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Uwagi ogólne 
 

Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych gminy miasto Nowy Targ w roku szkolnym 2009/2010 wynika z dyspozycji 
art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jedn. z 2004r. 
Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 

W artykule 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zapisano 
między innymi, że zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji 
publicznej należy do zadań własnych gminy, przy czym katalog ponad 200 obowiązków 
zawarty jest w szczególności w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela. 
Ustawa o systemie oświaty wskazuje, że zadania oświatowe gminy związane są 
w szczególności z tworzeniem i zabezpieczeniem działalności przedszkoli, w tym przedszkoli 
specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów, a także zabezpieczeniem dostępności edukacji 
dla uczniów niepełnosprawnych, oraz zamieszkałych w znacznym oddaleniu od siedziby 
szkoły. Ważnym zadaniem wynikającym z postanowień ustawy o systemie oświaty, jest 
wsparcie materialne uczniów z rodzin niezamożnych, oraz kontrola spełniania obowiązku 
szkolnego. Tworząc odpowiednie warunki lokalowe, kadrowe i finansowe do funkcjonowania 
szkół, gmina współrealizuje i współuczestniczy w realizacji nadrzędnego celu edukacji, jakim 
jest wysoki poziom nauczania, stwarzający szanse dla uczniów w dalszym rozwoju ich 
osobowości.W ramach wykonywania obowiązków wynikających z ustawy Karta 
Nauczyciela, zadaniem gminy jest, w szczególności takie ukształtowanie struktury kadrowej 
placówek, aby odpowiadała ona współczesnym wymogom edukacyjnym i w tym zakresie 
koniecznym stało się „zbudowanie”, oraz stałe usprawnianie systemu wynagradzania 
i doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także poprawianie warunków pracy dla 
nauczycieli, oraz pozostałych pracowników. 
 W roku szkolnym 2009/2010 katalog zadań gminy w zakresie edukacji poszerzono 
o obowiązki wynikające z prawa dziecka 5-cio letniego do rocznego przygotowania 
przedszkolnego, obowiązki związane z tworzeniem alternatywnych - w stosunku do 
przedszkoli - form wychowania przedszkolnego, oraz prawo do tworzenia lokalnych 
systemów wsparcia studentów, zamieszkujących na terenie miasta Nowego Targu. Ponadto, 
nałożono na gminę obowiązek wypłacania dodatku wyrównawczego dla nauczycieli 
w przypadku, gdy grupa zawodowa, w której dany nauczyciel się znajduje nie osiągnie 
gwarantowanych ustawą średnich miesięcznych wynagrodzeń właściwych dla tej grupy. 
Wiele zadań, w związku z ciągłymi zmianami programowymi i prawnymi, musiało byćtakże 
w okresie sprawozdawczym podjętych ponownie dla dostosowania obowiązujących zasad 
i warunków funkcjonowania nowotarskiej oświaty do nowych standardów oświatowych. 
 
 
Stan organizacji i baza lokalowa. 
 
 

Miasto Nowy Targ jest organem prowadzącym dla 2 przedszkoli, 7 szkół podstawowych 
i 2 gimnazjów. Wykaz placówek oświatowych, prowadzonych przez gminę miasto 
Nowy Targ przestawia tabela nr 1. 



Strona 4 z 52 

 

REALIZACJA ZADA Ń OŚWIATOWYCH 
w roku szkolnym 2009/2010 

NOWY TARG; wrzesień 2010r.  

Tabela Nr 1. Wykaz placówek oświatowych, prowadzonych przez miasto Nowy Targ. 

Lp. Placówka Patron Adres (ulica) Dyrektor Skrót 

1 Przedszkole Nr 2  Kowaniec  129 mgr Anna Jędrol P 2 
2 Przedszkole Nr 4  Os. Bór 11 mgrZofia Wideł P 4 
3 Szkoła 

Podstawowa Nr 2 
Mikołaj 
Kopernik 

Kopernika 28 mgr Barbara 
Zbińska 

SP 2 

4 Szkoła 
Podstawowa Nr 3 

Jan Paweł II Kowaniec125 a mgr Ewa Łapsa SP 3 

5 Szkoła 
Podstawowa Nr 4 

 Os. Niwa 18 mgr Halina 
Zamojska 

SP 4 

6 Szkoła 
Podstawowa Nr 5 

Konfederacja 
Tatrzańska 

Orkana 17 mgr Krzysztof 
Kuranda 

SP 5 

7 Szkoła 
Podstawowa Nr 6 

Józef Rajski 
Burmistrz 
Nowego Targu 

Os. Na Skarpie 11 mgr Witold 
Zapiórkowski 

SP 6 

8 Szkoła 
Podstawowa Nr 10 

 Klikuszówka 31 mgr Anna 
Chabrzyk 

SP 10 

9 Szkoła 
Podstawowa Nr 11 

Armia Krajowa Pl. Evry 3 mgr Robert 
Furca 

SP 11 

10 Gimnazjum Nr 1 Tadeusz 
Kościuszko 

Pl.Słowackiego 
14 

mgr inż. Dorota 
Temecka 

G 1 

11 Gimnazjum Nr 2 Kardynał Stefan 
Wyszyński 

Pl. Evry 3 mgr Karol 
Skrzypiec 

G 2 

 
Stan organizacyjny szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2009/2010 

obrazuje tabela nr 2. 
 

Tabela Nr 2. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 
2009/2010. 

Wyszcz. 
Liczba 

Oddzia-
łów 

Uczniów 
Uczniów w poszczególnych oddziałach 

0 I II III IV V VI 
1 SP 2 27 526 50 70 78 78 72 89 89 
2 SP 3 13 236 37 36 31 39 25 34 34 
3 SP 4 7 86 8 16 9 10 14 13 16 
4 SP 5 27 600 59 88 64 108 88 95 98 
5 SP 6 8 176 20 26 31 24 22 20 33 
6 SP 10 7 141 13 23 19 23 21 23 19 
7 SP 11 23 484 39 68 76 65 84 81 71 

Razem 112 2.249 226 327 308 347 326 355 360 
8 G 1 26 634 

 
189 200 245 

9 G 2 22 498 159 141 198 
Razem 48 1.132  348 341 443 

Ogółem 160 3.381 
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W okresie sprawozdawczym w stosunku do roku szkolnego 2008/2009 nastąpiły 
następujące zmiany organizacyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach: 

1. Zmniejszyła się o 103 liczba uczniów, w tym o 10 uczniów w szkołach podstawowych 
i o 93 uczniów w gimnazjach; 

2. Zmniejszyła się o 1 liczba oddziałów w gimnazjach, a liczba oddziałów w szkołach 
podstawowych zwiększyła się o 3 oddziały z uwagi na konieczność utworzenia 
oddziału „0” w SP 6, oraz zwiększenie łącznie o trzy oddziały w SP 5 i SP 11, przy 
równoczesnym zmniejszeniu o 1 oddział liczby oddziałów w SP 2. 

W roku szkolnym 2009/2010 miasto Nowy Targ prowadziło 2 publiczne przedszkola, 
których stan organizacyjny przedstawia tabela nr 3. 

Tabela Nr 3.  Stan organizacji przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto 
Nowy Targ. 

Wyszcz. 

Liczba 

Oddzia-
łów 

Wycho-
wanków 

Wychowanków 
w poszczególnych oddziałach 

poniżej 
oddz. „0” 

w oddz. „0” 

1 P 2 4 103 85 18 

2 P 4 5 128 112 16 

Ogółem 9 231 197 34 
 

Oprócz sieci przedszkoli prowadzonych przez miasto Nowy Targ w okresie 
sprawozdawczym na terenie miasta funkcjonowały 4 niepubliczne (prywatne) przedszkola 
oraz, uruchomione na mocy porozumienia pomiędzy miastem Nowy Targ oraz Powiatem 
Nowotarskim, Przedszkole Specjalne przy SOSW Nr 1 w Nowym Targu, których stan 
organizacyjny przedstawia tabela Nr 4. 

Tabela Nr 4. Stan organizacji przedszkoli prywatnych i specjalnych. 

Wyszczególnienie 

Liczba 

Oddzia-
łów 

Wycho-
wanków 

Wychowanków  
w oddziałach: 

poniżej 
oddz. „0” 

w oddz. 
„0” 

1 Przedszkole Prywatne  
ul. Szaflarska 51 4 116 93 23 

2 Przedszkole Prywatne „Promyczek”,  
ul. W. Polskiego 5 4 121 96 25 

3 Przedszkole Prywatne „Wesoła 
Ciuchcia”, ul. W. Polskiego 26 

5 150 128 22 

4 Przedszkole Prywatne Zgromadzenia 
Sióstr Serafitek, ul. Długa 14 

2 53 44 9 

5 Przedszkole Specjalne przy SOSW 
w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 85 

1 8 3 5 

Ogółem 16 448 364 84 
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W roku szkolnym 2009/2010 liczba przedszkoli zwiększyła się o 1 placówkę utworzoną przez 
Powiat Nowotarski dla dzieci niepełnosprawnych. 
W obszarze zadań gminy związanych z zabezpieczeniem możliwości spełniania obowiązku 
rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego przez dzieci w wieku od 
7 do 13 lat funkcjonował także w roku szkolnym 2009/2010 na terenie miasta Nowego Targu 
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy. Placówka ta wspomagana była 
przez miasto lokalowo i finansowo w formie dotacji. 

W okresie sprawozdawczym sieć szkół podstawowych i gimnazjów w pełni 
zabezpieczała ustalone potrzeby mieszkańców miasta Nowy Targ. Usługi przedszkolne 
w ramach sieci przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz 12 oddziałów „0” w szkołach 
podstawowych zaspokajały 80 % ustalonych potrzeb.  
 
 
Baza do działalności oświatowej. 

 
Do podstawowych zadań gminy wymienionych w art. 5 ust.7 ustawy o systemie 

oświaty ustawodawca zaliczył (cyt.:) „1. Zapewnienie warunków działalności szkoły lub 
placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 
2. Wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 
(...); 4. Wyposażanie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 
realizacji programów nauczania, programów wychowawczych...”. 
Stan bazy lokalowej placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ w roku 
szkolnym 2009/2010 obrazuje tabela nr 5. 

Tabela Nr 5. Stan bazy lokalowej nowotarskich placówek oświatowych. 

Wyszcz. 

Pow. 
nierucho-

mości  
(w m²) 

Pomieszczenia (ilość) 

S
al

e 
le

kc
yj

ne
 Pracownie 

sa
le

 
gi

m
na

st
yc

zn
e

 

ga
bi

ne
ty

 p
om

oc
y 

pr
ze

dl
ek

ar
sk

ie
j 

św
ie

tli
ce

 

st
oł

ów
ki

 

ko
m

pu
te

ro
w

e
 

j ę
zy

ko
w

e
 

1 P 2 5.572 4 
2 P 4 3.522 5 

Razem 9.094 9 
3 SP 2 10.923 20 1 0 1 1 1 1 
4 SP 3 8.440 13 1 0 1 1 1 1 
5 SP 4 543 4 0 0 0 0 0 0 
6 SP 5 5.990 18 1 3 1 1 1 1 
7 SP 6 3.703 8 1 0 1 1 1 1 
8 SP 10 1.302 6 1 0 0 1 0 0 
9 SP 11 2.000 17 1 0 1 0 1 0 

Razem 32.901 86 6 3 5 5 5 4 
10 G 1 12.542 25 2 0 1 1 0 1 
11 G 2 20.629 19 2 0 1 1 0 1 

Razem 33.171 44 4 0 2 2 0 2 
Ogółem 75.166 139 10 3 7 7 5 6 
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W roku szkolnym 2009/2010 nie nastąpiło zwiększenie powierzchni nieruchomości 
gruntowych zajmowanych przez obiekty i urządzenia placówek oświatowych. Nie 
odnotowano także większych, w stosunku do roku szkolnego 2008/2009, zmian w sposobie 
wykorzystania obiektów szkolnych w zakresie przeznaczenia pomieszczeń na sale lekcyjne, 
pracownie i inne funkcje, ale na uwagę zasługuje wydzielenie w SP 3 pomieszczenia dla 
organizacji w tej szkole dożywiania uczniów pochodzących z rodzin niskiej zamożności. 
Zmniejszyła się powierzchnia terenów zielonych, między innymi z uwagi na poszerzenie 
ulicy Orkana przy SP 5 i budowę zespołu urządzeń rekreacyjno – sportowych „Orlik 2012” 
przy G 1, który jest kolejnym przykładem doceniania przez władze Nowego Targu 
szczególnej roli wychowania fizycznego w psychofizycznym rozwoju dzieci i młodzieży. 
Reagując na zwiększone zapotrzebowanie na usługi przedszkolne, w związku z reformą 
wychowania przedszkolnego, w okresie sprawozdawczym podjęto działania dla poprawy 
oraz zwiększenia bazy lokalowej w P 4 w Nowym Targu. 

Funkcjonalność i stan techniczny, oraz stan sanitarno – porządkowy obiektów 
oświatowych, w których w roku szkolnym 2009/2010 prowadzona była nauka uznać należy 
za co najmniej dobry. Stan ten nie budził większych zastrzeżeń służb sanitarnych, 
budowlanych oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty.W okresie sprawozdawczym czyniono 
stałe nakłady finansowe na poprawę sprawności i estetyki wszystkich obiektów przedszkoli 
i szkół. Do zadań zrealizowanych o większym zaangażowaniu finansowym zaliczyć należy: 
remont stolarki drzwiowej i malowanie pokrycia dachowego w P2; modernizację bloku 
żywieniowego i remont 1 pomieszczenia w P4; odnowienie(malowanie) klatek schodowych 
i korytarzy na dwóch kondygnacjach, oraz 8 sal lekcyjnych w SP2; remont schodów 
zewnętrznych, pomieszczeń gabinetu pedagoga i dyrektora, malowanie sanitariatów, 
malowanie części ogrodzenia w SP3; drobny remont instalacji c.o. naprawę zadaszenia nad 
wejściem do szkoły, wykonanie wentylacji w sali komputerowej i wentylacji mechanicznej 
w sanitariatach, remont rynien, oraz modernizację bloku żywieniowego w SP6,remont 
podłogi w mini sali gimnastycznej w SP10;remont podłogi małej sali gimnastycznej, remont 
podłogi i malowanie korytarzy na dwóch kondygnacjach w SP11,remont schodów 
zewnętrznych i instalację monitoringu na kompleksie sportowo – rekreacyjnym „Orlik 2012” 
w G1, częściową wymianę lamp oświetleniowych w salach lekcyjnych, remont urządzeń 
ścieżki zdrowia, malowanie 4 sal lekcyjnych oraz korytarza do sali gimnastycznej w G2. 

W okresie sprawozdawczym kontynuowana była budowa nowoczesnego obiektu 
szkoły podstawowej dla uczniów zamieszkałych w obecnym obwodzie SP4 i SP10. 
Zakończono I etap budowy tzw. „stan surowy” budynku głównego, kontynuowano prace 
związane z realizacją wielofunkcyjnej hali sportowej. 

 

Budowa szkoły podstawowej 
na Osiedlu Niwa 

 
 

Fot. Janusz Stopka 
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Stan wyposażenia przedszkoli i szkół w środki techniczne wykorzystywane w procesie 
dydaktycznym i wychowawczym obrazuje tabela nr 6. 

Tabela Nr 6. Wyposażenie nowotarskich placówek oświatowych. 
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1 P 2 2 0 0 1 1 0 4 1 310 0 

2 P 4 3 1 0 1 0 0 3 1 240 0 

Razem 5 1 0 2 1 0 7 2 550 0 
3 SP 2 31 26 1 2 1 1 12 2 18.399 9 

4 SP 3 25 20 1 1 1 0 8 2 22.064 16 

5 SP 4 6 3 1 0 0 0 3 1 1.971 2 

6 SP 5 34 19 1 1 1 1 5 1 19.104 12 

7 SP 6  24 20 1 0 1 0 6 1 5.330 16 

8 SP 10 11 8 1 1 0 0 3 1 6.042 0 

9 SP 11 18 16 2 5 2 1 6 2 10.322 13 

Razem 149 112 8 10 6 3 43 10 83.232 68 
10 G 1 41 30 2 4 1 0 11 3 8.870 20 

11 G 2 24 20 1 5 3 1 10 3 3.781 24 

Razem 65 50 3 9 4 1 21 6 12.651 44 
Ogółem 219 163 11 21 11 4 71 18 96.433 112 

 
W okresie sprawozdawczym szkoły zwiększyły swój stan posiadania w zakresie projektorów 
multimedialnych, rzutników przeźroczy, kamer video, odtwarzaczy DVD. Zmniejszył się 
natomiast, z uwagi na naturalne zużycie, stan wyposażenia w komputery i w tym zakresie 
w kolejnym roku szkolnym koniecznym będzie doposażenie placówek. 

Działania na rzecz optymalnego wykorzystania bazy lokalowej, doposażania w sprzęt, 
oraz bezpieczeństwa pracy i nauki w szkołach nie ograniczały się tylko w realizacji w/w 
remontów i inwestycji. We wszystkich szkołach prowadzone były szkolenia dla pracowników 
w ramach obowiązków wynikających z przepisów BHP.O zasadach bezpiecznego korzystania 
z urządzeń szkół na bieżąco informowano uczniów. Doposażono urządzenia szkoły 
w wymagane instrukcje, apteczki pierwszej pomocy, zwiększano zasoby literatury na temat 
bezpieczeństwa i higieny w środowisku szkolnym (film dydaktyczny – „Szkoła 
ratowników”).W niektórych szkołach (G 2) upowszechnienie wiedzy o BHP następowało 
w ramach odnawiania certyfikatów „Szkoła promująca bezpieczeństwo”. Szczególną uwagę 
zwracano na urządzenia zlokalizowane na zewnątrz budynków, prowadząc w tym zakresie 
systematyczną kontrolę ich sprawności. 
Innym obszarem stałego nadzoru były urządzenia przeciwpożarowe, które podlegały 
okresowym kontrolom i wymianie w przypadku stwierdzonej niesprawności. W roku 
sprawozdawczym zwiększyła się liczba szkolnych systemów monitoringu wizyjnego o system 
4 nowoczesnych kamer cyfrowych, zamontowanych na nowoutworzonym kompleksie 
rekreacyjno – sportowym „Orlik – 2012” przy G 1.W SP 2 podjęto działania dla 
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wdrożeniaw kolejnym roku szkolnym systemu elektronicznej rejestracji wejść do szkoły 
(karty magnetyczne).W celu podniesienia bezpieczeństwa uczniów w szkołach i w drodze do 
szkoły, zrealizowano szereg spotkań i tzw. pogadanek tematycznych z udziałem 
funkcjonariuszy komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, oraz Straży Miejskiej. 
Niewątpliwie stan bezpieczeństwa w szkołach, oraz sprawności uczniów w ruchu drogowym 
poprawiły również liczne prezentacje przygotowywane przez Policję i Straż Pożarną na 
organizowanych przez szkoły festynach. 
 
 
Kadra i system doskonalenia zawodowego. 
 
Jakość pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez miasto Nowy Targ jest pochodną 
poziomu wykształcenia zatrudnionych w tych placówkach nauczycieli i  systemu 
dokształcania oraz doskonalenia ich umiejętności. Stan zatrudnienia w poszczególnych 
placówkach w roku szkolnym 2009/2010 przedstawia tabela nr 7. 

Tabela Nr 7. Zatrudnienie w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto 
Nowy Targ. 

Wyszcz. 
Zatrudnienie 

ogółem 
w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1 P 2 20,39 26 11,89 17 8,5 9 

2 P 4 17,77 23 8,52 13 9,25 10 

Razem 38,16 49 20,41 30 17,75 19 
3 SP 2 52,44 55 43,44 45 9 10 

4 SP 3 26,49 31 20,99 23 5,5 8 

5 SP 4 11,67 17 10,67 15 1 2 

6 SP 5 53,56 54 42,56 43 11 11 

7 SP 6  20,12 22 14,62 16 5,5 6 

8 SP 10 15,12 21 11,12 15 4 6 

9 SP 11 43,77 50 36,77 43 7 7 

Razem 223,17 250 180,17 200 43 50 
10 G 1 66,02 72 56,52 62 9,5 10 

11 G 2 57,78 61 47,78 51 10 10 

Razem 123,80 133 104,30 113 19,5 20 
Ogółem 385,13 432 304,88 343 80,25 89 

 
 
Z uwagi na specyfikę działalności przedszkoli proporcja pomiędzy zatrudnionymi tam 
nauczycielami i pozostałymi pracownikami wyrażona jest stosunkiem odpowiednio: 61% do 
39%. Wśród zatrudnionych pracowników w szkołach dominują nauczyciele. Stanowią oni 
82% wśród ogółu zatrudnionych.W stosunku do stanu zatrudnienia w roku szkolnym 
2008/2009 nie nastąpiły znaczące zmiany. 
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Zdecydowana większość zatrudnionych nauczycieli posiadała wyższe wykształcenie 
magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (90%).Tylko 16 nauczycieli miało 
wykształcenie wyższe bez tytułu zawodowego. 

 

Wykres 1. Nauczyciele według poziomu wykształcenia (procentowo). 

 
 
 
Strukturę posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w roku 
szkolnym 2009/2010 przedstawia tabela nr8. 
 

Tabela Nr 8. Struktura stopni awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ. 

 
Wyszcz. Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

w osobach 
Przedszkola 2 8 8 12 30 
Szkoły podstawowe 10 26 33 131 200 
Gimnazja 6 17 27 63 113 
Razem 18 51 68 206 343 
 
 
 
W szkołach prowadzonych przez miasto Nowy Targ 60% zatrudnionych nauczycieli posiada 
stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego (w roku szkolnym 2008/2009 – 54%). 
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Wykres 2. Nauczyciele według stopni awansu zawodowego (procentowo). 

 
W okresie sprawozdawczymdwudziestunauczycieli uzyskało stopień awansu zawodowego 
nauczyciela dyplomowanego, a siedmiu stopień nauczyciela mianowanego. 
Zmiany w   strukturze awansu zawodowego nauczycieli, w   tym w   związku 
z przeprowadzonymi w okresie sprawozdawczym,postępowaniami egzaminacyjnymi na 
stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanegozwiększyły zasoby kadrowe szkół 
o nauczycieli o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, co nie było i nie jest obojętne dla 
efektów prowadzonego procesu nauczania i wychowania. 
Miasto Nowy Targ, jako organ prowadzący przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, 
posiada kompetencje w zakresie przeprowadzania postępowań i nadawania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego. Nauczyciele ubiegający się o ten stopień awansu, po 
odbyciu stażu (2 lata i 9 miesięcy) i spełnieniu wymogów formalnych, przystępują do 
egzaminu, którego pozytywny wynik jest podstawą do nadania kolejnego stopnia awansu. 
W latach 2005 – 2010 przeprowadzono łącznie 41 takich postepowań. 

Wykres 3. Nauczyciele, którzy w latach 2005 – 2010 uzyskali stopień awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego. 
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Dobrą politykę kadrową dyrektorów nowotarskich szkół wspomagał państwowy, ale także 
lokalny system wynagradzania, w tym system wyróżniania, oraz prowadzony w sposób 
planowy system dokształcania i doskonalenia zawodowego. 
Tabela nr 9 przedstawia ilość przyznanych nagród pieniężnych i innych wyróżnień, oraz 
udzielonych w okresie sprawozdawczym kar. 

Tabela Nr 9.Nagrody i kary dla nauczycieli i pozostałych pracowników. 
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1 SP 2 2 22 - - - - 

2 SP 3 5 9 - - - - 

3 SP 4 1 3 - - - - 

4 SP 5 4 22 - - - - 

5 SP 6 1 6 6 - - - 

6 SP 10 1 9 - - - - 

7 SP 11 4 13 - - - 1 

Razem 18 84 6 - - 1 
8 G 1 5 18 - - - - 

9 G 2 4 24 - - - - 

Razem 9 42 6 - - - 
Ogółem 27 126 6 - - 1 

 
W roku 2009 średniomiesięczne wynagrodzenie większości nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez miasto Nowy Targ było wyższe od średniomiesięcznego 
wynagrodzenia gwarantowanego ustawą w ramach poszczególnych grup awansu 
zawodowego nauczycieli. Tylko w grupie nauczycieli stażystów koniecznym było przyznanie 
nauczycielom dodatku wyrównawczego w kwocie łącznej 10.997,22zł. 
(średniomiesięcznie85,73 zł). 
Tabela nr 10 przedstawia uzyskanie średnie miesięczne wynagrodzenia nauczycieli w ramach 
poszczególnych stopni awansu zawodowego w roku 2008 i 2009 z uwzględnieniem dodatku 
wyrównawczego. 

Tabela 10. Średniomiesięczne wynagrodzenia nauczycieli. 

Wyszcz. Wynagrodzenie w 2008r. Wynagrodzenie w 2009r. 
Gwarantowane Osiągnięte Gwarantowane Osiągnięte 

Stażysta 1.701,- 1.579,- 2.214,- 2.214,- 

Kontraktowy 2.126,- 2.243,- 2.457,- 2.571,- 

Mianowany 2.977,- 2.977,- 3.188,- 3.193,- 

Dyplomowany 3.827,- 3.924,- 4.074,- 4.144,- 
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Miesięczne wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych, mianowanych, kontraktowych 
i stażystów w 2009r. w stosunku do 2008 r wzrosły odpowiednio o 5,5%, 7%, 14,5% i40%. 

Wykres 4.  Wynagrodzenia nauczycieli w latach 2008 – 2009. 
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 Średniomiesięczne wynagrodzenia nauczycieli na koniec miesiąca sierpnia 2010r. (a więc za 
okres 8 miesięcy roku szkolnego 2009/2010) kształtowało się na poziomie: dla nauczycieli 
stażystów 2.299 zł, nauczycieli kontraktowych 2.761 zł, nauczycieli mianowanych 3.316 zł 
i nauczycieli dyplomowanych 4.232 zł. 
Miesięczne wynagrodzenie pracowników administracji szkół kształtowało się w przedziale od 
2.330 zł do 2.842 zł a intendentów w przedszkolach w przedziale od 1.814 zł do 1.999 zł 
Pracownicy obsługi szkół i przedszkoli otrzymują miesięczne wynagrodzenie mieszczące się 
w przedziale od 1.317 zł do 1.956 zł. 
Zabezpieczenie właściwego poziomu finansowania prowadzonych przez miasto Nowy Targ 
szkół jest jednym z najważniejszych zadań gminy. Wynagrodzenia z pochodnymi od 
wynagrodzeń stanowią ok. 75% w ogólnych wydatkach placówek oświatowych. 
Utrzymywanie średniomiesięcznych wynagrodzeń nauczycieli na poziomie nieznacznie 
wyższym, niż gwarantuje to ustawa, jest dowodem docenienia przez samorząd roli tej grupy 
zawodowej. 

W nowotarskich szkołach dominują nauczyciele ze stażem pracy w przedziale od 10 
do 20 lat.W roku szkolnym 2009/2010 zrealizowano szeroki katalog zadań związanych 
z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Doskonalenie zawodowe 
odbywało się we współpracy z różnymi zakładami doskonalenia zawodowego nauczycieli 
w ramach posiadanych przez te organizacje środków finansowych, głównie pochodzących 
z programów europejskich, oraz w ramach wydzielonego w każdej szkole funduszu na 
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Stan wykorzystania środków 
finansowych wydzielonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 
2008-2010 przedstawia tabela nr 11. 
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Tabela 11. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2008 – 2010. 
 

Lp. Wyszcz. 2008 2009 2010 plan 2010 wyk. 
(I – VI) 

1 Przedszkola 5.035 21.191 20.300 8.618 

2 Szkoły podstawowe 59.120 48.274 68.255 24.788 

3 Gimnazja 33.877 34.592 38.000 15.249 

Razem 98.032 104.057 126.555 48.655 
 

Kierunki studiów na uczelniach, na których, w okresie objętym sprawozdaniem, studiowali 
nauczyciele obrazuje tabela nr 12. 
Tabela 12. Doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia. 
 

Kierunek studiów Forma Liczba 
osób 

Placówka 

Pedagogika przedszk. iwczesnoszk. Uzupełniające 1 P 2 

Oligofenopedagogika Podyplomowe 1 P 2 

Pedagogika przedszk. iwczesnoszk. Uzupełniające 1 P 4 

Pedagogika przedszk. iwczesnoszk. Uzupełniające 1 P 4 

Pedagogika specjalna Podyplomowe 1 P 4 

Oligofenopedagogika Podyplomowe 1 P 4 

Filologia angielska Uzupełniające 1 SP 2 

Bibliotekoznawstwo Podyplomowe 1 SP 2 

Filologia angielska Podyplomowe 1 SP 2 

Organizacja i zarządzanie oświatą Kurs 1 SP 3 

Filologia angielska Uzupełniające 3 SP 5 

Filologia angielska Uzupełniające 1 SP 6 

Pedagogika opiekuńczo wychowawcza Uzupełniające 1 SP 11 

Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu 
i pisaniu 

Podyplomowe 1 SP 11 

Filologia angielska Uzupełniające 1 G 1 

Oligofenopedagogika Podyplomowe 1 G 1 

Terapia systemowa Podyplomowe 1 G 1 

Filologia angielska Uzupełniające 1 G 2 

Informacja naukowa i bibliotek. Uzupełniające 1 G 2 

Matematyka Podyplomowe 1 G 2 

Wych. fizyczne - hokej Podyplomowe 1 G 2 

Oligofenopedagogika Podyplomowe 1 G 2 

Filozofia i wiedza o kulturze Podyplomowe 1 G 2 

 Razem 25   
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W ramach doskonalenia zawodowego realizowano szeroki katalog szkoleń dających 
nauczycielom większą wiedze i umiejętności zawodowe. Katalog szkoleń obejmował między 
innymi zagadnienia w zakresie negocjacji i mediacji w pracy z uczniami, etyki w edukacji 
i wychowaniu, oblicza przemocy domowej, praktycznej realizacji zaleceń zawartych 
w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno – pedagogicznej, diagnozowania dziecka 
pięcioletniego, przygotowania dziecka do szkoły podstawowej, zachowań autoagresywnych 
wśród młodzieży, ADHD, zaburzeń lękowych, bezpieczeństwa i higieny w szkole, pomocy 
dziecku z zaburzeniami emocjonalnymi.Doskonalono umiejętności wychowawcze, techniki 
pracy wychowawczej z zespołem klasowym, sposoby rozwiązywania problemów uczniów 
związanych z narkotykami i dopalaczami. Szkolenia obejmowały także problematykę 
diagnozowania i wspomagania dziecka dysleksyjnego, praw człowieka (ucznia) w szkole, 
metod aktywizujących, pracy z uczniem mającym trudności w nauce, zachowań 
kompulsywnych, terapii systemowej, terapii pedagogicznej, ale także archiwizowania 
dokumentacji oświatowej oraz pozyskiwania środków unijnych na zajęcia dydaktyczne 
i wychowawcze w szkole. Podjęcie doskonalenia we wskazanych obszarach wiedzy stało się 
wymogiem wzrastających potrzeb nowotarskich szkół dla rozwiązywania problemów 
uczniów, zwłaszcza związanych z wzrastającą agresja, zjawiskiem znudzenia i bylejakości 
w działaniu, problemem uzależnień od alkoholu, narkotyków, komputera, trudnościami 
wynikającymi z degradacji rodziny. 
 

Kształcenie. 
 

W dobie reformy edukacji narodowej mierzenie, jakości pracy szkoły, 
a w szczególności, jakości kształcenia i wychowania (poziomu nauczania) a także 
wykonywania przez szkołę funkcji opiekuńczej i sprawności zarządzania – stało się 
konieczne. Jest to proces mający na celu pozyskanie zwrotnej informacji o efektach pracy 
dydaktyczno – wychowawczej, oraz jakości innych zadań szkoły, dla modyfikacji działań 
w kolejnych okresach pracy. Sprawdzenie efektów edukacyjnych pracy szkoły związane jest 
z oceną losów absolwentów, oceną przyjętych programów i metod nauczania, a także oceną 
metod oceniania uczniów. 

Ocena jakości wychowania odnosi się do skali i jakości działań profilaktycznych 
szkoły i jakości kontaktów uczniów z nauczycielami. Poziom realizacji funkcji opiekuńczej 
zawsze związany będzie z oceną działalności szkoły wobec dzieci specjalnej troski, działań 
szkoły na rzecz uczniów w trudnej sytuacji losowej czy materialnej. Ocena efektów pracy 
szkoły następuje przy użyciu różnych procedur i narzędzi. Działania takie odbywają się na 
poziomie szkoły m.in. poprzez badanie przez nauczycieli efektów swojej pracy, pokazywanie 
problemów i tworzenie planów rozwoju, lub poprzez organy zewnętrzne takie jak gmina, czy 
organ nadzoru pedagogicznego. Ocena poziomu nauczania powinna pokazywać obiektywnie 
i rzetelnie słabe oraz mocne strony szkoły. Chodzi tu o dostarczenie informacji o poziomie 
pracy szkoły na tle innych szkół tego samego typu, szkół funkcjonujących w zbliżonych, 
porównywalnych warunkach. Ocena ta ma odpowiedzieć na pytanie, co szkoła daje w zamian 
za włożone nakłady finansowe, co oferuje mieszkańcom, a w szczególności czy podejmuje 
i z jakimi efektami realizuje, działania dla wyrównywania szans edukacyjnych uczniów. 
W roku szkolnym 2009/2010, w stosunku do szkół prowadzonych przez miasto Nowy Targ, 
nie został w praktyce wdrożony przez Małopolskiego Kuratora Oświaty nowoczesny system 
oceny pracy szkoły, którego założenia zostały sformalizowane w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego1. 
Istniejący stan powoduje, więc konieczność opisania i ocenienia jakości 
                                                 
1 Dz. U. Nr 168, poz. 1324. 
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kształceniaw przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach w formie uproszczonej, 
poprzez wskazanie osiągniętych wyników uczniów w nauce, wskazanie wyników ze 
sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej i z egzaminu gimnazjalnego, oraz opisanie 
podejmowanych działań dla realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej z równoczesnym 
pokazaniem specyficznych dla szkół w Nowym Targu uwarunkowań w działalności. 

Poziom kształcenia w nowotarskich publicznych przedszkolach w sposób zapewne 
najtrafniejszy obrazują sukcesy absolwentów tych placówek w klasach I–III szkoły 
podstawowej. Nowotarskie przedszkola samorządowe bardzo dobrze wpisują się w słowa 
Roberta Lee Fulghum’a (cyt.:) „Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem 
się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, 
odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”. 
Formułowane w roku szkolnym 2009/2010 przez organ nadzoru pedagogicznego oceny pracy 
P2 i P4 wskazują, że placówki te działają bardzo efektywnie, ze zdecydowaną przewagą 
mocnych stron, do których zaliczono nauczycieli, przebieg procesu dydaktycznego oraz 
uzyskiwane efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej, profilaktyce i opiece nad małym 
dzieckiem. Opinie te są o tyle budujące, że to właśnie na etapie wczesnej edukacji 
nowotarskie przedszkola są najskuteczniejszym „narzędziem” wyrównywania szans 
edukacyjnych. Przedszkole buduje dojrzałość dzieci we wszystkich obszarach, zapewniając 
indywidualny rozwój dziecka. Kształtuje wartości u dzieci i stwarza właściwe warunki startu 
do dalszej edukacji szkolnej - co w sposób bardzo dobry realizują prowadzone przez miasto 
dwa przedszkola.  

Liczbę absolwentów i uczniów, którzy nie otrzymali promocji do następnej klasy 
obrazuje tabela nr 13, a uczniów szkół, którzy otrzymali na zakończenie roku szkolnego 
świadectwo z wyróżnieniem tabela nr 14. 
 
Tabela 13. Liczba absolwentów i uczniów, którzy nie otrzymali promocji. 

Wyszcz. 

Stan uczniów Uczniowie 

Ogółem 
W tym 
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1 SP 2 526 50 - 1 - 89 1 

2 SP 3 236 37 - 2 - 34 - 

3 SP 4 86 8 - - 2 16 - 

4 SP 5 600 59 - 3 - 97 5 

5 SP 6 176 20 - 2 1 32 - 

6 SP 10 141 13 - 1 - 18 1 

7 SP 11 484 39 - 2 2 71 - 

Razem 2.249 226 - 11 5 357 7 
8 G 1 634  3 10 1 237 1 

9 G 2 498 8 25 15 192 - 

Razem 1.132 11 35 16 429 1 
Ogółem 3.381 226 11 46 21 786 8 
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Jak wynika z tabeli, zdecydowana większość uczniów sprostała wymogom edukacyjnym 
i uzyskała promocję do kolejnej klasy.Znaczna jest grupa uczniów, których wyniki nauki 
zasługiwały na wyróżnienie. 
 
Tabela 14. Świadectwa z wyróżnieniem. 
 

Wyszcz. 
Liczba 

uczniów  
w szkole* 

Liczba 
wydanych 
świadectw 

z wyróżnieniem 

% uczniów 
wyróżnionych 

w stosunku do ogólnej 
liczby uczniów 
uprawnionych 

1 SP 2 250 91 37 

2 SP 3 93 22 24 

3 SP 4 43 5 12 

4 SP 5 281 109 39 

5 SP 6 75 15 20 

6 SP 10 63 12 19 

7 SP 11 236 72 31 

Razem 1.041 326 31 
8 G 1 634 98 15 

9 G 2 498 77 16 

Razem 1.132 157 31 
Ogółem 2.173 483 22 

* świadectwa z wyróżnieniem mogą otrzymywać uczniowie klas IV – VI szkół 
podstawowych i uczniowie gimnazjum. Ogólna liczba uczniów w szkole wykazana 
w tabeli nie obejmuje, więc uczniów klas i – III i „0” 

 
Wyniki poszczególnych szkół ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej 

w roku szkolnym 2009/2010 obrazuje wykres nr 5. 

Wykres 5. Wyniki ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w 2010r. 
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Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym 
2009/2010, wskazuje na występujące zróżnicowanie tych wyników pomiędzy 
poszczególnymi szkołami.Osiągnięty wynik w skali miasta Nowy Targ jest lepszy od wyniku 
charakterystycznego dla Powiatu Nowotarskiego, ale gorszy od uśrednionego wyniku, jaki 
osiągnięto w województwie małopolskim. Bardzo dobre wyniki uzyskali uczniowie SP2 
i SP5, dobre uczniowie SP11,SP3,SP4.Nie można być zadowolonym z wyników ze 
sprawdzianu w SP6,a zwłaszcza SP10. Ocena uzyskanych wyników w dziewięciostopniowej 
skalistaninowej kwalifikuje SP2,SP5 i SP11 odpowiednio na 6, 6 i 5 staninie, a więc na 
poziomierównym, lub wyższym niż poziom dobry(średni).  
Porównując uzyskane wyniki punktowe przez szkoły na zakończenie szkoły podstawowej 
w roku szkolnym 2009/2010 do wynikówuzyskanych w latach 2007-2009 stwierdzić należy, 
że najwyższy w Nowym Targu poziom kształcenia charakterystyczny jest dla SP2 i SP5,dalej 
SP11.Niepokojąca jest natomiast stagnacja uzyskanych wyników w SP3 i odbiegający od 
innych szkół poziom wyników uczniów ze sprawdzianu w SP10. Wyniki ze sprawdzianu na 
zakończenie szkoły podstawowej w latach 2007-2010 obrazuje wykres nr 6. 
 
Wykres 6.  Wyniki ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w latach 2007 - 

2010. 
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Uzyskane wyniki uczniów ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku 
szkolnym 2009/2010 są zróżnicowane w poszczególnych szkołach.Odnosząc te wyniki do 
poszczególnych umiejętności niewątpliwie uczniowie we wszystkich szkołach najlepiej 
radzili sobie z zadaniami badającymi umiejętność czytania i korzystania z informacji. Gorzej 
było już w obszarze pisania i wykorzystywania wiedzy w praktyce, chociaż w tym zakresie 
zaobserwowano nieznaczny postęp. Lepsze wyniki zaobserwowano w zakresie zadań 
związanych z prawidłowym rozumowaniem. Z analizy wyników przeprowadzonego 
sprawdzianu należy również wyciągnąć wnioski do dalszych działań, które będą 
zróżnicowane w poszczególnych szkołach. Równieżorgan prowadzącymusi sformułować 
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zróżnicowane wymagania w stosunku do poszczególnych szkół. Wnioski te muszą być jednak 
sformułowane nie tylko na podstawie przedstawionych zestawień punktowych i opisów, ale 
także po ocenienie możliwości poszczególnych zespołów klasowych, które w okresie 
sprawozdawczym pisały sprawdzian umiejętności. Niewątpliwym jest jednak, że sprawdzian 
wskazał na potrzebę ćwiczenia z uczniami form wypowiedzi pisemnych, pisanie kreatywne, 
oraz potrzebę dbałości o poprawność języka. Koniecznym staje się dopasowanie metod pracy 
dla doskonalenia wśród uczniów umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, poprzez 
odpowiedni dobór zadań.  
Dla organu prowadzącego koniecznym staje się zwiększenie – wspólnie z organem nadzoru 
pedagogicznego – nadzoru nad jakością kształcenia zwłaszcza w SP3, SP4, SP6 i SP10. 

Wskaźnikiem jakości nauczania w gimnazjach jest ocena edukacyjnej wartości 
dodanej czyli wykorzystania wyników z egzaminu gimnazjalnego do oceny efektów 
kształcenia każdego ucznia przy uwzględnieniu jego uwarunkowań związanych 
z zdolnościami i wcześniejszymi osiągnięciami w powiązaniu z uwarunkowaniami 
społecznymi. Wykres nr 7 przedstawia wyniki z egzaminu gimnazjalnego na zakończenie 
roku szkolnego 2009/2010 w części humanistycznej, a wykres nr 8 egzaminu w części 
matematyczno - przyrodniczej. Wykresy nr 9 i nr 10 obrazują poziom umiejętności uczniów 
w zakresie języków obcych. 

 
 

Wykres 7. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w latach 2009 – 2010 – część 
humanistyczna. 
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Wykres 8. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w latach 2009 – 2010 – część 
matematyczno - przyrodnicza. 

 

 

Wykres 9. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w 2010r. – język angielski. 
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Wykres 9. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w 2010r. – język niemiecki. 
 

 
 
 
Ogólna analiza uzyskanych wyników w skali punktowej z egzaminu gimnazjalnego wskazuje 
przede wszystkim, że uzyskane wyniki są gorsze w stosunku do roku szkolnego 2008/2009, 
nie tylko w obu nowotarskich gimnazjach, ale także w powiecie i województwie. Uczniowie 
nowotarskich gimnazjów lepiej radzili sobie na egzaminie w części humanistycznej, bowiem 
charakterystyczne i zbliżone w G1 i G2 wyniki były wyższe od uśrednionych wyników 
właściwych dla Powiatu Nowotarskiego. Nadal jednak wyniki te odbiegają od uśrednionych 
wyników charakterystycznych dla Województwa Małopolskiego. W części matematyczno-
przyrodniczej liczba uzyskanych punktów w obu gimnazjach jest poniżej średniej właściwej 
dla województwa.W tej części egzaminu gimnazjalnego lepsze wyniki punktowe uzyskało 
G1.Z uzyskanych wyników przeprowadzonego po raz pierwszy w roku szkolnym 2009/2010 
egzaminu z języków obcych widać, że wposzczególnych gimnazjach preferencje w nauczaniu 
języków obcych są różne. Uzyskane wyniki uznać należy za dobre.Bardziej obiektywnym 
narzędziem oceny wyników nauczania poprzez analizę wyników egzaminu gimnazjalnego 
jest wspomniana wcześniej metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD). W roku szkolnym 
2008/2009 G1 należało do „elitarnego klubu” szkół sukcesu (EWD w części humanistycznej 
i części matematyczno-przyrodniczej 1 - wynik z egzaminu- po 103).Szkoła sukcesu to 
placówka oświatowa o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności 
nauczania. Domniemywać należy - wobec braku ostatecznej informacji, co do EWD - że 
w roku szkolnym 2009/2010 do szkół sukcesu w związku z uzyskanymi wynikami 
kształcenia, zaliczone zostaną oba nowotarskie gimnazja. 
Przedstawione wyniki nauczania w odniesieniu do wyników innych gimnazjów o zbliżonych 
warunkach edukacyjnych i w odniesieniu do nowotarskich aspiracji edukacyjnych - nie 
sąw pełni zadawalające. Z „pogłębionej” analizy wynika, że dobre wyniki osiągnęli 
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uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, gorzej „wypadli” uczniowie klas 
sportowych funkcjonujących w G2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego, zwłaszcza w części 
matematyczno-przyrodniczej,niewątpliwie spowodują ocenę stosowanych w gimnazjach 
programów i metod nauczania. Służyć temu będą prace zespołów przedmiotowych i 
posiedzeń Rad Pedagogicznych, w trakcie, których rozważana zostanie celowość zmiany 
metod i narzędzi nauczania dla wsparcia uczniów w opanowaniu tych wiadomości 
i umiejętności, z którymi radzą sobie słabiej. 
Dla obiektywności oceny, jakości kształcenia w nowotarskich szkołach podstawowych 
i gimnazjach wskazać należy, iż w roku szkolnym 2009/2010 zgodnie z uprawnieniami 
rodziców i obowiązkami gminy wynikającymi z dyspozycji art. 76 ustawy o systemie oświaty 
do placówek tych uczęszczało łącznie 64 uczniów odbywających naukę w formie kształcenia 
specjalnego, organizowanego w szkole ogólnodostępnej. Tabela nr 15 pokazuje rodzaje 
niepełnosprawności i wskazuje na liczbę uczniów w poszczególnych szkołach, którzy 
odbywali naukę w kształceniu specjalnym.W tabeli nr 16 przedstawiono formy zajęć 
wspomagających wraz ze wskazaniem liczby uczniów w poszczególnych szkołach 
korzystających z tych zajęć. 
 

Tabela 15. Uczniowie niepełnosprawni. 
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Niesłyszący - - - - - - - - - - - - 
Słabosłyszący 2 - - - - - - 2 1 3 4 6 
Niewidomi - - - - - - - - - - - - 
Słabowidzący 1 - - - - - 1 2 2 - 2 4 
Zniepełnosprawn. ruchową - - - - 1 - 1 2 1 - 1 3 
Z upośledz. umysł. (lekkim) 2 1 - - 1 1 1 6 7 4 11 17 
Z upośledz. umysł. (umiarkow.) - - - - - - - - - - - - 
Z rozpoznanym autyzmem  - - - - - - - - - - - - 
Z niepełnosprawn.sprzężoną - - - - - - - - - - - - 
Niedostosowani społecznie - - - - - - - - 1 - 1 1 
Zagrożeni niedostos. społecznym - - - - - - 3 3 1 4 5 8 
Zagrożeni uzależnieniem - - - - - - - - - 2 2 2 
Z zaburzeniami zachowania 1 - - - 2 - 4 7 - 1 1 8 
Z zaburzeniami psychicznymi - - - - - - 3 3 - - - 3 
Z chorobami przewlekłymi 1 1 - - - - 1 3 6 5 11 14 
Ogółem: 7 2 - - 4 1 14 28 18 20 38 64 
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Tabela 16. Zajęcia wspomagające uczniów. 
 

Uczniowie: 
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Naucz. indywidualne - - - 2 - - 1 3  5  6 11  14 
Zajęcia rewalidacyjne 5 2 - 2 2 1 5 17  16  8 24 41  

Zajęcia terapeutyczne 47 1 - 22 20 - 15 105   - 86 86  191 
Zaj. wyrównawcze 146 63 24 77 50 46 40 446  30 152 182 628  
Zaj. rozw. umiejętności 146 63 24 77 50 46 40 446  2 152 154 600  
Zaj. rozw. uzdolnienia 145 210 21 60 40 24 50 550  60 11 71 621  
Dla dyslektyków - - - - - - - -    8 8 8  
Zaj. gimn. korekcyjnej 152 32 - - - - - 184  - - - 184  
Zajęcia sportowe - - - - - - 50 50  - - - 50  
Korekcyjno - kompen. - 27 - - - 5   32  75   75 107  
Ogółem: 641 398 69 240 162 122 201 1833 188 421 609 2442 

Uczniowie mogli równolegle korzystać wielu form wsparcia. 
 
 
Oprócz uczniów objętych kształceniem specjalnym w szkołach prowadzonych przez miasto 
Nowy Targ uczyła się duża liczba uczniów o specyficznych wymaganiach edukacyjnych, 
wynikających głównie z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podstawową pomoc 
dla tej grupy uczniów udzielali pedagodzy szkolni zatrudnieni we wszystkich szkołach 
podstawowych i gimnazjach oraz dwaj psycholodzy zatrudnieni w gimnazjach.W szkołach 
prowadzonych przez miasto Nowy Targ, w roku szkolnym 2009/2010 realizowano szeroki 
katalog zajęć wspomagających dla uczniów ze specyficznymi problemami w nauce. Dla 
rozwiązywania bieżących problemów edukacyjnych korzystano także z usług specjalistycznej 
pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej, informacji publikowanych w fachowej 
literaturze, a także szerokiego katalogu szkoleń i seminariów. Proces wsparcia uczniów 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych wspomagali rodzice. Jego pozytywne efekty osłabiała 
jednak stosunkowo wysoka w tej grupie uczniów absencja na obowiązkowych i dodatkowych 
zajęciach szkolnych. W ramach zajęć wspomagających wskazanych w tabeli nr 16 znaczna 
część tych zajęć zorganizowana była dla uczniów zdolnych. Ich głównym celem było 
poszerzenie wiedzy uczniów oraz rozwinięcie ich zainteresowań w różnych dziedzinach. 
Prowadzono, więc zajęcia muzyczne, taneczne, teatralne, krajoznawcze, informatyczne, nauki 
języków obcych, zajęcia rekreacyjne i sportowe w wielu dyscyplinach. Szeroki zakres 
i stosunkowo duża częstotliwość odbytych zajęć stanowiła jedną z form przygotowania 
uczniów do sprawdzianów i egzaminów oraz licznych konkursów, w tym konkursów 
przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Stanowiła element 
stałego procesu wspomagania uczniów, który począwszy od września 2010r.kontynuowany 
będzie m.in. w ramach projektu pt. ”Diament”. Wskazany projekt przewiduje utworzenie na 
bazie Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu Ośrodka Wsparcia Uczniów Zdolnych 
wspomagającego (w cyklu 2 letnim) ponad 100 uczniów o uzdolnieniach kierunkowych. 
Średniotygodniowo, realizowano w okresie sprawozdawczym 145 godzin zajęć dodatkowych 
finansowanych z dochodów własnych miasta. 
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W ramach działań na rzecz uczniów zdolnych przygotowano także uczniów do olimpiad 
z języka angielskiego „Oxford plus”, olimpiad matematycznych, konkursu wiedzy z fizyki 
„Lwi ątka”, konkursu wiedzy o Unii Europejskiej „Młody Europejczyk”. Uczniowie zdolni 
byli promowani w szkolnych gazetkach i radiowęzłach, co stanowiło element motywujący 
tych uczniów do dalszej nauki. 
W roku szkolnym 2009/2010 z inicjatywy Burmistrza Miasta uruchomiono motywacyjny 
system wspomagania uczniów w nauce. Tabela nr 17 przestawia ilość przyznanych w tym 
okresie stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce i za osiągnięcia w sporcie.  
 

Tabela 17. Stypendia motywacyjne dla uczniów. 
 

Wyszcz. 

Stypendia motywacyjne 
z ustawy o systemie oświaty 

inne stypendia 

Klasy  
I - III 

Klasy 
IV -VI 

Klasy  
I - III 

Klasy 
IV -VI 

1 SP 2 - 11 - - 

2 SP 3 - 2 - - 

3 SP 4 - 2 - - 

4 SP 5 - 11 - - 

5 SP 6 - 3 - - 

6 SP 10 - 3 - - 

7 SP 11 - 10 - 8 

Razem - 42 - 8 
8 G 1 18  7*  

9 G 2 21 - 

Razem 39 7 
Ogółem 39 42 7 8 

* - fundowane przez nauczycieli 1, SAPERE AUSO 1, USKI 4, inne stypendia 1 
 
 
Stypendium motywacyjne za osiągnięcia w nauce, czy sporcie przyznawane jest uczniowi 
jednorazowo w semestrze w kwocie nie większej niż 180 zł. 
Wśród innych działań nauczycieli szkół, ukierunkowanych na uczniów dla zwiększenia ich 
aktywności w proces nauczania (uczenia się) wymienić należy: konkursy klasowe i szkolne; 
konkursyogólnopolskie, m.in. Oxford, Geniusz, Kangur; udostępnianie pracowni 
komputerowych i multimedialnych; spotkania z ciekawymi ludźmi; stałe zwiększanie 
atrakcyjności zbiorów bibliotecznych; oraz stosowanie aktywizujących metod pracy (drama, 
burza mózgów, praca w grupach, metoda projektu, nauka w plenerze). 
W roku szkolnym 2009/2010 efektem pracy nauczycieli i nauki uczniów były różnego 
rodzaju osiągnięcia edukacyjne, uzyskane poza macierzystą szkołą, zwłaszcza na 
organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty konkursach przedmiotowych. 
Laureatów i finalistów tych konkursów oraz nauczycieli opiekunów prowadzących uczniów 
przedstawiono w tabeli nr 18. 
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Tabela 18. Finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez 
Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

 
Nazwa konkursu 
przedmiotowego 

Imię i nazwisko ucznia Szkoła 
i klasa 

Imię i nazwisko opiekuna 

Biblijny Jan Mokracki SP2 4 s. Anna Dobrowolska 

Humanistyczny Katarzyna Ligęza SP5 6 B. Kuranda 

Humanistyczny Ewa Gruszka SP5 6 B. Kuranda 

Biblijny Agnieszka Galarowicz SP5 5 A. Paprocka 

Przyrodniczy Klaudia Bednarczyk SP11 6 Aneta Siuta 

Biblijny Klaudia Bednarczyk SP11 6 Ks Wojciech Nitka 

Humanistyczny Aleksandra Więcek SP11 6 Rita Kuzniecoff 

J. angielski Katarzyna Dudek G1 3 Anna Zabrzeska Nowak 

J. angielski Sebastian Bekas G1 3 Paulina Glonek 

Informatyczny Kamil Magierski G1 3 Tomasz Szachoń 

Chemiczny Mariusz Jelonek G1 3 Krystyna Zubek 

Matematyczny Mariusz Jelonek G1 3 Mirosław Chuchmacz 

Geograficzny Mariusz Jelonek G1 3 Elżbieta Krauzowicz 

Informatyczny Szymon Hajnos G2 1 Lucjan Klocek 
 
 
 
Efektem działań dydaktyczno–wychowawczych w szkołach podstawowych i gimnazjach, 
mających na celu zwiększenia u uczniów poczucia własnej wartości i zachęcenie ich do 
udziału w rywalizacji szkolnej z innymi uczniami,było liczne uczestnictwo oraz sukcesy 
uczniów w różnego rodzaju konkursach i przeglądach artystycznych.W roku szkolnym 
2009/2010 szkoły mogły pochwalić się w powyższym zakresie następującymi osiągnięciami: 
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 –V Międzyszkolny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych – 
Nagroda Burmistrza Miasta Nowy Targ - Wojciech Turek i Emilia Turek, wyróżnienie 
w Julia Twaróg, Katarzyna Galica, Anna Żółtek; Powiatowy Konkurs Plastyczny 
„Niepodległość” – I miejsce Piotr Łacek; Wojewódzki Konkurs Plastyczny „No promil, no 
problem 2009” – III Miejsce Kacper Sawicki; XX Sakrosong – III miejsce Iga Sawina; 
Konkurs Plastyczny „W kręgu rodziny” – wyróżnienie Julia Twaróg; Międzyszkolny Konkurs 
Plastyczny pt. „Nie pal przy mnie, proszę” – I miejsce Natalia Wolska; Powiatowy Konkurs 
plastyczny pt. „Nie pal przy mnie, proszę” – II miejsce Fabian Kapica; Międzyszkolny 
Konkurs Recytatorski – I miejsce Małgorzata Gil, II miejsce Kamila Fryźlewicz, III miejsce 
Patrycja Polak, III miejsce Kacper Żuławiński, wyróżnienie Jan Palka; XXXV Małopolski 
Konkurs Plastyczny „Matka w oczach dziecka” – nagroda dla Patrycji Białoń, wyróżnienie 
dla Anny Sięki i Jana Ciasia; Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny – I miejsce Emilia 
Sędzik, II miejsce Paulina Pierwoła, II miejsce Patrycja Polak; Diecezjalny Konkurs „Pan 
Bóg potrzebuje kapłanów” – dyplom dla Małgorzaty Gil; Konkurs „Gdzie kryje się 
matematyka w banku” – I miejsce Joanna Pluta oraz Małgorzata Kałafut, II miejsce Stanisław 
Gubała oraz Jakub Ujczak, III miejsce Jakub Udziela oraz Marcelina Skrabucha; Konkurs 
Plastyczny „Dzieł Św. Mikołaja podejmowane przez współczesnych” – I miejsce Aleksandra 
Paszkowska; Konkurs „List” w kampanii „No promil, no problem” - wyróżnienie klasa 6c; 
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VII Podhalański Konkurs Kolęd i Pastorałek – wyróżnienie Aneta Zacger; Konkurs „Dom 
moich marzeń” – I nagroda Mateusza Białoń; Kangur Matematyczny – wynik bdb, 
BartoszPodkanowicz, Małgorzata Kałafut, Patrycja Polak, Przemek Czerwiński, Hubert 
Batkiewicz, oraz Szymon Urzędowski. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 3 –Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Nowym Targu – IV miejsce 
zespół Maria Mikrut, Zofia Bryniarska, Hubert Czubernat; Konkurs ortograficzny – II miejsce 
Krystian Pępek, III miejsce – Ewelina Czubernat; Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
im. Jana Brzechwy –I miejsce Maria Mikrut, II miejsce Dawid Żarnecki; Miejski Konkurs 
Szopek Bożonarodzeniowych – II miejsce Maria Mikrut, wyróżnienia Jakub Batkiewicz, 
Justyna Wolska; Konkurs plastyczny w ramach akcji „Nie pal przy mnie, proszę” – I miejsce 
–Wojciech Głodek, II miejsce Szymon Guzik; Miejski Konkurs Plastyczny „Niepodległość”- 
wyróżnienie Damian Jankowski; Konkurs plastyczny „Talenciki” nagrody- Jakub Mastalski, 
Zuzanna Dyrda; Konkurs „Matka w oczach dziecka” – nagroda – Jakub Mastalski. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 4 – Ogólnopolski konkurs matematyczny „Kangur” – wyróżnienie 
Daniel Widurski; X Przegląd Twórczości Kazimierza Przerwy Tetmajera i Twórców Podhala 
– II miejsce Tomasz Czubernat, III miejsce Oliwia Chyc; VIII Konkurs Plastyczny „W Kręgu 
Rodziny” – II nagroda Kamila Karpiel i Michał Wydra, IV nagroda Natalia Bryniarska; 
XXXIV Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy im. Skupnia Florka – I miejsce Julia Adamska; 
Konkurs Plastyczny „moja droga do szkoły” – I nagroda Julia Czubernat.  
 
Szkoła Podstawowa Nr 5 –Małopolski Konkurs Humanistyczny – finalistka Ewa Gruszka, 
Katarzyna Ligęza; Małopolski Konkurs Biblijny – finalistka Agnieszka Galarowicz; 
XXVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski – wyróżnienie Maria Kuranda, finaliści Ewa 
Gruszka, Piotr Suder; Wojewódzki konkurs „Bezpieczna droga” – wyróżnienie Katarzyna 
Szarek; Wojewódzki konkurs plastyczny „Dom moich marzeń” – wyróżnienie Jan Pacyga, 
Oliwia Bala, nagroda Jan Mrożek, Patryk Kołacz; Powiatowy konkurs plastyczny 
„Niepodległość” – nagroda Maria Jarkiewicz, wyróżnienie Kacper Woźniczka; Powiatowy 
konkurs „Tęcza nad Podhalem” – nagroda Maria Jarkiewicz; Rejonowy Konkurs Wiedzy o 
Regionie – I miejsce zespół Natalia Kolasa, Karolina Woźniak, Mateusz Burdyn; III miejsce 
zespół Karolina Dąbrowska, Katarzyna Ligęza, Ewa Gruszka; Międzyszkolny Konkurs 
Recytatorski (klasy I-III) - I miejsce Aleksandra Suska; Międzyszkolny Konkurs 
Ortograficzny – III miejsce Katarzyna Słowik; Międzyszkolny Konkurs Wiedzy 
o Nowym Targu (klasy I-III) – II miejsce zespół Magdalena Ćwiertnia, Jan Mrożek, 
Agnieszka Tokarczyk; Międzyszkolny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych – II miejsce 
Aleksandra Bachulska. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 6 Konkurs Wiedzy o Spiszu –III miejsce zespół Gabriela Kuć, 
Dominika Jachymiak, Ryszard Szlosarek; Konkurs Wiedzy o Nowym Targu (klasy II-III) –
I miejsce zespół Julia Mokracka, Julia Pietroń, Mateusz Cichoń; Konkurs Wiedzy o Podhalu – 
IV miejsce zespół Gabriela Kuć, Dominika Jachymiak, Julia Mokracka; Konkurs Recytatorski 
im Stanisława Nędzy-Kubińca –I miejsce w kategorii literackiej Wojciech Kacik; Gminy 
Konkurs Recytatorski im Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Twórców Podhala – wyróżnienie –
Wojciech Kacik; Międzyszkolny Konkurs Recytatorski” Jan Brzechwa i Julian Tuwim- poeci 
dziecięcej radości i uśmiechu”- I miejsce Magdalena Wójciak, II miejsce – Bartosz Wójciak, 
Kamil Mokracki, III miejsce- Julia Mokracka; Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny –
I miejsce ex aequo Mateusz Cichoń, Weronika Szramek; Powiatowy Konkurs Plastyczny 
”Niepodległość”- I miejsce Kamil Mokracki, III – Julia Pietroń; Nowotarski Konkurs 
Plastyczny” Talenciki”- nagrody Łukasz Grzegorzewski, Piotr Budzyk, wyróżnienia –Jan 
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Pierwoła, Paulina Worwa; V Międzyszkolny Konkur Szopki Bożonarodzeniowej – I miejsce 
Julia Mokracka. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 10 – Ogólnopolski Festiwal „Sabat Mater” - I miejsce Martyna 
Łęcka; XI Wojewódzki Konkurs Kolęd, Pastorałek – wyróżnienie Martyna Łęcka; VII 
Podhalański Konkurs Kolęd i Pastorałek – I miejsce Małgorzata Jaróg, II miejsce – Marta 
Kuros, III miejsce – Martyna Plewa; VII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Angielskiej - 
wyróżnienie Martyna Łęcka; XXII Małopolski Festiwal Form Muzycznych ”Talenty 
Małopolski”- nagroda główna - Martyna Plewa, wyróżnienie Martyna Łęcka; Wojewódzki 
Konkurs Piosenki- Kraków – III miejsce - Martyna Łęcka; XXXV Wojewódzki Konkurs 
Plastyczny „Matka w oczach dziecka”- wyróżnienie -Magda Plewa; Powiatowy Konkurs 
Plastyczny ”Niepodległość”- wyróżnienie Ewelina Walicka; Małopolski Konkurs Plastyczny 
„Wokół Haendla”Kraków- wyróżnienie – Paulina Truchoń; Konkurs Plastyczny ”W kręgu 
rodziny” Jakub Lorek, Zuzia Filak, Patryk Żelazko, Paulina Truchoń; Nowotarski Przegląd 
Twórczości Plastycznej „Talenciki”- Paulina Truchoń, Dominika Kusiak, Zuzia Filak. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 – Konkurs literacki „Na tatrzańskim szlaku” –wyróżnienie 
Magdalena Grzebacz; Konkurs ortograficzny-II miejsce Krzysztof Młynarczyk (kl. III), 
III miejsce Małgorzata Swatek (kl. II). 
 
Gimnazjum Nr 1 – Ogólnopolski Festiwal Stabat Mater na Orawie – II miejsce Anna Jaróg; 
VII Podhalański Konkurs Kolęd,Pastorałek – I miejsce Aleksandra Poniedziałek,III miejsce 
Justyna Kuros,wyróżnienie Izabela Guroś i Elźbieta Stanek; XI Wojewódzki Konkurs 
Kolęd,Pastorałek – II miejsce Weronika Hryc,III miejsce Izabela Guroś,wyróżnienie Anna 
Jaróg,VII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Angielskiej – I miejsce Filip Faryna,II miejsce 
Izabela Guroś, III miejsce Anna Glonek; XV Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj 
sukces” - nagrody Anna Glonek,Weronika Hryc, Elźbieta Stanek, Filip Faryna, wyróżnienia 
Justyna Kuroś, Aleksandra Poniedziałek, Anna Jaróg; Małopolski Festiwal Form Muzycznych 
(eliminacje powiatowe)„Talenty Małopolski” –nagrody Anna Glonek, Anna Jaróg, 
wyróżnienie Monika Cyrus; Małopolski Festiwal Form Muzycznych (eliminacje 
wojewódzkie i finał)„Talenty Małopolski”- nagroda Anna Glonek; Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny –Fryderyk Chopin-Szafrania- nagroda Kamil Kszystoń; XI Wojewódzki Konkurs 
Piosenki w Krakowie – II miejsce Anna Glonek, Izabela Guroś, III miejsce – Anna Jarog. 
 
 
Sukcesy uczniów są wynikiem przede wszystkim ich talentów i wkładu pracy. Duża jest 
jednak w tych sukcesach zasługa rodziców i kadry nauczycielskiej w poszczególnych 
szkołach, która wspomagała uczniów swoja wiedzom i doświadczeniem.  
 

Wskazane konkursy i osiągnięcia mają różną wagę. Niewątpliwym jest jednak, że 
podjęta rywalizacja - z rówieśnikami z Nowego Targu, ale także zamieszkałymi w takich 
ośrodkach miejskich jak Kraków - kształtowała tak pożądane dla każdego ucznia 
we współczesnym świecie przekonanie o własnej wartości. Uczniowie w praktyce przekonali 
się, że z sukcesami mogą uczestniczyć w wielu wydarzeniach kulturalnych i oświatowych. 

 
Ważnym działaniem w procesie kształcenia, w dobie globalizacji i informatyzacji 

społeczeństwa, były przedsięwzięcia szkolne i miejskie związane ze współpracą zagraniczną, 
mające na celu nie tyko doskonalenie umiejętności językowych, ale także praktyczne 
sprawdzenie umiejętności uczniów w innych warunkach zamieszkania, oraz przedsięwzięcia 
dla upowszechnienia informatyki i korzystania z tego nowego narzędzia w sposób 
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przemyślany i efektywny.W okresie sprawozdawczym w ramach wymiany zagranicznej 
zrealizowanej z wykorzystaniem środków finansowych programu pt: „Młodzież w Działaniu” 
uczniowie G2 przebywali wpierw na terenie Słowacki (Kieżmarku), a później gościli 
w Nowym Targu uczniów tego zaprzyjaźnionego miasta. Przedsięwzięcie realizowane było 
w okresie od czerwca 2009r. do lutego 2010r. Innym doświadczeniem we współpracy 
zagranicznej było współdziałanie z miastem partnerskim Radevormwald.W miesiącu 
listopadzie 2009r. 10 osobowa delegacja uczniów G2 przebywała na terenie Niemiec, 
a w rewizycie w miesiącu marcu grupa uczniów ze szkół niemieckich przebywała w Nowym 
Targu. Efekty tej wieloletniej współpracy były widocznie już w roku szkolnym 
2009/2010.Uczniowie,uczestnicy wymiany zagranicznej poznając codzienne warunki życia, 
historię, zabytki i kulturę wykazywali większą aktywność na zajęciach i swobodę w 
posługiwaniu się językiem obcym, a także zdecydowanie zmienili swoje wyobrażenie 
o sąsiadach zza granicy. Pojawiły się pierwsze przyjaźnie. Niewątpliwie tedoświadczenia 
będą miały wpływ na nowoczesne spojrzenie na otaczający ich świat.W miesiącu sierpniu 
2010r. kolejna już grupa uczniów szkół podstawowych (10 uczniów,tym razem z SP2) 
odwiedziła Radevormwald. Celem tego pobytu był odpoczynek po zajęciach szkolnych, ale 
także nabycie nowych umiejętności w ramach zorganizowanego programu sprawności 
cyrkowych. Specyficzną formą współpracy zagranicznej oraz nauki języków obcych była 
korespondencja mailowa z młodzieżą m.in. ze Słowenii, Węgier, Serbii i liczne 
przedsięwzięcia artystyczne wykonywane w języku obcym (np. projekt pt.: „Obraz innych”– 
G1). Młodzież gimnazjów uczestniczyła także w spotkaniach z lektorami Instytutu Goethego 
w ramach akcji „Teutsch Wagen Tour”.W obszarze działań na rzecz upowszechnienia 
informatyki, w okresie sprawozdawczym wspomagano- w ramach przyznawanych 
stypendiów szkolnych - rodziców o nienajlepszej kondycji finansowej w zakupie komputerów 
i oprogramowania (ponad 10 rodzin zakupiło średniej klasy komputery dla swoich dzieci), 
oraz prowadzono w dużym zakresie pozalekcyjne nieodpłatne zajęcia z informatyki. 
Prowadzono oprócz instruktarzu na zajęciach z informatyki zajęcia – w ramach godzin 
wychowawczych – na temat bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. We 
wszystkich szkołach opracowano i wdrożono „Politykę bezpieczeństwa i zarządzania 
systemami informatycznymi”. Z roku na rok zwiększa się też dostępność do komputerów ze 
strony nauczycieli przedmiotów. Szkoły aktualizowały programy komputerowe i programy 
zabezpieczające przedzagrożeniami, jakie mogą wypłynąć z korzystania z sieci internetowej 
(Avast, Cenzor itp.).Stale doskonalono szkolne strony internetowe, dając w tym zakresie 
uczniom praktyczną możliwość sprawdzenia swoich umiejętności. Przystąpiono, jako – 
beneficjent główny – do zbiorczego wniosku składanego przez Marszałka Województwa 
Małopolskiego w sprawie realizacji w ramach środków Unii Europejskiej projektu pt. 
”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla 
uczniów Małopolski”, którego celem jest wyposażenie 30 rodzin o niskiej 
zamożności,zamieszkałych w Nowym Targu w zestaw komputerowy z dostępem do Internetu 
oraz odnowienie pracowni komputerowych w 2 szkołach. Przedsięwzięcia w powyższym 
zakresie niewątpliwie wpływają na poziom kształcenia, wyrażany corocznie w wynikach ze 
sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego. 

Szczególną formą docenienia wysiłków uczniów w zakresie rozwijania własnych 
zainteresowań naukowych, sportowych czy kulturalnych, było wręczenie wyróżniającym się 
w roku szkolnym 2009/2010 uczniom nagród Burmistrza Miasta. 
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Tabela 19. Uczniowie wyróżnieni przez Burmistrza Miasta Nowy Targ za szczególne 
osiągnięcia w nauce, sporcie, kulturze w roku szkolnym 2009/2010. 

 
Szkoła Uczniowie wyróżnieni dyplomem i nagrodą rzeczową 

SP 2 Monika Kucharczyk, Jan Mokracki, Joanna Pluta, Jakub Ujczak 

SP 3 Adrian Legutko, Mikołaj Szostek 

SP 4 Daniel Widurski, Karol Zborowski 

SP 5 Maciej Fryźlewicz, Agnieszka Galarowicz, Ewa Gruszka, 
Oskar Kaczmarczyk, Katarzyna Ligęza 

SP 6 Barbara Pyzowska, Ryszard Szlosarek, Beata Wolak 

SP 10 Martyna Łęcka 

SP 11 Klaudia Bednarczyk, Edyta Kulpa,Bartosz Olchawski, 
Marta Skraba 

 

G 1 Anna Glonek, Izabela Guroś, Anna Jaróg, Mariusz Jelonek, 
Elżbieta Stanek, Krystian Woźniak 

G2 Grzegorz Gołczyński, Kamil Musielak, Maciej Sproch, 
Marcelina Zgama 

 
Przedstawione efekty nauki uczniów, mierzalne procedurami wewnętrznymi 

i zewnętrznymi oraz sukcesy na konkursach przedmiotowych wskazują, że w roku szkolnym 
2009/2010 proces kształcenia – niezależnie od występujących, niepokojących różnic 
pomiędzy szkołami – przebiegał prawidłowo i był na dobrym poziomie. Nowe podejście do 
oceny jakości pracy szkoły wymaga jednak ze strony nauczycieli stałych szkoleń 
indywidualnych, szkoleń rad pedagogicznych, modyfikacji stosowanych metod 
dydaktycznych,włącznie z opracowaniem wyników i wniosków do dalszej pracy. Celowym 
staje się upowszechnienie w szkołach najlepszych praktyk, wspieranie i upowszechnianie 
nowatorskich rozwiązań. Niewątpliwie musi się podnieść efektywność nauczania, już od 
szkoły podstawowej w szczególności w zakresie matematyki i języków obcych.W większym 
niż obecnie zakresie koniecznym staje się korzystanie z doświadczeń i współdziałanie 
w procesie kształcenia z doświadczeń uczelni wyższych i ośrodków edukacyjnych, w których 
poziom kształcenia jest nieco wyższy. Wymogiem kolejnego roku szkolnego jest także 
współdziałanie w procesie kształcenia pomiędzy szkołami prowadzonymi przez miasto 
Nowy Targ, dla zbliżenia poziomu ich kształcenia i osiąganych przez uczniów wyników 
w nauce.Sformułowane uwagi i wnioski do realizacji w kolejnym okresie pracy szkół nie 
podważają poglądu o właściwym wyborze programów i metod nauczania oraz realizacji 
zadań edukacyjnych w okresie sprawozdawczym. 
 
 

Wychowanie i opieka 
 
Rok szkolny 2009/2010 był kolejnym okresem realizacji zadań przyjętych 

w szkolnych programach wychowawczych i programach profilaktycznych. Działania kadry 
pedagogicznej, jak i pozostałych pracowników „nakierowane” były na rozwiązywanie wielu 
problemów wychowawczych i tworzenie dobrego klimatu dla nauki. 
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Nowotarska szkoła nie funkcjonowała bowiem w „oderwaniu” od problemów, jakie 
w okresie sprawozdawczym były charakterystyczne dla społeczności naszego miasta i innych 
ośrodków miejskich.W szkołach obserwowano różne negatywne zjawiska, a w szczególności 
lekceważenie nauki i wagarowanie, propagowanie negatywnych wzorców, złe zachowanie 
(m.in. kradzieże), dewastację mienia publicznego, prywatnego, wulgarne słownictwo, 
konflikty uczniowskie(bójki) i zastraszanie, konflikty z nauczycielami,uzależnienia od 
papierosów, alkoholu, substancji psychotropowych. Występowały problemy uczniów 
o podłożu osobistym, rodzinnym i związane z trudnościami materialnymi rodziny. Wzrastała 
liczba uczniów specjalnej troski mających problemy zdrowotne, na których wskazano 
w tabeli nr 15. Skala i natężenie tych zjawisk była zróżnicowana w poszczególnych typach 
szkół i szkołach. 

Na skalę zachowań uczniów w trakcie roku szkolnego 2009/2010 wskazuje m.in. 
ustalona dla tych uczniów ocena zachowania, co obrazuje tabela nr 20. 
 
 

Tabela 20. Oceny dla uczniów z zachowania. 
 

Wyszcz. 

Zachowanie 

Razem 

N
ag

an
ne

 

N
ie

od
po

w
ie

dn
ie

 

P
op

ra
w

ne
 

D
ob

re
 

B
ar

dz
o 

do
br

e
 

W
zo

ro
w

e
 

1 SP 2 - 7 20 63 83 66 250 

2 SP 3 - 2 12 29 31 18 92 

3 SP 4 - 1 8 12 18 4 43 

4 SP 5 - 6 35 57 86 96 280 

5 SP 6 1 3 13 18 14 26 75 

6 SP 10 - 2 8 14 27 12 63 

7 SP 11 - 5 26 60 60 85 236 

Razem 1 26 122 253 319 307 1039 
8 G 1 5 121 60 123 174 150 633 

9 G 2 11 43 64 113 152 112 495 

Razem 16 164 124 236 326 262 1128 
Ogółem 17 190 246 489 645 569 2167 

 
Zdecydowana większość uczniów otrzymała ocenę z zachowania w przedziale 

pomiędzy wzorowym i dobrym (79%),ale aż 10% stanu uczniów, dla których ustalana jest 
ocena z zachowania, otrzymało ocenę zachowania nieodpowiednią lub naganną. 
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Wykres 10. Oceny z zachowania uczniów – procentowo. 
 

 
 
 
Znikoma była liczba uczniów w stosunku, do których zastosowano specjalne środki 

wychowawcze, oraz w stosunku, do których podjęto działania z zaangażowaniem sądów 
i innych organów, co przedstawiono w tabeli nr 21 i tabeli nr 22. 

 

Tabela 21. Liczba uczniów w stosunku, do których zastosowano specjalne środki 
wychowawcze. 

Wyszcz. 

Przekazanie 
(przeniesienie) do 

ośrodków 
wychowawczych 

Oczekujących na 
umieszczenie 

w ośrodku 
i uczęszczających na 

zajęcia 

1 SP 2 - - 

2 SP 3 - - 

3 SP 4 - - 

4 SP 5 - - 

5 SP 6 - - 

6 SP 10   

7 SP 11 - - 

Razem - - 
8 G 1 2 - 

9 G 2 1 1 

Razem 3 1 
Ogółem 3 1 
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Tabela 22. Działania szkół związane z zachowaniem uczniów. 
 

Wyszcz. 

Wnioski szkoły skierowane do: 

Sądu 
Rodzinnego 

Prokuratury Policji 

1 SP 2 - - - 

2 SP 3 2 - - 

3 SP 4 - - - 

4 SP 5 - - - 

5 SP 6 - - 1 

6 SP 10 - - - 

7 SP 11 1 - - 

Razem 3 - 1 
8 G 1 14 - 11 

9 G 2 3 - - 

Razem 17 - 11 
Ogółem 20 - 12 

 
Informację o udzielonych uczniom karach i innych środkach dyscyplinujących 

zawarto w tabeli nr 23. 
 
Tabela 23. Kary i inne środki dyscyplinuj ące uczniów. 
 

Wyszcz. Kary 
Przeniesienie 
do innej klasy 

Przeniesienie 
do innej 
szkoły 

1 SP 2 - 1 (wp) 8 (8 wp) 

2 SP 3 - - 1 (wp) 

3 SP 4 - - - 

4 SP 5 - - - 

5 SP 6 - - - 

6 SP 10 - - - 

7 SP 11 5 3 (1 wp) 1 

Razem 5 4 (2 wp) 10 (9 wp) 
8 G 1 7 7 1 (wp) 

9 G 2 11 11 (3 wp) -  

Razem 18 18 (3 wp) 1 (wp) 
Ogółem 23 22 (5 wp) 11 (10 wp) 

  wp – na własną prośbę 
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W roku szkolnym 2009/2010, zgodnie z wymogami prawa oświatowego dokonano 
oceny stanu realizacji zadań szkolnych programów wychowawczych i programów 
profilaktycznych. Przyjęte w tym okresie w szkołach zadania ukierunkowane były na 
wskazanie szkodliwości dla zdrowia i inne konsekwencje palenia papierosów i spożywania 
napojów alkoholowych, oraz pokazywały zagrożenia, jakie niesie ze sobą zażywanie 
narkotyków i dopalaczy.W praktyce uczniowie sprawdzali swoje umiejętności w zakresie 
rozwiązywania problemów w związku z rosnącą agresją i nietolerancją wśród 
uczniów.W ramach zajęć proekologicznych poruszano tematy związane z poszanowaniem 
środowiska naturalnego, a prozdrowotnych uczniowie uczyli się zdrowego stylu 
życia.W klasach III gimnazjów prowadzono zajęcia przestrzegające uczniów przed 
ryzykownymi zachowaniami (HIV,AIDS). W gimnazjach zrealizowano – przygotowany w 
ramach Programu doskonalącego Common Assessment Framework, prewencyjny projekt pt.: 
„Akcja informacyjna w szkołach w zakresie odpowiedzialności za majątek miasta, oraz 
egzekwowanie przepisów przez Straż Miejską”. 

Zdania szkół w sposób istotny, poprzez zabezpieczenie wykładowców i środków 
technicznych wspomagane były prze Burmistrza Miasta i innych współorganizatorów 
prowadzonych programów. Większość zrealizowanych zajęć finansowana była ze środków 
Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomani. 
Wykaz przeprowadzonych w szkołach programów w okresie sprawozdawczym wraz ze 
wskazaniem liczby uczestników przedstawia tabela Nr 24 
 
 

Tabela 24. Zrealizowane w roku szkolnym 2009/2010 programy w ramach szkolnych 
programów wychowawczych i profilaktycznych. 

 
Wykaz zrealizowanych przez szkoły w roku szkolnym 2009/2010 programów 

profilaktycznych 
(w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i  narkomani, a także w zakresie 

bezpieczeństwa, ekologii itp.) 
Szkoła Nazwa programu Grupa docelowa-

uczniowie klas 
Ilość 

uczestników 
Współorga-

nizator 
SP2 Zachowaj Trzeźwy Umysł I-VI 476 UM NT 

Siedem Kroków VI 89 UM NT 

No promil – No problem V-VI 160 UM NT 

Spójrz inaczej I-III 15  

Małolat VI 40  

Bezpieczna droga do szkoły 0-I 120 Policja 

Recykling I-VI 476 LOP 

Szanujmy przyrodę I-VI 300 LOP 

Nie pal przy mnie proszę I-III 210 TSSE NT 

SP3 Nie pal przy mnie proszę I-IV 60 TSSE NT 

Znajdź właściwe rozwiązanie IV-VI 94 TSSE NT 

Cukierki II 16 - 

Siedem Kroków VI 34 UM NT 

SP 4 W kręgu rodziny I-VI 57  
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SP5 Siedem Kroków VI 97 UM NT 

Nie pal przy mnie proszę I-III 262 TSSE NT 

SP6 Siedem Kroków VI 33 UM NT 

Znajdź właściwe rozwiązanie IV-V 46 TSSE NT 

Nie pal przy mnie proszę I-III 50 TSSE NT 

SP10 Siedem Kroków VI 19 UM NT 

Znajdź właściwe rozwiązanie IV-VI 63 TSSE 

Nie pal przy mnie proszę V-VI 65 TSSE 

Zachowaj Trzeźwy umysł I-III 42 UM NT 

SP11 Siedem Kroków VI 72 UM NT 

Znajdź właściwe rozwiązanie IV-VI 138 TSSE 

Nie pal przy mnie proszę V-VI 156 TSSE 

G1 NOE II 199 UM NT 

Spójrz inaczej na agresję I-III 633 - 

Głodni III 245 UM NT 

Prewencyjne spotkanie 
z Policją 

III 245 POLICJA 

Spotkanie z terapeutą I 189 - 

G2 NOE II 142 UM NT 

Słodka i zła I 150 UM NT 

Głodni II 142 UM NT 

Dylemat I 145 UM NT 

Spotkanie z P. Tadeuszem 
(Mickiewicz-Program eko.) 

I-III 450 - 

 
 
W rozwiązywaniu problemów wychowawczych szkoły regularnie współpracowały 

z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną, Wydziałem Rodzinnym Sądu Rejonowego 
w Nowym Targu, Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie, wydziałami Urzędu Miasta Nowego Targu i Miejską Komisją Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Targu. Współpracowano także 
z Podhalańskim Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej w Nowym Targu a także 
Miejskim Ośrodkiem Kultury, Powiatowym Domem Kultury i innymi instytucjami kultury 
oraz sportu. Ważnym elementem w procesie wychowania były liczne spotkania indywidualne 
i zbiorowe z rodzicami uczniów, w ramach, których wymieniano informacje o uczniach, 
wspólnie rozwiązywano ich szkolne problemy, udostępniano rodzicom poradniki i materiały 
edukacyjne, a także przekazywano informację o skutkach prawnych w związku z naruszaniem 
przez uczniów(rodziców) obowiązków wynikających w szczególności z przepisów prawa 
oświatowego.W niektórych szkołach upowszechniono elektroniczny dzielniczek ucznia 
w ramach którego na bieżąco informowano rodziców nie tylko o uzyskiwanych ocenach 
z przedmiotów, ale także zachowaniach uczniów. Systematyczną pracę wychowawczą 
i profilaktyczną prowadzili wychowawcy klas w ramach godzin do dyspozycji dyrektora oraz 
pozostali nauczyciele realizujący tzw. ścieżki edukacyjne.W procesie wychowania i szkolnej 
profilaktyki stosowano różne metody. Były projekcje filmów edukacyjnych, prezentacje 
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wizualne, organizowano konkursy, przygotowywano i dystrybuowano ulotki, gazetki, 
poradniki. Dla zapewnienia dobrego klimatu do nauki, do podnoszenia przez uczniów swoich 
umiejętności i przyswajania wiedzy zachęcano uczniów do konstruktywnych działań, 
rozwijano u nich poczucie odpowiedzialności za własne czyny i słowa. Wspierano uczniów 
mających trudności w funkcjonowaniu w grupie, dla zapobiegania sytuacjom stresowym. 
Stwarzano warunki do samorządności uczniów i rodziców w celu włączenia uczniów 
i rodziców do rozwiązywania codziennych problemów szkoły. Samorządy szkolne (klasowe) 
inspirowały wiele przedsięwzięć szkolnych (zbiórki pieniędzy na cele charytatywne, 
wolontariat na rzecz osób starszych), z jego inicjatywy uczniowie „podglądali” pracę 
samorządu miasta Nowy Targ, zapoznawali się z rolą i poszczególnymi zadaniami Urzędu 
Miasta Nowy Targ.W poszukiwaniu swojej roli w życiu społeczno – gospodarczym miasta 
uczniowie korzystali z nabytych doświadczeń uczniów z miasta Keżmarok w ramach 
realizowanego ze środków UE projektu pt. „Młodzież w Akcji”. Wiele działań szkolnych 
związanych z tworzeniem dobrego klimatu w szkole współorganizowanych było przez Rady 
Rodziców. Rady Rodziców wspomagały finansowo i organizacyjnie wycieczki szkolne, 
zielone szkoły, uczestniczyły w organizacji festynów, wspomagały akcje żywieniowe 
(szklanka mleka) dla uczniów z rodzin o nienajlepszej sytuacji finansowej. Działania te 
stanowiły praktyczne uczestnictwo rodzicóww prowadzonym przez szkoły procesie 
wychowawczo – opiekuńczym na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów 
i poprawy ich zdrowia. 

Zestawienie ważniejszych przedsięwzięć w poszczególnych szkołach o charakterze 
wychowawczym i opiekuńczym, ale także edukacyjnym przedstawia tabela nr 25. 

 

Tabela 25. Przedsięwzięcia szkolne. 
 

Wykaz ważniejszych przedsięwzięć szkolnych w roku szkolnym 2009/2010  
Szkoła Nazwa Rodzaj przedsięwzięcia Ilość 

uczestn. 
Uwagi 

SP2 Festyn Rodziny Integracyjny 1.000 Współorganizator 
UM NT 

Międzyszkolny 
Konkurs Poezji 
Dziecięcej 

Konkurs poezji 60  

Maraton Matematyczny Konkurs wiedzy 50  

Gdzie kryje się 
matematyka w banku 

Konkurs wiedzy 52 Współorganizator 
WBK Bank Zachodni 

Lato w mieście Półkolonia 45 UM NT 
SP3 Bezpieczna szkoła Profilaktyczny 75 ZSE 

Pomoc dla Mateusza Zbiórka funduszy 235  

Malujemy Zbiórka funduszy na 
rzecz Fundacji  
im. A Worwy 

45  

Punkt dożywiania Opieka dożywianie 33 OPS 
10 wizyt w Królestwie 
Sprytu 

Konkurs wiedzy 45 GWO 

Współpraca miast Współpraca zagraniczna 
uczniów 

60  
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z uczniamiz miasta 
Oldenburg 

Rajd Szlakami 
Papieskimi 

Turystyczny 150  

SP 4 Po nitce Ariadny do 
labiryntu wiedzy 

Konkurs wiedzy 26 
 

I bieg przełajowy Zawody sportowe 18  
SP 5 

Pierwsza pomoc Szkolenie 300 
Współorganizator 

PPWSZ 
Rajdy rowerowe Turystyczno-sportowa 160  
Akcja charytat. na rzecz 
powodzian; uczniowi 
po wypadku; dzieciom 
z Afryki 

Pomoc społeczna 599  

Miejskie Obchody Dnia 
Edukacji Narodowej 

Akademia  100  

Znani i nieznani Kampania czytelnicza 260  
Uczczenie pamięci ofiar 
tragedii Katyńskiej 
i Smoleńskiej 

Apel, wystawa,msza 599  

SP 6 Puchar Burmistrza 
Miasta J Rajskiegow 
narciarstwie alpejskim 

Zawody sportowe 45 
Współorganizator 

Rodzina J Rajskiego 

Festyn rodzinny 
„Zachowaj trzeźwy 
umysł tato” 

Profilaktyczny,integracyj
ny 

180 
UM NT, Policja, 
Straż Pożarna, 
GOPR,ZGZiR 

Szkolne konkursy 
piosenki angielskiej, 
recytatorski, ortograf. 

Konkursy rozwijające 
umiejętności 

60  

Puchar Burmistrza 
Nowego Targu 
w unihokeju 

Zawody sportowe 80  

SP 10 
Bieg przełajowy Zawody sportowe 50 

Współorganizator 
SP4 

Podhalański Konkurs 
Kolęd 

Konkurs muzyczny 50 
Współorganizator  

G1 

Więzień konfesjonału Przedstawienie teatralne 20 
Prezentacja 
w Kościele  

Św. Brata Alberta 
SP 11 Pierwsze uczniowskie 

doświadczenie drogą do 
wiedzy 

Edukacyjno-
wychowawcze 

60 
Projekt realizowany 
z zaangażowaniem 
środków UE 

Dzieciom Afryki 
Charytatywny, 
wychowawczy 

45  

Harry Potter Turniej wiedzy 9 
Współorganizator 
Dziennik Polski; 

Podhale 24 
Festyn sportowy Integracyjny Cała  
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szkoła 

Pomoc dla Kubusia Zbiórka pieniędzy 
Cała 

szkoła 
 

 

Pomagamy Mateuszowi Zbiórka pieniędzy 
Cała 

szkoła 
 

Zima w mieście Zimowisko 45 UM NT; OPS 
Lato w mieście Półkolonia 65 UM NT; OPS 

Pokaz talentów 
Prezentacja umiejętności 
i uzdolnień uczniów 

60  

XII Festyn rodziny Integracyjna 
Cała 

szkoła 

UM NT; Policja; 
Straż Pożarna; 
GOPR; ZGZiR 

Dzieci dzieciom  Promocyjno-edukacyjny 120 
Spotkanie dzieci 

z przedszkoli 
w szkole 

G 1 

Skąpiec Spektakl teatralny 

15 
realiza-
torów 
ok.600 
widzów 

Spektakl wystawiony 
w MOK 

Pola Nadziei 
Prozdrowotny; 
charytatywny; 
wychowawczy 

20 
Zbiórka środków dla 
Hospicjum,sadzenie 

żonkili 
Wizyta w nowotarskiej 
Chatce; Spotkanie 
Mikołajkowe; Kartka 
świąteczna 

Integracyjny,wychowawc
zy 

25 
Spotkanie i prace na 

rzecz uczniów 
niepełnosprawnych 

Wizyta w Domu 
Dziecka w Zakopanem 

Integracyjny,wychowawc
zy 

15  

Dzień papieski 
Montaż słowno-
muzyczny 

20 
Występ w kościele 
Św.Katarzyny 

Mieć wyobrażenie 
miłosierdzia 

Pomocy społecznej 35  

III Wieczornica pieśni 
patriotycznych 

Patriotyczny; 
wychowawczy; 
muzyczny 

100  

 

Zraniony Pasterz Spektakl teatralny 

30 
realiza-
torów 
ok.600 
widzów 

Spektakl wystawiony 
w MOK 

Podhale dla Kubusia Koncert charytatywny 15  

FotoUcz 
Międzyszkolny konkurs 
fotograficzny 

27  

Wypadki na drodze 
Profilaktyczny- 
bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym 

150 Policja 
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Dzień sportu szkolnego Zawody sportowe 200  

Pamiętamy 
Wychowawczy; 
patriotyczny; montaż 
słowno-muzyczny 

200 
Hołd ofiarom 

katastrofy 
w Smoleńsku 

Wyjazd edukacyjny – 
obozy zagłady 

Wychowawczy; 
patriotyczny 

200 

Zwiedzanie obozu 
zagłady 

w Oświęcimiu-
Brzezińce 

Czysta ziemia = życie Happening ekologiczny 150  

Balladyna 
Spektakl teatralny 
(musical) 

15 
realiza-
torów, 
ok.800 
widzów 

Musical wystawiony 
w MOK po 

wręczeniu przez 
Burmistrza Miasta 
nagród dla uczniów 

G 2 Mieć wyobrażenie 
miłosierdzia 

Pomocy społecznej 20  

Zniknięcie Andżeliki Spektakl profilaktyczny 

11 
realiza-
torów; 
ok. 400 
widzów 

 

Poznajemy twórczość A 
Sapkowskiego 

Konkurs czytelniczy 30  

W katyńskim lesie Spektakl teatralny 

20 
realiza-
torów 
ok.400 
widzów 

Wystawiony w MOK 

 
 
We wszystkich szkołach odbywały się różnego rodzaju przedsięwzięcia artystyczne, 

upamiętniające historyczne, patriotyczne i szkolne wydarzenia m.in. akademie z okazji 
rocznicy Konstytucji 3 Maja, wybuchu II Wojny Światowej,Święta Niepodległości 
11 listopada, Dnia Edukacji Narodowej. 

W ramach działalności przedszkoli publicznych nauczyciele i dzieci P2 i P4 
współorganizowali lub uczestniczyli w okresie sprawozdawczym w wielu przedstawieniach 
teatralnych (Rabcio, Bajka „Scena dla widza”),wystawach (oglądanie wystaw w MOK, 
przygotowywanie własnych wystaw plastycznych w przedszkolach i Urzędzie 
Miasta),koncertach organizowanych na scenie w MOK (Nasze Kolędowanie- Dzieciątku 
Śpiewanie; „Jesteśmy Razem” z cyklu „Dzieci Dzieciom”),wycieczkach o charakterze 
ekologicznym, wypoczynkowym,religijnym (Ludźmierz) oraz spotkaniach m.in. 
z Burmistrzem Miasta Nowego Targu. W ramach programu wychowawczego 
w przedszkolach zorganizowano Dzień Nauczyciela, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy 
i Taty, Dzień Dziecka.W ramach zajęć profilaktycznych dzieci uczestniczyły 
w zorganizowanym przez TSSE w Nowym Targu projekciept. ”Czyste powietrze wokół nas”. 
Efektem działań wychowawczo – profilaktycznych były przyznane P2 i P4 certyfikaty: 
”Kubusiowi – Przyjaciele Natury”. 

Ważnym zadaniem w procesie wychowania jest sport.W roku szkolnym 2009/2010 
kontynuowano naukę w klasach sportowych utworzonych w Szkole Podstawowej Nr 11 
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(klasy o profilu hokej na lodzie, piłka nożna) i Gimnazjum Nr 2 (klasy o profilu hokej na 
lodzie, koszykówka dziewcząt). We wszystkich szkołach zorganizowano wiele imprez 
sportowych. Uczniowie nowotarskich szkół podstawowych i gimnazjów z powodzeniem 
rywalizowali w współzawodnictwie sportowym w ramach Szkolnego Związku Sportowego 
oraz odnosili znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych w ramach klubów 
sportowych. Tylko nieliczna grupa uczniów stanowiąca 2,5% w ogólnym stanie uczniów 
zobowiązanych do uczęszczania na zajęcia wychowania fizycznego z przyczyn zdrowotnych 
była w okresie sprawozdawczym zwolniona z tych zajęć, co przedstawiono w tabeli nr. 26. 

 

Tabela 26. Liczba uczniów zwolnionych zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć. 
 

Wyszcz. SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 SP10 SP11 Razem G 1 G 2 Razem Ogółem 
Liczba 

uczniów 2 4 1 9 4 1 4 25 13 15 28 53 

 
 

Niewątpliwie sportowe sukcesy uczniów i ich sprawność fizyczna związane były 
z stale modernizowaną przyszkolną bazą sportową. Uprawiając sport większość uczniów 
w sposób właściwy łączyła swoje pasje sportowe z nauką. Znaczniejsze osiągnięcia sportowe 
uczniów reprezentujących szkoły, a także szkoły i kluby, z którymi zawarto porozumienia 
o wspomaganiu klas sportowych przedstawiono poniżej: 
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Międzyszkolne zawody piłkarskie – II miejsce Michał 
Kowalczuk, Damian Sukta; Międzyszkolny Konkurs jazdy na Rolka – II miejsce Patrycja 
Kaleciak; Mistrzostwa Powiatu w Minipiłce Ręcznej – II miejsce (chłopcy); Mistrzostwa 
Powiatu w Czwórboju Lekkoatletycznym – III miejsce Aleksander Hamrol, II miejsce Michał 
Kowalczuk; Mistrzostwa Małopolski Żeglarskie w klasie „Optimet” – II miejsce Szymon 
Urzędowski;  
 
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Mistrzostwa Nowego Targu szkół podstawowych w piłce nożnej 
– w ramach Ogólnopolskiej Ligi Małych Mistrzów – III miejsce; Miejskie Zawody 
Rowerowe - IV miejsce; Powiatowe Igrzyska w Indywidualnych Biegach Przełajowych –I – 
VI miejsca uczniów w poszczególnych kategoriach wiekowych.  
 
Szkoła Podstawowa Nr 4–Mistrzostwa Miasta Nowego Targu Szkół Podstawowych w piłce 
nożnej w ramach Ogólnopolskich rozgrywek Ligii Małych Mistrzów – IV miejsce. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 5–Ogólnopolskie Biegi Przełajowe UKS – VI miejsce Kaja Kapłon, 
X miejsce Paulina Pawlikowska, Maksymilian Senio; Małopolskie Igrzyska w Narciarstwie 
Alpejskim – IV miejsce Karolina Pieprzak, VII miejsce Weronika Świst; Mini piłka 
Koszykowa Chłopców – IV miejsce w województwie – zespół; Wojewódzki Turniej 
Memoriał im. A. Grubby – VII miejsce – zespół; Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
Minipiłka Koszykowa Chłopców – I miejsce zespół; Podhalańska Liga MTB (kolarstwo 
górskie) – rejon – I miejsce Teresa Gołębiowska, Szymon Futro; II miejsce Kamil Steskal, 
Oskar Kaczmarczyk; III miejsce Aleksandra Słowik; II miejsce drużynowo; III miejsce w 
województwie – Oskar Kaczmarczyk; Podhalańska Liga Koszykówki (kl. 4 i 5) – II i III 
miejsce; Powiatowe Igrzyska w Snowboardzie – I miejsce drużynowo; I miejsce Paulina 
Pawlikowska, I miejsce Oskar Kaczmarczyk, II miejsce Alicja Bałajewicz; Powiatowe 
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Igrzyska w Narciarstwie Alpejskim – Kluszkowce – I miejsce drużynowo, I miejsce Karolina 
Pieprzak, II miejsce Nikola Lesner, Weronika Świst, Szymon Magierski, III miejsce Pola 
Knurowska, Mikołaj Buoso; Igrzyska Młodzieży Szkolnej (mini piłka nożna) – IV miejsce; 
Powiatowe Igrzyska w mini tenisie stołowym – V miejsce Anna Szpuler-Dirak; Powiatowe 
Igrzyska w mini tenisie stołowym – V miejsce drużyna: Anna Szpuler-Dirak, Karolina Tułak, 
Aleksandra Sroka; Mistrzostwa Powiatu tenisa Stołowego – V miejsce drużyna: Karolina 
Tułak, Anna Szpuler-Dirak, Aleksandra Sroka; Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini piłce 
nożnej i halowej piłce nożnej– III miejsce chłopcy, I miejsce chłopcy; Międzyszkolne 
Zawody Narciarskie o Puchar Burmistrza – drużynowo I miejsce. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 6 – XXXVIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno –
Krajoznawczy – I miejsce drużynowo w województwie, finalista na poziomie 
ogólnokrajowym – Gabriela Kuc, Ryszard Szlosarek, Karolina Węgrzyn; Igrzyska Ośrodka 
SZS w Nowym Targu – II miejsce w turnieju unihokeja; Zwody w unihokeju na poziomie 
powiatowym (chłopcy, dziewczęta) – III miejsce. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 – Turnieje Mini Hokeja w Sanoku, Tychach, Nowym Targu – 
I miejsce; Turniej Mini Hokeja w Janowie – III miejsce; Powiatowe Igrzyska 
w Indywidualnych Biegach Przełajowych – Adrian Słowakiewicz – V miejsce; Turniej 
Międzynarodowy Totem Cup 2009 Evry(hokej na lodzie) – II miejsce; Turniej Krajów 
Nadbałtyckich w Gdańsku (hokej na lodzie)- II miejsce; Turniej Międzynarodowy 
Koprovnica 2009 (hokeju na lodzie) – V miejsce; Mistrzostwa Nowego Targu w piłce nożnej 
halowej – I miejsce; I Turniej Nowotarskiej Ligi Koszykówki Dziewcząt –I miejsce; 
Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Halowej -I miejsce; Liga trampkarzy młodszych PPPN 
Nowy Targ –I miejsce; Turniej halowy piłki nożnej (chłopcy 1997r.) – III miejsce; Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej Województwa Małopolskiego w koszykówce dziewcząt – II miejsce; 
Zawody wojewódzkie mini koszykówki – IV miejsce; Mistrzostwa Nowego Targu szkół 
podstawowych w piłce nożnej –w ramach Ogólnopolskiej Ligi Małych Mistrzów – II miejsce. 
 
Gimnazjum Nr 1 – Powiatowa Gimnazjada w lekkiej atletyce –skok w dal Piotr Dang Quoc 
– I miejsce, bieg na 1000 m – Kamil Bołdyzer -II miejsce i III miejsce drużyny; Gimnazjada 
w Biegach przełajowych- Agnieszka Magierka – I miejsce; Gimnazjada wojewódzka 
w unihokeju- II miejsce; Mistrzostwa Polski w Unihokeju – III miejsce; Gimnazjada 
wojewódzka w biegach narciarskich,Katarzyna Gazda –I miejsce,Monika Gach – II miejsce, 
Karolina Stołowska – III miejsce; Powiatowa Gimnazjada w Snowboardzie – I miejsce 
Aleksandra Kruk, Morys Pascal,3 miejsce Piotr Tański, drużynowoI miejsce dziewcząt, II 
miejsce chłopców; Gimnazjada powiatowa, wojewódzka w narciarstwie alpejskim- Alan 
KacicaI i VI miejsce; Gimnazjada powiatowa w koszykówce chłopców – II miejsce; 
Małopolska Liga w Biegach Narciarskich – III i IV miejsce Kamil Bołdyzer; Mały Bieg 
Podhalański – III,IV miejsce Kamil Bołdyzer. 
 
Gimnazjum Nr 2 – Turniej w hokeju na lodzie OSSM –Oświęcim (Klasa I) –III miejsce; 
Międzynarodowy Turniej Barbórkowy Bytom (Klasa I) – II miejsce; Międzynarodowy 
Turniej Świąteczny w Vestin (Czechy) (Klasa I) – V miejsce;Międzynarodowy Turniej 
Hokeja na lodzie o Puchar Burmistrza Kieżmarku (Klasa I) – II miejsce; Międzynarodowy 
Turniej Hokeja na lodzie im. J Kudasika – I miejsce; Małopolska Liga Żaków w Hokeju na 
lodzie (klasa I) – I miejsce; Międzynarodowy Turniej w Hokeju na lodzie – Praga (Klasa II) – 
II miejsce; Międzynarodowy Turniej Hokeja na lodzie w Liptowskim Mikulaszu (Klasa II) – 
IV miejsce; Międzynarodowy Turniej Hokeja na lodzie w Martinie (Klasa II) – I miejsce; 
Turniej Hokeja na lodzie o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego (Klasa III) – 



Strona 41 z 52 

 

REALIZACJA ZADA Ń OŚWIATOWYCH 
w roku szkolnym 2009/2010 

NOWY TARG; wrzesień 2010r.  

II miejsce; Międzynarodowy Turniej Hokeja na lodzie –Bytom (Klasa III) – III miejsce; 
Mistrzostwa Polski Młodzików w Hokeju na lodzie –I miejsce(uczniowie Jakub Szal, 
Wojciech Fus, Jakub Plewa, Mateusz Wojdyła, Dawid Olchawski, Filip Wielkiewicz, Konrad 
Szypuła i Tomasz Oraczko – powołani do Kadry Narodowej Polski U 16); Klasyfikacje 
wojewódzkie do Mistrzostw Polski w Unihokeju –I miejsce; Półfinał Mistrzostw Polski 
w Unihokeju –I miejsce; Mistrzostwa Powiatu Nowotarskiego w koszykówce (chłopców) –
I miejsce; Mistrzostwa Województwa Małopolskiego (Półfinał, Finał) w koszykówce 
(chłopców) - I/V miejsce; Mistrzostwa Powiatu Nowotarskiego w koszykówce (dziewcząt) – 
i miejsce; Mistrzostwa Województwa Małopolskiego (Półfinał, Finał) w koszykówce 
(dziewcząt) - I/IV miejsce; Klubowe Mistrzostwa Polski (Ćwierćfinał) w koszykówce 
(dziewcząt) II miejsce (zespół sklasyfikowany w Polsce w przedziale 9 -12 miejsca w Polsce); 
Mistrzostwa Polski Juniorów w tenisie stołowym – Aleksander Mozdyniewicz I/V. 
 

 
 

W ramach działań o charakterze socjalnym i zdrowotnym w okresie sprawozdawczym 
w SP2, SP5, SP6, G1oraz, SP11/G2 funkcjonowały stołówki dla uczniów i zatrudnionych 
w tych szkołach pracowników. Dożywianie uczniów w SP3 przybrało formę 
cateringową.Z żywienia w formie obiadów korzystało ok. 450 uczniów. Znaczna część 
posiłków (obiadów) była refundowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej – ok. 200. Inną 
formą dożywiania uczniów była popularna akcja pn. „Szklanka mleka” z której korzystało ok. 
1.920 uczniów. Niektórzy uczniowie wspomagani byli darmowymi śniadaniami, 
finansowanymi poprzez Komitety Rodzicielskie.W SP2, SP5, SP6, SP11, G1 i G2 
funkcjonały gabinety opieki przedmedycznej. Placówki te prowadzone były przez 
pielęgniarki środowiskowe w ramach usług zakontraktowanych z NFZ. Choć zakres 
świadczeń był odmienny od okresu, w którym w strukturze szkół funkcjonowały gabinety 
medycyny szkolnej, to jednak w okresie sprawozdawczym pielęgniarki środowiskowe 
współdziałały przy udzielaniu uczniom pierwszej pomocy i świadczyły na rzecz uczniów 
usługi o charakterze profilaktycznym i diagnostycznym. Wykonano m.in. testy przesiewowe 
w celu wczesnego wykrycia wad podstawy, kifozy, wad wzroku, słuchu oraz 
nieprawidłowości w zakresie wzrostu i ciśnienia tętniczego. Kontrolowano uzębienie 
i zapraszano do akcji fluoryzacji.Prowadzono zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Ważnym 

Kompleks 
rekreacyjno sportowy  
ORLIK 2012 przy G1 

 
 

Fot. Krzysztof Aksamit 
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działaniem były prelekcje w okresie masowych zachorowań na grypę.W G1 uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Instytut Pielęgniarstwa PPWSZ w Nowym 
Targu pt. ”Higiena okresu dojrzewania”, „Paleniei Ty –wybór należy do Ciebie”. Inną formą 
przedsięwzięcia o charakterze prozdrowotnym była realizacja projektu pt. ”Trzymaj formę”. 

Wykonując zalecenia wynikające z przepisów oświatowych w okresie 
sprawozdawczym podjęto w niektórych szkołach (SP6, SP11) działania dla stworzenia na ich 
terenie możliwości pozostawiania podręczników (szafki).W gimnazjach podjęto działania 
w zakresie doradztwa zawodowego m.in. realizując program pt. ”Trzy kroki”.W formie 
audiowizualnej przedstawiano uczniom niektóre zawody ”Kalejdoskop zawodów”. Każdy 
uczeń mógł zapoznać się z ofertami nauki na poziomie ponadgimnazjalnym, a przedstawiciele 
niektórych szkół średnich byli zapraszani na spotkania do gimnazjów. Uczniowie szkół 
w okresie sprawozdawczym zorganizowali wiele akcji charytatywnych na rzecz innych 
uczniów i osób (pomoc książkowa, odzież, prezenty mikołajkowe itp.).  

W ramach rządowego programu pt. „Wyprawka szkolna” w formie finansowej 
wspomożono zakup podręczników dla 125 uczniów. Na zadanie to przeznaczono kwotę 
22.919 zł, pozyskaną w formie dotacji od Wojewody Małopolskiego. 
Tabela nr 27 przedstawia liczbę uczniów w odniesieniu do poszczególnych typów szkół, 
którzy otrzymali pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna” 

Tabela 27. Rządowy Program „Wyprawka Szkolna”. 
 

Wyszczególnienie 
Liczba uczniów, którzy 

uzyskali wyprawkę 
Liczba przyznanych wyprawek szkolnych - ogółem 125 
w tym: szkół podstawowych 
            gimnazjów 

93 
32 

 
Pomoc finansowa jednorazowa w formie wyprawki szkolnej była zróżnicowana w zależności 
od miejsca spełniania obowiązku szkolnego i wynosiła od 150 zł do 280 zł na ucznia. 
Inną formą wsparcia uczniów były stypendia szkolne w ramach, których uczniowie 
wyposażeni zostali w szeroki katalog pomocy szkolnych dydaktycznych zwłaszcza 
w podręczniki i przybory szkolne.W okresie sprawozdawczym na zadanie to wydatkowano 
kwotę 122.039 zł, w tym 106.822 zł pozyskano w formie dotacji z budżetu Wojewody 
Małopolskiego. Podstawowe informacje o sposobie realizacji tego zadania przedstawia tabela 
nr 28: 

Tabela 28. Stypendia szkolne. 

Lp. Wyszczególnienie 
Stypendia 
szkolne 

Zasiłki 
szkolne 

1. Liczba wniosków 272 - 
2. Liczba wniosków pozytywnie załatwionych- ogółem 252 - 
3. W tym odnoszących się do uczniów: 

- szkół podstawowych 
-gimnazjów, 
-szkół ponadgimnazjalnych 
-innych  

 
127 
69 
55 
1 

 
- 
- 
- 
- 

 
Główną przyczyną 20 negatywnie załatwionych wniosków o przyznanie stypendium 
szkolnego było przekroczenie przez wnioskodawców kryterium dochodowego na członka 
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rodziny uprawnionego, w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (kryterium 
ustalone ustawowo w wysokości 351 zł miesięcznie na osobę). Stypendia szkolne uczniowie 
otrzymywali na okres 10 miesięcy w zróżnicowanej miesięcznej wysokości od 51 zł do128 zł. 
Podstawową formą pomocy w ramach przyznanego stypendium szkolnego była refundacja 
kosztów uzgodnionych wcześniej zakupów pomocy dydaktycznych. Kolejnym działaniem 
zrealizowanym w roku szkolnym 2009/2010 była pomoc w zakupie podręczników dla 
uczniów pochodzących z rodzin romskich. Na podręczniki i przybory dla 18 uczniów 
romskich uczęszczających do szkół podstawowych, 13 uczęszczających do gimnazjów i 4 
uczniów pobierających naukę w szkołach średnich wydatkowano kwotę 13.720 zł. Kwota ta 
została pozyskana w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej. 
Uczniowie romscy byli zapraszani i uczestniczyli wielu zajęciach pozalekcyjnych,których 
celem była integracja, oraz wsparcie edukacyjne w realizacji programu nauczania.  
 

 
 

 
W okresie ferii zimowych i letnich zorganizowano dla uczniów z rodzin 

dysfunkcyjnych i o niskiej zamożności zimowiska oraz półkolonie w SP2,SP5,SP6 
i SP11.Część uczniów uczestniczyła w koloniach współfinansowanych przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej i Małopolskie Kuratorium Oświaty, a także obozie rekreacyjnym 
pt. ”Wakacje w siodle”finansowanym przez miasto Nowy Targ.W przedszkolach prywatnych 
i publicznych w okresie wakacji zorganizowano zajęcia integracyjne i zabezpieczające opiekę 
dzieci w tym okresie.W okresie wakacji szkolnych wszystkie obiekty rekreacyjno-sportowe 
przy szkołach były ogólnodostępne.W rejonie SP2, SP6 i SP11, korzystając ze środków 
finansowych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
zatrudniono 3 nauczycieli - trenerów osiedlowych, którzy zachęcali dzieci do aktywnego 
wypoczynku i organizowali różnego rodzaju zajęcia sportowe. Liczba animatorów sportu 
począwszy od miesiąc czerwca 2010r. zwiększyła się o kolejnych 2 nauczycieli-trenerów, 
którzy prowadzili zajęcia na nowo otwartym kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy G1. 

Szczególną formą wsparcia uczniówzamieszkujących w znacznym oddaleniu od 
szkoły, oraz uczniów borykających się z problemami zdrowotnymi była pomoc w realizacji 

W ramach zajęć 
pozalekcyjnych 

uczniowie pochodzenia 
romskiego w SP2 

korzystali z zajęć nauki 
gry na gitarze. Na 
zdjęciu uczniowie 

szkoły z nauczycielem 
współprowadzącym 

zajęcia 
 

Fot. Archiwum SP 2 
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przez nich obowiązku szkolnego.W roku szkolnym 2009/2010 wydatkowano kwotę ponad 
83.000 zł na zabezpieczenie dowozuogółem 149 uczniów.  

 

Tabela 29. Dowożenie uczniów do szkół. 
 
Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 
Uczniowie niepełnosprawni 16 38 49 46 48 44 40 

Uczniowie zamieszkujący 
w oddaleniu, co najmniej 3 lub 4 
km od szkoły 

110 103 101 106 103 105 91 

Razem 126 141 150 152 151 149 131 
Nakłady ( w zł) 44.206 48.818 70.000 83.886 82.367 79.687 109.500 
*   Plan 
 
 
Na opiekę i transport 9 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia w Ośrodku Rehablitacyjno 
Edukacyjno Wychowawczym ”Chatka” w Nowym Targuwydatkowanokwotę 17.000 zł 
(zadanie realizowane przez organizację pożytku publicznego), a kwotę 37.935 zł na 
finansowe wsparcie dowozu 35uczniów niepełnosprawnych bezpośrednio przez ich rodziców, 
głównie do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu przy ul. 
Jana Pawła II. 
Zapewnienie bezpłatnego transportu dla 110 uczniów zamieszkujących w znacznej odległości 
od szkoły zaangażowało kwotę 24.752 zł. 
 

Wykres 11. Dowożenie uczniów do szkół w latach 2005 – 2010, ujęcie dynamiczne. 
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Kolejną formą działań prozdrowotnych i edukacyjnych były zajęcia zorganizowane 
w ramach wczesnego wspomagania dzieci. Zajęcia takie w okresie sprawozdawczym 
prowadzone były dla 8 dzieci na bazie lokalowo-kadrowej Przedszkola Nr 4 
w Nowym Targu. w skali roku budżetowego na realizację tej formy wsparcia dzieci dla 
właściwego ich rozwoju wydatkuje się ok. 27.000 zł. 

Działania wspomagające proces kształcenia i wychowania. 
 

W ramach ustawowych obowiązków gminy przygotowywano projekty uchwał Rady 
Miasta Nowy Targ, a po ich podjęciu podejmowano różnego rodzaju czynności w zakresie ich 
prawidłowego wykonania. Realizując bieżące obowiązki organu prowadzącego szkoły 
wydawano także zarządzenia o charakterzeorganizacyjno – porządkowym. Wykaz podjętych 
uchwał i zarządzeń w okresie sprawozdawczym jak poniżej. 
 

1. Uchwała nr XXXV/400/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 17 sierpnia 2009 roku 
w sprawie: trybu udzielenia i rozliczenia dotacji do przedszkoli i szkół zakładanych 
i prowadzonych na terenie miasta Nowego Targu przez inne podmioty niż jednostki 
samorządu terytorialnego i ministrowie; 

2. Uchwała Nr XLI/468/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 marca 2010r. w sprawie: 
udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Małopolskiego na 
realizację zadania inwestycyjnego pt. ”Budowa Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego 
PPWSZ w Nowym Targu”; 

3. Uchwała Nr XLI/469/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 marca 2010r. w sprawie: 
opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto 
Nowy Targ w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego; 

4. Uchwała Nr XLIII/487/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
w sprawie: określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, 
logopedy, doradcy zawodowego oraz sposobu ustalania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla 
nauczyciela zatrudnionego w szkole w pełnym wymiarze realizującego w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk pracy o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin zajęć; 

5. Uchwała Nr XLIII/488/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto 
Nowy Targ, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 
roku szkolnego; 

6. Uchwała Nr XLIII/489/2010  Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art.42 ust.6 ustawy – Karta Nauczyciela; 

7. Uchwała NrXLIV/495/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 maja 2010 r. 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 4/XIV/04 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 
stycznia 2004r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę miasto Nowy Targ 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych; 
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8. Uchwała Nr XLV/508/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 roku 
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę 
budżetową, jako formę organizacyjno-prawną działającego Przedszkola Nr 2 
w Nowym Targu; 

9. Uchwała Nr XLV/509/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 roku 
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę 
budżetową, jako formę organizacyjno-prawną działającego Przedszkola Nr 4 
w Nowym Targu. 

 
1. Zarządzenie Nr 0151-93/09 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 9 września 2009 

roku w sprawie:terminu składania wniosków o udzielenie w 2009r. pomocy 
finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach programu "Wyprawka 
szkolna"; 

2. Zarządzenie Nr 0151-132/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 19 listopada 2009 
roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia 
egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego; 

3. Zarządzenie Nr 0151-135/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 23 listopada 2009 
roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację w 2010r. zadania na rzecz edukacji, 
polegającego na transporcie i opiece w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych 
do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Nowym Targu w celu 
spełniania obowiązku szkolnego, przez organizacje pożytku publicznego; 

4. Zarządzenie Nr 0151- 149 /09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 17 grudnia 2009r. 
w sprawie: opłat za żywienie pracowników w przedszkolach prowadzanych przez 
miasto Nowy Targ; 

5. Zarządzenie Nr 0151-158/2009 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2009 
roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie edukacji w roku 2010; 

6. Zarządzenie Nr 0151-14/2010 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 stycznia 2010 
roku sprawie:wypłaty za 2009r. jednorazowego dodatku wyrównawczego dla 
nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ; 

7. Zarządzenie Nr 0151-23/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2010 
roku w sprawie: maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty pobieranej przez wyższe 
uczelnie i zakłady doskonalenia nauczycieli za kształcenie nauczycieli oraz 
specjalności i form kształcenia objętych tymi dopłatami; 

8. Zarządzenie Nr 0151-33/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 25 lutego 2010 roku 
w sprawie: gromadzenia i przekazywania danych o wynagrodzeniach w ramach 
poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych miasta Nowego Targu; 

9. Zarządzenie Nr 0151-39/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 17 marca 2010 roku 
w sprawie: zasad sporządzenia arkuszy organizacyjnych dla zapewnienia właściwej 
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organizacji roku szkolnego 2010/2011 w przedszkolach i szkołach prowadzonych 
przez miasto Nowy Targ; 

10. Zarządzenie Nr 0151-40/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 17 marca 2010 roku 
w sprawie: zasad postępowania w procesie oceny pracy dyrektora przedszkola, szkoły 
podstawowej, gimnazjum prowadzonego przez miasto Nowy Targ; 

11. Zarządzenie Nr 0151-48/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2010 roku 
w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora 
Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu; 

12. Zarządzenie Nr 0151-58/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 14 kwietnia 2010 
roku w sprawie: wdrożenia w szkołach prowadzonych przez miasto Nowy Targ 
systemu pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym; 

13. Zarządzenie Nr 0151-59/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 14 kwietnia 2010 
roku w sprawie:czasu pracy i czasu realizacji podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego w Przedszkolu Nr 2 w Nowym Targu oraz Przedszkolu Nr 4 
w Nowym Targu; 

14. Zarządzenie Nr 0151-62/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 19 kwietnia  2010 
rokuw sprawie: powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na 
stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej 
w Nowym Targu; 

15. Zarządzenie Nr 0151-76/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 maja 2010 roku 
w sprawie:ogłoszenia konkursu na realizację w 2010r. zadania na rzecz edukacji, 
polegającego na transporcie i opiece w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych 
do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Nowym Targu w celu 
spełniania obowiązku szkolnego, przez organizacje pożytku publicznego; 

16. Zarządzenie Nr 0151-81/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 8 czerwca 2010 roku 
w sprawie:ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora 
Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu; 

17. Zarządzenie Nr 0151-83/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 9 czerwca 2010 roku 
w sprawie:terminów składania wniosków o udzielenie w 2010 r. pomocy finansowej 
uczniom na zakup podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna”; 

18. Zarządzenie Nr 0151- 94/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2010r. 
w sprawie:powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert 
ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0151-76/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 
28 maja 2010r; 

19. Zarządzenie Nr 0151-99/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia  25 czerwca 2010r. 
w sprawie:powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko 
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu; 

20. Zarządzenie Nr 0151-105/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 czerwca 2010 
roku w sprawie:rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie edukacji w roku 2010; 
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21. Zarządzenie Nr 0151-107/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 czerwca 2010r. 
w sprawie:powołania Komisji Egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminów 
dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego; 

22. Zarządzenie Nr 0151-114/10  Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 2 sierpnia 2010r. 
w sprawie: przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją zakładów 
budżetowych- przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ – w celu 
ich przekształcenia w jednostki budżetowe. 

Efektem podjętych zarządzeń było m.in. wyłonienie osób pełniących funkcję dyrektora – 
Pana Krzysztofa Kurandę w Szkole Podstawowej Nr 5 i Pani Ewy Łapsy w Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Nowym Targu.W okresie sprawozdawczym wyrażono wymaganą 
prawem opinię co do powołania Pani Małgorzaty Zawistowskiej – Grzybek i Pani Alicji 
Gruszka na stanowisku Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Pani Edyty 
Smarduch na stanowisku Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11. Wykonując 
czynności zarządcze i nadzorcze odbyto 20 narad z dyrektorami szkoł i przedszkoli, 2 narady 
koordynacyjne z dyrektorami przedszkoli publicznych i właścicielami przedszkoli 
prywatnych, oraz przeprowadzono łącznie 34 kontrole działalności w tym12kontroli 
w zakresie prawidłowego wykonania przepisów o finansach publicznych i ustawy 
o rachunkowości. Dla wspomożenia procesu dydaktyczno – wychowawczego i pozyskania 
środków z Unii Europejskiej, wspólnie z Gimnazjum Nr 1 złożono wniosek pt: „W drodze do 
kariery – szanse na lepsza przyszłość uczniów Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu” 
z realizacją zadań 2011 – 2012. Wniosek pozytywnie „przeszedł” ocenę formalną i oczekuje 
na ocenę merytoryczną.  
Zgodnie z utrwaloną tradycją zorganizowano Dzień Edukacji Narodowej, na którym 
wręczono nagrody następującym nauczycielom: 
 
Pani Annie Jędrol i Pani Halinie Sularz z Przedszkola Nr 2; 
PaniDanucie Krzystyniak i PaniZofii Wideł z Przedszkola Nr 4; 
Pani Iwonie Bizub, PaniDanucie Pyzowskiej-Foryt, oraz Pani Barbarze Zbińskiej ze 
Szkoły Podstawowej Nr 2; 
Pani Jadwidze Guzik, Pani Krystynie Góźdź, Pani Ewie Łapsie, Pani Romanie Tomczewskiej, 
oraz Pani Renacie Szatanik ze Szkoły Podstawowej Nr 3; 
Pani Halinie Zamojskiejze Szkoły Podstawowej Nr 4; 
Pani Beacie Kuranda, Panu Krzysztofowi Kuranda, Pani Teresie Kuros, 
Pani Annie Paprockiej, oraz Pani Bożenie Zelekze Szkoły Podstawowej Nr 5; 
PaniJolancie Guzik i Panu Witoldowi Zapiórkowskiemu ze Szkoły Podstawowej Nr 6; 
Pani Annie Chabrzyk i Pani Elżbiecie Ścisłowicz ze Szkoły Podstawowej Nr 10; 
PaniBeacie Boryńskiej-Wolskiej, Panu Robertowi Furcy, Ks.Wojciechowi Nitce, oraz 
Pani Edycie Smarduch ze Szkoły Podstawowej Nr 11; 
PaniEugenii Burian, Pani Katarzynie Kozioł, Panu Pawłowi Kubit, 
Panu Wiesławowi Kusiakowi, PaniDorocie Temeckiej, oraz Panu Krzysztofowi Wiatrowi 
z Gimnazjum Nr 1; 
Pani Gabrieli Dudzie, PaniWandzie Guńskiej, Pani Halinie Jodłowskiej, Panu Rafałowi 
Pelczarskiemu, oraz Panu Karolowi Skrzypcowi z Gimnazjum Nr 2. 
 
 
W ramach najważniejszego zadania, jakie zostało przypisane ustawami a sprowadzającego się 
do finansowania bieżącej działalności oświatowej na poziomie przedszkoli, szkół 
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podstawowych i gimnazjów wydatkowano 2009r. ponad 21.234.000 zł, a w ciągu 7 miesięcy 
2010r. ok. 12.809.000 zł. Wydatki bieżące w latach 2009 – 2010 w odniesieniu do 
poszczególnych typów szkół obrazuje tabela 30. 

Tabela 30. Nakłady bieżące na oświatę (w zł). 
 

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 
2009 

2010 

Plan 
Wyk  

(7 m-cy) 
1 Szkoły podstawowe 10.642.886 11.407.994 6.446.835 
2 Klasy „0” w szkołach podstawowych 619.625 768.352 412.608 
3 Przedszkola ogółem 

w tym przedszkola prywatne 
2.415.831 
1.416.411 

2.404.786 
1.432.313 

1.473.137 
882.379 

4 Gimnazja 6.386.536 6.821.762 3.851.285 
5 Pozostała działalność (80113, 80114, 80195, 

85415) 
1.169.606 1.232.779 625.677 

W tabeli 30, pozycja „pozostała działalność” ujęto wydatki związane z: dowożeniem uczniów do szkoły; 
działalnością ZOESiP; doskonaleniem zawodowym nauczycieli; działalnością świetlic profilaktycznych; 
wczesnym wspomaganiem uczniów; oraz innymi kosztami ponoszonymi na rzecz oświaty. Szczegółowe 
rozliczenie wydatków jest sporządzane przy sprawozdaniach z wykonania budżetu. 
 

W roku szkolnym 2009/2010 realizowano szereg zadań o charakterze analityczno 
statystycznym na potrzeby własne, ale także MałopolskiegoKuratora Oświaty. 
W szczególności wykonywano zadania w ramach ogólnopolskiego Systemu Informacji 
Oświatowej. Ważnym zadaniem w okresie sprawozdawczym była kontrola obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki. Stan spełniania obowiązku nauki obrazuje tabela 31. 

Tabela 31. Kontrola obowiązku nauki. 
 

Lp. Wyszczególnienie 

1. Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku nauki 
(roczniki 1991-1992) 

1009 

2. Liczba uczniów spełniających obowiązek nauki - ogółem 
w tym: 
1.spełniających jeszcze obowiązek szkolny, 
2.w szkołach ponadgimnazjalnych, 
3.u pracodawców, 
4.w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, 
5.w ośrodku dla osób z upośledzeniem umysłowym  
 w stopniu głębokim 

999 
 

41 
950 
5 
0 
3 
 

3. Liczba wszczętych postępowań administracyjnych dla ustalenia 
miejsca spełniania obowiązku nauki ogółem: 
w tym zakończonych pozytywnie: 

 
118 
100 

4. Liczba wszczętych postępowań administracyjnych z wniosków 
szkół dla przymuszenia do właściwego spełniania obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki (nieobecność na  co najmniej 50% 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu) 

9 

5. Liczba postępowań egzekucyjnych (nałożonych grzywien) w celu 0 
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W ramach kontrolnych spełniania obowiązku nauki wszczęto 118 postępowań wyjaśniających 
miejsce spełniania tego obowiązku przez uczniów.W przypadku 10 postępowań istniały 
trudności w ustaleniu miejsca spełniania obowiązku nauki. 
 
W 2009r. w ramach działań wspomagających proces kształcenia i wychowania realizowano 
także zadanie polegające na zwrocie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników. Na to zadanie wydatkowano kwotę 315.015 zł. Ilość podjętych postępowań 
administracyjnych w przedmiotowym zakresie, oraz strukturę zawodów, w których 
młodociani byli kształceni, przedstawia tabela nr 32 i wykres nr 12. 

Tabela 32. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych uczniów. 
 

Liczba 
pracodawców, 

którzy otrzymali 
dofinansowanie 

Liczba młodocianych, 
którzy zakończyli naukę 

zawodu: 

Liczba decyzji 
odmawiających 

przyznanie 
dofinansowania 

Kwota jaką w 
2009r. 

wypłacono 
pracodawcom 

w ramach 
dofinansow. 

Wysokość 
dotacji 

pozyskanej 
od 

wojewody 
Małopol. 

ogółem w tym w cyklu 
kształc. 

24 
mies. 

36 
mies. 

33 47 16 31 0 315.015,29 315.015,29 
 

Wykres 12.  Struktura zawodów, w których młodociani uczniowie zakończyli kształcenie 
zawodowe (uzyskali tytuł czeladnika w zawodzie). 
 

 
 

przymuszenia rodziców do spełniania obowiązków dla spełniania 
obowiązku szkolnego lub nauki przez uczniów. 
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Wykres zawodów, w których kształceni byli młodociani nie przedstawia całokształtu 
kształcenia zawodowego uczniów zamieszkałych w Nowym Targu, lecz tylko informuje 
o ilościwniosków, które zostały złożone przez pracodawców w celu zwrotu kosztów 
kształcenia. Nie wszystkim pracodawcom przysługuje taki zwrot i nie wszyscy pracodawcy 
złożyli o niego wnioski. Pobieżna analiza wykresu nr 12 wskazuje, iż w Nowym Targu 
dominuje szkolenie zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, 
fryzjer, oraz lakiernik samochodowy. 
 
Działalność przedszkoli i szkół wspomagał Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół 
i Przedszkoli. Zespół zatrudnia 8 pracowników i na bieżąco prowadzi zadania, jakie wynikają 
dla placówek oświatowych z przepisów prawa finansowego zwłaszcza ustawy 
o rachunkowości. Bieżącą koordynację organizacyjną sprawował Wydział Oświaty, 
funkcjonujący w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Nowy Targ. 
 
 

 

Wnioski: 
 

1. Dokonać analizy stanu urodzeń w latach 2005-2010 w celu skonfrontowania 
przyszłych potrzeb edukacyjnych w przedszkolach i szkołach z możliwościami 
lokalowymi w poszczególnych rejonach miasta; 

2. Podjąć działania dla sprawnego połączenia w nowobudowanym budynku szkoły na 
Os. Niwa działalności oświatowej dotychczas realizowanej przez SP4 i SP10 oraz 
rozważyć dalsze wykorzystanie zwalnianych obiektów na cele edukacyjne; 

3. Kontynuować działania dla utrzymania należytej sprawności technicznej 
i organizacyjnej obiektów przedszkoli i szkół poprzez remonty i inwestycje, tym 
inwestycje zwiększające zakres i jakość świadczeń edukacyjnych (basen kąpielowy, 
modernizacja kompleksu sportowego przy SP3); 

4. Przeprowadzić przegląd stanu posiadania sprzętu komputerowego w szkołach w celu 
opracowania programu jego wymiany na sprzęt spełniający aktualne standardy 
techniczne i zabezpieczający potrzeby edukacyjne oraz poczynić konieczne zakupy 
w terminach określonych w harmonogramie; 

5. Dokonać pogłębionej analizy wyników ze sprawdzianu na zakończenie szkoły 
podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2009/2010 
w poszczególnych szkołach z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów, 
którzy byli poddani tym sprawdzianom wraz z szczegółową oceną przyjętych 
programów nauczania i metod pracy; 

6. Powołać zespół międzyszkolny w celu dokonania analizy porównawczej pomiędzy 
szkołami osiągającymi dobre i gorsze wyniki w kształceniu w zakresie zasobów 
kadrowych i stosowanych programów oraz metod pracy dla modyfikacji 
i podniesienia jakości kształcenia; 

7. Optymalizować, z uwzględnieniem potrzeb środowiskowych i standardów 
oświatowych, liczbę uczniów w oddziale w poszczególnych typach placówek 
oświatowych dla gospodarnego wydatkowania środków finansowych na oświatę; 

8. Promować uruchamianie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na 
terenie miasta przez osoby prawne i fizyczne oraz wspomagać te podmioty w procesie 
legalizacji takiej działalności; 
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9. Zwiększyć możliwości kadrowo-lokalowe Przedszkola Nr 4 dla utworzenia kolejnego 
szóstego oddziału oraz ocenić możliwości prawne i popytowe na działalność 
w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3; 

10. Wesprzeć system wsparcia uczniów zdolnych poprzez stworzenie na bazie 
nowotarskich warunków szkół kadrowo-lokalowych dla działalności Miejskiego 
Ośrodka Wspierania Uczniów Zdolnych; 

11. Zwiększyć efektywność koordynacji i realizacji działań pomocowych na rzecz 
uczniów z rodzin o niskiej zamożności; 

12. Usprawnić system przepływu informacji pomiędzy rodzicami, przedszkolami 
i szkołami o miejscu spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych 
w Nowym Targu poprzez wdrożenie praktyki zapisów do szkół podstawowych 
z odpowiednim, (rocznym) wyprzedzeniem; 

13. Dokonać wspólnie z organizacjami związkowymi przeglądu istniejących zasad 
wynagradzania nauczycieli w części ustalanej przez organ prowadzący w celu 
zwiększenia wydajności pracy nauczycieli i dla zapewnienia w kolejnym roku 
budżetowym w Nowym Targu uzyskanie przez nauczycieli średnich wynagrodzeń 
gwarantowanych ustawą; 

14. Przeprowadzić badanie ankietowe wskazujące na oczekiwania uczniów i ich rodziców 
co do zakresu i jakości świadczonych usług edukacyjnych, wychowawczych 
i opiekuńczych szkół; 

15. Opracować projekt uregulowań prawnych stwarzających możliwości finansowego 
wspierania mieszkańców Nowego Targu w kształceniu na poziomie wyższym; 

16. Zdynamizować współpracę szkół z instytucjami działającymi na rzecz tych placówek 
oświatowych w zakresie eliminowania zjawisk agresji i niedostosowania społecznego 
uczniów oraz rozwiązywania ich problemów; 

17. Zwiększyć współdziałanie szkół nowotarskich z uczelniami wyższymi i ośrodkami 
miejskimi o wyższym poziomie kształcenia w celu pozyskania dobrych praktyk dla 
podnoszenia poziomu kształcenia w Nowym Targu; 

18. Podjąć koordynację działań szkół w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej 
i sportu wśród uczniów oraz usprawnić dotychczasowe działania dla realizacji 
przedsięwzięci o charakterze miejskim, w ramach współzawodnictwa organizowanego 
przez SZS i Powiat Nowotarski; 

19. Zwiększyć ilość wniosków szkół o finansowe wsparcie ze środków UE projektów 
edukacyjnych i wychowawczych mających na celu zwiększenie oferty zajęć 
pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych, uczniów specjalnej troski i uczniów mających 
problemy edukacyjne; 

20. Podejmować wystąpienia do organów państwa z wnioskami o zmiany w aktualnym 
systemie prawnym, a zwłaszcza zmian w celu usprawnienia organizacji pracy 
i podniesienia jakości kształcenia, wychowania oraz opieki nad uczniami. 
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