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INFORMACJA O PRZEBIEGU ROKU SZKOLNEGO 2006/2007 
W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO 
NOWY TARG.  

 
 
 
 

W dniu 22 czerwca br. zakończył się kolejny rok szkolny. Rok szkolny, 
jak kaŜdy poprzedni, pracowity dla uczniów i nauczycieli, oraz słuŜb 
zabezpieczających właściwe warunki do pracy dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej. W roku szkolnym 2006/2007 miasto Nowy Targ prowadziło 
w sferze oświaty działalność 2 przedszkoli, 7 szkół podstawowych 
i 2 gimnazjów, oraz organizacyjnie i finansowo wspierało działalność 
4 przedszkoli niepublicznych. Wydatki na oświatę stanowiły,  jak co roku, 
prawie 34 % w budŜecie miasta i stale wzrastają, bowiem w tej sferze naszego 
Ŝycia społecznego zatrudnionych jest, w placówkach prowadzonych przez 
miasto, 453 osoby, w tym 351 nauczycieli realizujących obowiązkowe podstawy 
programowe na danym etapie edukacyjnym, a takŜe wiele programów 
dodatkowych wspierających właściwy rozwój psycho-fizyczny uczniów. 

Do przedszkoli prowadzonych na terenie miasta Nowy Targ 
w zakończonym roku szkolnym uczęszczało średniomiesięcznie 609 dzieci 
(przedszkoli prywatnych - 387), szkół podstawowych 2.430 uczniów, 
a gimnazjów 1388 uczniów.  

Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza odbywała się 
w budynkach szkolnych o łącznej powierzchni uŜytkowej 75.206 m², budynkach 
przygotowanych do działalności edukacyjnej i stale modernizowanych oraz 
doposaŜonych w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, w tym równieŜ 
wyposaŜonych w pracownie komputerowe. W roku szkolnym 2006/2007 
zwiększyła się w Nowym Targu baza lokalowa do nauki wychowania 
fizycznego i uprawiania sportu, bowiem 1 września 2006 r. została udostępniona 
uczniom nowoczesna sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 6 
w Nowym Targu o powierzchni uŜytkowej 11.000 m², a takŜe o 4 szkoły, 
wzrosła liczba szkół, w których uruchomiono multimedialne biblioteki. We 
wszystkich szkołach prowadzone były świetlice szkolne, w 6 szkołach 
funkcjonują gabinety opieki prozdrowotnej. W 5 szkołach prowadzono stołówki 
szkolne. Pomieszczenia uŜytkowe i tereny wokół szkół wykorzystywane były na 
róŜnego rodzaju działalność, głownie edukacyjną i sportową.  

Zatrudniona w placówkach oświatowych kadra nauczycielska w 99 % 
posiadała wyŜsze wykształcenie magisterskie z przygotowaniem 
pedagogicznym i podlega stałemu doskonaleniu zawodowemu w ramach 
obowiązującego w oświacie systemu dokształcania i doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. W m-cu kwietniu br. w sposób oczekiwany przez środowisko 
nauczycielskie dokonano regulacji wynagrodzeń dla wszystkich nauczycieli 
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(wzrost o 5 %) i pozostałych pracowników (wzrost o 3 %) tworząc warunki do 
uzyskania w Nowym Targu średnich wynagrodzeń gwarantowanych dla 
nauczycieli w ramach stopni awansu zawodowego. Czyniono równieŜ nakłady 
finansowe na doskonalenie zawodowe, wydatkując na ten cel ok. 104.500 zł 
a, są to środki finansowe, które przynoszą wymierne rezultaty w postaci wyŜszej 
jakości nauczania i uzyskiwanych przez uczniów wyników na sprawdzianach na 
zakończenie szkoły podstawowej oraz egzaminach gimnazjalnych. Przy w miarę 
stabilnej kadrze nauczycielskiej w minionym roku szkolnym nastąpiła dalsza 
korzystna zmiana w strukturze awansu zawodowego, bowiem zwiększyła się 
liczba nauczycieli posiadających stopień zawodowy nauczyciela mianowanego 
i nauczyciela dyplomowanego.  

W roku szkolnym 2006/2007 uczniowie szkół podstawowych ponownie 
potwierdzili, iŜ są zainteresowani nauką i rozwijaniem swojej osobowości. 
W zakończonym sprawdzianie na zakończenie szkoły podstawowej wyniki 
uzyskane przez uczniów  szkół nowotarskich okazały się lepsze (wyŜsze) od 
średnich wyników uzyskanych w powiecie i zbliŜyły się do poziomu wyników 
uzyskany w województwie małopolskim. Najlepiej w tym sprawdzianie radzili 
sobie uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 i Nr 2, a takŜe uczniowie Szkoły 
Podstawowej Nr 4. Na wysokim poziomie były równieŜ wyniki uzyskane przez 
uczniów w pozostałych szkołach podstawowych. AŜ 16 uczniów uzyskało 
maksymalną liczbę punktów ze sprawdzianu na zakończenie szkoły 
podstawowej. Jak co roku lepsze oceny uzyskiwali uczniowie w zakresie 
czytania i pisania. Gorzej nieco było z korzystaniem przez uczniów z informacji 
oraz wiedzy w praktyce i tym zakresie będzie dalej prowadzona, po 
szczegółowej kompleksowej analizie sprawdzianów, praca dydaktyczna przez 
nauczycieli. Bardzo dobre wyniki uzyskali równieŜ uczniowie w gimnazjach 
z egzaminu na zakończenie nauki w tym typie szkoły. Oba nowotarskie 
gimnazja uzyskały wyniki powyŜej średniej charakterystycznej dla powiatu  
i województwa.  Dobre wyniki, o których wspomniano są efektem stałych 
i kompleksowych działań edukacyjnych, które rozpoczynają się juŜ na etapie 
przedszkoli. Jest to wynik zarówno poziomu pracy nauczycieli, ale takŜe 
zaangaŜowania uczniów i ich rodziców w procesie edukacyjnym. 

Bardzo serdecznie dziękuje więc nauczycielom, uczniom, rodzicom 
i wszystkim którzy przyczynili się do uzyskania dobrych wyników uczniów na 
sprawdzianie oraz egzaminie, bowiem oprócz sukcesów edukacyjnych uczniów, 
osiągane wyniki są potwierdzeniem szczególnej i waŜnej roli naszego miasta 
w rozwoju edukacji na Podhalu. 

W ujęciu graficznym wyniki uzyskane przez uczniów klas VI na 
zakończenie nauki w szkole podstawowej i uzyskane w ramach egzaminu 
gimnazjalnego przedstawiają wykresy Nr 1 i Nr 2: 
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WYKRES 1. 
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WYKRES 2. 
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Szanowni Państwo, wyniki z egzaminów końcowych nie wyczerpują 
szczególnych osiągnięć uczniów naszego miasta w roku szkolnym 2006/2007. 
Wiele było takich małych, niewidocznych sukcesów o których wiedzą tylko 
uczniowie i ich rodzice, oraz nauczyciele, a które sprowadzały się do poprawy 
jakości uczenia się, zwiększenia przyswajalności wiedzy, czy poprawy 
zachowania, czemu miała słuŜyć zwiększona w roku szkolnym liczba zajęć 
nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych czy dydaktyczno – 
wyrównawczych. Były to zajęcia konieczne, bowiem nowotarska szkoła to nie 
tylko praca ze zdolnym i nie sprawiającym kłopotów wychowawczych uczniem, 
ale takŜe uczniem, który z róŜnych zresztą przyczyn, ma kłopoty edukacyjne 
i wychowawcze. 

 Pomoc w formie nauczania indywidualnego udzielona została w róŜnym 
wymiarze czasowym dla 25 uczniów. Zajęcia rewalidacyjne prowadzono dla 52 
uczniów, a dydaktyczno-wyrównawcze dla 558 uczniów. We wszystkich 
przedszkolach i szkołach prowadzona była gimnastyka korekcyjna i zajęcia 
o charakterze profilaktyczno - wychowawczym. Z tej ostatniej formy korzystało 
średniomiesięcznie 364 uczniów. W szkołach kontynuowano zajęcia 
fakultatywne w zakresie regionalizmu, problematyki ekologicznej i w zakresie 
profilaktyki przeciwalkoholowej (przeciw narkotykowej, nikotynowej). 
Kontynuowano działania dla wsparcia uczniów z rodzin romskich w nauce, oraz 
dodatkowo, po raz pierwszy w roku szkolnym 2006/2007, uruchomiono 
fakultatywne zajęcia z przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjów. W Szkole 
Podstawowej Nr 11 i Gimnazjum Nr 2 w Nowym Targu funkcjonowały klasy 
sportowe do których uczęszczało 166 uczniów. 

 Prowadzono dodatkowe zajęcia i organizowano wiele kampanii, 
festynów, mityngów na terenie całego miasta. Wspierano uczniów w rozwijaniu 
posiadanych uzdolnień poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych w zakresie 
niektórych przedmiotów, plastyki, malarstwa, muzyki, a takŜe zaoferowano 
szeroki zakres zajęć sportowych, w róŜnych dyscyplinach sportowych. 

Oprócz sportu dzieci i młodzieŜy w roku szkolnym który minął w ramach 
potrzeb środowiskowych prowadzono w Gimnazjum Nr 2 działalność klasy dla 
dzieci z niedosłuchem, a takŜe wspierano uczniów z rodzin o niskiej zamoŜności 
poprzez system stypendiów szkolnych, nieodpłatne podręczniki, program na 
rzecz społeczności romskiej, oraz system refundacji pracodawcom kosztów 
szkolenia uczniów, pozyskując na te cele poza subwencją oświatową środki 
finansowe w kwocie ponad 126.000 zł. 

W ramach przyznanych stypendiów szkolnych dofinansowano rodzicom 
uczniów zakupy edukacyjne na kwotę prawie 170.000 zł. Stypendialną pomocą 
objętych było 423 uczniów w tym równieŜ uczniów uczęszczających do szkół 
ponadgimnazjalnych. Nieodpłatne podręczniki w ramach programu „Wyprawka 
Szkolna” otrzymało 41 uczniów. Celem wsparcia uczniów i rodzin romskich 
zrefundowano uczestnictwo 2 dzieci do przedszkola oraz przekazano 
nieodpłatnie 37 wyprawek szkolnych. Dofinansowując koszty kształcenia 
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uczniów młodocianych wpływano na zachowania pracodawców w celu 
tworzenia warunków dla uruchamiania szkolenia zawodowego, jako formy 
spełniania obowiązku nauki. Z tej formy wsparcia skorzystało 10 pracodawców, 
szkolących 11 uczniów. 

 Nakłady na oświatę dające podstawę do szerokiej oferty edukacyjnej 
i jakość pracy oraz nauki stały u podstaw znaczących w roku szkolnym 
2006/2007 osiągnięć uczniów na konkursach przedmiotowych, organizowanych 
w systemie oświaty przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, na konkursach 
w roŜnych dziedzinach o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, a takŜe 
zawodach sportowych, w sportach indywidualnych i druŜynowych, w róŜnych 
dyscyplinach sportowych. 

Wśród laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych 
organizowanych przez lub przy udziale Kuratora Oświaty znaleźli się 
następujący uczniowie:  
Mariusz Jelonek z Szkoły Podstawowej Nr 2, Maria Bartoszko, Maria Florek, 
Aleksandra Słota i Hanna Nowak z Gimnazjum Nr 2 - konkurs matematyczny 
”Kangur”, 
Witold Wojsławski i Jakub Gołdyn z Szkoły Podstawowej Nr 11 oraz 
Bartłomiej Sproch z Gimnazjum Nr 2 - konkurs z j. polskiego „Omnibus”, 
Fabian Leser z Gimnazjum Nr 1 – konkurs j. niemieckiego, 
Łukasz Śmiałkowski z Gimnazjum Nr 1 – konkurs biologiczny, 
Karol Spyrka z Gimnazjum Nr 1 – konkurs matematyczny,  
Paweł Jarocki z Gimnazjum Nr 1 – konkurs z fizyki,  
Bartosz Zelek i Daniel Pawluśkiewicz z Gimnazjum Nr 1 oraz Przemysław Kot 
i Dorota Słodyczka z Gimnazjum Nr 2 – konkurs z historii, 
Fabian Leser, Michał Zabrzeski, Zuzanna Zapiórkowska i Aleksandra Mazur 
z Gimnazjum Nr 1 – konkurs z j. angielskiego, 
Krystian DuŜyński z Gimnazjum Nr 2 – konkurs informatyczny, 
Agnieszka Zając z Gimnazjum Nr 2 – konkurs religii (biblijny). 
Wymienieni uczniowie prowadzeni byli przez nauczycieli przedmiotów: Panią 
Annę Świst Chuchmacz z Szkoły Podstawowej Nr 2, Pana Kazimierza 
Grusznisa ze Szkoły Podstawowej nr 11, Panią Urszulę Gruca, Panią Alicj ę 
Stanek, Panią Danutę Gołębiowską, Panią Krystynę Zubek, Panią Dorotę 
Temecką Panią Agnieszkę Burkat i Pana Władysława Misińca 
z Gimnazjum Nr 1, Panią Halinę Jodłowską, Panią Katarzynę Dulęba, 
Pana Lucjana Klocka, Pana Stanisława Mertensa, Pana Wojciecha Grzybka, 
Panią Hannę Bednarczyk, Panią Gabrielę Duda, oraz Pana Daniela Wida 
z Gimnazjum Nr 2. 
 
Laureatami, zwycięzcami znaczących, docenianych w naszym województwie 
konkursów wiedzy organizowanych przez róŜne instytucje w roku szkolnym 
2006/2007 zostali:  
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Aneta Zacher z Szkoły Podstawowej Nr 2 – konkurs muzyczny Piwnicy Pod 
Baranami, 
Maciej Szewczyk z Szkoły Podstawowej Nr 5 i Karolina Szal Gimnazjum Nr 2– 
konkurs recytatorski, 
Zuzanna Petryla i Monika Francuz z Szkoły Podstawowej Nr 6 – konkurs 
internetowy, 
Jagoda Kret, Magdalena Bałajewicz, Natalia Kowalska, Izabela Lęcka, 
Ewa Jędrysko, Barbara Samolej, Agnieszka Babiak i Justyna Pustówka 
z Gimnazjum Nr 1 – konkurs muzyczny,  
Paulina Knap z Gimnazjum Nr 2 i Igor Kret z Gimnazjum Nr 1 – konkurs 
plastyczny. 
Wymienieni uczniowie prowadzeni byli przez nauczycieli: Panią Ewę Rapacz 
z Szkoły Podstawowej Nr 2, Panią Ewę Sanecką z Szkoły Podstawowj Nr 5, 
Panią Annę Chlipała i Panią Jolantę Guzik z Szkoły Podstawowej Nr 6, 
Panią Dorotę Kret z Gimnazjum Nr 1, Panią Beatę Kumor, oraz Pana Krzysztofa 
Kabata z Gimnazjum Nr 2. 
 

W sporcie szkolnym było bardzo duŜo sukcesów na róŜnym poziomie. 
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów wygrywali na gimnazjadzie, 
turniejach powiatowych, strefowych. Sięgali po zwycięstwa i laury 
w mistrzostwach województwa, Polski i odnosili takŜe sukcesy 
międzynarodowe. Trudno byłoby tu wymienić wszystkie te sukcesy i wszystkich 
uczniów ale niewątpliwie wyróŜnić trzeba: uczniów Gimnazjum Nr 1 Filipa 
Mrugałę – Mistrza Europy w Trialu Rowerowym, Sonie Klich – V-ce Mistrza  
Europy w Trialu Rowerowym, Alana Kacicę – ucznia Szkoły Podstawowej 
Nr 11 Mistrza województwa w narciarstwie alpejskim, Irenę Dąbrowską ucznia 
Gimnazjum Nr 1 – Mistrzyni województwa w  biegach przełajowych, Artura 
Rapacza – ucznia Gimnazjum Nr 1- brązowego medalistę na Gimnazjadzie 
w biegach narciarskich, Szymona Kierskiego ucznia Gimnazjum Nr 2 – 
zwycięscy wielu turniejów wojewódzkich i krajowych w tenisie stołowym, oraz 
Karolinę Węgrzyn z Szkoły Podstawowej Nr 6 – V miejsce w klasyfikacji 
generalnej Mistrzostw Polski w motocrossie. 
Sukcesów w sportach druŜynowych było sporo. Mistrzem Polski w hokeju na 
lodzie zostali uczniowie Gimnazjum Nr 2, a w unihokeju – uczniowie Szkoły 
Podstawowej Nr 11. Medale roŜnego koloru z imprez o randze co najmniej 
wojewódzkiej przywozili uczniowie druŜyn szkolnych w snowboardzie, piłce 
koszykowej, tenisie stołowym, unihokeju, hokeju na lodzie co było moŜliwe 
dzięki usportowieniu uczniów, pracy nauczycieli wychowania fizycznego 
i dobrej współpracy z nowotarskimi klubami sportowymi zwłaszcza MMKS 
„Podhale”, KS „Gorce”, KS ”Szarotka”, KS ”Górale” i z Miejskim Ośrodkiem 
Sportu.  
Wśród nauczycieli wychowania fizycznego, którzy wspomagali uczniów 
w uzyskaniu sukcesów wyróŜnić naleŜy: Pana Ryszarda Kaczmarczyka 
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i Pana Roberta Furcę z Szkoły Podstawowej Nr 11, Pana Jacka Krauzowicza, 
Pana Michała Glonka i Pana Roberta Szopińskiego z Gimnazjum Nr 1, Pana 
Mirosława Ćwikiel, Pana Wojciecha Polaka, Pana Grzegorza Sułkowskiego, 
Pana Pawła Gila i Pana Dariusza Gajewskiego z Gimnazjum Nr 2. 
 
 Rok szkolny 2006/2007, chociaŜ w trakcie jego trwania występowały 
równieŜ rodzaju problemy zwłaszcza organizacyjno-finansowe, uznać naleŜy za 
udany i wartościowy w aspekcie długoterminowej polityki oświatowej na 
terenie naszego miasta. 
 

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom 
i pracownikom nowotarskiej oświaty za duŜy wkład pracy jaki wnieśli w roku 
szkolnym 2006/2007. Dziękuję uczniom i rodzicom oraz wszystkim którzy 
udzielali pomocy finansowej i organizacyjnej przedszkolom i szkołom widząc 
w kształceniu i wychowaniu naszych dzieci równieŜ swój interes. Wszak 
dzisiejsi wychowankowie i uczniowie będą w nieodległej przyszłości stanowić 
o obliczu i dobrym imieniu naszego miasta. 

Dziękuję w imieniu własnym i wszystkich dyrektorów placówek 
oświatowych Wysokiej Radzie, Państwu Radnym za zrozumienie problemów 
oświaty w Nowym Targu, za wsparcie finansowe przy realizacji nowego, 
nowoczesnego oblicza szkoły. 

Uczniom i nauczycielom oraz nam wszystkim Ŝyczę miłych, pogodnych 
wakacji. 
 
 
          BURMISTRZ MIASTA 
 
        mgr inŜ. Marek Fry źlewicz 


