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I. Wstęp

Art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jedn. Dz. U. z 2015r.
poz. 2156 z późn. zm.) stanowi (cyt.): 
„Organ  wykonawczy  jednostki  samorządu  terytorialnego,  w  terminie  do  dnia  31  października,
przedstawia  organowi  stanowiącemu  jednostki  samorządu  terytorialnego  informację  o  stanie
realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach:

1. sprawdzianu,  egzaminu  gimnazjalnego,  egzaminu  maturalnego  i  egzaminu
potwierdzającego  kwalifikacje  w  zawodzie,  z  uwzględnieniem  działań  podejmowanych
przez  szkoły  nakierowanych  na  kształcenie  uczniów  ze  specjalnymi  potrzebami
edukacyjnymi,  w  szkołach  tych  typów,  których  prowadzenie  należy  do  zadań  własnych
jednostki samorządu terytorialnego;

2. nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra
w  szkołach  i  placówkach  tych  typów i  rodzajów,  których  prowadzenie  należy  do zadań
własnych jednostki samorządu terytorialnego.”

II. Stan sieci przedszkoli i szkół.

Stan  sieci  szkół  prowadzonych  lub  dotowanych  przez  gminę  miasto  Nowy  Targ  przedstawiono
w tabeli Nr 1.

Tabela  Nr  1  Stan  sieci  placówek  oświatowych   prowadzonych  lub  dotowanych  przez  miasto
Nowy Targ, na dzień 31 sierpnia 2016r.

Wyszczególnienie Ogółem W tym:
Publiczne Niepubliczne

Liczba przedszkoli 8 2 6
Liczba punktów przedszkolnych 2 - 2
Liczba szkół podstawowych 6 6 -
Liczba gimnazjów 3 2 1
Razem 19 10 9

W okresie  sprawozdawczym  sieć przedszkoli  i  szkół  podstawowych oraz gimnazjów nie
uległa zmianie .
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Podstawowe informacje o przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach zawarto w tabelach
Nr 2, 3 i 4.

Tabela Nr  2 Informacje o  przedszkolach publicznych w   roku szkolnym 2015/2016.

Wyszczególnienie
Wychowa-

nkowie
(ilość)

Oddziały
(ilość)

Etaty
nauczyciel. Etaty administracyjne Etaty

obsługi

Przedszkole Nr 2 125 5 11,50* 1 +1=2 11,5
Przedszkole Nr 4 208 8 15,86 1+2=3 13,74
Razem: 333 13 27,36 2+3=5 25,24
Oddział „0” SP2 47 2 2,36

nie wyodrębniano 

Oddział „0” SP3 34 2 2,36
Oddział „0” SP4 46 2 2,36
Oddział „0” SP5 43 2 2,36
Oddział „0” SP6 14 1 1,18
Oddział „0” SP11 46 2 2.36

Razem: 230 11 12,98
Ogółem: 563 24 40,34
* zwiększona liczba etatów z uwagi na zajęcia specjalistyczne,urlop zdrowotny (1) i macierzyński (1).

Zgodnie  z  ustawą  o  systemie  oświaty  prowadzenie  wychowania  przedszkolnego  w  oddziałach
przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  jest  możliwe  do  31  sierpnia  2019r.  do  tzw  „0”
w  przedszkolach publicznych uczęszczało ogółem 115 dzieci, w tym 42 dzieci w Przedszkolu Nr 2
i  73 dzieci w Przedszkolu Nr 4.

Tabela  Nr  3  Informacja  o  przedszkolach  i  punktach  przedszkolnych  niepublicznych  w  roku
szkolnym 2015/2016

Wyszczególnienie Punkty przedszkolne Przedszkola

Liczba uczniów (wychowanków) 26 462
Liczba oddziałów 2 17
Liczba uczniów (wychowanków) w 
oddziale (średnia w zaokrągleniu)

13 27

We  wskazanej  liczbie  dzieci  w  niepublicznych  punktach  przedszkolnych  i  niepublicznych
przedszkolach 26 dzieci uczęszczających do tych przedszkoli zamieszkiwało poza Nowym Targiem.
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Tabela Nr 4 Informacje o  szkołach podstawowych (bez oddziałów przedszkolnych) i   gimnazjach
w   roku szkolnym 2015/2016.

Wyszcz.
Wychowa-

nkowie
(ilość)

Oddziały
(ilość)

Etaty
nauczycielskie Etaty administracyjne Etaty

obsługi

SP Nr 2 530 26 41,2 1+3=4 8
SP Nr 3 240 13 23,61 1+2=3 4
SP Nr 4 204 11 17,67 2,59+2=4,59 7
SP Nr 5 639 28 43,44 2,75+3=5,75 9
SP Nr 6 176 9 18,29 0,75+1=1,75 5,50
SP Nr 11 473 23 40.86 1+3=4 6
Razem SP: 2262 110 185,07 9.09+14= 23,03 39,5
G Nr 1 481 20 50,64 1+3=4 9
G Nr 2 420 18 44,33 1,5+2=3,5 9
Razem G: 901 38 94,97 2,5+5=7,5 18
Ogółem: 3163 148 280,04 11,59+19=30,59

W  kolumnie  5  Etaty  administracyjne  uwzględniono  na  użytek  wskaźników  obciążenia  etaty  kadry  kierowniczej
wykonującej wielokrotnie zadania o charakterze administracyjnym.

We wskazanej w tabeli Nr 4 ogólnej liczbie  etatów nauczycielskich w danej szkole i ogółem
ujęto 9,84 etatów powstałych w wyniku zastępstw za nauczycieli  będących na rożnego rodzaju
usprawiedliwionych zwolnieniach czy urlopach (SP3 - 1,84 etatu, SP4 - 1 etat, SP5 - 1 etat, SP6 - 1
etat,  SP11-  4  etaty,  G2-  1  etat).  W  kolumnie  „Etaty  administracyjne”  wskazano,  w  przypadku
SP Nr  4  i  SP  Nr  5  także  wzrost  w związku  z  obowiązkiem i  potrzebom zatrudnienia  -  zgodnie
z  ustawą - pracowników asystentów nauczycieli uczących uczniów niepełnosprawnych. 

Stan zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych szkołach jest  pochodną  m. in. rodzaju klas.
Liczba godzin zajęć w klasach i szkole zależy od tego czy są to klasy ogólne czy np. sportowe, dalej
od stanu uczniów, który wymaga lub nie wymaga podziału uczniów na grupy zajęciowe. Innym
elementem wpływającym jest stan uczniów wymagających zindywidualizowanych metod nauczania
(nauczanie indywidualne,nauczanie uczniów niepełnosprawnych,nauczanie uczniów powracających
z zagranicy, czy obcokrajowców). 

Do gimnazjum niepublicznego uczęszczało w okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie
37 uczniów (rok szkolny 2014/2015- 13 uczniów).

Podstawowe  wskaźniki  odnoszące  się  do  organizacji  przedszkoli  i   oddziałów
przedszkolnych w   szkołach podstawowych  oraz odnoszące się szkół prowadzonych przez miasto
Nowy Targ w   roku szkolnym 2015/2016 przedstawiono w  tabeli Nr 5 i 6. 
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Tabela  Nr  5  Wskaźniki  w  przedszkolach  publicznych  i   oddziałach  przedszkolnych  w   roku
szkolnym 2015/2016.

Wyszczególnienie
Średnia liczba

wychowanków
na oddział

Etaty naucz.
na oddział

Średnia liczba
wych. na etat

naucz.

Średnia liczba
wych. na etat
administracji

Średnia liczba
wych. na etat

obsługi
Przedszkole Nr 2 25,00 2,30 10,87 62,50 10,87
Przedszkole Nr 4 26,00 1.98 13,11 69,33 15,14
Średnio w P: 25,61 2,10 12,17 66,6 13,19
Oddział „0” SP2 23,5 1,18 19,91 - -
Oddział „0” SP3 17 1,18 14,4 - -
Oddział „0” SP4 23 1,18 19,49 - -
Oddział „0” SP5 21,5 1,18 18,22 - -
Oddział „0” SP6 14 1,18 11,86 - -
Oddział „0”SP11 23 1.18 19.49 - -
Średnio w „0”: 20,91 1.18 17.72 - -
Średnio ogółem 23,45 1,68 13,95 x x

Zgodnie z ustawą, liczba dzieci w oddziale przedszkola publicznego nie może być większa niż
25 dzieci. Mniejsze stany dzieci w oddziale  przedszkolnym w SP3 i SP 6  są efektem zwiększonego
zainteresowania  rodziców  w  realizacji  przez  ich  dzieci  rocznego  obowiązkowego  wychowania
przedszkolnego w P2 i P4 znajdujących się w rejonie ich zamieszkania, przy równoczesnym braku
pełnego zabezpieczenia dla wszystkich zainteresowanych miejsc w tych przedszkolach

Zróżnicowanie w stanie zatrudnienia w przeliczeniu na oddział  pomiędzy przedszkolami,
a  tzw.  „0”  w szkołach podstawowych jest  wynikiem różnego czasu pracy tych oddziałów (9-10
godziny w przedszkolach, 5 godzin  w szkołach podstawowych). Ponadto wynika z konieczności
prowadzenia w P4 zajęć dodatkowych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Tabela Nr 6  Wskaźniki właściwe dla szkół podstawowych i   gimnazjów.

Wyszcz.
Średnia liczba

uczniów
w  oddziale

Etaty naucz.
na oddział

Średnia liczba
uczniów na etat

naucz.

Średnia liczba
uczniów
na etat

administracji

Średnia liczba
uczniów na etat

obsługi

SP Nr 2 20,38 1,58 12,86 132,5 66,25
SP Nr 3  18,46 1,82 10,16 80 60
SP Nr 4 18,54 1,6 11,54 44,44 29,14
SP Nr 5 22,82 1,55 14,71 111,13 71
SP Nr 6 19,55 2,03 9,62 100,57 32
SP Nr 11 20,56 1,77 11,58 118,25 78,83
Średnio w   SP 20,56 1,68 12,22 97,96 57,26
G Nr 1 24,05 2,53 9,5 120,25 50,44
G Nr 2 23,33 2,46 9,47 120 46,67
Średnio w  G 23,71 2,5 9,49 120,13 50,05
Średnio ogółem: 21,37 1,89 11,29 103,4 55,01
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Przeciętna  liczba  uczniów  w  oddziale  klasowym  jest  najważniejszym  wyznacznikiem
jednostkowym  kosztów  nauczania  (wydatków  oświatowych  w  przeliczeniu  na  jednego  ucznia).
Wyraża ona albo lokalne uwarunkowania (mała liczba uczniów w gminie czy danym obwodzie stąd
niewielkie  oddziały),  albo  politykę  oświatową  organu  prowadzącego  (gmina  utrzymuje  małe
oddziały, godząc się świadomie  z  wyższymi kosztami pokrywanymi z budżetu gminy). Jednocześnie
średnia wielkość oddziału charakteryzuje warunki pracy nauczycieli i bliskość kontaktów uczniów
z  nauczycielami  (mniejsze  oddziały  pozwalają  na  bardziej  zindywidualizowane  podejście  do
każdego ucznia. W klasach I-III  liczba dzieci  nie może być większa niż 25 dzieci.  W  pozostałych
oddziałach  wynika  z  lokalnych  możliwości  wynikających  z  optymalizacji  kosztów
kształcenia,warunków  lokalowych  czy  potrzeb  organizacyjnych  (racjonalne  i  zgodne  z  prawem
podziały na grupy). Widoczne zwiększenie w liczbie dzieci w klasie w SP 5 jest efektem dużego
popytu na usługi edukacyjne tejże szkoły. W SP 6 jest efektem optymalizacji liczby klas. W Szkole
Podstawowej  Nr  3  i  4  obserwuje  się  jeszcze  duży odsetek  dzieci  z  obwodów tych  szkół,  które
wybierają  naukę  w  innej  szkole  zwłaszcza  SP  5.  W  okresie  sprawozdawczym  czyniono  usilne
starania by zwłaszcza  liczba uczniów w poszczególnych klasach I-ych nie  ulegała nadmiernemu
zmniejszeniu w odniesieniu do ustawowej normy.  

Liczba  etatów  na  oddział  pokazuje  w  których  szkołach  koniecznym  było  realizowanie
dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  lub  opiekuńczych  np.  związanych  z  zabezpieczeniem
adekwatnego  do  potrzeb  rodziców  czasu  pracy  świetlic  szkolnych  (SP  6)  czy  nauczycieli
wspomagających. Wartość tego wskaźnika  pokazuje więc wysiłek pedagogiczny szkoły i zawiera
w  sobie informację, o zwiększonej liczbie godzin nauczania wynikającej m. in. z podziału na grupy,
dodatkowych godzin przyznawanych przez gminę z uwagi na zindywidualizowane potrzeby uczniów
(SP3). W gimnazjach jest także efektem zwiększonej w stosunku do klas szkół podstawowych liczby
godzin zajęć w klasach. Wskaźnik liczby etatów nie pedagogicznych  pozwala  monitorować poziom
zatrudnienia  w  poszczególnych  szkołach.  Proste  porównanie  średniej  liczby  uczniów  na  etaty
administracyjne  czy  etaty  obsługi,  bez  zapoznania  się  ze  specyfiką  wszystkich  szkół,  jest
nieuprawnione.  W  niektórych  szkołach  zatrudnieni  są  pracownicy  właściwi  dla  specyfiki
i  warunków działania tylko tych szkół. Dla przykładu w SP 4 zatrudniony jest Strażnik bezpiecznej
drogi w związku z sąsiedztwem z  tzw. „Zakopianką”. W tejże szkole  dla pewnej grupy, najbardziej
pokrzywdzonych przez los uczniów niepełnosprawnych zatrudniono także  dodatkowo asystentów
nauczyciela.  Stan  zatrudnienia  personelu  sprzątającego  wynika  z  powierzchni  obiektów  i  jest
efektem poziomu usprzętowienia szkół w sprzęt sprzątający. Zwiększenie zatrudnienia  ma swoje
uzasadnienie  w szkołach gdzie są sale gimnastyczne o charakterze ogólnomiejskim.
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Tabela  Nr  7  Liczba  uczniów  klas  ”0”  wg  stanu  na  dzień  zakończenia  roku  szkolnego
z uwzględnieniem miejsca zamieszkania w danym obwodzie szkolnym.

Szkoła

Liczba uczniów:

Klas „0”
szkoły

Z kol.1 Z kol.4 Zamieszkałych
w obw. szkoły spełn.

obow. wych.
przedszk. w innej

placówce

zamieszkałych:

SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP11 Spoza
N.T.w obw.

szkoły

poza
obw.

szkoły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SP Nr 2 47 38 9 - - - 5 4 - - 56
SP Nr 3 34 30 4 1 - 1 - - - 2 50
SP Nr 4 46 40 6 1 3 - - 1 - 1 25
SP Nr 5 43 28 15 1 4 3 - 3 2 2 100
SP Nr 6 15 15 - - - - - - - - 40
SP Nr 11 46 30 16 3 1 1 1 2 - 8 60
Ogółem 231 181 50 6 8 5 6 10 2 13 331

Ustalenia zawarte w tabeli Nr 7 pokazują, że na poziomie obowiązkowego rocznego wychowania
przedszkolnego większość rodziców dzieci zobowiązanych do realizacji tego obowiązku korzystała
przede  wszystkim  z  usług  publicznych  i  niepublicznych  przedszkoli.  W  klasach  „0”  w  szkołach
podstawowych  dominowali  uczniowie  zamieszkali  w  obwodach  szkolnych  danych  szkół.  Liczba
dzieci przyjęta do tych klas  zamieszkałych poza Nowym Targiem nie była duża.

Tabela Nr 8 Liczba uczniów klas I-VI (klas I-III w gimnazjach) wg stanu na dzień zakończenia roku
szkolnego z uwzględnieniem miejsca zamieszkania w danym obwodzie szkolnym.

Szkoła

Liczba uczniów :

w
szkole

Z kol.1 Z kol.4 Zamieszk. 
w obw. szkoły
spełn. obow.

wych. przedszk.
w innej szkole.

zamieszkałych: SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP11 G1 G2 spoza
N.T.w

obw.
szkoły

poza
obw.

szkoły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SP Nr 2 530 404 126 - 6 17 36 28 32 - - 7 196
SP Nr 3 240 233 7 1 - - 2 1 - - - 3 154
SP Nr 4 204 180 24 1 4 - 5 3 1 - - 10 131
SP Nr 5 639 335 304 25 81 59 - 29 38 - - 72 118
SP Nr 6 176 120 56 5 2 3 2 - 2 - - 42 40
SP Nr 11 473 310 163 60 9 8 9 8 - - - 69 156
Razem SP 2262 1582 680 92 102 87 54 69 73 - - 203 795
G Nr 1 481 410 71 - - - - - - 62 9 144
G Nr 2 420 352 68 - - - - - - 47 - 21 177
Razem G 901 762 139 - - - - - - 47 62 30 321
Ogółem 3163 2344 819 92 102 87 54 69 73 47 62 233 1116
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Tak zwane „przepływy” uczniów pomiędzy obwodami szkolnymi charakterystyczne są nie tylko
dla Nowego Targu. Chociaż ustawodawca wskazuje na prawo do  nauki w  obwodzie szkolnym
właściwym dla miejsca zamieszkania,  to jednak nie zabrania realizacji  tego obowiązku – o ile
występują odpowiednie warunki lokalowo – kadrowe, w innej szkole. Pomimo w miarę dobrze
określonych  granic  obwodów  szkolnych  i  ustawowych  zasad  rekrutacji  do  szkół,  co  roku
obserwuje się duże „przemieszczenia” uczniów pomiędzy szkołami. Rożne są przyczyny takiego
stanu.  Jakość  usług  edukacyjnych  jest  zapewne  podstawową  przyczyną  ale  z  pewnością  nie
jedyną, co pokazuje stan charakterystyczny dla SP 5. Jak wynika z tabeli  Nr 8 w SP 5 uczy się
największa liczba uczniów zamieszkałych poza jej obwodem szkolnym. Statystyka pokazuje też, że
renoma wskazanej szkoły nie zatrzymała ponad 110 uczniów w tej szkole. Podjęli oni z rożnych
przyczyn naukę w innych szkołach.  Czasami – tak jak ma to miejsce w  przypadku SP 2, SP 5
i SP 11 powodem  „przemieszczeń” może być bliskość tych szkół. Innym argumentem jest miejsce
pracy  rodziców,  miejsce  zamieszkania  opiekunów  dzieci  (dziadków)  po   zakończeniu  zajęć
szkolnych.

W  tabeli  Nr  9  przedstawiono  dane  o  przedszkolach  i  szkołach  charakterystyczne  dla  okresu
sprawozdawczego jak i roku szkolnego 2014/2015.

Tabela Nr 9  Podstawowe dane o organizacji w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 .

Lp. Wyszczególnienie Rok szkolny
2014/2015

Rok szkolny
2015/2016

Różnica

1. Liczba punktów przedszkolnych 2 2 -

2. Liczba przedszkoli
w tym publicznych

8
2

8
2

-

3. Liczba klas „0” w szkołach podstawowych 13 11 -2

4. Liczba szkół podstawowych
w tym publicznych

6
-

6
-

-
-

5. Liczba gimnazjów
w tym publicznych

3
2

3
2

-
-

6. Liczba wychowanków niepublicznych punktów 
przedszkolnych i niepublicznych przedszkoli

531 488 -43

7. Liczba wychowanków przedszkoli publicznych 313 333 20

8. Liczba wychowanków klas „0” w szkołach 
podstawowych

277 230 -47

9. Liczba uczniów w szkołach podstawowych 2124 2262 138

10. Liczba uczniów w gimnazjach 
w tym publicznych (samorządowych)

331
918

338
901

7
-17

11. Liczba etatów nauczycieli w przedszkolach 
publicznych (samorządowych)

24.89 27.36 2.47

12. Liczba etatów nauczycieli w klasach „0” w szkołach 
podstawowych

15.34 12.98 -2.36
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13. Liczba etatów nauczycielskich w szkołach 
podstawowych (samorządowych)

173.34 185.07 11.73

14. Liczba etatów nauczycielskich w gimnazjach 
publicznych (samorządowych)

91.53 94.97 3.44

III. Baza do działalności oświatowej.

W roku szkolnym 2015/2016 stan bazy lokalowej prowadzonych przez miasto Nowy Targ j placówek
oświatowych nie uległ  zmianie, co  wykazano w tabeli Nr 10

Tabela Nr 10 Stan bazy lokalowej nowotarskich placówek oświatowych.

Wyszcz.

Powierzchnia
użytkowa:

Sa
le

 le
kc

yj
ne

Pracownie

sa
le

 g
im

na
st

yc
zn

e

św
ie

tli
ce

st
oł

ów
ki

terenów
szkolnych

(w m²)

obiektów
szkolnych

(w m²)

ko
m

pu
te

ro
w

e

ję
zy

ko
w

e

Przedszkole Nr 2 5.572 714 5
Przedszkole Nr 4 3.522 1.048 8

Razem P: 9.094 1.762 13
SP Nr 2 10.923 3.093 19 1 - 2 1 Tak
SP Nr 3 9.619 1.923 12 1 - 1 1 Tak
SP Nr 4 8.202 6.871 15 1 1 2 1 Tak
SP Nr 5 5.990 4.055 23 1 - 2 1 Tak
SP Nr 6 3.703 2.871 9 1 - 1 1 Tak

SP Nr 11 2.420 2.230 17 1 - 1 1 Nie
Razem SP: 40.857 21.043 95 6 1 9 6

G Nr 1 12.542 2.972 23 2 - 2 - Tak
G Nr 2 19.216 4.639* 19 2 - 1 - Tak

Razem G: 33.171 6.969 42 4 - 4 -
Ogółem: 82.702 29.774 150 10 1 13 6

* Wspólna powierzchnia z SP Nr 11 1.269 m² (m.in. stołówka)

Informację  o  liczbę  sali  gimnastycznych  i  innych  urządzeniach  rekreacyjno-sportowych zawarto
w   tabeli Nr 11.
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Tabela Nr 11 Urządzenia rekreacyjno-sportowe szkół.
Wyszczególnienie Opis urządzeń rekreacyjno-sportowych danej szkoły:

Przedszkole Nr 2 Plac zabaw
Przedszkole Nr 4 Plac zabaw

SP Nr 2 1. Sala gimnastyczna 
2. Boisko zewnętrzne wielofunkcyjne ze sztuczną 

nawierzchnia o  wymiarach 20x40m
3. Boisko asfaltowe do gry w piłkę nożną,ręczną
4. Plac zabaw„Radosna szkoła”

SP Nr 3 1. Sala gimnastyczna
2. Boisko o wym.10,50 x18 m
3. Boisko zewnętrzne wielofunkcyjne ze sztuczną 

nawierzchnia typu „Orlik”
4. Plac zabaw „Radosna szkoła” - 500m2

SP Nr 4 1. Hala sportowa, z trybuną , salą do gimnastyki 
korekcyjnej i boiskiem wielofunkcyjnym o wymiarach 
40 x 20 m

2. Boisko zewnętrzne wielofunkcyjne ze sztuczną 
nawierzchnia o wym. 31 x 16m .

3. Bramki do piłki ręcznej.
4. Plac zabaw

SP Nr 5 1. Sala gimnastyczna o wymiarach boiska do koszykówki
2. Boisko zewnętrzne wielofunkcyjne ze sztuczną 

nawierzchnia o wym. 40,5 x 26m
3. Bieżnia do skoku w dal;
4. Plac zabaw„Radosna szkoła” - 250m²

SP Nr  6 Hala Sportowa, boisko wielofunkcyjne o wym.20x40 m
SP Nr 11 1. Sala gimnastyczna o wymiarach 7,60 x 14,70m

2. Boisko do mini piłki nożnej (8 x 16m)
3. Plac zabaw„Radosna szkoła” - 500m²

G Nr 1 1. Sala gimnastyczna o wymiarach boiska 9,83x19,85
2. Mała sala gimnastyczna o wymiarach 10,2x6,08
3. Boisko asfaltowe wielofunkcyjne (23,4x43m);
4. Boisko zewnętrzne wielofunkcyjne „Orlik” ze sztuczną 

nawierzchnią o wymiarach boiska do p. nożnej 
20x40m

5. Siłownia; 
G Nr 2 1. Sala gimnastyczna o wymiarach boiska 11,7 x 23,6 m

2. Boisko zewnętrzne ze sztuczną nawierzchnia do gry 
w  piłkę nożną typu „Orlik” (30x60m)

3. Boisko asfaltowe do gry w  koszykówkę (18x30m);
4. Boisko asfaltowe do gry w  hokeja na rolkach 

(20x40m);
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Nie odnotowano w okresie sprawozdawczym istotnych uwag służb sanitarnych czy budowlanych do
aktualnego  stanu  techniczno  -  sanitarnego  obiektów  szkolnych,  co  jest  dowodem  dobrze
realizowanej przez dyrektorów funkcji zarządcy obiektów miasta.

Zadania inwestycyjne i  remontowe o większym zaangażowaniu finansowym zrealizowane w 2015r
i w trakcie roku szkolnego 2015/2016 przedstawiono w  tabeli Nr 12.

Tabela Nr 12 Inwestycje i   większe remonty w  przedszkolach i  szkołach.

Nazwa szkoły Wartość robót 
w zł

Zakres rzeczowy

SP Nr 2 140.604 Utworzenie pracowni przedmiotowych
8.733 Malowanie 2 sal  lekcyjnych
2.829 Malowanie stołówki szkolnej
1.000 Naprawa posadzki przy wejściu do szatni
430 Napraw instalacji dzwonkowej
269 Uszczelnienie dachu nad  jadalnią

SP Nr 3 194.707 Remont sali gimnastycznej
67.971 Remont korytarza szkolnego,biblioteki i 

posadzek w 2 salach 
7.999 Remont rynien i rur spustowych

SP Nr 4 9.700 Usunięcie awarii ogrzewania sali gimnastycznej
5.000 Naprawa instalacji elektrycznej(zakup baterii 

kondensatorów)
4.600 Zakup maszyny sprzątającej-polerki 

wysokoobrotowej
63.484 Budowa placu zabaw (Budżet Obywatelski)
10.000 Urządzenia na plac zabaw
20.000 Zamontowanie systemu zmiękczania wody
3.000 Malowanie szatni i korytarzy na sali 

gimnastycznej
4.891 Zakup i montaż  bramek na boisku szkolnym
1.040 Naprawa instalacji wodociągowej 
1.722 Renowacja linii na boiskach

SP Nr 5 164.546 Modernizacja boiska sportowego, nawierzchnia 
sztuczna

14.900 Ułożenie posadzki z wykładziny na korytarzu do 
jadalni,sali gimnastycznej
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11.685 Wymiana rynien i instalacji odgromowej
6.892 Malowanie jadalni
5.643 Malowanie sali lekcyjnych i korytarzy
3.700 Malowanie korytarzy do szatani
1.086 Remont pomieszczeń gospodarczych

SP Nr 6 66.374 Malowanie sali gimnastycznej z zapleczem 
-1501m2

SP Nr 11 4.692 Usuwanie awarii rury c. o w szatni szkolnej, 
malowanie szatni i łazienki

G Nr 1 45 376,41 Malowanie kuchni i stołówki szkolnej, 
malowanie i renowacja parkietów w 4 salach 
lekcyjnych, malowanie gabinetu pedagoga i 
korytarza przed nim, wymiana nawierzchni 
podłogi tego korytarza , 

15 991,23 Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu 
szkolnego

4 656,50 Zakup komputera i 2 drukarek
4 599,97 Zakup szaf do sal lekcyjnych i regałów na książki 

do biblioteki
3291,48 Naprawa modułu alarmowego detektora gazu 

w  kotłowni
9.052,80 Naprawa kotła 

G Nr 2 53.224 Remont drzwi wejściowych do szkoły, remont 
części dachu sali gimnastycznej od strony 
wschodniej, malowanie: klatek schodowych, wc, 
gabinetu medycznego, remont pokoju 
nauczycielskiego (wymiana podłogi, malowanie)

4.120 Pomiary elektryczne, natężenie oświetlenia, 
obwody piorunochronów 

Przedszkole Nr 2 135.854 Budowa placu zabaw

Przedszkole Nr 4 216.839 Modernizacja placu zabaw 
(obok przedszkola)

Na  poziom  wyposażenia  przedszkoli  publicznych  i  szkół  pomoce  dydaktyczne  i  sprzęt   szkolny
wskazuje zestawienie  zawarte w tabeli Nr 13.
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Tabela Nr 13  Wyposażenie nowotarskich placówek oświatowych.

Wyszczególnienie
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 d
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Przedszkole Nr 2 6 - 2 1 2 - - 4 3 568 4
Przedszkole Nr 4 6 21* 1 1 3 1 1 4 3 240 -
Razem: 12 21 3 2 5 1 1 8 6 708 4
SP Nr 2  67 35 10 9 2 1 1 8 2 21.260 11
SP Nr 3 32 25 4 3 2 - - 6 2 22.680 16
SP Nr 4  57 30 19 17 2 2 - 3 3 6.882 66
SP Nr 5 54 29 7 7 2 1 1 2 2 18.855 11
SP Nr 6 22 17 5 5 2 - 1 4 2 5.334 16
SP Nr 11 63 28 10 8 8 1 - 8 3 12.956 16
Razem 295 164 55 49 18 5 3 31 14 87.967 136
G Nr 1 60 58 16 3 8 1 - 11 3 11.981 20
G Nr 2 42 33 3 5 8 1 1 10 4 7.038 24
Razem: 102 91 19 8 16 2 1 21 7 19.019 44
Ogółem: 409 276 77 60 34 8 5 60 27 107.694 184

*-20 tabletów dla dzieci
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IV. Kadra nauczycielska.

Strukturę posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w   poszczególnych
 placówkach oświatowych miasta według stanu na 30 marca 2016 przedstawia tabela Nr 14.

Tabela Nr 14 Struktura stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Wyszczególnienie

Liczba nauczycieli Procent
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Przedszkole Nr 2 1,00 0,00 1,37 9,13 8,70 0,00 11,91 79,39
Przedszkole Nr 4 2,40 6,00 5,00 5,47 12,72 31,80 26,50 28,99

Razem: 3,40 6,00 6,37 14,60 11,20 19,76 20,97 48,07
SP Nr 2 0,35 7,00 6,56 33,00 0,75 14,92 13,98 70,35
SP Nr 3 2,83 6,33 2,11 14,67 10,91 24,40 8,13 56,55
SP Nr 4 0,00 0,39 4,41 15,22 0,00 1,95 22,03 76,02
SP Nr 5 2,00 5,60 4,00 34,20 4,37 12,23 8,73 74,67
SP Nr 6 1,77 3,40 4,00 10,30 9,09 17,46 20,54 52,90

SP Nr 11 4,17 8,88 6,67 24,00 9,54 20,31 15,26 54,89
Razem 11,12 31,60 27,75 131,39 5,51 15,65 13,75 65,09
G Nr 1 0,33 7,11 19,67 23,56 0,65 14,03 38,82 46,50
G Nr 2 0,00 2,00 3,50 38,83 0,00 4,51 7,90 87,59
Razem: 0,33 9,11 23,17 62,39 0,35 9,59 24,39 65,67

Ogółem: 14,85 46,71 57,29 208,38 4,54 14,27 17,51 63,68

W tabeli wykazano etaty przeliczeniowe wg stanu na dzień 30.03.2016r tj. sumę pełnych etatów
i  etatów niepełnych przeliczonych na pełne – co jest istotne dla kalkulacji subwencji oświatowej
i  co  minimalnie  różni  się  od  ustaleń  zawartych  w tabeli  Nr  15  gdzie  wykazano  średnioroczną
strukturę  etatową.  W   przedszkolach  i  szkołach  dominują  nauczyciele  dyplomowani.  Istniejąca
struktura  w   zakresie  stopni  awansu  zawodowego  nauczycieli  jest  jednym  z   ważniejszych
elementów  jaki  determinował  poziom  wydatków  gminy  na  wynagrodzenia  nauczycieli
prowadzonych przedszkoli i   szkół.
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Wykres Nr 1 Poziom wykształcenia nauczycieli przedszkoli i   szkół.

Wykres Nr 2 Stopnie awansu zawodowego nauczycieli (procentowo).
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Średnioroczny  stan  kadry  nauczycielskiej  zatrudnionej  w   przedszkolach  i   szkołach  w   roku
szkolnym 2015/2016 prowadzonych przez miasto Nowy  Targ przedstawia tabela Nr 15.

Tabela Nr 15 Nauczyciele zatrudnieni w   przedszkolach i   szkołach w   roku szkolnym 2015/2016.

Wyszczególnienie Przedszkole/szkoły bez klas „0” Klasy „0” w szkołach
podstawowych

Liczba etaty Liczba osoby Liczba etaty Liczba osoby
Przedszkole Nr 2 11,5 17 - -
Przedszkole Nr 4 15,86 19 - -
Razem P: 27,36 36 - -
SP Nr 2 41,2 42 2,36 2
SP Nr 3 23,61 27 2,36 2
SP Nr 4 17,67 22 2,36 2
SP Nr 5 43,44 45 2,36 2
SP Nr 6 18,29 20 1,18 1
SP Nr 11 40,86 46 2,36 2
Razem SP: 185,07 202 12,98 11
G Nr 1 50,64 54 - -
G Nr 2 44,33 47 - -
Razem G: 94,97 101 - -
Ogółem 307,4 339 12,98 11

W okresie sprawozdawczym egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z   dyspozycja
art.  9g  ust.6  ustawy Karta Nauczyciela  przeprowadzała  Komisja  Egzaminacyjna powołana przez
Burmistrza Miasta Nowy Targ dla 3 nauczycieli.

Stałemu doskonaleniu  umiejętności  zawodowych  przez  nauczycieli  służy  między  innymi  system
finansowego  wsparcia  doskonalenia  i  dokształcania   funkcjonujący  w   ramach   każdej  szkoły
(przedszkola)  w   postaci  funduszu  na  doskonalenie  i   dokształcanie  zawodowe.  Wielkość
przeznaczonych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w   latach 2013-2016 przedstawia
tabela Nr 16.

Tabela Nr 16 Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2013-2016 (w zł)

Lp Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 (plan)

1. Przedszkola 21 490 16 554 19 000 15 000
2. Szkoły Podstawowe 54 188 82 971 90 000 85 000
3. Gimnazja 38 804 46 500 40 000 35 000

Razem 114 482 146 025 149 000 135 000*
* w rezerwie Urzędu Miasta 15 000 zł.
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Kierunki  studiów,  formy  kształcenia  i   ilość  nauczycieli,  którzy  doskonalili  swoje  umiejętności
obrazuje tabela Nr 17.

Tabela Nr 17 Nauczyciele uczący się (doskonalący się) poprzez naukę na uczelniach wyższych.

Kierunek studiów Forma kształcenia Liczba nauczycieli

Logopedia Studia podyplomowe 1
Surdopedagogika Studia podyplomowe 1
Zarządzanie oświatą Studia podyplomowe 3
Język angielski Studia magisterskie 

uzupełniające oraz 
podyplomowe

3

Pedagogika przedszkolna 
i  wczesnoszkolna

Studia magisterskie 
uzupełniające

1

Oligofrenopedagogika i terapia 
pedagogiczna

Studia podyplomowe 4

Terapia pedagogiczna Studia podyplomowe 4
Bibliotekoznawstwo Kurs kwalifikacyjny 1
Instruktor UEFA-B Kurs kwalifikacyjny 3
Wychowanie do życia w rodzinie Studia podyplomowe 1

Razem 22

Doskonalenie zawodowe nauczycieli oparto na współpracy z zakładami doskonalenia zawodowego
nauczycieli i uczelniami wyższymi, a także wyspecjalizowanymi instytucjami kształcenia nauczycieli.
Odbywało  się  ono  za  odpłatnością  ale  również  nieodpłatnie  w   ramach  posiadanych  przez  te
organizacje środków finansowych, głównie pochodzących z   programów europejskich.

Istotnym  elementem  polityki  kadrowej  jest  stosowany  przez  dyrektorów  nowotarskich  szkół
system  wyróżnień i kar. Tabela Nr 18 przedstawia ilość przyznanych  w okresie sprawozdawczym
nagród pieniężnych i   innych wyróżnień, oraz udzielonych w   okresie sprawozdawczym kar.

Tabela Nr 18. Nagrody i   kary dla nauczycieli i   pozostałych pracowników.
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Przedszkole Nr 2 2 9 - 1 - -
Przedszkole Nr 4 2 17 - - - -
Razem P: 4 26 - 1 - -
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SP Nr 2 3 23 - - - -
SP Nr 3 2 7 - - - -
SP Nr 4 2 12 - - - -
SP Nr 5 5 21 12 - - -
SP Nr 6 1 7 - - 4 -
SP Nr 11 3 14 - - - -
Razem SP: 16 84 - - 4 -
G Nr 1 3 17 - - 2 -
G Nr 2 4 18 9 2 - -
Razem: 7 35 9 2 2 -
Ogółem: 27 145 21 3 6 -

W okresie sprawozdawczym  w stosunku do 23 nauczycieli  dyrektorzy szkół dokonali wymagane
ustawą  Karta  Nauczyciela  oceny  pracy,  a  w  stosunku  do  22  nauczycieli  oceny  dorobku
zawodowego w związku z wnioskami o postępowanie kwalifikacyjne (egzaminacyjne) na kolejny
stopień  awansu  zawodowego  nauczyciela.  Wyróżniającą  ocenę  pracy  uzyskało  21  nauczycieli,
a  ocenę  dobrą  2  nauczycieli.  Ocenę  pozytywną  dorobku  zawodowego  otrzymali  wszyscy
podlegający tej ocenie

W tabeli Nr 19 wskazano na poziom gwarantowanych ustawą wynagrodzeń nauczycieli i faktyczny 
poziom wynagrodzeń nauczycieli w 2015r. w ujęciu średniorocznym na etat.

Tabela Nr 19. Średnio miesięczne wynagrodzenia nauczycieli na etat.

Wyszczególnienie Wynagrodzenie w   2014r. Wynagrodzenie w   2015r.
Gwarantowane Osiągnięte Gwarantowane Osiągnięte

Stażysta 2.717 2.717 2.717 2.717
Kontraktowy 3.016 3.296 3.016 3.098
Mianowany 3.913 4.192 3.913 4.036
Dyplomowany 5.000 5.314 5.000 5.063

Osiągnięte średnio miesięczne wynagrodzenia nauczycieli w przeliczeniu na etat były w przypadku
nauczycieli  kontraktowych  mianowanych  i  dyplomowanych  wyższe  od  wynagrodzeń
gwarantowanych ustawą dla tych grupy nauczycieli w 2015r. 
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Wykres Nr 3.  Wynagrodzenia nauczycieli w   latach 2012 – 2015.

Średnio miesięczne wynagrodzenia nauczycieli na koniec miesiąca sierpnia 2016r. a, więc za
okres 8 miesięcy roku szkolnego 2015/2016 kształtowało się na poziomie: dla nauczycieli stażystów
2.587 zł,  nauczycieli  kontraktowych  3.319 zł,  nauczycieli  mianowanych  4.149 zł  i   nauczycieli
dyplomowanych 5.256 zł

Miesięczne wynagrodzenie pracowników administracji  szkół kształtowało się w   przedziale
od 2.700zł  do  3.532 zł,  a  intendentów w  przedszkolach  w   przedziale  od  2.328 zł  do 2.376 zł.
W  roku  szkolnym  2015/2016 pojawiła  się  nowa grupa pracowników formalnie  zaliczanych  do
grupy  pracowników  administracyjnych  ale  bezpośrednio  współdziałających  z  nauczycielami
w  procesie  dydaktycznym,  których  wynagrodzenie  mieściło  się  w  przedziale:  w  przypadku
asystenta nauczyciela od 2.707 zł do 3.240 zł,a  pomocy nauczyciela  od 1.882 zł do 2.100 zł

Pracownicy obsługi szkół i   przedszkoli otrzymują miesięczne wynagrodzenie mieszczące się
w   przedziale od 1.850 zł do 2.520 zł.

W zakończonym roku szkolnym 2015/2016, 2 nauczycieli przeszło na emeryturę. 
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V. Proces kształcenia i  wyrównywania szans edukacyjnych.

Podstawowym ogniwem w procesie kształcenia  i wychowania są przedszkola. Nowotarskie
przedszkola  w  sposób  oczekiwany  na  wysokim  poziomie  realizują  program  wychowania
przedszkolnego. W roku sprawozdawczym dotowane przez miasto Nowy Targ przedszkola prywatne
przy ul. Szaflarskiej 125, ul. Wojska Polskiego 5 i Wojska Polskiego 26 prowadzone były - jak pokazał
czas - z sukcesami  przez nowych organizatorów tych usług.  Oba przedszkola samorządowe (na  
Os.  Bór  i  przy  ul.  Kowaniec)  należą  do  wiodących  na  terenie  Podhala,  co  wyrażało  się
w  nowoczesnych  metodach  pracy,  bardzo  dobrym  wyposażeniu   placówek  w  nowoczesne
pomoce dydaktyczne i ma odzwierciedlenie w sukcesach placówek na poziomie wojewódzkim
i  krajowym. W okresie sprawozdawczym Przedszkole Nr 2 na Kowańcu uzyskało certyfikat i tytuł
„Przedszkole  talentów”za  realizację  wielu  zadań  związanych  z  rozwijaniem  zainteresowań
i  talentów  dzieci  przy  pomocy  zadań  organizowanych  ze  Studiem  Prawa  Europejskiego  oraz
certyfikat  za  realizację  zadań  w  ramach  ogólnopolskiego  programu  ekologicznego  „Kubusiowi-
Przyjaciele  Natury”.  Dzieci  tego przedszkola  były  laureatami  wielu  konkursów m.  in.  zdobyły  II
miejsce  w  Międzynarodowym  Konkursie  Plastycznym  „Kocham  mój  Kraj”,  I i  II  miejsce
w  Ogólnopolskim  Konkursie  Plastycznym  „Przygody  Muminków”,  I  miejsce  w  Wojewódzkim
Konkursie  Plastycznym  „Bezpieczna  Droga  do  przedszkola”,  I  miejsce  w  Miejskim  Konkursie
Recyklingowym  zarówno  w  zakresie  zbiórki  makulatury  jak  i  puszek  aluminiowych.  Wskazane
przedszkole  uczestniczyło  też  w  wielu  przedsięwzięciach  takich  jak  chociażby  „Pola  nadziei”,
koncertach  artystycznych  „Dzieci  dzieciom”,  „Dziecięce  kolędowanie”.  Inne  przedsięwzięcia  tej
placówki  to  Dzień  Dziecka   z  udziałem  studentów  PPWSZ  w  Nowym  Targu  oraz  konkurs  „Żyj
z  przyrodą w zgodzie”. 

W roku szkolnym 2015/2016 Przedszkole Nr 4 na Os. Bór  podjęło działania wprowadzające
innowacyjne metody pracy związane m.in.  z  wdrażaniem metodą symultaniczno -  sekwencyjną
naukę czytania.  Zrealizowano też projekt pn.„ Mistrzowie Kodowania Junior„,  ponadto rozpoczęto
szkolenie  kadry  nauczycielskiej  w  zakresie  nauki  języków  obcych,  na  wakacyjnych  praktykach
nauczycielskich w rożnych krajach Europy.  Podobnie jak w przypadku wcześniej  wymienionego
przedszkola  dzieci  z  Przedszkola  Nr  4  uczestniczyły  w  koncertach  artystycznych  w  MOK.
Przedszkole  udział  brało  w  przedsięwzięciach  ekologicznych  pn.  „Czyste  powietrze  wokół  nas”,
”Eko-  przedszkole„  w  konkursie  recyklingowym   w  zakresie  zbiórki  makulatury  i  puszek
aluminiowych  oraz  w  projekcie  ogłoszonym  przez  przedszkole  pt.  ”Woda  nasz  skarb”.  Dzieci
z  Przedszkola  Nr 4 brały  również udział w II Powiatowym Festiwalu Poezji i Pieśni Patriotycznej,
projekcie unijnym Erazmus - Plus Przedszkolak  i, Mały Obywatel Świata. Popularna „Czwórka na
Borze” udział wzięła w akcji  pn. ”Góra grosza”,Moja zabawa w teatr oraz projekcie  pt. „Szkoła
promująca zdrowie”. Oba przedszkola samorządowe uzyskały bardzo wysokie oceny w trakcie
ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Wyniki uczniów szkół w ramach pomiarów zewnętrznych w ujęciu procentowym, staninowym
i  punktowym  uzyskane  ze  sprawdzianu  na  zakończenie  szkoły  podstawowej  i  z  egzaminu
gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 przedstawiono w sprawozdaniu w formie tabelarycznej,
odnoszą  je  do  uzyskanych  wyników  charakterystycznych  dla  uczniów  z  całego  powiatu
nowotarskiego i województwa małopolskiego. Wyniki te w sposób naturalny są pierwszym ale  nie
jedynym wskaźnikiem poziomu kształcenia w nowotarskich szkołach. 
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Tabela Nr 20 Średnie wyniki uczniów szkół podstawowych w  egzaminach zewnętrznych w  latach
2015-2016 – ujęcie procentowe i staninowe.

Wyszczególnienie

Rok szkolny 2014/2015 Rok szkolny 2015/2016
Średni wynik

ogółem w
procentach

Stanin
Średni wynik ogółem

w procentach Stanin

SP Nr 2 61,7 4 64,0 6
SP Nr 3 68,0 6 60,0 5
SP Nr 4 72,8 7 60,0 5
SP Nr 5 78,3 8 74,0 8
SP Nr 6 71,3 7 66,0 6
SP Nr 11 71,2 7 66,0 6

Źródło: OKE Kraków http://www.oke.krakow.pl/  Procent w stosunku do maksymalnej liczby punktów jakie mogli
uzyskać  uczniowie  zdający  w rożnych grupach  kwalifikacyjnych  (uczniowie   zdający  na  ogólnych  zasadach
szczególnych np. dla niepełnosprawnych ). Skala staninowa to ocena w przedziale od 0 do 9.

Nie należy wprost porównywać wskazanych w powyższej tabeli wyników, bowiem odnoszą się one
do różnych zadań i  ich skali trudności  oraz zróżnicowanej z uwagi na predyspozycje i potrzeby
grupy uczniów. 

Wykres Nr 4 – 7. Wyniki uczniów ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku
szkolnym 2015/2016 – ujęcie punktowe.
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Wyniki  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu w zakresie języka polskiego i  języka
angielskiego  są  bardzo  dobre.  Podniósł  się  o  7  punktów   procentowych  wynik  z  egzaminu
w  zakresie  umiejętności  matematycznych,  ale  w  tym  zakresie  wymogiem  chwili  jest  podjęcie
działań dla poprawy poziomu wiedzy. Uczniowie słabo poradzili sobie  z odczytywaniem informacji
z diagramu i ich interpretowaniem oraz zadaniami z geometrii. Egzamin zdawało 19 % uczniów
zdających, którzy mieli opinie poradni psychologiczno -pedagogicznej o konieczności dostosowania
wymagań do ich potrzeb i  możliwości.  Środowisko szkolne tej  szkoły  jest  mocno zróżnicowane
w  aspekcie nauki -  kwestia warunków i motywacji. W roku szkolnym wdrożono  dodatkowe zajęcia
wyrównawcze co poprawiło wyniki, ale w końcowym rozrachunku liczą się także wyniki uczniów,
którzy  mieli  trudności  społeczne  i  poddani  zostali  pieczy  zastępczej  oraz  cudzoziemców
z  problemami językowymi – co ważyło na ostatecznym wyniku tej szkoły w trakcie sprawdzianu na
zakończenie  szkoły  podstawowej.  Szkoła  wyraźnie  poprawiła  wynik  w skali  staninowej  (zmiana
w  skali z 4 na 6).

W  Szkole  Podstawowej  Nr  3  w  której  również  sprawdzian  pisało  7.3%  uczniów
z  orzeczeniami  poradni  psychologiczno-pedagogicznej   o  konieczności   dostosowania  wymagań
edukacyjnych do ich potrzeb, najlepiej poradzili sobie uczniowie  w zakresie sprawdzianu z języka
polskiego   z  zadaniami,  które   sprawdzały  umiejętność   wyszukiwania   w  tekście  informacji
wyrażonych wprost lub pośrednio, w zakresie matematyki w obszarze sprawności rachunkowej oraz
wykorzystania  i  tworzenia  informacji.  Słabo  wypadła  umiejętność  tworzenia  wypowiedzi  oraz
zadania z obszaru analizy i interpretacji tekstów kulturowych, a w matematyce  zadania z zakresu
modelowania  matematycznego. W sprawdzianie z języka angielskiego „szwankowało” rozumienie
ogólnego sensu tekstu czytanego. Natomiast dobrze poradzili sobie ze słuchaniem z zrozumieniem.
Wyniki  ze  sprawdzianu  w   szkole  wskazują  na  potrzebę  stosowania  w  pracy  z  uczniem
zróżnicowanych  form  i  metod  pracy,  które  będą  rozwijać  umiejętności  najsłabiej  opanowane.
Trzeba  więc  będzie  zwiększyć  działania  w  tym  kierunku  w  celu  kształtowania  umiejętności
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tworzenia wypowiedzi, ćwiczyć odczytywanie informacji z tabel, wykresów, diagramów itp. Wzmóc
trzeba  też  działania   związane  ze  zwiększeniem  liczby  ćwiczeń,  w  których  uczniowie  zapisują
wyrażenia algebraiczne osadzone w kontekście praktycznym. Szkoła uzyskała w  porównaniu do
innych szkół niezły, średni wynik ale nastąpił spadek w ocenie staninowej.

W porównaniu do roku szkolnego 2014/2015 wyniki uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 na
Niwie są nieco słabsze, jednak należy zauważyć, że uczniowie szkoły w trakcie sprawdzianu w roku
szkolnym  2015/2016  poprawili  swoje  bardzo  złe  wyniki  jakie  uzyskali  wcześniej,  w  trakcie  3
sprawdzianów próbnych w tymże roku. W ocenie kadry pedagogicznej szkoły uzyskane wyniki są
adekwatne  i  optymalne  dla  tej  piszącej  sprawdzian  grupy  uczniów.  W ogólnej  liczbie  uczniów
piszących sprawdzian w  „czwórce”, aż 24 % uczniów miało orzeczenia o potrzebie dostosowania
wymagań edukacyjnych do możliwości  uczniów w nauce. Istniejący stan wymaga wprowadzenia
zmian w zakresie form i  metod  nauczania  matematyki i języka angielskiego. 

Wyniki z sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej kwalifikujące do 8 staninu
pokazują  bardzo  dobry  poziom  osiągniętych  przez  uczniów  umiejętności  oraz  wiadomości
w  Szkole  Podstawowej  Nr  5  w  Nowym  Targu.  Sprawdzian  pisało  93  uczniów   w  tym  14
posiadających  opinie  poradni  psychologiczno  -  pedagogicznej  o  potrzebie  dostosowania
wymagań edukacyjnych do możliwości  uczniów w nauce (15 %). Szkoła od wielu lat jest chlubą
nowotarskiej edukacji dzięki wzorowej pracy kadry nauczycielskiej na czele z dyrektorem Panem
mgr Krzysztofem Kurandą. Nie bez znaczenia w procesie edukacji ma bardzo dobra współpraca
z  rodzicami.  Utrzymanie  bardzo  dobrego  wyniku  pracy  szkoły  jest  naturalnym,  ale  bardzo
trudnym zadaniem w kolejnych latach szkolnych.

Sprawdziany na zakończenie szkoły podstawowej w Szkole Podstawowej Nr 6 na Os. Na
Skarpie  w roku szkolnym 2015/2016 jak i poprzednim pokazują, iż poziom nauczania w  szkole jest
bardzo dobry , a wyniki uczniów mieszczą się w 6 względnie 7 staninie. Jest to efekt pracy uczniów i
ich nauczycieli oraz wsparcia ze strony rodziców. Uczniowie szkoły najsłabiej napisali sprawdzian z
języka angielskiego. Wyniki z egzaminu z matematyki kwalifikują szkołę na 2 miejscu w Nowym
Targu, zaraz po SP Nr 5 , a z języka polskiego na 3 miejscu po SP Nr 5 i  SP Nr 11. Uczniowie SP Nr 6
dobrze poradzili sobie z czytaniem, słuchaniem, analizą i interpretacją tekstów kultury, gorzej było z
rozpoznaniem części mowy, w zakresie pisania ogłoszenia i odróżniania wiersza rymowanego od
białego.  W  matematyce  uczniowie  mieli  problem  w  odczytywaniu  i  interpretacji  danych
przedstawionych na diagramie,  zapisem wyrażeń algebraicznych,  obliczaniem pół  figur  płaskich
oraz  wykorzystywaniem  i  tworzeniem  informacji  na  podstawie  zadań  tekstowych.  Nie  było
problemów  w  zadaniach  dotyczących  obliczeń  zegarowych,  działań  na  ułamkach  zwykłych,
dziesiętnych i liczbach całkowitych oraz przy obliczeniach praktycznych. 

W Szkole Podstawowej Nr 11, kierowanej przez Pana Roberta Furcę - która wyrasta na
wicelidera  edukacji  w  Nowym  Targu  -  w  okresie  sprawozdawczym  wyniki  ze  sprawdzianu  na
zakończenie szkoły podstawowej były bardzo satysfakcjonujące. W  cześć I obejmujące  sprawdzian
z języka polskiego i  matematyki   wyniki  uczniów kwalifikują ich do 6 stanninu a części II  (język
angielski)  do  7  stanninu  (w  obu  częściach   wzrost  o  1  stannin).  Obserwowana  od  wielu  lat
stabilność  i  trend  wzrostu  wyników  jest  efektem  bardzo  dobrej  pracy  kadry  nauczycielskiej
współdziałające z rodzicami oraz szerokiej oferty zajęć dodatkowych, a także wdrażania w tej szkole
innowacji pedagogicznych.

Egzamin gimnazjalny.
Poniżej  średnie  wyniki  uczniów  nowotarskich  gimnazjów  w  podziale  na  poszczególne  części
egzaminu. 
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Wykres Nr 8 Egzamin gimnazjalny 2016. Część humanistyczna- JĘZYK POLSKI.

Wykres Nr 9 Egzamin gimnazjalny część humanistyczna –wiedza o społeczeństwie.
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W części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego wyniki uczniów Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum
Nr 2 są lepsze niż charakterystyczne dla szkół w powiecie nowotarskim. 

Wykres Nr 10 Egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza – matematyka.

Wykres Nr 11 Egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza –przyroda.
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Wykres Nr 12 Egzamin gimnazjalny – język angielski –podstawowy.

Obydwa  gimnazja  samorządowe  uzyskały  lepsze  wyniki  z  egzaminu  z  języka  angielskiego  niż
charakterystyczne  dla szkół powiatu nowotarskiego i województwa małopolskiego.

Wykres Nr 13 Egzamin gimnazjalny – język niemiecki – podstawowy.
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W Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego  z języka
polskiego, przedmiotów przyrodniczych, języka niemieckiego są wyższe niż wyniki osiągnięte przez
uczniów  w  poprzednim  okresie.  Niższe  są  wyniki  z  egzaminu  w  zakresie  języka  angielskiego
zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. W  zakresie matematyki stwierdzono, iż
dwie z pięciu klas uzyskały wyniki  bardzo dobre,  ale  wyniki  pozostałych klas spowodowały,  że
generalnie  wynik szkoły był minimalnie niższy od średniej wojewódzkiej.

Wyniki  z  egzaminu  gimnazjalnego  w  Gimnazjum  Nr  2  -  jak  podkreśla  to  kadra
pedagogiczna  szkoły – nie są w pełni zadowalające. Przyczyna zaistniałego stanu nie jest oczywista
ale  niewątpliwie  duży  wpływ miał  tu  brak  zdecydowanej  motywacji  tego rocznika  uczniów do
nauki, pomimo  dużej aktywności nauczycieli w tym zakresie. W porównaniu do roku szkolnego
2014/2015 w roku objętym sprawozdaniem uczniowie  Gimnazjum Nr  2  uzyskali  lepsze wyniki
z  języka polskiego,  jednak w pozostałym zakresie  wyniki te były nieco gorsze. 

Formy  i  metody  pracy  nauczycieli  gimnazjów  w  kolejnym  roku  szkolnym  zostały  już
wypracowane  w  procesie  ewaluacji  po  szczegółowym  przeanalizowaniu  wyników  z  odbytego
egzaminu gimnazjalnego przy zastosowaniu różnych metod analitycznych, w  tym metody EWD.

Informację  o  promocji  uczniów  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  w  tym  ilości  świadectw
z  wyróżnieniem, egzaminach poprawkowych przedstawiono w  tabeli Nr 21.

Tabela Nr 21 Promocja uczniów.

Wyszcz.

Świadectwa 
z wyróżnieniem

Egzaminy poprawkowe Niepromowani

Liczba
uczniów

Procent
uczniów

Liczba
uczniów

Procent
uczniów

Liczba
uczniów

Procent
uczniów

SP Nr 2 91 38,23 - - 4 1,68
SP Nr 3 30 26,55 - - 1 0,88
SP Nr 4 24 27,59 - - - -
SP Nr 5 109 39,07 - - - -
SP Nr 6 16 21,05 1 1,31 2 2,63
SP Nr 11 102 51,25 - - - -
Razem SP: 372 37,5 1 0,1 7 0,7
G Nr 1 72 14,97 26 5,4 33 7,69
G Nr 2 74 17,62 17 4,05 7 1,67
Razem G: 146 16,2 43 4,77 40 4,44

Świadectwa z  wyróżnieniem mogą otrzymać uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz uczniowie (uczennice)
gimnazjów.  Wskazany  w  tabeli  procent  uczniów  odnosi  się  do  liczby  uczniów  uprawnionych  do  otrzymania
świadectwa.

Absolwentami szkół podstawowych i  gimnazjów po zakończeniu roku szkolnego 2015/2016 zostało
odpowiednio 309 i  305 uczniów i uczennic. 

O liczbie uczniów niepełnosprawnych i skali trudności oraz  podejmowanych formach  wsparcia
uczniów  informują  dane  w  tabelach  Nr  22  Uczniowie  niepełnosprawni  i  Nr  23  Zajęcia
wspomagające uczniów z  ustalonymi trudnościami w  nauce.
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Tabela Nr 22. Uczniowie niepełnosprawni.

Uczniowie: 
(rodzaj

niepełnosprawności) SP
 N

r 2

SP
 N

r 3

SP
 N

r 4

SP
 N

r 5

SP
 N

r 6

SP
 N

r 1
1

Ra
ze

m

G
  N

r1

G
  N

r 2

Ra
ze

m

O
gó

łe
m

Niesłyszący - - - - - - - - - - -

Słabosłyszący - - - - - 1 1 1 1 2 3
Niewidomi - - - - - - - - - - -
Słabowidzący - - 1 - - - 1 - - - 1
Z niepełnosprawnością 
ruchową - 1 1 1 - - 3 1 - 1 4

Z upośledz. umysł. (lekkim) - 1 1 - 1 - 3 3 4 7 10
Z upośledz. umysł. 
(umiarkowanym)

- 1 - - - - 1 - - - 1

Z rozpoznanym autyzmem ,
Asperger 1 4 1 - - - 6 - - - 6

Z niepełnosprawnością 
sprzężoną

1 - - - - - 1 - - - 1

Niedostosowani społecznie - - - - - - - - - - -
Zagrożeni 
niedostosowaniem 
społecznym

- - - - - - - 2 - 2 2

Zagrożeni uzależnieniem - - - - - - - - - - -
Z zaburzeniami zachowania 1 - - - - - 1 - - - 1
Z zaburzeniami 
psychicznymi - - - - - - - - - - -

Z chorobami przewlekłymi - - - - - 2 2 - - 2
Ogółem: 3 7 4 1 1 3 19 7 5 12 31

Tabela Nr 23. Zajęcia wspomagające uczniów z  ustalonymi trudnościami w  nauce i uczniów 
uzdolnionych

Uczniowie:

SP
 N

r 2

SP
 N

r 3

SP
 N

r 4

SP
 N

r 5

SP
 N

r 6

SP
 N

r 1
1

Ra
ze

m

G
  N

r1

G
  N

r 2

Ra
ze

m

O
gó

łe
m

Naucz. indywidualne 1 2 - 4 - - 7 8 3 11 18
Zajęcia rewalidacyjne 2 4 4 1 1 1 13 5 5 10 23
Zajęcia terapeutyczne 72 35 36 143 24 24 167
Zajęcia wyrównawcze 215 127 112 196 161 51 862 74 158 232 1094
Zajęcia logopedyczne - 22 23 26 24 95 5 - 5 100
Zajęcia dla uczniów 
powracających z zagranicy

- - - - - - - - - -

Zajęcia dla dyslektyków - - - - -- - 57 57 57
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Zajęcia gimn. korekcyjnej - - - - - - - -
Zajęcia kompensacyjno-
korekcyjne

- 33 - - 10 - 43 - - - 43

Zajęcia rozw. uzdolnienia 49 82 80 91 30 31 363 3 63 66 429
Zajęcia rozw. umiejętności 76 170 27 69 97 - 439 3 80 83 522
Inne (np.sportowe) 142 81 32 106 - - 361 - - - 361
Ogółem: 557 521 278 528 323 119 2326 179 309 488 2814

Uczniowie mogli równolegle korzystać wielu form wsparcia.

Katalog  zajęć  wspomagających  uczniów  jest  bardzo  szeroki.  Obejmuje  on  wsparcie  w  związku
z  problemami  zdrowotnymi  o  charakterze  psycho-fizycznym  oraz  społecznymi  wynikającymi
z  jakości  rodziny.  Dla  dużej  już  grupy  uczniów  organizowano  także  zajęcia  rozwijające  ich
umiejętności  i  uzdolnienia.  Były to zajęcia  nauki  języków obcych,sztuki  czy  w zakresie rekreacji
i  sportu.

W  okresie  sprawozdawczym  kontynuowano  -  finansowane  ze  środków  miejskiego  funduszu
przeciwdziałania  alkoholizmowi  i  narkomani  zajęcia  w  rożnych  formach  wynikających
z  rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec uczniów wymagających wsparcia
z uwagi na problemy społeczne w ich rodzinach.

Tabela Nr 24 Zajęcia profilaktyczno - wychowawcze.

Uczniowie:

SP
 N

r 2

SP
 N

r 3

SP
 N

r 4

SP
 N

r 5

SP
 N

r 6

SP
 N

r 1
1

Ra
ze

m

G
  N

r1

G
  N

r 2

Ra
ze

m

O
gó

łe
m

Liczba grup zajęciowych 20 4 14 13 8 13 72 5 7 12 84
Liczba uczniów 232 55 95 91 94 118 685 93 74 167 852

Oceny uczniów  z zachowania co przedstawiono w tabeli Nr 25 oraz liczba udzielonych kar i innych
środków dyscyplinujących  a  także  innych  działań  które  skatalogowano  w tabeli  Nr  26  i  Nr  27
świadczy o skali problemów dydaktyczno -wychowawczych i zakresie ich rozwiązywania.
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Tabela Nr 25. Roczna ocena z  zachowania.

Wyszcz.

Zachowanie

Razem

N
ag

an
ne

N
ie

od
po

w
ie

dn
ie

Po
pr

aw
ne

D
ob

re

Ba
rd

zo
 d

ob
re

W
zo

ro
w

e

SP Nr 2 - 5 19 38 75 101 238
SP Nr 3 - 4 4 19 42 44 113
SP Nr 4 - - 2 12 47 26 87
SP Nr 5 - 1 18 68 113 79 279
SP Nr 6 - 1 11 17 34 13 76
SP Nr 11 - 1 4 28 65 101 199
Razem SP: - 12 58 182 376 364 992
G Nr 1 2 60 72 124 121 102 481
G Nr 2 2 23 76 94 113 112 420
Razem G: 4 83 148 218 234 214 901
Ogółem 4 95 206 400 610 578 1893

Większość uczniów otrzymała ocenę z  zachowania w  przedziale pomiędzy  bardzo dobrym
i wzorowym (62,76 %), a 5,23 % stanu uczniów otrzymało ocenę zachowania nieodpowiednią lub
naganną.

Wykres Nr 12 Oceny z  zachowania uczniów – procentowo
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Wzorowe 30,53%

Bardzo dobre 32,22%

Dobre 21,13%

Poprawne 10,88%

Nieodpowiednie 5,02%

Naganne 0,21%



Tabela Nr 26. Kary i  inne środki dyscyplinujące uczniów. 

Wyszczególnienie Kary Przeniesienie
do innej klasy

Przeniesienie do
innej szkoły

SP Nr 2 - 1 -
SP Nr 3 - - -
SP Nr 4 - 1 -
SP Nr 5 - - -
SP Nr 6 - 1 -
SP Nr 11 - - -
Razem - 3 -
Gimn. Nr 1 15 7 -
Gimn. Nr 2 9 9 2
Razem: 24 16 2
Ogółem 24 19 2

Skala  problemów wychowawczych w gimnazjach jak  przedstawia  to  powyższa  tabela jest  dużo
większa niż w szkołach podstawowych.

Tabela Nr 27. Działania szkół związane z  zachowaniem uczniów.

Wyszcz.

Wnioski szkoły skierowane do:

Sądu
Rodzinnego

Prokura-
tury Policji

Kuratorium 
Oświaty/Urząd

Miasta/PPP

Powiat.
Koord. art.
Uzależnień

PCPR/OPS

SP Nr 2 - - - - - -
SP Nr 3 - - - - - -
SP Nr 4 - - - - - -
SP Nr 5 - - - - - -
SP Nr 6 3 - - - - 2
SP Nr 11 - - - - - -
Razem 3 - - - - 2
G Nr 1 14 - 3 5 2 -
G Nr 2 13 - - - - -
Razem: 27 - 3 5 2 -
Ogółem 30 - 3 5 2 2
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Na  ogół,  negatywne  zachowania  uczniów  wynikają  z  problemów  rodzinnych.  Szkoły
zauważając kłopoty wychowawcze, stosują rożnego rodzaju oddziaływanie, angażując w ten proces
wychowawców klas, pedagogów szkolnych, nauczycieli specjalistów - w tym psychologów. Działania
podejmują zawsze przy współudziale z rodzicami, ale jeżeli postępowanie  nie jest wystarczające
lub mało skuteczne, wówczas kierują wnioski o wsparcie do rożnych - prawnie zobowiązanych do
współdziałania w wychowaniu dzieci -  instytucji. Statystyka zawarta w tabeli Nr 24 potwierdza, że
problemy wychowawcze potęgują się wśród uczniów w wieku od 13 roku życia.
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VI. Zadania na rzecz szkoły i ucznia.

Tabela Nr 28 przedstawia stan spełniania przez zobowiązanych  uczniów obowiązku nauki
w  roku szkolnym 2015/2016.

Tabela Nr 28. Kontrola obowiązku nauki.

Świetlice  szkolne  prowadzone  są  w  6  szkołach  podstawowych  z  których  korzysta  ponad  350
uczniów i uczennic. W  roku sprawozdawczym  po raz kolejny wzrosło zapotrzebowanie na tego
typu  świadczenia przedszkoli i szkół.

W  okresie  sprawozdawczym  realizowano  wiele  przedsięwzięć  o  charakterze  dydaktycznym,
wychowawczym  i  opiekuńczym,  w  tym  programy  ogólnomiejskie  pt.  ”Już  pływam”,  ”Jeżdżę  z
głową”,  ”Mały Mistrz”. Ważniejsze przedsięwzięcia  szkolne przedstawiono w   tabeli Nr 29.
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Lp. Wyszczególnienie Liczba

1. Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku nauki 1117
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
6.poza granicami państwa

22
1001

-
-
-

94
3. Liczba wszczętych postępowań administracyjnych dla ustalenia 

miejsca spełniania obowiązku nauki ogółem:
w tym zakończonych pozytywnie:

19

-
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)

23

5. Liczba postępowań egzekucyjnych (nałożonych grzywien) w  celu 
przymuszenia rodziców do spełniania obowiązków dla spełniania 
obowiązku szkolnego lub nauki przez uczniów.

2

 



Tabela Nr 29 Przedsięwzięcia szkolne.

Miejsce
realizacji-

organizator
Nazwa programu Rodzaj

przedsięwzięcia
Ilość

uczestników Współrealizator

SP Nr 2 Zbiórka puszek aluminiowych, 
makulatury,zużytych baterii i 
nakrętek plastikowych

edukacja ekologiczna Cała szkoła

XV Festyn Rodzinny edukacja 
prozdrowotna Cała szkoła

Akcja „Mali uczniowie idą do 
szkoły” - proj. edukacyjny UNICEF edukacja Cała szkoła

Akcja „Pola Nadziei” akcja charytatywna Cała szkoła Fundacja im.
A. Worwy

Wieczór Pieśni patriotycznych edukacja  historyczna Cała szkoła

Miejski konkurs recytatorski 
„Czworonogi przyjaciel” edukacja przyrodnicza 50

Akcja zbierania żywności oraz 
sprzedaży pierników z okazji świąt edukacja ekologiczna Cała szkoła

„Kolędowanie to duszy 
uwrażliwienie” edukacja religijna Cala szkoła

Organizacja przebiegu etapu 
rejonowego Małopolskiego 
Konkursu Przyrodniczego

edukacja przyrodnicza 29

Organizacja Finału 
Wojewódzkiego Konkursu 
Przyrodniczego

edukacja przyrodnicza 99

Konkurs rejonowy „Wybitni 
władcy polscy” edukacja historyczna 50

Konkurs przyrodniczy edukacja przyrodnicza 35
Nadleśnictwo 
Państwowe 
Nowy Targ

Impreza Mikołajkowa na MHL
akcja wychowawczo-
rekreacyjna

Uczniowie z
SP2, SP5,

SP11
SP Nr 3 Organizowanie Małopolskiego 

Konkursu Ortograficznego klas II-
III

edukacja 
polonistyczna 24

Organizowanie Małopolskiego 
Konkursu Ortograficznego klas IV -
VI

edukacja 
polonistyczna 24

Środowiskowy Dzień Babci i 
Dziadka

akcja  wychowawczo 
kulturalno - 
integracyjna

60 OSP Kowaniec

Dzień Papieski na nowotarskim edukacja religijna 30
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lotnisku
Akcja „Góra grosza” akcja charytatywna 240
Akcja „Podziel się żywnością” akcja charytatywna 240
Zlot Szkół im. Jana Pawła II w 
Wadowicach

edukacja religijna 30

Akcja „Pola nadziei” akcja charytatywna 240 Fundacja im. A.
Worwy

Program „Książki naszych marzeń”akcja popularyzująca
czytelnictwo

240

SP Nr 4 Zbiórka nakrętek plastikowych, 
makulatury, puszek,
baterii

edukacja ekologiczna 250

„Zwyczaje wielkanocne” edukacja historyczna 15
„Grosz do grosza” akcja charytatywna 250

Akcja „Pola nadziei” edukacja 
prozdrowotna 250 Fundacja im.  

A.  Worwy

Akcja „Odblaskowa Szkoła" edukacja dla 
bezpieczeństwa 250

Kiermasz Bożonarodzeniowy 
Wigilijna Gwiazdka edukacja  religijna 250

Bezpieczeństwo i internecie edukacja dla 
bezpieczeństwa 21

Bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym

edukacja dla 
bezpieczeństwa 4

„Festyn Rodzinny” edukacja 
prozdrowotna 250

SP Nr 5 „Znani i nieznani czytają dzieciom 
bajki” 401

Akcja „Owoce i warzywa w szkole”edukacja 
prozdrowotna 401

„Mleko w szkole” edukacja 
prozdrowotna 680

Zbiórka makulatury i odzysk 
puszek aluminiowych, baterii edukacja ekologiczna 680

Organizacja wypoczynku „Lato w 
mieście”

edukacja 
prozdrowotna,
akcja opiekuńcza

45

X Rajd rowerowy Szlakami 
Konfederacji Tatrzańskiej i I Pieszy 
Rajd Śladami Konfederacji 
Tatrzańskiej

edukacja historyczna 239

Akcja „Pola nadziei” edukacja 
prozdrowotna

236 Fundacja im. A.
Worwy

SP Nr 6 EKO SONG 20
Akcja „Dzień Ziemi „ edukacja ekologiczna 180
Akcja „Sprzątanie świata” edukacja ekologiczna 180

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH 36
NOWY TARG, PAŹDZIERNIK 2016



Poznajemy ojczystą przyrodę edukacja ekologiczna 28
Segregujemy śmieci edukacja ekologiczna 28

Festyn Szkolny edukacja 
prozdrowotna 180

Konkurs kolęd edukacja  muzyczna 25
Konkurs piosenki angielskiej edukacja językowa 18
Konkurs cichego czytania ze 
zrozumieniem

edukacja 
polonistyczna 48

Konkurs wiedzy o języku 
angielskim edukacja językowa 25

Konkurs wiedzy o Spiszu 12
Miejski Konkurs Plastyczny 
„ Kartka świąteczna”

Edukacja plastyczna 95

SP Nr 11 Zbiórka makulatury i odzysk 
puszek aluminiowych i baterii, 
nakrętek plastikowych

edukacja ekologiczna 519

Konkursy„Wiedza o Nowym
Targu”,” Góralskie czytanie”

Edukacja 
polonistyczna i 
historyczna

150

Innowacje pedagogiczne 
z j. angielskiego

edukacja językowa 40

Współpraca z uczniami ze Szwecji edukacja 35
Konkurs międzyszkolny English 
Master ”Anioł Bożonarodzeniowy”edukacja językowa 100

Zawody sportowe w piłce nożnej 
o Puchar Dyrektora Szkoły sport szkolny 50

Udział w turnieju Fundacji 
Marcina Gortata MG13 sport szkolny 45

Przegląd teatralny „Bajdurek” edukacja muzyczna 15
G Nr 1 Spotkanie z dietetykiem edukacja 

prozdrowotna
481

„ Wstążka” Happening edukacja 
prozdrowotna

63 Podhalańskie
Amazonki

Spektakl „Świat zadymiony ma 
same złe strony”

edukacja 
prozdrowotna

34

Konkurs „Włącz „eko-
wyobraźnię”

edukacja 
ekologiczna

47

„Zachowaj trzeźwy umysł” edukacja 
prozdrowotna

481 Urząd Miasta
Nowy Targ

Akcja Zbierania surowców 
wtórnych

edukacja ekologiczna 481

Szukanie miejsc i obiektów 
-świadków historii na Szlakach 
Żołnierzy Wyklętych w Gorcach 

edukacja historyczna 29

Akcja czyszczenia grobów 
żołnierzy  i innych zasłużonych na 

edukacja historyczna 16
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nowotarskim cmentarzu
Spektakl pt.”Naród,który traci 
pamięć,traci życie” 

edukacja historyczna 500

Warsztaty „Obrzędowość i 
zwyczaje w kulturze ludowej 
Spisza”

edukacja historyczna 54

Spotkanie „Dziedzictwo 
Konfederacji Tatrzańskiej” edukacja historyczna 26 Gawęda St.

Apostoła
Szkolny konkurs „Wiedzy o 
Nowym Targu” edukacja historyczna 34

Projekt pt.”Co wiemy o 
Gorczańskim Parku Narodowym” edukacja przyrodnicza 25 GPN

Udział w przedsięwzięciach  
związanych z rocznicą 
Konfederacji Tatrzańskiej (rajd, 
konkursy)

edukacja historyczna 46

Odpowiedzialność karna 
nieletnich - spotkanie z Policją

edukacja dla 
bezpieczeństwa 308 Policja

Spotkanie z podopiecznymi 
„Chatki”

edukacja 
prozdrowotna 89

Konkurs Kolęd i Pastorałek 68
Spektakl bożonarodzeniowy
 „Jezus prawdą”

edukacja religijna 544

Akcja „Szlachetna paczka” akcja charytatywna 33
XIII  Ogólnopolski
 Konkurs Piosenki Angielskiej - 
MOK

edukacja językowa 46

Spotkanie objazdowe Planetarium
Astronomiczne ze Świdnicy

edukacja przyrodnicza 324

Akcja „Pola nadziei” edukacja 
prozdrowotna

27

Spotkanie z Rzecznikiem Praw 
Konsumenta

edukacja dla 
bezpieczeństwa

144

Ogólnopolski Konkurs Wygraj 
Sukces 

edukacja muzyczna 50

Wycieczka do obozu zagłady w 
Oświęcimiu 

edukacja historyczna 173

Spotkanie z Amazonkami edukacja 
prozdrowotna

68

Szkolny wolontariat edukacja 40

Głos uczniowski – gazetka szkolna
edukacja 
polonistyczna,
dziennikarska

11

G Nr  2 „Dzień ziemi” edukacja ekologiczna 130
Konkurs ortograficzny edukacja 

polonistyczna
30
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Poznaj literaturę młodzieżową edukacja 
polonistyczna 25

Konkurs Piosenki Angielskiej edukacja językowa 36
Konkurs „Co wiem o USA” 20
Postać Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego edukacja historyczna Cała szkoła

Szkolny wolontariat edukacja 30

Młodzież czyta przedszkolakom edukacja 
polonistyczna

15

Dzień Sportu Szkolnego sport szkolny 365
Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnejsport szkolny 65

W  okresie  sprawozdawczym  laureatami  i  finalistami  konkursów  przedmiotowych
organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty zostali:

1. Szkoła  Podstawowa  Nr  2  -  uczeń  Maciej  Brożek (Małopolski  Konkurs  Matematyczny
i  Małopolski Konkurs Języka Angielskiego ) – opiekun Renata Liszka i Ewa Garbacz, uczeń
Tomasz Mościcki (Dyktando Niepodległościowe) – opiekun Elżbieta Węgrzynek ,

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 - uczennica Maria Kuros (Małopolski Konkurs Tematyczny „Skarby
przyrody i ich ochrona”) - opiekun Dominik Regiec,

3. Szkoła  Podstawowa  Nr  5  -  uczennica  Justyna  Pędzimąż (Małopolski  Konkurs
Humanistyczny)  -  opiekun  Beata  Kuranda,  uczennica  Amelia  Bryniarska  (Małopolski
Konkurs Humanistyczny) – opiekun Alicja Gruszka,

4. Szkoła  Podstawowa  Nr  11  -  uczeń  Michał  Śmiałkowski (Małopolski  Konkurs  Języka
Angielskiego)  –  opiekun  Edyta  Smarduch,  uczeń  Jakub  Średniawa (Małopolski  Konkurs
Tematyczny z Historii) – opiekun Iwona Gazda Lichosyt,

5. Gimnazjum  Nr  1   -  uczennica  Karolina  Jędrol  (Małopolski  Konkurs  Biblijny)  –  opiekun
ks  Włodzimierz  Szumiec,  uczennica  Julia  Mokracka (Małopolski  Konkurs  Tematyczny
z  Biologii)  –  opiekun Małgorzata Brożek,  uczennica  Sylwia Bohaczyk,  uczennica  Paulina
Pierwoła (Małopolski  Konkurs  Języka  Polskiego)-  opiekun  Irena  Agustyńska,  uczennica
Katarzyna  Bielak (Małopolski Konkurs Języka Polskiego) – opiekun Barbara Mickiewicz,

6. Gimnazjum Nr 2 - uczennica Julia Trychta (Małopolski Konkurs Języka Polskiego) – opiekun
Beata  Pawłowska,  uczennica  Weronika  Cionżyńska (Małopolski  Konkurs  Wiedzy
o  Społeczeństwie)  –  opiekun  Marek  Bocheński,  uczeń  Marcin  Pawłowski (Małopolski
Konkurs z Fizyki) – opiekun Beata Skrzypiec.

 Bardzo liczna grupa wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
była laureatami innych ważnych  konkursów i zawodów sportowych.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu cieszyli  się  sukcesami w konkursie
pt.  „Krakowska  Matematyka”  -  1  finalista,  Międzynarodowym  Konkursie  Programistycznym
BALTIE-2016,  Ogólnopolskim  konkursie  pt.  „Wszystko  dla  Ojczyzny  -  Samoloty
gen. bryg. pil. Stanisława  Skalskiego”  -  2-ch  laureatów,  Mistrzostwach  Województwa  w  Tenisie
Stołowym  1 miejsce w kategorii wiekowej. 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowym Targu  może poszczycić się dużymi sukcesami swoich
uczniów  między  innymi  w:  Ogólnopolskim  Konkursie  Logicznego  Myślenia  w  którym  to  3-ch
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uczniów zakwalifikowało się do  pierwszej dziesiątki, Ogólnopolskim Konkursie Poezji Religijnej pn.
„Pierścień św. Kingi” (3 m-ce ucznia), Maratonie pływackim „OTYLIADA 2016” - (3 m-ce ucznia)
oraz ogólnopolskim konkursie pn. „Zbieraj baterie” -  - 6 miejsce. Osiągnięciami mogli poszczycić się
także  uczniowie  tejże  szkoły:  Szymon  Batkiewicz,  Oliwia  Ligas  -  konkursy  recytatorskie,  Adam
Czubernat, Wiktoria Barbarewicz – konkursy ortograficzne, Antoni Rapacz – konkurs plastyczny o
tematyce religijnej, Julia Truchoń – konkurs czytelniczy, Maja Łaś, Malwina Łaś – konkurs języka
angielskiego, Jakub Hochorowski – konkurs plastyczny, Kacper Łapsa – konkurs z okazji 670-lecia
Nowego Targu, Izabela Jankowska, Kacper Rasztabiga i Kacper Mastalski –  w zawodach pływackich.
Ponadto szkoła zajęła 2 miejsce w  zawodach ogólnomiejskich w  piłce ręcznej  i  w czworoboju
dziewcząt i  chłopców oraz 1 miejsce w miejskim turnieju pn.”Baw się razem z  nami”. 

Szkoła  Podstawowej  Nr  4  zdobyła  2  wyróżnienia  w wojewódzkim konkursie  pt.  „Matka
w  oczach dziecka”, osiągnęła 1 miejsce w zbiórce puszek aluminiowych oraz 3 miejsce w zbiórce
makulatury na terenie Nowego Targu. Wśród  interesujących wydarzeń wskazano m. in. spotkanie
z  Akiko Miwa z Japonii w ramach spotkań z ciekawymi ludźmi. 

W  Szkole  Podstawowej  Nr  5  z  sukcesem  zrealizowano  przedsięwzięcie  związane
z  obchodami  75  rocznicy  Powstania  Konfederacji  Tatrzańskiej  zakończone  wmurowaniem  na
frontonie  szkoły  tablicy  pamiątkowej.  Uczniowie  szkoły  oprócz  -  bardzo  dobrych  wyników
uzyskanych  ze  sprawdzianu  na  zakończenie  szkoły  podstawowej  –  odnosili  tez  swoje   sukcesy
uczestnicząc w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym, konkursie matematycznym, konkursie
języka angielskiego. Ciekawymi przedsięwzięciami w ciągu roku było m. in.  spotkanie uczniów z
Konsulem  Generalnym  USA  w  Krakowie,  współorganizacja  wystawy  kanarków,  kolejna  edycja
projektu pn. ”Znani i nie znani czytają dzieciom bajki”. Ponadto uczniowie „Piątki” zakwalifikowali
się  do  Ogólnopolskiego  Programu  „Mega  misja”,  byli  organizatorami  Konkursu  Szopek
Bożonarodzeniowych, uczestniczyli w unijnym programie pn. ”Nowotarskie kołowanie”, zawodach
święto zimy. Z ich inicjatywy i  przy ich udziale zorganizowano  kiermasz. Wolontariusze zbierali
środki finansowe w ramach XVI Kwesty Nowotarskiej. 

Liczna grupa  uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Targu Nr 6 na Os. Na Skarpie  w ciągu
roku zdobywała  i osiągała swoje sukcesy poprzez udział w różnych konkursach: w Powiatowym
Festiwalu Poezji i Pieśni Patriotycznej im. Jadwigi Apostoł Staniszewskiej, Powiatowym Konkursie
Plastycznym  „Niepodległość”,  Międzyszkolnym  Konkursie  Wiedzy  o  Nowym  Targu,  Konkursie
plastycznym  „Moje  miasto-Nowy  Targ”,  międzyszkolnym  Konkursie  „Cztery  pory  roku”,
Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym, Konkursie na logo MZWiK.

W  Szkole  Podstawowej  Nr  11  podjęto  program  innowacyjny  z  języka  angielskiego
oraz  zapewniono każdemu uczniowi dostępność do zajęć nauki pływania. Uczniowie tej szkoły już
po raz drugi wzięli udział w sesji finałowej projektu pn. ”Odyseja umysłu”. Duże sukcesy uczniowie
szkoły osiągnęli w dziedzinie sportu m. in. w zawodach lekkiej atletyki w Kieżmarku oraz w różnego
rodzaju  przedsięwzięciach  kulturalnych  (takich  jak:  przegląd  teatrów  Bajdurek,  Konkurs  Eko  -
Planeta).  Szkoła  była  organizatorem  wielu  zawodów   sportowych  między  szkolnych  m.  in.  w
pływaniu, piłce nożnej, w których odnosili zwycięstwa.

W  Gimnazjum  Nr  1  wartym  wskazania  jest  sukces  edukacyjny  tej  placówki  oświatowej
w  realizacji programu EDUSCIENCE oraz współorganizacja przez uczniów  projektu EKOSONG 2015.
Gimnazjum wydaje gazetkę szkolną dla swoich uczniów  „Głos uczniowski”. Uczniowie  Gimnazjum
znaleźli  się  wśród  zwycięzców  konkursów:  „Barwy  wolontariatu”  i  „Bajdurek”.  Rok  rocznie  w
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Gimnazjum  Nr  1  organizowany  jest  konkurs  na  najlepszego  nauczyciela,  którym  w  2015  roku
została  Pani  Alina  Stanek.  Dużymi  osiągnięciami  o  wymiarze  ponad  szkolnym   w  rożnych
dziedzinach cieszyli się i inni nauczyciele szkoły: Pani Dorota Kret, Pani Anna Zabrzeska - Nowak,
Pani  Monika  Pyzowska,  Pani  Agnieszka  Chowaniec,  Pani  Agnieszka  Batkiewicz,  Pani  Joanna
Skibińska - Gąsior oraz Pan Jan  Misiniec i Pan Robert Szopiński. 

Do ważnych przedsięwzięć i wydarzeń w Gimnazjum Nr 2 zaliczyć należy udział tej szkoły
w  projekcie  pro-zdrowotnym  w  zakresie  prewencji  i  wykrywania  chorób  układu  krążenia  oraz
projekcie pt.”Młodzi glosują” w ramach akcji CEO.

Liczbę uczniów  uzyskujących stypendia szkolne o charakterze socjalnym, dofinansowanie
zakupu  podręczników  w  ramach  programu  „Wyprawka”  oraz   którym  sfinansowano  opłaty  za
korzystanie z  żywienia w  stołówce przedstawiono w  tabeli Nr 30.

Tabela Nr 30 Formy materialnego wsparcia uczniów.

Wyszczególnienie

Formy wsparcia uczniów:

Stypendia
szkolne

Zasiłki
szkolne

Dofinansowa
nie posiłków

w  szkole

Dofinansowanie
zakupu

podręczników
”Wyprawka

szkolna”Liczba uczniów:
Przedszkola - - 77 -
Szkoły podstawowe 222 - 252 274
Gimnazja 87 - 57 184
Szkoły 
ponadgimnazjalne

75 - 26 73

Inne 3 - - -
Razem: 387 - 412 531

Na wypłatę stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2015/2016 wydatkowano kwotę  309 754 zł
w  tym w 2016r. kwotę 178 426 zł. W ramach projektu ”Wyprawka szkolna” uczniowie wyposażeni
zostali  w  niezbędne  podręczniki  i  przybory  szkolne  oraz  stroje  gimnastyczne.  Na  wydatki
w  kwocie 151 041 zł pozyskano dotację z  budżetu Państwa. W  ramach  wieloletniego programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiana ”Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nowym Targu wspólnie
z  dyrektorami przedszkoli i  szkół zabezpieczył 412 dzieciom całodzienne wyżywienie lub  obiad.
Oprócz  wskazanych  form  pomocy  w  okresie  sprawozdawczym  sfinalizowano  w  całości
z  pozyskanych  środków  z  budżetu  Kuratorium  Oświaty  –  pobyt  4  dzieci  na  kolonii.  Na
zorganizowanych przez miasto półkoloniach w SP2,  SP5,   SP  6 i SP  11 uczestniczyło ponad 120
dzieci. W koloniach zorganizowanych przez OPS uczestniczyło 30 uczennic i uczniów. 
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Liczbę  pracodawców  którym  w  okresie  sprawozdawczym  zrefundowano  koszty  kształcenia
młodocianych pracowników oraz wielkość tej refundacji przedstawia tabela Nr 31.

Tabela Nr 31 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych uczniów.

Liczba
pracodawców,

którzy otrzymali
dofinansowanie

Liczba młodocianych,
którzy zakończyli

naukę zawodu

Liczba decyzji
odmawiających

przyznanie
dofinansowania

Kwota jaką
w  2015r.

wypłacono
pracodawcom

w  ramach
dofinansowania

Wysokość
dotacji

pozyskanej od
wojewody
Małopol.

30 34 1 213.024,07 zł 213.024,07 zł

Wykres Nr 13 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych uczniów- struktura zawodów.
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Pobieżna  analiza  wykresu  wskazuje,  że  w  Nowym  Targu  już  od  kilku  lat  dominuje  szkolenie
zawodowe w  zawodzie fryzjer i mechanik pojazdów samochodowych, co jest wynikiem szczególnej
aktywności  właścicieli  przedsiębiorstw  we  wskazanych  branżach.  Miasto  Nowy  Targ  nie  jest
uprawnione do kreowania polityki szkoleniowej w zawodach. Jego rola sprowadza się do obsługi
środków funduszu pracy w zgodności z ustawą o systemie oświaty.

Tabela Nr 32. Organizacja dowożenia do szkoły w   roku szkolnym 2015/2016.

Wyszczególnienie

Wychow.
Oddziałów
przedszkol-

nych

Uczniowie
w   klasach I-IV

w   szkołach
podstawowych

Uczniowie
w  wyższych
klasach szkół

podstawowych
oraz gimnazjach

Uczniowie
niepełno-
sprawni

Razem

Liczba uczniów 
uprawnionych do 
bezpłatnego 
dowożenia do 
szkoły

0 22 109 39 170

Liczba uczniów 
dowożonych na 
koszt gminy

0 22 109 39 170

w tym:
zakontraktowany
przewoźnik

0 0 0 4 4

Rodzice ze 
zwrotem kosztów

0 0 0 31 31

Bilety MZK 
zakupione przez 
miasto

0 22 109 4 135

W roku szkolnym 2015/2016 wykonywano ustawowy obowiązek dowożenia dzieci do Szkoły
Podstawowej  Nr  4  w Nowym  Targu  i  Gimnazjum  Nr  1  w   Nowym  Targu  z  uwagi  na  ustaloną
odległość ich zamieszkania do szkoły (odpowiednio ponad 3 km, ponad 4 km).

Uczniowie  niepełnosprawni,  byli  dowożeni  z  miejsca  zamieszkania  do  Ośrodka
Rehabilitacyjno  -  Edukacyjno  -  Wychowawczego  przy  Polskim  Stowarzyszeniu  Na  Rzecz  Dzieci
z  Upośledzeniem  Umysłowym  Koło  w   Nowym  Targu,  tzw.  ”Chatka”  (4 uczniów),  Specjalnego
Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 1 w  Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II (23 dzieci), a także
do ośrodków w Krakowie i  Czerwiennem. Transport i  opieka środkami transportu stanowiącymi
własność rodziców i  MZK w  Nowym Targu. 
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Wszystkie szkoły posiadają gabinety profilaktyki prozdrowotnej, w których prowadzone były
przez  nauczycieli  skoordynowane  ze  służbami  medycznymi  działania  w   obszarze  profilaktyki
prozdrowotnej, profilaktyki antyalkoholowej, antynarkotykowej, na co wskazano w tabeli Nr 33

Tabela Nr 33 Programy profilaktyczne.

Miejsce
realizacji-

organizator
Nazwa programu Rodzaj imprezy Ilość

uczestników Współrealizator

SP Nr 2 „III Elementarz, czyli 
Program 7 kroków”

edukacja 
prozdrowotna

80 Urząd Miasta Nowy Targ

Akcja „Nie pal przy 
mnie proszę”

edukacja 
prozdrowotna

530 Powiatowa Stacja
Sanitarno – Epidem.

w  Nowym Targu
XIV rodzinny Festyn 
Trzeźwościowo- 
Sportowo - 
Rekreacyjny

edukacja 
prozdrowotna

569

Czyste powietrze 
wokół nas

edukacja 
ekologiczna

530 Powiatowa Stacja
Sanitarno –

Epidemiologiczna   w
Nowym Targu

Zachowaj trzeźwy 
umysł

edukacja 
prozdrowotna

490 Urząd Miasta    Nowy
Targ

„Dopalacze i 
narkotyki”

edukacja 
prozdrowotna

115 Poradnia Psych-Ped.
Nowy Targ

Bezpieczeństwo na 
drodze

104 Policja

Akcja ‘Trzymaj 
formę! Bądź 
aktywny”

edukacja 
prozdrowotna

530olowy Cała społeczność szkolna
i środowiskowa

Zajęcia 
profilaktyczno – 
wychowawcze w 
ramach akcji „Zima w
mieście” i „Lato w 
mieście”

edukacja 
prozdrowotna

Po 45

Przedstawienie 
profilaktyczne 
„Wyjdź poza 
schemat”

edukacja 
prozdrowotna

83 Urząd Miasta    Nowy
Targ

Przedstawienie 
profilaktyczne „W 
krainie bajt”

edukacja 
prozdrowotna

71 Urząd Miasta    Nowy
Targ

Przedstawienie 
profilaktyczne „Bez 

edukacja 
prozdrowotna

155 Teatr „Zwierciadło”
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znieczulenia”
My też palić nie 
będziemy

edukacja 
prozdrowotna

339

Jak bezpiecznie 
poruszać się na 
rowerze

edukacja dla 
bezpieczeństwa

238 Urząd Miasta    Nowy
Targ

SP Nr 3 Budowanie 
autorytetu

edukacja dla 
bezpieczeństwa

113 Fundacja Archezja

Akcja „Nie pal przy 
mnie proszę”

edukacja 
prozdrowotna

43 Powiatowa Stacja
Sanitarno –

Epidemiologiczna   w
Nowym Targu

Siedem kroków edukacja 
prozdrowotna

41 Urząd Miasta
Nowy Targ

Program 
antynikotynowy
”Znajdź właściwe 
rozwiązanie”

edukacja 
prozdrowotna

41 Powiatowa Stacja
Sanitarno –

Epidemiologiczna   w
Nowym Targu

Ogólnopolski 
Program Edukacyjny 
dla Szkół  Zbieraj 
baterie

edukacja 
ekologiczna

113 Biosystem zakład
Gospodarki Komunalnej
Organizacja odzysku S.A

Sprzątanie świata edukacja 
ekologiczna

240 Powiatowa Stacja
Sanitarno –

Epidemiologiczna   w
Nowym Targu

Konkurs 
recyklingowy – 
zbiórka makulatury i 
puszek 
aluminiowych

edukacja 
ekologiczna

240 Urząd Miasta    Nowy
Targ

SP Nr 4 „III Elementarz 
siedem kroków”

edukacja 
prozdrowotna

21 Urząd Miasta    Nowy
Targ

Akcja ‘Trzymaj 
formę”

edukacja 
prozdrowotna

50 Urząd Miasta    Nowy
Targ

Odblaskowa szkołą edukacja dla 
bezpieczeństwa

204 Policja,Kuratorium
Oświaty

Trzymaj formę edukacja 
prozdrowotna

50 Powiatowa Stacja
Sanitarno –

Epidemiologiczna   w
Nowym Targu

Owoce w sieci edukacja 
prozdrowotna

62 Fundacja Dzieci Niczyje

Europejski Program 
Walki z Rakiem

edukacja 
prozdrowotna

87 Miniatorstwo Zdrowia

Owoce i warzywa w 
szkole

edukacja 
prozdrowotna

250 Agencja Rynku Rolnego
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Mleko z klasą edukacja 
prozdrowotna

250 Agencja Rynku Rolnego

SP Nr 5 III Elementarz 
siedem kroków”

edukacja 
prozdrowotna

95 Urząd Miasta    Nowy
Targ

Akcja „Nie pal przy 
mnie proszę”

edukacja 
prozdrowotna

358 Powiatowa Stacja
Sanitarno –

Epidemiologiczna   w
Nowym Targu

Zbiórka makulatury i 
puszek 
aluminiowych

edukacja 
ekologiczna

680 Urząd Miasta    Nowy
Targ

Zbiórka plastikowych
zakrętek

edukacja 
ekologiczna

680 Urząd Miasta    Nowy
Targ

SP Nr 6 „III Elementarz 
siedem kroków”

edukacja 
prozdrowotna

21
ETOH

„Znajdź właściwe 
rozwiązanie”

edukacja 
prozdrowotna

14 Powiatowa Stacja
Sanitarno –

Epidemiologiczna   w
Nowym Targu

Akcja „Nie pal przy 
mnie proszę”

edukacja
prozdrowotna

19 Powiatowa Stacja
Sanitarno –

Epidemiologiczna   w
Nowym Targu

Klub Bezpiecznego 
Puchatka

edukacja- 
prozdrowotna

48 Policja , Nestle

„Spójrz inaczej” edukacja 
prozdrowotna

12 Powiatowa Stacja
Sanitarno –

Epidemiologiczna   w
Nowym Targu

SP Nr 11 „III Elementarz 
siedem kroków”

edukacja 
prozdrowotna

52 Instytut Profilaktyki
zintegrowanej fundacja

„Homo Homini”
Akcja „Trzymaj 
formę”

edukacja 
prozdrowotna

199 Urząd Miasta    Nowy
Targ

Znajdź właściwe 
rozwiązanie 

edukacja 
prozdrowotna

65 Powiatowa Stacja
Sanitarno –

Epidemiologiczna   w
Nowym Targu

Nie pal przy mnie 
proszę

edukacja 
prozdrowotna

274 Powiatowa Stacja
Sanitarno –

Epidemiologiczna   w
Nowym Targu

G Nr 1 „Archipelag 
skarbów”

edukacja 
prozdrowotna

338 Urząd Miasta    Nowy
Targ

Instytut Profilaktyki
Zintegrowanej Fundacja

„Homo Homini”
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Akcja „Nie pal przy 
mnie proszę”

edukacja 
prozdrowotna

144 Powiatowa Stacja
Sanitarno –

Epidemiologiczna   w
Nowym Targu

Akcja ‘Trzymaj 
formę”

edukacja 
prozdrowotna

164 Urząd Miasta    Nowy
Targ

„Zachowaj trzeźwy 
umysł”

edukacja
prozdrowotna

481 Urząd Miasta    Nowy
Targ

Profilaktyka a TY 
Zintegrowany plan 
bezpieczeństwa

 edukacja dla 
bezpieczeństwa

481 Policja

Spotkanie z raperem edukacja 
prozdrowotna

174 BZWBK

Spotkanie dotyczące 
profilaktyki - rak 
piersi

edukacja 
prozdrowotna

80 Stowarzyszenie
Podhalańskich

Amazonek
Spotkanie 
profilaktyczne „Piąte 
przykazanie „

edukacja
prozdrowotna

144 Teatr Zwierciadło

Spotkanie 
profilaktyczne „lili 
fejs i kłopoty”

edukacja
prozdrowotna

163 Teatr Moralitet

Spotkanie z 
dietetykiem

edukacja 
prozdrowotna

163

G Nr 2 „Archipelag 
skarbów”

edukacja 
prozdrowotna

121 Instytut Profilaktyki
Zintegrowanej Fundacja

„Homo Homini”
Trzymaj formę 
-znajdź właściwe 
rozwiązanie

edukacja 
prozdrowotna

123 Powiatowa Stacja
Sanitarno –

Epidemiologiczna   w
Nowym Targu

„Szkoła promująca 
bezpieczeństwo”

edukacja dla 
bezpieczeństwa

420 Policja

„Zachowaj trzeźwy 
umysł”

edukacja 
prozdrowotna

420 Urząd Miasta    Nowy
Targ

Bezpieczna i 
przyjazna szkoła 
,Uzależnienie od 
Internetu

edukacja dla 
bezpieczeństwa

Rodzice
uczniów

Nie daj szansy AIDS edukacja 
prozdrowotna

25 Powiatowa Stacja
Sanitarno –

Epidemiologiczna   w
Nowym Targu

Zajęcia 
profilaktyczne:

 edukacja,
prozdrowotna

140
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-Zagrożenia, skutki i 
konsekwencje 
wynikające z sięgania
po środki 
psychoaktywne,
- ryzykowne 
zachowania HIV i 
AIDS,
-przyczyny, przejawy 
i skutki przemocy
Odpowiedzialność 
karna nieletnich

edukacja dla 
bezpieczeństwa

135 Policja

Spektakl 
profilaktyczny „Piąte 
przykazanie”

 edukacja  
prozdrowotna

130 Teatr Zwierciadło

Spektakl 
profilaktyczny 
„Wspomnienia 
narkomanki”

edukacja 
prozdrowotna

95 Teatr „Joanna”

Dzień
Ziemi

edukacja 
ekologiczna

130

Profilaktyka raka 
piersi

edukacja 
prozdrowotna

150 Podhalańskie
Stowarzyszenie

Amazonek

Miasto  Nowy  Targ,  jako  organ  prowadzący  przedszkola  i  szkoły  zobowiązane  jest  do
zapewnienia  wszystkim  uczestnikom  procesu  edukacji  bezpiecznych  warunków  nauki  i  pracy.
Corocznie  czyni  się  więc  duże  nakłady  finansowe  na  poprawę  bezpieczeństwa  remontując  lub
modernizując  bazę   lokalową.  Dla  zabezpieczenia   sprawności  organizacyjnej  doskonalono
pracującą  kadrę  pracowniczą,  na  obowiązkowych  i  fakultatywnych  szkoleniach  w  zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy. Na bieżąco zobowiązani pracownicy szkół aktualizowali wymagane
okresowe badania  lekarskie.  W okresie  sprawozdawczym  nie  odnotowano  wypadków ciężkich,
które nastąpiły by przed, podczas  i  po zakończeniu zajęć szkolnych. Odnotowywano natomiast
wypadki lekkie jakie zdarzają się w każdej szkole w Polsce. Dotyczyły one 44 uczniów, ale lekkim
wypadkom ulegali też nauczyciele (2). Stałym wykonywanym we wszystkich szkołach obowiązkiem
w  zakresie  bezpieczeństwa  były  dyżury  międzylekcyjne  nauczycieli  oraz  przeglądy  urządzeń
rekreacyjno-sportowych.  Stan  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  był  w  okresie  sprawozdawczym
przedmiotem kontroli -w wybranej losowo SP Nr 2 w Nowym Targu - przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Nie  stwierdzono  większych  zastrzeżeń.  Wszystkie  urządzenia  przedszkoli  i  szkół  posiadały
wymagane  prawem  instrukcje  poprawnego  korzystania  (instrukcje  obsługi  lub  regulaminy
korzystania).  Szkoły  były  wyposażone  w podstawowe środki  pomocy  medycznej,  a  nauczyciele
posiadali  uprawnienia  do   udzielania  pomocy  przedlekarskiej.  W  szkołach  działali  społeczni
inspektorzy pracy. Systematycznie aktualizowano dokumentację szkół w zakresie bezpieczeństwa,
w tym wskazującą na zasady ewakuacji uczniów i pracowników. Inspekcji podlegały procedury p.
pożarowe i inne regulaminy. Baczną  uwagę zwracano na bezpieczeństwo uczniów w związku z
mogącymi zaistnieć działaniami  osób chorych czy działaniami terrorystycznymi. 
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W  roku  szkolnym  2015/2016  organ  nadzoru  pedagogicznego  dokonał  w  szkołach
prowadzonych przez miasto Nowy Targ kontroli w :

1. Przedszkolu Nr 4 w dniach 14 do 27 czerwca 2016r., kontrola (ewaluacja) sprawdzająca czy
realizowane są wymagania dotyczące wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, czy rodzice są
partnerami przedszkola i czy zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. 
Wnioski z kontroli: 
a) w przedszkolu  prowadzone są różnorodne i nowatorskie działania przyczyniające się do

pobudzania  twórczej  aktywności  dzieci,  rozwijają  ich  zdolności  i  umiejętności,  jak
również sprzyjają efektywnemu uczeniu się oraz przygotowaniu do dalszej edukacji, 

b) efektem skutecznego zarządzania oraz aktywności dyrektora w pozyskiwaniu środków
pozabudżetowych  na  rzecz  rozwoju  bazy  lokalowej  i  wyposażenia   przedszkola  jest
zapewnienie dzieciom optymalnych warunków  do rozwoju i edukacji, niemniej z uwagi
na  duża  liczbę  dzieci  chętnych  do  korzystania   z  jego  usług,  odczuwalna  staje  się
potrzeba rozbudowania infrastruktury o salę do aktywności ruchowej, 

c) współpraca  dyrektora  i  nauczycieli  z  rodzicami  kształtowana  jest  na  zasadach
partnerstwa sprzyja aktywnemu udziałowi rodziców  w różnorodnych działaniach oraz
podejmowaniu decyzji mających wpływ na podnoszenie poziomu pracy Przedszkola.

2. Szkole  Podstawowej  Nr  2  w  dniach  12  do  23  października  2015r.  Kontrola  (ewaluacja)
sprawdzająca, czy w szkole realizuje się koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój ucznia,
czy procesy edukacyjne są zorganizowane  w sposób sprzyjający uczeniu się, czy uczniowie
nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i czy są aktywni.
Jak i czy kształtowane są podstawy i respektowane normy społeczne. Czy szkoła wspomaga
rozwój  uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Badano także czy nauczyciele
współpracują w planowaniu  i realizowaniu procesów edukacyjnych, czy promowana jest
wartość edukacji, dalej czy rodzice są partnerami szkoły i czy wykorzystywane są jej zasoby
oraz środowiska lokalnego  na rzecz wzajemnego rozwoju. Badano czy zarządzenie szkołą
służy jej rozwojowi  i czy szkoła wykorzystuje wnioski  z badania wyników swojej pracy. 
Wnioski z ewaluacji (kontroli):
a) systematyczna  diagnoza  potrzeb  i  możliwości  uczniów  pozwala  na  zaspokojenie  ich

indywidualnych  potrzeb  i  umożliwia  wykorzystać  ich  potencjał  w  przygotowaniu  do
konkursów przedmiotowych, 

b) szkoła  wspomaga  rozwój  uczniów  uwzględniając  ich  indywidualną  sytuację,  a
oferowanej  w  niej  zajęcia  dodatkowe  dostosowane  są  do  potrzeb  uczniów,  ich
zainteresowań i zdolności, 

c) nauczyciele  we  współpracy  z  instytucjami  prowadzą  działania,  które  wspierają
indywidualny   rozwój  uczniów  i  pomagają  im  przezwyciężać  trudności  edukacyjno
-wychowawcze, 

d) wnioski  z  analizy  sprawdzianów  zewnętrznych  i  ewaluacji  wewnętrznej  są
wykorzystywane  w planowaniu działań adekwatnie do potrzeb uczniów i szkoły, 

e) nauczyciele wykorzystują zalecane sposoby i warunki realizacji podstawy programowej,
co  sprzyja  kształtowaniu  umiejętności  kluczowych  oraz  osiąganiu  przez  uczniów
indywidualnych sukcesów.

3. Szkole  Podstawowej  Nr  3,  przeprowadzona w dniach  od  19  kwietnia  do 2  maja  2016r.
Kontrola sprawdzająca czy w szkole realizuje sią  koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój
ucznia, czy procesy edukacyjne są zorganizowane  w sposób sprzyjający uczeniu się,  czy
uczniowie  nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i czy
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są aktywni. Jak i czy kształtowane są podstawy i respektowane normy społeczne. Czy szkoła
wspomaga rozwój  uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Badano także czy
nauczyciele  współpracują  w  planowaniu   i  realizowaniu  procesów  edukacyjnych,  czy
promowana  jest  wartość  edukacji,  dalej  czy  rodzice  są  partnerami  szkoły  i  czy
wykorzystywane są jej zasoby oraz środowiska lokalnego  na rzecz wzajemnego rozwoju.
Badano czy zarządzenie szkołą  służy jej  rozwojowi  i  czy szkoła wykorzystuje wnioski  z
badania wyników swojej pracy. 
Wnioski z ewaluacji (kontroli): 
a) realizacja  podstawy  programowej  uwzględnia  wyniki  przeprowadzonych  diagnoz,

określających potrzeby, możliwości i aktualny poziom opanowania przez uczniów wiedzy
i umiejętności, 

b) wdrażane wnioski z  monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się
do  wzrostu  efektów  uczenia  się  i  osiągania  różnorodnych  sukcesów  edukacyjnych
uczniów, 

c) indywidualizacja procesu  edukacyjnego  wynikająca z diagnoz osiągnięć uczniów, opiera
się przede wszystkim na motywowaniu uczniów do wysiłku i ich aktywizowaniu, rzadziej
natomiast   na  dostosowaniu  tempa  pracy  czy  też  poziomu  trudności  zadań  do  ich
indywidualnych potrzeb i możliwości, 

d) nauczyciele znają wyniki  badań zewnętrznych opisanych w literaturze,  co sprzyja ich
wykorzystaniu  w codziennej pracy szkoły, a podejmowane działania są pro rozwojowe
dla szkoły i sprzyjają rozwojowi uczniów.

4. Szkole  Podstawowej  Nr  4,  kontrola  w  formie  ankiety  przeprowadzona  w  dniach  4-10
czerwca 2016r. w zakresie prawidłowości wykonywania przez dyrektora szkoły planowanych
zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz wykonywania innych zadań dyrektora. 
Wydano  12  zaleceń pokontrolnych. Kontroli doraźnej w formie ankietowej dokonano także
w  dniu  16  czerwca  2016r.  w  zakresie  przestrzegania  praw  dziecka  i  praw  ucznia.  Nie
stwierdzono nieprawidłowości. 
Wydano 1 zalecenie pokontrolne (monitorować nauczycieli).

5. Szkole Podstawowej Nr 5, kontrola doraźna  przeprowadzona w dniu 23 marca 2016r. w
zakresie przestrzegania przepisów prawa  związanych z nadzorem dyrektora nad realizacją
podstawy programowej. 
Nie stwierdzono  nieprawidłowości. Brak zaleceń.

6. Szkole Podstawowej Nr 6. Ewaluacja (kontrola) całościowa przeprowadzona w dniach od 5
do  18  stycznia   2016  mająca  na  celu  ustalenie  czy  szkoła  realizuje  koncepcje  pracy
ukierunkowana na rozwój  uczniów,  czy  procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób
sprzyjający uczeniu się, dalej czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone
w  podstawie  programowej  oraz  czy  uczniowie  są  aktywni.  Kontrolujący  sprawdzali  jak
kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne  oraz czy szkoła lub placówka
wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Badano także  czy
nauczyciele  współpracują  w  planowaniu  i  realizowaniu  procesów  edukacyjnych,  jak
promowana jest  wartość  edukacji   czy  rodzice  są  partnerami  szkoły  lub  placówki.  Inne
tematy  to  jak  wykorzystywane  są  zasoby  szkoły  oraz  środowiska  lokalnego  na  rzecz
wzajemnego rozwoju oraz czy szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z
analizy wyników sprawdzianu oraz innych badan zewnętrznych i wewnętrznych. Ostatnim
obszarem ewaluacji było zbadanie czy zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. 
Wnioski z ewaluacji (kontroli): 
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a) Uczniowie współpracują ze sobą i realizują działania na rzecz własnego rozwoju, szkoły i
społeczności szkolnej, 

b) Realizowane  w  szkole  działania  wychowawcze  i  profilaktyczne  wpływają  na
kształtowanie postaw społecznie oczekiwanych, 

c) Nie wszyscy uczniowie pozytywnie oceniają przebieg procesów edukacyjnych, działania
nauczycieli nie motywują ich do aktywnego uczenia się,

d) Wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach oraz informowanie ich o postępach w nauce
nie ma charakteru powszechnego, 

e) Szkoła prowadzi działania wynikające z monitorowania i analizy osiągnięć uczniów, które
przyczyniają  się  do wzrostu efektów uczenia się  w kontekście wyników sprawdzianu
zewnętrznego,

f) Działania  szkoły  zapewniają  uczniom  bezpieczeństwo  fizyczne.  Jednak  nie  wszyscy
uczniowie wykazują postawy zaufania wobec nauczycieli, 

g) Szkoła stwarza warunki do realizowania działań charytatywnych, aktywności sportowo-
rekreacyjnej,  oraz  poszerzania  u  uczniów  wiedzy  turystycznej  i  przyrodniczej,  co
uwrażliwia ich na potrzeby innych, ludzi oraz rozwija zainteresowania i uczy sposobu
spędzania wolnego czasu, 

h) Organizowany  corocznie  Festyn  środowiskowy  "Zachowaj  trzeźwy  umysł"  umożliwia
uczniom, prezentowanie ich umiejętności oraz integruje lokalna społeczność, 

i) Rodzice uczestniczą w działaniach organizowanych przez szkolę oraz inicjują działania na
rzecz rozwoju dzieci, 

j) Realizowana we współpracy z innymi szkołami oferta dodatkowych zajęć sportowych
sprzyja  kształtowaniu  aktywności  fizycznej  uczniów  i  służy  promowaniu  edukacji
zdrowotnej, 

k) Współpraca  szkoły  z  podmiotami  działającymi  w  środowisku  pomaga  uczniom
w  procesie  uczenia  się,  wpływa  miedzy  innymi  na  kształtowanie  postaw
proekologicznych,  rozwija  ich zainteresowania  turystyczne  i  uzdolnienia artystyczne.
Kontrola w dniu 8 września 2015r., rodzaj kontroli doraźna w zakresie organizacji zajęć
dydaktyczno  -  wychowawczych  oraz  respektowania  uprawnień  i  kompetencji  rady
rodziców. Kontrola po  skardze  rodzica. 
Wydano  1  zalecenie pokontrolne.

7. Szkole Podstawowej Nr 11 Ewaluacja (kontrola) całościowa przeprowadzona w dniach od 10
do 25 maja 2016r. w zakresie przedmiotowym jak w SP Nr 6. 
Wnioski z ewaluacji (kontroli): 
a) w szkole realizowane są różnorodne działania  o charakterze antydyskryminacyjnym  w

celu  zapobiegania   oraz  kształtowania  postaw  uczniów  i  wzmacniania  pozytywnych
zachowań,

b) uczniowie  czyją  się   w  szkole  bezpieczni,  przestrzegają  zasad  ustalonych  w  szkole  i
prezentują zachowania społecznie oczekiwane, 

c) podejmowane  działania  wychowawcze  i  profilaktyczne   kształtują  podstawy
patriotyczne, poczucie wrażliwości  na potrzeby innych oraz uczą odpowiedzialności  i
zaangażowania,

d) nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się, opartą na wzajemnym
szacunku i życzliwości, 

e) szkoła poprzez organizację uroczystości  o charakterze patriotycznym poszerza wiedzę
uczniom na temat historii Polski oraz kultywuje pamięć o żołnierzach Armii Krajowej, 
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f) szkoła  tworzy  uczniom  warunki  do  podejmowania  aktywności  w  zakresie  działań
o  charakterze charytatywnym,sportowym i artystycznym, które służą indywidualnemu
rozwojowi uczniów oraz kształtują ich umiejętności i postawy, 

g) uczniowie i  rodzice akceptują obowiązujące w szkole zasady zachowania oraz prawa
i  obowiązki uczniów. Mają możliwość współdecydowania i zgłaszania propozycji zmian,
które są przyjmowane i uwzględniane przez dyrektora i nauczycieli, 

h) wykorzystanie  w  pracy  z  uczniami  zasobów  lokalnego  środowiska,  realizowanie
programów  i  projektów  edukacyjnych  pomaga   uczniom  rozwijać  ich  uzdolnienia
w  szczególności artystyczne, sportowe oraz zagospodarowuje im wolny czas, 

i) zaangażowanie  dyrektora  przyczynia  się  do  pozyskiwania  partnerów  w  środowisku
lokalnym i poza granicami kraju, co wpływa na wszechstronny rozwój uczniów i szkoły, 

j) dyrektor  we  współpracy  z  organem  prowadzącym,  rodzicami  i  partnerami
systematycznie poszerza bazę i warunki lokalowe szkoły w celu zapewnienia uczniom
optymalnych warunków nauki.

8. Gimnazjum Nr 1. Ewaluacja (kontrola) w dniach  od 24 listopada do 7 grudnia 2015r. w
zakresie przedmiotowym jak w przypadku wskazanej powyżej szkoły. 
Wnioski z ewaluacji (kontroli):
a) aktywność  uczniów  uzewnętrznia  się  w  różnorodnych  działaniach  o  walorach

wychowawczych  podejmowanych  na  rzecz  rozwoju  szkoły  i  społeczności  lokalnej.
Zaangażowanie  większości  uczniów  w  mniejszym  stopniu  widoczne  jest  podczas
obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  na  co  wpływ mają  stosowane przez  nauczycieli
metody i formy pracy, 

b)  proces zarządzania szkołą opiera się na współdziałaniu dyrektora z organami szkoły w
podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły, 

c) efektem  działań  dyrektora  ukierunkowanych  na  zapewnienie  szkole  wspomagania
zewnętrznego jest wielopłaszczyznowa współpraca z instytucjami i organizacjami, która
przyczynia się do rozwoju zainteresowań i kształtowania społecznie pożądanych postaw
młodzieży, 

d) dyrektor tworzy nauczycielom warunki do zapoznania się z aktualną wiedzą w zakresie
pedagogiki,  psychologi  i  nauk pokrewnych, niemniej jednak w praktyce szkolnej brak
jest przykładów działań wdrożonych na jej podstawie oraz oceny ich efektywności dla
podniesienia jakości pracy nauczycieli.

9. Gimnazjum  Nr  2.  Kontrola  (ewaluacja)  w  zakresie  jak  w  innych  w/w  szkołach,
przeprowadzona w dniach od 24 listopada do 7 grudnia 2015r. 
Wnioski z ewaluacji:
a) respektowanie ustalonych norm przez całą społeczność szkolną, dbałość pracowników o

odpowiednie   warunki  do  nauki  oraz  stwarzanie  życzliwej  atmosfery  zapewniają
uczniom  bezpieczeństwo  fizyczne  i  psychiczne   oraz  odpowiednie  warunki  do
wszechstronnego rozwoju, 

b) dyrektor i nauczyciele stwarzają sytuacje sprzyjające zgłaszaniu propozycji dotyczących
potrzeb  dydaktyczno  -  wychowawczych  i  profilaktycznych  uczniów,  a  wnioski
pochodzące z analiz  działań w tym zakresie są wykorzystywane przez nauczycieli  do
dalszej pracy, 

c) działania niedyskryminujące prowadzone przez  nauczycieli mają charakter powszechny,
odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby i kształtują u uczniów między innymi postawę
tolerancji, szacunku i wrażliwości na potrzeby innych ludzi, 
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d) wsparcie  nauczycieli  oraz  inicjatywy  uczniów   służą  podejmowaniu  różnorodnych
aktywności w szczególności organizowania  akcji charytatywnych i ekologicznych oraz
programów artystycznych i sportowych, 

e) działania  szkoły  prowadzone  we  współpracy  z  instytucjami  zewnętrznymi  wspierają
szkołę w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno -  wychowawczych oraz umożliwiają
uczniom  rozwijanie   uzdolnień  i  zainteresowań,  w  szczególności  artystycznych  i
sportowych oraz sprzyjają integracji lokalnego środowiska, 

f) nauczyciele  powszechnie  biorą  udział  w  ewaluacji  wewnętrznej  i  wdrażaniu  działań
adekwatnych  do  potrzeb  społeczności  szkolnej,  w  mniejszym  stopniu  wykorzystują
aktualną  wiedzę  z  zakresu  pedagogiki,  psychologi  czy  nauk  pokrewnych  w  procesie
edukacyjnym, 

g) sposób  zarządzania  szkołą  sprzyja  zapewnieniu  optymalnych  warunków  do  nauki,
zespołowej  pracy  nauczycieli  i  ich  doskonaleniu  zawodowemu  oraz  pozyskiwaniu
dodatkowych środków finansowych, co wpływa na rozwój szkoły.

Organ  prowadzący  szkoły  w  roku  szkolnym  2015/2016  przeprowadził  łącznie  7  kontroli
w  tym  1  kontrolę  kompleksową w Szkole  Podstawowej  Nr  6  w Nowym Targu  oraz  6  kontroli
problemowych w zakresie  stanu bezpieczeństwa urządzeń rekreacyjno-sportowych pozostałych
szkół. Wydano 5 zaleceń pokontrolnych.

W  okresie  sprawozdawczym  przeprowadzono  2  konkursy  mające  na  celu  wyłonienie
kandydatów  na  stanowiska  Dyrektora  Przedszkola  Nr  4  w  Nowym  Targu  i  Dyrektora  Szkoły
Podstawowej Nr 6 w Nowym Targu. Burmistrz Miasta powierzył obowiązki dyrektora Przedszkola
Nr 4 w Nowym Targu Pani mgr Zofii Wideł, a Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowym Targu Pani mgr
Barbarze Sukiennik – na 5 letnią kadencję.
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VII. Finanse oświaty.

Wysokość  subwencji  oświatowej  oraz  źródła  innych  oświatowych  środków  finansowych
przeznaczonych na oświatę w  latach 2014 – 2016 przedstawiono w  tabeli Nr 34.

Tabela Nr 34 Źródła środków finansowych na oświatę.

Wyszczególnienie
Wykonanie 2015 Plan 2016

w  zł % całości w  zł % całości

Subwencja oświatowa 17.997.262 86,96 19.243.569 91,53
Celowe dotacje na programy bieżące z 
budżetu państwa

1.947.671 9,42 1.355.000 6,44

Celowe dotacje  na programy bieżące z 
udziałem środków europejskich

89294 0.43 - -

Celowe dotacje inwestycyjne - - - -
Pozostałe dochody (oświatowe) gminy 661209 3.,19 426650 2,03

Razem: 20.695.436 100 21.025.219 100

W powyższej tabeli ujęto wszystkie dochody z  działu 801 i  854 klasyfikacji budżetu miasta
w  poszczególnych latach. Z uwagi na brak pewnej informacji w planie 2016r. nie zaprojektowano
środków  finansowych,  o  które  podjęto  starania,  a  które  zapewne  zostaną  miastu  przyznane.
Podstawowym  źródłem  finansowania  edukacji  na  terenie  miasta  Nowy  Targ  jest  subwencja
oświatowa.  Przedstawione  w  kwocie  dochody  własne  gminy  są  przede  wszystkim  efektem
wpływów z tytułu krótkoterminowych wynajmów obiektów szkolnych zwłaszcza sal gimnastycznych
na  działalność  rożnych  podmiotów  oraz  zwrotu  miastu  przez  inne  gminy  kosztów  dotacji
udzielanych przedszkolom niepublicznym w związku z uczestnictwem do tych przedszkoli  dzieci
z ościennych gmin.

Strukturę wydatków oświatowych (bieżących) w mieście Nowy Targ według poziomów nauczania
oraz według typów wydatków w  latach 2015-2016  przedstawiono w  tabeli Nr 35.

Tabela  Nr  35 Wydatki  bieżące miasta Nowy Targ w  latach 2015-2016 na  zadania w  zakresie
oświaty i  wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Wyszczególnienie
Wykonanie 2015 Plan 2016

w  zł % całości
zadania

w  zł % całości
zadania

Zadania oświatowe z  wyłączeniem przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych :
Szkoły podstawowe 14 .681.756 62,19 15.736.391 62,14
Gimnazja 7 .334 .264 31,06 7.616.852 30,07
Dokształcanie i  doskonalenie zawodowe 
nauczycieli 127.653 0,54 150.000 0,59

Dowożenie uczniów do szkół 143.052 0,61 168.000 0,66
Pomoc materialna dla uczniów 447.165 1,89 466.631 1,84
Zadania wymagające specjalnej organizacji i 422.462 1,79 513.552 2,03
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metod pracy dla dzieci w 
Inne wydatki bieżące 452.104 1,92 676.399 2,67
Razem wydatki bieżące (bez wydatków na 
przedszkola i  oddziały przedszkolne) 23.608.456 100 25 327.825 100

Oddziały przedszkolne w  szkołach 
podstawowych 734.394 11,31 714.490 9,68

Przedszkola publiczne 2.084.434 37,54 2.206.631 29,91
Przedszkola niepubliczne 2.792.126 43,02 3.624.968 49,12
Inne formy wychowania
przedszkolnego (pryw.) 85.574 1,32 100.000 1,36

Stołówki w przedszkolach publicznych 367.842 5,67 411.400 5,57
Wczesne wspomaganie rozwoju uczniów 23.989 0,37 19.100 0,26
Zadania wymagające specjalnej organizacji i 
metod pracy dla dzieci z przedszkola 49.675 0,77 302.388 4,10

Razem przedszkola
 i  oddziały przedszkolne 6.138.034 100 7.378.977 100

ZOESiP 597.155 100 590. 200 100
Wydatki bieżące -ogółem 30.343.645 100 33.297.002 100

W  tabeli  Nr  35  przedstawiono  wydatki  Dz.  801  i  854  klasyfikacji  budżetowej.  W  wydatkach
bieżących niezmiennie od wielu lat dominujące znaczenie mają wydatki na rzecz procesu nauczania
i wychowania w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach. 

W tabeli Nr 36 przedstawiono strukturę całkowitych wydatków oświatowych i  wydatki na ucznia
szkół  (przedszkolach)  prowadzonych  przez  gminę  oraz  związane  z  dotowaniem  niepublicznych
przedszkoli, a w tabeli Nr 36 wydatki bieżące  w przeliczeniu na statystycznego ucznia, oddział.

Tabela Nr 36 Struktura całkowitych wydatków oświatowych.

Wyszczególnienie
Wykonanie 2015 Plan 2016

w  zł % całości Na ucznia w  zł % całości Na ucznia
Wydatki bieżące ogółem 30.343.645 98.38 7.146 33.297.002 99.13 7.881
Wydatki na  wynagrodz. 
z  pochodnymi

22.504 611 72.73 5.300 23.299.733 69.37 5.115

Wydatki rzeczowe 7.939.034 25.65 1.870 9.997.269 29.76 2.366
Wydatki kapitałowe 560.632 1.62 132 292.400 0.87 69
Razem: 30.904.277 100 7.278 33.589.402 100 7.950
Liczba uczniów : wyk. 2015 – 4246, p. 2016 -4225

Wydatki kapitałowe związane były m. in. z zakończeniem budowy studni głębinowej przy SP Nr 4,
budową placu  zabaw  na  Os.   Bór  głównie  na  potrzeby  Przedszkola  Nr  4  w Nowy  Targu  oraz
z  modernizacją placu zabaw dla Przedszkola Nr 2 przy ul.  Kowaniec, a także  zakupem sprzętu
nienagłaśniającego  w  SP  Nr  6,  rejestratora  i  kamery  w  SP  Nr  4,  modernizacją  pomieszczeń
w  Gimnazjum Nr 1.

Projektowane nakłady dotyczą modernizacji sali gimnastycznej przy SP Nr 3.
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Tabela  Nr  37  Wydatki  bieżące   w  2015r.  szkół  w  rozdziale  80101  i  80103  oraz  80110  i
przedszkolach publicznych w rozdziale 80104 -  przeliczeniu na jednego ucznia
i  na jeden oddział.

Wyszczegól.

Wydatki bieżące
w zł

Wydatki bieżące ogółem
na jednego ucznia – w zł

Wydatki bieżące ogółem
na jeden oddział – w zł

Wynagro
- dzenia

Pozostałe
bieżące

Wynagro
- dzenia

Pozostałe
bieżące

Wynagro
- dzenia

Pozostałe
bieżące

P Nr 2 747.046 122.236 5.976 978 149.409 24.447
P Nr 4 1.033.365 181.787 5.167 909 129.171 22.723

SP Nr 2 3.038.196 491.029 5.266 851 108.507 17.537
SP Nr 3 1.560.669 340.090 5.696 1.241 104.045 22.673
SP Nr 4 1.445.817 365.703 5.783 1.463 111.217 28.131
SP Nr 5 3.318.841 433.389 4.881 637 110.628 14.446
SP Nr 6 1.219.550 297.655 6.419 1.567 121.955 29.766

SP Nr 11 2.613.952 262.935 5.037 507 104.558 10.517
G Nr 1 3.032.336 420.138 6.304 873 151.617 21.007
G Nr 2 3.140.492 529.543 7.477 1.261 174.472 29.419

Burmistrz Miasta Nowy Targ

     mgr Grzegorz Watycha

Opracował zespół w składzie:
Aksamit Krzysztof, Budzyk Małgorzata,
Stopka Janusz, Trzicńska Katarzyna
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