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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 zawodowego, 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), 

 ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.), 

 ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z  2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), 

 ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 910 z późn. zm.), 

 ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r.  
poz. 17 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) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, 
3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, 
4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i organizacyjnej szkoły 

lub placówki, 
5) 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, 

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły  
lub placówki. 
 

Niniejszy raport przedstawia informację na temat realizacji zadań oświatowych przez Gminę Miasta 
Tarnowa za rok szkolny 2019/2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

___________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
 

- 4 - 

ROZDZIAŁ I 
PLACÓWKI OŚWIATOWE MIASTA TARNOWA 
 
1. Sieć szkół i placówek oświatowych 
 
Gmina Miasta Tarnowa w roku szkolnym 2019/2020 była organem prowadzącym 65 szkół i placówek 
oświatowych. 
 
Tab. Liczba szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa w latach 2013-2020. 
Zestawienie dotyczy samodzielnych szkół i placówek. 
Typ szkoły/placówki 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Przedszkola Publiczne 24 24 24 24 24 24 24 

Szkoły Podstawowe 10 10 10 10 13 13 13 

Gimnazja 4 4 4 4 0 0 0 

Licea 
Ogólnokształcące 

5 5 5 5 6 6 7 

Technika 1 1 1 0 0 0 0 

Zespoły Szkół 16 16 16 16 14 14 13 

Szkoły specjalne  3 3 3 3 3 3 3 

Pozostałe placówki  5 5 5 5 5 5 5 

Razem 68 68 68 67 65 65 65 

 
Wśród szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa w roku szkolnym 2019/2020 wyszczególnia 
się następujące samodzielne podmioty: 24 przedszkola publiczne, 13 szkół podstawowych, 7 liceów 
ogólnokształcących, 13 zespołów szkół, 3 szkoły specjalne i 5 pozostałych placówek: 
 
-przedszkola publiczne – 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 
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, 
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- szkoły podstawowe – w liczbie 13: 
25. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej 
26. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Konarskiego 
27. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej 
28. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki 
29. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
30. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orląt Lwowskich 
31. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki 
32. Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej 
33. Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Stefana Jaracza 
34. Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Gen. Józefa Bema 
35. Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Kochanowskiego 
36. Szkoła Podstawowa Nr 20 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków 
37. Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika 
 
- licea ogólnokształcące samodzielne – w liczbie 7: 
38. I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego 
39. II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego 
40. III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 
41. V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka 
42. VII Liceum Ogólnokształcące 
43. XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej 
44. XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe 
 
- zespoły szkół – w liczbie 13: 
45. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1: 
  - Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
  -  IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II 
46. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4: 
 - Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Jana Pawła II 
 - VI Liceum Ogólnokształcące 
 - Szkoła Policealna Nr 1 
47. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi: 
 - Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 25 
 - XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi 
48. Zespół Szkół Budowlanych: 

- XVII Liceum Ogólnokształcące 
- Technikum Nr 7 
- Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 
- Szkoła Policealna Nr 7 

49. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki: 
 - XV Liceum Ogólnokształcące 
 - Technikum Nr 9 
 -  Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7 
 - Szkoła Policealna Nr 6 

50.  Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego: 
 - XIII Liceum Ogólnokształcące 
 - Technikum Nr 3 
 - Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 

  - Szkoła Policealna Nr 4 
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51. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych: 
  - XII Liceum Ogólnokształcące 
  - Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila 

  -  Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 
  - Szkoła Policealna Nr 3 
52. 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 

53. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika: 
  - Technikum Nr 5 
   -  XIV Liceum Ogólnokształcące  
  - Szkoła Policealna Nr 9 
   -  Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 

54.  Zespół Szkół Plastycznych: 
  - Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im. Artura Grottgera 
  - Liceum Sztuk Plastycznych 
   - Policealne Studium Plastyczne 

55. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych: 
  - Technikum Nr 6 
  - Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 

56. Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego: 
  - Technikum Nr 1 
  - VIII Liceum Ogólnokształcące 
  - Szkoła Policealna Nr 2 

57. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: 
  - IX Liceum Ogólnokształcące 

  - Technikum Nr 2 
  - Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 
  - Szkoła Policealna Nr 5 

 - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w skład którego   
wchodzą:  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,  Szkoła Policealna Nr 8. 
 

- szkoły specjalne – w liczbie 3: 
58. Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących: 

- Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niesłyszących i Słabo Słyszących 
- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia dla Niesłyszących i Słabo Słyszących 
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niesłyszących i Słabo Słyszących 
- Technikum Specjalne dla Niesłyszących i Słabo Słyszących  

59. Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych: 
 - Przedszkole Specjalne 

  - Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 
60. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

- Przedszkole Specjalne 
- Szkoła Podstawowa Specjalna 
- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia 
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

 
- pozostałe placówki oświatowe – w liczbie 5 placówek:  
61. Bursa Międzyszkolna 
62. Pałac Młodzieży 
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63. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
64. Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna 
65. Centrum Kształcenia Zawodowego.  
 

 Szkoły niepubliczne 
 
Oprócz powyższych publicznych przedszkoli, szkół, zespołów szkół i placówek oświatowych, których 
organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tarnowa, na terenie miasta działa także 63 niepublicznych 
szkół prowadzonych przez 36 podmioty:  
 
- niepubliczne przedszkola – w liczbie 20 
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, 
16. Lokomotywa Niepubliczne Przedszkole, 
17. Niepubliczne Tarnowskie Przedszkole Montessori,  
18. Niepubliczne Przedszkole Fun&Play, 
19. Niepubliczne Przedszkole Specjalne Polskiego Stowarzyszenia. na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną, 
20. Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mały Książe”. 
 
- niepubliczne punkty przedszkolne – w liczbie 1: 
21. Punkt Przedszkolny Przedszkolinek,   
 
- niepubliczne szkoły podstawowe – w liczbie 10: 
22. Tarnowskie Towarzystwo Oświatowe - Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1,  
23. Społeczne Towarzystwo Oświatowe - Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2,   
24. Zespół Niepublicznych Niepłatnych Szkół -Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa, 
25. Zespół Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia „Siódemka - Niepubliczna Niepłatna Szkoła 

Podstawowa Stowarzyszenia „Siódemka”, 
26. Zespół Szkół Niepublicznych – Niepubliczna Szkoła Podstawowa, 
27. Katolicka Szkoła Podstawowa, 
28. Zespół Szkolno-Przedszkolny Sacre Coeur –Szkoła Podstawowa Sacre Coeur, 
29. Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów 
30. Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna, 
31. Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Libertia przy MOS Dom nad Potokiem, 
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- niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży – w liczbie 2: 
32. Tarnowskie Towarzystwo Oświatowe - Społeczne Liceum Ogólnokształcące, 
33. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „U Konarskiego”. 
 
- niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych – w liczbie 3: 
34. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”, 
35. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus”, 
36. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Sigma. 
 
- niepubliczne szkoły branżowe I stopnia – w liczbie 5: 
37. Zespół Szkół Niepublicznych – Branżowa Szkoła I stopnia 
38. Rzemieślnicze Centrum Szkół Zawodowych Izby Rzemieślniczej - Rzemieślnicza Branżowa Szkoła  

I stopnia, 
39. Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych - Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna, 
40. Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych - Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 

pracy, 
41. Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia przy MOS Dom nad Potokiem. 
 
- niepubliczne szkoły policealne dla dorosłych – w liczbie 14: 
42. Szkoła Policealna Medyczna Niepubliczna Szkoła Biznesu, 
43. Policealna Szkoła Kosmetyki „Żak”, 
44. Policealna Szkoła Rachunkowości „Żak”, 
45. Policealna Szkoła Informatyki „Żak”, 
46. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, 
47. Policealna Szkoła Prawa i Administracji „Żak”, 
48. Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak”, 
49. Policealna Szkoła Medyczna „Żak”, 
50. Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak”, 
51. Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych „Cosinus Plus”, 
52. Policealna Szkoła Medyczna „Cosinus”, 
53. Policealna Szkoła Zawodowa Sigma, 
54. Medyczna Szkoła Policealna Sigma, 
55. Prywatna Medyczna Szkoła Policealna Medicus. 
 
- bursy i internaty – w liczbie 3:  
56. Bursa Szkolna dla Dziewcząt Zgromadzenia Sług Jezusa, 
57. Bursa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, 
58. Tarnowska Bursa Szkolna. 
 
- poradnie – w liczbie 4: 
59. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Centrum Wspierania Rozwoju”, 
60. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Stowarzyszenia „Ich Lepsze Jutro”, 
61. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Wczesnego Wspomagania 

Rozwoju Dzieci „Dobry Krok”, 
62. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Tarnowskiej Szkoły Wyższej. 
 
- Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – w liczbie 1: 
63.  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Dom nad Potokiem. 
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2. Liczba uczniów 
 

W roku szkolnym 2019/2020 w tarnowskim systemie edukacji było 21.880 uczniów, co stanowiło 
1067 uczniów więcej w stosunku do roku poprzedniego. 
 
Tab. Liczba uczniów w szkołach łącznie według typów szkół w roku szkolnym 2019/2020 (stan na 
dzień 30.06.2020 r.).  
Typ składowej 2018/2019 2019/2020 

przedszkola  3111 3106 

szkoły podstawowe 6911 6931 

Szkoły ponadpodstawowe (LO, Technika, 
Branżowe) 

9285 11284 

Suma: 20213 21321 

szkoły policealne i dla dorosłych 277 227 

szkoły specjalne 323 332 

Suma końcowa: 20813 21880 

 
 

 Wychowanie przedszkolne 
 

Zgodnie z prawem oświatowym wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od 3 do 6 lat. 
W wyjątkowych sytuacjach dyrektor przedszkola - jeśli dysponuje wolnymi miejscami - może podjąć 
decyzję o przyjęciu dziecka w wieku 2,5 lat. W Gminie Miasta Tarnowa wychowanie przedszkolne 
realizuje 24 samodzielne przedszkola publiczne. 
Łączna liczba dzieci przyjętych do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2019/2020 wyniosła 3106 
dzieci: w tym 817 dzieci sześcioletnich, 24 dzieci starszych niż sześcioletnie, 758 dzieci pięcioletnich, 
759 dzieci czteroletnich, 700 dzieci trzyletnich i 48 dzieci mniej niż trzyletnich. Należy podkreślić, że 
Gmina Miasta Tarnowa jest w stanie zapewnić miejsca w przedszkolach wszystkim gminnym dzieciom 
w wieku od 3 do 6 lat.  
 
Tab. Liczba dzieci w przedszkolach publicznych w roku szkolnym 2019/2020 w porównaniu z rokiem 
poprzednim. 
Wyszczególnienie 2018/2019 2019/2020 

1. Przedszkole Publiczne Nr 1 85 74 

2. Przedszkole Publiczne Nr 3 100 100 

3. Przedszkole Publiczne Nr 4 50 50 

4. Przedszkole Publiczne Nr 5 100 100 

5. Przedszkole Publiczne Nr 6 125 125 

6. Przedszkole Publiczne Nr 8 225 227 

7. Przedszkole Publiczne Nr 12 136 133 

8. Przedszkole Publiczne Nr 13 92 92 

9. Przedszkole Publiczne Nr 14 138 139 

10. Przedszkole Publiczne Nr 15 93 93 

11. Przedszkole Publiczne Nr 17 143 145 

12. Przedszkole Publiczne Nr 18 97 97 

13. Przedszkole Publiczne Nr 19 125 125 

14. Przedszkole Publiczne Nr 20 116 122 

15. Przedszkole Publiczne Nr 21 117 115 

16. Przedszkole Publiczne Nr 24 168 167 

17. Przedszkole Publiczne Nr 26 125 125 

18. Przedszkole Publiczne Nr 27 43 44 

19. Przedszkole Publiczne Nr 29 150 148 
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20. Przedszkole Publiczne Nr 31 139 145 

21. Przedszkole Publiczne Nr 32 175 177 

22. Przedszkole Publiczne Nr 33 147 146 

23. Przedszkole Publiczne Nr 34 244 241 

24. Przedszkole Publiczne Nr 35 178 176 

Razem wszystkie: 3111 3106 

 
 

 Szkoły Podstawowe 
 

W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Miasta Tarnowa była organem prowadzącym: 
a) 13 szkół podstawowych samodzielnych: Szkoła Podstawowa nr: 1, 2, 3 (szkoła z oddziałami 

integracyjnymi), 5, 8, 9 (szkoła z oddziałami integracyjnymi), 10, 11 (szkoła integracyjna), 14, 15, 
18, 20 (szkoła sportowa), 24 (szkoła z oddziałami dwujęzycznymi),  

b) 3 szkół podstawowych działających w Zespołach Szkół: 
1) Szkoła Podstawowa Nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 
2) Szkoła Podstawowa Nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, 
3) Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 25 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6, 

c) 1 szkoły podstawowej artystycznej:   
1) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych, 

d) 3 szkół podstawowych specjalnych: 
1) Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Zespole Szkół 

Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, 
2) Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Zespole Specjalnych Szkół 

Przyszpitalnych, 
3) Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. 

 
Tab. Liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 w porównaniu  
z rokiem poprzednim. 

Wyszczególnienie 2018/2019 2019/2020 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 548 564 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 338 326 

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 378 336 

4. Szkoła Podstawowa Nr 5 354 345 

5. Szkoła Podstawowa Nr 8 622 635 

6. Szkoła Podstawowa Nr 9 713 676 

7. Szkoła Podstawowa Nr 10 167 174 

8. Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 184 185 

9. Szkoła Podstawowa Nr 14 488 478 

10. Szkoła Podstawowa Nr 15 514 512 

11. Szkoła Podstawowa Nr 18 650 631 

12. Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Sportowymi 464 464 

13. Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi 331 444 

Razem samodzielne: 5751 5770 

14. Szkoła Podstawowa Nr 17 w ZSO Nr 1 479 513 

15. Szkoła Podstawowa Nr 23 w ZSO Nr 4 402 412 

16. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 25 w ZSO Nr 6 51 54 

17. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w ZSMuz 228 182 

Razem w zespołach: 1160 1161 

Razem wszystkie: 6911 6931 
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 Szkoły ponadpodstawowe 
 
Tab. Liczba uczniów w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 w porównaniu  
z rokiem poprzednim. 

Wyszczególnienie: 2018/2019 2019/2020 

1. I Liceum Ogólnokształcące 784 884 

2. II Liceum Ogólnokształcące 618 722 

3. III Liceum Ogólnokształcące 834 1026 

4. V Liceum Ogólnokształcące  386 459 

5. VII Liceum Ogólnokształcące 371 460 

6. XVI Liceum Ogólnokształcące  282 423 

7. XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe 79 230 

Razem LO samodzielne: 2736 4204 

8. IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 1 665 738 

9. VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 0 0 

10. IX Liceum Ogólnokształcące w CKZiU 0 0 

11. XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT 333 414 

12. XV Liceum Ogólnokształcące w ZSEO 0 0 

13. XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSB 0 0 

14. XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w ZSO 6 61 76 

15. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w ZSMuz 46 80 

16. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych  w ZSP 48 43 

17. Liceum Sztuk Plastycznych w ZSP 126 179 

Razem LO w zespołach: 1897 1530 

Razem licea ogólnokształcące: 4633 5734 

1. Technikum Nr 1 w ZST 799 967 

2. Technikum Nr 2 w CKZiU 308 336 

3. Technikum Nr 3 w ZSE-G 542 610 

4. Technikum Nr 4 w ZSM-E 710 799 

5. Technikum Nr 5 w ZSOiT 427 514 

6. Technikum Nr 6 w ZST-Z 263 322 

7. Technikum Nr 7 w ZSB 340 351 

8. Technikum Nr 9 w ZSE-O 485 643 

9. Technikum Nr 11 w CKZiU 0 0 

Razem technika: 3874 4542 

1. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w CKZiU 287 407 

2. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w ZSME 0 0 

3. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w ZSE-G 139 178 

4. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w ZST-Z 177 231 

5. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w ZSB 175 192 

6. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w ZSOiT 0 0 

7. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7 w ZSEO 0 0 

Razem Branżowe Szkoły I stopnia: 778 1008 

Razem wszystkie: 9285 11284 
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 Szkoły Policealne i dla dorosłych 
 
Tab. Liczba uczniów w szkołach policealnych i dla dorosłych w roku szkolnym 2019/2020  
w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Wyszczególnienie: 2018/2019 2019/2020 

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKU w CKZiU 89 72 

2. Szkoła Policealna Nr 6 w ZSEO 0 0 

3. Szkoła Policealna Nr 7 w ZSB 0 0 

4. Szkoła Policealna Nr 8 w CKU w CKZiU 178 151 

5. Szkoła Policealna Nr 9 w ZSOiT 0 0 

6. Policealne Studium Plastyczne w ZSP 10 4 

Razem szkoły dla dorosłych: 277 227 

 
 Szkoły specjalne 

 
Tab. Liczba uczniów w szkołach specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 w porównaniu z rokiem 
poprzednim. 

Wyszczególnienie 2018/2019 2019/2020 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 

Przedszkole Specjalne 23 17 

Szkoła Podstawowa Specjalna 94 116 

Gimnazjum Specjalne  24 0 

Rewalidacja głęboko upośledzonych  32 30 

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia 12 19 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 46 47 

Internat 42 42 

Razem: 273 271 

Zespół Szkół Specjalnych 
dla Niesłyszących i Słabo 

Słyszących 

Szkoła Podstawowa Specjalna dNiSS 25 21 

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia dNiSS 18 25 

Liceum Ogólnokształcące Specjalne dNiSS  3 4 

Technikum Specjalne dNiSS 4 11 

Razem: 50 61 

Razem wszystkie: 323 332 

 
W Tarnowie funkcjonuje Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych (ZSSP), a w nim 6 oddziałów 
specjalnych dla dzieci i uczniów chorych: 1 oddział przedszkola specjalnego oraz 5 oddziałów szkoły 
podstawowej (łączony kl. IV, łączony kl. VII, łączony kl. VIII, oddział chirurgii dziecięcej kl. I-III i V-VI, 
oddział dziecięcy z laryngologią, okulistyką, ortopedią i rehabilitacją kl. I-III i V-VI). Nauka odbywa się  
w salach chorych przy łóżku dziecka. Siedziba szkoły oraz nauka odbywają się w Szpitalu 
Wojewódzkim im. św. Łukasza, ul. Lwowska 178a.  
Rzeczywista liczba uczniów, która przewinęła się przez ZSSP w roku szkolnym 2019/2020 wyniosła 
ogółem 749, w tym: Przedszkole - 311, Szkoła Podstawowa – 438.   

 
Liczba uczniów uwarunkowana jest ograniczeniem przyjmowania dzieci na oddziały ze względu na 
zagrożenie COVID-19. W związku z sytuacją epidemiczną od 25 marca 2020 roku praca z dziećmi 
odbywała się zdalnie. 
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 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 oraz zajęć popołudniowych 
organizowanych przez Zespół Szkół Muzycznych, 
4) zajęć praktycznych i praktyk zawodowych organizowanych przez Centrum Kształcenia 
Zawodowego (dot. uczniów szkół ponadpodstawowych). 
 
Tab. Liczba uczniów i wychowanków w pozostałych placówkach oświatowych w roku szkolnym 
2019/2020 w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Wyszczególnienie 2018/2019 2019/2020 

Pozostałe placówki 

Bursa Międzyszkolna 280 280 

Pałac Młodzieży 3012 2750 

Centrum Kształcenia Zawodowego 766 810 

Szkoła Muzyczna I stopnia i II stopnia w Zespole 
Szkół Muzycznych (zajęcia popołudniowe) 

328 278 

Razem: 4386 4118 

 
 
 

3. Nabór do szkół 
 

 Oferta Edukacyjna 
 
Rekrutacja do tarnowskich przedszkoli i szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 po raz 
kolejny była przeprowadzona z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru. Natomiast nabór do 
szkół podstawowych przeprowadzony został w oparciu o rekrutację tradycyjną, tzn. w formie 
papierowej. W związku z reformą oświaty nie dokonywano naboru do oddziałów gimnazjalnych, 
gimnazjum oraz zasadniczych szkół zawodowych. Ponadto na rok szkolny 2020/2021 nie prowadzono 
naboru do szkół policealnych dla dorosłych. Przepisami ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – 
Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2245 ze zm.) zlikwidowano podział szkół policealnych na szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych. 
Zgodnie z przepisami od 1 września 2019 r. zostały podjęte uchwały w sprawie dostosowania nazw 
szkół do obowiązujących przepisów. W przypadku szkół policealnych, w nazwie których występowało 
określenie „dla dorosłych”, zostało usunięte z nazwy wskazywanie odbiorców, dla których są 
przeznaczone. Szkoły policealne prowadzą kształcenie w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej. 
Zgodnie z przepisami w/w ustawy 1 września 2019 r. placówka Tarnowskie Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Ustawicznego zmieniła się w centrum o nazwie Centrum Kształcenia Zawodowego  
w Tarnowie. 
 
Po raz pierwszy pojawiła się w wersji wyłącznie elektronicznej OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNYCH 
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W TARNOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 dostępna na stronie 
internetowej miasta. 
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 Rekrutacja do przedszkoli 
  
Postępowanie rekrutacyjne do tarnowskich przedszkoli rozpoczęło się 4 marca 2020 r. i zakończyło 
30 kwietnia 2020 r. Następnie od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. przeprowadzono 
rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca. W jej wyniku do publicznych przedszkoli na rok szkolny 
2020/2021 przyjęto 3057 dzieci, co dało łącznie 131 oddziałów. 
 
Liczba przyjętych dzieci według kategorii wiekowych przedstawia się następująco: 
 

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

> 6 -latki 
więcej 

48 649 775 795 769 21 

 
  Rekrutacja do szkół podstawowych 

 
Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych tarnowskich szkół podstawowych rozpoczęło się  
9 marca 2020 r. i zakończyło 29 kwietnia 2020 r. Następnie w okresie od 17 sierpnia 2020 r. do  
28 sierpnia 2020 r. przebiegała rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca. W wyniku 
przeprowadzonej rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 przyjętych zostało do klas pierwszych 
tarnowskich szkół podstawowych 863 uczniów, do ponad 42 oddziałów. 
 

Szkoły Podstawowe 

klasy 1 

liczba 
uczniów 

liczba 
oddziałów 

1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie 61 3 

2 Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie 19 1 

3 Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowie 25 1 

4 Szkoła Podstawowa nr 5 w Tarnowie 36 2 

5 Szkoła Podstawowa nr 8 w Tarnowie 93 4 

6 Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowie 91 4 

7 Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnowie 25 1 

8 Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Tarnowie 17 1 

9 Szkoła Podstawowa nr 14 w Tarnowie 48 2 

10 Szkoła Podstawowa nr 15 w Tarnowie 75 3 

11 Szkoła Podstawowa nr 17 w Tarnowie w ZSO1 72 3 

12 Szkoła Podstawowa nr 18 w Tarnowie 63 3 

13 Szkoła Podstawowa nr 20 w Tarnowie 46 2 

14 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tarnowie w ZSO4 51 2 

15 Szkoła Podstawowa nr 24 w Tarnowie 75 3 

16 Szkoła Podstawowa nr 25 w Tarnowie w ZSO6 24 2 

17 Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w ZSSdNiSS 1 1 

18 Szkoła Podstawowa Specjalna w SOSW 6 1,5 

19 Szkoła Podstawowa w Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych 7 1 

20 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Zespole Szkół Muzycznych 28 2 

Razem 863 42,5 

 
 Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. 

 
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  
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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, 
2) kształcenie zawodowe w Tarnowie lokalizuje się w kilku nowoczesnych centrach: 

a. charakterze mechaniczno-elektrycznym (Centrum Kształcenia Zawodowego- CKZ,  
od 01.09.2019 r. zmiana nazwy, poprzednia do 31.08.2019r. Tarnowskie Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Ustawicznego), 

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”). 

 
Projekt ,,Poligon energooszczędności” łączy badania naukowe z edukacją zawodową, przemysłem  
i usługami branży budowlanej. Jest elementem strategii wspierania przez Samorząd Województwa  
i Gminę Miasta Tarnowa rozwoju technologii oraz wdrażania idei budownictwa  o niskim zużyciu 
energii współfinansowanym z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 
 
3) nabywanie dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w projektach:  

a. Omnibus budowlany realizowany w Zespole Szkół Budowlanych - budżet projektu wynosi 
4 841 240,88 zł. Zajęcia w ramach projektu odbywają uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i 
Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących. 

Projekt Omnibus budowlany wspiera edukację zawodową poprzez dofinansowanie: certyfikowanych 
kursów, certyfikowanych szkoleń, zajęć przygotowawczych na studia, stażów i praktyk  
w przedsiębiorstwach, zajęć wyrównawczych, uczniowie uzyskają dodatkowe kwalifikacje 
potwierdzone certyfikatami. Ponadto projekty zapewniają: opiekę wykwalifikowanego doradcy 
zawodowego, doświadczoną kadrę nauczycieli, wyjazdy zawodoznawcze do pracodawców, 
stypendium dla najlepszych uczniów w każdym roku szkolnym, nowoczesną bazę i wyposażenie 
techniczno – dydaktyczne. 
  
 

b. Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy (I edycja konkursu) realizowany  
w Centrum Kształcenia Zawodowego - budżet projektu wynosi 8 641 380,00 zł. Zajęcia  
w ramach projektu odbywają uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 
Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Ogrodniczych, Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Techniczno-
Zawodowych, Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 

W roku szkolnym 2019/2020 wszystkie działania w ramach projektu realizowane były 
z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji między innymi poprzez zastosowanie  
w procesie rekrutacji kryteriów premiujących dla kobiet i osób z niepełnosprawnością.  
W kursach zawodowych wzięło udział 120 uczniów, którzy uczęszczali na zajęcia, poszerzając swoją 
wiedzę i umiejętności. Z tej liczby ponad 40 uczniów zdobyło kwalifikacje zawodowe, zdając 
pozytywnie egzamin po zakończeniu wybranej formy wsparcia. Przeprowadzone w tym okresie kursy 
to: kurs spawania metodą MAG i TIG, kurs Operator obrabiarek sterowanych numerycznie  
z egzaminem czeladniczym, kurs diagnosty samochodowego, kurs lutowania pakietów 
elektronicznych, kurs programowania Autocad oraz kurs programowania robotów.  
Ponad 40 osób zdobyło doświadczenie praktyczne podczas stażu/praktyki zawodowej  
u pracodawców. Podczas 150 godzin zajęć poznali środowisko pracy już w trakcie procesu kształcenia 
zawodowego, zdobyli rozeznanie jak odbywa się wykonywanie zawodu w poszczególnych branżach. 
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Podczas jednodniowych wizyt zawodoznawczych do przedsiębiorstw uczniowie mieli okazję zapoznać 
się z organizacją i zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa w swojej branży oraz poznać 
potencjalne przyszłe miejsca pracy. W tej formie wsparcia wzięło udział ponad 170 uczniów. 
 
W ramach dwudniowych warsztatów szkoleniowych w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach 
na uczelniach wyższych 50 uczniów miało dostęp do nowoczesnych technologii, wyposażenia oraz 
oprogramowania stosowanego w branżach. 
W celu zmniejszenia dysproporcji miedzy poziomem wiedzy wśród uczniów z zakresu ICT, języka 
angielskiego branżowego 90 uczniów uczestniczyło w zajęciach wyrównawczych z tych zakresów. 
 
W ramach realizacji doradztwa zawodowego 109 uczniów zdobyło informacje jak poruszać się po 
rynku pracy, gdzie szukać potencjalnych pracodawców, zidentyfikowało swoje mocne i słabe strony 
oraz odkryło własne kompetencje i możliwości zawodowe. 
 
W ramach zadań projektu wsparciem zostali objęci również uczniowie z niepełnosprawnościami: 
- kurs Autocad – 10 uczniów 
- kurs programowania robotów – 10 uczniów 
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z zakresu ICT – 20 uczniów 
- wizyty zawodoznawcze – 5 uczniów wzięło udział w 2 wizytach zawodoznawczych 
 

c. Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II (II edycja konkursu) realizowany  
w Centrum Kształcenia Zawodowego - budżet projektu wynosi 8 719 998,80 zł (okres realizacji 
projektu: 01.03.2020-30.06.2023). Zajęcia w ramach projektu odbywają uczniowie Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół 
Techniczno-Zawodowych, Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, III Liceum Ogólnokształcącym, IV Liceum 
Ogólnokształcącym. 

Zrealizowano kursy zawodowe dla 180 uczniów, którzy zdobyli dodatkowe kwalifikacje zawodowe 
(kurs diagnosty samochodowego z elementami mechatroniki, kurs montaż i demontaż elementów 
THT, SMD i BGA, kurs technolog, programista, operator obrabiarek sterownych numerycznie, kurs 
operator obrabiarek sterowanych numerycznie z egzaminem czeladniczym, kurs spawania metodą 
MAG, kurs spawania metodą TIG). 
Największym zainteresowaniem cieszą się kursy kończące się egzaminem, dające kwalifikacje 
zawodowe. 
W ramach zadania ponad 100 uczniów mogło realizować staż/praktykę zawodową u pracodawców. 
Podczas 150 godzin zajęć poznali środowisko pracy już w trakcie procesu kształcenia zawodowego, 
zdobyli rozeznanie jak odbywa się wykonywanie zawodu w poszczególnych branżach. 
Zrealizowano kursy dla 18 nauczycieli, podnosząc ich kwalifikacje zawodowe (kurs PDR, kurs zmiana 
opon i prostowanie felg,  kurs czujników i przetworników sterowanych mikrokontrolerem). 
Doposażono pracownie w CKZ: pracownię grafiki komputerowej i aplikacji internetowych, pracownię 
mechatroniki z elementami diagnostyki, pracownię lokalnych sieci komputerowych, pracownię 
elektroniki cyfrowej, pracownię maszyn elektrycznych, napędu i sterowania, pracownię innowacyjna 
nauka projektowania i tworzenia produktów, pracownię nowe technologie obróbki ubytkowej, 
pracownię napraw nadwozi i układów jezdnych pojazdów oraz pracownię w Zespole Szkół Techniczno 
– Zawodowych w Tarnowie. Za kwotę prawie 700 tyś. złotych zakupiono 70 zestawów komputerów, 
sprzęt, maszyny oraz narzędzia niezbędne przy realizacji zajęć na najwyższym poziomie 
technologicznym.  
Zakupiono wszelkie materiały niezbędne do realizacji przewidzianych w projekcie kursów i szkoleń 
z branży elektryczno – elektronicznej oraz mechanicznej i górniczo – hutniczej. 
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d. Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza  
i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów. 

W roku szkolnym 2019/20 kontynuowano realizację projektu. To jeden z najważniejszych  
i największych projektów edukacyjnych w skali całego kraju w nowej perspektywie finansowej –  
w partnerstwie uczestniczy 114 podmiotów, zarówno z sektora finansów publicznych jak i spoza 
niego. Głównym jego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, 
lepsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy i poprawa społecznego wizerunku kształcenia 
zawodowego, szczególnie wśród młodzieży oraz rodziców.  
Na projekt składają się dwa główne komponenty: 1. realizacja Małopolskiej Chmury Edukacyjnej  
w zakresie obszarów zawodowych (w Tarnowie jest ona realizowana w Zespole Szkół Budowlanych  
w Tarnowie oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie); 2. Utworzenie Szkolnych 
Punktów Informacji i Kariery. Realizacja chmury edukacyjnej polega na działaniach analogicznych do 
działań „chmurowych” w ramach obszarów ogólnych, takich, jak realizowane przez ZSO1, ZSO2, I LO, 
III LO, V LO i XVI LO w ramach oddzielnych projektów, tj. na organizacji zajęć on-line oraz wyjazdów 
na uczelnie wyższe. Wybrane obszary zawodowe to budownictwo, środowisko (ZSB) oraz język 
angielski i obszar elektryczno – elektroniczny (ZSME). W Szkolnych Punktach Informacji i Kariery jest 
natomiast prowadzone doradztwo zawodowe dla uczniów w wieku gimnazjalnym (uczniów 
wygaszonych gimnazjów oraz klas VII-VIII szkół podstawowych). 
Okres realizacji obejmuje lata 2016-2021. 
Planowana wartość projektu w części realizowanej przez Gminę Miasta Tarnowa to prawie 510 tys. zł, 
z czego 90% zostanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. 
 

e. „Małopolska Chmura Edukacyjna” – to przedsięwzięcie, które stanowi innowacyjną 
propozycję przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy 
wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. 

Realizowane w roku szkolnym 2019/20 projekty Małopolskiej Chmury Edukacyjnej: 

 ZSO1: „Małopolska Chmura Edukacyjna – IV LO edycja 2019”, 

 ZSO2: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSO nr 2 w Tarnowie cz. 3”, 

 I LO: „MCHE w I LO - 2019/2020”, 

 III LO: „Małopolska Chmura Edukacyjna 2019 – III LO w Tarnowie”, 

 V LO: „Małopolska Chmura Edukacyjna 2019 – V LO w Tarnowie”, 

 XVI LO: „Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie”. 
W ramach projektu w liceach wdrażane są programy rozwojowe zakładające m.in. realizację 
eksperymentalnego systemu wirtualnych zajęć w modelu „odwróconych lekcji” (flipped classroom)  
w czasie rzeczywistym (zajęcia on-line) w różnych obszarach tematycznych w każdej ze szkół. W roku 
2019/2020 były to głównie zajęcia z zakresu nauk przyrodniczych i przedmiotów ścisłych: biologia, 
chemia, fizyka, informatyka, a także z geografii, języka angielskiego i francuskiego oraz rozwijania 
kompetencji uczenia się). Projekt V LO obejmował również realizację kół naukowych. Całość możliwa 
była do realizacji dzięki zainstalowanej uprzednio (w ramach komplementarnego projektu 
infrastrukturalnego) nowoczesnej platformie informatycznej dostarczania usług i aplikacji 
edukacyjnych wykorzystującej technologię chmury obliczeniowej, umożliwiającej interaktywną 
współpracę pomiędzy szkołami a uczelniami na terenie województwa Małopolskiego, poprzez 
wykorzystanie nowoczesnych technologii takich jak video-konferencje, multimedia, mobilny dostęp, 
etc.   
Okres realizacji: lata 2019-2020. 
Każdy z projektów dotyczących realizacji MCHE opiewał na kwotę od kilku do kilkudziesięciu tys. zł. 
Projekty te otrzymały dofinansowanie zewnętrzne na poziomie 95% kosztów całkowitych. 
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f. Porozumienie patronackie zawarte z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową  
w Tarnowie obowiązujące od dnia 1 września 2015 r. na czas nieokreślony.  PWSZ obejmuje 
patronat nad klasami poszczególnych szkół: II Liceum Ogólnokształcące, III Liceum 
Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych. Na terenie PWSZ odbywają się zajęcia 
ćwiczeniowe (laboratoryjne) prowadzone przez nauczycieli uczelni. Ilość grup, przedmiot, 
wymiar godzin i terminy zajęć określają harmonogramy ustalone między PWSZ,  
a poszczególną szkołą. 

 
4) Wspomaganie szkolnictwa zawodowego – kształcenie ustawiczne prowadzi się w formie   

kwalifikacyjnego kursu zawodowego, tj. pozaszkolnej formy kształcenia ustawicznego, której 
program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej 
kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  
w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. W roku szkolnym 2019/2020 realizowane były kursy 
kwalifikacyjne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

 zawód kucharz, kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów (305,5 godzin rocznie, liczba 
uczestników 23), 

 zawód blacharz izolacji przemysłowych, kwalifikacja BD.02 Wykonywanie płaszczy ochronnych 
z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych (1140 godzin rocznie, 
liczba uczestników 23), 

 zawód elektromechanik pojazdów samochodowych, kwalifikacja M.12. Diagnozowanie oraz 
naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (650 godzin 
rocznie, liczba uczestników 22). 

 
W wyniku postępowania rekrutacyjnego przyjętych do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej 
zostało 2310 uczniów, co stanowiło 76 uruchomionych oddziałów (stan na 2.09.2020). 
 
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej: 

 branżowych szkół I stopnia,  

 techników, 

 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 
prowadzonych przez Miasto Tarnów odbyła się z wykorzystaniem informatycznego systemu 
rekrutacyjnego.  
Natomiast rekrutacja w sposób tradycyjny została przeprowadzona w szkołach artystycznych, 
specjalnych, a także szkołach dla dorosłych. 
 
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół 
ponadpodstawowych i klas wstępnych zostało przeprowadzane w nowych takich samych dla całej 
Polski terminach określonych przez ministra edukacji narodowej.  
 
Natomiast w tym roku terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla 
dorosłych oraz szkoły policealnej – tak jak w latach ubiegłych – zostały ogłoszone przez 
małopolskiego kuratora oświaty. 
 
W rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny nie było prowadzone postępowanie uzupełniające. 
Decyzję o przyjęciu kandydatów do szkół, które dysponowały wolnymi miejscami podejmowali 
dyrektorzy tych szkół.  
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1) Wyniki naboru do liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2020/2021 

Szkoła - LICEUM 
Ogólna 
liczba 

przyjętych  

Liczba 
uruchomionych 

oddziałów 

I Liceum ogólnokształcące w Tarnowie 189,00 6,00 

II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie 162,00 5,00 

III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie 229,00 7,00 

IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1 w Tarnowie 192,00 6,00 

V Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie 96,00 3,00 

VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie 96,00 3,00 

XIV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie w ZSOiT 64,00 2,00 

XVI Liceum Ogólnokształcące 101,00 3,00 

XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w ZSO nr 6  
z Oddz.Int.  

20,00 1,00 

XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Tarnowie 49,00 2,00 

Liceum Sztuk Plastycznych w ZSP w Tarnowie 43,00 2,00 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia w ZSMuz w Tarnowie 16,00 1,00 

Razem - Liceum - kl. I 1257,00 41,00 

 
 

2) Wyniki naboru do Technikum na rok szkolny 2020/2021 

   

Szkoła - Technikum 
Ogólna liczba 

przyjętych  

Liczba 
uruchomionych 

oddziałów 

Technikum Nr 1 w ZST w Tarnowie 120,00 4,00 

Technikum Nr 3 w ZSE-G w Tarnowie 102,00 3,00 

Technikum Nr 4 w ZSME w Tarnowie 225,00 7,00 

Technikum Nr 5 w ZSOiT w Tarnowie 128,00 4,00 

Technikum Nr 6 ZST-Z w Tarnowie 64,00 2,00 

Technikum Nr 7 w ZSB w Tarnowie 60,00 2,00 

Technikum Nr 9 w ZSEO w Tarnowie 106,00 3,00 

Technikum Specjalne dla Niesłyszących  
i Słabo Słyszących w ZSSNiS w Tarnowie 

1,00 1,00 

Razem - Technikum - kl. I 806,00 26,00 

 
 

    

3) Wyniki naboru do Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021 

Szkoła - Branżowa Szkoła I stopnia 
Ogólna liczba 

przyjętych  

Liczba 
uruchomionych 

oddziałów 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w CKZiU w Tarnowie  77,00 2,00 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w ZSE-G w Tarnowie 33,00 1,00 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w ZST-Z w Tarnowie 64,00 2,00 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w ZSB w Tarnowie 59,00 2,00 

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w SOSW w Tarnowie 9,00 1,00 

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia dla Niesłyszących i Słabo 
Słyszących w ZSSNiS w Tarnowie 

5,00 1,00 

Razem - Branżowa Szkoła I stopnia - kl. I 247,00 9,00 
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Typ szkoły ponadpodstawowej 
Ogólna liczba przyjętych  

do klasy pierwszej  
w roku szkolnym 2020/2021 

Liczba 
uruchomionych 

oddziałów 

przyjęci licea ogólnokształcące 1257 41 

przyjęci technika 806 26 

przyjęci  branżowa szkoła I stopnia  247 9 

Suma: 2310 76 

 
- rekrutacja do szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021 

Wyszczególnienie: 
Ogólna liczba 

przyjętych  

Liczba 
uruchomionych 

oddziałów 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKZiU w Tarnowie 
(oddziały 3-letniego lo)  - kl. II 

42,00 1,00 

Razem - Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych  - kl. II * 42,00 1,00 

Szkoła Policealna Nr 8 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
CKZiU w Tarnowie 

79,00 3,00 

Razem - szkoła policealna  - kl. I 79,00 3,00 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w SOSW w Tarnowie 24,00 4,50 

Razem - szkoła specjalna przysposabiająca do pracy - kl. I 24,00 24,00 

 
145,00 28,00 

   Ogółem wszystkie szkoły 2455,00 104,00 

 
* Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)  
ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwia dalsze kształcenie m.in. w liceum ogólnokształcącym dla 
dorosłych począwszy od klasy II. 

 
 
Tab. Podsumowanie naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021. 

Typ szkoły  
Ogólna liczba przyjętych do 

klasy pierwszej  

Liczba 
uruchomionych 

oddziałów 

przyjęci szkoła podstawowa 863 42,5 

przyjęci licea ogólnokształcące 1257 41 

przyjęci technika 806 26 

przyjęci  branżowa szkoła I stopnia  247 9 

przyjęci szkoła policealna i szkoły dla 
dorosłych 

145 28 

Suma: 3318 146,5 
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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 2019/2020 (31.08.2020 r.) w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa zatrudnionych było łącznie 2962 nauczycieli. Liczba 
nauczycieli stanowiła 2758 etatów przeliczeniowych.  
 
Wykres. Stan zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Miasta Tarnowa w latach 2013-2020. Dane liczbowe na koniec roku szkolnego (31 sierpnia). 
 

 
 
Statystyczny nauczyciel Tarnowa w roku szkolnym 2019/2020 to: nauczyciel wykwalifikowany  
z wykształceniem wyższym magisterskim, kobieta (77,72% K, 22,28% M) i ma najwyższy stopień 
awansu zawodowego (jest nauczycielem dyplomowanym). 
 
Tab. Kadra nauczycielska wg stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020. 

Stopień 
awansu nauczyciel stażysta 

nauczyciel 
kontraktowy 

nauczyciel 
mianowany 

nauczyciel 
dyplomowany 

brak 
stopnia 
awansu 

4,64% 11,22% 15,76% 66,60% 1,78% 

 
 

 Awans zawodowy  
 

W 2019 r. komisje egzaminacyjne powołane zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnowa 
przeprowadziły 42 egzaminy dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego. Wydano tyleż samo aktów nadania stopnia awansu zawodowego na ten 
stopień. W roku 2020 (do X.2020 r.) komisje przeprowadziły 37 egzaminów dla nauczycieli 
ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego i wydano tyleż samo 
aktów nadania stopnia awansu zawodowego na ten stopień. 
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 Konkursy na stanowiska dyrektora szkoły 
 

W 2020 r. przeprowadzone zostały konkursy na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego  
nr 5, Przedszkola Publicznego nr 8, Przedszkola Publicznego nr 19, Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły 
Podstawowej Integracyjnej nr 11, V Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
nr 4 w Tarnowie. 
 

 Ruch kadrowy 
 
Na koniec roku szkolnego 2019/2020 - na dzień 31 sierpnia 2019 r. rozwiązano stosunek pracy  
z 62 nauczycielami, z czego 37 osób przeszło na emeryturę.  
 

 Baza osób poszukujących pracy 
 

W 2020 r. do Urzędu Miasta Tarnowa zgłosiło się w ciągu ostatniego roku 17 nauczycieli 
poszukujących pracy (w 2019 r. - 57). 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 

 
W 2019 roku Nagrody Prezydenta Miasta Tarnowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznane 
zostały 96 nauczycielom szkół i placówek oświatowych. 
W 2020 roku Nagrody Prezydenta Miasta Tarnowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznane 100 
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 31 października danego roku. Maksymalną kwotę przyznawanego 
nauczycielom w danym roku dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez placówki 
doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 
doskonalenie zawodowe 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:  
- opłaty za kształcenie pobierane przez uczelnie; 
- doskonalenia nauczycieli w ramach projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych 

w zakresie przedsiębiorczości i przedmiotów ścisłych; 
- 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; 

- specjalistycznych form doskonalenia – Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka; 
 
Ponadto ze środków tych dofinansowuje się również w części lub całości:  
- udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz 

innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez 
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placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe 
obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

- udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i placówki 
doskonalenia nauczycieli; 

- udział nauczycieli w szkoleniach branżowych; 
- koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych; 
- koszty związane z podróżą służbową nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia 

zawodowego nauczycieli; 
- koszty związane z podróżą służbową osób organizujących i prowadzących daną formę 

doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
- koszty wynagrodzenia osób prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki 
pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, która tę formę, wspomaganie lub sieć organizuje; 

- koszty wynagrodzenia osób prowadzących działania w ramach wspomagania szkół oraz sieci 
współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, niebędących pracownikami publicznej placówki 
doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki pedagogicznej lub publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która tę formę, wspomaganie lub 
sieć organizuje. 

 
Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2019/2020, zgodnie 
z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. W okresie roku szkolnego 2019/2020 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli wydatkowano kwotę 546.948,52 zł.  
 
Tab. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2019 
Wykonanie 

2020 

za okres: IX-XII I-VIII 

Kwota zł: 426 525,84 120 422,68 

Razem - wykonano 546 948,52 

 
 
Tab. Zestawienie umów dotyczących organizowanych form doskonalenia zawodowego zawartych 
za okres IX.2019-VIII.2020 r. 

L.p. Nazwa Stowarzyszenia Tytuł zadania 

1. Fundacja Alegoria  
(październik 2019) 

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli  
i dyrektorów szkół, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest 
organem prowadzącym w ramach kontynuacji programu 
przeciwdziałania mowie nienawiści, realizowanego przez Gminę 
Miasta Tarnowa pt. ”Verbi Valor-wartość słowa” 
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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 2019 wydatki na oświatę 
stanowiły ok. 36,18 % w ogólnych wydatkach budżetu miasta Tarnowa. W 2019 r. w jednostkach 
oświatowych wydatkowano 308.709.409 zł w tym na zadania majątkowe  1.230.945 zł. W planach  
na rok 2020 na jednostki oświatowe przewidziano kwotę 338.026.278 zł. 
Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi i stanowić będzie treść sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta Tarnowa za rok budżetowy 2019 i 2020. 
 

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 2019 r. na remonty 
i inwestycje oraz zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę ponad 21,2 mln zł. 
 

Wyszczególnienie 
Przedszkola 

Publiczne 

Szkoły 
Podstawowe 

i Gimnazja 

Szkoły Artystyczne         
i Szkoły 

Ponadpodstawowe                 
/Ponadgimnazjalne 

Pozostałe 
jednostki 

oświatowe 

Stołówki 
szkolne  

i przedszkolne 

remonty 343.709 555.650 544.813 116.011 45.047 

zadania 
inwestycyjne 

1.046.028 632.554 17.091.717 508.847 409.878 

Suma: 1.389.737 1.188.204 17.636.530 624.858 454.925 

  
 

 Remonty, usuwanie awarii i konserwacje w 2019 r. m. in.: 
 
1) Szkoła Podstawowa nr 2 – remont świetlicy, zakup ławek i krzeseł 
2) Szkoła Podstawowa nr 5 – remont Sali lekcyjnej oraz adaptacja sali na bibliotekę szkolną, 

naprawa i wymiana pokrycia dachu na sali gimnastycznej, 
3) Szkoła Podstawowa nr 8 – remont piłkochwytów na boisku zewnętrznym, zakup sprzętu 

sportowego, remont sali korekcyjnej, malowanie pokoju nauczycielskiego w-f  
4) Szkoła Podstawowa nr 9 – modernizacja podłóg górnego korytarza w budynku szkoły, zakup 

mebli dla uczniów, 
5) Szkoła podstawowa nr 10 – remont sali gimnastycznej, uszczelnienie kominów  
6) Szkoła Podstawowa nr 11 – zagospodarowanie terenów wokół szkoły, remont okien na Sali 

gimnastycznej, malowanie Sali gimnastycznej, remont instalacji elektrycznej,  
7) Szkoła Podstawowa nr 15 –wymiana podłóg w 2 salach, renowacja szafek, malowanie ścian, 

wymiana zniszczonej siatki ogrodzeniowej, remont instalacji elektrycznej, 
8) Szkoła Podstawowa nr 18 –remont dachu, remont ścian na korytarzach, wymiana rynny i gzymsu, 
9) Szkoła Podstawowa nr 20 – wymiana regałów bibliotecznych, modernizacja wentylacji  

w pracowni komputerowej,  
10) Szkoła Podstawowa nr 24 – szlifowanie i malowanie parkietu sali gimnastycznej, 
11) I Liceum Ogólnokształcące – renowacja instalacji kanalizacji sanitarnej, w szkole i na Sali 

gimnastycznej, remont Sali I p., 
12) III Liceum Ogólnokształcące – remont poddasza, remont sali gimnastycznej,  
13) VII Liceum Ogólnokształcące – naprawa dachu, remont sali lekcyjnej, 



  

___________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
 

- 25 - 

14) XVI Liceum Ogólnokształcące – remont wentylacji, malowanie sal lekcyjnych i biurowych, zakup 
wyposażenia do treningów strzeleckich klas mundurowych, 

15) II Liceum Ogólnokształcące – modernizacja rozdzielni elektrycznej, remont wentylatorów  
i kanałów wyciągowych w toaletach,  

16) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 – naprawa dachu hali sportowej, remont sufitu na I p. 
korytarza, remont drzwi, wymiana kolektora, 

17) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 – modernizacja i rozbudowa sieci monitoringu, renowacja 
parkietu na korytarzach, malowanie sal, wymiana wykładziny w Sali informatycznej, 

18) Zespół Szkół Technicznych – modernizacja auli, naprawa dachu budynku głównego, 
19) Zespół Szkół budowlanych – remont sanitariatów, remont biblioteki szkolnej,  remont posadzki  

i schodów na parterze budynku głównego, ocieplenie ściany ul. M.B. Fatimskiej, 
20) Zespół Szkół Muzycznych – remont magazynu instrumentów 
21) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – remont, wymiana i modernizacja pionów 

kanalizacyjnych, wymiana drzwi w klasach, 
22) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – malowanie korytarzy na parterze budynku, 
23) Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych – remont pracowni zajęć praktycznych, malowanie 

biblioteki szkolnej, 
24) Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych – zakup komputerów do pracowni, 
25) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – wymiana zabudowy ściennej przy wejściu głównym  

i w świetlicy szkolnej,  
26) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – wymiana stolarki drzwiowej, malowanie balustrad, 

bramy wjazdowej, remont i malowanie piwnic,  
27) Przedszkole Publiczne nr 3 – zakup urządzeń do zabaw dla dzieci do ogrodu,  
28) Przedszkole Publiczne nr 4 – zakup tablicy multimedialnej,   
29) Przedszkole Publiczne nr 5 – modernizacja kuchni w przedszkolu, zakup mebli do oddziałów, 

remont drogi dojazdowej, 
30) Przedszkole Publiczne nr 6 – remont kanalizacji sanitarnej, 
31) Przedszkole Publiczne nr 12 – remont posadzki holu i piętra,  
32) Przedszkole Publiczne nr 14 – malowanie pomieszczeń, zakup szafek indywidualnych, remont 

podłóg w oddziałach, remont klatki schodowej, remont pomieszczenia gospodarczego kuchni,   
33) Przedszkole Publiczne nr 17 – wymiana paneli, remont pomieszczeń łazienki, renowacja drzwi 

oraz wymiana drzwi zewnętrznych, remont szatni,  
34) Przedszkole Publiczne nr 19 – zakup zestawu interaktywnego dla dzieci,  
35) Przedszkole Publiczne nr 20 – remont łazienek, sanitariatów, 
36) Przedszkole Publiczne nr 21 – remont i adaptacja holu na parterze i piętrze, remont instalacji 

kanalizacyjnej wraz z 2 łazienkami, remont oświetlenia awaryjnego, adaptacja pomieszczenia do 
prowadzenia zajęć korekcyjnych, 

37) Przedszkole Publiczne nr 24 – remont i modernizacja toalet, remont chodnika do przedszkola, 
38) Przedszkole Publiczne nr 26 – wykonanie chodnika w ogrodzie, zakup i montaż ławek i stojaka na 

rowerki w ogrodzie,, wymiana hydrantów, remont sal i ogrodu, 
39) Przedszkole Publiczne nr 27 – wyposażenie placu zabaw, 
40) Przedszkole Publiczne nr 29 – remont zniszczonych murków ogrodzeniowych, 
41) Przedszkole Publiczne nr 33 – wymiana wykładziny,  
42) Przedszkole Publiczne nr 34 – remont schodów zewnętrznych, remont korytarza do kuchni, 
43) Przedszkole Publiczne nr 35 – wymiana wykładziny 
44) Pałac Młodzieży – bieżące remonty pomieszczeń. 

 
 Wykonane inwestycje w 2019 r.  

 
1) Wymiana parkietu w salach gimnastycznych Szkoły Podstawowej nr 5, 
2) Modernizacja podłóg górnego korytarza w budynku Szkoły Podstawowej nr 9, 
3) Rozbudowa budynku szkoły i budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 9,  
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4) Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi, 
5) Wyposażenie sal dla klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 24, 
6) Zakup i montaż baterii kondensatorowych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego, 
7) Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego nr 4, 
8) Wzmocnienie fundamentów budynku Przedszkola Publicznego nr 8, 
9) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Przedszkola Publicznego nr 15, 
10) Dostosowanie długości dojść ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Publicznego nr 24 do 

obowiązujących przepisów p.poż., 
11) Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 27, 
12) Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w Przedszkolu Publicznym nr 27, 
13) Montaż instalacji hydrantowej w Przedszkolu Publicznym nr 27, 
14) Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego nr 31, 
15) Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 31,  
16) Odwodnienie budynków Przedszkoli Publicznych nr 33 i nr 35 – dokumentacja, 
17) Modernizacja instalacji kanalizacji opadowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych, 
18) Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych, 
19) Modernizacja szatni w V Liceum Ogólnokształcącym, 
20) Modernizacja dachu i elewacji budynku V Liceum Ogólnokształcącego, 
21) Modernizacja i przebudowa części sanitarnej w hali gimnastycznej XXI Liceum 

Ogólnokształcącego,  
22) Drzwi wejściowe do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, 
23) Wykonanie odwodnienia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, 
24) Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, 
25) Małopolska Chmura Edukacyjna – infrastruktura,  
26) Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową, 
27) Wykonanie Galerii Letniej w Zespole Szkół Plastycznych 
28) Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 5, 
29) Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Publicznym nr 18, 
30) Modernizacja i przebudowa wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni w budynku 

Przedszkola Publicznego nr 32, 
31) Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 34, 
32) Wykonanie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w Przedszkolu Publicznym nr 31, 
33) Przebudowa placu i boiska przy Pałacu młodzieży przy ul. Piłsudskiego 24, 
34) Zasilenie hali sportowo-widowiskowej przy ul. Gumniska 28 w centralną ciepłą wodę, 
35) Wymiana stolarki okiennej w budynku Bursy Międzyszkolnej przy ul. Św. Anny 1 

 
 

2. Realizacja programów wieloletnich 
 
1) Get in Shape for Europe (Erasmus +) – Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych – wzrost 

kompetencji społecznych i postaw proeuropejskich 
 Okres realizacji:    2018 - 2020 
 Łączne nakłady finansowe:   141 539,00 zł 
 
2) Kreatywny nauczyciel-kreatywna szkoła-kreatywny uczeń (Erasmus+) – Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 – mobilność osób uczących się i pracowników. 
 Okres realizacji:    2018 - 2020 
 Łączne nakłady finansowe:   451 746,07 zł 
 
3) Prawo do edukacji uchodźców i odrobina empatii (Erasmus +) – Szkoła Podstawowa nr 1 – 

Naświetlenie problemu uchodźców, imigrantów oraz osób powracających z zagranicy. 



  

___________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
 

- 27 - 

 Okres realizacji:    2018 - 2020 
 Łączne nakłady finansowe:   120 765,00 zł 
 
4) Europa bliżej przedszkola – Przedszkole Publiczne nr 33 w Tarnowie - Doskonalenie kompetencji 

językowych wszystkich uczestników projektu, nawiązanie międzynarodowej współpracy w celu 
wymiany doświadczeń pedagogicznych i wprowadzenia nowatorskich metod, promowanie 
różnorodności kulturowej, rozwijanie kompetencji językowych wśród dzieci w wieku 
przedszkolnym. 

 Okres realizacji:    2017-2019 
 Łączne nakłady finansowe:   91 228,90 zł 
 
5) Innowacyjne metody nauczania oparte na metodzie rozwiązywania problemów – Zespół Szkół  

Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie - 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:  45 741,35 zł 
 
6) Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy – Tarnowskie Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Ustawicznego w Tarnowie - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. Tworzenie oraz rozwój 
Centrów Kompetencji Zawodowych. 

 Okres realizacji:    2017-2019 
 Łączne nakłady finansowe:   8 641 380,00 zł 
 
7) Małopolska Chmura Edukacyjna – edycja II  – 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:   2018-2019 
 Łączne nakłady finansowe: 18 570,53 zł 
 
8) Małopolska Chmura Edukacyjna - edycja II – Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie – 

podniesienie u uczniów kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji 
pożądanych na rynku pracy. 

 Okres realizacji:   2018-2019 
 Łączne nakłady finansowe:  41 601,51 zł 
 
9) Małopolska Chmura Edukacyjna - edycja II – I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie – 

podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku 
pracy oraz indywidualizacja podejścia do uczniów o szczególnych potrzebach. 

 Okres realizacji:   2018-2019 
 Łączne nakłady finansowe:  41 625,53 zł 
 
10) Małopolska Chmura Edukacyjna  2019 – III LO w Tarnowie – podniesienie kompetencji 

kluczowych uczniów II LO 
 Okres realizacji:   2019-2020 
 Łączne nakłady finansowe:  71 173,86 zł 
 
11) Małopolska Chmura Edukacyjna 2019 – V LO w Tarnowie – rozwijanie kompetencji kluczowych 

uczniów V LO, kształtowanie postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia 
przede wszystkim do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. 
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 Okres realizacji:   2019-2020 
 Łączne nakłady finansowe:  58 572,50 zł 
 
12) Małopolska Chmura Edukacyjna IV LO edycja 2019 – podniesienie u uczniów kompetencji 

kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia 
w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach. 

 Okres realizacji:   2019-2020 
 Łączne nakłady finansowe:  14 622,65 zł 
 
13) Małopolska Chmura Edukacyjna XVI LO w Tarnowie – podniesienie u uczniów kompetencji 

kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia 
w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach. 

 Okres realizacji:   2019-2020 
 Łączne nakłady finansowe:  22 472,44 zł 
 
14) Małopolska Chmura Edukacyjna I LO – 2019/2020 – podniesienie u uczniów kompetencji 

kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia 
w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach. 

 Okres realizacji:   2019-2020 
 Łączne nakłady finansowe:  60 291,25 zł 
 
15) Mobilny nauczyciel otwarty na wiedzę – Szkoła Podstawowa nr 18 w Tarnowie - Poszerzenie 

kompetencji nauczycieli języka angielskiego o wykorzystanie w codziennej pracy technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, przygotowanie nauczycieli do rozpoczęcia współpracy 
międzynarodowej włączającej uczniów do udziału w szkoleniach specjalistycznych 
prowadzonych w języku angielskim. 

 Okres realizacji:    2017-2019 
 Łączne nakłady finansowe:   67 707,32 zł 
 
16) Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II – Zespół Szkół Budowlanych, Zespół 

Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących 1, 4 i 6,  Szkoła Podstawowa 
nr 1, 8, 14 i SP24 w Tarnowie - Zwiększenie kompetencji zawodowych zdolnych uczniów  
w technikach w zakresie zawodowych obszarów tematycznych w ramach Małopolskiej Chmury 
Edukacyjnej oraz doradztwo zawodowe w gimnazjach. 

 Okres realizacji:    2017-2021 
 Łączne nakłady finansowe:   503 836,82 zł 
 
17) Nowe Kontakty – nowe miejsca – Erasmus+ łączy i otwiera nowe możliwości – rozwój 

międzynarodowy szkoły, jej internacjonalizacja oraz wzrost jakości w zakresie kształcenia 
zawodowego 

 Okres realizacji:    2019-2021 
 Łączne nakłady finansowe:   442 170,00 zł 
 
18) Omnibus budowlany – Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie - Rozwijanie oferty szkół  

i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi 
potrzebami. Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych. 

 Okres realizacji:    2017-2020 
 Łączne nakłady finansowe:   4 825 630,88 zł 
 
19) Praktyki zawodowe bez granic – zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie 

praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności 
 Okres realizacji:    2019-2021 
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 Łączne nakłady finansowe:   4515 492,00 zł 
 
20) Program Erasmus+ - Zagraniczne staże szansą podwyższenia kompetencji zawodowych  

i społecznych – Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie – odbycie staży 
uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą 

 Okres realizacji:    2019-2021 
 Łączne nakłady finansowe:   268 326,00 zł 
 
21) Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 8 „Pod stokrotką” w 

Tarnowie w zakresie wykorzystania TIK oraz języka angielskiego – podniesienie jakości 
dydaktyki w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz zwiększenie zakresu 
współpracy międzynarodowej poprzez odbycie mobilności zagranicznych   
Okres realizacji:    2019-2021 

 Łączne nakłady finansowe:   122 057,04 zł 
 
22) Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie 

cz.2 – poprawa jakości nauczania w II Liceum Ogólnokształcącym poprzez współpracę z 
małopolskimi uczelniami wyższymi. 

 Okres realizacji:  2018-2019 
 Łączne nakłady finansowe: 7 150,25 zł 
 
23) Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie 

cz.3 – osiągnięcie przez uczniów II LO takiego poziomu z poszczególnych obszarów 
tematycznych, który znacząco ułatwi beneficjentom ostatecznym podjęcie kształcenia na 
uczelniach wyższych, co w rezultacie zagwarantuje im lepszą pozycję na rynku pracy. 

 Okres realizacji:  2019-2020 
 Łączne nakłady finansowe: 14 853,63 zł 
 
24) Start na europejskim rynku pracy – Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie - Zwiększenie 

kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą oraz 
podwyższenie ich umiejętności. 

 Okres realizacji:    2017-2019 
 Łączne nakłady finansowe:   492 669,49 zł 
 
25) Tarnowscy technicy praktykują bez granic – Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie – 

zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia 
zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności zawodowych. 

 Okres realizacji:    2018-2020 
 Łączne nakłady finansowe:   489 036,78 zł 
 
26) Tragedia i Nadzieja. – V Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie - Uczymy się z przeszłości, 

czerpiemy z teraźniejszości, kształtujemy przyszłość – Wzmacnianie świadomości europejskiej, 
aktywne obywatelstwo w Unii Europejskiej. Kształtowanie u uczniów krytycznych, wyrazistych 
osobowości, wdrażanie wartości demokratycznych i patriotycznych w oparciu o różne 
doświadczenia historyczne. 

 Okres realizacji:    2017-2019 
 Łączne nakłady finansowe:   108 204,00 zł 
 
27) Zagraniczne staże szansą podwyższenia kompetencji zawodowych i społecznych – odbycie 

staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą 
 Okres realizacji:   2018-2019 
 Łączne nakłady finansowe:  409 253,65 zł 
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28) Małopolska Chmura Edukacyjna – infrastruktura – zwiększenie stopnia wykorzystania 
nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju 
kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

 Okres realizacji:   2016-2019 
 Łączne nakłady finansowe:  1 498 434,30 zł 
 
29) Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową – Zwiększenie 

wykorzystania potencjału kulturowego regionu. 
 Okres realizacji:    2016-2021 
 Łączne nakłady finansowe:   28 440 000,00 zł 
 
30) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15 – Poprawa 

warunków lokalowych przedszkola, poprawa bezpieczeństwa dzieci i pracowników 
przebywających na terenie przedszkola, dostosowanie budynku do aktualnych wymogów. 

 Okres realizacji:    2018-2022 
 Łączne nakłady finansowe:   4 000 000 zł 
 
31) Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 3 – poprawa warunków lokalowych Przedszkola. 
 Okres realizacji:    2018-2020 
 Łączne nakłady finansowe:   1 150 000 zł 
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3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 
W roku 2019 ogłoszono trzy zadania, realizowane przez trzy organizacje pozarządowe. Wybrano trzy 
oferty na ogólną kwotę 115 300,00 zł.  
Dodatkowo w trakcie roku dwóm organizacjom pozarządowym przekazano do realizacji w trybie 
„małych grantów” dwa zadania na ogólną kwotę 19 700,00 zł. 

 

2019 r. Zadania/tytuły ofert/ organizacje pozarządowe  
 

Termin realizacji  
 

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

 
22.03.2019 r. - 31-12-2019 r. 

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

 
 
15.03.2019 r. - 30.11.2019 r. 

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polskiej lub 
Polaków zamieszkałych zagranicą, z elementami edukacji, turystyki, 
ekologii i wychowania patriotycznego 
   1. „Edukacyjna kolonia letnia dla dzieci pochodzenia polskiego  
z Ukrainy” - Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich   

 
 
 
19.06.2019 r. - 31.08.2019 r. 
 

MAŁE GRANTY: 
1. „Tarnowska Noc Debaty” – Stowarzyszenie  Nowe Przestrzenie  
2. „Skrawki wspólnego nieba od Smotrycza do Dunajca” - 
Stowarzyszenie Przyjaciół Podola  
 

Zad. 1. : 
 11.06.2019 r. - 22.07.2019 r. 
Zad. 2. : 
15.07.2019 r. - 30.09.2019 r. 

 
 
W 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa i związanymi z nią ograniczeniami w kontaktach 
międzyludzkich, zrealizowano jedno zadanie.  

 

2020 r. Zadania/tytuły ofert/ organizacje pozarządowe  
 

Termin realizacji  
 

MAŁY GRANT: 
„Akademia Edukacji Hybrydowej. Szkolenia i działania wspierające 
nauczycieli tarnowskich szkół w okresie pandemii Covid-19” – 
Stowarzyszenie „Tarnowska Akademia Nauki” 
 

 
16.09.2020 r. – 11.12.2020 r. 
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Rozdział III 
WYNIKI EGZAMINÓW 
 

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty 
 

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym został przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 r. 
Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:  

1) języka polskiego  
2) matematyki  
3) języka obcego nowożytnego 
 

Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania 
ogólne i szczegółowe − z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych − określone w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. 

 
Średnie wyniki procentowe w 2020 r. w województwie małopolskim: 

Powiat, miasto 
Liczba 

zdających 
Średni wynik 
procentowy 

Kraków 5268 67.9 

Nowy Sącz 817 65.78 

wielicki 1333 63.61 

tarnowski 1784 63.57 

krakowski 2303 63.31 

myślenicki 1277 63.21 

wadowicki 1465 62.6 

Tarnów 912 62.59 

bocheński 1028 61.66 

chrzanowski 912 61.18 

suski 879 60.47 

olkuski 885 60.2 

brzeski 843 59.64 

gorlicki 1023 59.1 

miechowski 422 59.04 

oświęcimski 1268 58.84 

limanowski 1443 58.76 

nowotarski 2017 58.57 

tatrzański 641 57.81 

nowosądecki 2422 57.75 

proszowicki 425 56.65 

dąbrowski 515 55.97 
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Średnie wyniki procentowe w 2020 r. w  mieście Tarnów: 

Nazwa szkoły 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KLEMENTYNY 
HOFFMANOWEJ   

68 56 4 46 5 69 64 7 0 - - 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA 
KONARSKIEGO   

42 49 3 46 5 42 48 5 0 - - 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ   38 53 4 37 4 38 50 5 0 - - 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. TADEUSZA 
KOŚCIUSZKI   

38 65 7 43 5 38 52 5 0 - - 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KRZYSZTOFA KAMILA 
BACZYŃSKIEGO   

69 64 6 52 7 69 64 7 0 - - 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM.ORLĄT LWOWSKICH   69 69 8 57 7 69 67 7 0 - - 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ROMANA 
"SYBIRAKA" SANGUSZKI   

20 56 4 43 5 20 52 5 0 - - 

SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 
IM.M.DĄBROWSKIEJ   

13 57 5 50 6 13 64 7 0 - - 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM.STEFANA JARACZA   62 66 7 51 6 62 69 8 0 - - 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM.GEN.JÓZEFA BEMA   53 62 6 48 6 53 65 7 0 - - 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. EUGENIUSZA 
KWIATKOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1   

65 66 7 61 8 64 69 8 1 98 - 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM.JANA 
KOCHANOWSKIEGO   

74 63 6 52 7 74 59 6 0 - - 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 Z ODDZIAŁAMI 
SPORTOWYMI IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW   

63 57 5 46 5 63 61 7 0 - - 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II  
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4   

43 60 5 55 7 43 62 7 0 - - 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI 
DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA   

62 69 8 64 8 62 84 9 0 - - 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA  
W ZESPOLE SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. IGNACEGO JANA 
PADEREWSKIEGO   

5 74 9 57 7 5 78 8 0 - - 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA  
W ZESPOLE SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. IGNACEGO JANA 
PADEREWSKIEGO 

16 77 9 57 7 16 76 8 0 - - 
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 Wyniki egzaminu maturalnego 
 
Absolwenci liceów ogólnokształcących oraz techników, którzy ukończyli szkołę w 2020 r., 
obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego:  
1) w części pisemnej z:  

a. języka polskiego,  
b. matematyki,  
c. wybranego języka obcego nowożytnego  
d. wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków 

obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. 
2) Zgodnie z § 11ka ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191  
w 2020 r. nie był przeprowadzany egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz 
przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków określonych w § 11kb ust. 1 
ww. rozporządzenia. 

 
W całej Polsce do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej egzaminu 
maturalnego w terminie głównym (w czerwcu) i w terminie dodatkowym (w lipcu) 2020 roku 
przystąpiło 260 262 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 
 
Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej we wrześniu 2020 roku przystąpiło 49 611 
absolwentów. Były to osoby, które w terminie głównym (w czerwcu) i/lub w terminie dodatkowym 
(w lipcu) 2020 roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych w części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu. Tegoroczni 
absolwenci – 39 784 osoby – stanowili 80% wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej. 
 
Tab. Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych w 2020 r. – odsetek sukcesów 

 Wszyscy zdający 

w tym: 

absolwenci liceum 
ogólnokształcącego 

absolwenci 
technikum 

Liczba zdających, którzy przystąpili do 
wszystkich egzaminów obowiązkowych 260 262 100% 161 588 100% 98 674 100% 

w tym: 

osób, które zdały egzamin 212 833 81,8% 140 687 8 87,1% 72 146 73,1% 

osób, które nie zdały egzaminu 47 429 18,2% 20 901 1 12,9% 26 528 26,9% 

 
W województwie małopolskim do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części 
pisemnej egzaminu maturalnego w terminie głównym (w czerwcu) i w terminie dodatkowym  
(w lipcu) 2020 roku przystąpiło 26 021 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Do 
egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej we wrześniu 2020 roku przystąpiło 4 057 absolwentów. 
Były to osoby, które w terminie głównym (w czerwcu) i/lub w terminie dodatkowym (w lipcu) 2020 
roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części 
pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu. Tegoroczni absolwenci – 3 416 osoby 
– stanowili 84% wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej. 
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Tab. Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych w 2020 r. – odsetek sukcesów 

 Wszyscy zdający 

w tym: 

absolwenci liceum 
ogólnokształcącego 

absolwenci 
technikum 

Liczba zdających, którzy przystąpili do 
wszystkich egzaminów obowiązkowych 26 021 100% 15 256 100% 10 765 100% 

w tym: 

osób, które zdały egzamin 22 078 85% 13 623 89% 8 455 79% 

osób, które nie zdały egzaminu 3 943 15% 1 633 11% 2310 21% 

 
W mieście Tarnów do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej 
egzaminu maturalnego w 2020 r. przystąpiło 2360 tegorocznych absolwentów. 
 
W szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa do egzaminów z wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych w części pisemnej egzaminu maturalnego w 2020 r. przystąpiło 2261 tegorocznych 
absolwentów. 
 

a)  Wyniki egzaminu maturalnego z wszystkich sesji 2020  

 Liceum Ogólnokształcące – odsetek sukcesów  
(źródło: www.oke.krakow.pl). 

L.p. 

Nazwa szkoły 

Odsetek 
sukcesów 
-wyniki z 

wszystkich sesji  

Liczba 
zdających  
wszystkie 

przedmioty 
obowiązkowe 

1.  I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.K.BRODZIŃSKIEGO W TARNOWIE 100,0% 276 

2.  II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.HETMANA JANA TARNOWSKIEGO W 
TARNOWIE 

99,3% 148 

3.  III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.ADAMA MICKIEWICZA W TARNOWIE 99,6% 252 

4.  IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKÓŁ 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W TARNOWIE 

97,7% 222 

5.  V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANUSZA KORCZAKA W TARNOWIE 90,2% 132 

6.  VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TARNOWIE 82,1% 112 

7.  XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH IM. JANA SZCZEPANIKA W 
TARNOWIE 

93,6% 94 

8.  XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ARMII KRAJOWEJ W TARNOWIE 83,2% 95 

9.  XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W 
ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 Z ODDZIAŁAMI 
INTEGRACYJNYMI W TARNOWIE 

61,1% 18 

10.  XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPORTOWE W TARNOWIE, 51,5% 33 

11.  LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W 
TARNOWIE 

95,2% 21 

12.  OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ 
MUZYCZNYCH IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 

87,5% 8 

13. OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH IM. ARTURA GROTTGERA 
W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W TARNOWIE 

83,3% 12 
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 Technikum – odsetek sukcesów 
(źródło: www.oke.krakow.pl). 

L.p. 

Nazwa szkoły 
Odsetek sukcesów 

-wyniki z wszystkich 
sesji  

Liczba zdających  
wszystkie 

przedmioty 
obowiązkowe 

1.  TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM.IGNACEGO 
MOŚCICKIEGO W TARNOWIE 

92,2% 192 

2.  TECHNIKUM NR 2 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I 
USTAWICZNEGO W TARNOWIE 

45,6% 57 

3.  TECHNIKUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-
GASTRONOMICZNYCH IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W TARNOWIE 

69,9% 93 

4.  TECHNIKUM NR 4 IM. TADEUSZA TERTILA W ZESPOLE SZKÓŁ 
MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W TARNOWIE 

95,4% 153 

5.  TECHNIKUM NR 5 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I 
TECHNICZNYCH IM JANA SZCZEPANIKA W TARNOWIE 

77,5% 102 

6.  TECHNIKUM NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH 
W TARNOWIE 

58,3% 48 

7.  TECHNIKUM NR 7 W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W TARNOWIE 80,2% 86 

8.  TECHNIKUM NR 9 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-
OGRODNICZYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TARNOWIE 

46,7% 107 

 
b) Średnie wyniki szkół z przedmiotów obowiązkowych zdawanych w sesji głównej 2020 roku 

(źródło: www.oke.krakow.pl) 
 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego 2020 – Liceum Ogólnokształcące.  
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1. III Liceum Ogólnokształcące 98,2 252 61 81 91 246 83 6

2. I Liceum Ogólnokształcące 99,28 276 63 77 90 268 81 7

3.
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II 

Stopnia w ZSM 75 8 54 56 66 8

4.
IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1

93,69 222 57 63 81 218 94 3

5. II Liceum Ogólnokształcące 96,62 148 69 68 85 144 96 1

6. XVI Liceum Ogólnokształcące 71,58 95 60 39 61 92 48 3

7. VII Liceum Ogólnokształcące 71,17 111 51 49 66 108 51 3

8.
XIV Liceum Ogólnokształcące w 

ZSOiT 87,23 94 60 46 68 91 37 3

9. V Liceum Ogólnokształcące 81,82 132 55 44 76 125 66 5

10.

XX Liceum Ogólnokształcące z 

Oddziałami Integracyjnymi  w ZSO 6
41,18 17 50 34 61 15

11.

XXI Liceum Ogólnokształcące 

Sportowe 30,3 33 40 28 51 33

12. Liceum Sztuk Plastycznych w ZSP 80,95 21 60 47 80 20

13.
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk 

Pięknych w ZSP 58,33 12 63 38 63 12

14.

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w CKU w CKZiU 17,65 17 46 22 52 17

średnie wyniki z przedmiotów (%)

 

http://www.oke.krakow.pl/
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1. III Liceum Ogólnokształcące 

2. I Liceum Ogólnokształcące 

3.
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II 

Stopnia w ZSM

4.
IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1

100 1

5. II Liceum Ogólnokształcące 86 2

6. XVI Liceum Ogólnokształcące

7. VII Liceum Ogólnokształcące

8.
XIV Liceum Ogólnokształcące w 

ZSOiT

9. V Liceum Ogólnokształcące

10.

XX Liceum Ogólnokształcące z 

Oddziałami Integracyjnymi  w ZSO 6

11.

XXI Liceum Ogólnokształcące 

Sportowe

12. Liceum Sztuk Plastycznych w ZSP 76 1

13.
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk 

Pięknych w ZSP

14.

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w CKU w CKZiU

średnie wyniki z przedmiotów (%)

 
 

 
 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego 2020 – Technikum.  
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1.        Technikum Nr 1 w ZST 84,82 191 56 53 74 187 60 4

2.        Technikum Nr 4 w ZSME 90,13 152 49 59 74 148 67 2

3.        Technikum Nr 7 w ZSB 68,6 86 50 44 62 85 46 1

4.        Technikum Nr 3 w ZSEG 60,22 93 50 36 60 90 31 3

5.        Technikum Nr 5 w ZSOiT 68,63 102 56 40 67 99 64 2

6.        Technikum Nr 2 w CKZiU 35,09 57 35 31 50 57 26 1

7.        Technikum Nr 9 w ZSEO 39,62 106 41 31 51 105 39 2

8.        Technikum Nr 6 w ZSTZ 52,08 48 43 37 54 48 30 1

średnie wyniki z przedmiotów (%)
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1.        Technikum Nr 1 w ZST

2.        Technikum Nr 4 w ZSME

3.        Technikum Nr 7 w ZSB

4.        Technikum Nr 3 w ZSEG

5.        Technikum Nr 5 w ZSOiT 74 1

6.        Technikum Nr 2 w CKZiU

7.        Technikum Nr 9 w ZSEO

8.        Technikum Nr 6 w ZSTZ

średnie wyniki z przedmiotów (%)

 
 

a) Średnie wyniki szkół z przedmiotów dodatkowych zdawanych w sesji głównej 2020 roku. 
Tab. Wyniki egzaminu maturalnego – 2020 – Liceum Ogólnokształcące – przedmioty 
dodatkowe. 

 

L.P. Nazwa szkoły
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1. III Liceum Ogólnokształcące 252 68 68 56 160 68 85

2. I Liceum Ogólnokształcące 276 66 63 54 138 62 67

3.
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II 

Stopnia w ZSM
8 48 5

4. IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1 222 63 43 29 69 53 86

5. II Liceum Ogólnokształcące 148 59 68 41 44 56 29

6. XVI Liceum Ogólnokształcące 95 54 13 15 3 24 11

7. VII Liceum Ogólnokształcące 111 40 36 15 16 30 20

8. XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT 94 55 55 3 2 31 6

9. V Liceum Ogólnokształcące 132 46 53 16 11 27 18

10.
XX Liceum Ogólnokształcące z 

Oddziałami Integracyjnymi  w ZSO 6
17 46 4 8 1 20 3

11.
XXI Liceum Ogólnokształcące 

Sportowe
33 33 1 1 16 12

12. Liceum Sztuk Plastycznych w ZSP 21 56 14 10 1

13.
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk 

Pięknych w ZSP
12 58 8

14.
Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w CKU w CKZiU
17 5 2

język polski matematyka biologia
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1. III Liceum Ogólnokształcące 252 62 72 48 32 51 30

2. I Liceum Ogólnokształcące 276 60 47 61 19 39 49

3.
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II 

Stopnia w ZSM
8

4. IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1 222 31 43 33 48

5. II Liceum Ogólnokształcące 148 46 27 34 5 40 17

6. XVI Liceum Ogólnokształcące 95 11 6 15 12 15 48

7. VII Liceum Ogólnokształcące 111 21 10 17 26

8. XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT 94 19 6 16 19

9. V Liceum Ogólnokształcące 132 39 2 23 14

10.
XX Liceum Ogólnokształcące z 

Oddziałami Integracyjnymi  w ZSO 6
17 15 2

11.
XXI Liceum Ogólnokształcące 

Sportowe
33 8 11

12. Liceum Sztuk Plastycznych w ZSP 21

13.
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk 

Pięknych w ZSP
12

14.
Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w CKU w CKZiU
17 9 6

chemia fizyka geografia
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1. III Liceum Ogólnokształcące 252 48 15 61 4 51 31 51 15

2. I Liceum Ogólnokształcące 276 53 38 67 12 20 5 60 18

3.
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II 

Stopnia w ZSM
8

4. IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1 222 36 2 33 21 18 1

5. II Liceum Ogólnokształcące 148 36 14 49 2 49 3 43 5

6. XVI Liceum Ogólnokształcące 95 19 2 16 3

7. VII Liceum Ogólnokształcące 111 35 12 35 5

8. XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT 94 40 9 31 16

9. V Liceum Ogólnokształcące 132 33 7 13 1 26 6

10.
XX Liceum Ogólnokształcące z 

Oddziałami Integracyjnymi  w ZSO 6
17 64 1

11.
XXI Liceum Ogólnokształcące 

Sportowe
33 4 1

12. Liceum Sztuk Plastycznych w ZSP 21 40 15

13.
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk 

Pięknych w ZSP
12 25 2 41 9 33 1

14.
Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w CKU w CKZiU
17

historia historia sztuki informatyka wos
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III Liceum Ogólnokształcące 252 73 202 72 4

I Liceum Ogólnokształcące 276 73 221 72,5 4

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II 

Stopnia w ZSM
8 47 8

IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO1 222 60 166 90 7

II Liceum Ogólnokształcące 148 64 126 58 2

XVI Liceum Ogólnokształcące 95 52 24 26 1

VII Liceum Ogólnokształcące 111 43 65

XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT 94 50 47 18 1

V Liceum Ogólnokształcące 132 48 106 58,8 5

XX Liceum Ogólnokształcące z 

Oddziałami Integracyjnymi  w ZSO 6
17 51 7

XXI Liceum Ogólnokształcące 

Sportowe
33 34 15

Liceum Sztuk Plastycznych w ZSP 21 59 16

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk 

Pięknych w ZSP
12 58 5

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w CKU w CKZiU
17 35 10

język angielski język niemiecki język rosyjski

 



  

___________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
 

- 41 - 

Tab. Wyniki egzaminu maturalnego – 2020 – Technikum  
– przedmioty dodatkowe. 
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1.        Technikum Nr 1 w ZST 191 49 20 17 70 25 2

2.        Technikum Nr 4 w ZSME 152 33 25 20 85 40 1

3.        Technikum Nr 7 w ZSB 86 30 1 10 26

4.        Technikum Nr 3 w ZSEG 93 62 8 7 2 26 18

5.        Technikum Nr 5 w ZSOiT 102 47 33 3 3

6.        Technikum Nr 2 w CKZiU 57 27 4 9 3

7.        Technikum Nr 9 w ZSEO 106 24 37 13 10 28 12

8.        Technikum Nr 6 w ZSTZ 48 31 7 4 10 13 2

język polski matematyka biologia
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1.        Technikum Nr 1 w ZST 191 29 28 30 16 13 29

2.        Technikum Nr 4 w ZSME 152 28 20 19 9

3.        Technikum Nr 7 w ZSB 86 8 4 13 48

4.        Technikum Nr 3 w ZSEG 93 11 54

5.        Technikum Nr 5 w ZSOiT 102 73 1 16 33

6.        Technikum Nr 2 w CKZiU 57 7 25

7.        Technikum Nr 9 w ZSEO 106 6 2 8 35

8.        Technikum Nr 6 w ZSTZ 48 20 1 7 1 9 14

chemia fizyka geografia
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1.        Technikum Nr 1 w ZST 191 26 8 28 1 17 12 25 1

2.        Technikum Nr 4 w ZSME 152 48 9 19 14 33 3

3.        Technikum Nr 7 w ZSB 86 54 1 8 2

4.        Technikum Nr 3 w ZSEG 93 34 4 1

5.        Technikum Nr 5 w ZSOiT 102 9 3 28 4 11 4

6.        Technikum Nr 2 w CKZiU 57 30 2 37 3

7.        Technikum Nr 9 w ZSEO 106 26 2 9 3

8.        Technikum Nr 6 w ZSTZ 48 15 1

historia historia sztuki informatyka wos
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1.        Technikum Nr 1 w ZST 191 50 117 39,5 4

2.        Technikum Nr 4 w ZSME 152 52 98 26 1

3.        Technikum Nr 7 w ZSB 86 45 33 16 1

4.        Technikum Nr 3 w ZSEG 93 55 26 34 1

5.        Technikum Nr 5 w ZSOiT 102 54 43

6.        Technikum Nr 2 w CKZiU 57 30 28

7.        Technikum Nr 9 w ZSEO 106 40 37

8.        Technikum Nr 6 w ZSTZ 48 33 25

język angielski język niemiecki język rosyjski

 
 
 
 



 

 

___________________________________________________________________________ 

Tarnów 2020  

 Wyniki Matury Międzynarodowej 
 

W 2020 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie odbyły się już po raz ósmy egzamin 
Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate. 35 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego, 
którzy w latach 2018-2019 i 2019-2020 realizowali Program Dyplomowy, otrzymało  pełny dyplom 
dwujęzyczny: Full Bilingual Diploma International Baccalaureate . 
Najwyższy uzyskany wynik to 43pkt  czyli 96% punktów możliwych do zdobycia. 

 
Średni wynik uzyskany przez naszych abiturientów to 35 pkt czyli 78%. Średnia ocen to 5.6. 
Nasi uczniowie uzyskali wyniki bardzo zbliżone do średnich światowych lub  wyniki wyższe niż wynosi 
średnia światowa: 

 

Przedmiot i poziom 
Średnia 

uzyskanych 
ocen 

Średnia 
światowa 

Język polski SL 5,33 5,73 

Język polski HL 5,80 5,97 

Język angielski HL 6,49 6,02 

Język francuski SL 6,33 5,07 

Język rosyjski 
ab initio 

6,67 5,59 

Geografia SL 5,67 4,96 

Geografia HL 5,60 5,40 

Historia SL 5,00 4,69 

Historia HL 5,67 5,05 

Psychologia SL 6,06 4,76 

Psychologia HL 6,14 5,18 

Biologia SL 4,25 4,44 

Biologia HL 5,11 4,71 

Chemia HL 5,36 4,91 

Fizyka HL 5,67 5,28 

Fizyka SL 6,50 4,69 

Matematyka SL 5,25 4,79 

Matematyka studies 4,50 4,45 
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 Wyniki egzaminu zawodowego 
 

Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy,  do którego  
obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 
2019 r. 
Dla osób, które kształcą się lub kształciły wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 
2012 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2012 (egzamin potwierdzający kwalifikacje  
w zawodzie). 
Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 r., 
przeprowadzany jest  egzamin w formule 2017 (egzamin potwierdzający kwalifikacje  
w zawodzie). 
Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r., 
przeprowadzany jest  egzamin w formule 2019 (egzamin zawodowy). 
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. Składa 
się z części pisemnej i części praktycznej. Część pisemna egzaminu mogła być przeprowadzona  
z wykorzystaniem: − systemu elektronicznego lub − arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. 
Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa. 

 
Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje   świadectwo 
potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową. 
Osoba, która posiada świadectwa  potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w  danym 
zawodzie oraz posiada  odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom  potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu  potwierdzającego  kwalifikacje 
zawodowe dołącza się  Europass – Suplement do Dyplomu  Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, 
który stanowi uzupełnienie informacji zawartych  w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze 
zrozumienie, przede wszystkim przez  pracodawców i instytucje zagraniczne. 
Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne. 
Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje informację  
o wynikach. 
 

i. Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Formuła 2012 
(kształcenie według podstawy programowej z 2012 r.)  
-w sesji styczeń/luty 2020 r. 

 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym 
przeprowadzany jest dla uczniów i absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół 
policealnych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej  niż 1 września 2012 r., ale nie później niż 
31sierpnia 2017 r. lub przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego.   
Terminy przeprowadzenia egzaminu zawodowego ustalone zostały przez Dyrektora Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej: − część pisemna - w dniu 10 stycznia 2020 roku, − część praktyczna – od 9 
stycznia do 15 lutego 2020 roku. 
 
W województwie małopolskim: 
Egzamin przeprowadzono w 132 kwalifikacjach – dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, 
eksternów oraz absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych.  
Do egzaminu w zawodzie przystąpiło na terenie woj. małopolskiego, 14594 zdających, w tym do obu 
części egzaminu – 12637 zdających. 
Świadectwa kwalifikacyjne otrzymało 81,55% zdających spośród wszystkich, którzy przystąpili do obu 
części egzaminu.  
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Wyniki ogólne egzaminu z kwalifikacji w szkołach w Tarnowie, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Miasta Tarnowa są ujęte szczegółowo w tabeli poniżej (uwzględniono wyniki uczniów 
przystępujących do obu części egzaminu po raz pierwszy): 
 
Tab. Wyniki ogólne egzaminu z kwalifikacji w Technikum (uwzględniono wyniki uczniów 
przystępujących do obu części egzaminu po raz pierwszy) 
 

L.p. Szkoła 
Oznaczenie 
kwalifikacji 

Przystąpiło do 
obu części 

egzaminu po 
raz pierwszy 

Zdało 
część 

pisemną 

Zdało część 
praktyczną 

Otrzymało 
świadectwo 

kwalifikacyjne 

Średnia 
zdawalność  

w 
województwie 

liczba liczba % liczba % liczba % % 

1. 1
. 

Technikum Nr 1  
w ZST 

A.25 25 25 100 23 92,0 23 92,0 85,9 

A.56 14 13 92,9 9 64,3 9 64,3 73,1 

A.60 26 21 80,8 26 100 21 80,8 81,6 

E.14 65 64 98,5 56 86,2 56 86,2 80,5 

E. 20 29 28 96,6 11 37,9 11 37,9 48,2 

E. 24 23 23 100 11 47,8 11 47,8 53,2 

M. 44 15 15 100 15 100 15 100,0 82,7 

2.  
Technikum Nr 2 
w CKZiU 

A.32 24 23 95,8 20 83,3 20 83,3 87,5 

E.07 1 0 0 1 100 0 0 50,0 

E.24 15 6 40 0 0 0 0 53,2 

M.42 27 27 100,0 22 81,5 22 81,5 93,6 

3.  
Technikum Nr 3 
w ZSEG 

A.36 19 19 100,0 19 100,0 19 100,0 93,9 

T.12 27 27 100,0 25 92,6 25 92,6 81,4 

T.15 66 63 95,5 63 95,5 61 92,4 88,4 

4.  
Technikum Nr 4 
w ZSME 

E.14 59 59 100,0 50 84,7 50 84,7 80,5 

E.19 33 33 100,0 8 24,2 8 24,2 68,0 

E.20 44 43 97,7 29 65,9 29 65,9 48,2 

E.24 19 19 100,0 17 89,5 17 89,5 53,2 

5.  
Technikum Nr 5 
w ZSOiT 

A.25 25 25 100,0 22 88,0 22 88,0 85,9 

A.27 31 31 100,0 31 100,0 31 100,0 97,6 

A.50 24 23 95,8 20 83,3 19 79,2 90,8 

A.74 26 26 100,0 21 80,8 21 80,8 86,0 

6.  
Technikum Nr 6 
w ZSTZ 

A.23 31 31 100,0 24 77,4 24 77,4 77,8 

M.42 28 28 100,0 28 100 28 100 93,6 

7.  
Technikum Nr 7 
w ZSB 

B.22 24 24 100,0 15 62,5 15 62,5 57,3 

B.30 38 38 100,0 16 42,1 16 42,1 64,1 

B.36 19 19 100,0 19 100 19 100 89,1 

8.  
Technikum Nr 9 
w ZSEO 

A.36 19 16 84,2 16 84,2 15 78,9 93,9 

M46 15 15 100,0 13 86,7 13 86,7 83,6 

R18 8 8 100,0 3 37,5 3 37,5 37,5 
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R.22 16 16 100,0 15 93,8 15 93,8 85,6 

T.12 25 25 100,0 16 64,0 16 64,0 81,4 

T.14 14 14 100,0 13 92,9 13 92,9 93,3 

T.15 22 20 90,9 20 90,9 19 86,4 88,4 

 
Tab. Wyniki ogólne egzaminu z kwalifikacji w instytucjach organizujących kwalifikacyjne kursy 
zawodowe (uwzględniono wyniki absolwentów przystępujących do obu części egzaminu po raz 
pierwszy) 

L.p. 
Nazwa 

organizatora 
kursu  

Oznaczenie 
kwalifikacji 

Przystąpiło do 
obu części 

egzaminu po 
raz pierwszy 

Zdało część 
pisemną 

Zdało część 
praktyczną 

Otrzymało 
świadectwo 

kwalifikacyjne 

Średnia 
zdawalność  

w 
województwie 

liczba liczba % liczba % liczba % % 

1. 1
. 

Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego  
i Ustawicznego  

A.19 1 0 0 1 100,0 0 0,0 66,7 

B.03 16 16 100,0 16 100,0 16 100,0 100,0 

 
ii. Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  

(kształcenie według podstawy programowej z 2012 r.) w sesji czerwiec/lipiec 2020 r.  
 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym 
przeprowadzany jest dla uczniów i absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół 
policealnych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej  niż 1 września 2012 r., ale nie później niż 31 
sierpnia 2017 r. lub przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego.   
Terminy przeprowadzenia egzaminu zawodowego ustalone zostały przez Dyrektora Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej: część pisemna - w dniu 23 czerwca 2020 roku, część praktyczna – od 22 
czerwca do 9 lipca 2020 roku. 

 
W województwie małopolskim: 

Egzamin przeprowadzono w 119 kwalifikacjach – dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, 
eksternów oraz absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 
Do egzaminu w zawodzie przystąpiło na terenie woj. małopolskiego, 3291 zdających, w tym do obu 
części egzaminu – 1231 zdających. 
Świadectwa kwalifikacyjne otrzymało 74,25% zdających spośród wszystkich, którzy przystąpili do obu 
części egzaminu. 
 

 
 
Wyniki ogólne egzaminu z kwalifikacji w szkołach w Tarnowie, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Miasta Tarnowa są ujęte szczegółowo w tabeli poniżej (uwzględniono wyniki uczniów 
przystępujących do obu części egzaminu po raz pierwszy): 
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Tab. Wyniki ogólne egzaminu z kwalifikacji w szkołach (uwzględniono wyniki uczniów 
przystępujących do obu części egzaminu po raz pierwszy) 

L.p. Szkoła 
Oznaczenie 
kwalifikacji 

Przystąpiło do 
obu części 

egzaminu po 
raz pierwszy 

Zdało część 
pisemną 

Zdało część 
praktyczną 

Otrzymało 
świadectwo 

kwalifikacyjne 

Średnia 
zdawalność  

w województwie 

liczba liczba % liczba % liczba % % 

1.  
Technikum Nr 9 
w ZSEO 

R.22 1 0 0,0 1 0,0 0 0,0 50,0 

 
 
Tab. Oznaczenia i nazwy kwalifikacji (kształcenie według podstawy programowej z 2012 r.) 
 

Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji 
Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji 

A.19 
Wykonywanie zabiegów 
fryzjerskich 

E.07 
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

A.23 Projektowanie fryzur E.14 
Tworzenie aplikacji internetowych i baz 
danych oraz administrowanie bazami  

A.25 
Wykonywanie i realizacja 
projektów multimedialnych 

E.19 
Projektowanie i programowanie urządzeń i 
systemów mechatronicznych 

A.27 
Organizacja i prowadzenie 
kampanii reklamowej 

E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych 

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

E.24 
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji 
elektrycznych 

A.36 Prowadzenie rachunkowości M.42  
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi 
pojazdów samochodowych 

A.50 
Organizacja i prowadzenie 
procesów przetwarzania drewna 

M.44 
Organizacja i nadzorowanie procesów 
produkcji maszyn i urządzeń 

A.56 
Organizacja i kontrolowanie 
procesów technologicznych w 
przemyśle chemicznym 

M.46 
Eksploatacja systemów mechatronicznych  
w rolnictwie 

A.60 Wykonywanie badań analitycznych R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 

A.74 

Organizacja procesów 
wytwarzania wyrobów 
odzieżowych 

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

B.03 

Wykonywanie płaszczy 
ochronnych z blachy oraz 
konstrukcji wsporczych  
i nośnych izolacji 
przemysłowych 

T.12 
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie 

B 22 
Eksploatacja urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 

T. 14 
Prowadzenie informacji turystycznej oraz 
sprzedaż usług turystycznych 

B. 30 
Sporządzanie kosztorysów oraz 
przygotowywanie dokumentacji 
przetargowej 

T.15 
Organizacja żywienia i usług 
gastronomicznych 

B.36 
Wykonywanie prac geodezyjnych 
związanych z katastrem i 
gospodarką nieruchomościami 
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iii. Informacja o wynikach egzaminu zawodowego Formuła 2017 (kształcenie według 
podstawy programowej z 2017 r.)  

-w sesji styczeń/luty 2020 r. 
 

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zwanego egzaminem zawodowym 
przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym 
przed 1 września 2019 r. i w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r. 
przystąpili: uczniowie dotychczasowego czteroletniego technikum, branżowych szkół I stopnia, oraz 
uczniowie i słuchacze szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie w latach szkolnych 2017/2018 
i 2018/2019 i realizowali podstawę programową z 2017 r. 
 
Tab. Wyniki ogólne egzaminu w Technikum  

Szkoła 
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Technikum Nr 1 
w ZST 

AU.59 1 0% 4 100% 1 0% 

Technikum Nr 2 
w CKZiU 

AU.22 0   8 38% 5 0% 

Technikum Nr 3 
w ZSEG 

AU.35 1 100% 0   0   

TG.12 26 100% 26 96% 26 96% 

Technikum Nr 5 
w ZSOiT 

AU.14 19 100% 19 100% 19 100% 

AU.29 0   1 100% 0   

Technikum Nr 9 
w ZSEO 

AU.35 2 100% 0   0   

TG.12 1 100% 4 50% 3 33% 

TG.14 0   9 44% 5 0% 

 
Tab. Wyniki ogólne egzaminu w Szkole Policealnej 
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Szkoła Policealna Nr 8 w CKU 
w Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego  

MS.12 0   3 33% 2 0% 

MS.12 10 90% 10 20% 10 20% 
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iv. Informacja o wynikach egzaminu zawodowego Formuła 2017 (kształcenie według 
podstawy programowej z 2017 r.)  

-w sesji czerwiec/lipiec 2020 r. 
 

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zwanego egzaminem zawodowym 
przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym 
przed 1 września 2019 r. i w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r. 
przystąpili: uczniowie dotychczasowego czteroletniego technikum, branżowych szkół I stopnia, oraz 
uczniowie i słuchacze szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie w latach szkolnych 2017/2018  
i 2018/2019 i realizowali podstawę programową z 2017 r. 
 
Tab. Wyniki ogólne egzaminu w Technikum  
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Technikum Nr 1  
w ZST 

AU.08 17 94% 17 100% 94% 

AU.23 16 94% 16 82% 82% 

AU.59 30 90% 30 73% 73% 

EE.03 27 93% 27 96% 89% 

EE.05 24 58% 24 50% 42% 

EE.08 71 86% 67 31% 31% 

MG.20 18 100% 18 100% 100% 

Technikum Nr 2 
w CKZiU 

AU.22 34 85% 38 56% 56% 

MG.18 19 74% 19 95% 74% 

MG.20 20 75% 18 80% 65% 

Technikum Nr 3  
w ZSEG 

AU.20 16 100% 16 100% 100% 

AU.35 50 100% 50 96% 96% 

TG.07 50 100% 50 100% 100% 

TG.12 0 0% 1 100% 100% 

Technikum Nr 4  
im. Tadeusza Tertila w ZSME 

EE.02 57 100% 57 96% 96% 

EE.03 25 92% 25 100% 96% 

EE.05 22 64% 22 77% 50% 
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EE.08 65 95% 65 98% 97% 

Technikum Nr 5  
w ZSOiT 

AU.15 21 100% 21 100% 100% 

AU.23 27 100% 27 85% 85% 

AU.29 32 100% 32 94% 94% 

Technikum Nr 6  
w ZSTZ 

AU.21 47 91% 47 100% 91% 

MG.18 25 88% 25 100% 88% 

Technikum Nr 7  
w ZSB 

BD.04 18 100% 17 94% 94% 

BD.05 11 100% 11 100% 100% 

BD.29 20 90% 19 95% 95% 

BD.31 17 94% 17 100% 94% 

Technikum Nr 9  
w ZSEO 

AU.35 24 88% 24 79% 75% 

RL.21 19 62% 19 48% 33% 

TG.07 25 88% 25 100% 88% 

TG.12 23 82% 24 82% 82% 

TG.14 27 72% 31 50% 47% 

 
Tab. Wyniki ogólne egzaminu w Branżowej Szkole I Stopnia  
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Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w 
CKZiU 

BD.06 30 73% 28 93% 70% 

EE.05 16 19% 15 63% 13% 

MG.18 22 61% 22 91% 61% 

MG.20 25 44% 24 80% 40% 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w 
ZSEG 

TG.04 24 92% 24 100% 96% 

TG.07 23 88% 23 96% 92% 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 w 
ZSTZ 

MG.18 4 100% 4 100% 100% 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w BD.04 20 85% 19 95% 80% 
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ZSB 
BD.05 10 80% 10 100% 80% 

BD.14 11 25% 11 92% 25% 

Branżowa Szkoła Specjalna I 
Stopnia dla Niesłyszących  
i Słabo Słyszących w ZSSNiSS 

TG.04 2 50% 2 100% 50% 

TG.07 4 100% 4 100% 100% 

Branżowa Szkoła Specjalna I 
stopnia w SOSW 

BD.04 1 0% 1 50% 0% 

TG.04 2 100% 2 100% 100% 

 
Tab. Wyniki ogólne egzaminu w Szkole Policealnej 
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Szkoła Policealna Nr 8 w CKU 
w CKZiU 

AU.68 0 0% 0 0% 0% 

MS.12 0 0% 2 0% 0% 

 
Tab. Wyniki ogólne egzaminu w instytucjach organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe  
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Centrum Kształcenia Zawodowego MG.12 14 74% 15 79% 68% 

Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego  

BD.02 23 100% 23 100% 100% 

MG.12 21 64% 20 91% 59% 

 
Tab. Oznaczenia i nazwy kwalifikacji (kształcenie według podstawy programowej z 2017 r.) 

Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji 
Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji 

AU.08 
Obsługa maszyn i urządzeń 
przemysłu chemicznego 

BD.29 
Wykonywanie i 
kontrolowanie robót 
konstrukcyjno-budowlanych 

AU.14 
Projektowanie i wytwarzanie 

wyrobów odzieżowych 
BD.31 

Wykonywanie pomiarów 
sytuacyjnych, 
wysokościowych i 
realizacyjnych oraz 
opracowywanie wyników tych 
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pomiarów 

AU.15 
Wytwarzanie wyrobów 
stolarskich 

EE.02 
Montaż, uruchamianie i 
konserwacja urządzeń i 
systemów mechatronicznych 

AU.20 Prowadzenie sprzedaży EE.03 
Montaż oraz instalowanie 
układów i urządzeń 
elektronicznych 

AU.21 
Wykonywanie zabiegów 
fryzjerskich 

EE.05 

Montaż, uruchamianie i 
konserwacja instalacji, 
maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

AU.22 Obsługa magazynów EE.08 
Montaż i eksploatacja 
systemów komputerowych, 
urządzeń peryferyjnych i sieci 

AU.23 
Rejestracja, obróbka i 
publikacja obrazu 

MG.12 

Obsługa, diagnozowanie oraz 
naprawa elektrycznych i 
elektronicznych układów 
pojazdów samochodowych 

AU.29 
Sprzedaż produktów i usług 

reklamowych 
MG.18 

Diagnozowanie i naprawa 
podzespołów i zespołów 
pojazdów samochodowych 

AU.35 
Planowanie i prowadzenie 
działalności w organizacji 

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

AU.59 
Przygotowywanie sprzętu, 

odczynników chemicznych i 
próbek do badań analitycznych 

MS.12 
Zarządzanie bezpieczeństwem 
w środowisku pracy 

AU.68 
Obsługa klienta w jednostkach 
administracji 

RL.21 

Projektowanie, urządzanie i 
pielęgnacja roślinnych 
obiektów architektury 
krajobrazu 

BD.02 

Wykonywanie płaszczy 
ochronnych z blachy oraz 
konstrukcji wsporczych i 
nośnych izolacji przemysłowych 

TG.04 
Produkcja wyrobów 
cukierniczych 

BD.04 
Wykonywanie robót 
montażowych, okładzinowych i 
wykończeniowych 

TG.07 
Sporządzanie potraw i 
napojów 

BD.05 

Wykonywanie robót 
związanych z budową, 
montażem i eksploatacją sieci 
oraz  instalacji sanitarnych 

TG.12 
Planowanie i realizacja usług 
w recepcji 

BD.06 
Wykonywanie izolacji 
przemysłowych 

TG.14 
Planowanie i realizacja imprez 
i usług turystycznych 

BD.14 
Wykonywanie robót 
murarskich i tynkarskich 

  

 
Powyższe wyniki egzaminów zewnętrznych uzyskano ze strony internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Krakowie. 
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ROZDZIAŁ IV 
DZIAŁANIA NA RZECZ UCZNIA 
 

1. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
 

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 2019 r. zadanie w zakresie dowożenia uczniów do szkół było realizowane dla dzieci z Przedszkola 
Publicznego Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11, Szkoły 
Podstawowej Nr 18, Szkoły Podstawowej Nr 3 Szkoły Podstawowej Nr 9, I Liceum 
Ogólnokształcącego, XXI Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Od-
działami Integracyjnymi, Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących oraz 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Łączna kwota wydatkowana przez gminę na ten cel 
w 2019 r. wyniosła 552.817,37 zł. 
 
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. Chyszowskiej 3 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.  
 
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: 
1) rodzicami uczniów, 
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 
3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 
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4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci  

i młodzieży. 
 

W roku szkolnym 2019/2020 zatrudnionych nauczycieli specjalistów w przedszkolach, szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa było:  
1) logopedów – 33,82 etatu,  
2) psychologów – 35,03 etatu,  
3) pedagogów – 46,85 etatu,  
4) nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne – 76,44 etatu, 
5) terapeutów pedagogicznych – 7,68 etatu, 
6) doradców zawodowych – 2,80 etatu. 

 
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 2019/2020 funkcjonowały: oddziały integracyjne, 
specjalne/autystyczne i oddziały dla uczniów z wadami słuchu - szczegółowe informacje w poniższych 
tabelach. 
 
Tab. Nadzorowane przez miasto placówki zajmujące się szkolnictwem specjalnym w latach  
2018/2019 i 2019/2020. 

Szkoły/Przedszkola 2018/2019 2019/2020 Uwagi 

Oddziały integracyjne 

Funkcjonują w czterech przedszkolach (nr 1, 14, 18  
i 35), trzech szkołach podstawowych (nr 3, 9, 11) oraz 
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6. 

liczba oddziałów 53 48 

liczba uczniów ogółem 881 809  

liczba uczniów 
niepełnosprawnych 

220 191 

Oddziały specjalne dla uczniów autystycznych i dzieci 
z innymi niepełnosprawnościami (sprzężenia) 

Oddziały specjalne dla uczniów autystycznych i dzieci  
z innymi niepełnosprawnościami (sprzężenia) istnieją 
w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Tarnowie. 

liczba oddziałów 23 
 

4  

liczba uczniów 
niepełnosprawnych 

75 13  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Przedszkole Specjalne:  
- 5 oddziałów dla dzieci z autyzmem 
i niepełnosprawnością sprzężoną  (17 dzieci)  
Szkoła Podstawowa Specjalna: 
- 14 oddziałów dla dzieci z autyzmem 
i niepełnosprawnością sprzężoną (48 uczniów) 
- 13 oddziałów dla dzieci z różnymi 
niepełnosprawnościami w tym niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub 
znacznym,  z niepełnosprawnością ruchową, 
z autyzmem i zespołem Aspergera (68 uczniów) 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy: 
- 5 oddziałów dla uczniów z autyzmem 
i niepełnosprawnościami sprzężonymi (25 uczniów) 
-4 oddziały z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym (22 uczniów) 
Branżowa Szkoła Specjalna  I Stopnia: 
- 3 oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością 
w stopniu lekkim - 19 uczniów w tym 2 uczniów 
z niepełnosprawnością sprzężoną (autyzm, 
niepełnoprawność ruchowa.) 

liczba oddziałów 51 44 

liczba uczniów 230 199 

liczba wychowanków 
w internacie 

42 42 
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Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących  
i Słabo Słyszących 

 
liczba oddziałów 11 17 

liczba uczniów 50 53 

Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych 

W ZSSP funkcjonują oddziały specjalne dla dzieci  
i uczniów chorych, nauka przy łóżku dziecka. W roku 
szkolnym 2019/2020 w ZSSP funkcjonuje 6 oddziałów: 
1 oddz. przedszkola specjalnego oraz 5 oddziałów 
szkoły podstawowej.  

liczba oddziałów 6  

liczba uczniów 1309* 749* 

* Rzeczywista liczba uczniów, która przewinęła się przez Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie. 

 
 

Tab. Działania Gminy Miasta Tarnowa w zakresie kształcenia specjalnego w latach 2018 i 2019. 

Działania 2018 2019 Uwagi 

Skierowania do wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka 

42  

*Liczba opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju wydanych przez Poradnie Pedagogiczno-
Psychologiczną w 2019 r. (obecnie Wydział Edukacji nie 
wydaje skierowań do wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka) 

Skierowania do nauczania 
indywidualnego 

106 106 
Na podstawie orzeczeń do kształcenia specjalnego 
wydanych przez PPP i wniosków rodziców. 

Skierowania do oddziałów 
integracyjnych 

  

Na podstawie orzeczeń do kształcenia specjalnego 
wydanych przez PPP w Tarnowie i wniosków rodziców.  liczba rozpatrywanych spraw 52 60 

liczba skierowań 52 60 

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 3 4 

skierowania do nauczania 
indywidualnego 

2 0 

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 36 39 

skierowania do zajęć 
rewalidacyjnych. 

10 12 

skierowania do nauczania 
indywidualnego 

3 7 

Resocjalizacja i socjoterapia   Kierowanie do MOW w Polsce - na podstawie orzeczenia 
Sądu Rejonowego Wydział III Rodzinny i Nieletnich w 
Tarnowie. Kierowanie do MOS na terenie kraju – 
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 kwalifikuje wniosek w miarę wolnych 
miejsc w ośrodku i wydaje skierowanie. 

liczba rozpatrywanych spraw 18 26 

skierowania do Młodzieżowych 
Ośrodków Wychowawczych (MOW) 

10 13 

skierowania do Młodzieżowych 
Ośrodków Socjoterapii (MOS) - 

wydane przez właściwych starostów 
prowadzących takie ośrodki, na 
podstawie wniosków rodziców 

2 9 
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Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w roku szkolnym 2019/2020 realizowana była w formie: zajęć 
rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacji indywidualnej, zajęć 
specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, zajęć związanych 
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, 
gimnastyki korekcyjnej, innych: warsztaty, porady i konsultacje. Wymienione formy zajęć pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa były 
realizowane przez nauczycieli z wykorzystaniem przydzielonych przez organ prowadzący 
dodatkowych godzin. Ponadto w trakcie roku szkolnego organ prowadzący przyznaje dodatkowe 
godziny na realizację nauczania indywidualnego, indywidualny programu i toku nauki. Miasto stara 
się rozsądnie sprostać rosnącym potrzebom. Istotną rolę w tym zakresie odgrywają dwie 
funkcjonujące w Tarnowie miejskie poradnie pełniące rolę koordynującą, doradczą, szkoleniową oraz 
udzielają pomocy psychologicznej i terapeutycznej. Pałac Młodzieży wspiera dzieci i rodziców  
w zakresie różnorodnych form organizacji wolnego czasu, proponując na rzecz niepełnosprawnych 
m.in. arteterapię, zajęcia grupowe i indywidualne uczące radzenia sobie z trudnościami, słabościami, 
emocjami; udzielanie wsparcia; poznanie technik wzmacniania poczucia własnej wartości. 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką, której głównym celem jest 
wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy adekwatnej 
do potrzeb. Oferta poradni skierowana jest również do rodziców, nauczycieli, pedagogów i innych 
osób zaangażowanych w rozwój i wychowanie dzieci. 
W poradni zatrudnieni są specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, oligofrenopedagodzy, 
surdopedagodzy, tyflopedagodzy, logopedzi, neurologopedzi, surdologopedzi, neuroterapeuci  
i doradcy zawodowi. 
Poradnia współpracuje ze wszystkimi placówkami oświatowo-wychowawczymi w Tarnowie, prowadzi 
działalność diagnostyczną, terapeutyczną i profilaktyczną.  
 
W poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje m.in.: 

1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i uczniów niesłyszących, 
słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, niepełnosprawnych ruchowo, w tym z afazją, 
niepełnosprawnych intelektualnie, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem  społecznym, 

2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, 
3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, 
4) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 
5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

 
W zasięgu działania poradni znajduje się około 24 tysiące potencjalnych podopiecznych. W roku 

szkolnym 2019/2020 poradnia wykonała 2997 diagnoz specjalistycznych, wydała 839 opinii. 
Przesiewowo przebadano psychologicznie 627 sześciolatków. Odbyło się 18 posiedzeń Zespołu 
Orzekającego, wydano 281 orzeczeń, w tym 188 kwalifikujących do różnych form kształcenia 
specjalnego dzieci i uczniów: 
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – 36 
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 22 
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) – 3 
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 44 
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – 31 
- niesłyszących i słabosłyszących – 11 
- niewidomych i słabowidzących – 6 
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – 31 
- dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 4 
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Wydano 93 orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego oraz 34 opinie o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka.  
Ponadto wydano pisemne opinie między innymi w sprawach: 
- zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – 8 
- odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego – 42 
- dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia oraz objęcia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną - 468 
- specyficznych trudnościach w uczeniu się – 167 
- udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki – 4 
- inne opinie związane z kształceniem i wychowaniem dziecka – 75. 
 
Ponadto poradnia współpracuje z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi 
w środowisku lokalnym zajmującymi się świadczeniem i organizacją pomocy dla dzieci i młodzieży. 
W poradni działa II Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w skład którego wchodzą 
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i neurologopedzi. 
 
Poradnia pełni także rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie 
Gminy Miasta Tarnowa, realizującego program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.  
W ramach programu dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 
otrzymują bezpłatnie dodatkowe usługi fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów specjalnych, 
logopedów i innych specjalistów. W roku szkolnym 2019/2020 z programu korzystało 88 dzieci i ich 
rodzin.  
 
Udzielanie pomocy przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w roku szkolnym 2019/2020: 
1) pomoc dzieciom i młodzieży 
Opieka terapeutyczna była realizowana w ramach: 
- zajęć logopedycznych – 299 dzieci 
- zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – 400 dzieci i uczniów 
- terapii EEG Biofeedback – przeprowadzono 750 treningów, 
- terapii psychologicznej – 67 dzieci/uczniów 
- terapii Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – 18 dzieci. 
 
Pracownicy poradni realizowali na terenie poradni, szkół i przedszkoli programy profilaktyczno-
edukacyjne oraz warsztaty, którymi objęto ogółem 1123 uczniów. Były to następujące działania:  
- dla uczniów szkół podstawowych program „3 x Z – Zakuć-Zdać-Zapamiętać”, „Zasady zdrowej 
rywalizacji”, „Integracja zespołu klasowego”, „Efektywne metody uczenia się”, Młody geniusz  
w podstawówce”, 
- dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Jak radzić sobie ze stresem”, „Depresja i radzenie sobie 
z emocjami”, „Stres przed maturą”, 
- prowadzono terapię grupową dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 
- w trakcie ferii zimowych zorganizowano VII edycję „Kreatywnej Akademii Zimowej” - zajęcia 
psychoedukacyjne dla uczniów szkół podstawowych. 
Z zakresu poradnictwa zawodowego przeprowadzono diagnozy specjalistyczne oraz indywidualne 
porady zawodowe. Zorganizowano zajęcia grupowe realizowane na terenie poradni i poza poradnią, 
aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu oraz zajęcia i warsztaty w ramach Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery, a także „Drogi do kariery. Część pierwsza – przedsiębiorczość z Chłopską Szkołą 
Biznesu. Część druga – zagrożenia na drodze do kariery” – 47 spotkań w szkołach podstawowych  
i ponadpodstawowych oraz warsztaty „Poznanie siebie”. 
Działaniami z zakresu doradztwa zawodowego objęto łącznie 1176 uczniów. 
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2) pomoc rodzicom 
Pracownicy poradni przeprowadzili na terenie placówek oświatowych szereg prelekcji i konsultacji 
dla rodziców. Na terenie poradni zrealizowano m.in. dwie edycje zajęć warsztatowych pod nazwą 
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Systematycznie są prowadzone grupy wsparcia:  
- dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 
- dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym, 
- dla rodziców dzieci z FAS,  
- dla rodziców dzieci powracających z zagranicy, 
- dla rodziców – uczestników „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”.  
Pracownicy poradni na bieżąco przekazywali porady dotyczące postępowania postdiagnostycznego 
dzieci i młodzieży, udzielali porad i konsultacji. 
  
3) pomoc nauczycielom 
Pracownicy poradni w ciągu roku szkolnego 2019/2020 realizowali cykliczne spotkania dla 
pedagogów szkół i doradców zawodowych dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Uczestniczyli w opracowaniu i modyfikowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-
Terapeutycznych dla uczniów. Prowadzili szkolenia rad pedagogicznych zgodnie ze zgłaszanymi 
zagadnieniami m.in. praca z uczniem ze spektrum autyzmu ze szczególnym uwzględnieniem zespołu 
Aspergera, pomoc dziecku krzywdzonemu, uwaga i jej funkcjonowanie u dzieci, interpretacja opinii  
i orzeczeń, specyfika i trudności rozwojowe osób w wieku 14-16 lat, przeciwdziałanie depresji, 
próbom samobójczym i samobójstwom.  
Na terenie poradni przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli pt. „Mutyzm wybiórczy – pomoc 
dziecku w przedszkolu”, „Mutyzm wybiórczy – pomoc dziecku w szkole”. 
W ramach sieci współpracy i wspomagania zorganizowano spotkania informacyjno-warsztatowe  
z dyrektorami przedszkoli oraz z dyrektorami i pedagogami szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych nt. ”Uczeń zdolny – diagnoza, organizacja edukacji i formy wsparcia”. 
Pracownicy systematycznie kontaktowali się z nauczycielami i pedagogami w objętych opieką 
placówkach oświatowych w celu udzielania porad, konsultacji dotyczących oddziaływań 
psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznych. 
  
Ponadto poradnia realizuje zadania na rzecz środowiska i organizacji społecznych, takie jak: 
- udział w wywiadach i audycjach w lokalnym radiu, 
- praca w Zespole Interdyscyplinarnym MOPS, 
- współpraca z Kuratorium Oświaty Delegatura w Tarnowie – udział w mediacjach szkolnych, 
- współpraca z lokalnymi uczelniami poprzez sprawowanie opieki merytorycznej nad praktykami 
studenckimi, 
- publikowanie artykułów o tematyce edukacyjno-profilaktycznej w miesięczniku TARNÓW.PL 
 
W czasie pracy zdalnej, spowodowanej epidemią COVID 19, pracownicy poradni kontynuowali swoje 
działania pomocowe wobec uczniów, rodziców i nauczycieli, poprzez kontakt telefoniczny, za pomocą 
poczty elektronicznej oraz komunikatorów internetowych. Prowadzili dyżury specjalistów, zdalną 
terapię pedagogiczną, logopedyczną, udzielali wsparcia psychologicznego. Utrzymywali również 
kontakt z placówkami oświatowymi, udzielali porad i konsultacji. Opracowali  
i wdrożyli praktyczne standardy zdalnej pracy w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka. 
Pracownicy przygotowują teksty dotyczące wspierania rozwoju dziecka, porad wychowawczych dla 
rodziców oraz materiałów do pracy terapeutycznej, które są na bieżąco udostępniane na stronie 
internetowej poradni www.ppptarnow.pl oraz na FB.  
 
 
 

http://www.ppptarnow.pl/
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Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna specjalizuje się w terapii i profilaktyce 
zaburzeń zachowania i emocji, mediacjach konfliktów rodzinnych i w szkołach. Swoim działaniem 
obejmuje uczniów  i rodziny z terenu miasta Tarnowa. Z pomocy mogą korzystać rodzice  
i opiekunowie uczących się w Tarnowie uczniów, a także nauczyciele. Poradnia w roku szkolnym 
2019/2020 kontynuowała realizację sprawdzonych form pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami 
i nauczycielami, takich jak: konsultacje i porady, terapia indywidualna dzieci, młodzieży i rodziców, 
terapia rodzicielska i systemowa terapia rodzinna. Pomoc udzielana grupowo – socjoterapia, a także 
terapia EEG Biofeedback jako metoda wspomagająca inne formy pracy z dziećmi i młodzieżą.  
W okresie tzw. lockdown-u poradnia pracowała również zdalnie, co pozwoliło na zachowanie 
ciągłości zadań poradni. Nowością w działaniach poradni było wdrożenie autorskiego projektu 
„Program zapobiegania zachowaniom suicydalnym”, program zakłada działania skierowane zarówno 
do uczniów, rodziców i nauczycieli (zajęcia profilaktyczne w szkołach, szkolenie zespołu 
nauczycielskiego, szkolenie dla rodziców, materiały pomocnicze dla nauczycieli i pedagogów, 
szkolenie specjalistyczne dla pedagogów szkolnych). Pilotaż programu odbył się w roku szkolnym 
2019/2020, zakończył się ewaluacją programu. Przeprowadzono również badania ankietowe wśród 
uczniów, rodziców, nauczyciel i specjalistów na temat funkcjonowania psychospołecznego w okresie 
pandemii. Badanie były przeprowadzone online za pomocą narzędzi ankietowych Google. Wyniki 
i raport będzie opublikowany w roku szkolnym 2020/2021.   
Działaniami Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej objętych było:  

1. 1936 dzieci i młodzieży w tym:  
 Terapia psychologiczna w tym psychoterapia i EEG Biofeedback, konsultacje, : 420 os. 
 Socjoterapia: 37 os.  
 Terapia logopedyczna: 47 os. 
  Terapia dla zagrożonych uzależnieniami: 8 os. 
 Zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych (zajęcia 

profilaktyczne, zajęcia integracyjne, zajęcia w ramach programu Zapobiegania 
zachowaniom suicydalnym):   1352 os. 

  Interwencja kryzysowa: 15 os. 
  Inne formy pomocy grupowej (interwencje w szkole): 32 os. 
  Diagnoza psychologiczna -25 , pedagogiczna - 25, logopedyczna: 22 os. 

2. 1407 osób dorosłych: 

 715 rodziców (terapia rodzinna, konsultacje wychowawcze), 

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

 323 rodziców (warsztaty, szkolenia w ramach Programu zapobiegania zachowaniom 
suicydalnym i wykłady), 

 357– nauczycieli, pedagogów(warsztaty, prelekcje, szkolenia RP, szkolenia w ramach 
Programu zapobiegania zachowaniom suicydalnym). 
 

Najczęściej zgłaszane problemy obejmowały: trudności wychowawcze, radzeniu sobie z trudnymi 
zachowaniami dzieci i młodzieży (depresja lub stany depresyjne u dzieci i młodzieży – bardzo duże 
nasilenie, w chwili obecnej jest to najbardziej alarmujący poziom od wielu lat, z tendencją rosnącą, 
agresja, obniżony poziom funkcjonowania społecznego); zachowania lękowe własne i dziecka, brak 
porozumienia z drugim rodzicem w sprawach wychowawczych (w szczególności w sprawach 
rozwodowych - tendencja wzrostowa, nadopiekuńczość); praca z ofiarami przemocy (sposoby 
rozładowania emocji swoich i dzieci, Niebieska Karta); relacja małżeńska i partnerska (kryzys 
i konflikt), rozwód, rozstanie, powtórne związki; autoagresja dzieci i młodzieży (tendencja 
wzrostowa).  
Jako członek Zespołu Koordynującego systemowe działania Miasta w zakresie wychowania  
i profilaktyki zagrożeń dzieci i młodzieży Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna 
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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 2019/20 wspierała kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców poprzez 
warsztaty: 

  „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, 

  „Czego boi się i dlaczego boi się nastolatek?”, 

  „Jak wspierać rozwój zbuntowanego nastolatka?”, 

  „Już nie partnerzy ale wciąż rodzice…, 

  „Jak motywować nastolatka do nauki” 

  „Internet – warsztat dla rodziców” 
 

Realizowane zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne z uczniami to m.in.: 

 „Lubię siebie i innych”, 

 „Lubię siebie”, 

  „Inny nie znaczy gorszy, 

  „Integracja zespołu klasowego”,  

 „Kilka słów o tolerancji”, 

  „Wewnętrzna moc – emocje – wróg czy przyjaciel”,  

  „Edukacja emocjonalna”,  

  „Dyscyplina w klasie”, 

  „Radzenie sobie ze stresem – wykład interaktywny” 
Realizowane szkolenia i warsztaty z nauczycielami, pedagogami to m.in.: 

  Szkolenie dla pedagogów szkolnych w ramach Programu zapobiegania zachowaniom 
suicydalnym, 

  Szkolenie dla Zespołów nauczycieli w ramach Programu zapobiegania zachowaniom 
suicydalnym, 

  Webinar „Szkoła w kryzysie”, 

 „Uzależnienia – sposoby przeciwdziałania”, 

 „Skuteczna komunikacja”, 

 „Zagrożenia w Internecie” 
 
Odbyły się również spotkania interwencyjne z uczniami i nauczycielami – dwie szkoły – samobójstwo 
ucznia, zespół dotyczący funkcjonowania jednego dziecka w szkole. 
 
Ponadto poradnia prowadzi szeroko zakrojoną działalność w ramach działań systemowych m.in. 
pracownik poradni jest członkiem Zespołu roboczego ds. przemocy w rodzinie, organizuje się 
spotkania konsultacyjne dla pedagogów szkolnych, interwencje w szkole w sytuacji śmierci ucznia lub 
innej sytuacji kryzysowej.  
 

 

 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,  
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 uczestniczenia w projektach edukacyjnych,  

 realizacji indywidualnego toku lub programu nauczania, 

 skorzystania z doradztwa zawodowego, 

 skorzystania ze stypendium. 
 

Najważniejsze realizowane w tym zakresie przedsięwzięcia to:  

 Tarnowska Liga Debatancka (TLD) jest wydarzeniem edukacyjnym, związanym ze wzmacnianiem 
świadomości społecznej, aktywności obywatelskiej i budowaniem nowej kultury wypowiedzi wśród 
młodzieży ze szkół ponadpodstawowych subregionu tarnowskiego. Szkoły uczestniczące w projekcie 
pojedynkują się między sobą na argumenty, dyskutując na tematy społeczne, ekologiczne, 
gospodarcze, historyczne, kulturalne, technologiczne itp. Walka toczy się o Mistrzostwo Miasta 
Tarnowa na przestrzeni kolejnych lat/sezonów. Odbyło się już osiem sezonów Tarnowskiej Ligi 
Debatanckiej, w trakcie których każda szkoła z Tarnowa przynajmniej raz brała udział w rozgrywkach.  
W 2019 r. w ramach projektu odbyło się 8 pojedynków debatanckich oraz 8 dwudniowych 
warsztatów z autoprezentacji  oraz debatowania w stylu oksfordzkim. Wzięło w nich udział ok. 144 
uczniów ze szkół ponadpodstawowych. 

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

 „Klasy Patronackie” – forma współpracy szkół ponadpodstawowych z Państwową Wyższą Szkołą 
Zawodową 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. W roku szkolnym 2019/2020 
współpracę w ramach klas patronackich prowadziły: II LO, III LO, ZST. 

 Realizacja eksperymentu pedagogicznego. W roku szkolnym 2019/2020 organ prowadzący 
wyraził zgodę na kontynuację eksperymentu pedagogicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
nr 1 w Tarnowie tj.: „e-Przygoda z Językiem” na lata 2017-2020 (eksperyment zakłada naukę języka 
angielskiego oraz naukę drugiego języka obcego, francuskiego lub niemieckiego, który uczeń wybiera 
przystępując do eksperymentu) oraz „Eksperyment – retoryka w klasie humanistycznej”.  

 Uhonorowanie 51 najzdolniejszych uczniów dyplomami i tytułami Prymusów Tarnowa podczas  
Miejskiego Zakończenia Roku Szkolnego 2019/2020. 
 
 

 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 i ust. 4). Na tej podstawie Rada 
Miejska w Tarnowie w dniu 24 maja 2018 r. podjęła uchwałę Nr LIV/575/2018 w sprawie „Lokalnego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” oraz szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania przez Prezydenta Miasta jednorazowego stypendium dla uzdolnionych dzieci  
i młodzieży w ramach tego programu. Realizacja „Lokalnego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży” przynosi pozytywne rezultaty, zarówno dla uczniów, jak i dla szkół 
oraz całej gminy, determinuje uczniów oraz rozwija ich kreatywność 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. Przyjęto Regulamin przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego 
stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, który określa szczegółowe warunki i tryb 
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przyznawania 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 i określonej na ten cel kwoty w budżecie Gminy Miasta Tarnowa, 
przy czym nie może ona przekroczyć kwoty 3.000 zł, 2.500 zł na jednego ucznia w przypadku 
odpowiednio osiągnięć naukowych i artystycznych.  
Do końca listopada 2019 r. do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa wpłynęło 100 wniosków  
o przyznanie stypendium z 12 tarnowskich szkół, łącznie na 44 uczniów (w tym: 11 szkół publicznych 
i z 1 szkoły niepublicznej), od 30 rodziców (w tym 1 ucznia będącego mieszkańcem Tarnowa, ale 
uczącego się poza nim: w Zbylitowskiej Górze) i od 26 pełnoletnich uczniów (w tym 18 niebędącymi 
mieszkańcami Tarnowa, ale uczącymi się w tarnowskich szkołach): 
- 65 wnioski uczniów, którzy legitymują się osiągnięciami naukowymi;  
- 28 wnioski uczniów, którzy legitymują się osiągnięciami artystycznymi; 
- 2 wnioski uczniów, którzy legitymują się osiągnięciami naukowymi i artystycznymi; 
- 3 wnioski uczniów, którzy legitymują się osiągnięciami sportowymi; 
- 2 wnioski uczniów, którzy legitymują się osiągnięciami naukowymi i sportowymi. 
Biorąc pod uwagę wymogi regulaminu i zabezpieczone na ten cel środki w wysokości 200 000 zł cel 
(według podziału: 80% – naukowe, 20% - artystyczne), stypendium przyznano 69 uczniom, w kwocie: 

 3 000 zł (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, która uzyskała tytuł 
laureata) – 34 uczniów,  

 2 400 zł (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, która uzyskała tytuł 
finalisty) – 15 uczniów,  

 2 000 zł (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi, która uzyskała 
tytuł laureata) – 20 uczniów, 

W marcu 2020 r. wypłacono stypendia za pośrednictwem szkół publicznych, do których uczniowie 
uczęszczali w roku szkolnym 2018/2019, a uczniom kształcącym się w szkołach prowadzonych przez 
inny organ niż Gmina Miasta Tarnowa przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica 
ucznia. Wszyscy stypendyści otrzymali pamiątkowe dyplomy, które Prezydent Miasta Tarnowa 
wręczył w sposób uroczysty.  Całkowity koszt wydatkowany na stypendium w 2019 r. wyniósł 178 000 
zł. 
 
Stypendia Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019/2020 przyznano 21 uczniom (20 uczniom  
z 20 szkół publicznych oraz jednemu uczniowi ze szkoły niepublicznej). Stypendium Ministra Edukacji 
Narodowej otrzymało czerech uczniów (trzech z III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie oraz 
jeden ze Szkoły Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi 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 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 2019/2020:  
 ze stypendiów socjalnych skorzystało  334 uczniów, 
 z zasiłków szkolnych skorzystało 7 uczniów.  
Łączna kwota wypłaconych stypendiów i zasiłków wynosiła 312 062,47 zł 
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Liczbę przyznanych stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2019/2020  
z wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie pobierali naukę przedstawia tabela. 
 
Tab. Stypendia szkolne i zasiłki w roku szkolnym 2019/2020. 

  
liczba uczniów   

w roku 2019/2020 

Stypendia szkolne - uczniowie szkół podstawowych 240 

Stypendia szkolne - uczniowie szkół ponadpodstawowych  w tym: 94 

   Branżowa Szkoła I Stopnia 26 

    Liceum Ogólnokształcącego 31 

    Technikum 37 

    Stypendia szkolne - słuchacze kolegiów  

stypendia szkolne - uczniowie szkół policealnych  

suma 334 

Zasiłki szkolne - uczniowie szkół podstawowych 3 

Zasiłki szkolne - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych bez policealnych 4 

suma 7 

kwota ogółem wypłaconego stypendium razem z zasiłkami za  okres wrzesień 
- grudzień 2019 164 917,62 

kwota ogółem wypłaconego stypendium  razem z zasiłkami za okres styczeń 
- czerwiec 2020 147 144,85 

 
 
2.2. Wyprawka szkolna 

 
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na 
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1342) 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. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub w art. 312 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, 
uczęszczający w roku szkolnym 2019/2020 do szkół dla dzieci i młodzieży: branżowych szkół I stopnia, 
liceów ogólnokształcących, techników, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, klas III–VI 
ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych 
lub liceów plastycznych. 
 
Pomoc udzielana była na wniosek rodzica (prawnego opiekuna), rodzica zastępczego, osoby 
prowadzącej rodzinny dom dziecka, opiekuna faktycznego, pełnoletniego ucznia lub nauczyciela, 
pracownika socjalnego, innej osoby, za zgodą rodzica ucznia (prawnego opiekuna), rodzica 
zastępczego, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, opiekuna faktycznego lub pełnoletniego 
ucznia. Wnioski składane były u dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 
2019/2020, w terminie ustalonym przez Prezydenta Miasta tj. do dnia  
9 września 2019 r. Do wniosku należało dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię 
specjalistyczną.  
W roku szkolnym 2019/2020 „Wyprawką szkolną” objętych zostało łącznie 177 uczniów, w tym: 
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – 118 uczniów a w szkołach 
niepublicznych – 59 uczniów.  
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Wśród nich byli uczniowie: (licea ogólnokształcące – 37, branżowe szkoły I stopnia – 53, technika – 
23, oraz szkoły specjalne przysposabiające do pracy – 64).  
 
Wartość dofinansowania zakupu podręczników była zwracana wnioskodawcom do wysokości 
przedłożonych dowodów zakupu (faktur, rachunków, paragonów, oświadczeń), w kwocie od 225 zł 
do 445 zł. Gmina Miasta Tarnowa, dzięki dotacji celowej przekazanej przez Małopolski Urząd 
Wojewódzki w Krakowie, przeznaczyła w 2019 r. na ten cel 42 097,33 zł. 
 
 

2.3. Dotacja podręcznikowa 
 
Dotacja podręcznikowa to dotacja celowa udzielana z budżetu państwa od 2014 r. na wyposażenie 
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych 
(bezpłatny dostęp) z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania dla 
tych szkół.  
W 2019 r. na realizację zadania polegającego na wyposażeniu:  

 8.452 uczniów w materiały ćwiczeniowe (z klas I-VIII szkół podstawowych), 

 2.409 (uczniów w podręczniki lub materiały edukacyjne (z klas III i VI szkół podstawowych), 

 614 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-V, VII-VIII szkół 
podstawowych), 

wojewoda udzielił Gminie Miasta Tarnowa dotacji celowej w wysokości 722 204,19 zł. Maksymalna 
kwota dotacji na jednego ucznia wynosi od 74,25 zł do 247,50 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 123,75 zł do 5445,40 zł. 
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ROZDZIAŁ V 
WYNIKI NADZORU PEDAGOGICZNEGO  
 
W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa 
przeprowadzono kontrole planowe w zakresie dwóch zagadnień. Odbyły się one w dwunastu 
szkołach. 
 
Tematyka kontroli planowych: 
 
1. Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie 

indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie 
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.   
Kontrole przeprowadzono w dwóch szkołach:  

1) Szkole Podstawowej Nr 18 im. Jana Kochanowskiego w Tarnowie, ul. 3-go Maja,  

2) VII Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, ul. Staszica 8.   

W wyniku ww. kontroli zalecenia wydano dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Jana 

Kochanowskiego w Tarnowie: 

 Zaleca się, aby nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną 

ścieżką kształcenia podejmowali działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia 

w szkole – zgodnie z § 12 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 

2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591, z późn. zm.).  

 

2. Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa 
branżowego.   
Kontrolę przeprowadzono w dziesięciu szkołach: 
1) Policealnej Szkole Zawodowej SIGMA w Tarnowie, ul. Mickiewicza 3, 

2) Medycznej Szkole Policealnej SIGMA w Tarnowie, ul. Mickiewicza 3, 

3) Policealnej Szkole Opieki Medycznej "Żak" w Tarnowie, ul. Wałowa 3, 

4) Policealnej Szkole Prawa i Administracji "ŻAK" w Tarnowie, ul. Wałowa 3, 

5) Szkole Policealnej nr 8 w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego w CKZiU w Tarnowie, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 21, 

6) Technikum Nr 9 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki 

w Tarnowie, ul. Sanguszków 28, 

7) Policealnej Szkole Medycznej "Cosinus" w Tarnowie, ul. Krakowska 6, 
8) Zaocznej Policealnej Szkole dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Tarnowie, ul. Krakowska 6,  
9) Rzemieślniczej Branżowej Szkole I stopnia w Tarnowie, Pl. Dworcowy 5A, 
10) Branżowej Szkole I stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie, ul. Legionów 15. 

 
W wyniku ww. kontroli zalecenia wydano:  

 dyrektorowi Technikum Nr 9 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza 

Kościuszki w Tarnowie: 

1. Statut szkoły powinien zostać dostosowany w zakresie nazwy zawodów, typu szkoły 
i organizacji zajęć w zawodach w jakich szkoła prowadzi kształcenie zgodnie z art. 322 ust. 2 
przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, 
2245, z 2019 r. poz. 1287 i 2245.) w terminie do 30 listopada 2019 r. 
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 dyrektorowi Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia w Tarnowie: 
1. Zaleca się, aby działalność edukacyjna szkoły w zakresie kształcenia w danym zawodzie 

szkolnictwa branżowego była określona w programie nauczania tego zawodu, dopuszczonym 
przez dyrektora do użytku w szkole, zgodnie z załącznikiem 1 do rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia 
w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego  
(Dz. U. poz. 316). 

2. Zaleca się, aby działalność edukacyjna szkoły w zakresie kształcenia w danym zawodzie 
szkolnictwa branżowego była określona w programie nauczania tego zawodu, dopuszczonym 
przez dyrektora do użytku w szkole, zgodnie z załącznikiem 1 do rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia 
w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego  
(Dz. U. poz. 316).  

 
W roku szkolnym 2019/2020 kontrole doraźne przeprowadzono na skutek interwencji rodziców 
uczniów, nauczyciela oraz na polecenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Kontrole 
przeprowadzono w:  dwóch przedszkolach (2 kontrole), ośmiu szkołach podstawowych (13 kontroli), 
dziesięciu liceach ogólnokształcących (13 kontroli), ośmiu technikach (14 kontroli), jednej szkole 
policealnej (2 kontrole), pięciu branżowych szkołach I stopnia (6 kontroli) i Pałacu Młodzieży 
w Tarnowie (1 kontrola). Razem przeprowadzono 51 kontroli doraźnych w 35 szkołach i placówkach. 
 
Tematyka kontroli doraźnych dotyczyła m.in.  przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania 
uczniów, przestrzegania statutu szkoły, przestrzegania praw dziecka i praw ucznia, zapewnienia 
uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, udzielania  
i organizowania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  
 
 
1. Kontrole doraźne w zakresie przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania uczniów.  
Kontrolę przeprowadzono w 3 szkołach: 

1) Niepublicznej Niepłatnej Szkole Podstawowej w Tarnowie, ul. Błotna 3, 
2) III Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, ul. Brodzińskiego 6, 
3) Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie, ul. E. Kwiatkowskiego 17. 

 

W wyniku ww. kontroli wydano następujące zalecenia:  

 dyrektorowi Niepublicznej Niepłatnej Szkoły Podstawowej w Tarnowie:  
1. Zapewnić wszystkim uczniom bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole, zgodnie z § 2 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.  
z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późno zm.).  

2. Podjąć działania w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego w zakresie 
konieczności odnotowywania w dzienniku lekcyjnym ocen przewidywanych, zgodnie z § 57 
ust 10 Statutu Szkoły.  

3. Podjąć działania w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, aby nauczyciele 
ustalali oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów zgodnie z zapisami zawartymi  
w Statucie Szkoły.  

4. Przestrzegać terminu ustalania przez komisję rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 
zgodnie z § 17 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. 
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w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 373).  

5. W protokole komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia 
umieszczać wynik głosowania, zgodnie z § 17 ust. 11 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 373).  

6. Załatwiać sprawy zgłoszone pisemnie przez rodziców zgodnie z art. 14 § 1 i §2, art. 35 § 1 
i §3 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2018 poz. 2096 z późno zm.).  

7. Stosować obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 poz. 2096 z późno zm.).   
 

 dyrektorowi III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie:   
1. Zaleca się dokonać zmian w zakresie oceniania w Statucie III Liceum Ogólnokształcącego 

w Tarnowie dostosowując zapisy § 55 i 56 Rozdziału XIII Wewnątrzszkolnych Zasad 
Oceniania do zapisów art.. 44b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1481 ze zm.) oraz § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 1534 ze zm.) i § 12 rozporządzenia 
MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy w szkołach publicznych poprzez wykreślenie zapisów dotyczących wag ocen 
oraz średniej ważonej oraz zapisu ograniczającego uczniom poprawę stopni innych niż 
niedostateczny lub dopuszczający. 
 

2. Kontrole doraźne w zakresie przestrzegania praw dziecka i praw ucznia.  
Kontrolę przeprowadzono w:  

1) Szkole Podstawowej nr 3 w Tarnowie, ul. Kopernika 10,  
2) Technikum Nr 9 w ZSEO w Tarnowie, ul. Sanguszków 28,  
3) Pałacu Młodzieży w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 24.   

 
W wyniku ww. kontroli wydano następujące zalecenia:  

 dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowie: 
1. Zapewnić realizację wszystkich zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego zgodnie z §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 
r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578 ze zm.). 

 dyrektorowi Technikum Nr 9 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie:  
1. Zaleca się w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego zwiększyć częstotliwość 

kontroli prowadzenia dokumentacji szkolnej, zgodnie z §5 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1658 ze zm.). 

2. Zaleca się w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dokonywać kontroli sposobu 
zapisów ocen bieżących, proponowanych, śródrocznych, rocznych i końcowych zgodnie 
z zapisem § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji oraz zapisów § 38 i 39 Statutu Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych  
w Tarnowie. 

3. Zaleca się w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dokonywać kontroli 
częstotliwości oceniana uczniów w celu realizacji zapisu art. 44b ust. 3 ustawy z dnia 7 
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września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2018 poz. 1457 ze zm.), tj. ocenianie osiągnięć 
edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów  
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych  
w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych 
wynikających z realizowanych w szkole programów. 

4. Zaleca się w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dokonać kontroli wymagań 
edukacyjnych pod kątem zgodności ich zapisów z art. 44b ust. 3 i 6 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty. (Dz.U. 2018 poz. 1457 ze zm.).   

5. Zaleca się przeprowadzić w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, zgodnie z § 22 
i § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.) rozpoznanie przyczyn 
nieprzystępowania uczniów do egzaminów maturalnych.  

6. Zaleca się objęcie uczniów od klasy I mających trudności w nauce pomocą psychologiczno-
pedagogiczną poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych zgodnie z § 7 ust 
l pkt 3 w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532 ze zm.) oraz §7 ust 2 pkt 4 w związku z § 2 
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm.)  

 dyrektorowi Pałacu Młodzieży w Tarnowie   
1. Uwzględnić w Statucie Pałacu Młodzieży w Tarnowie zapisy regulujące tryb postępowania 

w sytuacji uznania o rezygnacji z zajęć wychowanka, który nie zgłosił się na pierwsze trzy 
zajęcia od rozpoczęcia roku szkolnego, w tym informowania rodziców i wskazania osoby 
decyzyjnej o tym uznaniu, zgodnie z § 2 ust. 2, § 4 oraz § 10 pkt. 1  

2. Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 
r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr. 52, poz. 466). 

 
3. Kontrole doraźne w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków 

nauki, wychowania i opieki, udzielania i organizowania uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.   

Kontrolę przeprowadzono w:  
1) Szkole Podstawowej nr 23 w ZSO nr 4 w Tarnowie, oś. Legionów H. Dąbrowskiego 16, 
2) Technikum nr 9 w ZSEO w Tarnowie, ul. Sanguszków 28, 
3) Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnowie, ul. Marii Dąbrowskiej 6, 
4) V Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Tarnowie, ul. Rejtana 20, 
5) Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Polskiej Marynarki Handlowej w Tarnowie, ul. Księdza 

Jana Skorupki 9, 
6) Niepublicznej Niepłatnej Szkole Podstawowej w Tarnowie, ul. Błotna 3, 
7) Szkole Podstawowej Nr 20 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie, 

ul. Zbylitowska 7. 
 
W wyniku przeprowadzonych kontroli zalecenia wydano: 

 dyrektorowi Technikum nr 9 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie:   
1. Zaleca się przeprowadzić szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie rozpoznawania 

i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych zgodnie § 22 ust. 1 pkt 3 
rozporządzenia MEN z dnia 25.08.2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U  
z 2017 r. poz. 1658 ze zm.). 
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 dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie: 
1. Zaleca się dyrektorowi szkoły w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego podjąć 

działania szczególnie w odniesieniu do wychowawców i szkolnych specjalistów, które będą 
służyły w sposób efektywniejszy integracji nowych uczniów z ich oddziałami klasowymi, 
zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).  

2. Zaleca się dyrektorowi szkoły podjąć skuteczne działania mające na celu zapewnienie 
wszystkim uczniom bezpieczeństwa i należytej opieki na terenie szkoły, a także stworzenie 
takich warunków, aby żaden z uczniów nie miał możliwości samowolnego opuszczenia 
budynku szkolnego przed zakończeniem swoich zajęć lekcyjnych, zgodnie z art. 68 ust. 1 
pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze 
zm.).   

 dyrektorowi V Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Tarnowie:  
1. Zaleca się podejmować skuteczne działania w celu przeprowadzenia w poradni 

psychologiczno-pedagogicznej diagnozy uczniów w celu rozpoznania i zaspokajania 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 
psychofizycznych uczniów i czynników środowiskowych wpływających na ich 
funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego uczniów  
i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz  
w środowisku społecznym, zgodnie z §3 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. poz. 532 z późn. zm.).  

2. Zaleca się udzielać skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, 
adekwatnej do rozpoznanych potrzeb i możliwości oraz oceniać efektywność udzielonej 
pomocy, zgodnie z §5 i §19 ust. 9 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. poz. 532  
z późn. zm.). 

 dyrektorowi Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Polskiej Marynarki Handlowej w Tarnowie: 
1. Zaleca się przeprowadzić szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie rozpoznawania 

i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych zgodnie § 22 ust. 1 pkt 3 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.).  

2. Zaleca się dokonać obserwacji zajęć religii zgodnie z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1658 ze zm.) oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii 
w szkołach publicznych (Dz. U. z 1992 r. Nr 36 poz. 155 ze zm.).  

3. Zaleca się dokonać kontroli sposobu przeprowadzania i oceniania sprawdzianów zgodnie 
z § 22 ust 1 pkt 2 w związku z § 4 pkt. 3  

4. Zaleca się wyegzekwować od nauczyciela religii przedmiotowych zasad oceniania z religii, 
które określają wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, oraz dokonać kontroli zgodności zapisów 
z wewnątrzszkolnym systemem oceniania zgodnie z art. 44b ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) w związku z art. 98 ust. 1 pkt 8 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 ze zm.).  

5. Zwrócić się do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie o dokonanie 
wizytacji pracy ks. Pawła Szymańskiego zgodnie z z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
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Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania nauki religii w szkołach publicznych.   

 

 dyrektorowi Niepublicznej Niepłatnej Szkoły Podstawowej w Tarnowie:  
1. Zapewnić wszystkim uczniom bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole zgodnie z art. 68 

ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 
ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  
i placówkach (Dz.U. z 2003 r. li 6 poz. 69 z późno zm.).  

2. Przestrzegać terminu sporządzania protokołu powypadkowego, aby był zgodny z § 44a 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
(Dz.U. z 2003 r. li 6 poz. 69 z późno zm.) oraz z obowiązującą w szkole procedurą·,.  

3. Nadzorować wypełnianie wszystkich punktów protokołu, w szczególności dotyczących 
pouczenia poszkodowanego, jego rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości, sposobie 
i terminie złożenia zastrzeżeń, zaznajomienia rodziców poszkodowanego z treścią 
protokołu i innymi materiałami postępowania powypadkowego oraz doręczenia protokołu 
powypadkowego, zgodnie z § 44, 45, 46 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. li 6 poz. 69 z późno zm.).  

4. Zawiadamiać niezwłocznie o każdym wypadku osoby, o których mowa w § 41 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  
(Dz.U. z 2003 r. li 6 poz. 69 z późno zm.). 

 
4. Kontrole doraźne w zakresie organizacji pracy szkoły.  
Kontrolę przeprowadzono w 1 przedszkolu i 27 szkołach:  

1) Przedszkole "Pałacyk Malucha" w Tarnowie, ul. Kołłątaja 14, 
2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie, ul. Szewska 7, 
3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie, ul. Kopernika 10, 
4) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 20 w Tarnowie, ul. Zbylitowska 7, 
8) Szkoła Podstawowa nr 23 w Tarnowie, oś. Legionów H. Dąbrowskiego 16, 
5) Szkoła Podstawowa nr 25 w ZSO nr 6 w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 4, 
6) I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 4, 
7) II Liceum Ogólnokształcące  w Tarnowie, ul. Mickiewicza 16, 
8) III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, ul. Brodzińskiego 6, 
9) IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 1 w Tarnowie, ul. Norwida 22, 
10) V Liceum Ogólnokształcące w   Tarnowie, ul. Rejtana 20, 
11) VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, ul. Staszica 8, 
12) XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT w Tarnowie, ul. Brodzińskiego 9, 
13) XVI Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, Al. Solidarności 18, 
14) XX Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 6 w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 4, 
15) XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Tarnowie, ul. Szujskiego 15, 
16) Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie, ul. E. Kwiatkowskiego 17   
17) Technikum nr 2 w CKUiZ w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 21, 
18) Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie, ul. Bema 9/11, 
19) Technikum nr 4 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie, ul. Szujskiego 13, 
20) Technikum nr 5 w ZSOiT w Tarnowie, ul. Brodzińskiego 9, 
21) Technikum nr 6 w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie, ul. J. Piłsudskiego 19, 
22) Technikum nr 7 w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie, ul. Legionów 15, 
23) Technikum nr 9 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie, ul. Sanguszków 28,  



  

___________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
 

- 71 - 

24) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie, 
ul. Bema 9/11, 

25) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie,  
ul. J. Piłsudskiego 19, 

26) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie, ul. Legionów 15, 
27) Branżowa Szkoła I Stopnia w CKUiZ w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 21. 

 
W wyniku kontroli w zakresie organizacji pracy szkoły zalecenia wydano: 
 

 dyrektorowi Przedszkola "Pałacyk Malucha" w Tarnowie:  
1. Zaleca się zapewnić dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizację 

wszystkich zaleceń zawartych w orzeczeniu, w tym wskazanych zajęć korekcyjno- 
kompensacyjnych, zgodnie z § 5 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
9 sierpnia 20 l 7 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578 ze zm.).  

2. Zaleca się zatrudnić w Przedszkolu na stanowisku nauczycieli prowadzących zajęcia 
rewalidacyjne, osoby posiadające kwalifikacje określone przepisami § 23 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  l sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575 ze zm.).   

 

 dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie:   
1. Zaleca się dyrektorowi szkoły zasięgać opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego przy 

ustalaniu długości przerw międzylekcyjnych, w tym przerwy umożliwiającej uczniom spożycie 
posiłku na terenie szkoły, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej 
z dnia 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2140).  

2. Zaleca się dyrektorowi szkoły opracowywać planu nadzoru pedagogicznego zgodnie z §23 ust. 
3 pkt 1-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.).  

3. Zaleca się dyrektorowi szkoły podjąć skuteczniejsze działania w zakresie udzielanej przez 
szkołę pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym posiadać w dokumentacji szkolnej 
pisemne zgody rodziców na udział ich dzieci w poszczególnych formach pomocy, czasie ich 
udzielania i wymiarze godzin, zgodnie z §23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1591).  

4. Zaleca się dyrektorowi szkoły zapewnić wszystkim uczniom bezpieczne warunki pobytu 
w szkole, a w ramach tych zadań podjąć niezwłocznie efektywne działania uniemożliwiające 
nieznanym osobom wejście na teren budynku szkolnego w trakcie prowadzonych zajęć bez 
wylegitymowania przez wyznaczonych pracowników szkoły, zgodnie z §2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 
ze zm.).  

 

 dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie:  
1. Zaleca się opracowywać indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne zgodnie z § 6 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578 
ze zm.).,  
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2. Zaleca się przekazywać rodzicom uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego kopię wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia oraz kopię 
opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, zgodnie z § 6 
ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578 
ze zm.).  

3. Zaleca się ustalać czas pracy nauczycieli zgodnie z art. 42c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).  
 

 dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 20 w Tarnowie:  
1. Zaleca się, aby umowę określającą warunki współpracy funkcjonujących w szkole oddziałów 

sportowych właściwym polskim związkiem sportowym, klubem sportowym lub stowarzyszeniem 
podpisywał wyłącznie uprawniony do tego podmiot, którym jest organ prowadzący szkołę,  
zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 27.03.2017 r. w sprawie oddziałów i szkół 
sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego (Dz.U z 2017 r., poz. 671 ze zm.),    

 dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 23 w Tarnowie:  
1. Zaleca się dyrektorowi szkoły zapewnić wszystkim uczniom bezpłatny dostęp do materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zgodnie z art. 54 ust. l Ustawy z dnia 27 
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.). 

 dyrektorom I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, XVI Liceum Ogólnokształcącego 
w Tarnowie, XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie, Technikum nr 4 
w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie, Technikum nr 6 w Zespole Szkół 
Techniczno-Zawodowych w Tarnowie, Technikum nr 9 w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Ogrodniczych w Tarnowie, Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 w Zespole Szkół Techniczno-
Zawodowych w Tarnowie, XX Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 6 w Tarnowie: 

1. Zaleca się uwzględnienie w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego 
obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, a także możliwości 
psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, 
zgodnie z §4 ust. l pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
(Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.).  

 dyrektorowi V Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, dyrektorowi Technikum nr 2 
i Branżowej Szkoły I Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie: 

1. Zaleca się dostosować plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych tak, aby uwzględniał 
równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia zgodnie z § 4 
rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.nr 
6 poz. 69 ze zm.)  

 dyrektorowi Technikum nr 3 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych w Tarnowie:   

1. Zaleca się dostosować podział godzin do zapisów § 4 Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
uwzględnia równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.  
nr 6 poz. 69 z późn. zm.). 

 
 
Ponadto w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego kontrole doraźne przeprowadzono 
również w:  
1) III Liceum Ogólnokształcącym  w Tarnowie, która dotyczyła przestrzegania przepisów prawa 

w zakresie rekrutacji. W wyniku tej kontroli dyrektor otrzymał 2 zalecenia:  

 Zaleca się sporządzać protokoły z posiedzeń komisji rekrutacyjnej, zgodnie z § 10 pkt 6 i 7 
rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek 
(Dz. U. z  2017 r. poz. 610). Termin realizacji: każdorazowo podczas postępowania rekrutacyjnego. 

 Zaleca się sporządzać listy kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzać listy kandydatów 
nieprzyjętych, zgodnie z § 10 pkt 1 ust. 7 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).  

2) Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie 
w zakresie skreślenia z listy uczniów, w wyniku której dyrektorowi wydano zalecenie:  

 Zaleca się podczas wydawania decyzji administracyjnych stosować przepisy określone 
w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2096 z późno zm.), w tym przepisy art. 10 § 1, art. 14 i art. 73 § 1 ww. ustawy.  

3) Technikum Nr 9 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie w zakresie 
sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły, w wyniku której dyrektorowi 
wydano zalecenia:  

 Organizować zajęcia wynikające z opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 
zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 r. poz. 1591, ze zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 r. poz. 1578 ze zm.).  

 Dokonywać kontroli realizacji zapisów Statutu Szkoły w zakresie oceniania bieżącego, 
śródrocznego i rocznego zgodnie z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017 poz. 1658 ze zm.) oraz art. 
44b z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2019 r. poz. 1481).  

 Dokonać reorganizacji i przeprowadzać kontrolę pełnienia dyżurów nauczycieli na zewnątrz 
budynku podczas przerw międzylekcyjnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz 
przeciwdziałania zjawiskom niekorzystnym w zgodnie z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017 
poz. 1658 ze zm.).  

  
4) Niepublicznym Przedszkolu Fun&Play w Tarnowie, w zakresie spełniania warunków art. 13 ust. 6 

Prawo oświatowe, w wyniku której wydano dyrektorowi następujące zalecenia: 

 Zaleca się dostosować Statut Niepublicznego Przedszkola Fun & Play w Tarnowie do 
obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z art. 172 ust. 2 oraz art. 102 ust. 1 w związku z art. 
172 ust. 3; art. 127 ust. 5, 6, 8 i 9 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1; 
art. 127 ust. 1–4 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). 
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 Zaleca się w przyjmować do przedszkola dzieci zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w § 21 
ust. 5 Statutu Przedszkola Niepublicznego Fun & Play w Tarnowie. 

 Zaleca się opracowywać przez nauczycieli miesięczne plany pracy zgodnie z § 14 ust. 2 lit. c oraz 
§ 35 ust. 3 Statutu Przedszkola Niepublicznego Fun & Play w Tarnowie. 

 Zaleca się prowadzić obserwację pedagogiczną i diagnozę dzieci oraz je dokumentować  zgodnie  
z § 14 ust. 2 lit. d, §34 ust. 3, 16, oraz § 35 ust. 2 Statutu Przedszkola Niepublicznego Fun & Play 
w Tarnowie. 

 Zaleca się dokumentowanie realizacji zajęć języka angielskiego w dzienniku zajęć przedszkola 
oraz prowadzić dzienniki innych zajęć zgodnie z § 25 ust. 4, § 34 ust. 6 Statutu Przedszkola 
Niepublicznego Fun & Play w Tarnowie oraz  zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  
i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz. U. poz. 1646 ze zm.). 6. Zaleca się przydzielić 
zajęcia z języka angielskiego osobie posiadającej kwalifikacje określone przepisami § 12 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575 ze zm.). 

 Zaleca się określić czas realizacji zajęć przez poszczególnych nauczycieli zgodnie z § 32 ust. 4 
Statutu Przedszkole Niepublicznego Fun & Play w Tarnowie. 

 Zaleca się prowadzić rejestr wyjść grupowych dzieci zgodnie z § 2a rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69 ze zm.). 

 Zaleca się prowadzić zajęcia w Przedszkolu zgodnie z ramowym rozkładem dnia, o czym 
stanowią zapisy § 22 ust. 5 – 7 Statutu Przedszkola Niepublicznego Fun & Play w Tarnowie. 

 Zaleca się zorganizować kształcenie dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, 
w tym  zajęcia rewalidacyjne oraz wskazane w orzeczeniach formy pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej zgodnie z § 21 Statutu Przedszkola Niepublicznego Fun & Play w Tarnowie  
i zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
(Dz. U. poz. 1578 ze zm.). 

 Zaleca się zorganizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieciom posiadającym opinie  
o wczesnym wspomaganiu rozwoju zgodnie z § 21 Statutu Przedszkola Niepublicznego Fun & Play 
w Tarnowie i zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.  
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1635). 

 Zaleca się określić czas pobytu Dyrektora Pedagogicznego w Przedszkolu w celu wywiązywania 
się z zadań, o których mowa w § 13 Statutu  oraz zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa zgodnie § 
2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. 
poz. 69 ze zm.). 

W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego skontrolowano również spełnienie 
przez Rzemieślniczą Branżową Szkołę I Stopnia w Tarnowie, Pl. Dworcowy 5A oraz Szkołę Policealną 
SIGMA w Tarnowie, ul. Mickiewicza 3,  warunków określonych w art. 14 ust. 3 Ustawy Prawo 
Oświatowe. Szkoły nie otrzymały zaleceń.  
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W ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty 
przeprowadzono również ewaluacje w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 4  
i Technikum nr 4 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie, ul. Szujskiego 13. 
 
 
W roku szkolnym 2019/2020 w zakresie monitorowania realizowano zadania o następującej 
tematyce:  
 

 „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego  
i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym”. 

 „Prowadzenie działalności innowacyjnej”.  
 
Ponadto w ramach wspomagania pracy szkół i placówek w roku szkolnym 2019/2020 wizytatorzy 
przeprowadzili spotkania z dyrektorami szkół i placówek przekazując istotne zagadnienia  
w odniesieniu do systemu oświaty w zakresie zmian w przepisach prawa dotyczących funkcjonowania 
szkół i placówek.  
 
Tematyka spotkań była następująca:  

 Zmiany w przepisach dotyczących oceniania. Istota wymagań określonych w rozporządzeniu.   

 Zmiany w przepisach prawa dotyczące oceniania uczniów obowiązujące od 1.09.2019 r. 

 Ocena pracy dyrektora szkoły zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 
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Podsumowanie 
 
 Przedstawione informacje dają obraz stanu oświaty w Gminie Miasta Tarnowa w zakresie 
organizacji, kadry pedagogicznej, osiąganych wynikach przez uczniów na egzaminach oraz o wynikach 
nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.  
  
 W roku 2019/2020 miasto kontynuowało działania mające na celu systematyczną poprawę 
bazy dydaktycznej szkół. Istotą dokonywanych inwestycji jest szczególnie to, aby we wszystkich 
szkołach i przedszkolach, wszystkie dzieci miały równe szanse.  
  W gminie pracuje bardzo duży odsetek nauczycieli z najwyższymi kwalifikacjami. Nauczyciele 
ciągle podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu 
nauczania w roku szkolnym 2019/2020, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady 
w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
 Rok sprawozdawczy był okresem dalszego podnoszenia jakości świadczonych usług 
edukacyjnych. Szkoły dbały o poszerzanie oferty edukacyjnej zarówno dla ucznia zdolnego jak i ucznia 
z trudnościami edukacyjnymi. 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 m.in. 
prowadzenie oddziału międzynarodowego, udział w projektach edukacyjnych, budowanie 
nowoczesnych centrów kształcenia zawodowego.   
  Należy podkreślić, że druga połowa roku szkolnego 2019/2020 była szczególnie trudna dla 
uczniów i nauczycieli. Z powodu pandemii koronawirusa od 25 marca 2020 r. wprowadzono 
obowiązkowe zdalne nauczanie w całej Polsce. Zaistniała zupełnie nowa sytuacja postawiła szkoły 
przed koniecznością przejścia z dnia na dzień na masową naukę zdalną. Jak tarnowskie szkoły 
poradziły sobie z tym zadaniem? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Nasze szkoły 
starały się w jak najlepszy sposób realizować zajęcia z uczniami. Brak jednak bezpośredniego 
kontaktu z nauczycielem,  pomimo nowoczesnych technologii komputerowych i internetu okazuje 
się, że nie zawsze się sprawdza. Niewątpliwie większość nauczycieli nie miało żadnych doświadczeń  
z edukacją zdalną. Wśród problemów szkoły wymieniały braki sprzętowe uczniów, trudności  
w łączach internetowych ale również czasochłonność nowej formy nauczania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


