
INFORMACJA 

 

O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH  
PRZEZ GMINĘ MIASTO NOWY TARG  

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 
 
I. Informacje ogólne. 
 

Obowiązek przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych przez 
Gminę Miasto Nowy Targ wynika z dyspozycji art.11 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 
Prawo oświatowe (Dz. U z 2017r. poz.59 z późn. zm.). 
 
W ramach w/w informacji organ wykonawczy gminy ma obowiązek przedstawić informację 
o  działaniach na rzecz edukacji danej jednostki samorządowej za okres roku szkolnego, 
w  tym informację o wynikach egzaminu ośmioklasistów oraz o nadzorze pedagogicznym 
sprawowanym przez kuratora oświaty nad szkołami prowadzonymi przez gminę.  
 
Do ustawowych zadań gminy należy prowadzenie przedszkoli w tym specjalnych oraz szkół 
podstawowych, przejściowo będących w stanie „wygaszania” gimnazjów. W obowiązkach 
gminy należy zapewnienie warunków działalności szkół dla właściwej opieki, a także 
wymaganej prawem oświatowym organizacji procesu nauczania, w tym dla uczniów 
niepełnosprawnych. Zadaniem gminy jest także finansowanie i prowadzenie koniecznych 
remontów i inwestycji oświatowych, zapewnienie obsługi finansowej, a także odpowiedniego 
sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Katalog zadań obejmuje też wykonywanie 
czynności w ramach prawa pracy w stosunku do dyrektorów szkół, oraz czynności 
organizacyjnych, związanych z wykonywaniem obowiązków przez nauczycieli.  
 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy powinna być przedłożona organowi 
stanowiącemu gminy, w terminie do 31 października danego roku. 
 
II. Sieć przedszkoli i szkół. 
 

Zgodnie z wymogami ustaw Miasto Nowy Targ prowadziło w roku szkolnym 
2017/2018  2  przedszkola oraz 7 szkół podstawowych i 1 gimnazjum. Z dniem 31 sierpnia 
2018r. nastąpiło zakończenie działalności Gimnazjum Nr 2 w Nowym Targu. Od 1 września 
2018r. uczniowie III klas gimnazjalnych kontynuować będą naukę w Szkole Podstawowej Nr 
11 w  Nowym Targu. W ramach realizacji zadań oświatowych miasto Nowy Targ 
finansowało w  formie dotacji 7 przedszkoli niepublicznych, 2 niepubliczne punkty 
przedszkolne i  1  niepubliczną szkołę podstawową. Na koniec okresu sprawozdawczego stan 
sieci przedszkoli i szkół podstawowych uległ zmniejszeniu w stosunku do roku szkolnego 
2016/2017 o 1 niepubliczny punkt przedszkolny. 
 
Z usług przedszkolnych w Nowym Targu korzystało średniomiesięcznie 994 dzieci, w tym  
347 dzieci w przedszkolach gminnych. W przedszkolach prowadzonych przez gminę 
zatrudnionych było średniorocznie 33 nauczycieli i 28 pracowników administracji i obsługi. 
 
Do szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ uczęszczało 2.644 uczniów. 
Informację o stanie uczniów, oddziałów i zatrudnienia kadry nauczycielskiej na koniec roku 
szkolnego 2017/2018  w szkołach podstawowych i gimnazjum przedstawiono w tabeli nr 1 i 
1a. 
 



Tabela Nr 1. Liczba oddziałów i uczniów w szkołach prowadzonych przez miasto                         
Nowy Targ  
 
Szkoła Liczba oddziałów Liczba uczniów* 

Ogółem w tym 
klas „0” 

w klas 
sportowych 

Ogółem w tym w 
klasach 

”0” 

w tym w 
klasach 

sportowych 
SP Nr 1 4 1 - 85 14          - 
SP Nr 2 26 1 3 560 25 70 
SP Nr 3 14 1 - 232 19 - 
SP Nr 4 16 2 - 277 41 - 
SP Nr 5 26 1 - 563 23 - 
SP Nr 6 11 1 - 189 9 - 
SP Nr 11 33 2 9 708 39 224 
Razem: 130 9 12 2614 170 294 
G Nr 2 11 - 1 241 - 20 
SP Nr l 
klasy gimn. 

14 - - 326 - - 

Razem 25 - - 567 - 20 
*- stan na koniec roku szkolnego. 
 
Wzrost liczby oddziałów w stosunku do roku szkolnego 2016/2017: SP1-4, SP2-3, SP3-1, 
SP4-3, SP6-2, SP11-9. 
 
Tabela Nr 1a. Stan zatrudnienia kadry nauczycielskiej w szkołach prowadzonych przez 
miasto Nowy Targ. 
 

Wyszcz. Szkoła* 
 
SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP11 Razem G2 

Zatrudnionych 
nauczycieli na 
dzień 
30.08.2018r. 
w etatach 

46,80 51,51 27,97 29,04 45,13 21,29 60,58 282,32 29,56 

 
 
W Szkole Podstawowej Nr 2 prowadzone były oddziały sportowe o profilu piłka nożna 
i  narciarstwo biegowe, w Szkole Podstawowej Nr 11 o profilu pływanie, hokej na lodzie, 
piłka nożna, a w Gimnazjum Nr 2 klasa sportowa o profilu hokej na lodzie. W Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu  i w Gimnazjum Nr 2 w Nowym Targu naukę pobierało 
w 25 oddziałach 567 uczniów w klasach gimnazjalnych. 
W niepublicznej szkole podstawowej kształciło się średniomiesięcznie 62 uczniów, w tym 52 
gimnazjalistów. 
Wskaźniki organizacyjne właściwe dla szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych 
przez miasto Nowy Targ przedstawiono w tabeli nr 2. 
 
 
 
 



Tabela Nr 2. Wskaźniki organizacyjne.  
 

Wyszcz. Średnia liczba: 
Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2017/2018 

uczniów na 
oddział 

nauczycieli na 
oddział 

uczniów na 
oddział 

nauczycieli na 
oddział 

SP Nr 1* - - 24,50 2,60 
SP Nr 2 21,70 1,82 21,53 1,94 
SP Nr 3 17.53 2.04 16,57 2.00 
SP Nr 4 18,92 1,78 17,31 2,23 
SP Nr 5 22.03 1.77 21,65 1,74 
SP Nr 6 18,33 1,90 17,18 1,93 
SP Nr 11 21,50 1,81 21,45 1.84 
Razem: 20,65 1.83 20,62 1,95 
G Nr 2 22,64 2,52 21,90 2,69 
*w roku szkolnym 2016/2017 do Gimnazjum Nr 1 przekształconego w SP Nr 1 uczęszczało 469 uczniów, w 
20 oddziałach. Gimnazjum Nr 1 zatrudniało 49 nauczycieli. 

 
Organizacja działalności przedszkoli i szkół oparta była na przyjętych – zgodnie z przepisami 
i normami oświatowymi – arkuszach organizacyjnych, zatwierdzanych do końca m-ca maja 
roku poprzedzającego rok szkolny. Organizacja ta ulegała zmianie w trakcie roku szkolnego     
z uwagi na zmiany w stanie uczniów (konieczność podziału niektórych zajęć na grupy), czy 
realizację orzeczeń o niepełnosprawności uczniów co powodowało konieczność uruchamiania 
dodatkowych zajęć indywidualnych lub grupowych oraz obowiązek zatrudniania 
dodatkowych nauczycieli. W 2017/2018  na stan organizacji szkół podstawowych wpływ 
miała zmiana cyklu szkolenia. Szkoły te realizowały obowiązki wobec uczniów klas VII 
(wzrost liczby oddziałów szkół z 100 do 122 oddziałów, zmniejszyła się liczba klas „O” z 10 
do 9 oddziałów). Zmniejszyła się liczba klas gimnazjalnych z 37 do 25 oddziałów). Każdy 
rok szkolny jest inny w zakresie edukacyjnych i wychowawczych potrzeb uczniów. Na stan 
organizacyjny szkół w okresie sprawozdawczym oddziaływały artykułowane oczekiwania 
rodziców w zakresie  kształcenia specjalnego, tworzenia klas sportowych, realizacji zajęć 
świetlicowych czy dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, a także preferencje rodziców co do 
miejsca spełniania przez ich dzieci obowiązków szkolnych. Zmieniła się także nieznacznie 
tzw. „siatka godzin” dla poszczególnych oddziałów. We wszystkich szkołach zmniejszyła się 
średnia liczba uczniów w oddziale. Większa liczba etatów na oddział w SP Nr 2,SP Nr 4 jest 
wynikiem obowiązku zabezpieczenia w tych szkołach nauczycieli kształcenia specjalnego dla 
każdego z osobna ucznia wymagającego takiego kształcenia , a w SP Nr 11  zwiększonej 
liczby godzin zajęć dla funkcjonujących klas sportowych.  
 
III. Warunki nauki i pracy. 
 
Przedszkola i szkoły prowadzone przez miasto Nowy Targ funkcjonowały w 9 obiektach 
szkolnych. Stan bazy lokalowo – terenowej nie uległ w okresie sprawozdawczym 
zwiększeniu. Z uwagi na reformę szkolnictwa (korekta obwodów szkolnych i wydłużenie 
cyklu nauki ) oraz  zwiększającą się liczbę klas sportowych w roku szkolnym 2017/2018 
„odnowił się” problem bazy lokalowej w szkołach podstawowych do realizacji zajęć 
wychowania fizycznego. Potrzeby takie sygnalizowały Szkoły Podstawowe Nr 2 i Nr 11, 
gdzie istniejące sale gimnastyczne nie w pełni zabezpieczają potrzeby w wymiarze 
czasowym. W okresie sprawozdawczym w obiektach szkolnych miasta realizowane były 
remonty. W roku 2017 w przedszkolach i szkołach na inwestycje wydatkowano 84.869 zł         



(SP2- 47.584zł – adaptacja sali na pracownię chemiczną, SP4 - 12.054 zł – zakup stołu 
demonstracyjnego i P2 – 25.231 zł – wymiana oświetlenia sali lekcyjnych ), a w I półroczu 
2018 r. kwotę 18.839 zł (zakup inwestycyjny komputerów w SP6). Na remonty obiektów 
szkolnych szkoły i przedszkola w 2017r wydatkowały kwotę ponad 257.000 zł (SP2-8.205 zł, 
SP3- 23.716 zł, SP4 -38.500 zł, SP5-51.412 zł, SP6 -31.306 zł, SP11 – 47.460 zł, G1 – 23.412 
zł, G2 10.449 zł, P2-2.551, P-4 20.980 zł) .W ramach tych środków dokonano m.in. remontu 
sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1. W Szkole Podstawowej Nr 2 zrealizowano 
drobne naprawy i konserwacje. W Szkole Podstawowej Nr 3 dokonano naprawy oświetlenia 
sal ,naprawy instalacji wod-kan i kotłów. Naprawa ogrzewania i wentylacji oraz tablicy 
wyników w sali gimnastycznej była przedmiotem działań remontowych w Szkole 
Podstawowej Nr 4, a w Szkole Podstawowej Nr 5 dokonano naprawy kserokopiarki, remontu 
pomieszczenia gospodarczego, malowania sal, konserwacji kotłów gazowych. W Szkole 
Podstawowej Nr 6 przeprowadzono remont sal lekcyjnych, wymiany kamer monitoringowych 
i przystosowania pomieszczenia gospodarczego szkoły na szatnię oraz remontu świetlicy. 
Remont stolarki drzwiowej i wejścia do szkoły zrealizowano w Szkole Podstawowej Nr 11. 
W Przedszkolu Nr 4 wykonano malowania klatek schodowych, łazienki i szatni oraz jednej 
sali zajęć oraz remontu wyposażenia kuchni. W I półroczu 2018r.przedszkola i szkoły 
wydatkowały na remonty kwotę 14.294 zł.  
W roku 2017 Urząd Miasta Nowy Targ dokonał docieplenia ścian i stropów, wymiany 
stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Przedszkola Nr 2 w Nowym Targu (352.518 zł) oraz 
przygotował dokumentację projektową dotyczącą przekształcenia i adaptacji budynku 
Gimnazjum Nr 1 w Szkołę Podstawową Nr 1 (28.437zł). 
W 2018r. Urząd Miasta Nowy Targ dokonał modernizacji pionu kanalizacyjnego i remontu 
łazienek w Szkole Podstawowej Nr 11 (314.703 zł). 
Poczynione działania remontowe i organizacyjne we wszystkich przedszkolach i  szkołach 
miejskich, a także szkolenia miały swoje przeniesienie na poprawę warunków 
bezpieczeństwa. Nie unikniono jednak w tym okresie wypadków uczniów. W sumie 
odnotowano 44 lekkie wypadki, głównie związane ze  sposobem uczestnictwa uczniowi 
w  zajęciach sportowych. W ramach działań dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów 
i  pracowników szkół dokonywano przeglądów urządzeń w tym przeciwpożarowych. 
W  Szkole Podstawowej Nr 1 przygotowano dokumentację do przeprowadzenia w kolejnym 
roku szkolnym remontu systemu gaśniczego (instalacja hydrantów wewnętrznych). 
Przeprowadzano próbne alarmy szkoląc uczniów i nauczycieli w zakresie zachowań 
w  sytuacji zagrożeń  pożarowych i innych. W okresie sprawozdawczym  powołano 
koordynatorów ds. bezpieczeństwa. Dokonano analizy stanu organizacji dyżurów między 
lekcyjnych. Szkoły posiadały monitoring dający większą kontrolę w zakresie bezpieczeństwa. 
Na bieżąco realizowano wszystkie działania wynikające z obowiązku aktualizacji szkoleń bhp 
i organizowano szkolenia pracownicze doskonalące pracowników w wykonywaniu 
powierzonych im obowiązków. W Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 4 funkcjonował system kart 
wejściowych do obiektów szkolnych. Dla koordynacji działań i podniesienia jakości 
działalności szkół w zakresie bhp zatrudniono w Urzędzie Miasta Nowy Targ Inspektora 
ds.  BHP. Działanie to oprócz niewątpliwie poprawy jakości wymaganej dokumentacji 
szkolnej w zakresie bezpieczeństwa pozwoli na inne jeszcze zewnętrzne spojrzenie na stan 
bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół. W okresie sprawozdawczym poza 
doposażeniem w sprzęt i pomoce dydaktyczne w szkołach miasto Nowy Targ uczestniczyło 
w  rządowych programach doposażenia szkół w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. 
Doposażono za kwotę 6.000,00 zł gabinet usług przedmedycznych w Szkole Podstawowej 
Nr  3 w Nowym Targu. Zwiększono stan wyposażenia szkół w sprzęt multimedialny poprzez 
zakup za kwotę 93.284,00 zł tablic interaktywnych, projektorów krótkoogniskowych 
i  monitorów interaktywnych w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”. 



W  pogranie uczestniczyły wszystkie szkoły podstawowe z wyjątkiem Szkoły Podstawowej 
Nr 3, która nie mogła przystąpić do projektu z przyczyn technicznych. Pozyskano także 
środki finansowe w kwocie 72.000,00 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W 2017r. na doposażenie szkół i przedszkoli 
w pomoce dydaktyczne wydatkowano ogółem 210 483 zł, a w I półroczu 2018r. kwotę 38.908 
zł. 
 
IV. Kadra nauczycielska. 
 
Zdecydowana większość nauczycieli posiadała wyższe wykształcenie magisterskie, co 
obrazuje wykres nr 1. 
 
Wykres Nr 1. Poziom wykształcenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i 
szkołach prowadzonych przez miasto Nowy Targ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struktur
ę stopni 
awansu 
zawodo
wego nauczycieli przedstawiono wykresie nr 2. 
 
Wykres Nr 2 Struktura awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez miasto Nowy Targ. 
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W roku szkolnym 2017/2018 z uwagi na zmiany w systemie szkolnictwa obserwowano duże 
zmiany w zakresie miejsca zatrudnienia nauczycieli i stanu realizacji obowiązujących 
nauczycieli godzin zajęć z uczniami. W przypadku 14 nauczycieli zaszła konieczność 
uzupełniania przez nauczycieli obowiązującego ich tzw. pensum godzin w innych szkołach 
miasta. 
Średniomiesięczne wynagrodzenie nauczycieli na etat w ramach poszczególnych stopni 
awansu zawodowego na koniec 2017r. przedstawiono w tabeli nr 3. 
 
 
Tabela Nr 3. Średniomiesięczne wynagrodzenia nauczycieli. 
 

Stopień awansu Wynagrodzenie w 2016 Wynagrodzenie 2017 
Gwarantowane Osiągnięte Gwarantowane Osiągnięte 

Stażysta 2.717 2.717 2.753 2.753 
Kontraktowy 3.016 3.184 3.056 3.183 
Mianowany 3.913 4.002 3.964 3.964 
Dyplomowany 5.000 5.119 5.065 5.198 

 
 
Informację o wynagrodzeniach nauczycieli uzyskanych w ramach poszczególnych stopni 
awansu zawodowego przekazano w ustawowym terminie organowi stanowiącemu gminy, 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej i do poszczególnych  szkół. 
 
 
Miesięczne wynagrodzenie pracowników administracji w szkołach kształtowało się                
w przedziale od 2 500,00 zł do 3 624,00 zł ,intendentów w przedszkolach od 2 496,00 zł do 
2 520,00 zł, asystentów nauczycieli (nauczycieli na etatach administracyjnych) w przedziale 
od 2 600,00 zł do 3 360,00 zł ,a pracowników obsługi w przedziale od 2 100,00 zł do 
3 120,00 zł. 
 
Zgodnie z wymogami prawa organ prowadzący był organizatorem 7 postępowań 
egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W okresie 
sprawozdawczym dokonano 33 oceny pracy nauczycieli oraz 24 ocen dorobku zawodowego 
nauczycieli. Ocenę pracy wyróżniającą otrzymało 29 nauczycieli. Oceny dorobku 
zawodowego dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego były 
pozytywne. Na emerytury przeszło 11 nauczycieli, a 2 nauczycieli odeszło ze szkoły  w 
związku z reorganizacją. Z powyższych tytułów wypłacono odprawy w łącznej kwocie 
187 503,75 zł. 

 
 

V. Edukacyjne i wychowawcze efekty działań. 
 
 

Nie przeprowadzano w roku szkolnym 2017/2018 egzaminu na zakończenie szkoły 
podstawowej, bowiem w szkołach tych nie było jeszcze uczniów klas ósmych. 
Wyniki egzaminu na zakończenie gimnazjum przedstawiono w wykresach jak poniżej: 
 
 
 
 



Wykres Nr 3 
 
 

 
 
Wykres Nr 4 
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Wykres Nr 5 
 

 
Wykres Nr 6 
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Wykres Nr 7 
 

 
Wykres Nr 8 
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Nie jest właściwym bezpośrednie porównywanie wyników uczniów szkół z egzaminu 
gimnazjalnego bowiem odnoszą się one do zróżnicowanych możliwości uczniów. 
Niewątpliwym jest jednak bardzo dobry wynik uczniów nowotarskich klas gimnazjalnych 
z  języków obcych, a wynik Gimnazjum Nr 2 z języka niemieckiego predysponuje do 
najlepszych nie tylko w województwie małopolskim. Wyniki z języka polskiego, historii 
i  wos oraz przedmiotów przyrodniczych nieco lepsze osiągnęli uczniowie klas gimnazjalnych 
ze Szkoły Podstawowej Nr 1, ale za to uczniowie z Gimnazjum Nr 2 mogą pochwalić się 
nieco lepszym wynikiem z matematyki. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego nowotarskich 
szkół potwierdzają dobry poziom nauczania. W kolejnych latach szkolnych koniecznym 
będzie jednak dalsze doskonalenie procesu nauczania zwłaszcza w zakresie języka polskiego 
i  matematyki aby wyniki z egzaminu gimnazjalnego, a później egzaminu na zakończenie 
szkoły podstawowej były bardziej satysfakcjonujące. 
 
 
W okresie sprawozdawczym znaczna grupa uczniów uzyskała bardzo dobre wyniki w nauce, 
co było powodem uzyskana świadectw z wyróżnieniem i przyznania jednorazowych 
stypendiów za wyniki w nauce. Liczbę uczniów, którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem 
przedstawia tabela nr 4,a uczniów wyróżnionych stypendiami za wyniki w nauce tabela nr 5. 
 
Tabela Nr  4. Liczba uczniów, którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem. 
 
Wyszczególnienie Szkoła* 

SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP11 Razem G2 
Liczba 
uczniów 

50 120 46 35 133 24 170 578 29 

*dotyczy uczniów począwszy od klasy IV. 
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Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 34 % uczniów uprawnionych do takiego wyróżnienia. 
 
 
Tabela Nr 5.Liczba uczniów wyróżnionych stypendiami za wyniki w nauce. 
 
Wyszczególnienie Szkoła* 

 
SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP11 Razem G2 

Liczba 
uczniów 

15 13 5 6 13 5 12 69 12 

*dotyczy uczniów począwszy od klasy IV. Liczba stypendiów za wyniki w nauce ograniczona była limitem 
środków finansowych. 
 
 
Szkoły nadal borykały się z problemami wychowawczymi uczniów. Stan w przedmiotowym 
zakresie wyrażony w postaci ocen z zachowania przedstawiono w tabeli nr 7,a poprzez 
udzielone uczniom kary w tabeli nr 6.  
 
 
 
 
 
Tabela Nr 6. Ocena ze sprawowania (zachowania). 
 

Szkoła Zachowanie 
(liczba uczniów) 
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SP 1 2 52 45 87 103 61 350 
SP 2 - 20 24 61 125 116 346 
SP 3 - 4 12 25 44 53 138 
SP 4 - 5 8 35 55 28 131 
SP 5 - 3 35 99 115 99 351 
SP 6 2 3 18 18 38 20 99 
SP 11 1 12 43 101 180 111 448 
Razem 5 99 185 426 660 488 1863 
G 2 - 9 32 54 82 64 241 

 
Oceny z zachowania bardzo dobre i wyróżniające uzyskało 61 % uczniów podlegających tej 
ocenie. 
 
 
Tabela Nr 7. Liczba udzielonych kar. 
 



Wyszczególnienie Szkoła 
 
SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP11 Razem G2 

Liczba 
uczniów 

13 - - - 1 - 5 19 - 

 
 
W ramach działań wychowawczych szkoły składały wnioski o wsparcie ich poczynań przez 
sąd rodzinny (SP3- 2 wnioski,SP11- 7 wniosków,G2 – 5 wniosków oraz 15 wniosków do 
kuratorów sądowych), współpracowały z Policją i Miejską Komisją ds. Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi i Narkomani oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną i Małopolskim 
Kuratorem Oświaty. 
 
 
W roku szkolnym 2017/2018 zabezpieczono – oprócz środków na realizację zajęć 
wynikających z programów nauczania w poszczególnych klasach – środki finansowe na 
realizację dodatkowych zajęć wynikających z ujawnionych zindywidualizowanych 
problemów edukacyjnych wynikających z opinii, orzeczeń stosownych podmiotów. Rodzaje 
zajęć i liczbę uczniów uczestniczących w poszczególnych zajęcia przedstawiono 
w  tabeli  nr 8. 
 
 
 
 
Tabela Nr  8. Rodzaje zajęć i liczba uczniów na zajęciach dodatkowych.  
 
 
Rodzaj zajęć 

 
SP1 

 
SP2 

 
SP3 

 
SP4 

 
SP5 

 
SP6 

 
SP11 

 
Razem 

 
G2 

 
Ogółem 

naucz. indywid. 2 2 2 - 3 - - 9 1 10 
rewalidacyjne 3 8 10 8 1 - - 30 3 33 
terapeutyczne 21 194 - - 34 - - 249 34 283 
wyrównawcze 74 145 58 25 72 26 95 495 49 544 
logopedyczne 23  15 35 51  48 172 - 172 
dla uczniów 
powracających z 
zagranicy 

- - -  - - - - - - 

dla dyslektyków - -  - - - - - - - 
kompensacyjno-
korekcyjne 

77 - 35 - - - 96 208 - 208 

rozwijające 
uzdolnienia 

83 44 42 23 36 27 48 303 68 371 

rozwijające 
umiejętności 

12 40 30 24 11 45 - 162 52 214 

gimnastyki kor. - - 33 - - - - 33 - 33 
Inne (12p. 
sportowe, 
teatralne, 
językowe itd.) 

- - 120 24 84 32 - 260 32 292 

Razem 295 433 345 139 292 130 287 1921 239 2160 
 



 
W ramach tzw. świetlic profilaktycznych realizowano łącznie w 97 grupach zajęcia 
wyrównawcze, rewalidacyjne, terapeutyczne, rozwijające umiejętności i uzdolnienia dla 757 
uczniów (SP Nr 1 – 20 grup, 98 uczniów, SP Nr 2 – 17 grup, 195 uczniów, SP Nr 3 – 5 grup, 
50 uczniów, SP Nr 4 – 9 grup, 48 uczniów, SP Nr 5 – 17 grup, 127 uczniów, SP Nr 6 – 13 
grup, 120 uczniów, SP Nr11 – 10 grup, 74 uczniów, G Nr 2 – 6 grup, 45 uczniów). 
 
 
Efektem różnego rodzaju działań dydaktycznych, w tym nie wymagających zaangażowania 
finansowego były nie tylko wyniki w nauce, ale również bardzo duża aktywność uczniów i 
nauczycieli szkół w rożnych kampaniach, akcjach, zawodach czy programach, w 
szczególności w zakresie ekologii, regionalizmu językoznawstwa, profilaktyki prozdrowotnej 
oraz sztuki, a także aktywny udział i ich osiągnięcia w różnego rodzaju zawodach sportowych 
i konkursach. Uczniowie szkół prowadzonych przez miasto Nowy Targ byli finalistami lub 
laureatami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora 
Oświaty. Osiągnięcia te zobrazowano w tabeli nr 9 
 
Tabela Nr 9. Osiągnięcia w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty. 
 

Szkoła Nazwa konkursu Liczba 
uczniów/uczennic 

finalistów/laureatów 
SP Nr 5 Małopolski Konkurs Matematyczny. 1 

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego. 2 
SP Nr 11 Małopolski Konkurs Języka Angielskiego. 1 

XXIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny ”Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-
1922. O niepodległości i granice Rzeczypospolitej”. 

4 

Małopolski Konkurs Matematyczny. 1 
Wojewódzki Konkurs Recytatorski Echa Poetica. 1 
Małopolski Konkurs Humanistyczny. 1 

G Nr 2 Małopolski Konkurs Matematyczny 1 
Małopolski Konkurs Języka Angielskiego. 1 
Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego 2 

 
 
Inne bardziej znaczące sukcesy uczniów w konkursach rangi co najmniej wojewódzkiej 
przedstawia tabela nr 10.  
 
Tabela Nr 10. Inne znaczące osiągnięcia uczniów. 
 

Szkoła Nazwa konkursu Osiągniecie  
uczniów /uczennic 

SP Nr 1 Wojewódzkie zawody w unihokeju chłopców 1 miejsce drużynowo 
Małopolska Gimnazjada –tenis stołowy dziewczęta 3 miejsce 

indywidualnie 
Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
Snowboard 

3 miejsce drużynowo 

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Panda 1 wyróżnienie 



Konkurs Piosenki Angielskiej 1 i 2 miejsce 
indywidualnie 

Konkurs Piosenki „Śpiewaj Panu” 1 miejsce 
indywidualnie 

Konkurs Plastyczny „Moje inspiracje Muzyczne” 1,2,3 miejsce i 
wyróżnienie 

Konkurs Plastyczny „ Chopinalia” Grad Prix,1,2,3 miejsce 
indywidualnie 

Konkurs piosenki „wygraj sukces” 1 miejsce, wyróżnienie 
indywidualnie 

Festiwal Piosenki Żywiec 1 miejsce 
indywidualnie 

Konkurs Piosenki Katowice 1  miejsce 
indywidualnie 

Konkurs Muzyczny „ Stabat Mater ” 2 miejsce 
indywidualnie 

Konkurs Plastyczny „Kartka Świąteczna” 1 miejsce, wyróżnienie 
indywidualnie 

Konkurs Kolęd 1 miejsce 
indywidualnie 

SP Nr 2 Międzynarodowy Konkurs Programistyczny 
„BALTIE”. 

1 finalista 
indywidualnie 

XXIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. 
Majora Marka Gajewskiego. 

1 laureat 

Małopolski Konkurs Prac Matematycznych. 2 laureatów 
Mistrzostwa Polski Unihokeju- juniorek młodszych. 1 miejsce-drużyna 
Mistrzostwa Polski Unihokeju- juniorek starszych. 1 miejsce-drużyna 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Orzeł biały”. 1 miejsce i 

2wyróżnienia 
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny. 6 wyróżnień 

SP Nr 3 Konkurs Logicznego Myślenia (Matematyczny). 3 finalistów 
SP Nr 4 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ”Stok nie jest dla 

bałwanów”. 
2 wyróżnienia 

Wojewódzki Konkurs Literacki „Na Tatrzańskim 
szlaku”. 

1 miejsce 

XIII Przegląd Pieśni Patriotycznej 
”Niezłomni…,Niepokorni…,Wyklęci…” 

3 miejsce, 
indywidualnie i 
zespołowo 

SP Nr 5 Małopolski Konkurs Prac Matematycznych. 1 miejsce 
Krakowska Matematyka. 1 miejsce 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Orzeł biały”. 1 wyróżnienie 
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 
„Żaczek”. 

17 wyróżnień 

Małopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej –
Snowboard. 

2 miejsce drużyna 

Małopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 
Narciarstwo Alpejskie. 

3 miejsce 

Małopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Tenis 
stołowy, X Memoriał Andrzeja Grubby. 

5 miejsce 



SP Nr 6 XVLI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej 
turystyczno-krajoznawczy 

8 miejsce drużyna 

Małopolskie Mistrzostwa w Pływaniu 4 i 6 miejsce 
indywidualnie 

Mistrzostwa Polski w Tenisie stołowym  3 miejsce 
indywidualnie 

Mistrzostwa Polski w Unihokeju 1 uczeń w drużynie 4 
miejsce 

SP Nr 11 Małopolskie Igrzyska Dzieci w czwórboju 
lekkoatletycznym. 

5 miejsce drużyna 

Małopolskie Igrzyska Dzieci  w pływaniu. 2 uczniów1 miejsce 
3 uczniów miejsca  
od 4 do 7 
2 uczniów miejsca od 
10-20 

Małopolskie Igrzyska Dzieci 
 w szóstkach piłkarskich. 

3 miejsce drużyna 

Mistrzostwa Polski Żaka hokej na lodzie. 2 miejsce –drużyna 
Konkurs Odyseja Umysłu. Drużyna –finał krajowy 
Konkurs  przedmiotowy ”Pingwin Matematyczny.” 1 leaureat,1 finalista 
Wojewódzki Konkurs „Zwierzęta TPN”. 2 uczniów – 4 miejsce 
Konkurs literacki „Na tatrzańskim szlaku”. 2 miejsce 
28 Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego. 1finalista 
Międzynarodowy Konkurs „Kangur 
Matematyczny”. 

9 wyróżnień 

G Nr 2 Konkurs „Gdy pytasz czym Ojczyzna jest” 2 laureatów 
Konkurs „Małopolskie dyktando 
niepodległościowe” 

1 laureat 

Olimpiada wiedzy o Janie Pawle II 1 laureat 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej –Unihokej 1 miejsce –drużyna 
Mistrzostwa Polski –Hokej na lodzie –młodziki 1 miejsce w drużynie 
Gimnazjada –Koszykówka dziewcząt IV miejsce –drużyna 
Mistrzostwa Świata Juniorów- Unihokej IV miejsce -1 uczennica 

w drużynie 
 
Wskazane powyżej i inne jeszcze osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2017/2018 były 
wynikiem bardzo dobrej współpracy w procesie kształcenia i wychowania  pomiędzy 
uczniami i ich rodzicami oraz nauczycielami szkół. Jakość pracy nauczycieli stała u podstaw 
wielu nagród dyrektorskich, oraz 27 nagród przyznanych przez Burmistrza Miasta Nowego 
Targu. 
 
Przedszkole Nr 2 realizowało innowacje pedagogiczną w zakresie edukacji ekologicznej, 
brało udział w projekcie „Uwaga Alarm Smogosmok”, zwyciężyło w II edycji 
Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Przyjaciel Przyrody”, zorganizowało 
V  edycję konkursu plastycznego „Żyj z przyrodą w zgodzie”, uczestniczyło 
w  Międzynarodowy Konkursie Twórczości Plastycznej, a także uzyskało certyfikat „Kubuś 
Przyjaciel Natury”. Dzieci tego przedszkola uczestniczyły też w akcjach charytatywnych 
„Pola Nadziei”, ”Dzieło na Misji” oraz wielu innych konkursach plastycznych. Wspólnie 



z  innymi przedszkolami Przedszkole Nr 2 było współorganizatorem  2 koncertów w MOK 
pt.: ”Dziecięce kolędowanie” i „Dzieci dzieciom”. 
 
Przedszkole Nr 4 było głównym organizatorem koncertów w MOK pt. ”Dziecięce 
kolędowanie” i „Dzieci dzieciom”. Wychowankowie przedszkola mieli możliwość 
uczestnictwa w projektach „Czyste powietrze wokół nas”, „Czysta Małopolska”, ”Mamo tato 
wolę wodę” ‘ERASMUS PLUS – Przedszkolach mały obywatel świata”, „Światowy Dzień 
Jamy Ustnej”. W przedszkolu zbierano surowce wtórne. Ważnym przedsięwzięciem 
edukacyjnym zrealizowany w był projekt „Uczymy dzieci programować”. Dzieci przedszkola 
uczestniczyły też w różnych konkursach m.in. recytatorsko-ortograficznym „wierszyki 
łamiące języki”, ”Ozdoby świąteczne”, ”Góra grosza”, „Matka w oczach dziecka”. 
 
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami gimnazjalnymi swoją aktywność szkolną 
przejawiali w wielu dziedzinach. W ramach przedsięwzięć ekologicznych uczestniczyli w 
zbiórkach surowców wtórnych, zorganizowali także spektakl ekologiczny pt. ”Tropiciele”. 
Uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczyli w spotkaniu z Rzecznikiem Praw Konsumenta, 
przedstawicielami i podopiecznymi Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z  Upośledzeniem Umysłowym w Nowym Targu „Chatka”, zorganizowali XI Wieczornicę 
Pieśni Patriotycznych. Szkoła brała udział  z sukcesami w takich projektach jak: ”Dzień 
misyjny”, ”Ogólnopolski Konkurs Piosenki Angielskiej”, ”Pola Nadziei”, czy „Wygraj 
sukces”. W szkole działał wolontariat realizujący wsparcie potrzebującym w Afryce. Stałym 
przedsięwzięciem o charakterze historyczno-patriotycznym były wycieczki uczniów szkoły 
do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. 
 
W Szkole Podstawowej Nr 2 zorganizowano „Festyn Zdrowia”, realizowano projekt UNICEF 
pt. ”Wszystkie kolory świata”, zorganizowano wieczornicę patriotyczną z okazji Odzyskania 
Niepodległości, ”Opłatek Maltański”, uczestniczono w przedsięwzięciu harcerskim 
„Betlejemskie światełko Pokoju” i „Nowotarskiej Kweście”. Bardzo duży katalog 
przedsięwzięć dotyczył działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani (m.in.” 
III Elementarz czyli program 7 kroków”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”),bezpieczeństwa 
(„Bezpieczeństwo na drodze”, „Odblaskowa szkoła”, „Bezpieczeństwo w Internecie”, 
Kampania 19 dni przeciw przemocy dzieci i młodzieży…) ,zdrowia („Nie pal przy mnie 
proszę”, „Czas na zdrowie”), ekologii („Czyste powietrze wokół nas”).Wśród działań były  
przedsięwzięcia na rzecz ujawniania talentów uczniów. Szkoła organizowała półkolonie 
„Zima w mieście” i ”Lato w mieście”. 
 
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 uczestniczyli w akcji charytatywnej „Góra Grosza”, 
”Odwiedź seniora na święta”, prozdrowotnej pt. „Pola  nadziei”, ”Już pływam”, ”Jeżdżę z 
głową”. W Szkole zorganizowano miejski konkurs ortograficzny, jesienny rajd rowerowy, 
przedsięwzięcie pt. „Wieczornica Bożonarodzeniowa”, „Dzień Papieski” i zlot szkół im. Jana 
Pawła II. Wśród przedsięwzięć realizowanych w tej szkole wymienić należy także warsztaty i 
kursy językowe, konkurs kolęd, konkurs pieśni patriotycznych, warsztaty z twórcami 
ludowymi, a także udział w projekcie pt. ”Dzień Europejski”. W okresie sprawozdawczym 
szkoła uzyskała certyfikat „ Szkoła Młodych Patriotów”. 
 
W Szkole Podstawowa Nr 4 uczniowie uczestniczyli w programie pt.” III Elementarz czyli 
program 7 kroków”, akcji pt. ”Mleko z klasą” i „Owoce i warzywa w szkole”, ”Odblaskowa 
Szkoła”, ”Szkoła promująca bezpieczeństwo”, ”Trzymaj formę”. Uczniowie szkoły 
zdobywali wiele nagród i wyróżnień na różnego rodzaju konkursach plastycznych, 



recytatorskich, poetyckich. Uczestniczyli też w zbiórkach surowców wtórnych oraz zawodach 
sportowych. Uczniowie redagowali szkolną gazetkę. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 5 zrealizowała bardzo szeroki program działań w zakresie profilaktyki 
antyalkoholowej, antynarkotykowej(III Elementarz czyli program 7 kroków”, „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”),prozdrowotnej („Nie pal przy mnie proszę”, ”Trzymaj formę”), 
ekologicznej(„Czyste powietrze wokół nas”, zbiórka plastikowych zakrętek, zbiórka 
makulatury „Powietrze bez śmieci”). Uczniowie  szkoły uczestniczyli w bardzo dużej liczbie 
w różnego rodzaju przedsięwzięciach i konkursach przedmiotowych (laureaci konkursów 
ortograficznych, językowych). Szkoła organizowała półkolonie „Zima w mieście”  i ”Lato w 
mieście”. 
 
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 organizowali lub uczestniczyli w przedsięwzięciach 
ekologicznych: Ekologiczny Piknik Podhalański Recyklingu, projektach: „Zbieraj baterie”, 
„Sprzątaj świat” oraz „Wiosenna akcja sprzątamy swoje miasto”. Realizowali zadania 
w  ramach programów prozdrowotnych: „Dbamy o zęby”, „Niesamowity Świat Higieny Jamy 
Ustnej”, „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”, ”Biegu po zdrowie” oraz ‘Trzymaj formę”. 
W  zakresie regionalizmu i religii uczestniczyli w konkursie recytatorskim „Strofy 
o  ojczyźnie”, konkursie poezji religijnej „Pierścień św. Kingi”. W szkole realizowano projekt 
wychowawczy „Moje miasto Nowy Targ”, „Czytać każdy może”, „Mieć wyobraźnię 
miłosierdzia” oraz  „Odblaskowa szkoła”. Uczniowie wzięli udział w spektaklu z raperem 
„Pax”, żołnierzami Straży Granicznej, zorganizowali i uczestniczyli w rajdzie rowerowym 
oraz współorganizowali uroczystości 50 lecia szkoły. 
 
Przedsięwzięcia i sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 związane są z realizacją 
programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomani (III 
Elementarz czyli program 7 kroków”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, teatr „Wspomnienia 
narkomanki”),profilaktyki prozdrowotnej (Znajdź właściwe rozwiązanie),bezpieczeństwa 
(„Akademia Bezpiecznego Puchatka”),a także innowacyjnym programem nauczania języka 
angielskiego. Niezliczona liczba sukcesów popularnej „11” wynika z udziału uczniów 
w  różnej rangi zawodach uczniów klas sportowych w zakresie pływania, piłki nożnej, hokeja 
na lodzie. Uczeń tej szkoły uzyskał stypendium Wojewody Małopolskiego w ramach 
Regionalnego Programu Stypendialnego. Uczniowie szkoły zbierali  surowce wtórne, uczyli 
się tolerancji dla osób niepełnosprawnych, organizowali i uczestniczyli w takich 
przedsięwzięciach jak szkolna akcja pt. ”Uwolnij książkę”, ”Kolorowe wakacje”, 
pokonkursowa wystawa Cogito Ergo Sum, konkursie „100 lat Fatimie”, ”Polska moja 
ojczyzna”, „Najpiękniejsza choinka”, „Pisanka Wielkanocna, ”Wielkanocne zwierzątko”, 
a  także konkursie języka angielskiego, konkursie artystycznym pt.: „Anioł 
Bożenarodzeniowy”. Uczniowie redagowali gazetkę „Szkolne echo”. Szkoła organizowała 
półkolonie „Zima w mieście”  i ”Lato w mieście”. 
 
W roku szkolnym Gimnazjum Nr 2 realizowało  programy: „Archipelag skarbów”, 
”Zachowaj Trzeźwy Umysł”, ”19 dni przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży”, 
spektakl profilaktyczny „Wspomnienia narkomanki”, program zdrowotny w zakresie 
prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa: 
„Trzymaj formę” Przeprowadzono także zajęcia profilaktyczne z zakresu zagrożeń i skutków 
wynikających z sięgania po środki psychoaktywne oraz w zakresie cyberprzemocy. W ramach 
przedsięwzięć szkolnych były również organizowane konkursy piosenki angielskiej, konkurs 
o krajach anglojęzycznych, spektakl w języku angielskim „Beaty is a Beast”, konkurs 



profilaktyczny „Stanowczo nie’, międzyszkolny konkurs z fizyki oraz mistrzostwa szkoły 
w  koszykówce, piłce nożnej i unihokeju. 
Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez miasto uczestniczyły w projekcie nauki 
jazdy na nartach biegowych i zjazdowych pt. ”Jeżdżę z głową”. 
Przy realizacji programów edukacyjnych i wychowawczych wszystkie szkoły korzystały          
z wsparcia PPIS w Nowym Targu, Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu , Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowym Targu ,Policji w Nowym Targu, PPSP w Nowym Targu 
Agencji Rynku Rolnego, Urzędu Miasta w Nowym Targu i wielu innych organizacji                
i instytucji. 

Przedszkola i szkoły prowadzone przez miasto Nowy Targ  obsługiwane były               
w zakresie działalności finansowej przez Miejskie Centrum Usług Wspólnych                         
w Nowym Targu. Wsparcia organizacyjnego udzielały także wydziały Urzędu Miasta           
Nowy Targ. 

 
 

VI. Inne działania wspomagające uczniów. 
 
Oprócz finansowania statutowej działalności przedszkoli i szkół w okresie sprawozdawczym 
realizowano obowiązki gminy w zakresie finansowego wsparcia uczniów w formie 
stypendiów szkolnych, udzielano wsparcia lub realizowano dowóz uprawnionych uczniów do 
szkół, wspomagano nauczycieli emerytów i rencistów w ich problemach zdrowotnych oraz 
pracodawców szkolących uczniów młodocianych. Informacje statystyczne w przedmiotowym 
zakresie zawarto w tabeli nr 11. 
 
Tabela Nr 11.Wsparcie uczniów w formie pomocy dydaktycznych, dowożenia oraz 
pracodawców. 
 
Lp Wyszczególnienie  Liczba 
1. Liczba udzielonych stypendiów szkolnych. 232 
2. Kwota wypłaconych stypendiów szkolnych w zł. 235 738  
3. Liczba uczniów, którzy uzyskali pomoc w ramach programu 

„Wyprawka szkolna”. 
100 

4. Kwota przekazana w ramach programu „Wyprawka szkolna” w 
z 

31.965 

5. Kwota przekazanych środków na zakup podręczników (kl. I-VII) 
– w zł. 

430 604 

6. Liczba pracodawców, którym udzielono wsparcia- refundacji 
kosztów szkolenia młodocianych uczniów. 

30 

7. Kwota refundacji z Funduszu Pracy – zwrot kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników – w zł. 

264 694 

8. Liczba uczniów dowożonych do szkół na koszt miasta. 127 
9. Liczba emerytów, nauczyciel objętych pomocą zdrowotną. 49 
 
 
Obowiązek dowożenia uczniów do szkół realizowano m.in. poprzez zorganizowany transport 
uczniów do szkół oraz refundację rodzicom uczniów poniesionych wydatków z tego tytułu.  
W ramach zwrotu kosztów szkolenia młodocianych uczniów, szkolenie uczniów w różnych 
zawodach, co przedstawiono poniżej w wykresie nr 9: 
 
 



Wykres Nr 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aktualny stan prawny nie daje gminie uprawnień w zakresie kształtowania polityki szkolenia 
w zawodach w aspekcie lokalnych potrzeb. 
Programem „Podręczniki” objęci byli uczniowie ze szkół prowadzonych przez miasto,  
niepublicznej szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzonych 
przez Powiat Nowotarski. 
 
W okresie sprawozdawczym pozyskano wsparcie z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na 
program „Wyprawka szkolna” w kwocie 31 935,00zł, stypendia szkolne w kwocie 
205 205,00zł, oraz program „Podręczniki” w kwocie 430 604,00 zł. Na pomoc zdrowotną dla 
emerytów i rencistów byłych nauczycieli wydatkowano  w 2017r. kwotę 28 600,00 zł (do 
końca m-ca sierpnia 2018r. kwotę 13 600 ,00zł).  
 
Tak jak w latach poprzednich uczniowie szkół uzyskiwali też pomoc w zakresie dożywiania 
poprzez refundację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu świadczonych im 
posiłków w stołówkach szkolnych. Stołówki prowadzone przez osoby fizyczne 
funkcjonowały na rzecz wszystkich szkół. 
 
Ważnym zadaniem Urzędu Miasta były działania w ramach obowiązku kontroli spełniania 
obowiązku szkolnego i nauki. W okresie sprawozdawczym na wniosek szkół gminnych i 
powiatowych podjęto 25 interwencji, zobowiązując rodziców do wykonywania obowiązku 
zapewnienia uczestnictwa ich dzieci na zajęciach szkolnych. W okresie sprawozdawczym nie 
było potrzeby nakładania na rodziców wynikających z przepisów prawa kar. 
 
Proces edukacji i wychowania w szkołach wspomagany był przez wydzielone w budżecie 
miasta środki na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli. W 2017r. na ten cel wydatkowano 
kwotę 121 947,00 zł, a w 2018r. (do końca m-ca sierpnia ) kwotę 47 622,00 zł. 
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W 2017r. na działalność w zakresie edukacji wydatkowano ogółem z budżetu miasta Nowy 
Targ kwotę 34 910 560,00 zł ,w tym kwotę 4 931 248,00 zł  na funkcjonowanie przedszkoli 
niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego. Szczegółowe 
sprawozdanie z wykonania wydatków oświatowych w ramach sprawozdania z wykonania 
budżetu miasta Nowy Targ za 2017r. 
 
 
VII. Nadzór. 
 
 
Rok szkolny 2017/2018 był okresem wprowadzania bardzo dużej liczby nowych przepisów 
prawa regulujących funkcjonowanie szkolnictwa. Działania przedszkoli i szkół podlegały 
zgodnie z wymogami prawa nadzorowi organu prowadzącego i organu nadzoru 
pedagogicznego. W roku szkolnym 2017/2018 Urząd Miasta Nowy Targ przeprowadził 
łącznie 12 kontroli. Dotyczyły one prawidłowości informacji o stanie dzieci w przedszkolach, 
w aspekcie udzielanej dotacji i stanu bezpieczeństwa urządzeń szkolnych ogólnego użytku 
zlokalizowanych na terenach szkolnych. Nie stwierdzono większych uchybień. W okresie 
sprawozdawczym Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie za pośrednictwem pracowników 
Oddziału w Nowym Targu przeprowadził 4 kontrole. Zestawienie przeprowadzonych 
czynności kontrolnych organu nadzoru pedagogicznego przedstawiono w tabeli nr 12. 
 
 
 
Tabela Nr 12 Czynności kontrolne organu nadzoru pedagogicznego. 
 
Lp. Szkoła Czasookres 

kontroli 
Temat kontroli Ustalenia 

1. Przedszkole 
Nr 2 

27.10.2017 Organizacja pracy 
przedszkola. 

2 zalecenia, przestrzeganie 
przepisów dotyczących liczby 
dzieci w oddziale, oraz zasad 
zmiany ustaleń arkusza 
organizacyjnego. 

2. SP Nr 3 21.06.2018 Organizacja pracy 
szkoły. 

1 zalecenie, zapewnienie takiego 
rozkładu zajęć by uczniowie 
mogli korzystać z zajęć 
dodatkowych. 

3. SP Nr 4 20.06.2018 Zapewnienie 
warunków i organizacji 
kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych 

4 zalecenia związane ze 
sposobem ustalania form 
pomocy dla uczniów.  

4. SP Nr 11 19.04.2018 Organizacja oddziałów 
sportowych. 

1 zalecenie, ustalenie 
równomiernego w tygodniu 
rozkładu godzin zajęć dla 
uczniów. 

 
W roku szkolnym 2017/2018 wprowadzono i realizowano wspólne narady szkoleniowe  
prowadzone przez Kuratorium Oświaty i Wydział Oświaty Urzędu Miasta Nowy Targ. 
 
W okresie sprawozdawczym działania miasta w zakresie wsparcia edukacji były przedmiotem 
kontroli Najwyższej Izby Kontroli (opieka zdrowotna uczniów) oraz Urzędu Wojewódzkiego 



w Krakowie (prawidłowość wydatkowania przyznanej dotacji). Nie stwierdzono 


