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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) egzaminu ósmoklasisty, 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. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). 
 
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 późn. zm.), 

 ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), 

 ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z  2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), 

 ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), 

 ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. 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 informację na temat realizacji zadań oświatowych przez Gminę Miasta 
Tarnowa za rok szkolny 2016/2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2016/2017 była organem prowadzącym 67 szkół i placówek 
oświatowych.  
 
Tab. Liczba szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa w latach 2011-2017. 
Zestawienie dotyczy samodzielnych szkół i placówek. 

Typ szkoły/placówki 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Przedszkola 
Publiczne 

28 25 24 24 24 24 

Szkoły Podstawowe 11 10 10 10 10 10 

Gimnazja 4 4 4 4 4 4 

Licea 
Ogólnokształcące 5 5 5 5 5 

5 

Technika 0 0 1 1 1 0 

Zespoły Szkół 19 19 16  16  16  16 

Szkoły specjalne  4 3 3 3 3 3 

Pozostałe placówki  5 5 5 5 5 5 

Razem 76 71 68 68 68 67 

 
 
Wśród szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa wyszczególnia się następujące samodzielne 
podmioty: 24 przedszkola publiczne, 10 szkół podstawowych, 4 gimnazja, 5 liceów 
ogólnokształcących, 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 Oddziałami Integracyjnymi 
10. Przedszkole Publiczne Nr 15 
11. Przedszkole Publiczne Nr 17 
12. Przedszkole Publiczne Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi 
13. Przedszkole Publiczne Nr 19 
14. Przedszkole Publiczne Nr 20 
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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 Oddziałami  Integracyjnymi 
 
- 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 
 
- zespoły szkół – w liczbie 16: 
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1: 
  - Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
  - Gimnazjum Nr 10 
  -  IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II 
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2: 
 - Gimnazjum Dwujęzyczne  im. Świętej Kingi 
 - II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego 
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4: 
 - Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Jana Pawła II 
 - Gimnazjum Nr 8 im. Stanisława Westwalewicza 
 - VI Liceum Ogólnokształcące 
 - Szkoła Policealna Nr 1 
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5: 
 - Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Klementyny Hoffmanowej 
 - Gimnazjum Nr 1  im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
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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 
16. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: 
  - IX Liceum Ogólnokształcące 
  - Technikum Nr 2 
  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 
  - Szkoła Policealna Nr 5 
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 - 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 2016/2017 podjęte zostały uchwały dotyczące publicznych przedszkoli, gimnazjów 
 i szkół ponadgimnazjalnych: 

 UCHWAŁA NR XXI/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 lutego 2016 r.  
w sprawie włączenia Technikum Nr 11 w Tarnowie do Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Tarnowie; 

 UCHWAŁA Nr XXIV/267/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli; 

 UCHWAŁA Nr XXXI/297/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 27 października 2016 r.  
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym  
i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym 
szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny  
i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Miasta Tarnowa, trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu ich rozliczania; 

 UCHWAŁA Nr XXXII/315/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli; 

 UCHWAŁA Nr XXXIII/332/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie 

przekraczającym podstawę programową; 
 UCHWAŁA Nr XXXV/349/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie 

projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez 
Gminę Miasta Tarnowa do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo 
oświatowe; 

 UCHWAŁA Nr XXXV/350/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE  z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Gminę 

http://bip.malopolska.pl/umtarnow/Article/get/id,1174775.html
http://bip.malopolska.pl/umtarnow/Article/get/id,1174775.html
http://bip.malopolska.pl/umtarnow/Article/get/id,1174775.html
http://bip.malopolska.pl/umtarnow/Article/get/id,1207288.html
http://bip.malopolska.pl/umtarnow/Article/get/id,1207288.html
http://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1253882,uchwala-nr-xxxi2972016-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-pazdziernika-2016-r-w-sprawie-trybu-udzie.html
http://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1253882,uchwala-nr-xxxi2972016-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-pazdziernika-2016-r-w-sprawie-trybu-udzie.html
http://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1253882,uchwala-nr-xxxi2972016-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-pazdziernika-2016-r-w-sprawie-trybu-udzie.html
http://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1253882,uchwala-nr-xxxi2972016-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-pazdziernika-2016-r-w-sprawie-trybu-udzie.html
http://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1253882,uchwala-nr-xxxi2972016-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-pazdziernika-2016-r-w-sprawie-trybu-udzie.html
http://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1253882,uchwala-nr-xxxi2972016-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-pazdziernika-2016-r-w-sprawie-trybu-udzie.html
http://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1266700,uchwala-nr-xxxii3152016-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-grudnia-2016-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
http://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1266700,uchwala-nr-xxxii3152016-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-grudnia-2016-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
http://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1276220,uchwala-nr-xxxiii3322016-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-grudnia-2016-r-w-sprawie-ustalenia-wyso.html
http://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1276220,uchwala-nr-xxxiii3322016-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-grudnia-2016-r-w-sprawie-ustalenia-wyso.html
http://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1276220,uchwala-nr-xxxiii3322016-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-grudnia-2016-r-w-sprawie-ustalenia-wyso.html
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Miasta Tarnowa do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz 
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych; 

 UCHWAŁA Nr XXXVI/358/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 
kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem 
prowadzącym; 

 UCHWAŁA Nr XXXVI/359/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 
kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest 
organem prowadzącym; 

 UCHWAŁA Nr XXXVII/361/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 
dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę 
Miasta Tarnowa do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe; 

 UCHWAŁA Nr XXXVII/362/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych powadzonych przez Gminę Miasta 
Tarnowa do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia 
sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych; 

 UCHWAŁA Nr XXXVII/370/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 
kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające 
zainteresowania lub uzdolnienia do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, dla 
których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym;  

 UCHWAŁA Nr XXXVII/371/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 
kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom  
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których Gmina Miasta 
Tarnowa jest organem prowadzącym; 

 UCHWAŁA Nr XXXIX/381/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Dąbrowskim; 

 UCHWAŁA Nr XLI/406/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 
wskazania imienia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 20 z Oddziałami Sportowymi w Tarnowie. 

 
Oprócz powyższych publicznych przedszkoli, szkół, zespołów szkół i placówek oświatowych, których 
organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tarnowa, na terenie miasta działa także 72 niepublicznych 
szkół prowadzonych przez 35 podmioty:  
 
- niepubliczne przedszkola – w liczbie 17 
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, 
8. Przedszkole Niepubliczne Sióstr Serafitek, 
9. Niepubliczne Przedszkole Bajadurka 
10. Przedszkole „Pałacyk Malucha”, 
11. Przedszkole Niepubliczne Szkrab, 
12. Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”, 
13. Niepubliczne Przedszkole Oxfordzik, 
14. Przedszkole Niepubliczne Bajka, 
15. Niepubliczne Przedszkole o profilu artystycznym Start, 
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16. Lokomotywa Niepubliczne Przedszkole, 
17. Niepubliczne Przedszkole Specjalne Polskiego Stowarzyszenia. na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną. 
 
- niepubliczne punkty przedszkolne – w liczbie 2: 
1.   Punkt Przedszkolny Przedszkolinek,    
2.   Punkt Przedszkolny „Mały Książe”. 
 
- 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 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. Zespół Szkół Katolickich -Katolickie Gimnazjum, 
10.  Nowa Gimnazjum dla dorosłych, 
11. Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych - Niepubliczne Gimnazjum Specjalne, 
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 4: 
1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”, 
2. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus”, 
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Sigma, 
4. Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 
 
- niepubliczne szkoły zawodowe dla młodzieży i dorosłych – w liczbie 5: 
1. Zespół Szkół Niepublicznych -Niepubliczne Technikum,  
2. Zespół Szkół Niepublicznych - Zasadnicza Szkoła Zawodowa,  
3. Rzemieślnicze Centrum Szkół Zawodowych Izby Rzemieślniczej - Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa, 
4. Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, 
5. Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych - Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 

pracy. 
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- niepubliczne szkoły policealne dla dorosłych – w liczbie 15: 
1. Niepubliczna Szkoła Biznesu, 
2. Policealna Szkoła Kosmetyki „Żak”, 
3. Policealna Szkoła Rachunkowości „Żak”, 
4. Policealna Szkoła Informatyki „Żak”, 
5. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, 
6. Policealna Szkoła Prawa i Administracji „Żak”, 
7. Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak”, 
8. Policealna Szkoła Medyczna „Żak”, 
9. Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak”, 
10. Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych „Cosinus Plus”, 
11. Policealna Szkoła Medyczna „Cosinus”, 
12. Policealna Szkoła Zawodowa Sigma, 
13. Medyczna Szkoła Policealna Sigma, 
14. Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych, 
15. Prywatna Policealna Szkoła Libertia.  
 
- 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 4: 
1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Centrum Wspierania Rozwoju”, 
2. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Stowarzyszenia „Ich Lepsze Jutro”, 
3. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Salus, 
4. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju 
Dzieci „Dobry Krok”. 
 
- Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – w liczbie 1: 
1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Libertia. 
 
 
2. Liczba uczniów 
 
Ogólna liczba uczniów w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa  
na koniec roku szkolnego 2016/2017 wynosiła 20.790 uczniów (bez szkół specjalnych, placówek 
oświatowych i szkół dla dorosłych).  

 
Tab. Liczba uczniów w szkołach łącznie według typów szkół w roku szkolnym 2016/2017.  

Typ składowej 2015/2016 2016/2017 

przedszkola  3031 3168 

szkoły podstawowe 5538 5159 

gimnazja 3046 2920 

licea ogólnokształcące i plastyczne 4719 4677 

technika  4043 3991 

zasadnicze szkoły zawodowe 941 875 

Suma: 21318 20790 

szkoły policealne i dla dorosłych 523 386 

szkoły specjalne 387 353 

Suma końcowa: 22228 21529 
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- Przedszkola Publiczne 
 

Tab. Liczba dzieci w przedszkolach publicznych w roku szkolnym 2016/2017 w porównaniu z rokiem 
poprzednim. 

Wyszczególnienie 2015/2016 2016/2017 

1. Przedszkole Publiczne Nr 1 86 80 

2. Przedszkole Publiczne Nr 3 96 101 

3. Przedszkole Publiczne Nr 4 51 51 

4. Przedszkole Publiczne Nr 5 98 103 

5. Przedszkole Publiczne Nr 6 122 126 

6. Przedszkole Publiczne Nr 8 216 224 

7. Przedszkole Publiczne Nr 12 135 145 

8. Przedszkole Publiczne Nr 13 91 100 

9. Przedszkole Publiczne Nr 14 141 145 

10. Przedszkole Publiczne Nr 15 98 95 

11. Przedszkole Publiczne Nr 17 125 141 

12. Przedszkole Publiczne Nr 18 96 97 

13. Przedszkole Publiczne Nr 19 126 128 

14. Przedszkole Publiczne Nr 20 107 123 

15. Przedszkole Publiczne Nr 21 119 121 

16. Przedszkole Publiczne Nr 24 153 173 

17. Przedszkole Publiczne Nr 26 125 126 

18. Przedszkole Publiczne Nr 27 44 46 

19. Przedszkole Publiczne Nr 29 148 150 

20. Przedszkole Publiczne Nr 31 138 145 

21. Przedszkole Publiczne Nr 32 171 183 

22. Przedszkole Publiczne Nr 33 145 147 

23. Przedszkole Publiczne Nr 34 230 240 

24. Przedszkole Publiczne Nr 35 170 178 

25. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 0 0 

26. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 3 0 0 

27. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 5 0 0 

28. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 8 0 0 

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

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

Razem wszystkie: 3031 3168 

 
- Szkoły Podstawowe 

 
Tab. Liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 w porównaniu  
z rokiem poprzednim. 

Wyszczególnienie 2015/2016 2016/2017 

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 300 281 

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 345 329 

3. Szkoła Podstawowa Nr 5 336 299 

4. Szkoła Podstawowa Nr 8 490 452 

5. Szkoła Podstawowa Nr 9 600 562 
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6. Szkoła Podstawowa Nr 10 127 134 

7. Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 174 164 

8. Szkoła Podstawowa Nr 14 405 369 

9. Szkoła Podstawowa Nr 15 450 413 

10. Szkoła Podstawowa Nr 18 559 523 

Razem samodzielne: 3786 3526 

11. Szkoła Podstawowa Nr 1 w ZSO Nr 5 458 421 

12. Szkoła Podstawowa Nr 17 w ZSO Nr 1 367 352 

13. Szkoła Podstawowa Nr 20 w ZSS 398 357 

14. Szkoła Podstawowa Nr 23 w ZSO Nr 4 288 277 

15. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w ZSMuz 241 226 

Razem w zespołach: 1752 1633 

Razem wszystkie: 5538 5159 

 
- Gimnazja 

 
Tab. Liczba uczniów w gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017 w porównaniu z rokiem 
poprzednim. 

Wyszczególnienie 2015/2016 2016/2017 

1. Gimnazjum Nr 2 772 743 

2. Gimnazjum Nr 4 349 363 

3. Gimnazjum Nr 6 313 260 

4. Gimnazjum Nr 11 459 417 

Razem samodzielne: 1893 1783 

5. Gimnazjum Nr 1 w ZSO Nr 5 125 118 

6. Gimnazjum Nr 7 w ZSO Nr 6 138 157 

7. Gimnazjum Nr 8 w ZSO Nr 4 120 97 

8. Gimnazjum Nr 9 w ZSS 244 276 

9. Gimnazjum Nr 10 w ZSO Nr 1 240 205 

10. Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO Nr 2 169 170 

11. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia  w  ZSMuz 53 57 

12. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZSP 64 57 

Razem w zespołach: 1153 
1137 

Razem wszystkie: 3046 2920 

 
- Szkoły ponadgimnazjalne 
 
Tab. Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 w porównaniu  
z rokiem poprzednim. 

Wyszczególnienie: 2015/2016 2016/2017 

1. I Liceum Ogólnokształcące 875 863 

2. III Liceum Ogólnokształcące 915 907 
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3. V Liceum Ogólnokształcące  366 360 

4. VII Liceum Ogólnokształcące 467 460 

5. XVI Liceum Ogólnokształcące  374 342 

Razem LO samodzielne: 2997 2932 

6. II Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 2 475 458 

7. IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 1 597 633 

8. VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 45 15 

9. IX Liceum Ogólnokształcące w CKZiU 0 0 

10. XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT 344 369 

11. XV Liceum Ogólnokształcące w ZSEO 0 0 

12. XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSB 0 0 

13. XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w ZSO 6 62 64 

14. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w ZSMuz 35 34 

15. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych  w ZSP 42 50 

16. Liceum Plastyczne w ZSP 122 122 

Razem LO w zespołach: 1722 1745 

Razem licea ogólnokształcące: 4719 4677 

1. Technikum Nr 1 w ZST 697 756 

2. Technikum Nr 2 w CKZiU 200 232 

3. Technikum Nr 3 w ZSE-G 706 641 

4. Technikum Nr 4 w ZSM-E 746 722 

5. Technikum Nr 5 w ZSOiT 443 445 

6. Technikum Nr 6 w ZST-Z 341 308 

7. Technikum Nr 7 w ZSB 427 392 

8. Technikum Nr 9 w ZSE-O 483 495 

9. Technikum Nr 11 w CKZiU 0 0 

Razem technika: 4043 3991 

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w CKZiU 332 322 

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w ZSME 0 0 

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w ZSE-G 151 141 

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 w ZST-Z 207 189 

5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 w ZSB 251 223 

6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 w ZSOiT 0 0 

7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 w ZSEO 0 0 

Razem zasadnicze szkoły zawodowe: 941 875 

Razem wszystkie: 9 703 9 543 
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- Szkoły Policealne i dla dorosłych 
 
Tab. Liczba uczniów w szkołach policealnych i dla dorosłych w roku szkolnym 2016/2017  
w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Wyszczególnienie: 2015/2016 2016/2017 

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKU w CKZiU 69 
55 

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 418 307 

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

6. Policealne Zawodowe Studium Plastyczne w ZSP 36 24 

Razem szkoły dla dorosłych: 523 386 

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

2. Szkoła Policealna Nr 2 w ZST  0 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: 0 0 

Razem wszystkie: 523 386 

 
- Szkoły specjalne 

 
Tab. Liczba uczniów w szkołach specjalnych w roku szkolnym 2016/2017 w porównaniu z rokiem 
poprzednim. 

Wyszczególnienie 2015/2016 2016/2017 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-

Wychowawczy 

Przedszkole Specjalne 22 24 

Szkoła Podstawowa Specjalna 73 68 

Gimnazjum Specjalne  40 52 

Rewalidacja głęboko upośledzonych  37 36 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  35 24 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy 52 40 

Internat 65 51 

Razem: 324 295 

Zespół Szkół 
Specjalnych dla 

Niesłyszących i Słabo 
Słyszących 

Szkoła Podstawowa Specjalna dNiSS 17 12 

Gimnazjum Specjalne dNiSS 21 21 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dNiSS 15 16 

Liceum Ogólnokształcące Specjalne dNiSS  4 4 

Technikum Specjalne dNiSS 6 5 

Razem: 63 58 

Razem wszystkie: 387 353 

  
W 2 tarnowskich szpitalach funkcjonuje Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych (ZSSP) a w nim  
5 oddziałów specjalnych dla dzieci i uczniów chorych, w tym 3 oddziały klas łączonych szkoły 
podstawowej (I-VI): oddział wewnętrzny dziecięcy, oddział chirurgii dziecięcej i oddział loor 
(laryngologia, okulistyka, ortopedia i rehabilitacja), 1 oddział łączony przedszkolny (3,4,5 i 6 latki),  
1 oddział łączony gimnazjum (I-III).  Nauka odbywa się przy łóżku dziecka.  
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Rzeczywista liczba uczniów, która przewinęła się przez ZSSP w roku szkolnym 2016/2017 wyniosła 
ogółem 1356:  w tym Przedszkole - 500, Szkoła Podstawowa - 522, Gimnazjum - 334.    
 
- 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 
2016/2017 w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Wyszczególnienie 2015/2016 2016/2017 

Pozostałe placówki 

Bursa Międzyszkolna 280 280 

Pałac Młodzieży 3047 3247 

Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Ustawicznego 791 

 
774 

Razem: 4118 4301 

 
 
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 2016/2017 odbyła się promocja do szkół i przedszkoli w związku z nadchodzącym 
naborem na rok szkolny 2017/2018. Nabór do tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli po 
raz kolejny był przeprowadzony z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru. Natomiast  nabór 
do szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 przeprowadzany został w oparciu o rekrutację 
tradycyjną tzn. w formie papierowej.  
Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) 
oraz ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  
(Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), od roku szkolnego 2017/2018 nie będzie przeprowadzana 
rekrutacja do gimnazjum. Uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły 
podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe 
wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym  2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy 
gimnazjum. Gimnazja przestaną istnieć 1 września 2019 roku.  
 

 Rekrutacja do przedszkoli 
  
Łączna liczba przyjętych dzieci do oddziałów przedszkolnych  na rok szkolny 2017/2018 wyniosła 3178  

dzieci w tym: 

 

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

> 6 -latki 
więcej 

34 651 770 844 856 23 
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W roku szkolnym 2017/18 obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego miały dzieci  

6 -letnie ur. w 2011 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 prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły 
podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej 
publicznej szkoły podstawowej są 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 przyznaje określoną liczbę 
punktów oraz określa 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, 

Terminy naboru zostały określone zarządzeniem Nr 157/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia  
17 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 
do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta 
Tarnowa jest organem prowadzącym. 
  
Do klas I w roku szkolnym 2017/2018 przyjmowane są: 

-  dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) - objęte obowiązkiem szkolnym, 
- dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało  
z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę  
w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki 
w szkole podstawowej. 

Do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 powtórnie zostało zapisanych 
czworo  7 – latków. 
Do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 zostało zapisanych 22  6 – latków. 
Z kolei do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 przyjęto 856 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Poniższa tabela przedstawia wyniki naboru do szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 

Nazwa jednostki 

Ogólna liczba 
przyjętych do 

klasy pierwszej  
r. szk. 2017/2018 

Liczba uruchomionych 
oddziałów klas 

pierwszych 

Szkoła Podstawowa Nr 1  69 3 

Szkoła Podstawowa Nr 2 33 2 

Szkoła Podstawowa Nr 3 49 3 

Szkoła Podstawowa Nr 5 25 2 

Szkoła Podstawowa Nr 8 79 4 

Szkoła Podstawowa Nr 9 99 5 

Szkoła Podstawowa Nr 10 20 1 

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 19 2 

Szkoła Podstawowa Nr 14 50 3 

Szkoła Podstawowa Nr 15 66 3 

Szkoła Podstawowa Nr 17  w ZSO1 57 3 

Szkoła Podstawowa Nr 18 75 4 

Szkoła Podstawowa Nr 20  34 2 

Szkoła Podstawowa Nr 23 w ZSO4 54 3 

Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi  11 1 

Szkoła Podstawowa Integracyjna  Nr 25 w ZSO Nr 6 15 1 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 
 I Stopnia w Zespole Szkół Muzycznych 

35 2 

Szkoła Podstawowa Specjalna w ZSSdNiSS 0 0 

Szkoła Podstawowa Specjalna w SOSW 3 1 

Suma: 793 45 

 

 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”, 
3) organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 
4) kształcenie zawodowe w Tarnowie lokalizuje się w kilku nowoczesnych centrach: 

a. charakterze mechaniczno-elektrycznym (Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego  
i Ustawicznego TCKPiU), 

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 dniu 3 listopada 2016 r. po raz szósty zorganizowano Tarnowskie Spotkania Edukacyjne dla 
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w formie targów, które odbyły się w III Liceum 
Ogólnokształcącym. Około 700 osób skorzystało z szansy bezpośredniego kontaktu z 14 uczelniami, 
które przygotowały profesjonalną ofertę.  
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W dniach 6-7 kwietnia 2017 r. odbyły się XIV Miejskie Targi Edukacyjne zorganizowane przez Wydział 
Edukacji 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 1840 osób (około 1571 odwiedzających + 269 osób reprezentujących stoiska) 
zainteresowanych ofertą edukacyjną tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych. W ciągu dwóch dni 
rozdano 500 informatorów. Targi odwiedzili uczniowie z 28 gimnazjów z całego subregionu 
i 14 z terenu Gminy Miasta Tarnowa.  
Podczas Targów zorganizowano zajęcia informacyjno-doradcze, warsztaty: „Gimnazjalisto – planuj 
przyszłość już dziś”, „Jak wybrać zawód”, „Poznajemy zawody”, w których wzięło udział 209 uczniów.  
 
Po raz kolejny wydano informator z ofertą edukacyjną miejskich placówek oświatowych: „Oferta 
Edukacyjna tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017” 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”. 
 
Szereg zewnętrznych programów i projektów wspomagających edukację:  

 Projekty z NBP: 
1. Pałac Młodzieży zarządza Projektem "Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku" dla 
uczniów kl. VII SP oraz  II i III Gimnazjum (zakończenie 30 kwietnia 2018 r.) 
Dodatkowe godziny: 
• Projekt Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku - 4 nauczycieli,  
• Projekt Obserwatorium Ekonomiczne Uczniów Tarnowskich Szkół Podstawowych  
        - 2 nauczycieli. 

2. Szkoła Podstawowa Nr 20 
Dodatkowe godziny: 
• Projekt Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku- 3 nauczycieli,  
• Projekt Obserwatorium Ekonomiczne Uczniów Tarnowskich Szkół Podstawowych  
        - 3 nauczycieli. 

3. Szkoła Podstawowa Nr 23 
Dodatkowe godziny: 
• Projekt Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku -   5 nauczycieli,  
• Projekt Obserwatorium Ekonomiczne Uczniów Tarnowskich Szkół Podstawowych  
         -  8  nauczycieli. 

4. Szkoła Podstawowa Nr 1 
Dodatkowe godziny: 
• Projekt Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku - 5 nauczycieli,  
• Projekt Obserwatorium Ekonomiczne Uczniów Tarnowskich Szkół Podstawowych  
        - 4  nauczycieli. 

5. Szkoła Podstawowa Nr 8 zarządza Projektem Obserwatorium Ekonomiczne Uczniów Tarnowskich 
Szkół Podstawowych realizowany w 2 poziomach dla uczniów klas I - III i uczniów klas IV -VI 
- (zakończenie  31 maja 2018r.) 

      Dodatkowe godziny: 
• Projekt Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku,  
•  Projekt Obserwatorium  Ekonomiczne Uczniów Tarnowskich Szkół Podstawowych. 

Szkoła Podstawowa nr 8 realizuje Projekt  z mBanku - matematyka dla klas I-IV oraz V-VII 
"Matematyka nas dotyka, czyli rzecz o wszechobecności matematyki". Projekt kończy się w grudniu 
2017r. 

 Projekt „Gimnazjalna Szkoła Przedsiębiorczości”: 

 Odbiorcy projektu: 9 nauczycieli: 5 nauczycieli Gimnazjum Nr 2 oraz 4 nauczycieli  
z Gimnazjum Nr 11; 60 uczniów: po 30 uczniów z Gimnazjum Nr 2 i Gimnazjum Nr 11. 

http://www.edunet.tarnow.pl/
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 Cel główny projektu: Rozbudzenie u uczniów gimnazjów postaw i zachowań 
przedsiębiorczych oraz kształtowanie u nich umiejętności korzystania z usług instytucji 
finansowych w celu zapobieżeniu w przyszłości wykluczeniu finansowemu z wykorzystaniem 
nowoczesnych narzędzi ICT. 

 Cele szczegółowe: Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęć z zakresu 
edukacji finansowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania – uczenia się 
i narzędzi ICT; Rozbudzenie u uczniów gimnazjów postaw i zachowań przedsiębiorczych. 
Kształtowanie u uczniów gimnazjów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania – 
uczenia się i narzędzi ICT umiejętności korzystania z usług instytucji finansowych w celu 
zapobieżeniu w przyszłości ich wykluczeniu finansowemu.  

 Główne rezultaty projektu: 

 Powstała strona internetowa projektu, platforma e-learningowa z kursem dla nauczycieli, 
materiały metodyczne dla nauczycieli z zakresu edukacji finansowej z wykorzystaniem ICT  
(w tym metody WebQuest) oraz pakiet promocyjno - informacyjny; 

 Nauczyciele: 

 opracowali 2 pakiety scenariuszy dodatkowych zajęć dla swoich uczniów: wyjazdowych (do 
Oddziału NBP w Rzeszowie), wyjść poza mury szkoły (do banków komercyjnych, spotkanie  
z pracodawcą) oraz dodatkowych zajęć warsztatowych o tematyce finansowej - 15-godz.;  

 przeprowadzili 15-godz. zajęcia z uczniami wg tych scenariuszy, a także 6-godz. konsultacje w 
grupach po 15 uczniów; 

 opracowali dla uczniów WebQuesty z zakresu edukacji finansowej; 

 przeprowadzili eliminacje szkolne Konkursu na Najlepszy WebQuest o Tematyce Finansowej  
i wytypowali po 3 najlepsze zespoły uczniowskie na eliminacje międzyszkolne. 

 Uczniowie:  

 zrealizowali w zespołach 3-osobowych po 10 WebQuest’ów w każdym gimnazjum; 

 6 najlepszych zespołów prezentowało swoje WebQuesty na eliminacjach międzyszkolnych 
podczas uroczystego podsumowania projektu na Zamku w Nowym Wiśniczu. 

 
W wyniku postępowania rekrutacyjnego przyjętych do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej 
zostało 2839 uczniów, co stanowiło 98 uruchomionych oddziałów. 
 

1) Wyniki naboru do liceum ogólnokształcącego 

Lp. Szkoła 

Ogólna liczba 
przyjętych do 

klasy pierwszej  
r. szk. 2017/2018 

Liczba 
uruchomionych 

oddziałów 

1.  I Liceum Ogólnokształcące 286 9 

2.  II Liceum Ogólnokształcące ZSO2 196 6 

3.  III Liceum Ogólnokształcące 250 8 

4.  IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1 226 7 

5.  V Liceum Ogólnokształcące 125 4 

6.  VII Liceum Ogólnokształcące 116 4 

7.  XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT 93 3 

8.  XVI Liceum Ogólnokształcące 107 4 

9.  
XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w 
ZSO6 

24 2 

10.  XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe 93 2 

11.  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w ZSM 7 1 

12.  Liceum Plastyczne w ZSP 32 2 

Suma: 1525 52 
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2) Wyniki naboru do technikum 

Lp. Szkoła 

Ogólna liczba 
przyjętych do 

klasy pierwszej  
r. szk. 2017/2018 

Liczba 
uruchomionych 

oddziałów 

1.  Technikum Nr 1 w ZST 217 7 

2.  Technikum Nr 2 w CKZiU 68 2 

3.  Technikum Nr  3 w ZSEG 134 4 

4.  Technikum Nr  4 w ZSME 191 6 

5.  Technikum Nr  5 w ZSOiT 117 4 

6.  Technikum Nr  6 w ZSTZ 77 3 

7.  Technikum Nr  7 w ZSB 78 3 

8.  Technikum Nr  9 w ZSEO 135 4 

Suma: 1017 33 

 
3) Wyniki naboru do Branżowej Szkoły I stopnia 

Lp. Szkoła 

Ogólna liczba 
przyjętych do 

klasy pierwszej  
r. szk. 2017/2018 

Liczba 
uruchomionych 

oddziałów 

1. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w CKZiU 103 4 

 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w ZSME 0 0 

5. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w ZSEG 52 2 

4. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w ZSTZ 65 2 

3. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w ZSB 62 2 

2. Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w SOSW 7 1 

6. Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w ZSdNiSS  8 2 

Suma: 297 13 

 

Zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Tarnowie uchwałami z dniem 1 września 2017 r. 
nastąpiły zmiany w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa, powstały szkoły: 

 XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Tarnowie ul. Józefa Szujskiego 15 (przekształcenie 
gimnazjum w trzyletnie liceum ogólnokształcące); 

 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Tarnowie, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 21; 

 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie, ul. 
Józefa Szujskiego 13; 

 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa 
Piłsudskiego w Tarnowie, ul. Generała Józefa Bema 9/11; 

 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie, ul. 
Józefa Piłsudskiego 19; 

 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie, ul. Legionów 15, , 

 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana 
Szczepanika w Tarnowie, ul. Kazimierza Brodzińskiego 9;  

 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza 
Kościuszki w Tarnowie, ul. Sanguszków 28. 
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- rekrutacja do szkół policealnych i szkół dla dorosłych 
 

Wyszczególnienie: 

Ogólna liczba 
przyjętych do 

klasy 
pierwszej  

r. szk. 
2017/2018 

Liczba 
uruchomionych 

oddziałów 

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKU w CKZiU 0 0 

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 78 4 

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

6. Policealne Zawodowe Studium Plastyczne w ZSP 10 1 

Razem szkoły dla dorosłych: 88 5 

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

8. Szkoła Policealna Nr 2 w ZST  0 0 

9. Szkoła Policealna Nr 3 w ZSME 0 0 

10. Szkoła Policealna Nr 4 w ZSEG 0 0 

11. Szkoła Policealna Nr 5 w CKZiU 0 0 

Razem szkoły policealne dla młodzieży: 0 0 

Razem wszystkie: 88 5 

 
W wyniku postępowania rekrutacyjnego przyjętych do klasy pierwszej szkoły policealnej zostało 88 
uczniów, co stanowiło 5 uruchomionych oddziałów. 
 
 

Typ szkoły 

Liczba 
uruchomionych 

oddziałów 
Liczba 

przyjętych 

przyjęci szkoła podstawowa 45 793 

przyjęci licea ogólnokształcące 52 1525 

przyjęci technika 33 1017 

przyjęci  branżowa szkoła I stopnia  13 297 

przyjęci szkoła policealna  88 5 

Suma: 231 3637 
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4. Kadra i doskonalenie zawodowe 
 
Decydujący wpływ na jakość kształcenia ma kadra pedagogiczna, jej kwalifikacje, staż pracy i poziom 
awansu zawodowego oraz inne kompetencje zawodowe. 
 

 Zatrudnienie   
 
Na koniec roku szkolnego 2016/2017 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Miasta Tarnowa (razem 67 szkół i placówek) zatrudnionych było łącznie 2871 nauczycieli,  
w tym 27,87% niepełnozatrudnionych. Liczba nauczycieli stanowiła 2675,51 etatów przeliczeniowych.  
 
Wykres. Stan zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Miasta Tarnowa w latach 2010-2017. Dane liczbowe na początek roku szkolnego  
(02 września) oraz na koniec roku szkolnego (31 sierpnia). 
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Statystyczny nauczyciel Tarnowa w roku szkolnym 2016/2017 to: nauczyciel wykwalifikowany  
z wykształceniem wyższym magisterskim, kobieta (77% K, 23% M) i ma najwyższy stopień awansu 
zawodowego (jest nauczycielem dyplomowanym). 
 
Tab. Kadra nauczycielska wg stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 2016/2017. 

Stopień 
awansu 

dyplomowany mianowany kontraktowy stażysta 

66,11% 19,36% 11,13% 3,4% 

 
W 2017 r. nie było dopłaty do średnich wynagrodzeń nauczycieli, ponieważ w roku 2016 wszyscy 
otrzymali wynagrodzenie wymagane art. 30a ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z  2017 r. poz. 1189  
z późn. zm.). 
 

 Awans zawodowy  
 

W 2016 r. komisje egzaminacyjne powołane zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnowa 
przeprowadziły 54 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 2017 (do X.2017 r.) komisje przeprowadziły 32 egzaminy dla nauczycieli 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 dobiegły końca powierzenia stanowisk dyrektorom.   
W bieżącym roku zostały zorganizowane konkursy na dyrektora: w Przedszkolu Publicznym Nr 1  
w Tarnowie, ul. Lwowska 38, w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Tarnowie, ul. Chopina 8, 
w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Tarnowie, ul. Szkolna 12, w Przedszkolu Publicznym Nr 6  
w Tarnowie, ul. Waryńskiego 19, w Przedszkolu Publicznym Nr 13 w Tarnowie , ul. Przedszkolaków 7, 
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w Przedszkolu Publicznym Nr 14 w Tarnowie, ul. Pułaskiego 93 a, w Przedszkolu Publicznym Nr 24  
w Tarnowie, ul. Westerplatte 11, w Przedszkolu Publicznym Nr 27 w Tarnowie, ul. Okrężna 32,  
w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Tarnowie, ul. Wilsona 50, w Przedszkolu Publicznym Nr 31  
w Tarnowie, ul. Promienna 13, w Przedszkolu Publicznym Nr 32 w Tarnowie, ul. Długa 23 a,  
w Przedszkolu Publicznym Nr 33 w Tarnowie, ul. Topolowa 5, w Przedszkolu Publicznym Nr 35  
w Tarnowie, ul. Topolowa 4, w Szkole Podstawowej nr 3 w Tarnowie, ul. Kopernika 10, w XVI Liceum 
Ogólnokształcącym w Tarnowie, Al. Solidarności 18, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1  
w Tarnowie, ul. Norwida 22, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Tarnowie,  
ul. Brodzińskiego 9, w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 17, w Zespole 
Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 19, w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Ogrodniczych w Tarnowie, ul. Sanguszków 28, w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych  
w Tarnowie, ul. Szujskiego 13, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie,  
ul. Romanowicza 9, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, ul. Brodzińskiego 14, 
w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Tarnowie, ul. Szujskiego 25. 
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 2016/2017 - na dzień 31 sierpnia 2016 r. zwolnionych na podstawie  
art. 27, 20 oraz art. 88 ustawy Karta Nauczyciela zostało 51 nauczycieli, z czego 30 osób przeszło na 
emeryturę (9 –art. 88KN, 21-art. 20 i 88 KN).  
 

 Baza osób poszukujących pracy 
 

W 2017 r. do Urzędu Miasta Tarnowa zgłosiło się w ciągu ostatniego roku 47 nauczycieli 
poszukujących pracy (w 2016 r. - 59). 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 2016 roku Nagrody Prezydenta Miasta Tarnowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznane 
zostały 113 nauczycielom szkół i placówek oświatowych. 
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 W 2017 roku Nagrody Prezydenta Miasta Tarnowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznane 
zostały 107 nauczycielom szkół i placówek oświatowych. 
 

 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 zakłady kształcenia nauczycieli, 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 2016/2017, zgodnie 
z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. W okresie roku szkolnego 2016/2017 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli wydatkowano kwotę 1 018 786,07 zł.  
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Tab. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2016 
Wykonanie 

2017 

za okres: IX-XII I-VIII 

Kwota zł: 571 420,67 447 365,40 

Razem - wykonano 1 018 786,07 

 
Tab. Zestawienie umów dotyczących organizowanych form doskonalenia zawodowego zawartych 
za okres IX.2016-VIII.2017 r. 

L.p. Nazwa Stowarzyszenia Tytuł zadania 

1. Wyższa Szkoła Biznesu – 
National-Louis University 

Konferencja szkoleniowo-naukowa dla nauczycieli 
„Kształtowanie społeczeństwa wieloświatopoglądowego 
jako cel procesów edukacyjnych” 

2. Centrum Kształcenia i 
Wychowania 
Ochotniczych Hufców Pracy 

Organizacja seminarium i warsztatów preorientacji 
zawodowej pt. „Dobry wybór – lepszy start” 

 
Miejski system wspierania oraz doskonalenia nauczycieli tarnowskich szkół i placówek oświatowych 
obejmuje Tarnowską Inicjatywę Oświatową e-ducaTIO.  
Podstawę funkcjonowania e-ducaTIO stanowi Zespół Liderów Przedmiotowych miasta Tarnowa 
(6 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 2016 r. w ramach „e-ducaTIO” zorganizowano 72 formy szkoleniowe z udziałem 1193 
nauczycieli oraz przygotowano publikację prezentującą doświadczenia dyrektorów tarnowskich 
placówek oświatowych w zakresie przywództwa edukacyjnego. Były to m.in.: 
- Akademia Edukacji Medialnej ICT: warsztaty doskonalące kompetencje posługiwania się przez 

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

- warsztaty i seminaria dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej rozwijające 
umiejętności kreatywnego prowadzania zajęć z dziećmi;  

- w ramach wsparcia przedmiotowego:  
a) dla nauczycieli języków obcych: cykl warsztatów prowadzonych przez nauczycieli praktyków 

pokazujących jak wykorzystać dostępne narzędzia TIK na lekcjach języków obcych;  
b) dla nauczycieli języka polskiego i przedmiotów humanistycznych: seminaria i warsztaty 

poświęcone nowym tendencjom w nauczaniu języka polskiego. Dla nauczycieli bibliotekarzy 
(i innych zainteresowanych nauczycieli) zostały zrealizowane dwa cykle zajęć nawiązujące 
do aktualnych priorytetów polityki oświatowej państwa, upowszechniania czytelnictwa, 
rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowania postaw, 
wychowania do wartości. Były to cykle: „Mądre, piękne, niezwykłe” o najnowszej literaturze 
dla dzieci i młodzieży o wyjątkowych walorach literackich i estetycznych oraz „Kreatywni 
w bibliotece” – poświęcone sposobom zachęcania dzieci i młodzieży do czytania poprzez 
działania twórcze;  

c) w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej zorganizowano seminarium uświetniające 
1050 rocznicę Chrztu Polski, z wykładami wybitnych znawców tematu i udziałem zarówno 
nauczycieli jak i uczniów, odbyło się też seminarium poświęcone wychowaniu 
patriotycznemu oraz konferencja „Historia jest ważna – o edukacji historycznej w Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” (współorganizacja MCDM ODN w Tarnowie). Ponadto 
rozpoczęto z inicjatywy Lidera TIO, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej 
w Krakowie i Ministerstwem Edukacji Narodowej, realizację projektu „Miedzy dwoma 
totalitaryzmami” – odbyły się 3 seminaria, 3 kolejne zostaną zrealizowane do VI 2017 r.;  
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d) dla nauczycieli przedmiotów ścisłych: warsztaty poświęcone rozbudzaniu aktywności 
twórczej, rozwijaniu kreatywności u dzieci;  

- w ramach wsparcia pedagogicznego i psychologicznego: odbyła się dwudniowa konferencja 
naukowa, we współpracy z Małopolską Wyższą Szkołą Ekonomiczną i Stowarzyszeniem Rodzin 
Katolickich pt. „Szkoła i rodzina. Współpraca i dialog”, pokłosiem konferencji będzie publikacja 
o tej tematyce (w przygotowaniu). Ponadto odbyły się warsztaty i seminaria poświęcone takim 
problemom jak: prowokacyjne zachowania uczniów, niedostosowanie społeczne, agresja 
i przemoc rówieśnicza, dopalacze, zaburzenia zachowania, autyzm i inne. Rozpoczęto również 
realizację projektu, we współpracy z Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym, którego 
celem jest przygotowanie nauczycieli bibliotekarzy i innych zainteresowanych nauczycieli do 
prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych zgodnie z założeniami PTB. Efektem udziału 
nauczycieli/szkół w tym projekcie będzie przyznanie placówkom certyfikatów 
„Biblioterapeutyczna Biblioteka”, „Biblioterapeutyczna Szkoła” potwierdzających wysoką jakość 
zajęć biblioterapeutycznych w tych szkołach;  

- w obszarze zarządzania w oświacie zrealizowano seminaria dotyczące spraw organizacyjnych 
i marketingowych, fora wymiany doświadczeń z zakresu innowacji pedagogicznych oraz 
wychowania do wartości. W przygotowaniu jest też kolejna publikacja z zakresu przywództwa 
edukacyjnego. 

Wiele form zostało zrealizowanych we współpracy z różnymi instytucjami, min.: z Instytutem Pamięci 
Narodowej Oddział w Krakowie, Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym Oddział w Krakowie, 
Biblioteką Pedagogiczną w Skawinie, Muzeum Okręgowym w Tarnowie, Muzeum Diecezjalnym 
w Tarnowie. 
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Rozdział II 
WYBRANE ASPEKTY FINANSOWANIA OŚWIATY  
 
Środki niezbędne na realizację zadań samorządu w kwestiach oświaty, w tym na wynagrodzenia 
nauczycieli, a także utrzymanie szkół i placówek, które prowadzą, muszą być zagwarantowane  
w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W roku budżetowym 2016 wydatki na oświatę 
stanowiły ok. 41,44 % w ogólnych wydatkach budżetu miasta Tarnowa. W 2016 r. w jednostkach 
oświatowych wydatkowano 258.282.147 zł w tym na zadania majątkowe  3.664.284 zł. W planach na 
rok 2017 na jednostki oświatowe przewidziano kwotę 264.981.851. 
Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi i stanowić będzie treść sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta Tarnowa za rok budżetowy 2016 i 2017. 
 

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 2016 r. na remonty 
i inwestycje, w tym termomodernizację szkół (poprawa efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej) oraz zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę prawie 15 mln zł. 
 

Wyszczególni
enie 

Przedszkola 
Publiczne 

Szkoły 
Podstawowe 

Gimnazja 

Szkoły 
Ponadgimnaz

jalne i 
pozostałe 
jednostki 

oświatowe 

Stołówki 
szkolne  

i 
przedszkolne 

Termomoder
nizacja 

remonty 350 913,03 352 565,13 108 601,50 883 972,62 60 588,74   

zadania 
inwestycyjne 

666 304,15 609 976,57 133 930,81 1 984 342,93 269 730,28 9 508 440,48 

Suma: 1 017 217,18 962 541,70 242 532,31 2 868 315,55 330 319,02 9 508 440,48 

Suma razem: 14 929 366,24 

  
 
Termomodernizacja 
 
W 2016 r. wykonano i zakończono termomodernizację budynków Przedszkoli nr 5,14,19,4,17 i 27, 
Gimnazjum nr 2, I liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 i nr 5,  Szkoły 
Podstawowej nr 14, Gimnazjum nr 6 oraz warsztatów 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 2016 r. rozpoczęto termomodernizację kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego (zaawansowanie prac na koniec 2016 r wyniosło ponad 50%) oraz sali 
gimnastycznej  Gimnazjum nr 11 (zaawansowanie prac na koniec 2016 r wyniosło ponad 25%). 
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 Remonty, usuwanie awarii i konserwacje w 2016 r. m. in.: 
 
1) Bursa Międzyszkolna – roboty remontowo-budowlane (malowanie w pomieszczeniach Bursy), 
2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – remont hali sportowej, remont instalacji 

elektrycznej w kuchni, wymiana drzwi na hali sportowej, remont i modernizacja sieci 
internetowej na hali sportowej, remont pomieszczeń kuchni, remont wodno-kanalizacyjny na hali 
sportowej, remont okien, naprawa i konserwacja sprzętu, remont podkaszarki, konserwacja 
kosiarki, naprawa ksera, czyszczenie przewodów kominowych,  

3) Gimnazjum Nr 4 – remont oświetlenia, monitoring na boiskach szkolnych,  
4) III Liceum Ogólnokształcące – remont dachu, konserwacja drzwi wejściowych,  
5) Przedszkole Publiczne Nr 1 – przegląd instalacji, cyklinowanie parkietów, remont schodów,  
6) Przedszkole Publiczne Nr 14 – remont szatni dla dzieci i konserwacja sprzętu,  
7) Przedszkole Publiczne Nr 29 – malowanie pomieszczeń przedszkolnych,  
8) Przedszkole Publiczne Nr 34 – remont podłogi (skucie wylewki, wylanie wylewek i położenie 

izolacji), 
9) VII Liceum Ogólnokształcące – remont sali lekcyjnej, korytarza i WC (demontaż płytek, 

szpachlowanie ścian, malowanie ścian), 
10) V Liceum Ogólnokształcące – wymiana stolarki drzwiowej,  
11) Zespół Szkół Budowlanych – naprawa: elektrosprzętu, centrali telefonicznej, monitoringu, 

rzutnika multimedialnego, maszyny do cięcia betonu, myjki ciśnieniowej, urządzenia 
wielofunkcyjnego - kserokopiarki, kosy spalinowej, bieżące naprawy i remonty instalacji 
elektrycznej, 

12)  Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych – malowanie pomieszczeń szkolnych, 
13) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – roboty budowalne polegające na dostawie i montażu 

wykładzin PCV wraz z przygotowaniem podłoża w salach lekcyjnych budynku szkoły, 
14) Gimnazjum Nr 6 – malowanie i cyklinowanie sali gimnastycznej i korytarzy po remoncie dachu, 

naprawa sprzętu,  
15) Przedszkole Publiczne Nr 32 – remont podłóg w szatni i korytarzach (prace przygotowawcze – 

wykonanie posadzki z wykładziny PCV homogenicznej), 
16)  Szkoła Podstawowa Nr 9 – remont podłogi w klasach lekcyjnych (wymiana starych posadzek PCV 

na nowe elastyczne w 3 klasach lekcyjnych),            
17) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych – remont pomieszczeń, 
18) Przedszkole Publiczne Nr 12 – prace zabezpieczające instalację solarną,  
19) Przedszkole Publiczne Nr 18 – wykonanie wylewki, demontaż starej posadzki i montaż paneli, 

malowanie ścian, 
20) Szkoła Podstawowa Nr 10 – remont posadzek w pomieszczeniach szkolnych, 
21) Zespół Szkół Muzycznych – malowanie sal i korytarzy szkolnych,  
22) Szkoła Podstawowa Nr 11 – remont instalacji c.o.,  
23) Przedszkole Publiczne Nr 31 – remont generalny 3 pomieszczeń kuchennych – skucie starych  

i zniszczonych płytek, usunięcie zniszczonej nawierzchni z poprzedniego malowania, wyrównanie 
remontowanych nawierzchni, malowanie pomieszczeń, wyłożenie kafelek, płytek i glazury, 

24) Szkoła Podstawowa Nr 8 – wymiana żelaznej konstrukcji ściany działowej oraz wiatrołapu, 
wymiana drzwi wewnętrznych do klas i pomieszczeń biurowych,  

25) Zespół Szkół Technicznych – remont posadzek w dwóch salach, remont posadzki korytarza 
parteru budynku pracowni ZST, remont schodów głównej klatki schodowej do poziomu 1-go 
piętra w budynku głównym ZST,   

26) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 – naprawy sprzętu, konserwacje instalacji, remont 
schodów, remont wentylacji,  

27) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – malowanie ścian na korytarzach, klatkach schodowych  
i holu wejściowym, 
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28) Szkoła Podstawowa Nr 15 – remont kanalizacji wodnej (zabezpieczenie wód opadowych przed 
zalewaniem piwnic), remont świetlicy szkolnej (wymiana parkietu w świetlicy, generalny remont 
ścian i sufitu, malowanie),  

29) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – remonty i naprawy (malowanie pomieszczeń  
i ułożenie wykładziny termozgrzewalnej w klasach),  

30) Szkoła Podstawowa Nr 14 – malowanie sali gimnastycznej i klas. 
 

 Wykonane inwestycje w 2016 r.  
 
1) Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 do wymogów p.poż., 
2) Naprawa boiska i wykonanie skoczni w dal przy Szkole Podstawowej Nr 2, 
3) Wykonanie zadaszonego miejsca do ćwiczeń i wypoczynku przy Szkole Podstawowej Nr 2, 
4) Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, 
5) Wymiana i remont instalacji elektrycznej wraz z dokumentacją i pomiarami w budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 5, 
6) Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 8, 
7) Zakup kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 9, 
8) Projekt i budowa oświetlenia przy Szkole Podstawowej Nr 9,  
9) Modernizacja ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej Nr 10, 
10) Modernizacja drogi dojazdowej i placu przy Szkole Podstawowej Nr 11, 
11) Wykonanie drenażu wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 14, 
12) Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15, 
13) Wykonanie części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 18, 
14) Wykonanie odwodnienia (opasek) wokół budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 
15) Wymiana hydrantów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, 
16) Zakup i montaż włącznika głównego zasilania elektrycznego oraz dostosowanie rozdzielni do 

jego zabudowy w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, 
17) Wykonanie odwodnienia wokół boisk szkolnych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

Nr 5, 
18) Montaż instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych na budynku sali gimnastycznej Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 5, 
19) Wymiana sztucznej nawierzchni na boiskach szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5,  
20) Budowa parkingu i drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Sportowych, 
21) Wykonanie bieżni dwutorowej oraz rozbiegu do skoku w dal przy Zespole Szkół Sportowych, 
22) Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 
23) Wymiana kotła w Przedszkolu Publicznym Nr 4, 
24) Wykonanie hydrantów wewnętrznych w budynku Przedszkola Publicznego Nr 4, 
25) Modernizacja kuchni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Przedszkolu Publicznym Nr 6, 
26) Przebudowa złącza kablowego wraz z zestawem pomiarowym w budynku Przedszkola 

Publicznego Nr 6, 
27) Zakup pralnicy na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 8, 
28) Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 14, 
29) Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Przedszkola Publicznego Nr 14, 
30) Wykonanie nowej bramy wjazdowej – Przedszkole Publiczne Nr 14,  
31) Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 14, 
32) Zakup dźwigu towarowego dla Przedszkola Publicznego Nr 17, 
33) Wykonanie systemu oddymiania w budynku Przedszkola Publicznego Nr 18, 
34) Modernizacja klatek schodowych z dostosowaniem do norm p.poż. w budynku Przedszkola 

Publicznego Nr 21, 
35) Wymiana i montaż kotła gazowego do podgrzewania wody w Przedszkolu Publicznym Nr 21, 
36) Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Przedszkola Publicznego Nr 21, 
37) Wykonanie ogrodzenia i niwelacja terenu przy Przedszkolu Publicznym Nr 27, 
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38) Wymiana kotła w Przedszkolu Publicznym Nr 27, 
39) Wykonanie nawierzchni z kostki przy Przedszkolu Publicznym Nr 32,  
40) Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2, 
41) Rozbudowa monitoringu obiektów Gimnazjum Nr 4,  
42) Zakup kserokopiarki na potrzeby Gimnazjum Nr 4, 
43) Wykonanie odwodnienia wokół boisk szkolnych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

Nr 5,  
44) Wykonanie nowych drzwi do auli szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym, 
45) Budowa windy w III Liceum Ogólnokształcącym, 
46) Budowa siłowni zewnętrznej przy III Liceum Ogólnokształcącym, 
47) Montaż szlabanu przed wjazdem na parking IIII Liceum Ogólnokształcącego, 
48) Modernizacja boiska sportowego i wykonanie rozbiegu do skoku w dal przy XVI Liceum 

Ogólnokształcącym, 
49) Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 
50) Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, 
51) Zakup drzwi przeciwogniowych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2,  
52) Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcący i Technicznych, 
53) Wykonanie instalacji głównego wyłącznika p.poż. w budynku Zespołu Szkół Technicznych, 
54) Wymiana kurtyn i kulisów (scena) oraz zasłon okiennych auli szkolnej w budynku Zespołu Szkół 

Technicznych, 
55) Wykonanie bezpiecznych sieci teleinformatycznych w budynku głównym i budynku pracowni 

Zespołu Szkół Technicznych, 
56) Wykonanie szlabanu przy wjeździe na wewnętrzny parking Zespołu Szkół Technicznych, 
57) Wykonanie wydzielonego dziedzińca szkolnego przy Zespole Szkół Technicznych, 
58) Modernizacja bieżni przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, 
59) Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Zespołu Szkół Budowlanych, 
60) Modernizacja pracowni gospodarstwa domowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych, 
61) Zakup tablicy wyników sportowych wraz z montażem, 
62) Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową, 
63) Dobudowa wiatrołapu przy wejściu do budynku Zespołu Szkół Muzycznych, 
64) Zakup kosiarki dla Zespołu Szkół Plastycznych,  
65) Wykonanie systemu wentylacyjnego wraz z instalacją i montażem okapu kuchennego w Szkole 

Podstawowej Nr 5, 
66) Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 8, 
67) Modernizacja kuchni wraz z zakupem sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 9, 
68) Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 14, 
69) Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 15,  
70) Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 18, 
71) Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 3, 
72) Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 8, 
73) Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 12, 
74) Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 19, 
75) Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 32, 
76) Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 33, 
77) Wymiana wind towarowych kuchennych w Przedszkolu Publicznym Nr 34, 
78) Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 35, 
79) Dostosowanie urządzeń elektroenergetycznych w stacji TRAFO do zmiany napięcia 

znamionowego w sieci dystrybucji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, 
80) Zakup i montaż centrali wentylacyjnej do kuchni w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego, 
81) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- oddymianie na klatkach schodowych internatu, 
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82) Ułożenie kostki brukowej w patio Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 
83) Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 
84) Demontaż urządzeń sieciowych w starej siedzibie, wykonanie instalacji teletechnicznej, 

antenowej i jej konfiguracja na ul. Brodzińskiego 14, 
85) Budowa drogi p.poż. przy budynku Pałacu Młodzieży,  
86) Zainstalowanie szlabanu na wjeździe od ul. Piłsudskiego, 
87) Remont ciągów komunikacyjnych przy budynku Pałacu Młodzieży przy ul. Piłsudskiego 24, 
88) Remont pomieszczeń hali sportowej przy ul. Gumniskiej z dostosowaniem do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 
89) Modernizacja i wyposażenie kuchni i internatu w instalacje wentylacyjną i klimatyzacyjną  

w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, 
90) Wyposażenie kuchni w oświetlenie i armaturę w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

i Technicznych. 
 

 W związku ze zmianą Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowa, na zadania 
oświatowe w 2016 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego nie zostały przyznane żadne środki. 

 
2. Realizacja programów wieloletnich 

 

1) Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie – 

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w obszarach biologia i chemia i właściwych 

postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia do uczniów o szczególnych 

potrzebach. 

Okres realizacji:  2016-2017 
Łączne nakłady finansowe: 29. 998 zł 

 
2) Rozwój kompetencji kluczowych (Małopolska Chmura Edukacyjna) uczniów Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie w obszarach ogólnych: informatyka i matematyka – 
Osiągnięcie przez uczniów takiego poziomu wiedzy z poszczególnych obszarów tematycznych, 
który znacząco ułatwi podjęcie kształcenia na uczelniach wyższych, co w rezultacie zagwarantuje 
im lepszą pozycję na rynku pracy. 
Okres realizacji:  2016-2017 

      Łączne nakłady finansowe: 22.247 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) 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 
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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.  
 
4) Europejska praktyka elektryka i elektronika – Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów  

i nauczycieli poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz 
podwyższenia ich umiejętności językowych. 
Okres realizacji:  2015-2017 
Łączne nakłady finansowe: 187.150 zł 
 

5) Experience Occupational–Tecno-Trends in Europe East-West- Mobilność osób uczących się  
i kadry w ramach kształcenia zawodowego. 
Okres realizacji:  2015-2016 
Łączne nakłady finansowe: 49.599 zł 
 

6) Innowacyjne metody nauczania oparte na metodzie rozwiązywania problemów – 
Wypracowanie materiałów w wersji elektronicznej dostosowanych do potrzeb dzieci z wadą 
słuchu, do uczenia się własnego uczniów i do wykorzystania w pracy nauczycieli. 
Okres realizacji:  2016-2019 
Łączne nakłady finansowe: 125.600 zł 
 

7) Innowacyjne techniki zdobienia wnętrz – Staże zawodowe dla uczniów technikum Nr 7 i ZSZ Nr 5. 
Okres realizacji:  2016-2017 
Łączne nakłady finansowe: 566.774 zł 
 

8) Od pasji do zawodu – Zapobieganie bezrobociu i wdrażanie do wyboru przyszłego zawodu. 
Okres realizacji:  2015-2017 
Łączne nakłady finansowe: 118.012 zł 
 

9) Praktyka u europejskiego pracodawcy – Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez 
zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich 
umiejętności językowych. 
Okres realizacji:  2016-2018 
Łączne nakłady finansowe: 428.514 zł 
 

10) Sztuka porozumiewania się – Podnoszenie znajomości języka angielskiego nauczycieli oraz 
podnoszenie kwalifikacji metodycznych. 
Okres realizacji:    2016-2017 
Łączne nakłady finansowe:  142.198 zł 
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11) W drodze do zdrowszego stylu życia z naszymi europejskimi przyjaciółmi – Poszerzenie wiedzy 
uczniów na temat aktywnego, zdrowego trybu życia. 
Okres realizacji:     2016-2017 
Łączne nakłady finansowe:    57.091 zł 
 

12) Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową – Zwiększenie 
wykorzystania potencjału kulturowego regionu. 
Okres realizacji:    2016-2018 
Łączne nakłady finansowe:   17 980 100 zł 
 

13) Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 18 – Poprawa warunków do uprawiania 
kultury fizycznej w jednostce oświatowej. 
Okres realizacji:    2016-2018 
Łączne nakłady finansowe:   4 500 000 zł 
 

14) Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – Poprawa warunków do 
uprawiania kultury fizycznej w jednostce oświatowej. 
Okres realizacji:    2016-2018 
Łączne nakłady finansowe:   4 007 200 zł 
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Rozdział III 
WYNIKI EGZAMINÓW 
 
Placówki szkolne, których nadrzędnym celem jest proces kształcenia i wychowania, winny stworzyć 
optymalne warunki do zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności, by uczniowie mogli 
realizować edukację na kolejnym etapie kształcenia, a jednocześnie pozytywnie i zadawalająco 
zakończyć dany cykl nauki.  
Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1010 z późn. zm.) wprowadziła likwidację sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim 
roku nauki w szkole podstawowej (sprawdzian szóstoklasisty) począwszy od roku szkolnego 
2016/2017. Egzamin po 6 klasie zostanie zastąpiony tzw. egzaminem  ósmoklasisty, który będzie 
przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej 
w nowym zreformowanym systemie szkolnym (1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła 
podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową). 
 
1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 

 
Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego stanowią następujące akty prawne: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia  21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 
maturalnego (Dz. U.  z 2017 r. poz. 2223), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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 z późn. zm.), 

W tym roku egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 19  do 21 kwietnia 2017 r. 
Egzamin składał się z trzech części:  
1) w części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy  

o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach); 
2) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, 

chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach); 
3) w trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego 

nowożytnego na poziomie podstawowym albo na poziomach podstawowym i rozszerzonym. 
 

Rozwiązania zadań otwartych z egzaminu gimnazjalnego z matematyki zostały ocenione  
z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania (tzw. e-ocenianie). Po raz pierwszy za pomocą 
tego systemu sprawdzano również rozwiązania zadań uczniów ze specyficznymi trudnościami  
w uczeniu się. Egzaminatorzy, korzystając ze skanów prac uczniów i ze specjalnego oprogramowania 
ocenili na ekranach komputerów poprawność rozwiązań około miliona zadań. W sesji e-oceniania 
wzięło udział 1305 egzaminatorów. Przed przystąpieniem do oceniania prac każdy egzaminator 
uczestniczył w szkoleniu dotyczącym zasad oceniania zadań. 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 przystąpili do egzaminu z jednego z języków, których uczyli się  
w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001943
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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 % punktów z języka polskiego oraz 59 % z historii  
i wiedzy o społeczeństwie. Gorzej poszło mu na przedmiotach ścisłych. Średni wynik z matematyki to 
47 % punktów, a z przedmiotów przyrodniczych 52 % punktów. Za rozwiązanie zadań z języka obcego 
nowożytnego na poziomie podstawowym gimnazjaliści uzyskali średnio:  z języka angielskiego – 67% 
punktów,  z języka niemieckiego – 54% punktów,  z języka rosyjskiego – 60% punktów, z języka 
francuskiego – 69% punktów, z języka hiszpańskiego – 65% punktów, z języka włoskiego – 65% 
punktów. 

 
W województwie małopolskim średnie wyniki (w procentach) to: język polski – 72, język angielski – 
68, matematyka – 51, historia i wiedza o społeczeństwie – 62, przedmioty przyrodnicze – 55. 

 
W skali kraju do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło około 32 570 uczniów III klas gimnazjum.  
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 23 
czerwca, w dniu zakończenia roku szkolnego. Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło około 344 500 
spośród około 358 0002 uczniów III klas gimnazjum (ok. 96%). 

 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 2 Stopnia, zajęła pierwsze miejsce  w egzaminie z części 
humanistycznej z zakresu języka polskiego. Z kolei uczniowie z Gimnazjum Dwujęzycznego po raz 
kolejny potwierdzili wysoki poziom tarnowskiej edukacji i przodowali w egzaminie z części 
humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, oraz z części językowej. Z części 
językowej (j. angielski podstawowy) na podium znalazły się również: Społeczne Gimnazjum 
Matematyczno-Przyrodnicze i Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum. Najwyższy średni wynik 
odnotowano z testu z języka angielskiego (99,4), języka niemieckiego (100,00) i języka francuskiego 
(100,00) na poziomie podstawowym. Społeczne Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze 
Społecznego Towarzystwa Oświatowego uplasowało się na pierwszym miejscu w Tarnowie  
w egzaminie z części matematyczno-przyrodniczej. Warto podkreślić, iż uczniowie z Małopolski ze 
wszystkich przedmiotów zdali egzamin gimnazjalny powyżej średniej krajowej. W zadaniach z historii, 
wiedzy o społeczeństwie oraz matematyki okazali się bezkonkurencyjni. 

 
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 62%. W Tarnowie z egzaminu z podanego 
wyżej zakresu uczniowie uzyskali średni wynik 62%,. 
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego w części  matematyczno - przyrodniczej z zakresu 
przedmiotów przyrodniczych w województwie małopolskim wyniósł 51%. W Tarnowie z egzaminu  
z podanego wyżej zakresu uczniowie uzyskali średni wynik 51%.  
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego w części  matematyczno - przyrodniczej z zakresu matematyki 
w województwie małopolskim wyniósł 55%. W Tarnowie z egzaminu z podanego wyżej zakresu 
uczniowie uzyskali średni wynik 55%. 

 
Średnie ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz wyniki egzaminu w poszczególnych 
województwach na terenie OKE w Krakowie przedstawia poniższe zestawienie. 
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Tab. Średni procentowy wynik uczniów z egzaminu w poszczególnych województwach w 2017 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 71,00 59,00 47,00 53,00 

woj. Małopolskie 72,00 62,00 51,00 55,00 

woj. Podkarpackie 71,00 60,00 49,00 53,00 

wyniki ogólnopolskie 69,00 59,00 47,00 52,00 

Gmina m. Tarnów 71,00 62,00 51,00 55,00 

Wyszczególnienie 
Język angielski – 
podstawowy % 

Język niemiecki 
– podstawowy 

% 

Język rosyjski – 
podstawowy % 

Język francuski 
– podstawowy 

% 

woj. Lubelskie 66,00 52,00 60,00 71,00 

woj. Małopolskie 68,00 57,00 67,00 86,00 

woj. Podkarpackie 66,00 53,00 50,00 46,00 

wyniki ogólnopolskie 67,00 54,00 60,00 69,00 

Gmina m. Tarnów 74,00 69,00 - - 

Wyszczególnienie Język angielski – 
rozszerzony % 

Język niemiecki 
– rozszerzony % 

Język rosyjski – 
rozszerzony % 

Język francuski 
– rozszerzony % 

woj. Lubelskie 47,00 52,00 31,00 90,00 

woj. Małopolskie 49,00 53,00 70,00 93,00 

woj. Podkarpackie 46,00 43,00 32,00 91,00 

wyniki ogólnopolskie 49,00 41,00 38,00 78,00 

Gmina m. Tarnów 57,00 63,00 - - 

 
Kolejne tabele przedstawiają średnie wyniki egzaminów tarnowskich gimnazjów. 
  
Tab. Średni wynik części humanistycznej egzaminu z języka polskiego w 2017 r. 

NAZWA SZKOŁY JĘZYK POLSKI (%) 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w ZSM 90,00 

Gimnazjum Dwujęzyczne W ZSO Nr 2 85,70 

Gimnazjum Nr 2  77,6 

Gimnazjum Nr 6 76,00 

Gimnazjum Nr 10 W ZSO Nr 1 73,50 

Gimnazjum Nr 11 72,50 

Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi w ZSS 71,70 

Gimnazjum Nr 1 w ZSO Nr 5 69,70 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZSP 68,00 

Gimnazjum Nr 4 64,60 

Gimnazjum Nr 8 w ZSO Nr 4 61,20 

Gimnazjum  Nr 7 z oddziałami integracyjnymi w ZSO Nr 6 55,10 
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Tab. Średni wynik części humanistycznej egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie w 2017 r. 

NAZWA SZKOŁY HISTORIA I WOS (%) 

Gimnajzum Dwujęzyczne w ZSO Nr 2 84,60 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w ZSM 81,10 

Gimnazjum Nr 6 67,60 

Gimnazjum nr 10 w ZSO Nr 1 67,60 

Gimnazjum Nr 2 66,0 

Gimnazjum Nr 11 62,20 

Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi w ZSS 56,80 

Gimnazjum Nr 1 w ZSO Nr 5 56,50 

Gimnazjum Nr 4 56,30 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZSP 53,10 

Gimnazjum Nr 8 w ZSO Nr 4 53,00 

Gimnazjum  Nr 7 z oddziałami integracyjnymi w ZSO Nr 6 46,70 
 
Tab. Średni wynik części matematyczno-przyrodniczej egzaminu z matematyki w 2017 r. 

NAZWA SZKOŁY MATEMATYKA (%) 

Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO Nr 2 80,00 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w ZSM 70,60 

Gimnazjum Nr 10 w ZSO Nr 1 60,50 

Gimnazjum Nr 6 58,00 

Gimnazjum Nr 2 56,1 

Gimnazjum Nr 11 49,40 

Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi w ZSS 45,80 

Gimnazjum Nr 4 40,60 

Gimnazjum Nr 8 w ZSO Nr 4 38,90 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZSP 37,10 

Gimnazjum Nr 1 W ZSO Nr 5 35,40 

Gimnazjum  Nr 7 z oddziałami integracyjnymi w ZSO Nr 6 30,60 

 
Tab. Średni wynik części matematyczno-przyrodniczej egzaminu z przedmiotów przyrodniczych  
w 2017 r. 

NAZWA SZKOŁY 
PRZEDMIOTY 

PRZYRODNICZE (%) 

 Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO Nr 2 76,50 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w ZSM 63,90 

Gimnazjum Nr 6 60,60 

Gimnazjum Nr 10 w ZSO Nr 1 60,10 

Gimnazjum Nr 2 58,1 

Gimnazjum Nr 11 56,60 

Gimnazjum Nr 1 w ZSO Nr 5 53,10 

Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi w ZSS 52,80 

Gimnazjum Nr 4 49,80 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZSP 48,70 

Gimnazjum Nr 8 w ZSO Nr 4 46,20 
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Gimnazjum  Nr 7 z oddziałami integracyjnymi w ZSO Nr 6 42,40 

 
Tab. Średni procentowy wynik szkół z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego w 2017 r. 

NAZWA SZKOŁY 
JĘZYK ANGIELSKI 
- PODSTAWOWY 

(%) 

JĘZYK ANGIELSKI 
- ROZSZERZONY 

(%) 

Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO Nr 2 99,40 94,20 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w ZSM 93,80 85,0 

Gimnazjum Nr 2 82,7 65,40 

Gimnazjum Nr 10 w ZSO Nr 1 82,10 66,10 

Gimnazjum Nr 6 80,60 65,90 

Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi w ZSS 78,60 59,90 

Gimnazjum Nr 11 71,40 50,20 

Gimnazjum Nr 4 64,10 43,20 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZSP 64,00 40,50 

Gimnazjum Nr 1 w ZSO Nr 5 63,00 39,10 

Gimnazjum Nr 8 w ZSO Nr 4 56,30 36,80 

Gimnazjum  Nr 7 z oddziałami integracyjnymi w ZSO Nr 6 52,10 30,70 

 
Tab. Średni procentowy wynik szkół z egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego w 2017 r. 

NAZWA SZKOŁY 

JĘZYK 
NIEMIECKI - 

PODSTAWOWY 
(%) 

ŚREDNI WYNIK  
Z JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO - 
ROZSZERZONY 

(%) 

Gimnazjum Nr 10 w ZSO Nr 1 100,00 100,00 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w ZSM 87,50 95,00 

Gimnazjum Nr 2 79,2 - 

Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi w ZSS 67,40 55,70 

Gimnazjum Nr 11 60,50 - 

Gimnazjum Nr 4 54,40 - 

 
2. Wyniki egzaminu maturalnego 
 
Absolwenci liceów ogólnokształcących oraz techników, którzy ukończyli szkołę w 2017 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, (e) wybranego języka obcego nowożytnego oraz (f) wybranego przedmiotu 
dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie 
rozszerzonym albo dwujęzycznym. 
 
W całej Polsce do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części 
pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2017 roku przystąpiło 258 030 tegorocznych absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych, w tym 165 903 osoby z liceów ogólnokształcących, a 92 127 osób  
z techników. 
 
W województwie małopolskim do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części 
ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2017 roku przystąpiło 24 805 tegorocznych 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). 
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W mieście Tarnów do egzaminu maturalnego w 2017 r. przystąpiło 2380 maturzystów tarnowskich 
szkół, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych 
 
W szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa do wszystkich egzaminów obowiązkowych 
w maju 2017 roku przystąpiło 2277 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Odsetek 
sukcesów w poszczególnych typach szkół przedstawiają poniższe tabele. 
 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2017 – Liceum Ogólnokształcące – odsetek sukcesów 

Nazwa szkoły 

Liczba zdających  
wszystkie 

przedmioty 
obowiązkowe 

Odsetek 
sukcesów 

termin 
majowy 

III Liceum Ogólnokształcące  302 99% 

I Liceum Ogólnokształcące  283 98% 

II Liceum Ogólnokształcące w ZSO2 119 97% 

IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1 200 97% 

XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  w ZSO6 15 93% 

V Liceum Ogólnokształcące 127 84% 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia w ZSM 12 83% 

XVI Liceum Ogólnokształcące 106 82% 

VII Liceum Ogólnokształcące 148 80% 

XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT 81 78% 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZSP 12 67% 

Liceum Plastyczne w ZSP 29 62% 

VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO4 14 50% 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKU w CKZiU 6 17% 

 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2017 – Liceum Ogólnokształcące – język polski  
i matematyka 

Nazwa szkoły 
J. polski 

ustny 
(wynik %) 

J. polski 
pisemny 

(wynik %) 

Matematyka 
(wynik %) 

III Liceum Ogólnokształcące  80 70 80 

I Liceum Ogólnokształcące  78 66 76 

II Liceum Ogólnokształcące w ZSO2 69 62 74 

IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1 70 58 72 

XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  w ZSO6 69 50 41 

V Liceum Ogólnokształcące 66 60 46 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia w ZSM 75 69 68 

XVI Liceum Ogólnokształcące 82 51 47 

VII Liceum Ogólnokształcące 65 54 48 

XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT 84 59 38 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZSP 60 47 37 

Liceum Plastyczne w ZSP 62 63 38 

VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO4 74 48 33 
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Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKU w CKZiU 51 29 22 

 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2017 – Liceum Ogólnokształcące – język angielski 

Nazwa szkoły 

J. angielski 

Egzamin 
ustny 

(wynik %) 

Egzamin 
pisemny 

(wynik %) 

Liczba 
zdających 

III Liceum Ogólnokształcące  90 92 294 

I Liceum Ogólnokształcące  85 89 272 

II Liceum Ogólnokształcące w ZSO2 83 83 116 

IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1 85 86 189 

XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  w 
ZSO6 

63 55 15 

V Liceum Ogólnokształcące 71 77 122 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia w ZSM 85 82 12 

XVI Liceum Ogólnokształcące 69 66 106 

VII Liceum Ogólnokształcące 63 72 141 

XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT 71 68 74 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZSP 71 70 12 

Liceum Plastyczne w ZSP 75 74 29 

VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO4 60 58 13 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKU w CKZiU 54 44 5 

 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2017 – Liceum Ogólnokształcące – język niemiecki  

Nazwa szkoły 

J. niemiecki 

Egzamin 
ustny 

(wynik %) 

Egzamin 
pisemny  

(wynik %) 

Liczba 
zdających 

III Liceum Ogólnokształcące  90 95 8 

I Liceum Ogólnokształcące  78 83 9 

II Liceum Ogólnokształcące w ZSO2 80 82 3 

IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1 88 92 10 

XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  w 
ZSO6 

- - 0 

V Liceum Ogólnokształcące 77 72 5 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia w ZSM - - 0 

XVI Liceum Ogólnokształcące - - 0 

VII Liceum Ogólnokształcące 71 69 7 

XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT 62 66 7 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZSP - - 0 

Liceum Plastyczne w ZSP - - 0 

VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO4 40 50 1 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKU w CKZiU 30 40 1 

 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2017 – Liceum Ogólnokształcące – język francuski 

Nazwa szkoły 

J. francuski 

Egzamin 
ustny 

(wynik %) 

Egzamin 
pisemny 

(wynik %) 

Liczba 
zdających 

IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1 100 80 1 
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Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2017 – Liceum Ogólnokształcące – język włoski 

Nazwa szkoły 

J. włoski 

Egzamin 
ustny 

(wynik %) 

Egzamin 
pisemny 

(wynik %) 

Liczba 
zdających 

I Liceum Ogólnokształcące  90 91 2 

 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2017 – Technikum – odsetek sukcesów 

Nazwa szkoły 

Liczba zdających  
wszystkie 

przedmioty 
obowiązkowe 

Odsetek 
sukcesów 

termin majowy 

Technikum Nr 4 w ZSME 169 92% 

Technikum Nr 7 w ZSB 79 92% 

Technikum Nr 1 w ZST 124 89% 

Technikum Nr 5 w ZSOiT 101 79% 

Technikum Nr 9 w ZSEO 78 62% 

Technikum Nr 3 w ZSEG 157 61% 

Technikum Nr 6 w ZSTZ 85 53% 

Technikum Nr 2 w CKZiU 27 44% 

Technikum Specjalne dNiSS w ZSSdNiSS 3 0% 

 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2017 – Technikum – język polski i matematyka 

Nazwa szkoły 
J. polski 
pisemny 

(wynik %) 

J. polski ustny 
(wynik %) 

Matematyka 
(wynik %) 

Technikum Nr 4 w ZSME 71 58 61 

Technikum Nr 7 w ZSB 74 51 59 

Technikum Nr 1 w ZST 63 50 53 

Technikum Nr 5 w ZSOiT 81 57 42 

Technikum Nr 9 w ZSEO 79 53 40 

Technikum Nr 3 w ZSEG 66 58 38 

Technikum Nr 6 w ZSTZ 69 41 39 

Technikum Nr 2 w CKZiU 61 39 31 

Technikum Specjalne dNiSS w ZSSdNiSS 80 9 12 

 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2017 – Technikum – język angielski 

Nazwa szkoły 

J. angielski 

Egzamin ustny 
(wynik %) 

Egzamin 
pisemny 

(wynik %) 

Liczba 
zdających 

Technikum Nr 4 w ZSME 58 73 164 

Technikum Nr 7 w ZSB 63 65 71 

Technikum Nr 1 w ZST 66 72 122 

Technikum Nr 5 w ZSOiT 65 63 97 

Technikum Nr 9 w ZSEO 50 60 77 

Technikum Nr 3 w ZSEG 63 61 153 

Technikum Nr 6 w ZSTZ 59 51 82 

Technikum Nr 2 w CKZiU 56 57 27 
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Technikum Specjalne dNiSS w ZSSdNiSS - 38 3 

 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2017 – Technikum – język niemiecki 

Nazwa szkoły 

J. niemiecki 

Egzamin ustny 
(wynik %) 

Egzamin 
pisemny 

(wynik %) 

Liczba 
zdających 

Technikum Nr 4 w ZSME 60 75 5 

Technikum Nr 7 w ZSB 59 57 8 

Technikum Nr 1 w ZST 50 54 2 

Technikum Nr 5 w ZSOiT 32 54 3 

Technikum Nr 9 w ZSEO 97 94 1 

Technikum Nr 3 w ZSEG 57 57 4 

Technikum Nr 6 w ZSTZ 55 49 3 

Technikum Nr 2 w CKZiU - - 0 

Technikum Specjalne dNiSS w ZSSdNiSS - - 0 

 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego maj 2017 Technikum – język włoski 

Nazwa szkoły 

J. włoski 

Egzamin 
ustny 

(wynik %) 

Egzamin 
pisemny 

(wynik %) 

Liczba 
zdających 

Technikum Nr 5 w ZSOiT 53 48 1 

 
 
3. 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: 
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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.  

 
Tab. Wyniki zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w Technikum, którzy 
przystąpili do etapu pisemnego i praktycznego w 2017 r.  

L.p. Szkoła Zawód 

Zdawało 
etap 

pisemny 
lub 

praktyczny 

Zdawało etap pisemny  
i praktyczny 

Uzyskało 
dyplom 

Nie 
uzyskało 
dyplomu 

Razem 

1. 
T1  

w ZST 
technik elektronik 1 0 0 0 

technik fototechnik 2 0 1 1 

2. 
T 2  

w CKZiU 
technik elektryk 1 0 0 

0 

4. 
T 4  

w ZSM-E 
technik elektronik 2 0 0 0 

technik informatyk 3 0 0 0 

5. 
T 5 

 w ZSOi T 
fototechnik 2 0 0 0 

6. 
T 6  

w ZST-Z 
technik 

pojazdów 
samochodowych 

1 0 0 
0 

7. 
T 7 

w ZSB 
technik budownictwa 1 1 0 

1 

 
T 9 

w ZSEO 
technik 

architektury 
krajobrazu 

1 0 0 
0 

 
Tab. Wyniki zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w Zasadniczych Szkołach 
Zawodowych, którzy przystąpili do etapu pisemnego i praktycznego w 2017 r.  

L.p. Szkoła Zawód 

Zdawało 
etap 

pisemny lub 
praktyczny 

Zdawało etap pisemny i praktyczny 

Uzyskało 
dyplom 

Nie uzyskało 
dyplomu 

Razem 

1. 

Zasadnicza 
Szkoła 

Zawodowa Nr 1 
w CKZiU 

fryzjer 1 1 0 1 

 
 

 „Nowy ” egzamin z kwalifikacji 
 
Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym.  
W zawodach przedstawionych w nowej klasyfikacji wyodrębniono kwalifikacje. Egzamin 
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym, jest formą oceny 
poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji 
wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. 
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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  kwali kacje 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. 

 
- Sesja styczeń/luty 2017 

 
Tab. Wyniki zdających egzamin z kwalifikacji w Zasadniczych Szkołach Zawodowych, którzy 
przystąpili do części pisemnej i praktycznej w sesji styczeń/luty 2017r.  

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 2 0 0,0% 85,4  

 
Tab. Wyniki zdających egzamin z kwalifikacji w Technikach, którzy przystąpili do części pisemnej  
i praktycznej w sesji styczeń/luty 2017r.  
  

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 22 22 100 % 55,8% 

A.60 18 16 88,9% 88,3% 

E.07 23 23 100% 87,6% 

E.14 46 44 95,7% 80,1% 

E.20 24 13 54,2% 53,2% 

E.24 23 12 52,2% 65,5% 

2. 
T 2  

w CKZiU 

A.32 17 11 64,7% 68,4% 

E.24 16 3 18,8% 65,5% 

M.18 25 22 88,0% 93,5% 

M.42 22 11 50,0% 58,7% 

3. 
T 3  

w ZSE-G 

A.22 15 15 100,0% 92,7% 

A.36 47 46 97,9% 85,8% 

T.11 55 55 100% 99,1% 
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T.12 29 29 100,0% 94,5% 

T.15 76 67 88,2% 79,5% 

4. 
T 4  

w ZSM-E 

E.03 32 32 100,0% 95,0% 

E.07 25 21 84,0% 87,6% 

E.14 57 48 84,2% 80,1% 

E.19 31 23 74,2% 60,3% 

E.20 47 39 83,0% 53,2% 

E.24 32 22 68,8% 65,5% 

5. 
T 5 

 w ZSOi T 

A.12 30 30 100,0% 95,1% 

A.25 32 29 90,6% 55,8% 

A.27 29 28 96,6% 92,1 % 

A.49 25 24 96,0% 95,3% 

A.50 24 13 54,2% 69,0% 

6. 
T 6  

w ZST-Z 

A.23 58 48 82,8% 87,8% 

M.42 28 7 25,0% 58,7% 

M.44 22 19 86,4% 75,6% 

7. 
T 7 

w ZSB 

B.22 21 8 38,1% 60,7% 

B.30 41 39 95,1% 84,0% 

B.34 23 23 100,0% 96,0% 

B.36 30 25 83,3% 68,3% 

8. 
T 9 

w ZSEO 

A.36 19 18 94,7% 85,8% 

R.22 20 11 55,0% 60,1% 

T.12 23 21 91,3% 94,5% 

T.14 24 21 87,5% 83,1% 

T.15 28 22 78,6% 79,5% 

 
- Sesja czerwiec/lipiec 2017 
 
Tab. Wyniki zdających egzamin z kwalifikacji w Szkołach Policealnych, którzy przystąpili do części 
pisemnej i praktycznej w sesji czerwiec/lipiec 2017r.  

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 

E.12 2 2 50,0% 87,4%  

E.13 1 0 0,0% 86,3% 

E.14 2 0 0,0%  46,3%  

Z.04 13 13 100% 93,7% 

Z.05 6 5 83,3% 92,9% 

 
Tab. Wyniki zdających egzamin z kwalifikacji w Zasadniczych Szkołach Zawodowych, którzy 
przystąpili do części pisemnej i praktycznej w sesji czerwiec/lipiec 2017r.  

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 38 36 94,7% 94,3% 

E.07 23 9 39,1% 53,2% 
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E.08 12 6 50,0% 83,8% 

M.18 8 2 25,0% 70,9% 

M.20 28 16 57,1% 79,2% 

2. 
ZSZ 3 

w ZSEG 
T.04 14 14 100,0% 94,7% 

T.06 26 25 96,2% 95,5% 

3. 
ZSZ 5 
w ZSB 

B.05 31 29 93,5% 78,2% 

B.06 42 24 57,1% 58,3% 

B.07 46 43 93,5% 90,6% 

B.08 11 8 72,7% 77,6% 

B.09 7 3 42,9% 71,4% 

B.18 19 8 42,1% 76,5% 

4. 
ZSZSdNiSS 

w ZSSdNiSS 

B.05 2 1 50,0% 78,2% 

B.06 1 0 0,0% 58,3% 

T.04 3 3 100,0% 94,7% 

5. 
ZSZ 

w SOSW 

B.06 4 0 0% 58,3% 

B.07 3 2 66,7% 90,6% 

T.04 7 7 100,0% 94,7% 

 
Tab. Wyniki zdających egzamin z kwalifikacji w Technikach, którzy przystąpili do części pisemnej  
i praktycznej w sesji czerwiec/lipiec 2017r.  
  

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.06 28 22 78,6% 77,5% 

A.20 1 1 100,0% 84,1% 

A.59 27 26 96,3% 95,2% 

E.06 21 20 95,2% 92,2% 

E.08 23 23 100,0% 83,8% 

E.12 61 61 100,0% 87,4% 

E.13 52 49 94,2% 86,3% 

M.20 22 20 90,9% 79,2% 

2. 
T 2  

w CKZiU 

A.30 36 27 75,0% 86,6% 

A.31 32 20 62,5% 79,9% 

M.12 23 21 91,3% 88,8% 

3. 
T 3  

w ZSE-G 

A.18 17 17 100,0% 93,7% 

A.35 26 24 92,3% 82,8% 

T.06 77 77 100,0% 95,5% 

4. 
T 4  

w ZSM-E 

E.06 37 34 91,9% 92,2% 

E.08 25 23 92,0% 83,8% 

E.12 91 89 97,8% 87,4% 

E.13 58 57 98,3% 86,3% 

E.18 32 28 87,5% 74,6% 

M.20 22 20 90,9% 79,2% 

5. 
T 5 

 w ZSOi T 

A.13 16 11 68,8% 56,3% 

A.20 25 22 88,0% 84,1% 

A.26 26 23 88,5% 85,2 % 

A.48 29 24 82,8% 76,5% 
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6. 
T 6  

w ZST-Z 

A.19 29 29 100,0% 97,4% 

M.12 33 29 87,9% 88,8% 

M.18 32 26 81,3% 70,9% 

7. 
T 7 

w ZSB 

B.08 13 13 100,0% 77,6% 

B.18 39 36 92,3% 76,5% 

B.21 20 13 65,0% 70,8% 

B.33 39 26 66,7% 72,7% 

B.35 23 19 82,6% 68,3% 

8. 
T 9 

w ZSEO  

A.35 25 20 80,0% 82,8% 

R.21 20 20  50,0% 51,6% 

T.06 13 13 100,0% 95,5% 

T.11 17 16 94,1% 91,2% 

T.13 15 11 73,3% 73,9% 

 
Oznaczenia i nazwy kwalifikacji: 
 

Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji 
Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji 

A.06  
Obsługa maszyn i urządzeń 
przemysłu chemicznego 

  

A.12 Wykonywanie usług krawieckich E.03 
Montaż urządzeń i systemów 
mechatronicznych 

A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich 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 

B.34 
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowywanie 
wyników pomiarów 

A 32 
Organizacja i monitorowanie 
przepływu zasobów i informacji w 
jednostkach organizacyjnych 

B. 35 
Obsługa geodezyjna inwestycji 

budowlanych 
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A.35 
Planowanie i prowadzenie 
działalności w organizacji 

B. 36 

Wykonywanie prac geodezyjnych 

związanych z katastrem i gospodarką 

nieruchomościami 

A.36 Prowadzenie rachunkowości E.24 
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji 
elektrycznych 

A.48 
Projektowanie wyrobów 
odzieżowych 

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

A.49 
Organizacja procesów wytwarzania 
wyrobów odzieżowych  

M.18 
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i 
zespołów pojazdów samochodowych 

A.50 
Organizacja i prowadzenie 
procesów przetwarzania drewna 

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

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

M.42  
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi 
pojazdów samochodowych 

A.60 Wykonywanie badań analitycznych M.44 
Organizacja i nadzorowanie procesów 
produkcji maszyn i urządzeń 

B.05 Montaż systemów suchej zabudowy R.21 
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja 
roślinnych obiektów architektury krajobrazu 

B.06 
Wykonywanie robót malarsko-
tapicerskich 

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

B.07 
Wykonywanie robót posadzkarsko-
okładzinowych 

T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych 

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

T.06 Sporządzanie potraw i napojów 

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

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji 

B.10 
Wykonywanie izolacji 
przemysłowych 

T.12 
Obsługa gości w obiekcie świadczącym 
usługi hotelarskie 

B.18 
Wykonywanie robót murarskich i 
tynkarskich 

T.13 
Planowanie i realizacja imprez i usług 
turystycznych 

B.21 
Montaż urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 

T. 14 
Prowadzenie informacji turystycznej 

oraz sprzedaż usług turystycznych 

B 22 
Eksploatacja urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 

T.15 
Organizacja żywienia i usług 
gastronomicznych 

B. 30 
Sporządzanie kosztorysów oraz 
przygotowywanie dokumentacji 
przetargowej 

Z.04 
Świadczenie usług opiekuńczych osobie 
chorej i niesamodzielnej 

B.33 
Organizacja i kontrolowanie robót 
budowlanych 

Z. 05 Świadczenie usług opiekuńczych 

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 7 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, 

 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 2016 r. zadanie w zakresie dowożenia uczniów do szkół było realizowane dla dzieci z Przedszkola 
Publicznego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, 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 IX-XII 2016 r. wyniosła 204.468,81 zł. 
 
W 2017 r. zadanie w zakresie dowożenia uczniów do szkół jest realizowane dla dzieci z Przedszkola 
Publicznego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3, Nr 9, Nr 11,   
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 2017 r. wyniosła 237.510,54 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.  
 

http://www.edunet.tarnow.pl/
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Z uwagi na dzieci (w wieku 0 - 7 lat) zdiagnozowane, a potrzebujące specjalistycznej pomocy działają 
w Tarnowie trzy Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Przedszkolu Publicznym  
Nr 18 przy ul. Westerplatte 10, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Brodzińskiego 14 
oraz od 1.09.2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Romanowicza 9. 
 

 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. 
 
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 siedmiu 
lat w zakresie diagnozy, poradnictwa i terapii, 
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 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, 

 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 2016/2017 zatrudnionych nauczycieli specjalistów w przedszkolach, szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa było: 

 logopedów -62 osoby na łączny wymiar 34,65 etatu, 

 doradców zawodowych - 16 osób na łączny wymiar 9,56 etatu,  

 psychologów - 38 osób na łączny wymiar 23,60 etatu, 

 pedagogów - 86 osób na łączny wymiar 54,82 etatu. 
 
Ponadto wsparciem edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych była organizacja  
różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, m. in. :  

 zajęć rozwijających uzdolnienia, 

 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

 rewalidacji indywidualnej, 

 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 2016/2017 w  szkołach 
prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa były realizowane przez nauczycieli z wykorzystaniem 
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 2016/2017 funkcjonowały: 
 
a) oddziały integracyjne w liczbie 46 w następujących podmiotach: 

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

 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 7 z Oddziałami Integracyjnymi w ZSO6,  

 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 2016/2017 
przedstawia poniższa tabela. 
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Jednostka Oddział-poziom Liczba uczniów 

Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  

II 18 

III 23 

IV 18 

Przedszkole Publiczne nr 14 z Oddziałem Integracyjnym 
1 19 

2 20 

Przedszkole Publiczne nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi 

1 20 

2 20 

3 20 

4 20 

5 17 

Przedszkole Publiczne nr 35 z Oddziałem Integracyjnym 

2 19 

3 19 

6 19 

8 20 

Szkoła Podstawowa nr 3 

2 a 16 

3 a 16 

4 b 20 

5 b 17 

6 a 15 

Szkoła Podstawowa nr 9 

1a 19 

1c 19 

2a 15 

3a 15 

4a 18 

5a 16 

6a 14 

6e 21 

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 

1a 15 

2b 23 

2c 20 

3b 18 

3c 16 

4a 20 

5b 19 

6a 22 

Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w ZSO nr 6 

1aG 17 

1bG 20 

1cG 16 

2aG 20 

2bG 18 

2cG 19 

3aB 16 

3bG 15 

3aC 15 

XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi 
w ZSO nr 6  

LO1 19 

2LO 18 

SUMA: 46 839 
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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  
2015/2016 i 2016/2017. 

Szkoły/Przedszkola 2015/2016 2016/2017 Uwagi 

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

liczba oddziałów 44 46 

liczba uczniów ogółem 790 839 

liczba uczniów 
niepełnosprawnych 

198 195 

Oddziały specjalne dla uczniów autystycznych Oddziały specjalne dla uczniów autystycznych  
i dzieci z innymi niepełnosprawnościami 
(sprzężenia) istnieją w SOSW w P, SP i G (2016/17 
w SOSW - 13 oddziałów, 52 dzieci i uczniów) oraz 
w SP 11 (3 oddziały, 13 uczniów). 
W SOSW w każdej grupie liczącej 2-4 dzieci, jest 
co najmniej 1 dziecko z autyzmem. 

liczba oddziałów 21 16 

liczba uczniów 
niepełnosprawnych 

57 65 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

 
liczba oddziałów 47 48 

liczba uczniów 257 244 

liczba wychowanków 
w internacie 

62 51 

Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących  
i Słabo Słyszących 

 
liczba oddziałów 10 10 

liczba uczniów 57 61 

Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych 
W ZSSP funkcjonują oddziały specjalne dla dzieci  
i uczniów chorych, nauka przy łóżku dziecka.  
W roku szkolnym 2016/2017 – 5; w tym 3 
oddziały klas łączonych szkoły podstawowej (I-VI): 
oddział wewnętrzny dziecięcy, oddział chirurgii 
dziecięcej i oddział loor (laryngologia, okulistyka, 
ortopedia i rehabilitacja), 1 oddział łączony 
przedszkolny (3,4,5 i 6 latki), 1 oddział łączony 
gimnazjum (I-III). 

liczba oddziałów 5 5 

liczba uczniów 1515* 1356** 

* Rzeczywista liczba uczniów, która przewinęła się przez Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych  
w roku szkolnym 2015/2016 wyniosła ogółem 1515. 
** Rzeczywista liczba uczniów, która przewinęła się przez Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych   
w roku szkolnym 2016/2017 wyniosła ogółem 1356. 
 

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 
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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 2015 i 2016. 

Działania 2015 2016 Uwagi 

Skierowania do wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka  

25 32 Na podstawie opinii PPP. 

Skierowania do nauczania 
indywidualnego 

146 100 

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 PPP w Tarnowie 
i wniosków rodziców.  

liczba rozpatrywanych spraw 68 68 

liczba skierowań 66 68 

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 9 6 

skierowania do nauczania 
indywidualnego 

4 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 45 51 

skierowania do zajęć rewalidacyjnych. 3 16 

skierowania do nauczania 
indywidualnego 

17 8 

Resocjalizacja i socjoterapia Na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego 
Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Tarnowie. 

Od 2012 r. kierowanie do MOS odbywa się  
wyłącznie na podstawie orzeczeń PPP  
i wniosków rodziców. Starosta powiatu 
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 
ucznia, nieprowadzący ośrodka socjoterapii, 
kieruje ucznia do ośrodka wskazanego przez 
wnioskodawcę lub do najbliższego powiatu 
prowadzącego taki ośrodek. Starosta powiatu 
prowadzący MOS dokonuje kwalifikacji 
wniosku i w miarę wolnych miejsc w ośrodku 
wydaje skierowanie. 

liczba rozpatrywanych spraw 35 33 

skierowania do Młodzieżowych 
Ośrodków Wychowawczych (MOW) 

18 24 

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

4 3 

 
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,   
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 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. Brodzińskiego 14,  

 Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna przy ul. Szujskiego 25. 
Dołączyło doń 5 placówek niepublicznych: 

 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ”Centrum Wspierania Rozwoju”, 

 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Stowarzyszenia „Ich Lepsze Jutro”, 

 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Salus, 

 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju Dzieci „Dobry Krok”, 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Tarnowskiej Szkoły Wyższej. 
 

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 2016/2017 na wniosek rodziców Poradnia wykonała 

2521 diagnoz specjalistycznych dzieci i młodzieży, wydała 419 orzeczeń i 736 opinii. Diagnozy 

dotyczyły zakresu psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego i doradztwa zawodowego 

badanych. Przesiewowo przebadano psychologicznie 248 sześciolatków.  

Wydano  419  orzeczeń, w tym: 

    kwalifikujących do różnych form kształcenia specjalnego  - 298 , z czego najliczniejsze są: 

 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – 47,  

 w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 38, 

 w stopniu głębokim  (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze)  – 8, 

 z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 46,  

 autyzmem, w tym zespołem Aspergera – 35 (w ostatnich trzech latach wzrost liczby), 

 dzieci niesłyszące i słabo słyszące – 13, 

 dzieci niewidome i  słabo widzące - 22, 

 z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją – 57.  

Najwięcej było orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego – 121. Znaczną liczbę stanowiły 

również orzeczenia dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 23.  

Wydano 1 orzeczenie dziecku  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 – 30, 

 dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia – 234, 

 udzielenia zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki (dzieci wybitnie uzdolnione) – 69, 

 objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu – 60, 

 objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej – 279, 

 o specyficznych trudnościach w uczeniu się – 103, 

 inne opinie o przebadanych – 57, 

oraz 27 opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Wstępnym badaniem gotowości szkolnej objęto 33 placówki publiczne i niepubliczne. W badaniach 

psychologicznych wzięło udział – 248 sześciolatków . 
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Udzielanie pomocy przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w roku szkolnym 2016/2017: 
 

1) pomoc dzieciom i młodzieży 
Opieka terapeutyczna była realizowana w ramach: zajęć logopedycznych – 590 dzieci i korekcyjno-
kompensacyjnych – 362 uczniów, terapii EEG Biofeedback - 53 dzieci . Terapią psychologiczną objęto 
– 40 klientów, terapią z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera – 14 uczniów. 
Całościową terapią w II Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka objęto 14 dzieci.  
Jak co roku zorganizowano w poradni formy zajęć warsztatowych, które odbywały się w zależności od 
liczby zgłoszeń – „Pedagogiczna terapia grupowa z elementami Metody Dennisona” oraz terapia 
grupowa dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 
               Z zakresu orientacji poradnictwa zawodowego przeprowadzono: 
- diagnozy specjalistyczne – 113 uczniów, 
- zajęcia grupowe warsztatowe realizowane na terenie poradni i poza nią dla 937 uczniów, 
- indywidualne porady zawodowe po badaniu i bez badań dla 502 uczniów, 
- wsparcie działań doradczych nauczycieli, wychowawców i rodziców – 195 osób. 
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 VIII Ogólnopolskim Tygodniu Kariery zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd 
Pracy, w XIV  Miejskich Targach Edukacyjnych (porady zawodowe, konsultacje dla gimnazjalistów  
z Tarnowa i powiatów ościennych). 
 

2) pomoc rodzicom  
Odbyło się szereg konsultacji dla rodziców, ponadto 2 edycje zajęć warsztatowych „Szkoły dla 

Rodziców i Wychowawców” dla 20 rodziców. Na bieżąco przekazywano porady dotyczące badanych 

dzieci i młodzieży. Zorganizowano 10 prelekcji w placówkach oświatowych Tarnowa, które 

przeprowadzili pracownicy poradni. 

 
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 (6 spotkań). Zorganizowano  
2 spotkania z dyrektorami przedszkoli, 4 z dyrektorami i pedagogami szkół. Pracownicy 
systematycznie kontaktowali się z podległymi placówkami - 348 spotkań z nauczycielami, 
wychowawcami, rodzicami, dziećmi w celu wsparcia działań doradczych: psychologiczno-
pedagogiczno-logopedycznych. Poradnia zaangażowała się w wielozakresowy Tydzień Otwarty 
Poradni zorganizowany w ramach Miejskiego VI Tygodnia Wychowania. 
 
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna specjalizuje się w terapii i profilaktyce 
zaburzeń, mediacjach. 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 2016/2017 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. Objętych działaniami Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-
Terapeutycznej było:  
1. 1471 dzieci i młodzieży w tym:  

 Terapia psychologiczna w tym psychoterapia: 352 os. 

 Socjoterapia: 56 os.  

 Terapia logopedyczna: 13 os. 
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 Terapia dla zagrożonych uzależnieniami: 5 os. 

 Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym: 20 os. 

 Zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych (zajęcia profilaktyczne, 
zajęcia integracyjne): 672 os. 

 Interwencja kryzysowa: 22 os. 

 Inne formy pomocy indywidualnej: 10 os.  

 Inne formy pomocy grupowej (interwencje w szkole, zajęcia edukacyjne): 306 os.  

 Porady bez badań: 15. 
2. 1887 osób dorosłych: 

 543 rodziców (terapia rodzinna, konsultacje wychowawcze), 

 16 osób – opiekunów prawnych lub realnych dzieci, wychowawców z placówki opiekuńczej, 
kuratorów sądowych (konsultacje, interwencje w sprawie dzieci i młodzieży), 

 818 rodziców (warsztaty, szkolenia i wykłady), 

 510 (warsztaty, prelekcje, szkolenia RP). 
Najczęściej zgłaszane problemy obejmowały: trudności wychowawcze, radzeniu sobie  
z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży (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, autoagresja dzieci  
i młodzieży. 
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 podejmowane zagadnienia w Radio ESKA i RDN Małopolska, telewizji Tarnowska.tv. 
W roku szkolnym 2016/2017 wspierała kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców 
poprzez warsztaty: 
a)  „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, 
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) „Integracja zespołu klasowego”, 
f) „Formy i metody realizacji zaleceń z opinii psychologicznych”. 
Ponadto poradnia prowadzi szeroko zakrojoną działalność w ramach działań systemowych. 
 

 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., wolontariat,  

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

 uczestniczenia w projektach edukacyjnych,  

 realizacji indywidualnego toku lub programu nauczania (w roku szkolnym 2016/2017 
indywidualnego toku nauczania: przyznano dodatkowo łącznie 44 godziny tygodniowo  
dla 7 uczniów; indywidualnego programu nauczania: przyznano dodatkowo łącznie 60 godzin 
tygodniowo dla  51 uczniów), 
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 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. Szkoły uczestniczące w projekcie, 
pojedynkują się między sobą na argumenty, dyskutując na tematy społeczne, gospodarcze, 
historyczne, kulturalne itp. Walka toczy się o Mistrzostwo Miasta Tarnowa. Mottem całego 
przedsięwzięcia jest cytat z Franka A. Clarka Znajdujemy spokój wśród tych, co się z nami 
zgadzają, ale rozwijamy się pośród tych, którzy mają odmienne poglądy. Organizatorami Ligi są 
Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie, Stowarzyszenie KANON oraz Fundacja im. Hetmana Jana 
Tarnowskiego. Tarnowska Liga Debatancka została objęta patronatem Kurii Diecezjalnej  
w Tarnowie oraz Urzędu Miasta Tarnowa. W V – tym jubileuszowym sezonie TLD wystartowało 
16 szkół. Warto zaznaczyć, iż rywalizowały także I Liceum Ogólnokształcące z Dąbrowy 
Tarnowskiej, II Liceum Ogólnokształcące z Dębicy oraz Zespół Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego  
z Dębicy. Po bardzo zaciętym pojedynku mistrzem V edycji Tarnowskiej Ligi Debatanckiej zostało  
II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Twardowskiego z Dębicy. Drugie miejsce przypadło dla III LO 
im. A. Mickiewicza w Tarnowie. Najlepszym mówcą 2016/2017 został Dominik Fitrzyk z Zespołu 
Szkół Technicznych, 

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

 „Klasy Patronackie” na mocy współpracy z PWSZ w Tarnowie, która podpisała porozumienie 
patronackie z następującymi szkołami: II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana 
Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie, III Liceum Ogólnokształcące 
im. Adama Mickiewicza w Tarnowie, Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila w Zespole Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie, Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Budowlanych  
w Tarnowie, Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie. 
Celem patronatu jest podnoszenie jakości i efektywności nauczania w ramach kształcenia 
ogólnego czy zawodowego poprzez: umożliwienie uczniom klasy patronackiej rozwijania swoich 
zainteresowań, podejmowanie działań prowadzących do ponadprogramowego poszerzania 
wiedzy, rozwój i doskonalenie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy z zakresu ich 
zainteresowań, wszechstronny rozwój intelektualny oraz wymianę doświadczeń.  
Zajęcia te umożliwiają uczniom klas patronackich: uczestnictwo w wybranych wykładach 
organizowanych przez PWSZ, współpracę z wybranymi Kołami Naukowymi działającymi w PWSZ, 
udostępnienie uczniom zasobów czytelni PWSZ, w tym także zasobów multimedialnych, 

 Uhonorowanie 51 najzdolniejszych uczniów dyplomami i tytułami Prymusów Tarnowa podczas  
X Miejskiego Zakończenia Roku Szkolnego 2016/2017. 

 

 Stypendia dla uzdolnionych uczniów 
 
Ustawa o systemie oświaty umożliwia wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  
w drodze tworzenia programów lokalnych lub regionalnych (art. 90 ust. 1 pkt 2). Na tej podstawie 
Rada Miejska w Tarnowie w dniu 22 września 2011 r. podjęła uchwałę Nr XIII/149/2011 w sprawie 
„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” w Gminie Miasta 
Tarnowa. Zakłada się, że realizacja „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  
i młodzieży” przyniesie efekty, przede wszystkim dla uczniów, ale też i dla szkół oraz całej gminy. 
Spowoduje wzrost motywacji uczniów oraz rozwój kreatywności i umiejętności. 
 
W ramach realizacji w/w programu ustanowiono pomoc finansową o charakterze motywacyjnym  
w formie przyznawanego przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla 
uzdolnionych uczniów. Podjęto uchwałę Nr XIII/150/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia  
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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 2016 r. do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa wpłynęło 140 wniosków 
o przyznanie stypendium od łącznie 29 wnioskodawców: 28 dyrektorów tarnowskich szkół (w tym: 23 
dyrektorów szkół publicznych, 5 dyrektorów szkół niepublicznych) i 1 rodzica ucznia będącego 
mieszkańcem Tarnowa ale uczącego się poza nim (w Oleśnie). 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 108 uczniom, w kwocie: 
- 2 439 zł (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, która uzyskała tytuł 
laureata) – 43 uczniów,  
- 1 951 zł (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, która uzyskała tytuł 
finalisty) – 18 uczniów,  
- 1 153 zł (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi, która uzyskała tytuł 
laureata) – 26 uczniów, 
- 1 428 zł (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami sportowymi, która zajęła miejsce  
I-III) – 21 uczniów. 
 
W marcu 2017 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 2017 r. wyniósł 199 961 zł. 
 
Stypendia Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2016/2017 przyznano 19 uczniom (18 uczniom 
z 18 szkół publicznych oraz jednemu uczniowi ze szkoły niepublicznej). Stypendium Ministra Edukacji 
Narodowej otrzymał tylko jeden uczeń z III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie.  
 
 
2. Pomoc materialna 

 
2.1 Pomoc socjalna 

 
Pomoc materialna ma charakter socjalny oraz motywacyjny. Świadczeniami pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne, zasiłek szkolny.  
 
Gmina Miasta Tarnowa w myśl ustawy o systemie oświaty przyznała szkolne stypendia socjalne dla 
uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dofinansowania zależna była od 
kryterium dochodowego na jednego członka rodziny i szczegółowo określona została w regulaminie 
udzielania pomocy materialnej, uchwalonym przez Radę Miejską w Tarnowie  Nr XXXIV/578/2005 r.  
z dnia 17 marca 2005 r. z późn. zm.   
W roku szkolnym 2016/2017:  
 ze stypendiów socjalnych skorzystało  602 uczniów, 
 z zasiłków szkolnych skorzystało 8 uczniów.  
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Łączna kwota wypłaconych stypendiów i zasiłków wynosiła 588 911,77 zł 
Liczbę przyznanych stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2016/2017  
z wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie pobierali naukę przedstawia tabela. 
 
Tab. Stypendia szkolne i zasiłki w roku szkolnym 2016/2017. 

  
liczba uczniów   

w roku 2016/2017 

Stypendia szkolne - uczniowie szkół podstawowych 323 

Stypendia szkolne - uczniowie gimnazjum 139 

Stypendia szkolne - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych bez policealnych w tym:  

   Zasadnicza Szkoła Zawodowa  26 

    Liceum Ogólnokształcącego 37 

    Technikum 75 

    Stypendia szkolne - słuchacze kolegiów  

stypendia szkolne - uczniowie szkół policealnych 2 

suma 602 

Zasiłki szkolne - uczniowie szkół podstawowych 4 

Zasiłki szkolne - uczniowie gimnazjum 2 

Zasiłki szkolne - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych bez policealnych 2 

Zasiłki szkolne - uczniowie szkół policealnych  

suma 8 

kwota ogółem wypłaconego stypendium razem z zasiłkami za  okres wrzesień-
grudzień 2016 294 657,60 

kwota ogółem wypłaconego stypendium  razem z zasiłkami za okres styczeń- 
czerwiec 2017 

294 254,17 

 
 

2.2 Wyprawka szkolna 
 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na 
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1045) 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 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży: do klas VI szkół podstawowych, do klas III 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, 
techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi lub do klas VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, do klas III–VI 
ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, do klas III–VI ogólnokształcących szkół sztuk 
pięknych 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 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży: do klas VI szkół podstawowych, do klas III 
gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmowało również zakup materiałów 
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edukacyjnych. Uczniowie z ww. niepełnosprawnością uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do 
klasy I, II i III 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 2016/2017, w terminie ustalonym przez 
Prezydenta Miasta tj. do dnia 8 września 2016 r. Do wniosku należało dołączyć kopię orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-
pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.  
W roku szkolnym 2016/2017 „Wyprawką szkolną” objętych zostało łącznie 178 uczniów, w tym: 
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – 145 uczniów a w szkołach 
niepublicznych – 33 uczniów. 
Są wśród nich uczniowie: 44 ze szkół podstawowych (kl. I-III materiały edukacyjne – 14, kl. VI – 30), 
38 z gimnazjów (kl. III) i 96 ze szkół ponadgimnazjalnych (licea ogólnokształcące – 28, zasadnicze 
szkoły zawodowe – 31, technika – 16, oraz szkoły specjalne przysposabiające do pracy – 21). 
 
Wartość dofinansowania zakupu podręczników była zwracana wnioskodawcom do wysokości 
przedłożonych dowodów zakupu (faktur, rachunków, paragonów, oświadczeń), w kwocie od 175 do 
770 zł. Gmina Miasta Tarnowa, dzięki dotacji celowej przekazanej przez Małopolski Urząd 
Wojewódzki w Krakowie, przeznaczyła w 2016 r. na ten cel 39 024,01 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 2016, poz. 1943, 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 latach 2014-2016 darmowy podręcznik „Nasz 
elementarz” otrzymali pierwszoklasiści, drugoklasiści i trzecioklasiści.  
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 2016 r. na realizację zadania polegającego na wyposażeniu:  
- około 7 490 uczniów w materiały ćwiczeniowe (z klas I-V szkół podstawowych – 5 106, z klas I-II 

gimnazjów – 2 384); 
- około 3 591 uczniów w podręczniki lub materiały edukacyjne (z klas III, V szkół podstawowych – 2 

295, z klas II gimnazjów – 1 296); 
- około 249 uczniów w podręczniki lub materiały edukacyjne, w wyniku zwiększenia się liczby 

uczniów w tych klasach w stosunku do zeszłego roku (z klas I, II, IV szkół podstawowych - 205, 
z klas I gimnazjów – 44); 
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wojewoda udzielił Gminie Miasta Tarnowa dotacji celowej w wysokości 778 996,82 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 5445,40 zł. 
 

b. Wsparcie w ramach rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce 
na lata 2014-2020 

 
Gmina Miasta Tarnowa przystąpiła do Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 
2014-2020, w ramach którego zajmuje się w 2017 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;  

 
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 20.000,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłaty za pobyt wraz z wyżywieniem 
dzieci romskich w przedszkolach. Od stycznia do czerwca 2017 pomocą objęto 14 uczniów przedszkoli 
publicznych i niepublicznych. Wsparcie w drugim półroczu uzależnione będzie od liczby 
uczęszczających do przedszkoli, wstępne dane wskazują na ok. 10 dzieci.  
 
Na realizację drugiego zadania Gminie Miasta Tarnowa została przyznana dotacja celowa  
w wysokości 3.200,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę za ubezpieczenie od NNW 
uczniów romskich w szkołach i przedszkolach. Z opłat za ubezpieczenia skorzysta ok. 80 osób. 
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ROZDZIAŁ V 
WYBRANE MIEJSKIE DZIAŁANIA SYSTEMOWE  

 
Systemowe działania z zakresu wychowania i profilaktyki zagrożeń dzieci i młodzieży na terenie 
Tarnowa nadzoruje Zespół Koordynujący obejmujący Specjalistyczną Poradnię Profilaktyczno-
Terapeutyczną, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta 
Tarnowa. Ich efektem jest współpraca i większa integracja środowiska lokalnego w aktywności na 
rzecz wychowania młodego pokolenia. 
 
W odpowiedzi na liczne wyzwania realizowano następujące priorytety: 

 wspomaganie rozwoju dzieci i uczniów (uwzględnienie ich indywidualnych sytuacji ze zwróceniem 
uwagi na dziecko młodsze oraz przygotowanie do zmian w systemie edukacji); 

 wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;  

 wychowanie do wartości, przekaz pokoleniowy historii i tradycji – wychowanie do kultury  
i patriotyczne; 

 uwrażliwianie młodych na sprawy drugiego człowieka, pomoc ludziom i zwierzętom w potrzebie;  

 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 tym z autyzmem. 

 
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 działania systemowe, których celem jest 
współpraca z różnymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. W ramach tych działań 
odbywają się m.in. Miejskie Konferencje Wychowawcze dotyczące wychowania i profilaktyki 
zagrożeń, spotkania robocze, akcje społeczne na rzecz dzieci i młodzieży. 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. 
Działania systemowe Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w roku szkolnym 
2016/2017: 

 Dzień Otwarty w ramach VI Tygodnia Wychowania pod hasłem: Miłosierni jak Ojciec (wrzesień 
2016). W ramach tego dnia odbyły się 2 spotkania z młodzieżą z XVI LO, oraz pełniony był dyżur 
podczas którego można było odbyć konsultacje i uzyskać porady: psychologiczne, pedagogiczne  
i logopedyczne oraz zapoznać się z ofertą pomocową placówki;  

 XXIX Miejska Konferencja Wychowawcza Rola grupy rówieśniczej w rozwoju dziecka 
zorganizowana całkowicie przez Specjalistyczną Poradnię Profilaktyczno-Terapeutyczną  
w Tarnowie (26.04.2017); 

 Pracownicy SPPT opracowali koncepcję nowych badań zagrożeń dzieci i młodzieży dotyczących 
obrazu siebie i depresyjności, oraz agresji i obrazu siebie u młodych ludzi. W ramach projektu 
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opracowano również narzędzia badawcze oraz przeprowadzono badania w tarnowskich szkołach 
ponadgimnazjalnych. Data wydania raportu z badań - listopad 2017; 

 W trakcie roku szkolnego odbyły się w SPPT spotkania o charakterze konsultacyjno-superwizyjnym 
z pedagogami szkolnymi tarnowskich palcówek – szkoły podstawowe, gimnazja  
i szkoły ponadgimnazjalne (w sumie 5 spotkań); 

 SPPT włączyło się aktywnie w kampanię Dzień bez papierosa, w ramach kampanii pracownik SPPT 
Pan Wacław Srebro wygłosił wykład dla młodzieży nt. Osobowości uzależnionej  
i psychologicznych mechanizmów uzależniania się od palenia papierosów (31.05.2017); 

 W ramach współpracy z uczelniami wyższymi odbyły się 4 spotkania dla studentów PWSZ 
poświęcone zdrowiu psychicznemu oraz pomocy psychologicznej. Spotkania zorganizowali  
i poprowadzili pracownicy SPPT - Pani Agnieszka Skołyszewska i Pani Katarzyna Michałek  
(6-27.03.2017); 

 Odbyło się 5 spotkań w formie wykładu dla rodziców i uczniów I LO dotyczących stresu szkolnego  
i buntu okresu dorastania; 

 Udział pracowników SPPT Pani Agnieszki Skołyszewskiej, Pani Ingi Prusak i Pani Agnieszki Latos  
w spotkaniu instytucji miejskich i organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci  
i młodzieży w Tarnowie (15.09.2016); 

 Udział pracownika poradni Pani Agnieszki Skołyszewskiej w spotkaniu z RR Gimnazjum, podczas 
których przedstawiła ofertę SPPT dla rodziców oraz wzięła udział we wspólnym opracowywaniu 
zagadnień dotyczącej wychowania dzieci i młodzieży; 

 Uczestnictwo w dwóch spotkaniach roboczych ds. działań systemowych, w szczególności 
dotyczących V Tygodnia Wychowania (Pani Agnieszka Skołyszewska); 

 Promocja działań systemowych na stronie internetowej SPPT, profilu facebook SPPT oraz stronach 
EduNet (poprzez umieszczanie newsów i artykułów dotyczącej tej tematyki); 

 Wykład pracownika SPPT Pani Ingi Prusak na konferencji organizowanej przez Starostwo 
Powiatowe z okazji Dnia Zdrowia pt. Depresja. Porozmawiajmy o niej. (7.04.2017). 

 
Corocznie od 2007 r. Wydział Edukacji i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie 
organizują spotkania warsztatowe dla rodziców i Rad Rodziców z placówek oświatowych Miasta 
Tarnowa. W dniu 29.11.2016 r. w Gimnazjum nr 2 w Tarnowie, ul. Kopernika 5 zorganizowano 
kolejne spotkanie warsztatowe dla rodziców uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na 
temat: Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Celem warsztatów było przybliżenie 
problemu zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz intensyfikacja  współpracy różnorodnych 
środowisk wychowawczych dzieci i młodzieży w obszarze oddziaływań profilaktycznych. 
 
Wydział Edukacji we współpracy z PPP zorganizował warsztatowe spotkania z dyrektorami 
przedszkoli i pedagogami szkolnymi na poszczególnych poziomach edukacyjnych (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 Poradnią był organizatorem kolejnego spotkania warsztatowego  
z przedstawicielami instytucji miejskich i organizacji pozarządowych w dniu 15.09.2016 r.  
Podczas spotkania ustalono zasady współpracy między placówkami oświatowymi, instytucjami  
i organizacjami pozarządowymi, przekazano informacje o zakresie oferowanych usług i form pomocy. 
 
Szczegółowe propozycje, dotyczące 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.  
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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 inne portale społecznościowe poprzez współpracę ze środowiskami kombatanckimi  
i wydawnictwa okolicznościowe i inne.  
 
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. 
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 
 
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. 
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. (org. Rada Miejska Tarnowa, Wydział Edukacji Urzędu 
Miasta Tarnowa przy aktywnej współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana 
Szczepanika. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa Romana 
Ciepieli). 
III etap 2017/2018 Świętujmy Niepodległą! – wyobrażenia i propozycje rozszerzające sposób 
świętowania, model świętowania. (org. Rada Miejska Tarnowa, Wydział Edukacji Urzędu Miasta 
Tarnowa przy współpracy Wydziału Komunikacji Społecznej i Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
i Technicznych im. Jana Szczepanika). 
W miejskim konkursie na program wychowawczy szkoły Bohaterom Niepodległej z zakresu udziału 
wybitnych osobowości i zwyczajnych mieszkańców w dążeniach do niepodległości wzięło udział  
17 szkół. Przyznano nagrody i wyróżnienia w kwocie ogółem 18 tys. zł. Celem II etapu konkursu było 
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wydobywanie z niepamięci i przybliżanie sylwetek wybitnych lokalnych postaci, ale i zwykłych 
mieszkańców Tarnowa czy regionu na tle historii z ukazaniem ich roli w odzyskaniu niepodległości  
w 1918 r.  
III etap miejskiego konkursu pn. Świętujmy Niepodległą!, który odbywa się w roku szkolnym 
2017/2018 stanowi ostatni element 3-letniego przygotowania do 100. rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę zgodnie z Miejskim projektem edukacyjnym Narodowe Święto 
Niepodległości. W bieżącej edycji najistotniejsze jest zaproponowanie różnych sposobów 
świętowania Niepodległości w oparciu o posiadane materiały dotyczące osób, miejsc, wydarzeń z lat 
1914-1918. 
 
Corocznie odbywają się uroczystości katyńskie w Alejach Dębów Katyńskich – udział szkół, pocztów 
sztandarowych i kompanii honorowych. Przebieg uroczystości:  

 rozpoczęcie Mszą Świętą w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza z udziałem kompanii 
honorowej XVI Liceum Ogólnokształcącego oraz pocztami sztandarowymi szkół tarnowskich, 

 przemarsz do Alei Dębów Katyńskich i apel poległych. 
Każdego roku uczniowie z poszczególnych szkół przygotowują oprawę artystyczną. 
 
Wychowanie patriotyczne pełni kluczową rolę w edukacji dzieci i młodzieży. Przejawia się to między 
innymi poprzez: 
- rozbudzanie uczuć patriotycznych (zapoznanie z hymnem, barwami i symbolami narodowymi 
naszego państwa i miasta),  
- kształtowanie postawy szacunku do kultury i tradycji polskiej, symboliki narodowej, postaci wielkich 
Polaków, świąt państwowych i rocznic,  
- promocji aktywnej postawy obywatelskiej, 
- rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego,  
- wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia,  
- kształtowanie postaw i szacunku do innych narodów i kultur,  
- umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i politycznych,  
- kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych, państwowych,  
- rozwijanie poczucia własnej tożsamości narodowej,  
- tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym przez uczestnictwo  
w spotkaniach, uroczystościach i konkursach (m.in. organizowanie spotkań z przewodnikiem Miasta 
Tarnowa, z kombatantami, regionalnymi artystami (poetka, pisarz)). 
Realizacja w/w działań polega między innymi na: 
- udziale w uroczystościach zawierających treści patriotyczne, w rocznicowych akademiach i apelach 
szkolnych (m.in. rocznica wybuchu II wojny światowej, Święto Konstytucji 3 Maja, Święto 
Niepodległości 11 Listopada, Święto Flagi, Święto Szkoły i Święto Patrona Szkoły), 
- współpracy z instytucjami pozarządowymi m.in. Muzeum Okręgowym i Związkiem Sybiraków  
w Tarnowie,  
- organizacji konkursów dotyczących problematyki regionalnej i narodowej m.in. Międzyszkolny 
Konkurs Plastyczny „Polskie drogi do niepodległości”, projekt „Młodzież pamięta”,  
- udziale w zajęciach w Muzeum Okręgowym i Muzeum Etnograficznym. 
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przez szkoły i placówki oświatowe zadań patriotycznych 
znajduje się na stronie www.edunet.tarnow.pl w zakładce „Wychowanie w Tarnowie” – „Dobre 
Praktyki” – „Wychowanie Patriotyczne”. 
 
Jubileusze szkół i placówek m.in.: 40-lecie Przedszkola Publicznego nr 19, 50-lecie Przedszkola 
Publicznego nr 15, 70-lecie Szkoły Specjalnej i 25-lecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Tarnowie, 85-lecie ZST, 25-lecie Szkoły Podstawowej nr 23, 120-lecie III Liceum 
Ogólnokształcącego, 135-lecie ZSME, 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 18, Jubileusz 20-lecia nadania 
imienia Szkole Podstawowej nr 9, Jubileusz 50-lecia istnienia sekcji judo w Pałacu Młodzieży. 

http://www.edunet.tarnow.pl/
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Przykładowe atrakcyjne formy działalności: np. I Rodzinny Rajd Tischnerowski (Zespół Społecznej  
SP 1 i Społecznego Przedszkola Językowego im. ks. prof. J. Tischnera). 
 
W roku 2016 - Roku Henryka Sienkiewicza (1846-2016) - pamiętaliśmy 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.: Warsztaty  
w Biurze Wystaw Artystycznych w Tarnowie; Filmy Młodego Widza w ramach 31 Tarnowskiej 
Nagrody Filmowej - zestawy bajek konkursowych i filmów animowanych dla dzieci od lat 6 oraz 
filmów dla młodzieży (szkoła podstawowa, gimnazja, wczesne klasy ponadgimnazjalne); Wieczory 
teatralne – „Stowarzyszenie wspierania inicjatyw teatralnych”; Szkoła Muzyków Rockowych  
S. M. Rock - zajęcia w klasie śpiewu, gitary, pianina, basu i perkusji od stycznia do czerwca oraz od 
września + koncerty S. M. Rock  (przedział wiekowy od "zerówki" do osób nastoletnich);  
PracOFFnia - Warsztaty projektowania i wykonania mebli z tektury w okresie ferii zimowych; 
Organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Słowackiego w Tarnowie Lekcje biblioteczne  
i warsztaty, Przedsięwzięcia angażujące uczniów, nauczycieli, często związane ze środowiskiem 
szkolnym m.in.: spotkania autorskie i promocje książek „na żywo”, umożliwiające bezpośredni 
kontakt czytelników z twórcami wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży: pisarzami, poetami, 
ilustratorami, redaktorami; konkursy literackie, recytatorskie, plastyczne, wiedzy i in., adresowane do 
uczniów różnych typów szkół np.: „Bibliożerca Roku”. Plebiscyt na najaktywniejszego czytelnika roku; 
wystawy twórczości plastycznej uczniów; inscenizacje teatralne i teatrzyki kukiełkowe. 
 

 Wolontariat 
 

Rok 2016/2017 został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Wolontariatu. 
Wolontariat młodzieżowy 2016/2017 w mieście obejmuje szerokie spektrum form aktywności: akcje 
charytatywne np.: wsparcie budowy Hospicjum Via Spei, oddawanie krwi, finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, rozmaite zbiórki na rzecz chorych, cierpiących, starszych, niepełnosprawnych 
itp.  
W Tarnowie wyróżniają się 2 Centra Wolontariatu przy Pałacu Młodzieży i w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Ogrodniczych.  
Wolontariat w Pałacu Młodzieży działa od września 2010 roku. Z każdym rokiem skupia on coraz 
więcej chętnych osób. Dlatego też powstał pomysł na rozszerzenie zakresu jego działalności  
i stworzenie Młodzieżowego Centrum Wolontariatu, które powstało w 2013 roku. 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. 
Podczas II i III Tarnowskiej Gali Wolontariatu kilka wolontariuszek otrzymało wyróżnienia  w kategorii 
Wolontariusz Roku.  Podczas  IV Tarnowskiej Gali Wolontariatu Młodzieżowe Centrum Wolontariatu 
zdobyło I miejsce w kategorii Wydarzenie Wolontariackie roku za organizację Wigilii dla Osób 
Samotnych i Starszych. W kolejnym roku, podczas V Tarnowskiej Gali Wolontariatu tytuł 
Wolontariusz Roku w kategorii osoba dorosła otrzymał wolontariusz Młodzieżowego Centrum 
Wolontariatu Łukasz Drużkowski. Również podczas ogólnopolskiego konkursu „POSZUKIWANY-
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POSZUKIWANA” organizowanego przez Polską Fabrykę Aktywności Młodych, wyróżnienia otrzymało 
8 wolontariuszy Młodzieżowego Centrum Wolontariatu. Podczas ogólnopolskiego konkursu Barwy 
Wolontariatu 2016 wyróżnienie otrzymała wolontariuszka MCW Gabriela Kudła oraz cała grupa za 
swoją pracę na rzecz środowiska lokalnego. 
Natomiast Centrum Wolontariatu "Empatia" działające w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych 
w Tarnowie gromadzi wolontariuszy z 27 szkół powiatu tarnowskiego. Głównym celem działania jest 
uczenie pomagania, wrażliwości i bezinteresowności. 
CW "Empatia" włącza się w akcje: 
- ogólnopolskie: "Pomóż i Ty", "Góra Grosza", "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", "Opatrunek na 
ratunek", "Dni dawcy szpiku kostnego"; 
- lokalne: "Wszystkie dzieci są kochane", "Śpieszmy się kochać bliźnich". 
Ponadto organizowane są akcje autorskie: 
- na rzecz bezdomnych zwierząt: "Przemów ludzkim gestem", "Dzień Kota", "Zwierzę to nie prezent", 
"Nie porzucaj zwierząt z powodu wakacji"; 
- na rzecz budującego się Hospicjum Via Spei w Tarnowie: "Wspieramy budowę hospicjum", 
"Złotówka na budowę hospicjum"; 
- na rzecz ludzi ubogich i bezdomnych: "Wigilia dla ubogich", "Wielkanoc dla ubogich"; 
- na rzecz ludzi chorych: "Światowy Dzień Chorego", zbiórka środków opatrunkowych dla dzieci ze 
szpitala w Krakowie-Prokocimiu i oddziału pediatrycznego w Szpitalu im. Szczeklika. 
Centrum Wolontariatu "Empatia": 
- zorganizowało z okazji Światowego Dnia Zwierząt  (4.10.2016) - "Marsz w obronie praw zwierząt" 
dla młodzieży szkolnej i mieszkańców miasta ulicami Tarnowa; 
- włączyło się w organizację tarnowskiej Wigilii dla Samotnych (2016) - poprzez przygotowanie 
potraw wigilijnych dla 700 osób; 
- zorganizowało obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza (5.12.2016) dla wolontariuszy 
"Empatii" ze wszystkich zaprzyjaźnionych szkół. Ponadto w uroczystości udział wzięli Podsekretarz 
Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej - Maciej Kopeć, Małopolski Kurator Oświaty - Barbara 
Nowak, Prezydent Miasta Tarnowa - Roman Ciepiela, Poseł na Sejm RP - Anna Czech, Biskup 
Tarnowski - Stanisław Salaterski i inni. Wyróżniono najlepszą wolontariuszkę "Empatii" - Patrycję 
Szpalę - uczennicę klasy III Technikum Ekonomicznego ZSEO, która w prezencie otrzymała rower; 
- zorganizowało V Galę Empatii (12.06.2017) dla wszystkich współpracujących szkół i przedszkoli oraz 
opiekunów wolontariatu; na ręce Prezes Fundacji "Kromka chleba" Anny Czech przekazano czek na 
kwotę 10 044,01 zł, która zostanie spożytkowana na budowę hospicjum; wyróżniające się placówki 
oświatowe otrzymały brązowe, srebrne, złote i rubinowe "Serduszka Empatii"; swoje działania 
wolontariackie zaprezentowały: Szkoła Podstawowa w Krzeczowie/ k. Bochni oraz Zespół Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach; ponadto najlepszą wolontariuszkę Empatii w roku 
szkolnym 2016/17 - Aleksandrę Malec z klasy I-ej XVI LO w Tarnowie uhonorowano rowerem za 
przepracowanie 270 godzin. Pozostali wolontariusze otrzymali cenne nagrody rzeczowe. 
Centrum Wolontariatu "Empatia" wydaje swoje kalendarzyki z wizerunkiem wolontariuszy, wysyła 
własne e-kartki, piecze firmowe ciasteczka z napisem "Empatia". 
Za wieloletnie działania wolontariackie - p.o. dyrektora Alicja Czerwińska-Franek, założycielka 
"Empatii" otrzymała prestiżową nagrodę z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego "Amicus 
Hominum - Przyjaciel Człowieka" (14.12.2016). 
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. 
W działalność wolontariatu włączają się także Podopieczni Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
Stypendyści podejmują się pomocy w domach dziecka, domach pomocy społecznej, a także przy 
parafiach czy we własnym środowisku, np. pomagając kolegom w nauce. 
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 Profilaktyka i bezpieczeństwo 
 

Działania na rzecz bezpiecznej szkoły/przedszkola to nie tylko przeciwdziałanie agresji, czy 
przestępczości. Troska o bezpieczne otoczenie i bezpieczne zachowanie ucznia/dziecka ma znacznie 
więcej aspektów i dotyczy: poprawy poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach,  wspierania 
rozwijania kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży,  promocji zdrowia i zdrowego stylu życia,  
zapobiegania nadwadze i otyłości, a także zaangażowania młodzieży w działania profilaktyki 
rówieśniczej. 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: 

 programy i szkolenia skierowane do uczniów, ich rodziców i nauczycieli realizowane przez Referat 
Polityki Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej UMT w ramach zadań ujętych 
w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2016 rok: 
1. „Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki” – program z zakresu przeciwdziałania 
narkomanii; w przystępny sposób dla młodego odbiorcy obala mity na temat środków 
psychoaktywnych przedstawiając rzetelną wiedzę. W programie uczestniczyło 1.028 uczniów 
tarnowskich szkół. 
2. ,,Szkolna Interwencja profilaktyczna” – szkolenie skierowane bezpośrednio do rad 
pedagogicznych i nauczycieli wszystkich poziomów nauczania; służy przede wszystkim 
przygotowaniu szkół/nauczycieli do podejmowania działań interwencyjnych wobec uczniów 
sięgających po substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki - w tym dopalacze, nikotyna).  
W szkoleniu udział wzięło 774 nauczycieli. 
3. „Przyjaciele Zippiego” – szkolenie przygotowujące nauczycieli do realizacji programu, który uczy 
dzieci w wieku od 5 do 9 lat sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych 
umiejętności w codziennym życiu. W szkoleniu uczestniczyło 20 nauczycieli. 
4. ,,EPSILON” – program ukierunkowany na rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych 
dzieci oraz poprawę ich psychospołecznego funkcjonowania; realizowany w formie zajęć 
warsztatowych dla dzieci z wykorzystaniem metod dramy. W programie uczestniczyło  
423 uczniów i 34 nauczycieli. 
5. ,,Kasia N” – program profilaktyki uzależnień, zwłaszcza dotyczącej narkotyków; program 
kształtuje świadomości zagrożeń wynikających z kontaktu z narkotykami, poprawia umiejętności 
odmawiania. W programie uczestniczyło 340 uczniów i 28 nauczycieli. 
6. ,,Archipelag Skarbów” - program adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych, ich rodziców  
i rady pedagogicznej szkoły biorącej udział w programie; ukierunkowany jest na ograniczenie 
zachowań problemowych (używanie alkoholu, narkotyków, wczesne zachowania seksualne, 
przemoc rówieśnicza) realizowany w formie mityngów w dużych grupach. W programie 
uczestniczyło 462 uczniów, 60 rodziców i 89 nauczycieli. 
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7. „Warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkolnej z zakresu profilaktyki uzależnień i udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej” – program z zakresu profilaktyki uzależnień,  
a w szczególności udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia w przypadku zatrucia 
substancjami psychoaktywnymi (np. alkoholem, narkotykami, nikotyną). W programie 
uczestniczyło 532 uczniów. 
8. ,,Godność człowieka” - celem programu jest wzmacnianie czynników chroniących poprzez 
podniesienie świadomości osobistego wpływu na bieg wydarzeń i kształtowanie postaw, 
wskazanie źródeł wiarygodnej informacji oraz wyrobienie umiejętności zachowania się  
w sytuacjach trudnych. W programie uczestniczyło 2.611 uczniów. 
9. „Unplugged” – szkolenie przygotowujące nauczycieli do realizacji w klasach programu 
adresowanego do młodzieży w wieku 12-14 lat, który ma na celu przeciwdziałanie przyjmowaniu 
przez uczniów substancji uzależniających (alkohol, narkotyki, tytoń). W szkoleniu uczestniczyło 
20 nauczycieli. 
Wyżej wymienione programy w większości posiadają rekomendację udzieloną łącznie przez 
wszystkie instytucje odpowiedzialne za wdrażanie systemu rekomendacji tj.: Krajowe Biuro  
ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii, 
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Łączna kwota przeznaczona  
z budżetu Gminy Miasta Tarnowa na wszystkie powyższe działania profilaktyczne dla ok. 6.420 
odbiorców wyniosła ok. 115.500 zł. 

 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 372 założonych ogółem w 2016 r. „Niebieskich Kart” cztery były 
wypełnione przez placówki edukacyjne.  

 Straż miejska w Tarnowie realizowała Kampanię profilaktyczną Zamień promile na ciekawsze 
chwile. Głównym założeniem Kampanii było kształtowanie postaw abstynenckich wśród młodzieży 
oraz zachęcenie do korzystania z aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Najważniejsze 
działania realizowane przez Straż Miejską podczas kampanii to: 

 opracowanie prezentacji multimedialnej na spotkania z młodzieżą, 

 spotkania przedstawicieli Straży Miejskiej z uczniami tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych, 
podczas których omówione zostały zagadnienia z zakresu: ustawy o postępowaniu  
w sprawach nieletnich, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
oraz uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XXII/307/2012 w sprawie wprowadzenia stałego 
zakazu wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych; w spotkaniach uczestniczyło ok. 200 
uczniów, 

 zorganizowanie w Liceum Plastycznym konkursu na plakat promujący życie bez alkoholu;  
w konkursie udział wzięło 45 uczniów, 

 kontrola, wspólnie z uczniami  XVI LO, punktów sprzedaży  napojów alkoholowych, w których 
sprawdzono czy uwidoczniona jest informacja o szkodliwości spożywania alkoholu, 

 zorganizowanie w dniu 15.06.2016 r. na tarnowskim Rynku, dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych i mieszkańców Tarnowa, Pierwszego Happeningu „Zamień promile na 
ciekawsze chwile”; w Happeningu udział wzięło ponad 200 osób, 

 konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na film promujący życie bez alkoholu. 

 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 
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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 dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

 

  Współpraca z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 
 

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została ustanowiona przez Konferencję Episkopatu 
Polski w 2000 roku.  Docelowo Fundacja miała być wyrazem wdzięczności dla Papieża Polaka za jego 
posługę na rzecz Kościoła i Ojczyzny poprzez budowę „żywego pomnika” jakim są stypendyści. Tym, 
co wyróżnia Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od innych tego typu organizacji jest program 
formacyjny. Można to ująć w bardzo prosty sposób: uczeń otrzymuje konkretną pomoc, ale także  
w zamian coś od siebie daje. Jedną z takich form jest zaangażowanie wolontariackie. Jednak oprócz 
zaangażowania wolontariackiego ważne są także inne formy aktywności stypendystów, na które 
Fundacja zwraca szczególną uwagę, a są to: Dzień Papieski, obozy integracyjno-formacyjne oraz 
spotkania formacyjne w diecezjach bądź we wspólnotach akademickich. 

Ważnym wydarzeniem tegorocznych wakacji była wizyta Stypendystów Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” w Tarnowie w ramach obozu formacyjnego. Fundacja – jak zostało to już wyżej 
wspomniane – oprócz świadczenia pomocy materialnej, podejmuje także dzieło formacji swoich 
podopiecznych. Jedną z form duchowego i wspólnotowego oddziaływania są właśnie letnie obozy.  
W tym roku Tarnów gościł około 700 studentów z całej Polski. Obóz odbył się w dniach 4 – 10 lipca 
pod hasłem „K2 Szczyt Świętości”. Stypendyści przyjechali do Tarnowa, by poznać zarówno samo 
miasto, jak i teren tarnowskiej diecezji oraz uczcić ważne wydarzenie, jakim była wizyta Jana Pawła II 
w 1987 roku w Tarnowie, połączona z ogłoszeniem Sługi Bożej Karoliny Kózkówny błogosławioną. 
Drugim powodem było wspomnienie wizyty Jana Pawła II w Starym Sączu w 1999 roku i kanonizacja 
bł. Kingi. Z tego względu hasło tegorocznego obozu brzmiało: „K2 Szczyt Świętości”.  

Stypendyści oprócz pobytu w Tarnowie odwiedzili także Stary Sącz, gdzie do dziś pozostał 
papieski ołtarz oraz Zabawę i Wał-Rudę – miejsce życia i śmierci bł. Karoliny. Czas obozu wypełniała 
modlitwa, integracja i aktywne spędzanie czasu. Na ziemię tarnowską przybyli studenci niemal 
wszystkich kierunków, a 98 proc. z nich było po raz pierwszy w tych stronach. To zdolni, ambitni 
ludzie, którzy chcą się formować w duchu św. Jana Pawła II. 
Obóz został zainaugurowany 5 lipca w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza, Mszą św. o godz. 10, 
której przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż. Tego samego dnia przybyli goście spędzili 
popołudnie na zwiedzaniu miasta, a mieszkańcy mogli ich rozpoznać po charakterystycznych żółtych 
koszulkach. 6 lipca był dniem poznawania bł. Karoliny Kózkówny. Młodzi odwiedzili Zabawę  
i Wał-Rudę. Z kolei 7 lipca miał miejsce tzw. „szczyt stypendystów”. Był to czas na dyskusję  
o programie stypendialnym i przyszłości Fundacji. Gościem spotkania był aktor Dariusz Kowalski, 
odtwórca roli ojca bł. Karoliny z filmie „Zerwany kłos”. W kolejnym dniu, czyli 8 lipca stypendyści 
udali się do Starego Sącza, a dzień później odwiedzili wszystkie tarnowskie parafie, modląc się 
podczas Mszy św. za swoich darczyńców, dziękując im za okazywane wsparcie. Na koniec dnia na 
tarnowskim rynku odbył się koncert fundacyjnego zespołu „Tylko Ty” jako wyraz wdzięczności dla 
diecezji, miast i województw za gościnne przyjęcie i okazaną pomoc. Fundacja „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia” od 17 lat wspiera zdolnych, niezamożnych młodych ludzi z niewielkich miejscowości, 
często wywodzących się z rodzin wielodzietnych. Towarzyszymy im od gimnazjum do ukończenia 
studiów. Aktualnie pod opieką ma prawie 2000 stypendystów, którzy otrzymują nie tylko pomoc 
finansową, ale także uczestniczą w obozach wakacyjnych i spotkaniach formacyjnych w ciągu roku. 
Diecezja tarnowska ma 54 stypendystów. Pieniądze na stypendia pochodzą z przykościelnej  
i publicznej zbiórki pieniędzy z okazji Dnia Papieskiego, z ofiar darczyńców i 1% podatku 
dochodowego. 
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 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 
W roku 2016 ogłoszono 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 
   
  1. Tarnowska Liga Debatancka – Stowarzyszenie „Nowe 
Przestrzenie” 

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

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 
  

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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Na rok 2017 przygotowano 6 zadań, realizowanych przez 9 organizacji pozarządowych. Wybrano 9 
ofert na ogólną kwotę 240 238 zł.  
Dodatkowo w trakcie roku przekazano do realizacji w trybie „małych grantów 3 zadania przez 3 
organizacje pozarządowe na ogólną kwotę 25 000 zł. 

 

2017 r. Zadania/tytuły ofert/ organizacje pozarządowe  
Termin realizacji  

 

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

Zad. 1. termin realizacji 
zadania:  
17-02-2017 do 31-12-2017 
 

WED-2.  Organizacja wolnego czasu młodzieży szkolnej poprzez 
prowadzenie zajęć pozaszkolnych w szczególności artystycznych,  
w tym w integracji z niepełnosprawnymi  
 
1. Stowarzyszenie „To co Wspólne”-SIĘGAJ GWIAZD – integracja dzieci 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych z dziećmi zdrowymi na 
zajęciach pozaszkolnych. Terapia przez sztukę. Przygotowanie do 
aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

 
 
 
 
Zad. 1. termin realizacji 
zadania:  
17-02-2017 do 31-12-2017 
 

WED-3 Organizacja atrakcyjnych form demokratycznego 
dyskutowania młodzieży wzmacniających ich większe 
zaangażowanie społeczne i lepsze rozumienie problemów 
 
1. Stowarzyszenie „Nowe Przestrzenie” – Tarnowska Liga Debatancka 

 
 
 
 
Zad. 1. termin realizacji 
zadania:  
23-02-2017 do 30-11-2017 
 

WED-4. Organizacja atrakcyjnych form zajęć o charakterze 
cyklicznym dla dzieci z tarnowskich przedszkoli, rozwijających 
ciekawość świata i zainteresowania z różnych dziedzin wiedzy 
 
1.Stowarzyszenie „Mamy Tarnów” – Kreatywne Przedszkolaki 
 
 
 
 
 
2. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Integracyjnej „Jeden Świat” – 
Ekologiczny Przedszkolak 
 

 
 
 
 
Zad. 1. termin realizacji 
zadania:  
28-02-2017 do 30-11-2017 
 
 
 
Zad. 2. termin realizacji 
zadania:  
28-02-2017 do 30-11-2017 
 



  

___________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
 

- 75 - 

WED-5. Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i 
zastosowania ich w praktyce. Wspieranie nauczycieli i uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych w rozwijaniu kompetencji społecznych, 
istotnych w dorosłym życiu młodzieży. 
 
1. Fundacja Świadomego Rozwoju Edukacji – Jak pomóc młodym 
ludziom wejść w dorosłość? 

 
 
 
 
 
Zad. 1. termin realizacji 
zadania:  
20-03-2017 do 30-09-2017 
 

WED-6. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 
polskiej lub Polaków zamieszkałych zagranicą, z elementami 
edukacji, turystyki, ekologii i wychowania patriotycznego 
 
   1. Tarnowska Fundacja Dobrosąsiedzkiej Współpracy – Aktywna 
promocja historii, kultury i języka polskiego dla młodzieży polonijnej  
z Ukrainy 
   
 2. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 
-  Edukacyjna kolonia letnia dla dzieci pochodzenia polskiego z 
Ukrainy  
 
  3. Stowarzyszenie Przyjaciół Podola -  Mocne Korzenie nasze –  
z Ojczyzną będziemy zawsze 

 
 
 
 
Zad. 1. termin realizacji 
zadania:  
01-06-2017 do 31-08-2017 
 
Zad. 2. termin realizacji 
zadania:  
01-06-2017 do 31-08-2017 
 
Zad. 3. termin realizacji 
zadania:  
01-07-2017 do 30-09-2017 
 

MAŁE GRANTY: 
1-Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie – Tarnowska Noc Debaty 
 
2-Stowarzyszenie KANON – Akademia rozwoju talentu –ART. 
 
3- Polskie Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ-Świat Pracy – 
Przeprowadzenie kursów pro obronnych z elementami strzeleckimi  
w szkołach ponadgimnazjalnych Tarnowa. 

 
26-06-2017 do 26-07-2017 
 
09-09-2017 do 02-12-2017 
 
 
 
30-09-2017 do 20-12-2017 
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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 
2016/2017 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa. 

 
W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono 13 ewaluacji problemowych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa. Ewaluacje w zakresie wymagań wskazanych 
w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa przeprowadzono w pięciu szkołach 
podstawowych i jednym technikum, a w zakresie wymagań wybranych przez Małopolskiego Kuratora 
Oświaty w sześciu przedszkolach i jednej placówce tj. bursie.  
 
Ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki 
oświatowej państwa takich jak: 

 „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”, 

 „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej 

sytuacji”, 

przeprowadzono w następujących szkołach: 
1) Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcącym nr 5 w Tarnowie, ul. Reymonta 30, 

2) Szkole Podstawowej nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie, ul. Szewska 7, 

3) Szkole Podstawowej nr 5 w Tarnowie, ul. Skowronków 8, 

4) Szkole Podstawowej Nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie, ul. Norwida 22, 

5) Szkole Podstawowej Nr 20 z Klasami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych w Tarnowie, 

ul. Zbylitowska 7, 

6) Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 19 

 
Ewaluacje problemowe w zakresie wymagania „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci 
są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”,  wybranego  przez Małopolskiego Kuratora 
Oświaty przeprowadzono w następujących przedszkolach: 
1) Przedszkolu Publicznym nr 8 „Pod stokrotką" w Tarnowie, ul. Marii Dąbrowskiej 1, 

2) Przedszkolu Publicznym Nr 13 w Tarnowie, ul. Przedszkolaków 7, 

3) Przedszkolu Publicznym Nr 15 w Tarnowie, ul. Krzyska 108, 

4) Przedszkolu Publicznym nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie, ul. Westerplatte 10,  

5) Przedszkolu Publicznym Nr 33 w Tarnowie, ul. Topolowa 5, 

6) Przedszkolu Publicznym nr 34 w Tarnowie, ul. Wiejska 29. 

Ponadto ewaluację problemową w zakresie wymagań: 

 „Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”, 

 „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”. 

Przeprowadzono w Bursie Międzyszkolnej w Tarnowie, ul. Świętej Anny 1. 

Zarówno wymagania wskazane w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, 
jak i w wybranych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty zostały przez wyżej wymienione szkoły 
spełnione, z wyjątkiem Szkoły Podstawowej Nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 
w Tarnowie, w której wymaganie „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem 
ich indywidualnej sytuacji” zostało niespełnione. 
 
W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa 
przeprowadzono kontrole planowe w zakresie dwóch zagadnień. Odbyły się one w siedmiu szkołach 
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ponadgimnazjalnych tj. dwóch liceach ogólnokształcących i trzech technikach (w jednym, w zakresie 
dwóch zagadnień) oraz dwóch zasadniczych szkołach zawodowych. 
 
Tematyka kontroli planowych: 
 
1. Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. 

Kontrole przeprowadzono w czterech następujących szkołach: 
1) IV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie, 

ul. Norwida 22, 

2) XX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałem Integracyjnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 4, 

3) Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 19,  

4) Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych 

w Tarnowie, ul. Bema 9/11. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli w podanym zakresie nie wydano zaleceń. 
 
2. Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu . 

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

ul. Kwiatkowskiego 17, 

2) Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 19,  

3) Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie, ul. Legionów 15,  

4) Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 17. 

W jej wyniku, w jednej szkole wydano następujące zalecenie: 

 Zaleca się, aby umowa o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza szkołą zawierała 

informacje, o których mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626, 

z późn. zm). 

 
W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono kontrole doraźne na skutek interwencji dyrektorów, 
nauczycieli, rodziców uczniów, rzecznika praw dziecka oraz na polecenie organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny. Kontrole przeprowadzono w czterech szkołach podstawowych (6 kontroli), 
sześciu gimnazjach (7 kontroli), trzech liceach ogólnokształcących (3 kontrole), dwóch w technikach 
(2 kontrole) i Pałacu Młodzieży (1 kontrola). Razem przeprowadzono 19 kontroli doraźnych 
w szesnastu szkołach i placówkach, w wyniku których wydano dziesięciu dyrektorom łącznie 
17 zaleceń.  
 
Tematyka kontroli doraźnych dotyczyła: 
 
a) przestrzegania przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących zasad oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów.  

Kontrolę przeprowadzono w: 

 Gimnazjum Nr 4 w Tarnowie, ul. Bitwy pod Studziankami 5, w wyniku kontroli nie wydano 
dyrektorowi zaleceń; 

 Technikum nr 6 w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 19, 
w wyniku której wydano dyrektorowi następujące zalecenia: 
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1) Zaleca się opracowanie przez nauczyciela i przedstawienie dyrektorowi szkoły programu 
nauczania zajęć edukacyjnych z przedmiotu wiedza o społeczeństwie na rok szkolny 
2016/2017 zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.); 

2) Zaleca się dyrektorowi szkoły dopuszczenie do użytku przedstawiony przez nauczyciela 
program nauczania zajęć edukacyjnych z przedmiotu wiedza o społeczeństwie na rok 
szkolny 2016/2017 zgodnie z art. 22a ust. 6 cyt. wyżej ustawy o systemie oświaty; 

3) Zaleca się opracowanie przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne 
z przedmiotu wiedza o społeczeństwie szczegółowych wymagań edukacyjnych 
na poszczególne oceny na rok szkolny 2016/2017 dla klas, w których prowadzi zajęcia, 
a także poinformowanie o tym uczniów i ich rodziców zgodnie z art. 44b ust. 3, 6 pkt 1 
i ust. 8 pkt 1 cyt. wyżej ustawy o systemie oświaty oraz §45 ust. 2 pkt 2 statutu szkoły: 

4) Zaleca się informowanie rodziców uczniów o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach 
rocznych (śródrocznych) zgodnie z art. 44g ust. 1 cyt. wyżej ustawy o systemie oświaty 
i stosownych zapisów statutu szkoły. Termin realizacji: zgodnie z terminem określonym 
w statucie szkoły; 

5) Zaleca się dyrektorowi szkoły organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uczniom z niepowodzeniami edukacyjnymi zgodnie z §3 - §7 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532) i §16 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.); 

6) Zaleca się dyrektorowi szkoły opracowanie i dokonanie zmian w statucie szkoły w części 
dotyczącej szczegółowych warunków i sposobu ocenienia wewnątrzszkolnego w celu 
wyeliminowania zapisów niezgodnych z przepisami prawa, o których mowa w ust. 7 
pkt 6-20 protokołu kontroli. Termin realizacji: do 31 maja 2017 r.; 

 V Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, ul. Rejtana 20, w wyniku której wydano 

dyrektorowi następujące zalecenie: 

1) Zaleca się dyrektorowi szkoły opracowanie i dokonanie zmian w statucie szkoły w części 

dotyczącej szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego w celu 

wyeliminowania zapisów niezgodnych z przepisami prawa. 

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

uczniom. 

Kontrolę przeprowadzono w: 

 Gimnazjum nr 6 w Tarnowie, ul. Krzyska 118; 

 Gimnazjum nr 11 w Tarnowie, ul. Szujskiego 15; 

 Szkole Podstawowej Nr 3 w Tarnowie, ul. Kopernika 10,  

w wyniku przeprowadzonych kontroli nie wydano dyrektorom zaleceń; 

 trzykrotnie w Szkole Podstawowej Nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

w Tarnowie, ul. Norwida 22, w wyniku których dwukrotnie wydano dyrektorowi następujące 

zalecenie:  

1) Zaleca się ułożenie planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z § 4 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.); 
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w jednym przypadku kontrola dodatkowo dotyczyła przestrzegania przepisów prawa 
w zakresie realizacji podstawy programowej z historii; 

 Szkole Podstawowej Nr 2 w Tarnowie, ul. Szewska 7, w wyniku kontroli wydano dyrektorowi 

następujące zalecenie: 

1) Zaleca się zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków pobytu w szkole, opieki 

i nadzoru nauczycieli w czasie zajęć szkolnych i przerw międzylekcyjnych, zgodnie z § 2,13 

i 14 rozporządzenia MENiS w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach 

publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69), a także objęcie nadzorem dyrektora 

przestrzeganie przez nauczycieli określonych w statucie i regulaminach warunków 

związanych z organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w szkole - 

zgodnie § 24 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia MEN z dnia 27.08.2015 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270); 

 Szkole Podstawowej nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie, os. Legionów 

H. Dąbrowskiego 16, w wyniku kontroli wydano dyrektorowi następujące zalecenia: 

1) Zaleca się dyrektorowi szkoły wzmożenie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami tak, 

aby prowadzili zajęcia mając na uwadze § 13 i § 14 rozporządzenia MENiS z dnia 

31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 

26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1279 ze zm.); 

2) Zaleca się dyrektorowi niezwłocznie powiadamiać o wypadku osoby, o których mowa 

w § 41 ust. 1 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 z póżn. zm.). 

 Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 17, w wyniku 

której wydano dyrektorowi następujące zalecenie: 

1) Zaplanować nadzór pedagogiczny ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez 

nauczycieli prawa uczniów do poszanowania godności osobistej, informacji i swobody 

wypowiedzi.§ 25 1 i 2 rozporządzenia MEN z dnia 27.08.2015 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270); 

 

c) realizacji przez dyrektora szkoły przepisów prawa w zakresie udzielania wychowankom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Kontrolę przeprowadzono w Pałacu Młodzieży w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 21, w wyniku której 
nie wydano dyrektorowi zaleceń; 
 

d) realizacji przez dyrektora szkoły przepisów prawa w zakresie rekrutacji uczniów na rok szkolny 

2017/2018. 

Kontrolę przeprowadzono w: 

 I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 4,  

 III Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, ul. Brodzińskiego,  

w wyniku której nie wydano dyrektorom zaleceń; 
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e) realizacji przez dyrektora szkoły przepisów prawa w zakresie wydawania świadectw 

ukończenia gimnazjum. 

Kontrolę przeprowadzono w: 

 Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie, os. Legionów 

H. Dąbrowskiego 16,  

 Gimnazjum nr 6 w Tarnowie, ul. Krzyska 118 

 Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie, ul. Norwida 22, 

 Gimnazjum Dwujęzyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie, 

ul. Mickiewicza 16, 

w wyniku których wydano dyrektorom następujące zalecenie: 
1) Zalecam wydanie wszystkim uczniom klas III Gimnazjum świadectw ukończenia 

gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 

2 do rozporządzenia MEN z dnia 18.01.2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. poz. 170 ze zm.). 

 
W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 zorganizowano 
w dniu 27 marca 2017 r. spotkanie dotyczące wdrażania reformy oświaty, w którym uczestniczyło 
ok. 80 dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  
Ponadto, w związku z prowadzonym pilotażem programu wdrożenia nauki programowania 
w polskich szkołach, poprzedzającym proponowaną przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji zmianę 
podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie informatyki, technologii informatycznych 
i zajęć komputerowych na wszystkich etapach edukacyjnych zorganizowano w dniu 5 grudnia 2016 r. 
w Tarnowie konferencję dla nauczycieli zajęć informatycznych. Konferencja dotyczyła przede 
wszystkim wykorzystania nauczania algorytmiki i programowania. W ramach ww. pilotażu odbyło się 
w dniu 21 lutego 2017 r. seminarium połączone z lekcją pokazową zajęć komputerowych.  
W spotkaniach tych wzięło udział ok. 40 nauczycieli ze szkół miasta Tarnowa. 

 
 

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. 
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3. Systematyczne Inwestowanie w lepszą bazę edukacyjną.  

W roku budżetowym 2016 wydatki na oświatę stanowiły ok. 41,44 % w ogólnych wydatkach budżetu 
miasta Tarnowa. W 2016 r. w jednostkach oświatowych wydatkowano 258.282.147 zł w tym na 
zadania majątkowe  3.664.284 zł. Corocznie podejmowane są działania inwestycyjne mające na celu 
podwyższanie jakości bazy edukacyjnej. W 2016 r. na remonty i inwestycje, w tym 
termomodernizację szkół (poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej) 
oraz zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę prawie 15 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.  

 
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. W V – tym jubileuszowym sezonie TLD wystartowało 16 szkół.  
Warto zaznaczyć, iż rywalizowały także I Liceum Ogólnokształcące z Dąbrowy Tarnowskiej, II Liceum 
Ogólnokształcące z Dębicy oraz Zespół Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego z Dębicy. Po bardzo zaciętym 
pojedynku mistrzem V edycji Tarnowskiej Ligi Debatanckiej zostało II Liceum Ogólnokształcące  
im. Ks. J. Twardowskiego z Dębicy. Drugie miejsce przypadło dla III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie. 
Najlepszym mówcą 2016/2017 został Dominik Fitrzyk z Zespołu Szkół Technicznych.  
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 2016/2017 przyznano jednorazowe Stypendia dla 108 uzdolnionych uczniów 
i Stypendia Prezesa Rady Ministrów - 19 uczniom (18 uczniom z 18 szkół publicznych oraz jednemu 
uczniowi ze szkoły niepublicznej). Stypendium Ministra Edukacji Narodowej otrzymał tylko jeden 
uczeń z III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. W 2017 r. po raz kolejny 51 najzdolniejszych 
uczniów uzyskało tytuł Prymusa Tarnowa. 
 
5. Duża integracja środowiska lokalnego w aktywności na rzecz wychowania młodego pokolenia. 

W odpowiedzi na wyzwania roku szkolnego 2016/2017 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 
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aktywność i dbałość o wychowanie do kultury i patriotyczne popierając postawy dialogu 
międzypokoleniowego. 
 
6. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 

Statystyczny nauczyciel Tarnowa w roku szkolnym 2016/2017 to: nauczyciel wykwalifikowany  
z wykształceniem wyższym magisterskim, kobieta (77% K, 23% M) i ma najwyższy stopień awansu 
zawodowego (jest nauczycielem dyplomowanym). 
Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2016/2017, zgodnie 
z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. W 2016 r. priorytetami były: terapia pedagogiczna, diagnoza i terapia pedagogiczna, 
socjoterapia, profilaktyka i terapia uzależnień oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W okresie 
roku szkolnego 2016/2017 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 
kwotę 1 018 786,07 zł. 
Ponadto tarnowski samorząd dba o nagradzanie co roku najlepszych nauczycieli Nagrodami 
Prezydenta Miasta Tarnowa (2016 r. - 113 nauczycieli, 2017 r. - 107 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 
obejmuje Tarnowską Inicjatywę Oświatową e-ducaTIO.  
Podstawę funkcjonowania e-ducaTIO stanowi Zespół Liderów Przedmiotowych miasta Tarnowa 
(6 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 2016 r. w ramach „e-ducaTIO” zorganizowano 72 formy szkoleniowe z udziałem 1193 
nauczycieli oraz przygotowano publikację prezentującą doświadczenia dyrektorów tarnowskich 
placówek oświatowych w zakresie przywództwa edukacyjnego. 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.  
Pozostałe programy dotyczyły m.in.: osiągnięcia przez uczniów takiego poziomu wiedzy  
z poszczególnych obszarów tematycznych, który znacząco ułatwi podjęcie kształcenia na uczelniach 
wyższych, co w rezultacie zagwarantuje im lepszą pozycję na rynku pracy, edukacji zdrowotnej, 
aktywnego, zdrowego trybu życia, profilaktyki nadwagi i otyłości oraz korekcji wad postawy dzieci  
i młodzieży, udzielania pierwszej pomocy. 
 
 
 

 


