic dzieciom, radzeniu sobie  
z ich zachowaniem (ADHD, agresja, obniżony poziom rozwoju); zachowania lękowe własne i dziecka, 
brak porozumienia z drugim rodzicem w sprawach wychowawczych, nadopiekuńczość, zachowania 
depresyjne i wynikająca z nich bierność; praca z ofiarami przemocy (sposoby rozładowania emocji 
swoich i dzieci, Niebieska Karta); relacja małżeńska i partnerska (kryzys i konflikt), rozwód, rozstanie, 
powtórne związki; molestowanie seksualne dziecka. 
Jako członek Zespołu Koordynującego systemowe działania Miasta w zakresie wychowania  
i profilaktyki zagrożeń dzieci i młodzieży Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna 
współorganizuje miejskie konferencje wychowawcze, opracowuje corocznie raport tematyczny, 
monitoruje wybrane zagadnienia profilaktyczno-wychowawcze. Dba o oprawę medialną 
popularyzując wspólnie z PPP podejmowane zagadnienia w Radio ESKA i RDN Małopolska. 
W roku szkolnym 2015/2016 wspierała kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców 
poprzez warsztaty: 
a) wg programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców – 3 edycje po 40 godzin, 36 uczestników,  
b) „Czego boi się i dlaczego boi się nastolatek?”, 
c) „Jak wspierać rozwój zbuntowanego nastolatka?”, 
d) „Norma w rozwoju seksualnym dzieci w wieku przedszkolnym”, 
e) „Zabawa w socjoterapii”, 
f) „Formy i metody realizacji zaleceń z opinii psychologicznych”. 
Ponadto zespół pracowników Poradni w ramach systemowej współpracy z instytucjami miejskimi 
przygotował 6 wystąpień na kilka konferencji: „Żyję bez ryzyka – HIV-owi mówię Nie”; Rodzina na 
zastępstwo, serce na zawsze”(org. MOPS);  „Wyzwania współczesnej edukacji” temat: Systemowa 
terapia rodzin jako forma pomocy dziecku i rodzinie (org. TSzW); „Szkoła i rodzina. Współpraca  
i dialog” temat: Specjalistyczna pomoc w poradni na ul. Szujskiego 25” (org. MSWE).  
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 Wybrane miejskie działania na rzecz ucznia zdolnego 
 
Tarnowskie szkoły systematycznie wspomagają uczniów zdolnych i podejmują działania wykraczające 
poza obowiązkowe zadania edukacyjne. Uczeń zdolny ma możliwość, m. in.: 

 nauki w klasach językowych, przygotowaniu do matury międzynarodowej, 

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

 uczestniczenia 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 2015/2016 
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. 
 
Najważniejsze realizowane w tym zakresie przedsięwzięcia to:  

 Tarnowska Liga Debatancka (TLD) młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – celem jest rozwój 
postaw obywatelskich i poziomu umiejętności społecznych wraz z podniesieniem poczucia 
odpowiedzialności za swoją „małą” i „dużą” Ojczyznę. Ostatnio nastąpiło zaangażowanie 
seniorów do rywalizacji w określonych tematach z młodymi (przykład dialogu 
międzypokoleniowego, efekt: wydawnictwo Stowarzyszenia „Nowe Przestrzenie” i Fundacji 
„Pestka”  „Jak współpracować międzypokoleniowo?”).  W czterech sezonach TLD bezpośrednio 
wzięło udział ponad 500 młodych ludzi z 17 szkół ponadgimnazjalnych miasta Tarnowa. Zetknęło 
się z projektem, w formie opieki nad młodzieżą, ponad 30 nauczycieli, którzy, aby sprostać 
zadaniu i pomóc młodzieży w przygotowaniu się doskonalą swoje kompetencje. Odbyło się 
blisko 100 debat (pojedynków). Jako publiczność łącznie debaty obejrzało ok. 7000 
osób. Osiągnięcia 2015 r.:  awans do 1/16 Finału Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich Zespół 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych jako jedynej szkoły technicznej w Polsce; awans do 1/8 Finału 
Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich I LO i II LO. W 2016 - zwycięstwo III LO  
w małopolskim konkursie debat organizowanym przez Regionalny Ośrodek Debaty w Krakowie.  

 Projekt POKL Małopolska Chmura Edukacyjna - stworzenie możliwości bezpośredniej współpracy 
uczelni z najzdolniejszymi uczniami 3 szkół w Tarnowie, 

 Bezpłatne zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w PWSZ 2015/2016: 
„Tarnowskie  Piątki Naukowe” z matematyki, chemii i ochrony środowiska (razem 18 wykładów), 
prowadzone przez Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, Zakład Chemii, Zakład Matematyki  
i Zakład Ochrony Środowiska. Celem cyklu jest przekazywanie uczniom wiedzy obejmującej 
zagadnienia związane z naukami ścisłymi lub przyrodniczymi w sposób ciekawy i praktyczny. 

 Uhonorowanie 52 najzdolniejszych uczniów dyplomami i tytułami Prymusów Tarnowa podczas IX 
Miejskiego Zakończenia Roku Szkolnego 2015/2016, 

 Cykl „Młodzi i zdolni”, prezentujący zdolnych pełnych pasji uczniów tarnowskich szkół  
w miesięczniku Tarnow.pl . Ich sylwetki typują nauczyciele, wychowawcy oraz dyrektorzy. 
 

 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 
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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 2015 r. do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa wpłynęło 116 wniosków  
o przyznanie stypendium od łącznie 24 wnioskodawców: 24 dyrektorów tarnowskich szkół (w tym: 21 
dyrektorów szkół publicznych, 3 dyrektorów szkół niepublicznych). 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 93 uczniom, w kwocie: 
- 2 745 zł (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, która uzyskała tytuł 
laureata) – 47 uczniów,  
- 2 196 zł (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, która uzyskała tytuł 
finalisty) – 5 uczniów,  
- 2 307 zł (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi, która uzyskała tytuł 
laureata) – 13 uczniów, 
- 1 071 zł (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami sportowymi, która zajęła miejsce  
I-III) – 28 uczniów. 
 
W marcu 2016 r. wypłacono stypendia za pośrednictwem szkół publicznych, do których uczniowie 
uczęszczali w roku szkolnym 2015/2016, a uczniom kształcącym się w szkołach prowadzonych przez 
inny organ niż Gmina Miasta Tarnowa w kasie Urzędu Miasta Tarnowa lub przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego ucznia bądź samego, 
pełnoletniego stypendystę.  
Wszyscy stypendyści otrzymali pamiątkowe dyplomy, które Prezydent Miasta Tarnowa wręczył  
w sposób uroczysty.  
Całkowity koszt wydatkowany na stypendium w 2016 r. wyniósł 199 974 zł. 
 
Stypendia Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2015/2016 przyznano 20 uczniom (19 uczniom 
z 19 szkół publicznych oraz jednemu uczniowi ze szkoły niepublicznej), a 3 uczniów z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Tarnowie otrzymało stypendia Ministra Edukacji Narodowej.  
 
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 
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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 2015/2016:  
 ze stypendiów socjalnych skorzystało  798 uczniów, 
 z zasiłków szkolnych skorzystało 28 uczniów.  
Łączna kwota wypłaconych stypendiów i zasiłków wynosiła 885 900,36 zł 
 
Liczbę przyznanych stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2015/2016  
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 2015/2016 

Stypendia szkolne - uczniowie szkół podstawowych 442 

Stypendia szkolne - uczniowie gimnazjum 192 

Stypendia szkolne - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych bez policealnych w tym: 164 

   Zasadnicza Szkoła Zawodowa  37 

    Liceum Ogólnokształcącego 68 

    Technikum 55 

    Stypendia szkolne - słuchacze kolegiów 0 

stypendia szkolne - uczniowie szkół policealnych 4 

suma 798 

Zasiłki szkolne - uczniowie szkół podstawowych 10 

Zasiłki szkolne - uczniowie gimnazjum 7 

Zasiłki szkolne - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych bez policealnych 11 

Zasiłki szkolne - uczniowie szkół policealnych  

suma 28 

kwota ogółem wypłaconego stypendium razem z zasiłkami za  okres wrzesień-
grudzień 2015 349 764,00 

kwota ogółem wypłaconego stypendium  razem z zasiłkami za okresie styczeń 
czerwiec 2016 

536 6,36 

 
 

2.2 Wyprawka szkolna 
 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej 
uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 938) była udzielana 
uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rozpoczynającym w roku szkolnym 
2015/2016 naukę: 
a) w klasach III szkoły podstawowej; 
b) w klasach III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; 
c) w klasie IV technikum; 

- 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 2015 r. poz. 114 i 693), tj. 574 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 2015/2016.  
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Dofinansowanie do zakupu podręczników mogli otrzymać bez względu na kryterium dochodowe  
w rodzinie, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną 
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 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół 
podstawowych (z wyjątkiem klas I, II i IV), gimnazjów (z wyjątkiem klasy I), 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 klas I, II i IV), ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia (z wyjątkiem klasy 
I), ogólnokształcących szkół sztuk pięknych (z wyjątkiem klasy I) lub liceów plastycznych. 
 
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających 
w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy 
IV), gimnazjów (z wyjątkiem klasy I), lub szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmowało 
również zakup materiałów edukacyjnych. Uczniowie z ww. niepełnosprawnością uczęszczający 
w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II 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 2015/2016, w terminie ustalonym przez 
Prezydenta Miasta tj. do dnia 9 września 2015 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 niepełnosprawnością intelektualną 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 2015/2016 „Wyprawką szkolną” objętych zostało łącznie 502 uczniów, w tym:  
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – 451 uczniów a w szkołach 
niepublicznych – 51 uczniów. 
Wśród nich: 

 186 uprawnionych otrzymało dofinansowanie na podstawie kryterium dochodowego 574 zł, 

 52 uprawnionych otrzymało dofinansowanie poza kryterium dochodowym, 

 264 uprawnionych otrzymało dofinansowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię 
specjalistyczną. 
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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 III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych  
I stopnia; 

 445 zł – dla uczniów z klas IV technikum; 

 od 175 do 770 zł – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, 
z niepełnosprawnością intelektualną 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: szkół podstawowych (z wyjątkiem klas I, II i IV), 
gimnazjów (z wyjątkiem klasy I), 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 klas I, II i IV), ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia (z wyjątkiem klasy I), 
ogólnokształcących szkół sztuk pięknych (z wyjątkiem klasy I) lub liceów plastycznych. 

 
Gmina Miasta Tarnowa, dzięki dotacji celowej przekazanej przez Małopolski Urząd Wojewódzki  
w Krakowie, przeznaczyła w 2015 r. na ten cel 110 576,29 zł. 
 

a. Dotacja podręcznikowa 
 
Po wejściu w życie 8 lipca 2014 r. nowych przepisów, zgodnie z art. 22ae ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego 
otrzymują dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Gwarantuje ona 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, zgodnie z art. 22ad u.s.o. W 2014 r. darmowy podręcznik „Nasz elementarz” 
otrzymali pierwszoklasiści, a w 2015 r. „Naszą szkołę” odpowiednio drugoklasiści.  
Zmiany wprowadzane są sukcesywnie, począwszy od klasy pierwszej 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 2015 r. na realizację zadania polegającego na wyposażeniu około 4 658 uczniów: 
- klas I (1 276 uczniów) i II (1 214 uczniów) szkół podstawowych w podręczniki lub materiały 

edukacyjne z zakresu danego języka obcego nowożytnego i materiały ćwiczeniowe, 
- klas IV szkół podstawowych (941 uczniów) i klas I gimnazjów (1 227 uczniów) w podręczniki lub 

materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, 
wojewoda udzielił Gminie Miasta Tarnowa dotacji celowej w wysokości 690 085,13 zł. Maksymalna 
kwota dotacji na jednego ucznia wynosi od 74,25 zł do 272,27 zł, a w przypadku uczniów 
niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego korzystających 
z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych od 148,50 zł do 5 445,40 zł.  
 

b. Wsparcie w ramach rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce 
na lata 2014-2020 
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Gmina Miasta Tarnowa przystąpiła do Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 
2014-2020, w ramach którego zajmuje się w 2016 roku następującymi zadaniami: 
1) wspieranie i promocja edukacji przedszkolnej wśród rodzin romskiej mniejszości etnicznej  

w Tarnowie – na podstawie porozumienia Nr BW-V.3212.17.7.2016 z dnia 17 maja 2016 r. 
zawartego  z Wojewodą Małopolskim – realizacja zadania: Wspieranie i promowanie 
edukacji   wczesnoszkolnej dzieci romskich;  
 

2)  opłacenie ubezpieczenia dzieciom i młodzieży szkolnej romskiej mniejszości etnicznej 
zamieszkałym w Tarnowie – na podstawie porozumienia Nr BW-V.3212.17.8.2016 z dnia 17 maja 
2016 r. zawartego z Wojewodą Małopolskim;  
 

3) zakup wyprawek dla dzieci romskich uczęszczających na zajęcia przedszkolne oraz zakup 
podręczników, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych i plecaków dla uczniów romskich, 
według zapotrzebowania określonego przez przedszkola i szkoły – na podstawie porozumienia 
MEN/2016/DKO/599 z dnia 28 czerwca 2016 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 17.500,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłaty za pobyt wraz z wyżywieniem 
dzieci romskich w przedszkolach. Od stycznia do czerwca 2016 pomocą objęto 14 uczniów przedszkoli 
publicznych i niepublicznych. Wsparcie w drugim półroczu uzależnione będzie od liczby 
uczęszczających do przedszkoli, wstępne dane wskazują na ok. 14 dzieci.  
 
Na realizację drugiego zadania Gminie Miasta Tarnowa została przyznana dotacja celowa  
w wysokości 2.100,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę za ubezpieczenie uczniów 
romskich w szkołach i przedszkolach. Z opłat za ubezpieczenia skorzysta ok. 78 osób. 
 
Dotacja celowa w kwocie 28.000,00 zł została przyznana na wykonanie trzeciego zadania poprzez 
zakup wyprawek dla dzieci romskich uczęszczających na zajęcia przedszkolne oraz zakup 
podręczników, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych i plecaków dla uczniów romskich, 
według zapotrzebowania określonego przez przedszkola i szkoły. Zadanie to realizowane będzie  
w roku szkolnym 2016/2017. Kwoty przysługującego wsparcia będą określone po uwzględnieniu 
potrzeb wynikających z poszczególnych etapów edukacyjnych oraz przysługujących darmowych 
podręczników. Według wstępnych danych, ze wsparcia skorzysta ok. 66 osób. 
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ROZDZIAŁ V 
WYBRANE MIEJSKIE DZIAŁANIA SYSTEMOWE  

 
W roku szkolnym 2015/2016 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 2015/2016.  
 
W odpowiedzi na liczne wyzwania realizowano następujące priorytety: 
- wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży; 
- wspomaganie rozwoju dzieci i uczniów (uwzględnienie ich indywidualnych sytuacji ze zwróceniem 
uwagi na dziecko młodsze na pierwszym etapie edukacyjnym w związku z obniżeniem wieku realizacji 
obowiązku szkolnego); 
- umiejętne zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, profilaktyka; 
- „edukacja włączająca” uczniów niepełnosprawnych; 
- promowanie aktywności uczniów, kształtowanie w nich otwartej, prospołecznej postawy; 
- wspieranie kompetencji wychowawczych rodziców i wychowawców zwłaszcza z dziećmi  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rodzicielstwa zastępczego; 
- przekaz pokoleniowy historii i tradycji – wychowanie patriotyczne i do kultury.  
 
Lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016 w priorytetach podnosiły sprawy zdrowia psychicznego dzieci  
i młodzieży oraz dorosłych: nauczycieli i rodziców. Kwestia ta była kontynuowana w uchwalonym 
„Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Tarnowa na lata 2014-2015”. W roku 
2014/2015 wyakcentowana została „edukacja włączająca” uczniów niepełnosprawnych  
a w 2015/2016 – bezpieczeństwo oraz wspomaganie rozwoju dzieci i uczniów (uwzględnienie ich 
indywidualnych sytuacji ze zwróceniem uwagi na dziecko młodsze na pierwszym etapie edukacyjnym 
w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego) i wspieranie kompetencji 
wychowawczych rodziców i wychowawców zwłaszcza z dziećmi o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, rodzicielstwa zastępczego.   
Celem stawianych sobie co roku priorytetów jest wsparcie szkoły i rodziny w działaniach 
profilaktyczno-wychowawczych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i młodzieży, 
wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci w szkołach i placówkach oświatowych, wspieranie zdrowia 
psychicznego oraz doskonalenie form doradztwa zawodowego. W działaniach wychowawczych 
kładzie się nacisk na wychowanie do wartości i patriotyczne. Wykorzystywanych jest w tych 
działaniach wielu dróg komunikacji, m.in.: miejska strona internetowa, strony internetowe szkół  
i placówek oświatowych, wieloaspektowe współdziałanie ze środowiskiem. Opracowywano po raz 
kolejny dwa kalendarze wydarzeń w mieście i form doskonalenia zawodowego z zakresu wychowania 
i profilaktyki zagrożenia. 
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 
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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. 
 
W dniach 13 - 19 września 2015 r. odbył się w Tarnowie V Tydzień Wychowania „Wychowanie do 
pełni człowieczeństwa”. W programie przewidziano Dni Otwarte obu poradni, cykliczne spotkanie  
z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w ramach systemowych działań Miasta omawiające 
zagadnienia współdziałania zakresie wychowania i profilaktyki zagrożeń. Podczas Tygodnia Katolickie 
Stowarzyszenie Wychowawców zorganizowało wykład „Wychowywać ku pełni człowieczeństwa”  
(ks. dr Robert Dytko – Wydział Katechetyczny Kurii).  
 
W wyniku dobrej współpracy wielu podmiotów w roku szkolnym 2015/2016 zorganizowano  
20 konferencji, 17 warsztatów, 2 fora, 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 2015/2016 tematyka konferencji miała na uwadze całościowe wspomaganie 
rozwoju dzieci i uczniów w różnych okresach wiekowych z uwzględnieniem ich indywidualnych 
sytuacji ze zwróceniem uwagi na dziecko młodsze na pierwszych etapach edukacyjnych. Mówiła  
o rodzinie w zmieniającym się świecie, roli mężczyzny w niej, psychoterapii adolescentów a także 
znaczenia pozytywnej integracji w profilaktyce. Dotykała zagadnień dobrego klimatu w szkole  
i w domu sprzyjającego dobremu wychowaniu dzieci i młodzieży.  Odbyły się: XXVII Miejska 
Konferencja Wychowawcza Dziecko, rodzina, system – 25 lat działalności Specjalistycznej Poradni 
Profilaktyczno-Terapeutycznej w Tarnowie – część wykładowa i warsztatowa (3-4.12.2015) i XXVIII 
Miejska Konferencja Wychowawcza Pozytywna integracja skuteczną profilaktyką (9.06. 2016).  
W nurt ten włączyły się: konferencja regionalna Otwarta szkoła Nasz świat, nasza godność, nasza 
przyszłość /MCDN ODN, 14.09.2015/, konferencja Żywienie w szkołach wg nowych przepisów prawa  
/MKO, Dyrektor Woj. Szpitala, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanepid, 23.10.2015/, konferencja Rodzina 
zastępcza, serce na zawsze /MOPS; 27.10.2015/; VIII Forum Nauczycieli i Wychowawców Mądrość  
w wychowaniu – wychowanie do mądrości  /Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, 27.02.2016/; 
ogólnopolska konferencja naukowa Szkoła i rodzina. Współpraca i dialog. /MCDN ODN, MWSE, 
Diecezjalne Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, 20-21.04.2016/; konferencja Aktywizacja i wsparcie 
osób niepełnosprawnych – dobre praktyki połączona z panelem dyskusyjnym w ramach Małopolskich 
Dni Osób Niepełnosprawnych /Woj. Małopolskie, UMT, 13.05.2016/. Zainteresowaniem cieszyły się 
VI Sympozjum Pedagogiczne Działamy, odkrywamy, aktywizujemy. Wychowanie i edukacja 
współcześnie /10.03.2016/ i kolejna konferencja naukowa Relacja uczeń - nauczyciel /19.05.2016/ 
zorganizowane przez Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną. Ponadto konferencja pedagogiczna 
Wyzwania współczesnej edukacji  w Państwowej Szkole Wyższej /19.05.2016/. 
 
Corocznie od 2007 r. Wydział Edukacji i PPP organizują spotkania warsztatowe dla rodziców i Rad 
Rodziców. 9.12.2015 r. zorganizowano kolejną edycję warsztatów dla rodziców uczniów gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych na temat Pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierającej pełny 
rozwój młodzieży w  ZSO 6 z Oddziałami Integracyjnymi, a 1.03.2016 w PP 6 dla rodziców przedszkoli  
i szkół podstawowych Pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierającej pełny rozwój dzieci  
w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej. Poruszane problemy były zbieżne z tematyką 
konferencji miejskich, warsztatami dla pedagogów szkolnych i dot. polityki oświatowej MEN oraz 
Urzędu Marszałkowskiego. 
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Wydział Edukacji we współpracy z PPP zorganizował warsztatowe spotkania z dyrektorami 
przedszkoli i pedagogami szkolnymi na poszczególnych poziomach edukacyjnych (XI.2015 i IV.2016) 
Ich celem było: podsumowanie ankiety badającej działania w zakresie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz praktyczne doskonalenie tych  działań w świetle wskazywanych przez 
uczestników trudności i potrzeb m.in. zwrócono uwagę na konieczność doskonalenia zawodowego  
w obszarze problematyki autyzmu i specjalistycznego wsparcia dzieci i ich rodziców w tym zaburzeniu 
rozwojowym.  
Wydział Edukacji wspólnie z PPP był organizatorem kolejnego spotkania warsztatowego  
z przedstawicielami instytucji miejskich i organizacji pozarządowych (18.09.15), 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, koniecznego w kontekście wielu współczesnych wyzwań. 
 
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.  
 
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.  
 
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, także kształtowanie wśród uczniów otwartej, prospołecznej postawy. 
Przykładem takiej samorządności jest aktywność Młodzieżowej Rady Miejskiej (aktualnie V kadencji, 
wybory w jesieni 2015), nad którą opiekę pedagogiczną sprawuje Pałac Młodzieży w Tarnowie.  
8.12.2015 r. odbyło się VI Forum Samorządów Uczniowskich Szkół Technicznych i Zawodowych  
w ZSEG, a 5.04.2016 r. - Konferencja Samorządów Uczniowskich gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych Tarnowa Rola młodzieży w społeczeństwie lokalnym zorganizowana przez MRM.  
Miasto przygotowało program rozwoju przedsiębiorczości młodzieży i kształtowania postaw 
przedsiębiorczych. Obejmuje on: szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”, zakładanie Spółdzielni 
Uczniowskich „Młodzi na start!” oraz edukację  przedsiębiorczości we wczesnych etapach kształcenia. 
Odbyła się II edycja konkursu Tarnowski Junior Biznesu. Konkurs polegał na zaprezentowaniu 
pomysłu na biznes, przy uwzględnieniu uwarunkowań i przewag, jakie daje lokalny rynek. Miał 
również wpisywać się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020. 
Ważnym elementem biznesplanu była analiza konkurencyjnych firm, które już działają w Tarnowie 
oraz regionie. Zaprezentowało się 22 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Wśród 
zgłoszonych biznesplanów pojawiły się projekty utworzenia kawiarenki internetowej, agencji 
opiekunek dla dzieci i seniorów, szkółki rycerskiej, manufaktury talentów, restauracji oraz 
kwiaciarnio-sklepu ze zdrową żywnością. Najlepszy w kategorii szkół ponadgimnazjalnych okazał się 
pomysł Przemysława Kowala - Studio Projektowe „United”. Uczeń ZSOiT zaproponował świadczenie 
usług  dotyczących marketingu i komunikacji wizualnej. Projekt zakładał wsparcie dla nowych 
przedsiębiorców, którzy mieliby szansę zaistnieć na rynku. W kategorii szkół wyższych pomysł 
utworzenia całodobowego przedszkola Marioli Kamińskiej z PWSZ zasłużył na pierwsze miejsce. 
Łączna wartość nagród pieniężnych i rzeczowych wyniosła 12 tys. złotych. Konkurs miał na celu 
aktywizację młodych tak, by w przyszłości zdecydowali się na prowadzenie własnej firmy. 
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V LO zostało finalistą konkursu „Rozwój ma wiele twarzy” organizowanego przez Przedstawicielstwo 
Komisji Europejskiej w Polsce. Projekt uczniów V LO „Na lepsze z Korczakiem”, znalazł się wśród 
finałowej piątki szkół z całej Polski w kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” (nagrodzony 10.03.2016). 
Zadaniem uczniów było zaplanowanie kampanii społecznej na temat współpracy rozwojowej. 
Uczniowie V LO przygotowali spot filmowy, który ukazuje ideę współpracy rozwojowej i zachęca 
odbiorców do zaangażowania się w inicjatywy na rzecz rozwoju. Tematem wiodącym było 
„Bezpieczeństwo żywności”. Częścią zadania konkursowego było również zaplanowanie  
i przeprowadzenie kampanii społecznej z wykorzystaniem powstałego spotu, która pogłębiłaby 
wiedzę odbiorców na temat współpracy rozwojowej i zachęciłaby do wspierania takiej formy 
pomocy. 

 

 Wychowanie patriotyczne 
 

Ten rok szkolny był obfity w wydarzenia, zwłaszcza dwa wysokiej rangi. Przeżywaliśmy 1050. rocznicę 
Chrztu Polski. Bez chrztu nie bylibyśmy narodem, Polakami, wspólnotą państwową i polityczną. Dzięki 
decyzji Mieszka Polska powstała i rozwinęła się cywilizacyjnie we wszystkich wymiarach. O fakcie tym 
mówią młodym ludziom nie tylko nauczyciele historii, j. polskiego i katecheci, ale też uczestnictwo  
w diecezjalnych obchodach organizowanych przez Kościół w Tarnowie: rozpoczęcie Roku 1050. 
rocznicy Chrztu Polski (28.11.2015), konferencja  naukowa (22.04.2016), udział w ogólnopolskiej 
Mszy św. z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski na Jasnej Górze w Częstochowie w obecności papieża 
Franciszka, Prezydenta RP i najwyższych władz kraju (28.07.2016) . Tematem XXXI Światowych Dni 
Młodzieży w Krakowie z udziałem papieża Franciszka i młodzieży z całego świata (26-31.07.2016) było 
motto „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Poprzedziło je 
uczestnictwo młodzieży goszczącej w Tarnowie i diecezji tarnowskiej z różnych krajów oraz z naszego 
miasta w wielkim widowisku ewangelizacyjnym „Credo” wykonanym przez Wspólnotę „Cenacolo”  
z Włoch okazji Światowych Dni Młodzieży (21.-22.07.2016). Musical przedstawiał historię zbawienia  
a jego celem było spotkanie z miłosiernym Bogiem.  
 
Wychowanie patriotyczne od wielu lat wyraża się współpracą ze środowiskiem kombatantów, 
pamięcią i pielęgnowaniem rocznic, stanowi przekaz pokoleniowy historii i tradycji.  
 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. 
W miejskim konkursie na program wychowawczy szkoły Drogi Tarnowian do niepodległości z zakresu 
wychowania patriotycznego ze szczególnym uwzględnieniem Tarnowa i regionu w odzyskaniu 
niepodległości w 1918 r. wzięło udział 14 szkół. Przyznano nagrody i wyróżnienia w kwocie ogółem 18 
tys. zł. I etap konkursu miał na celu wydobywanie z niepamięci postaci tarnowian mniej znanych lub 
zupełnie nieznanych poprzez poznawanie ich historii rodzinnych i osobistych. Oryginalne propozycje 
nagrodzonych zostały zaprezentowane podczas uroczystej miejskiej konferencji podsumowującej 
1.12.2015. Jury wyraziło przekonanie, że „tak ciekawe projekty mogą służyć środowiskom lokalnym 
szkół w łączeniu pokoleń Polaków”. 
 
Jubileusze szkół i placówek m.in.: 90-lecie ZSOiT, 70-lecie Zespołu Szkół Muzycznych i 70-lecie 
Liceum Plastycznego oraz 40-lecie Policealnego Zawodowego Studium Plastycznego, 50-lecie 
Przedszkola Publicznego nr 15, 35-lecie Przedszkola S.S. Sacre Coeur, 25-lecie Specjalistycznej Poradni 
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Profilaktyczno-Terapeutycznej, 20-lecie Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział  
w Tarnowie. 
Nadano imiona: Bł. Karoliny Kózki Zespołowi Szkół Katolickich w Tarnowie i 16 Pułku Piechoty Ziemi 
Tarnowskiej Zasadniczej Szkole Zawodowej w ZS Niepublicznych. 
Na różny sposób szkoły obchodzą święta swoich patronów. W 10. rocznicę nadania G 6 Imienia 
Wielkiego Polaka Jana Pawła II papieża miała miejsce relacja świadka ks. prałata  Z. Bochenka – 
Początek Światowych Dni Młodzieży, wystawa Wzrastanie w ewangeliczną definicję młodości, 
prezentacja talentów i twórczości młodzieży w związku z przyznaniem szkole tytułu Szkoły z pasją. 
Święto Patrona II LO połączono z odsłonięciem popiersia hetmana Jana Tarnowskiego. 
12.12.2015 miała miejsce sesja naukowa w 160 rocznicę śmierci A. Mickiewicza (org. Tow. Literackie 
A. Mickiewicza, III LO, PWSZ). 
Przykładowe atrakcyjne formy działalności: np. I Rodzinny Rajd Tischnerowski (Zespół Społecznej SP 1 
i Społecznego Przedszkola Językowego im. ks. prof. J. Tischnera; Rajd Gimnazjalistów Śladami 
Sanguszków (ZSEO).  
 
W roku 2015 czciliśmy 155. rocznicę urodzin Ignacego Paderewskiego Patrona Zespołu Szkół 
Muzycznych, którego uwieńczeniem był koncert Absolwenci na estradzie” w Europejskim centrum 
Muzyki w Lusławicach (4.10.2015). Obchodziliśmy Rok Józefa Władysława Krogulskiego (1815-2015), 
wywodzącego się z Tarnowa wybitnego pianisty, kompozytora, cenionego pedagoga oraz 
organizatora i dyrygenta chórów kościelnych. W zakresie wychowania do kultury odbyła się sesja 
popularno-naukowa o życiu i twórczości artysty, odsłonięcie pamiątkowej tablicy ul. Bernardyńska 7 
oraz koncert kameralny z okazji 200. rocznicy urodzin artysty. 
W roku 2016 - Roku Henryka Sienkiewicza (1846-2016) - pamiętamy o 100. rocznicy śmierci, by 
oddać należny hołd i przyczynić się do popularyzacji jego twórczości oraz idei zawartych w jego 
książkach – przede wszystkim patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości. Odbył się, m.in. 
Jubileuszowy XV Międzyszkolny Konkurs Literacki Do Afryki z Sienkiewiczem i nie tylko… dla szkół 
podstawowych (SP 2). 

Nowymi i kontynuowanymi tegorocznymi propozycjami kulturalnymi były, np.: 30 
Tarnowska Nagroda Filmowa a w niej Kino Młodego Widza – przegląd filmów dla dzieci i Jury 
Młodzieżowe; projekt „Trzy Kultury” Tarnowskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Dzieci  
i Młodzieży „Pałac” niwelujący stereotypy i eksponujący kulturę żydowską, romska i szkocką dawniej  
i dziś w Tarnowie; Spotkania cykliczne W kawiarence u Tischnera (SLOG); projekt edukacyjnym 
„Mezuza”, realizowany przez Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie. Dzieci  
i młodzież uczyli się czym jest tolerancja, poznawali historię tarnowskich Żydów, współtworzyli mural 
na Placu Starej Synagogi oraz odtwarzali atmosferę przedwojennego miasta podczas wydarzenia 
Ulica Żydowska. Na zakończenie projektu dla szczególnie zainteresowanych tematyką żydowską 
przygotowano Międzyszkolny Konkurs Wiedzy na Temat Żydowskiego Tarnowa.) 
 

 Wolontariat 
 

Wolontariat młodzieżowy 2015/2016 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”.  
7.12.2015 r. w Sali Lustrzanej odbyła się IV Tarnowska Gala Wolontariatu podsumowująca  
i nagradzająca zaangażowanie młodych ludzi i ich opiekunów w różnorodne formy aktywności  
w zakresie pomocy drugiemu człowiekowi w potrzebie oraz opieki nad zwierzętami. Kapituła oceniała 
m.in. ciągłość i systematyczność  działania, przestrzeganie kodeksu wolontariusza a także 
wykazywanie się własną inicjatywą. Laureaci każdej kategorii otrzymali statuetkę Wolontariusz Roku 
2015 oraz nagrody rzeczowe. Wśród uczniów gimnazjów wybrano Magdalenę Wiśniowską z G 6, 
najlepszym w szkołach ponadgimnazjalnych okazał się Dawid Mik wyróżniony m.in. za pomoc  
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w nauce dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej, a także za zaangażowanie w pracę na rzecz 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jolantę Albin z Polskiego Związku Niewidomych Tarnów doceniono za 
wysiłki opiekuńczo-wychowawcze. Natomiast w kategorii 55+ nagrodzono Leszka Ignasika – 
nauczyciela i harcmistrza, który działa jako wolontariusz od szesnastego roku życia, zachęcony przez 
rodziców i mentora z harcerstwa. Uznanie kapituły konkursu w kategorii wydarzenie wolontariackie 
zyskała inicjatywa Pałacu Młodzieży – spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych, które było 
możliwe do zorganizowania dzięki zbiórkom żywności, przeprowadzonym przez wolontariuszy z PM.  
W Tarnowie wyróżniają się 2 Centra Wolontariatu przy Pałacu Młodzieży i w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Ogrodniczych.  
Aktywność Młodzieżowego Centrum Wolontariatu przy PM 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.  
Ponadto działająca przy Pałacu Młodzieży Młodzieżowa Rada Miejska wraz z Samorządem 
Uczniowskim I LO zorganizowali Koncert Charytatywny na rzecz budowy Hospicjum VIA SPEI 
(19.12.2015) z okazji 100-lecia urodzin Edith Piaf poprzedzony Dniem Pamięci Ofiar Terroryzmu  
w związku z tragicznymi wydarzeniami w Paryżu. 
Natomiast Centrum Wolontariatu "Empatia" w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych gromadzi 
wolontariuszy z wielu szkół Tarnowa i regionu. Ono również wspiera budowę pierwszego hospicjum 
stacjonarnego w Tarnowie – „Via Spei”, prowadzi zbiórki żywności dla potrzebujących, pomaga 
bezdomnym zwierzętom.  
W szkolnym kalendarzu CW "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 i dwunasta edycja (2016) Akcja "Złotówka na budowę 
hospicjum" cieszą się dużym zainteresowaniem. 15.06.2016 odbyła się IV Gala Empatii w ZSEO - 
podsumowująca pracę szkół i przedszkoli w Tarnowie na koniec roku szkolnego. Prezesowi Fundacji 
„Kromka Chleba” Annie Czech przekazano czek w wysokości 10 046,03 zł. Zebrana kwota podczas IV 
akcji charytatywnej „Złotówka na budowę hospicjum Via Spei” zostanie przeznaczona na wykonanie 
instalacji. Najbardziej zaangażowane w akcję szkoły: Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie, 
Gimnazjum nr 11 w Tarnowie, Zespół Szkół Publicznych w Radgoszczy miały okazję zaprezentować 
swoje sposoby organizowania działalności wolontariackiej. Za współpracę doceniono 14 
koordynatorów z zaprzyjaźnionych szkół, m.in. z Tylicza i Krynicy-Zdroju, wręczono nagrody 10 
wyróżniającym się Wolontariuszom. Tytuł „Najlepszy Wolontariusz Empatii” oraz rower - nagroda 
główna przypadły w tym roku Aleksandrze Adamus maturzystce ZSEO, która przepracowała 
społecznie 196 godzin. Za pracę oraz wspieranie działań wolontariackich, zostały przyznane po raz 
trzeci „Serduszka Empatii”.  
Należy podkreślić, że ważną rolę w wolontariacie młodzieżowym odgrywają też wieloletnie i bogate 
działania uczniów różnych tarnowskich szkół zamieszkałych w Bursie Międzyszkolnej oraz uczniów 
Zespołu Szkół  Ogólnokształcących i Technicznych czy Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych. 

 

 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 
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rozwijania kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży,  promocji zdrowia i zdrowego stylu życia,  
zapobiegania nadwadze i otyłości, a także zaangażowania młodzieży w działania profilaktyki 
rówieśniczej. Głównym zadaniem Edukacji jest zapobieganie (profilaktyka pierwszorzędowa). 
Rozwiązywanie problemów narkomanii, alkoholizmu, przestępczości wśród młodzieży w stopniu 
głębszym, bardziej zaawansowanym znajduje się w kompetencjach Wydziału Zdrowia i Opieki 
Społecznej oraz Policji Miejskiej. Obejmuje w dużej mierze i dzieci i młodzież żyjące w rodzinach 
patologicznych lub zagrożonych patologią. W Tarnowie bezpieczeństwo młodych ludzi rozumiane jest 
szeroko i wielopłaszczyznowo, od diagnozy, dialogu, po działania mające charakter wieloletni. Dobrą 
pracę wielu podmiotów w tym zakresie potwierdziła szczegółowa kontrola NIK w 2016 r. 
Realizacja jest ukierunkowana na budowanie wizerunku szkoły wspierającej uczniów  
i jednocześnie wymagającej (rządowy program Bezpieczna i przyjazna szkoła oraz Bezpieczna plus). 
Programy położyły nacisk na wzmocnienie funkcji wychowawczej szkoły i budowanie pozytywnego 
klimatu społecznego wraz ze zmianą relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami. Cztery szkoły 
otrzymały w ramach programu „Bezpieczna plus” wsparcie na łączną kwotę ponad 30.000 zł.  
z przeznaczeniem na bezpieczne poruszanie się w sieci oraz zagadnienia cyberprzemocy, także na 
rozbudowę monitoringu w szkole i instalowanie programów „badających” bezpieczeństwo treści  
w Internecie.  
Z ważniejszych obszarów aktywności w tej dziedzinie wymienić należy: 

 konferencje i inne spotkania z zakresu bezpieczeństwa, realizowane przez różne podmioty  
w mieście na rzecz  dzieci i dorosłych m.in. konferencja Jak budować szkolną profilaktykę 
używania nowych substancji psychoaktywnych /Woj. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Ekspert 
Wojewódz-ki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Woj. Małopolskiego, Kuratorium Oświaty  
w Krakowie, 23.09.2015/, międzynarodowa konferencja edukacyjno-naukowa Aktualne problemy 
dotyczące dzieci i młodzieży /Tarnowska Szkoła Wyższa, 23.10.2016/, VI Forum Samorządów 
Uczniowskich szkół technicznych  i zawodowych Nowe narkotyki, dopalacze - zagrożeniem dla 
współczesnej młodzieży /ZSEG, 8.12.2015/, konferencja Wiedza źródłem bezpieczeństwa 
technicznego /CKZiU, 8.12.2015/, konferencja Młodzi Młodym podsumowująca działania szkół  
w ramach realizacji projektu Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem 
/Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie, Małopolski Kurator Oświaty, Kierownik 
Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego, 20.06.2016/ i in. Uczestniczyli w nich przedstawiciele 
tarnowskich szkół i placówek oświatowych, 

 przy współpracy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej (WZiPS) w 2015 r. w szkołach 
i przedszkolach realizowano szereg programów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania 
alkoholizmowi, narkomanii, przemocy i agresji dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców. 
Uczestniczyło  w nich 6.743 uczniów, 187 nauczycieli i pedagogów oraz 1.716 rodziców – razem 
8.646 odbiorców. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 106.849 zł. 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. Wybierane są sprawdzone propozycje i poszukuje się nowych (głównie 
rekomendowanych), odpowiadających na wyzwania czasu, stosownie do potrzeb rozwojowych 
młodych ludzi. Łączna kwota przeznaczona na edukację dzieci, młodzieży, wychowawców, 
pedagogów oraz badania diagnostyczne wyniosła 109.185 zł., 

 30.11.2015 odbyło się szkolenie liderów młodzieżowych w ramach realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych dla Miasta Tarnowa na 2015 rok oraz VIII 
edycji kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM. Dotyczyło roli liderów, którzy na terenie 
szkoły pomagają pedagogom i wychowawcom w realizacji inicjatyw społecznych w zakresie 
profilaktyki uzależnień. Szkolenie miało również za zadanie kształtowanie właściwych postaw  
w stosunku do osób, które próbują „siadać za kółkiem” po spożyciu substancji psychoaktywnych. 
Uczestniczyło 30 uczniów i 7 nauczycieli z tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych: III LO, V LO, VII 
LO, XVI LO, Zespołu Szkół Muzycznych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych oraz 
Gimnazjum Nr 6. 



  

___________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 
 

- 71 - 

 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 286 założonych ogółem w 2015 r. „Niebieskich Kart” pięć było wypełnionych przez 
placówki edukacyjne. W ramach Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta 
Tarnowa w Tygodniu „Białej Wstążki” zrealizowano zajęcia profilaktyczne w 19 szkołach na terenie 
Tarnowa, w tym szkolenie „Rozpoznanie zjawiska przemocy w rodzinie z problemem 
alkoholowym. Pomoc rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem dziecka z zespołem FAS” oraz 
konferencję „Rodzina wolna od przemocy” (3-4.12.15). Uzupełnieniem szkoleń i warsztatów są 
ogólnopolskie kampanie inicjowane przez rządowe agencje: Państwowa Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Fundacja Provider, np. 
Kampania Stop pijanym kierowcom! Razem dla bezpieczeństwa Publicznego. 

 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 realizuje Program 
Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a TY”, Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu 
Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży. Programy profilaktyczne wśród małych 
dzieci prowadziła Straż Miejska. Służby miejskie organizują działania i czuwają nad 
bezpieczeństwem cały rok, w tym podczas akcji „Lato w Mieście – bezpieczne wakacje” i „Ferie 
zimowe”, organizują pikniki dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, zawody, konkursy, pokazy  
i akcje. 

 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 
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 2015 r. 6 zadań. Spośród złożonych ofert Komisja Konkursowa 
wybrała 10, przygotowanych przez 10 organizacji pozarządowych na realizację 6 zadań, ogólna kwota 
225 000 zł. 
 

2015 r. - Zadania/tytuły ofert/ organizacje pozarządowe Termin realizacji 

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 

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.-19.04.2015 
 
Zad. 2. termin realizacji 
zadania: 30.03.-30.11.2015 
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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 
 

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 
 

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 

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: 27.05.- 
11.07.2014 
 
Zad. 2. termin realizacji 
zadania: 19.06.-30.08.2015 
 
Zad. 3. termin realizacji 
zadania: 17.06.-31.07.2015 

 
Na rok 2016 przygotowano 6 zadań, realizowanych przez 10 organizacji pozarządowych. Wybrano 10 
ofert na ogólną kwotę 225 000 zł. 

 

2016 r. Zadania/tytuły ofert/ organizacje pozarządowe  
Termin realizacji  

 

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

Zad. 1. termin realizacji 
zadania: 15.06.- 31.12.2016 
 

2. Organizacja wolnego czasu młodzieży szkolnej poprzez 
prowadzenie zajęć pozaszkolnych w szczególności artystycznych, w 
tym w integracji z niepełnosprawnymi    
 
  1. Akademia rozwoju talentu - ART  - Stowarzyszenie „Kanon” 
  2. Podróże z wyobraźnią – wychowanie przez sztukę i dla sztuki - 
Stowarzyszenie „To, co wspólne” 

Zad. 1. termin realizacji 
zadania: 26.02.-31.12.2016 
Zad. 2. termin realizacji 
zadania: 26.02.-31.12.2016 
 

3. Organizacja atrakcyjnych form demokratycznego dyskutowania 
młodzieży wzmacniających ich większe zaangażowanie społeczne  
i lepsze rozumienie problemów 

Zad. 1.  termin realizacji 
zadania: 1.03.- 30.11.2016 
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  1. Tarnowska Liga Debatancka – Stowarzyszenie „Nowe 
Przestrzenie” 

4. Organizacja edukacyjnych zajęć z zakresu autoprezentacji i 
retoryki dla młodzieży z tarnowskich gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 

   
 1. Każdy może być Cyceronem - Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-
Gospodarczych „Europa-Polska” w Tarnowie 
 2. 

Zad. 1. termin realizacji 
zadania: 9.03.- 30.11.2016 

5. Organizacja atrakcyjnych form zajęć o charakterze cyklicznym dla 
dzieci z tarnowskich przedszkoli, rozwijających ciekawość świata i 
zainteresowania z różnych dziedzin wiedzy 
 
   1. Akademia Kultury, Nauki i Smaku - Stowarzyszenie „Ich Lepsze 
Jutro” 
   2. ŻACZEK – Sobotnia Akademia Malucha - Stowarzyszenie „Ad 
Maximam” 

 
Zad. 1. termin realizacji 
zadania: 15.03.- 30.11.2016 
         
Zad. 2. termin realizacji 
zadania: 1.03.- 30.11.2016 

6. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polskiej 
lub Polaków zamieszkałych zagranicą, z elementami edukacji, 
turystyki, ekologii i wychowania patriotycznego 
 
   1. Wspólne korzenie – to co łączy i jednoczy! – Tarnowska Fundacja 
Dobrosąsiedzkiej Współpracy  
   2. Edukacyjna kolonia letnia dla dzieci pochodzenia polskiego z 
Ukrainy – Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich 
   3. Wakacje w Tarnowie dla naszych młodych przyjaciół z Kamieńca 
Podolskiego – Stowarzyszenie Przyjaciół Podola 

 
 
Zad. 1. termin realizacji 
zadania: 15.06.-30.08.2016 
 
Zad. 2. termin realizacji 
zadania: 15.06.- 30.08.2016 
 
Zad. 3. termin realizacji 
zadania: 21.07.- 23.09.2016 
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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 
2015/2016 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa. 
 
W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzono ewaluacje w jednym przedszkolu, czterech szkołach 
podstawowych, dwóch gimnazjach i jednym technikum prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa, 
w tym jedną całościową i sześć problemowych w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych 
kierunkach polityki oświatowej państwa oraz jedną w zakresie wymagań wybranych przez 
Małopolskiego Kuratora Oświaty. 
 
Ewaluację całościową w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki 
oświatowej państwa, przeprowadzono w Szkole Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół 
dla  Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie, ul. Lippóczy'ego 4a. Wymagania określone 
w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa zostały przez szkołę spełnione. 
 
Ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki 
oświatowej państwa przeprowadzono: 
a) w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Tarnowie, ul. Wilsona 50 w zakresie następujących wymagań: 

 „Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci";  

 „Dzieci są aktywne";  

 „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji".  
 

b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych: 

 Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnowie, ul. Marii Dąbrowskiej 6 

 Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 11 w Tarnowie, ul. Mościckiego 177a, 

 Gimnazjum Nr 11 w Tarnowie, ul. Szujskiego 15. 
  

c) Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie, ul. Bema 9  
w zakresie następujących wymagań:  

 „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej";  

 „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 i egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych". 

 
d) w Gimnazjum Specjalnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tarnowie, 

ul. Romanowicza 9 w zakresie następujących wymagań: 

 „Placówka realizuje koncepcje pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków"; 

 „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych 
i wewnętrznych. 

 
Ewaluację problemową wybraną przez Małopolskiego Kuratora Oświaty przeprowadzono w Szkole 
Podstawowej Nr 8 w Tarnowie, ul. Bitwy pod Studziankami 4 w zakresie następujących wymagań: 

 „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;  

 „Uczniowie są aktywni”;  
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 „Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi”.  
 
Zarówno wymagania wskazane w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa 
jak i w wybranych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty zostały przez wyżej wymienione szkoły 
spełnione.  
 
W roku szkolnym 2015/2016 w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa 
przeprowadzono kontrole planowe w zakresie czterech zagadnień. Odbyły się one w siedemnastu 
szkołach i trzech placówkach, tj. w pięciu szkołach podstawowych, pięciu gimnazjach, pięciu liceach 
ogólnokształcących, dwóch technikach, dwóch ośrodkach kształcenia i doskonalenia zawodowego 
oraz w jednej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
 
Tematyka kontroli planowych: 
 
1. Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych. 

Kontrole przeprowadzono w dwunastu następujących szkołach: 
1) Technikum Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie, 

ul. Kwiatkowskiego 17, 
2) Technikum Nr 9 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie, ul. Sanguszków 28, 
3) XIV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w 

Tarnowie, ul. Brodzińskiego 9, 
4) III Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, ul. Brodzińskiego 6,  
5) V Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, ul. Rejtana 20, 
6) II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie, 

ul. Mickiewicza 16, 
7) XX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałem Integracyjnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 4, 
8) Gimnazjum Nr 11 w Tarnowie, ul. Szujskiego 15, 
9) Gimnazjum Nr 4 w Tarnowie, ul. Bitwy pod Studziankami 4, 
10) Gimnazjum Nr 6 w Tarnowie, ul. Krzyska 118,  
11) Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie, ul. Kopernika 5, 
12) Gimnazjum Nr 1 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr  5 

w Tarnowie, ul. Reymonta 30. 
W wyniku przeprowadzonych kontroli w podanym zakresie wydano 2 szkołom zalecenie 
o następującej treści: 

 „Zaleca się przestrzeganie przepisów dotyczących uzgadniania z uczniem i jego rodzicami 
terminu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, zgodnie z przepisami  art. 44l ust. 2 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. 
poz. 35 i 64).” 

 
2. Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające 

w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych. 
Kontrolę przeprowadzono w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, ul. Nadbrzeżna 
Dolna 7, w wyniku której wydano następujące zalecenie: 

 „Zaleca się wydawać orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zgodnie z wzorem 
określonym w załączniku Nr 3 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 poz. 1072).” 

 
3. Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz prowadzenie dokumentacji 

kształcenia zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 
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Kontrole przeprowadzono w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie, 
ul. Kwiatkowskiego 17 i Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 
w Tarnowie, ul. Szujskiego 15. 
W wyniku przeprowadzonych kontroli w podanym zakresie nie wydano zaleceń. 
 

4. Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej. 
Kontrole przeprowadzono w następujących szkołach:  

1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tarnowie, ul. Szewska 7, 
2) Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tarnowie, ul. Niedomicka 20, 
3) Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 11 w Tarnowie, ul. Mościckiego 177a, 
4) Szkole Podstawowej Nr 14 w Tarnowie, ul. Krzyska 118, 
5) Szkoła Podstawowa Nr 15 w Tarnowie, ul. Krupnicza 8. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli w podanym zakresie nie wydano zaleceń. 
 
W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzono kontrole doraźne na skutek interwencji dyrektora, 
nauczycieli, rodziców uczniów lub samych uczniów oraz na polecenie organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny. Kontrole przeprowadzono w jednym przedszkolu (1 kontrola), siedmiu szkołach 
podstawowych (8 kontroli), czterech gimnazjach (6 kontroli), dwóch liceach ogólnokształcących 
(4 kontrole), w Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (1 kontrola) 
i Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Wychowawczej w Tarnowie (1 kontrola). Razem 
przeprowadzono 21 kontroli doraźnych w szesnastu szkołach i placówkach, w wyniku których wydano 
23 zalecenia dziewięciu dyrektorom.  
 
Tematyka kontroli doraźnych dotyczyła: 
 
a) przestrzegania przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących zasad oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów oraz równego traktowania. 
Kontrolę przeprowadzono w VI Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcącym 
Nr 4 w Tarnowie, os. Legionów H. Dąbrowskiego 16. W wyniku kontroli nie wydano dyrektorowi 
zaleceń. 

 
b) realizacji przez dyrektora szkoły przepisów prawa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniom. 
Kontrolę przeprowadzono dwukrotnie w Gimnazjum Nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcącym Nr 4 
w Tarnowie, Os. Legionów H. Dąbrowskiego 16, w wyniku których wydano dyrektorowi 
następujące zalecenia:. 

1) „Zaleca się wzmożenie nadzoru dyrektora szkoły nad nauczycielami pełniącymi dyżur 
w czasie przerw w rejonie obejmującym szatnię przy hali sportowej, zgodnie z § 2 
rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 
ze  zm.).” 

2) „Niezwłocznie zaplanować i zorganizować nadzór pedagogiczny w zakresie zapewnienia 
uczniom bezpiecznych warunków nauki - art. 39 ust. 1 pkt 5a ustawy o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) oraz rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
(D.U. z 2003 r. Nr 6 ze zm.)” 

Kontrolę w tym samym zakresie przeprowadzono również w Szkole Podstawowej Nr 5 
w Tarnowie, ul. Skowronków 8, w wyniku której wydano dyrektorowi następujące zalecenia: 

1) „Zaleca się nauczycielom w działaniach dydaktycznych i wychowawczych kierowanie się 
dobrem uczniów, troską o ich zdrowie,  z poszanowaniem godności osobistej, zgodnie 
art. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015 r. poz. 2156 ze 
zm.).” 
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2) „Zaleca się dyrektorowi szkoły zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu w szkole § 2 
rozporządzenia MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 
ze  zm.).” 

Również o tej samej tematyce przeprowadzono kontrolę w Szkole Podstawowej Nr 3 w Tarnowie, 
ul. Kopernika  10. W wyniku kontroli nie wydano dyrektorowi zaleceń. 
 

c) bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. 
Kontrolę przeprowadzono Publicznym Przedszkolu Nr 8  „Pod Stokrotką” w Tarnowie, ul. Marii 
Dąbrowskiej 1. W wyniku kontroli nie wydano dyrektorowi zaleceń. 

 
d) realizacji przez dyrektora szkoły przepisów prawa w zakresie zapewnienia uczniom 

bezpieczeństwa w czasie wycieczki szkolnej. 
Kontrolę przeprowadzono w Szkole Podstawowej Nr 20 w Zespole Szkół Sportowych w Tarnowie, 
ul. Zbylitowska 7, w wyniku której wydano dyrektorowi następujące zalecenia: 

1) „Zaleca się w przypadku zaistnienia wypadku, każdorazowo, niezwłocznie zapewnienie 
poszkodowanemu opieki zgodnie z § 40 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 6. poz. 69. ze zm.)”, 

2) „Zaleca się, w przypadku zaistnienia wypadku, każdorazowo, niezwłocznie zawiadomienie 
o każdym wypadku osoby i organu zgodnie z § 41 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 
31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach (Dz.U z 2003 r. Nr 6, poz. 69. ze zm.).” 

 
e) realizacji przez dyrektora przepisów prawa w zakresie zatrudniania nauczycieli zgodnie 

z kwalifikacjami. 
Kontrolę przeprowadzono w następujących szkołach: 

 Tarnowskiem Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, ul. Szujskiego 13, 

 Gimnazjum Specjalnym w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących 
w Tarnowie, ul.  Lippóczy'ego 4a, 

 Szkole Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo 
Słyszących w Tarnowie, ul.  Lippóczy'ego 4a, 

W wyniku kontroli  nie wydano dyrektorom wyżej wymienionych szkół  zaleceń. 
 

f) przestrzegania rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów 
nauczania. 
Kontrolę przeprowadzono w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 4. 
W wyniku kontroli nie wydano dyrektorowi zaleceń. 

 
g) przestrzegania przepisów prawa w zakresie nadzoru pedagogicznego nad realizacją podstawy 

programowej z chemii. 
Kontrolę przeprowadzono w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 4. 
W wyniku kontroli nie wydano dyrektorowi zaleceń. 
 

h) przestrzegania przez szkołę praw ucznia i dziecka. 
Kontrolę przeprowadzono w Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 11 w Tarnowie, ul. Mościckiego 
177A, w wyniku której wydano dyrektorowi następujące zalecenia: 

1) „Zaleca się udzielanie i organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej każdemu 
uczniowi zgodnie z jego potrzebami, w myśl § 5, 6, 7 rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasada udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. 
U. poz. 532).” 
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2) „Zaleca się, aby dyrektor szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego objął stosowną formą 
nadzoru:  

 respektowanie przez nauczycieli zapisów prawa, w tym Statutu Szkoły, w zakresie 
oceniania zachowania uczniów,  

 zapewnienie przez nauczycieli uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć 
organizowanych przez szkołę,  

 respektowania przez nauczycieli praw uczniów i poszanowania ich godności osobistej, 
zgodnie § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 27 sierpnia 
2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270).” 

 
i) sprawdzenie realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli oraz zapisy w statucie określające 

warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez 
uczniów na terenie szkoły, a także ocenianie zachowania uczniów. 

Kontrolę przeprowadzono w Szkole Podstawowej Nr 5 w Tarnowie, ul. Skowronków 8. W wyniku 
kontroli nie wydano dyrektorowi zaleceń. 
 

j) prawidłowości wykonywania przez dyrektora nadzoru nad praca pedagoga szkolnego 
w zakresie żywienia zbiorowego i udzielania uczniom pomocy socjalnej 

Kontrolę przeprowadzono w Gimnazjum Nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 
w Tarnowie, os. Legionów H. Dąbrowskiego 16. W wyniku kontroli nie wydano dyrektorowi 
zaleceń. 
 

k) sprawdzenie realizacji wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz respektowanie praw 
dziecka i prawa powszechnego w stosunku do uczniów klasy Ib. 

Kontrolę przeprowadzono w Szkole Podstawowej Nr 8 w Tarnowie, ul. Bitwy pod Studziankami 5. 
W wyniku kontroli nie wydano dyrektorowi zaleceń. 
 

l) prawidłowości wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz 
wykonywania innych zadań dyrektora. 
Kontrolę przeprowadzono w następujących szkołach: 

 I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 4, 

 Gimnazjum Specjalnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie, 
ul. Romanowicza 9, 

 Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 
z  Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 4, 

W wyniku kontroli wydano tylko dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 
z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie następujące zalecenie: 

1) „Zaleca się wspomagać nauczycieli w realizacji ich zadań uwzględniając wszystkie 
obszary, zgodnie z § 25 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 poz. 1270).” 

 
m) przestrzegania prawa w zakresie realizacji podstawy programowej w klasie II - edukacja 

polonistyczna, wychowanie fizyczne, zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu 
w szkole. 
Kontrolę przeprowadzono w Szkole Podstawowej Nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
w Tarnowie, w wyniku której wydano dyrektorowi następujące zalecenia: 

1) „Zaleca się zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki uczniom I etapu edukacyjnego 
podczas przygotowania się do zajęć wychowania fizycznego i w toalecie - § 2 
rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
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w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 
ze zm.).” 

2) „Zaleca się wzmóc nadzór pedagogiczny nad realizacją podstawy programowej I etapu 
edukacyjnego w zakresie edukacji polonistycznej, wychowania fizycznego i edukacji 
zdrowotnej - § 24, ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie 
nadzoru pedagogicznego (Dz.U z 2015 r., poz. 1270), zał. Nr 2 rozporządzenia MEN z dnia 
27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r., poz. 977 ze zm.).” 

 
n) działalności statutowej realizowanej przez Poradnię. Kontrolę podjęto w związku z pismem 

otrzymanym z MEN. 
Kontrolę przeprowadzono w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Tarnowie, 
w wyniku której wydano dyrektorowi następujące zalecenia: 

1) „Uzupełnić Statut Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno - Terapeutycznej w Tarnowie 
o zapis określający zadania pracowników pedagogicznych, zgodnie z § 6 rozporządzenia 
MEN z dnia 17.11.2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego statutu 
publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1492).”; 

2) „Prowadzić alfabetyczny wykaz dzieci i młodzieży korzystających z pomocy, zgodnie 
z przepisem § 19 ust. 1 pkt l rozporządzenia MEN z dnia 1.II.2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199).”; 

3) „Wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie 
nauczania indywidualnego dzieciom i młodzieży objętym pomocą Specjalistycznej 
Poradni Profilaktyczno - Terapeutycznej w Tarnowie, zgodnie z przepisem § 3 ust. 2 pkt. 2 
rozporządzenia MEN z dnia 1.II.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania 
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni 
specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199).”; 

4) „Prowadzić rejestr wydanych opinii, zgodnie z przepisem § 19 ust. l pkt 2 rozporządzenia 
MEN z dnia 1.II.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 199).”; 

5) „Wydawać opinie zgodnie z przepisem § 6 ust. l rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 
2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 
199).” ; 

6) „Prowadzić dzienniki pracy psychologów, pedagogów i innych specjalistów zatrudnionych 
w Poradni, zgodnie z § 19 rozporządzenia MEN z dnia  29.VIII.2014 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1170 z późno zm.).”; 

7) „Prowadzić dziennik zajęć socjoterapeutycznych zgodnie z przepisem § 13 ust. 3 
rozporządzenia MEN z dnia 29.VIII.2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170 
z późn. zm.).”; 

8) „Kontrolować przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 
statutowej placówki, zgodnie z przepisem § 24 ust.1 pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 
27.VIII.2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270).”; 

9) „Obserwować prowadzone przez nauczycieli zajęcia i czynności wynikające z działalności 
statutowej placówki, zgodnie z przepisem § 24 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 
27.VIII.2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270).”; 
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10) „Opracowywać na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem 
wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w placówce w poprzednim roku 
szkolnym, zgodnie z przepisami § 25 ust.1, ust. 2 oraz ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 
27.VIII.2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1270).”; 

11) „Przedstawiać do dnia 31 sierpnia na zebraniu Rady Pedagogicznej wyniki i wnioski ze 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego, zgodnie z przepisem § 26 rozporządzenia MEN 
z dnia 27 .VIII.2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270)”. 

 
Ponadto, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 
zorganizowano 2 spotkania, w których uczestniczyli dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
 
Tematyka spotkania, które odbyło się w dniu 6 października 2015 r. dotyczyła następujących 
zagadnień: 
1. Wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji w szkole podstawowej 

i gimnazjum. 
2. Zmiany w przepisach dot. nadzoru pedagogicznego, w tym szczególnie zmiany w zakresie 

ewaluacji oraz pozostałe zmiany w prawie oświatowym. 
3. Problemy w ocenianiu szkolnym oraz zmiany w przepisach w tym zakresie. 
4. Regulamin Rady Pedagogicznej i zasady podejmowania uchwał. 
Natomiast tematyka spotkania, które odbyło się w dniu 3 marca 2016 r. dotyczyła poniższych 
zagadnień: 
1. Zmiany ustawowe w zakresie wieku rozpoczynania edukacji szkolnej. 
2. Dziecko niepełnosprawne w szkole masowej. 
3. Realizacja nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół – uwagi i wnioski z kontroli. 

 
 
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). Kontynuacja starań o podniesienie atrakcyjności szkół zawodowych i ich 
wzmocnienie w kierunku 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 2015 wydatki na oświatę stanowiły ok. 42,17 % w ogólnych wydatkach budżetu 
miasta Tarnowa. W 2015 r. w jednostkach oświatowych wydatkowano 252.850.560 zł w tym na 
zadania majątkowe  4.004.139 zł.  W planach na rok 2016 na jednostki oświatowe przewidziano 
kwotę 255.764.801zł. Corocznie podejmowane są działania inwestycyjne mające na celu 
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podwyższanie jakości bazy edukacyjnej. W 2015 r. na remonty i inwestycje, w tym 
termomodernizację szkół (poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej) 
oraz zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę ponad  8 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 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. z maturą międzynarodową, klasy językowe, indywidualny program czy tok nauki i inne.  
Miasto  wspiera oryginalne przykłady w różnych dziedzinach np. rozbudzająca duże emocje 
organizacja Ligi Debatanckiej. Jej 4-letnim efektem jest blisko 100 debat przeprowadzonych  
z udziałem 16 tarnowskich szkół i 7 tysięcy obserwatorów. Wielkimi osiągnięciem w roku 2015 był 
awans Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych jako jedynej szkoły technicznej w Polsce do 1/16 
Finału Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich,  awans I LO i II LO do 1/8 Finału Mistrzostw Polski Debat 
Oksfordzkich, zaś w 2016 r. - zwycięstwo III LO w małopolskim konkursie debat organizowanym przez 
Regionalny Ośrodek Debaty w Krakowie. 
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 roku szkolnym 2015/2016 przyznano jednorazowe Stypendia dla 93 uzdolnionych uczniów  
i Stypendia Prezesa Rady Ministrów - 20 uczniom (19 uczniom z 19 szkół publicznych oraz jednemu 
uczniowi ze szkoły niepublicznej), a 3 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie otrzymało 
stypendia Ministra Edukacji Narodowej. W 2016 r. po raz kolejny 52 najzdolniejszych uczniów 
uzyskało tytuł Prymusa Tarnowa. 
 
5. Duża integracja środowiska lokalnego w aktywności na rzecz wychowania młodego pokolenia. 

W odpowiedzi na wyzwania roku szkolnego 2015/2016 zadaniem głównym była kontynuacja 
systemowych działań Miasta Tarnowa z naciskiem na pogłębienie współpracy z rodzicami  
i wzmacnianie funkcji wychowawczej szkoły i placówki oświatowej. Przyjęte priorytety są 
uwzględniane w pracy różnych instytucji i organizacji pozarządowych – efekt: działania 
wielopłaszczyznowe wspierające całościowy rozwój dzieci i uczniów na różnych etapach 
edukacyjnych zwłaszcza początkowych w związku ze zmianami w oświacie.  
Kontrola NIK potwierdziła dużą dbałość o bezpieczeństwo  dzieci i młodzieży w Tarnowie. Widoczna 
„edukacja włączająca” niepełnosprawnych (udział w miejskich wydarzeniach np. Małopolskie Dni 
Osób Niepełnosprawnych, „Kreator”, z uwzględnieniem indywidualnych sytuacji dzieci  
niepełnosprawnych).  W priorytetach aktywności tarnowskiego środowiska akcentowano mocniej 
pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i młodzieży (dziecko młodsze na pierwszych etapach 
edukacyjnych, psychoterapia adolescentów, potrzeba doskonalenia kompetencji w pracy z dziećmi ze 
spektrum autyzmu) oraz wsparcie dorosłych (nauczycieli i rodziców) w rozwiązywaniu problemów 
rozwojowych wychowanków.  
Zwracano uwagę na troskę  o rodzinę w zmieniającym się świecie, rolę mężczyzny w niej, a także 
podkreślano znaczenie pozytywnej integracji w profilaktyce. Dotykano zagadnień właściwego klimatu 
w szkole i w domu sprzyjającego dobremu wychowaniu dzieci i młodzieży. Miasto wykazuje dużą 
aktywność i dbałość o wychowanie do kultury i patriotyczne popierając postawy dialogu 
międzypokoleniowego. 
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6. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 

Statystyczny nauczyciel Tarnowa w roku szkolnym 2015/2016 to: nauczyciel wykwalifikowany  
z wykształceniem wyższym magisterskim, kobieta (77% K, 23% M), średnio z 19-letnim stażem pracy  
i posiadający najwyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. 
Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami, 
gmina co rocznie dokonuje nakładów na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W 2015 r. priorytetami 
były: logopedia, doradca zawodowy oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Na dokształcanie  
i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano od stycznia do grudnia kwotę 904.970,82 zł. dla 
około 6.429 osób (różne rodzaju formy, m.in.: studia I i II stopnia, studia podyplomowe, kursy 
kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria, konferencje, warsztaty i in.  
Ponadto tarnowski samorząd dba o nagradzanie co roku najlepszych nauczycieli Nagrodami 
Prezydenta Miasta Tarnowa (2015 r. - 107 nauczycieli, 2016 r. - 113 nauczycieli).  
 

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

programów i projektów. 

 

Miejski system wspierania oraz doskonalenia nauczycieli tarnowskich szkół i placówek oświatowych 
w 2015 roku obejmował Tarnowską Inicjatywę Oświatową e-ducaTIO oraz modernizację systemu 
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół zawodowych.  
Podstawę funkcjonowania e-ducaTIO stanowił Zespół Liderów Przedmiotowych miasta Tarnowa  
(11 osób). Miejscem jego spotkań (szkoleń, dyżurów i wspólnej pracy) były miejskie placówki edukacji 
szkolnej oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Tarnowie. W 2015 r. w ramach „e-ducaTIO” zorganizowano 50 form szkoleniowych z udziałem 877 
uczestników. 
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 2015 r. 
realizowany był program Comenius „Uczenie się przez całe życie”.  
Dziewięć pozostałych programów dotyczyło, m.in.:  zwiększenia stopnia wykorzystania nowoczesnych 
technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania, edukacji zdrowotnej, profilaktyki 
nadwagi i otyłości oraz korekcji wad postawy dzieci i młodzieży, udzielania pierwszej pomocy. 
 
 

 


