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I. Podstawa prawna.

Zgodnie z dyspozycją art.11 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe
(Tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz.1148 ze zm.) organ stanowiący gminy składa w terminie do
31 października informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny,
w tym o  wynikach  egzaminów ośmioklasistów i  nadzoru  pedagogicznego,  realizowanego
przez kuratora oświaty.

II. Zakres zadań realizowanych przez gmin.
 

Katalog  zadań  gminy  w  zakresie  oświaty  jest  bardzo  szeroki.  Zadania  gminy
w  oświacie wynikają z wielu przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 grudnia
2016r.Prawo oświatowe, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające Prawo
oświatowe (Dz.  U z  2017r  poz.60  ze  zm.),  ustawy z  dnia  7  września  1990r.  o  systemie
oświaty  (Tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2019r.poz.1481  ze  zm.),  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.
O  samorządzie  gminnym  (Tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2019r.poz.506  ze  zm.),  ustawy  z  dnia
26  stycznia 1982r.Karta Nauczyciela (Tekst jedn. Dz. U. z 2018r.poz.967), ustawy z dnia
o  27  października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U z 2017r.poz.2203) oraz
aktów  wykonawczych  do  tych  i  innych  ustaw.  Przedszkola  i  szkoły  są  obiektami
budowlanymi, zakładami pracy stąd podlegają także wielu przepisom o charakterze ogólnym.

Nadrzędnym obowiązkiem gminy wynikającym z przepisów ustawy Prawo oświatowe
jest zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych. W ramach tego
obowiązku do zadań gminy należy między innymi:

1) tworzenie sieci przedszkoli i szkół podstawowych, zgodnie z potrzebami lokalnej 
społeczności,
2) ustalanie granic obwodów szkolnych, zasad rekrutacji do przedszkoli i szkół
3) określanie struktury organizacyjnej przedszkoli i szkół na kolejne lata szkolne,
4) zapewnianie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych 
 warunków nauki, wychowania i opieki,
5) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętej kształceniem specjalnym,
6) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych 
7) zapewnienie obsługi administracyjno-księgowej,
8) wyposażanie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 
 zadań przedszkoli i szkół.

Gmina wykonuje bardzo duży katalog zadań związanych ze statusem nauczyciela, w tym:
1) obowiązki pracodawcy wobec dyrektorów szkół,
2) zadania związane z oceną pracy dyrektorów,
3) zadania w ramach statusu i awansu zawodowego nauczycieli,



4) zadania w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
5) zadania w zakresie pomocy zdrowotnej i spraw socjalnych dla byłych nauczycieli
6) zadania w zakresie wynagradzania nauczycieli.
Ważnym  obowiązkiem  gminy  są  zadania  na  rzecz  uczniów  i  ich  rodziców  m.in.

związane  z  kontrolą  obowiązku  nauki,  dowozem  uprawnionych  uczniów  do  szkół,
budowaniem  systemów  motywacyjnych  dla  uczniów  i  nauczycieli,  wsparcia  uczniów
w  sprawach socjalnych, zdrowotnych i dla zwiększenia efektów w procesie nauczania oraz
wychowania.

 Innym  jeszcze  obowiązkiem  gminy  jest  wsparcie  pracodawców  w  szkoleniu
młodocianych pracowników czy finansowe wsparcie przedszkoli i szkół prowadzonych przez
osoby fizyczne i prawne niebędące j. s. t. oraz prowadzenie wymaganych rejestrów takich
placówek oświatowych.

III. Sieć przedszkoli i szkół.

Zadania oświatowe gminy w zakresie wychowania przedszkolnego i kształcenia na
poziomie  szkoły  podstawowej  w  roku  szkolnym  2018/2019  realizowały  2  publiczne
przedszkola  i  7  szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  miasto  Nowy  Targ  oraz
1  niepubliczny punkt  przedszkolny,  7  niepublicznych przedszkoli  i  1  niepubliczną  szkoła
podstawowa  o  uprawnieniach  szkoły  publicznej.  W  szkołach  podstawowych  realizowano
ośmioletni cykl nauki oraz naukę w klasach III dla uczniów zlikwidowanych gimnazjów. 

Stan  sieci  placówek  wychowania  przedszkolnego  w  stosunku  do  roku  szkolnego
2017/2018  uległ  zmniejszeniu  o  1  niepubliczny  punkt  przedszkolny,  a  sieci  szkół  o  1
placówkę w związku z zakończaniem działalności Gimnazjum Nr 2 w Nowym Targu. W roku
szkolnym 2018/2019 nie uruchomiono nowych placówek oświatowych w zakresie właściwym
dla zadań oświatowych gminy. 

Lokalizacja szkół zasadniczo odpowiada zapotrzebowaniu mieszkańców, chociaż nie
eliminuje to występującego w znikomym zakresie problemu dowożenia uczniów do szkół na
koszt gminy oraz różnego „obciążenia” budynków szkół.

Z usług przedszkolnych na terenie gminy korzystało średniomiesięcznie 987 dzieci, w
tym 337 w przedszkolach publicznych. Ponadto 60 dzieci zamieszkałych w Nowym Targu
korzystało z usług przedszkolnych w ościennych gminach. Do nowotarskich publicznych i
niepublicznych przedszkoli uczęszczało 65 dzieci z różnych gmin powiatu nowotarskiego, w
szczególności z Gminy Nowy Targ.

W dwóch przedszkolach samorządowych zatrudniano 38 nauczycieli na 31.34 etatach
oraz  28 pracowników administracji  i  obsługi  na  25.92 etatach.  Przedszkola  samorządowe
zlokalizowane są na obrzeżach miasta, dysponują w miarę dobrą infrastrukturą rekreacyjno-
zabawową.  W  ramach  swojej  działalności  świadczą  usługi  edukacyjno-  wychowawczo-
opiekuńcze i żywieniowe. W Przedszkolu Nr 4 prowadzono dodatkowo zajęcia w zakresie
wczesnego wsparcia rozwoju dziecka dla 5 dzieci, w wieku do 3 lat.

Stan  uczniów,  oddziałów  i  zatrudnienia  nauczycieli  w  szkołach  podstawowych
prowadzonych przez miasto Nowy Targ w okresie sprawozdawczym przedstawiono w tabeli
nr 1.



Tabela Nr 1.  Stan uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych
na koniec roku szkolnego  2018/2019.

Wyszczególnie
nie

Liczba uczniów Liczba oddziałów Stan nauczycieli

Ogółem w tym klas
”O”

Ogółem w tym
klas ”0”

etaty osoby

SP1 386 20 16 1 43.40 58
SP2 593 22 28 1 60.12 64
SP3 298 16 15 1 32.99 42
SP4 317 38 18 2 35.56 44
SP5 540 21 27 1 47.36 51
SP6 200 8 12 1 24.88 30
SP11 944 39 43 2 85.50 91

Razem: 3278 164 159 9 329.81 380

W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonowało 6 klas III gimnazjalnych (165 uczniów), a w
Szkole  Podstawowej  Nr  11,  4  klasy  III  gimnazjalne  (109  uczniów).  Zajęcia  w  klasach
sportowych prowadzone były w Szkole Podstawowej Nr 2 - 3 klasy ( uczniów), dyscyplina
sportowa: narciarstwo biegowe, piłka nożna i w Szkole Podstawowej Nr 11 – 13 klas (308
uczniów),  dyscyplina  sportowa:  pływanie,  piłka  nożna,  hokej  na lodzie.  Do niepublicznej
szkoły podstawowej w okresie sprawozdawczym uczęszczało 60 uczniów, w tym 47 do klas
gimnazjalnych. Liczbę uczniów uczęszczających do samorządowych szkół podstawowych w
obwodzie zamieszkania i poza (bez uczniów klas „O”) przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela Nr 2.  Liczba uczniów uczęszczających do samorządowych szkół podstawowych w
obwodzie zamieszkania i poza (bez uczniów klas „O”),  według stanu na zakończenie roku
szkolnego.

Szkoła Liczba 
uczniów

Z kol.2
zamiesz.

w
obwodzie

Z kol.2
zamiesz.

poza
obwodem

Z kol.4 Ucznio-
wie z

obwodu w
innych

szkołach

SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP11 Z poza
NT lub 
inne

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

SP1 366 192 174 - 10 16 26 15 20 11  76 115
SP2 571 415 156 37 - 8 14 21 11 44 21 215
SP3 282 260 22 1 4 - 1 4 2 3 7 136
SP4 279 244 35 2 3 4 - 11 4 4 7 130
SP5 519 275 244 7 20 55 47 - 14 29 72 210
SP6 192 140 52 4 5 - - 1 - 2 40 147
SP11 905 481 424 7 101 34 18 53 17 - 194 241
Razem 3114 2007 1107 58 143 117 106 105 68 93 417 1194

W powyższej tabeli zobrazowano stan uczniów w poszczególnych szkołach ze wykazaniem
szkół,  w których uczniowie mieli  prawo do nauki  z  uwagi  na miejsce  zamieszkania  oraz
liczbę uczniów, którzy nie odbywają nauki w danej szkole obwodowej. Migracja uczniów
pomiędzy szkołami wynika z różnych przyczyn. Są to w szczególności preferencje rodziców



wynikających z oceny, jakości edukacji oraz względy praktyczne związane z miejscem pracy
rodziców czy miejscem zamieszkania  osób, pod których opieką uczniowie przebywają po
zakończeniu nauki. Znaczna grupa uczniów uczęszcza do szkoły nie obwodowej z uwagi na
naukę w klasach sportowych czy  czasowe wyjazdy zagraniczne.  Cześć  uczniów spełniała
obowiązek szkolny w szkołach specjalnych i prywatnej szkole podstawowej.
           W szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto funkcjonowało 9 oddziałów
przedszkolnych. Do oddziałów tych uczęszczało164 dzieci.
            Wskaźniki organizacyjne w zakresie liczby uczniów na oddział, liczby nauczycieli na
oddział w samorządowych szkołach podstawowych przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela  Nr  3.  Wskaźniki  organizacyjne   w  zakresie  liczby  uczniów  na  oddział,  liczby
nauczycieli na oddział w szkołach podstawowych (włącznie z oddziałami ”O”).

Wyszczególnienie 
Przeciętna liczba

uczniów w  oddziale
Etaty naucz. na

oddział
Średnia liczba uczniów

na etat naucz.
SP1 24.16 2.71 8.89
SP2 21.18 2.15 9.86
SP3 19.86 2.06 9.03
SP4 17.61 1.97 8.91
SP5 20 1.75 11.40
SP6 16.66 2.07 8.03
SP11 21.95 1.98 11.04

Razem 20.62 2.07 9.94

              Przeciętna liczba uczniów w oddziale klasowym jest najważniejszym wskaźnikiem
jednostkowym wyznaczającym koszt nauczania. Wyraża on albo lokalne uwarunkowania albo
politykę oświatową gminy. Małe oddziały to wyższe koszty. Jednocześnie średnia wielkość
oddziału  charakteryzuje  warunki  pracy  nauczycieli  i  bliskość  kontaktu  uczniów  z
nauczycielami.  Wartość  wskaźnika  jest  de  facto  tożsamą  z  tygodniową  liczbą  godzin
nauczania w przeliczeniu na oddział. Pokazuje wysiłek pedagogiczny szkoły, wynikający ze
zwiększonej  liczby  godzin  nauczania  m.in.  z  podziału  na  grupy,  godzin  do  dyspozycji
dyrektora  szkoły,  jak  i  godzin  finansowanych  dodatkowo  przez  gminę  np.  z  uwagi  na
konieczność nauczania indywidualnego, czy uczniów z opiniami lub orzeczeniami Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.  Przez  etat  przeliczeniowy  rozumie  się  etat  nauczyciela  z
uwzględnieniem  godzin  ponadwymiarowych.  Liczba  uczniów  przypadających  na  jeden
przeliczeniowy etat jest miarą efektywności szkoły. Niska wartość tego wskaźnika świadczy,
z jednej strony o niskiej efektywności szkoły, a więc wyższych wydatkach w przeliczeniu na
jednego ucznia, z drugiej zaś zapewnia większe możliwości indywidualnej pracy z uczniem i
reagowanie na jego specyficzne potrzeby.
              W szkołach prowadzonych przez miasto Nowy Targ oprócz nauczycieli przedmiotów
zatrudniani  byli  nauczyciele  wsparcia  procesu  dydaktycznego:  bibliotekarze,  pedagodzy
szkolni,  psycholodzy  szkolni,  nauczyciele  świetlic  oraz  w  zależności  od  indywidualnych
potrzeb uczniów nauczyciele kształcenia specjalnego dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie
kształcenia specjalnego.  Zindywidualizowane ustalenia  w ramach arkuszy organizacyjnych
szkół,  wynikające  z  różnych  potrzeb  uczniów  tych  szkół  powodowały  różne  stany
zatrudnienia  i  w  konsekwencji  wskaźniki  oświatowe.  Stan  zatrudnienia  pracowników
administracji i obsługi przedstawiono w tabeli nr 4.



Tabela Nr 4. Administracja i obsługa szkół.  

Wyszczególnienie 
Powierzchnia

użytkowa
Etaty pracowników

administracji
Etaty pracowników

obsługi
SP1 3.154 1 9
SP2 3.197 3 (2) 8.95 (8)
SP3 1.886 1 4
SP4 6.871 +

2.585 (sala
gimnastyczna)

2 7.49

SP5 4.200 1 9
SP6 1.547 +

1.324 (sala
gimnastyczna)

1 5.5

SP11 6.878 2 15

W  ramach  etatów  pracowników  administracji  oprócz  Sekretarzy  Szkół,  zatrudniano
pracowników  bezpośredniego  wspomagania  nauczycieli  w  związku  z  prowadzeniem
oddziałów  przedszkolnych  czy  też  nauczycieli  dla  uczniów  o  zwiększonych  potrzebach
edukacyjnych (pomoc nauczyciela przedszkola(SP4 – 1 etat), Asystent Romski (SP2 – 1 etat),
pomoc  nauczyciela  kształcenia  specjalnego  (SP2  –  1  etat).  Szkoła  Podstawowa  Nr  4
dysponowała  najlepszym  usprzętowieniem  w  urządzenia  czyszczące  stąd  nieco  mniejsza
liczba  etatów,  obsługa  sali  gimnastycznej  realizowana  była  m.in.  w formie  godzin  ponad
liczbowych.  Miejskie  Centrum  Usług  Wspólnych  w  Nowym  Targu  w  okresie
sprawozdawczym realizowało swoje usługi w ramach 8.5 etatów.

IV. Warunki nauki i pracy.

Działalność statutowa w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Nowy
Targ  odbywała  się  w 9  obiektach,  o  zróżnicowanej  kubaturze  i  funkcjonalności.  W roku
szkolnym 2018/2019 oświatowa baza lokalowa pod względem ilościowym nie uległa zmianie,
ale dla utrzymania wymaganego stanu technicznego i funkcjonalnego w obiektach szkolnych
prowadzone były w mniejszym lub większym zakresie prace remontowe i inwestycyjne. Na
remonty obiektów i znajdujące się  w nich urządzenia w 2018r. wydatkowano kwotę 55.717
zł,  a w 2019r. (do końca roku szkolnego) kwotę 59.406 zł.  Miedzy innymi wykonano: w
Przedszkolu Nr 2 malowanie łazienek i sanitariatów, w Szkole Podstawowej Nr 1- malowanie
ścian  w 5 salach,  cyklinowanie  i  malowanie  parkietów w 3 salach  lekcyjnych,  położenie
paneli  podłogowych  w  jednej  sali,  w  Szkole  Podstawowej  Nr  2  –  remont  instalacji
elektrycznej  oraz  malowanie  w  jednej  sali  lekcyjnej,  naprawę  kserokopiarki,  w  Szkole
Podstawowej Nr 3 - konserwację pieca CO, w Szkole Podstawowej Nr 4 – remont schodów
zewnętrznych,  naprawę  maszyny  czyszczącej,  kserokopiarki,  remont  konstrukcji  siatki
ochraniającej oraz usunięto awarię instalacji wodnej i grzewczej, w Szkole Podstawowej Nr 5
- remont sufitu w 1 sali lekcyjnej, instalację 3 kamer w ramach systemu monitoringu, remont
ogrodzenia i wsypu na węgiel,  w Szkole Podstawowej Nr 6 - malowanie 1 sali lekcyjnej,
usunięcia awarii wodociągu i remont po awarii w 1 sali lekcyjnej. 

W  okresie  sprawozdawczym  realizowano  również  przedsięwzięcia  o  charakterze
inwestycyjnym.  W roku 2018r.  na wydatki  inwestycyjne w oświacie  wydatkowano kwotę
466 960 zł.  (m.in. wykonano modernizację instalacji  wod-kan. i sanitariatów w SP Nr 11,
modernizację pracowni komputerowej w SP Nr 3,zakup pracowni terminalowej na potrzeby
SP Nr 6 oraz zakup kotła gazowego i modernizację instalacji w SP Nr 6). W 2019r.dokonano



- przyjętej do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego - modernizacji boiska do hokeja
przy Szkole Podstawowej Nr 11. W odpowiedzi na zgłaszane potrzeby zabezpieczono także w
okresie  sprawozdawczym  w  budżecie  miasta  na  2019r.  niezbędne  środki  finansowe  dla
przygotowania  dokumentacji  projektowej  budowy  sali  gimnastycznej  przy  Szkole
Podstawowej  Nr  2  i  Szkole  Podstawowej  Nr  11.  W  2019r.  podjęto  działania  dotyczące
wymiany  pokrycia  dachowego  w Szkole  Podstawowej  Nr  2  w Nowym Targu,  przyłącza
Szkoły  Podstawowej  Nr  1  do  sieci  cieplnej  MPEC  oraz  Szkoły  Podstawowej  Nr  4  do
magistrali gazowej.
            Baza  lokalowa  przedszkoli  i  szkół  podstawowych  odpowiada  na  potrzeby
nowotarskiej  oświaty  z  wyłączeniem  sygnalizowanych  problemów  powierzchni  do  nauki
wychowania  fizycznego,  chociaż  z  uwagi  na  stan  zamieszkania  uczniów  i  preferencje
rodziców  w  wyborze  szkoły  zwłaszcza  w  Szkole  Podstawowej  Nr  2  w  Nowym  Targu
występuje przejściowo większe niż w innych szkołach obciążenie budynku szkolnego.
             Liczbę  sali  lekcyjnych,  pracowni  szkolnych,  pomieszczeń  w bibliotekach  i
pomieszczeń  dla  realizacji  zajęć  wychowawczych,  w  tym  w  świetlicach  szkolnych  w
poszczególnych  przedszkolach  i  szkołach  prowadzonych  przez  miasto  Nowy  Targ
przedstawia tabela nr 5.

  Tabela Nr 5 Rodzaj i ilość pomieszczeń w przedszkolach i szkołach podstawowych.
Rodzaj

pomieszczeń
Ilość pomieszczeń w:

SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP11 P2 P4 Razem
Sala lekcyjna 16 15 11 17 21 9 36 5 8 138
Pracownia
szkolna

6 5 2 2 1 1 2 - - 19

Biblioteka 1 1 1 1 2 1 2 - - 9
Świetlica i 
pomieszczenia
do zajęć wych.

5 3 2 2 3 2 3 - - 20

Za wyjątkiem Szkoły Podstawowej Nr 3, w pozostałych szkołach funkcjonowały na
bazie udostępnionej im powierzchni stołówki szkolne, prowadzone przez osoby fizyczne. W
Szkole  Podstawowej  Nr  3  uczniowie  mogli  korzystać  z  obiadów  zabezpieczanych  przez
szkołę za pośrednictwem firmy cateringowej. Wszystkie szkoły prowadziły świetlice szkolne.
           Nowoczesna szkoła wymaga stałej dostępności dla uczniów do nowoczesnego sprzętu
komputerowego, tablic interaktywnych i innych pomocy dydaktycznych. Wyposażenie szkół
w komputery i tablice interaktywne w roku szkolnym 2018/2019 przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela Nr 6. Liczba komputerów i tablic interaktywnych w szkołach.
Wyszczególnienie Liczba:

komputery tablice interaktywne
SP1 58 3
SP2 70 11
SP3 25 9
SP4 61 18
SP5 63 12
SP6 33 8
SP11 71 17

Razem 381 78



Nauka informatyki odbywała się w 11 pracowniach komputerowych, w bibliotekach
szkolnych  zainstalowano  23  stanowiska  komputerowe,  a  dla  nauczycieli  i  pracowników
administracji zabezpieczono 38 komputerów. Stały postęp w zakresie informatyki i środków
technicznych do nauki wymusza ciągłą wymianę sprzętu i pomocy dydaktycznych, co czynią
i czynić będą nasze szkoły. W szkołach gminy miasto Nowy Targ funkcjonowały 3 pracownie
językowe(SP1,SP2  i  SP4).  Tworzenie  kolejnych  pracowni  komputerowych  oraz  innych
przedmiotowych dla klasy ograniczają warunki lokalowe. 

         W  przedszkolach  i  szkołach  funkcjonuje  zawodowa  i  społeczna  służba  BHP.
Uprawnieni pracownicy otrzymali odzież ochronną. Czynione były okresowe przeglądy stanu
technicznego  urządzeń,  w tym znajdujących  się  na  terenach  przyszkolnych  o  charakterze
ogólnodostępnym.  Na  bieżąco  czynione  są  konieczne  konserwacje  i  naprawy.  Nad
bezpieczeństwem  uczniów  czuwają  nauczyciele  oraz  pozostali  pracownicy  placówek
oświatowych, jednak specyfika działalności i liczba uczestników procesu edukacji powoduje,
że w okresie sprawozdawczym odnotowano 44 wypadki(lekkie), w tym 42 wypadki uczniów.
Pracownicy przedszkoli i szkół odbywali wynikające z przepisów prawa okresowe szkolenia
bhp.  W  sposób  przewidziany  prawem  we  wszystkich  szkołach  prowadzony  były  dyżury
międzylekcyjne,  szkoły  posiadały  monitoring  wizyjny,  wzmocniono  kontrolę  wejść  do
szkoły, monitorowano przebieg wycieczek szkolnych, wdrażano nowe regulacje prawne w w
zakresie  RODO.  W  Szkole  Podstawowej  Nr  4  funkcjonował  system  kart  szkolnych
uprawniających  do  wejścia  na  teren  szkoły.   Szkoły  organizowały  próbne  alarmy
przeciwpożarowe  i  szkolenia  w  zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy.  W  okresie
sprawozdawczym podjęto działania dla wypracowania pożądanych zachowań personelu szkół
oraz uczniów w sytuacji zagrożenia smogowego.

             W 2018r. na zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
wydatkowano w przedszkolach i szkołach kwotę  271.630 zł, a do końca miesiąca sierpnia
2019r.kwotę 51 121zł. 

W związku z zawartą umową o użyczeniu pomieszczeń dla NZOZ „Puls” w Nowym
Targu  we  wszystkich  szkołach  funkcjonowała  w  roku  szkolnym  2018/2019  opieka
pielęgniarska udzielająca  pierwszej  pomocy przedmedycznej.  Podjęto  w miesiącu  sierpniu
2019r.  –  w  związku  z  nowym  ustawowym  obowiązkiem-  działania  związane
z zabezpieczeniem dla uczniów szkół usług gabinetów dentystycznych.



V. Kadra nauczycielska.

Poziom wykształcenia kadry nauczycielskiej obrazuje wykres nr 1.

Wykres Nr 1 Poziom wykształcenia nauczycieli.

Tylko 1,3% nauczycieli nie posiada wykształcenia wyższego.

Strukturę stopni awansu zawodowego przedstawiono w wykresie nr 2.

Wykres Nr 2. Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego.
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W  związku  z  zakończeniem  nauki  w  klasach  gimnazjalnych  oraz  zmianami  w
wynikającymi  z  nowej  organizacji  szkół  w  kolejnym  roku  szkolnym  na  koniec  roku
szkolnego 2018/2019 musiały zostać podjęte zmiany organizacyjno-kadrowe. Na emeryturę
przeszło 3 nauczycieli  ( w tym 1 z uwagi na likwidację stanowiska pracy), a świadczenie
kompensacyjne 2 nauczycieli.  W przypadku 4 nauczycieli  nastąpiło rozwiązanie umowy z
uwagi na zmiany organizacyjne (w przyczyn zakładu pracy). Innym koniecznym działaniem
stało się „przemieszczenie” nauczycieli do pracy z danej szkoły do innej i zobowiązywanie
nauczycieli  do  uzupełnienia  obowiązującego  ich  pensum  godzin  pracy  z  uczniami
(dopełnieniu etatu), w innej wskazanej szkole miejskiej. Średnie wynagrodzenie nauczycieli
na  etat  w  ramach  poszczególnych  stopni  awansu  zawodowego  na  koniec  2018r.
przedstawiono w tabeli nr  7.

Tabela Nr 7. Wynagrodzenia nauczycieli w ramach stopni awansu zawodowego.

Stopień
awansu

Wynagrodzenie w 2017 Wynagrodzenie 2018
w zaokrągleniu do pełnych złotych

Gwarantowane Osiągnięte Gwarantowane* Osiągnięte
Stażysta 2.753 2.753 2.863 2.868
Kontraktowy 3.056 3.183 3.178 3.224
Mianowany 3.964 3.964 4.125 4.125
Dyplomowany 5.065 5.198 5.269 5.407

*w  skali  całego  roku,  obliczone,  jako  średnia  wynagrodzenia  gwarantowanego
w  dwóch okresach: I – III i IV – XII.

Według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r. (na koniec roku szkolnego 2018/2019) mie-
sięcznie wynagrodzenie pracowników administracji szkół kształtowało się w przedziale od 2
580 zł do 3 690 zł, intendentów w przedszkolach w przedziale od 2 496 zł do 2 602 zł, a po-
mocy nauczyciela od 2 250 zł do 2 706 zł. Pracownicy obsługi szkół i przedszkoli otrzymują
miesięcznie wynagrodzenie mieszczące się w przedziale od 2 250 zł do 2 820 zł.

Zgodnie  z  wymogami  ustawy  w  okresie  sprawozdawczym  przeprowadzono  sześć
postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu nauczyciela mianowanego. 
W roku  szkolnym 2018/2019  dokonano  20  ocen  pracy  nauczycieli  oraz  2  ocen  dorobku
zawodowego nauczycieli. Oceny pracy wyróżniające otrzymało 14 nauczycieli, bardzo dobrą
6 nauczycieli, a pozytywne oceny dorobku zawodowego 2 nauczycieli.



VI. Edukacja i wychowanie uczniów.

Podstawowym miernikiem efektów edukacyjnych szkół prowadzonych przez miasto w
roku szkolnym 2018/2019 były wyniki uczniów klas VIII na zakończenie szkoły podstawowej
i uczniów klas III gimnazjalnych, które przedstawiono w tabeli nr 8 i tabeli nr 9.

Tabela  Nr  8.  Średnie  wyniki  egzaminu  ósmoklasisty  w  szkołach  podstawowych
prowadzonych przez Miasto Nowy Targ.

SZKOŁA
Liczba piszących

egzamin
JĘZYK POLSKI MATEMATYKA

JĘZYK
ANGIELSKI

% Stanin % Stanin % Stanin

SP1 27 59 4 34 3 53 5

SP2 67 65 6 47 6 54 5

SP3 35 58 4 41 5 51 5

SP4 29 73 7 36 4 50 4

SP5 65 80 9 55 7 73 8

SP6 22 63 5 48 6 60 6

SP11 96 66 6 47 6 64 6

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (www.oke.krakow.pl).

Skala staninowa średnich wyników szkół (w%) z egzaminu ósmoklasisty w 2019r.
STANIN JĘZYK POLSKI (%) MATEMATYKA (%) JĘZYK ANGIELSKI (%)

1 9 – 41 10 – 22 14 – 29 

2 42 – 50 23 – 29 30 – 37 

3 51 – 55 30 – 34 38 – 44 

4 56 – 60 35 – 39 45 – 50 

5 61 – 64 40 – 44 51 – 57 

6 65 – 68 45 – 50 58 – 64 

7 69 – 73 51 – 57 65 – 72 

8 74 – 78 58 – 66 73 – 83 

9 79 – 95 67 – 94 84 – 99 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (www.oke.krakow.pl)

           Wyniki uczniów klas ósmych na zakończenie szkoły podstawowej odpowiadają
możliwością uczniów, którzy zdawali egzamin. Nie są to wyniki w pełni satysfakcjonujące
poszczególne szkoły. Tradycyjnie najlepszymi osiągnięciami mogą pochwalić się uczniowie i
Rada  Pedagogiczna  Szkoły  Podstawowej  Nr  5  w  Nowym  Targu  (9,7  i  8  stanin),  co
potwierdza wysoki poziom zawodowy nauczycieli, aktywność rodziców w procesie nauczania
swoich dzieci i właściwy dobór kadr przez dyrektora, a przede wszystkim właściwe podejście
uczniów  do  nauki.  Oczekiwany  bardzo  dobry  poziom  nauczania  uwidoczniony  efektami
egzaminu  ośmioklasistów  widoczny  jest  także  w  Szkole  Podstawowej  Nr  11,  Szkole
Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu (o dużym stanie uczniów i wynikającymi z tego faktu

http://www.oke.krakow.pl/
http://www.oke.krakow.pl/


złożonymi warunkami nauki i pracy) oraz w Szkole Podstawowej Nr 6 w Nowym Targu.
Dobre wyniki uzyskali także uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 i Nr 4 w Nowym Targu.
Ośmioklasiści  najlepiej  poradzili  sobie  z  egzaminem  z  języka  polskiego.  Nadal  szkoły
prowadzone przez miasto Nowy Targ osiągają wyniki z egzaminu na poziomie wyższym niż
w  innych  szkołach  w  powiecie  nowotarskim.  Uczniowie  –  co  pokazały  testy  -  dobrze
opanowali w zakresie języka polskiego odbiór tekstu kultury i wykorzystanie zawartych w
nim  informacji,  w  zakresie  matematyki  wykonywanie  obliczeń  i  wykorzystanie  tych
umiejętności  w sytuacjach problemowych.  W zakresie  języka angielskiego udowodnili,  że
dobrze rozumieli tekst pisany. Słabością uczniów było natomiast wyszukiwanie potrzebnych
informacji  w  tekście  nieliterackim  i  wnioskowanie,  w  matematyce  opracowanie  strategii
rozwiązania problemu z wykorzystaniem umiejętności geometrycznych. W zakresie języka
angielskiego  problemem  było  stosowanie  środków  językowych  i  tworzenie  wypowiedzi.
Przedstawione  wyniki  z  egzaminu  na  zakończenie  szkoły  podstawowej  nie  należy
odczytywać  wprost  w  formule  rankingu  szkół,  bowiem  możliwości  edukacyjne  uczniów
wynikające  z  ich  uwarunkowań  psychofizycznych  i  warunków  społecznych  były  w
poszczególnych szkołach zróżnicowane. 

Tabela  Nr  9.  Średnie wyniki  egzaminu  gimnazjalnego  w  szkołach  podstawowych
prowadzonych przez Miasto Nowy Targ.

SZKOŁA
Liczba

piszących
egzamin

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO

PRZYRODNICZA JĘZYK
ANGIELSKI

Język polski
Historia i

WOS
Matematyka

Przedmioty
przyrodnicze

% stanin % stanin % stanin % stanin % stanin

SP 1 165 65 6 61 6 41 5 50 6 70 6

SP 11 109 61 5 61 6 43 6 49 5 67 5

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (www.oke.krakow.pl)

Skala staninowi średnich wyników szkół (w%) z egzaminu gimnazjalnego w 2019r.

STANIN
JĘZYK POLSKI HISTORIA I

WOS
MATEMATYKA PRZEDMIOTY

PRZYRODNICZE 
JĘZYK

ANGIELSKI

1 15 – 36 25 – 39 11 – 18 22 – 31 22 – 38 

2 37 – 51 40 – 47 19 – 27 32 – 38 39 – 48 

3 52 – 56 48 – 52 28 – 32 39 – 42 49 – 55 

4 57 – 60 53 – 55 33 – 37 43 – 45 56 – 61 

5 61 – 64 56 – 58 38 – 42 46 – 49 62 – 67 

6 65 – 67 59 – 62 43 – 47 50 – 52 68 – 74 

7 68 – 72 63 – 67 48 – 55 53 – 57 75 – 83 

8 73 – 79 68 – 75 55 – 66 58 – 67 84 – 93 

9 80 – 93 76 – 94 67 – 94 68 – 92 94 – 100 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (www.oke.krakow.pl)

Wyniki  z  egzaminu  gimnazjalnego  w  obu  szkołach  prowadzących  klasy  III
gimnazjalne są porównywalne w odniesieniu do osiągnięć z roku poprzedniego oraz wyników
uczniów osiągniętych w innych szkołach. Gimnazjaliści dobrze opanowali w zakresie języka

http://www.oke.krakow.pl/
http://www.oke.krakow.pl/


polskiego analizę i interpretację tekstu, ale słabiej opanowali świadomość językową. Dobrze
radzili sobie z analizą i interpretacją historyczną, gorzej było z chronologią historyczną. W
zakresie  matematyki  uwidocznił  się  kłopoty  z  analizą  problemu  i  przedstawieniem
argumentacji  matematycznej,  ale  za  to  uczniowie  dobrze  odczytywali  i  interpretowali
informacje  przedstawione  w  wykresie.  Nieźle  było  z  planowaniem  i  przeprowadzeniem
doświadczeń z biologii,  gorzej przy prostych obliczeniach chemicznych. Egzamin z języka
angielskiego  pokazał,  że  uczniowie  dobrze  rozumieją  ze  słuchu  ten  język,  ale  poprawie
wymaga proces zapoznawania uczniów ze środkami językowymi. 

Wyniki  z  egzaminu  dla  ośmioklasistów  jak  i  uczniów  klas  III  gimnazjalnych
potwierdzają wewnętrzną ocenę umiejętności poszczególnych uczniów. W ocenie dyrektorów
i nauczycieli szkół duży katalog zajęć dodatkowych uruchamianych przez organ prowadzący
„przełożył się pozytywnie” w roku szkolnym 2018/2019 na wyniki z egzaminów, ale organ
prowadzący szkoły oczekiwał lepszych wyników i postępu w procesie edukacji.

Innym wyznacznikiem poziomu wiedzy uczniów gminnych szkół były ich osiągnięcia
edukacyjne  stanowiące  podstawę do przyznania  im przez rady pedagogiczne  świadectw z
wyróżnieniem, co obrazuje tabela nr 10 i stypendiów za osiągnięcia w nauce, na co wskazano
w tabeli nr 10. 

Tabela Nr 10. Liczba uczniów, którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem.
Wyszczególnienie Szkoła*

SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP11 Razem
Liczba
uczniów

63 152 40 58 162 28 228 731

*dotyczy uczniów począwszy od klasy IV.

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 34 % uczniów uprawnionych do takiego wyróżnienia.

Tabela Nr 11.Liczba uczniów wyróżnionych stypendiami za wyniki w nauce.
Wyszczególnienie Szkoła*

SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP11 Razem
Liczba
uczniów

15 16 5 17 15 5 28 101

*dotyczy uczniów począwszy od klasy IV. Liczba stypendiów za wyniki w nauce ograniczona
była limitem środków finansowych.

Ważnym sprawdzianem wiedzy dla uczniów jest ich udział i osiągnięcia w konkursach
organizowanych przez organ nadzoru pedagogicznego,  co obrazuje tabela  Nr 12.  W roku
szkolnym  2018/2019  osiągnięciami  uczniów  na  konkurach  szczycili  się  uczniowie  i
nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 5 i Nr 11 w Nowym Targu.



Tabela Nr 12. Osiągnięcia w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty.
Szkoła Nazwa konkursu Liczba uczniów/uczennic

finalistów/laureatów

SP Nr 1 Małopolski Konkurs Języka Angielskiego. 1

SP Nr 5 Małopolski Konkurs Niemieckiego 2

SP Nr 11 Małopolski Konkurs Języka Angielskiego. 3
Małopolski Konkurs Niemieckiego 1
Małopolski Konkurs Matematyczny. 1
Wojewódzki Konkurs Recytatorski Echa 
Poetica.

1

Małopolski Konkurs „Los żołnierza i dzieje 
oręża polskiego

1

Inne  bardziej  znaczące  sukcesy  uczniów  w  konkursach  rangi,  co  najmniej
wojewódzkiej przedstawia tabela nr 13.

Tabela Nr 13. Inne znaczące osiągnięcia uczniów.
Szkoła Nazwa konkursu/zawodów sportowych Osiągniecie 

uczniów /uczennic
SP Nr 1 Wojewódzkie Zawody w Unihokeju (dziewczęta) II miejsce

 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur Wyróżnienie - 2 
uczniów

Konkurs Piosenki Angielskiej I miejsce - 1 uczennica
Wyróżnienie - 1 
uczennica

Konkurs Piosenki Tarnobrzeg Wyróżnienie - 2 
uczennice

SP Nr 2 Małopolski Konkurs Prac Matematycznych Finalista -1 uczeń
Powiatowy Konkurs „Poznajemy nasze lasy i 
ojczysta przyrodę”

Finalista - 1 uczeń

Międzynarodowy Konkurs Programistyczny „BALTIE
2019”

Finalista - etap 
wojewódzki - 1 uczeń

Krakowska Matematyka Finalista -1 uczeń
Konkurs Wiedzy Prawnej Finalista - 1 uczeń

SP Nr 3 Ogólnopolskie  Igrzyska  Dzieci  w  Biegach
Narciarskich

III miejsce - 2 uczennice

Małopolskie  Igrzyska  Dzieci  w  Biegach
Narciarskich

II i III miejsce - 2 
uczennice

Finał Ligi Narciarskiej SZS – Biegi narciarskie II miejsce
Mistrzostwa  Powiatu  Nowotarskiego–Biegi
narciarskie

I miejsce - 2 uczennice

SP Nr 4 XVIII  Powiatowy  Konkurs  Plastyczny
„Niepodległość” 

Nagroda - 1 uczeń

Powiatowy  Konkurs  Pieśni  Patriotycznej  i
Żołnierskiej im. F Gwiżdza

III miejsce -1 uczeń

Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Piłka halowa II miejsce -drużyna
Miejskie  Igrzyska  Młodzieży  Szkolnej  w  piłce I miejsce - drużyna



ręcznej
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Lasach  Wyróżnienie
V Konkurs Recytatorski Twórczości J Tawłowicza I miejsce

SP Nr 5 Małopolski Konkurs Prac Matematycznych Laureat - 1 uczeń
Krakowska Matematyka Laureat - 1 uczeń,

Finaliści - 2 uczniów
Małopolski  Konkurs Tematyczny „Umarli  abyśmy
mogli żyć wolni”

Finaliści - 3 uczniów

Małopolski Konkurs Biblijny Finalista - 1 uczeń
Wojewódzki Konkurs Recytatorski Laureat - 1 uczeń,

Finaliści - 2 uczniów
Małopolski  Konkurs  Architektoniczny  „Dom  i
ogród moich marzeń”

Laureaci- 3 uczniów

Małopolskie  Igrzyska  Młodzieży  Szkolnej  -
Snowboard

II miejsce drużyna 
dziewcząt,
IV drużyna chłopców

Małopolskie  Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Tenis
stołowy

VII I IX miejsce 
indywidualnie

SP Nr 6 XVLII  Ogólnopolski  Młodzieżowy  Turniej
turystyczno-krajoznawczy

II miejsce drużynowo - 3 
uczniów,

Małopolskie Mistrzostwa w pływaniu Mistrz małopolski w 
pływaniu – 1 uczeń (I 
miejsce-50m, 100m, 
200m klasykiem; III 
miejsce 50m dowolny, 
200m zmienny

Mistrzostwa Polski w unihokeju V miejsce w 
drużynowych 
mistrzostwach Polski 
młodzików – uczeń kl V 

Mistrzostwa Polski w unihokeju I miejsce w Polsce - 4 
uczniów w drużynie

Mistrzostwa Polski w unihokeju V miejsce w Polsce 
drużynowo - 1 uczeń 
w drużynie

Mistrzostwa Polski w unihokeju VI miejsce w Polsce 
drużynowo - 1 uczennica
w drużynie

SP Nr 11 Ogólnopolski  konkurs  artystyczny  „Odyseja
umysłów”

II miejsce w Polsce.17 w
finale światowym

Zawody  w  pływaniu  o  Puchar  Solnego  Miasta
Wieliczka

I-II miejsca - 5 uczniów

Mistrzostwa Województwa Szkół Podstawowych w
Pływaniu

I, II miejsce - 2 uczniów,
III sztafeta

Olimpiada Małopolska - pływanie I, II, III miejsce - 5 osób
Międzywojewódzkie  Drużynowe  Mistrzostwa
Młodzików - pływanie

IV miejsce

Ogólnopolskie  Zawody  Pływackie  o  Puchar
Rycerza Kmity

I, II miejsce -2 uczniów



I  Edycja  Konkursu  języka  angielskiego
„Brainstorm” PPWSZ Nowy Targ

III miejsce - 1 uczeń

Małopolskie  Igrzyska  Młodzieży  Szkolnej  -
Unihokej

I miejsce

Małopolskie Igrzyska Dzieci - Unihokej III miejsce
Powiatowe  Igrzyska  Dzieci  w  Biegach
Przełajowych

I miejsce – 1 uczeń

Międzynarodowy Festiwal Twórczości Żywiec. I, III miejsce - 2 
uczniów

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Niepodległość” Nagroda - 1 uczeń
XVII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Angielskiej I, III miejsce, 

wyróżnienia - 5 uczniów
Rejonowe Zawody Piłki Siatkowej Dziewcząt III miejsce
Wojewódzkie  Szkolne  Zawody  w  Mini  piłce
siatkowej

II miejsce

W  placówkach  oświatowych  miasta  Nowy  Targ  w  okresie  sprawozdawczym
realizowano  oprócz  zajęć  obowiązkowych  wiele  przedsięwzięć  edukacyjnych,
profilaktycznych oraz rocznicowych, co przedstawiono w tabeli nr 14. 

Tabela Nr 14. Przedsięwzięcia szkolne.

Szkoła Wskazanie ważniejszych przedsięwzięć i aktywności uczniów
Przedszkole Nr 2 Przedszkole  uczestniczyło  (zgłoszone  przez  Stowarzyszenie

Wolnościowe Podhale) w projekcie „Decydujesz –Pomagasz” z
programem „Chrońmy nasze dzieci przed smogiem”. W efekcie
pozyskało 2 profesjonalne  oczyszczacze  powietrza  z  pakietem
filtrów  zapasowych.  Brało  udział  w  realizacji
międzynarodowego  projektu  edukacyjnego  „Piękna  Nasza
Polska Cała” uzyskując stosowny certyfikat. W ramach polityki
prozdrowotnej  realizowano  programy  pt.  ”Czyste  powietrze
wokół nas”, „Śmiało rozmawiamy dla dobra dziecka”. Ważnym
przedsięwzięciem  było  uczestnictwo  w  Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym „Żyj z przyrodą w zgodzie” oraz innych
konkursach: „ Strój ludowy”, Anioł w niebie,  ”Jestem Polką i
Polakiem”,  ”Piękny  las”,  „Suknia  Pani  Zimy”,  ‘Olimpiada  w
Stumilowym lesie’, „Śladami polskich legend”, „Wiosenna łąka
i  mieszkańcy„  ,  „Żyjmy  zdrowo  na  sportowo  „  ,  Królewna
śnieżka  i  jej  mieszkańcy”,  „  Przygody  Kubusia  Puchatka”,
„Wiosenna  stokrotka”,  „Jesień  w  oczach  dziecka”,  „Przyroda
budzi się wiosną „ , „Wesoła rodzina”, „Portret mojej mamy”,
„Mój wymarzony zawód”, „Okładka dla mojej ulubionej baśni”,
„Moje  ulubione  zwierzątko  leśne”,  „Bohaterowie  polskich
legend”,  „Mój  własny  anioł”  -  gdzie  dzieci  z  przedszkola
zdobyły 21 nagród (w tym: 9 za I miejsce, 8 za II miejsce, 3 za
III  miejsce)  oraz  7 wyróżnień.  Ponadto  dzieci  uczestniczyły  i
otrzymywały nagrody w konkursie „ Matka w oczach dziecka”,
„Radość tworzenia”,  „Mamo,  tato nie  pal  przy mnie”,  „Bajka
jest  dobra  na  wszystko”,  „Kubuś  przyjaciel  natury”,  „Czyste



powietrze  wokół  nas”.  Innym  „polem”  aktywności  dzieci
przedszkola były konkursy recytatorskie np. konkurs ”Wierszyki
łamiące  języki”.  Przedszkole  uczestniczyło  w  akcji  „Pola
nadziei”  ,  zbiórce  makulatury  i  puszek  aluminiowych.
Organizowało  w MOK coroczny  koncert  ‘Dzieci  dzieciom”  i
wspólnie  ze  studentami  PPWSZ  w  Nowym  Targu  -  Dzień
Dziecka. Przedszkole  realizowało  III  etap  innowacji
pedagogicznej  –  autorski  program  edukacji  ekologicznej
oraz  projekt  ekologiczny  „Uwaga  Alarm  Smogowy”
wyemitowany  w  programie  Wydarzenia  w  kanale  Polsat
News.

Przedszkole Nr 4 W  przedszkolu  przeprowadzono  programy  ekologiczne  pt.”
Czyste  powietrze  wokół  nas”,  „Eko-  przedszkole”,  konkurs
recyklingowy,  „Kubuś  Puchatek”,  „Czysta  Małopolska”
programy  patriotyczne  pt.  ”Moja  biało-czerwona”,  ”Polska
wierszem  malowana”  oraz  inne  programy  pt.  ”Góra  grosza”,
”Aniołek  z  dzieciątkiem”,  ”Ubierzemy  choinkę”,  Mój
wyjątkowy latawiec”, ’Kiermasz Bożonarodzeniowy”.

Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła  aktywnie  włączyła  się  do  obchodów  100  lecia
Niepodległości  przez  Polskę  organizując  uroczystość
wmurowania  tablicy  pamiątkowej  poświęconej  mjr  St.
Mroszczakowi.  Była organizatorem konkurs pt.” Z lekturą  za
pan brat”,  „Zima w poezji  dziecięcej”.  W placówce tej  działa
Dziecięcy Zespół Wokalny „Jedynka”, który zdobył w okresie
sprawozdawczym I  miejsce  w przeglądzie  Piosenki  Religijnej
„Sacrosong”.  Uczniowie  szkoły  ubierali  miejską  choinkę  oraz
wystawili „Jasełka” na otwarcie Targów Bożonarodzeniowych.
W  szkole  realizowano  duży  katalog  działań  i  programów
profilaktycznych w tym programy pt. „ Bezpieczeństwo w sieci i
na drogach „ ,  „ Profilaktyka to  taktyka” ,  „Profilaktyka  raka
piersi”,  ”Archipelag  Skarbów”,  ”Profilaktyka  uzależnień  oraz
procedury  postępowania  w  przypadku  przemocy  i  agresji  w
szkole”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „19 dni przeciwdziałania
przemocy  wobec  dzieci  i  młodzieży”,  „Kręci  mnie
bezpieczeństwo  „,  „Bezpieczne  ferie”.W  szkole  odbyły  się
spektakle profilaktyczne „Przyszłość”, ”Mam hobby”.

Szkoła Podstawowa Nr 2 Uczniowie szkoły uczestniczyli w zbiórce puszek aluminiowych
i  makulatury,  baterii,  nakrętek  plastykowych.  Brali  udział  w
prelekcjach na temat czystego powietrza i zagrożenia smogiem.
W szkole promowano poszanowanie zdrowia w ramach projektu
pt.  „Czas  na  zdrowie”,  „O  wszystkim  –  zdrowe  odżywianie,
higiena,  ruch”,  „Zdrowe  odżywianie,  aktywność  fizyczna”,
„Palenie”.  Uczniowie  współorganizowali  XVIII  Festyn
Rodzinny.  Brali  udział  w  projektach  edukacyjnych  UNICEF
„Wszystkie kolory Świata,  akcji  charytatywnej  „Pola nadziei”.
Organizowali:  „Wieczór  Pieśni  Patriotycznych”,  akcję
charytatywną  zbierania  żywności  oraz  sprzedaży  kartek
świątecznych  na  cele  charytatywne.  Zorganizowali  wieczór
kolęd  pt.  „Kolędowanie  to  duszy  uwrażliwianie”.  Przy
współpracy  z  PPWSZ  w  szkole  zorganizowano  warsztaty



językowe. Inne zorganizowane imprezy to „Opłatek maltański”,
impreza mikołajkowa na Miejskiej Hali Lodowej oraz projekt pt.
„Książka  w  roli  głównej”.  Na  terenie  szkoły  działa  ZHP-
szkolna  drużyna  harcerska. Duży  katalog  przedsięwzięć
dotyczył  profilaktyki  antyalkoholowej  i  antynarkotykowej.
Realizowano  projekty  „Nie  pal  przy  mnie,  proszę”,  „Czyste
powietrze wokół nas”, „III Elementarz, czyli Program 7 kroków,
„Zachowaj  trzeźwy  umysł”  Archipelag  skarbów”,  XVII
Rodzinny  Festyn  Trzeźwościowo-Sportowo-Rekreacyjny.  W
okresie  sprawozdawczym  przypominano  uczniom  o
konieczności  zachowania  bezpieczeństwie  na  drodze  i  w
Internecie,  w ramach akcji  i  projektów „Odblaskowa Szkoła”,
„Bezpieczeństwo na drodze”,  „Bezpieczeństwo w Internecie  –
Cyberprzemoc”,  a  także  o  prawach dzieci  w ramach projektu
„Zaniedbanie,  jako  forma  przemocy”.  Prowadzono  zajęcia
profilaktyczno-wychowawcze w ramach akcji „Zima w mieście”
i „Lato w mieście”. 

Szkoła Podstawowa Nr 3 Szkoła  była  organizatorem  Miejskiego  Konkursu
Ortograficznego  oraz  środowiskowego  Dnia  Babci  i  Dziadka,
Uzyskała  certyfikat  „Bezpieczna  szkoła  -  bezpieczny  uczeń”.
Uczestniczyła w akcji „Zaadoptuj psa lub kota”, brała udział w
zlocie  szkół  im.  Jana  Pawła  II.  Współorganizowała  Dni
Papieskie  na  nowotarskim  lotnisku.  Uczniowie  szkoły
uczestniczyli  w  spotkaniu  z  podróżnikiem,  pszczelarzem,  w
akcjach pt. „Góra Grosza”, ”Podziel się żywnością”, wymiany
książek „Wrzuć i wybierz”, w sprzątaniu grobów „Pamiętamy”,
w programie profilaktyki antyalkoholowej, programie nauki na
nartach „Jeżdżę z głową”, w akcji II Światowy Dzień Ubogich”.
Ponadto uczniowie organizowali  spektakle teatralne,  pomoc w
ramach świątecznej paczki, wieczornicę Bożonarodzeniową. W
ramach  działań  profilaktycznych  uczestniczyli  w
przedsięwzięciu pt. ”Ratujmy uczymy ratować”, w programach
antynikotynowym  „Nie  pal  przy  mnie,  proszę”,  ”Znajdź
właściwe rozwiązanie”,  ”Bieg po zdrowie”. W ramach działań
ekologicznych  sprzątali  świat,  zbierali  plastikowe  nakrętki  i
zużyte  telefony  komórkowe,  makulaturę,  puszki  aluminiowe i
uczestniczyli  happeningu  pt.  ”  Dzień  Ziemi”.  Wielu  uczniów
uczestniczyło  w  konkursach  recytatorskich,  językowych,
przedmiotowych  z  sukcesami  na  poziomie  miejskim  i
powiatowym. W szkole zorganizowano dla uczniów posiłki  w
formie cateringowej.

Szkoła Podstawowa Nr 4 Przedsięwzięciami  szkoły  w  zakresie  ekologii  była  zbiórka
nakrętek  plastykowych,  makulatury,  puszek  aluminiowych  i
baterii,  w  zakresie  regionalizmu  widowisko  pt.  „Jasełka”,  w
zakresie  polityki  prozdrowotnej  realizacja  akcji  i  programów
„Pola  nadziei”,  „Zdrowo  jem  więcej  wiem”,  „  3  Elementarz
Siedem  kroków”,  „Trzymaj  formę”,  „Owoce  i  warzywa  w
szkole”,  „Mleko  z  klasą”  oraz  uczestniczono  w  prelekcji
studentów  PPWSZ  w  Nowym  Targu.  W  zakresie  integracji
środowiskowej zrealizowano zadanie pt. „Wigilijna gwiazdka i



kiermasz bożonarodzeniowy”, „Kiermasz wielkanocny”, a także
”Zimowy  dzień  sportu”  oraz  „Festyn  rodzinny”.  W  zakresie
bezpieczeństwa  prowadzono  zajęcia  pt.  „  Bezpieczeństwo  w
ruchu  drogowym”  i  pt.”  Bezpieczeństwo  przeciwpożarowe”.
Uczestniczono  także  w  akcji  „Odblaskowa  szkoła”,  „Dzień
bezpiecznego Internetu” i w programie „Walizka Edukacyjna”, i
w projekcie „Kampania 19 dni przeciw przemocy wobec dzieci i
młodzieży”. 

Szkoła Podstawowa Nr 5 Tradycyjnie szkoła organizowała dla uczniów letni wypoczynek
w ramach programu „Lato w mieście”. Organizowała już XIII
Raj  Rowerowy  Szlakami  Konfederacji  Tatrzańskiej  oraz  XIII
Rajd Szlakami Jana Pawła II. Uczestniczyła w programach pt.
„Owoce i warzywa w szkole”, ”Mleko w szkole”. Organizowała
zbiórkę makulatury,  odzysk puszek aluminiowych i  baterii.  W
ramach  przedsięwzięć  profilaktycznych  uczestniczyła  w  akcji
„Pola nadziei”, programach: ” Trzeci elementarz – 7 kroków”,
„Nie  pal  przy  mnie  proszę”,  ”Czyste  powietrze  wokół  nas”,
”Zachowaj  trzeźwy  umysł”,  „Archipelag  skarbów”,  ”Bieg  po
zdrowie” oraz kampanii profilaktycznej wykrywania czerniaka”.
Uczniowie szkoły prowadzili działalność charytatywną na rzecz
uczniów  niepełnosprawnych  i  chorych,  brali  udział  w
Nowotarskiej  Kweście,  Międzyszkolnym Konkursie  Wiedzy  o
Nowym  Targu  (I  miejsce),  Międzyszkolnym  Konkursie
Ortograficznym (I miejsce), Międzyszkolnym Konkursie Szopek
Bożonarodzeniowych,  Świecie  Zimy  na  Zadziale,
Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym (I miejsce) oraz w
współzawodnictwie sportowym szkół gminnych.

Szkoła Podstawowa Nr 6 Uczniowie szkoły uczestniczyli w projekcie w ramach Priorytetu
3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.  W ramach
tego  przedsięwzięcia  wzbogacono  zbiór  biblioteczny  o  719
woluminów  oraz  podjęto  szereg  akcji  czytelniczych.  Innym
polem aktywności  szkoły  były  rajdy  krajoznawcze,  wycieczki
górskie – 4 w ciągu roku w ramach, których uczniowie zdobyli
odznaki GOT – Górska Odznaka Turystyczna – 4 popularne, 1
mała srebrną, 1 mała złotą oraz odznakę Turysta Przyrodnik – 3
popularne,  odznaka  InO  (Imprez  na  orientację)  –  2  małe
brązowe, a także MOK (Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza)
–  5  uczniów.  Uczniowie  uczestniczyli  w  akcji  „Przewodnicy
PTTK – dzieciom 2019”.  W szkole  zrealizowano  następujące
przedsięwzięcia  ekologiczne:  „Ekologiczny  Piknik  –
Podhalańskie Dni Recyklingu”,  „Zbieraj  baterie”,  „ Sprzątanie
świata”, ”Wiosenna akcja – sprzątamy swoje miasto”, spotkanie
w  ramach  Nowotarskiego  Alertu  Smogowego  z  jego
przedstawicielami.  W  ramach  działań  prozdrowotnych
uczestniczyli  w programach:  pt.  „Niesamowity  Świat  Higieny
Jamy Ustnej”, „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu.”, „ Nie pal
przy  mnie  proszę”,  „Trzymaj  Formę”,  „Bieg  po  zdrowie”,
„Owoce  i  mleko”,  „Bieg  po  zdrowie”,  „  Zachowaj  trzeźwy
umysł”, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „III Elementarz”,
„Znajdź  właściwe  rozwiązanie”,  „Dobrze  jem  ze  szkołą  na



widelcu”, „ Akademia czerniaka”, „Archipelag Skarbów” i akcji
„Pola  Nadziei”.  Uczniowie  byli  współorganizatorami  Festynu
Rodzinnego  „Zachowaj  Trzeźwy  Umysł”.  W  zakresie
regionalizmu uczniowie brali udział w konkursie recytatorskim
„Strofy  o  ojczyźnie”  oraz  w  warsztatach  edukacyjnych  w
Muzeum Podhalańskim, a w zakresie czytelnictwa w projektach:
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – cykl spotkań w
bibliotece miejskiej „, „Co czytały dzieci w II Rzeczpospolitej”,
„By  czytać  się  chciało  zakładkę  zrób  wspaniałą”,  „  Między
klasowy  turniej  czytelniczy”,  „W  krainie  baśni”,  „Akademia
Pana  Kleksa”,  „  Tydzień  głośnego  czytania”.  Brali  udział  w
spotkaniu  z  poetką  E.  Stadmuller,  projekcie:  „Tuwimania  –
krainie  wierszy  J.  Tuwima  „,  „Mały  Miś  –  czytające
przedszkolaki” oraz spotkaniu czytelniczym „Przygoda zaczyna
się od najmłodszych”. Uczestniczyli w międzyszkolnym konkurs
czytelniczy  pt.  „W  świecie  wierszy  J.  Tuwima”,  akcji
ogólnopolskiej  „  Jak  nie  czytam,  jak  czytam”,  organizowali
wieczór  czytelniczy  pt.  „Wieczorne  spotkanie  z  książką”.  W
szkole prowadzono także zajęcia w zakresie bezpieczeństwa w
ramach  programów  pt.  „Odblaskowa  szkoła”,  „Bezpieczna
Szkoła Cyfrowa”, „Cyfrowobezpieczni pl.” „ 19 dni przeciwko
przemocy’. Ponadto uczniowie brali udział w XI edycji projektu
– „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”,  „Ogólnopolskim konkursie
Polskiej  Poezji  Religijnej  „Pierścień  św.  Kingi”,  w  akcji
charytatywnej  SURSUM  CORDA,  akcjach  „Góra  Grosza”,
„Pomóż i Ty”, „Kartki świąteczne dobroczynne”. Uczestniczyli
w  konkursie  piosenki  „Śpiewajmy  Panu”  –  Stare  Bystre,
konkursie  literackim  „Na  tatrzańskim  szlaku”,  konkursie
plastycznym  „Kartka  Świąteczna”,  konkursie  recytatorskim
„Zima  w  poezji  dziecięcej”,  szkolnym  konkursie  Piosenki
Angielskiej,  w  Jasełkach  w  DOS  w  Zaskalu,  w  konkursie
plastycznym „Niepodległość – PCK”, konkursie plastycznym o
Janie  Pawle  II  –  Wadowice”  i  „Moje  miasto  Nowy  Targ”,
”Międzyszkolnym  Konkurs  Ortograficznym  kl.  III”,
Wojewódzkim  konkursie  plastycznym  „Przewodnik  w  oczach
dziecka”, Ogólnopolskim konkursie „ SYNAPSIK”, Światowym
Dniu  Tabliczki  Mnożenia”,  w  szkolnym  konkursie  piosenki
angielskiej, projekcie pt. ”Kolędnicy Misyjni dla dzieci z Syrii”.
Uczestniczyli w spotkaniu z podróżnikiem, pszczelarzami i brali
udział w kwesta na cmentarzu na rzecz renowacji nagrobków. W
dziedzinie  edukacji  aktywność uczniów szkoły objawiła  się  w
konkursie  matematycznym Kangur,  polonistycznym „ Śladami
Stanisława Wyspiańskiego w 150 rocznicę urodzin”.  Ważnym
przedsięwzięciem  społeczności  szkolnej  był  Dzień  Patrona
Szkoły,  akcja  „  Zima  w mieście”,  impreza  estradowa „Dzień
biało-czerwony”  oraz  Parafialno-szkolny  konkurs  „Mój
różaniec”,  „Światowy  Dzień  Pluszowego  Misia”  i  szkolny
konkurs  kolęd.  W  szkole  realizowano  innowację
pedagogiczne:  program  pt.  ”Gotuj  zdrowo,  kolorowo”  –
celem kształtowania nawyków zdrowego odżywiania się,  w



zakresie  języka niemieckiego – e-Twining – współpraca ze
szkołą w Grecji oraz w zakresie wychowania fizycznego – w
klasie Va „Klasa usportowiona”.

Szkoła Podstawowa Nr 11 Szkoła  organizowała  lub  uczestniczyła  w  wielu  konkursach
recytatorskich (Konkursie recytatorskim poezji patriotycznej na
100 lecie odzyskania niepodległości, Konkursie Polskiej Poezji
Religijnej  Świętej  Kingi,  Konkursie  Recytatorskim  Echa
Poetica),  konkursach  językowych:  konkurs  z  języka
niemieckiego,  konkurs  polonistyczny  „W  świecie  lektur”,
„  Poznaj  literaturę  młodzieżową-  Małgorzata  Musierowicz”.
Uczniowie  szkoły  brali  udział  w  konkursach  i  przeglądach
artystycznych  (Jasełka  szkolne,  Szkolny  koncert  kolęd  i
pastorałek, Ogólnopolski konkurs piosenki angielskiej, konkurs
fotograficzny  „Czytamy  wszędzie),  przedsięwzięciach
religijnych;  Dzień  Papieski,  konkurs  pt.40  lat  minęło  od
pielgrzymki Jana Pawła II do Nowego Targu, w uroczystościach
szkolnych  (Ślubowanie  klas  I  pasowanie  na  ucznia,  Dzień
otwarty  dla  dzieci  z  nowotarskich  przedszkoli,  Radosny start,
XXX lecie powstania szkoły, Święto KEN). Tradycyjnie w „11”
stypendia motywacyjne prywatne dla najzdolniejszych uczniów
ufundowane zostały m.in.  przez  Radę rodziców i nowotarską
firmę „WOJAS”. Kontynuowano program usportowienia szkoły
prowadząc  klasy  sportowe.  Trzem  uczniom  tejże  szkoły
stypendia przyznał Wojewoda Małopolski. Szkoła Podstawowa
Nr 11 zrealizowała kilkanaście programów profilaktycznych w
tym  w  zakresie  polityki  prozdrowotnej-  prewencja  w
wykrywaniu chorób układu krążenia,  profilaktyka wykrywanie
czerniaka,  program  antyalkoholowy  „Archipelag  Skarbów”,
program pt. „Trzeci elementarz – 7 kroków”, ”Zachowaj trzeźwy
umysł”.  Uczestniczyła  w  Kampanii  19  Dni  Przeciwdziałania
Przemocy Wobec Dzieci i Młodzieży oraz programie Tarcza 2.0.
W  okresie  wakacji  szkoła  organizowała  dla  uczniów  letni
wypoczynek w ramach programu „Lato w mieście”. W szkole
kontynuowano  innowacyjne  programy  nauczania  języka
angielskiego  oraz  nauki  programowania  i  sterowania
robotami za pomocą smartfonów i telefonów.

Informacje  o  sukcesach  uczniów  i  przedsięwzięciach  szkolnych  wskazanych  w
powyższych  tabelach  pokazują,  że  uczniowie  nowotarskich  szkół  gminnych  są  dobrze
przygotowywani  przez  swoich  nauczycieli  do  rywalizacji  ponadszkolnej.  Uwidacznia  jak
szeroki  jest  zakres  uczestnictwa  uczniów  w  rywalizacji  dzieci  i  młodzieży  w  imprezach
ponadmiejskich oraz jak różnorodne są ich zainteresowania. Wskazane sukcesy uczniów są
również  efektem  bardzo  dobrej  współpracy  rodziców  uczniów  ze  szkołami.  Szkoły
prowadzone przez miasto Nowy Targ podejmują działania  innowacyjne i  oferują  uczniom
bardzo duże „pole” aktywności w działaniu. W pracy dydaktyczno-wychowawczej realizują
oczekiwania  władz  miasta  w zakresie  polityki  edukacyjnej,  wychowawczej,  ekologicznej,
prozdrowotnej, historycznej czy w zakresie kultury oraz sportu.

Nowotarska  szkoła  w  sposób  planowy  i  oczekiwany  realizowała  podstawę
programową  nauczania  i  wychowania,  ale  niestety  nie  była  wolna  od  problemów



dydaktycznych  i  wychowawczych  uczniów,  co  wpłynęło  na  liczbę  ocen  z  wychowania
niższych niż  dobra,  ale  w zdecydowanej  większości  oceny te  były dobre,  bardzo dobre i
wyróżniające ( 86.22  %).Ustalenia w przedmiotowym zakresie przedstawiono w tabeli nr 15.
Liczba kar zastosowanych w ramach obowiązujących procedur szkolnych wobec uczniów jak
wykazano to w tabeli nr 16 była znikoma. 

Tabela Nr 15. Ocena ze sprawowania (zachowania).

Szkoła Zachowanie
(liczba uczniów)

Naganne
Nieodpo-
wiednie

Popraw-
ne

Dobre
Bardzo
dobre

Wzoro-
we 

Razem

SP 1 - 33 21 41 117 55 267
SP 2 - 12 29 64 148 174 427
SP 3 - 3 24 55 51 49 182
SP 4 - 6 13 47 84 38 188
SP 5 - 5 42 105 139 115 406
SP 6 - 9 21 27 44 26 127
SP 11 - 18 76 139 230 205 668
Razem - 86 226 478 813 662 2265

Oceny z zachowania bardzo dobre i wyróżniające uzyskało 65.12 % uczniów podlegających
tej ocenie.

Tabela Nr 16. Liczba udzielonych kar.

Wyszczególnienie Szkoła
SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP11 Razem

Liczba
uczniów

- - - - 5 1 - 6

W procesie wychowania szkoły korzystały ze wsparcia Sądu Rejonowego, Policji, Ośrodka
Pomocy  Społecznej,  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej,  służb  Urzędu  Miasta,
Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego,  Delegatury  Kuratorium  Oświaty,  Agencji  Rynku
Rolnego  oraz  innych  wyspecjalizowanych  służb.  Ważne  było  też  współdziałanie  z
organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ekologii, profilaktyki prozdrowotnej,
bezpieczeństwa w Internecie i na drodze, regionalizmu czy edukacji oraz sportu. Nauczyciele
korzystali  z  udzielanej  im  pomocy  przez  pracowników  dydaktycznych  Państwowej
Podhalańskiej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Nieodzowną pomoc świadczyli również
rodzice zainteresowani występującymi problemami swoich dzieci.

W przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Nowy Targ w roku szkolnym
2018/2019 naukę pobierała grupa uczniów wymagająca kształcenia specjalnego z uwagi na
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, co przedstawiono w tabeli nr 17. 



Tabela Nr 17.  Liczba uczniów wymagających wsparcia z uwagi na niepełnosprawności  i
niedostosowanie społeczne.
Wyszczególnienie Placówki

P2 P4 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP11 Razem
Niesłyszący - - - - - - - - - -
Słabosłyszacych - - - - 1 - - - - 1
Niewidomi - - - - - - - - - -
Słabowidzący - - - - 1 - - - 1
Z 
niepełnosprawnością
ruchową, w tym 
afazją

1 2 - 1 3 4 1 - 1 13

Z upośledzeniem 
umysłowym lekkim

- 1 1 5 - 3 1 1 - 12

Z upośledzeniem 
umysłowym 
umiarkowanym

- - - - 1 - - - - 1

Z rozpoznaniem 
autyzmu (Zespół 
Aspergera)

- - 2 7 4 3 - - - 16

Z 
niepełnosprawnością
sprzężoną

- - - - 1 - 1 - - 2

Z niedostosowaniem
społecznym

- - 2 - - - 1 - - 3

Z zagrożeniem 
niedostosowania 
społecznego

- - - - - - - - - -

Zagrożeni 
uzależnieniem

- - - - - - - - - -

Z zaburzeniami 
zachowania

- - - - - - - - - -

Z zaburzeniami 
psychicznymi

- - - - - - - - -

Z chorami 
przewlekłymi

- - 4 - - - - 6 - 10

Razem: 1 3 9 13 10 11 4 7 1 59

Do  niepublicznych  placówek  wychowania  przedszkolnego  i  niepublicznej  szkoły
podstawowej uczęszczało 43 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w
tym 23 z rozpoznaniem autyzmu (zespołu Aspergera).

Kształcenie  uczniów z orzeczeniami o potrzebie  kształcenia specjalnego wymagało
stosowania specjalnych metod i form pracy, zatrudniania nauczycieli kształcenia specjalnego i
innych specjalistów oraz osób wspomagających, a także stałego dostosowywania obiektów
szkolnych  do  różnych  zmieniających  się  wymogów  uczniów.  Wydatki  na  ten  cel,  co
pokazano  w tabeli  nr  22,  stanowią  prawie  8 % w ogólnych wydatkach bieżących,  jakie
corocznie  ponosi  gmina.  Dla  38  dzieci  samorządowych  w przedszkolach  i  przedszkolach
niepublicznych  organizowane  były  także  wynikające  z  obowiązków  prawnych  zajęcia  w
zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.



W  tabeli  nr  18  przedstawiono  liczbę  i  rodzaje  zajęć  dodatkowych,  jakie  szkoły
realizowały  w celu wsparcia  uczniów tego wymagających.  Były to zajęcia  dla  uczniów z
trudnościami  zdrowotnymi  i  edukacyjnymi  realizowane  na  podstawie  opinii  Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej lub wniosków m. in nauczycieli, lekarzy, rodziców, ale także
dla uczniów uzdolnionych wymagających rozszerzenia wiedzy ponad podstawę programową.
Część zajęć skierowana była do uczniów powracających z zagranicy i uczniów pochodzenia
romskiego.

Tabela Nr 18. Rodzaje zajęć i liczba uczniów na zajęciach dodatkowych. 

Rodzaj zajęć SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP11 Razem

Naucz. indywid. 4 1 2 - 3 1 3 14
Rewalidacyjne 3 14 10 11 2 1 1 42
Terapeutyczne 26 198 - 5 78 - - 307
Wyrównawcze 116 201 48 20 86 79 168 718
Logopedyczne 36 - 22 46 53 27 54 238
Dla uczniów powracających 
z zagranicy

- - 2 9 - - 11

Dla dyslektyków - - - - - - -
Kompensacyjno-korekcyjne 58 - 35 - - 33 131 257
Rozwijające uzdolnienia 5 62 24 4 106 10 70 281
Rozwijające umiejętności 8 85 60 20 48 57 - 278
Gimnastyki kor. - - 43 - - 29 - 72
Inne (np. sportowe, teatralne,
językowe, rozw. komp. 
emocjalno-społeczne, itd.)

74 - 151 46 48 57 - 376

Razem 330 561 397 152 433 294 427 2594

Ponadto  realizowano  łącznie  w  90  grupach  zajęcia  wyrównawcze,  rewalidacyjne,
terapeutyczne, rozwijające umiejętności i uzdolnienia dla 870 uczniów (SP Nr 1 – 9 grup, 29
uczniów, SP Nr 2 – 20 grup, 211 uczniów, SP Nr 3 – 6 grup, 51 uczniów, SP Nr 4 – 7 grup,
37 uczniów, SP Nr 5 – 20 grup, 242 uczniów, SP Nr 6 – 13 grup, 130 uczniów, SP Nr11 – 15
grup,  170  uczniów)  w  ramach  realizacji  programu  profilaktyki  antyalkoholowej,
antynarkotykowej.

VII.  Realizacji innych zadań na rzecz uczniów i szkół.

            W roku szkolnym 2018/2019 realizowano szereg zadań ustawowych na rzecz
uczniów innych niż zakładanie i prowadzenie szkół. Wykonując obowiązki określone w
ustawie Prawo oświatowe dowożono lub refundowano rodzicom uprawnionych uczniów
wydatki związane z dowożeniem do szkół. Obowiązek ten dotyczył transportu uczniów
niepełnosprawnych i uczniów zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. 
Uczniowie  niepełnosprawni  dowożeni  byli  do  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II i do Ośrodka Rehabilitacyjno –
Edukacyjno – Wychowawczego, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych – Koło w Nowym Targu z siedzibą przy ul. Podtatrzańskiej.
Łącznie z tej formy wsparcia korzystało 37 uczniów niepełnosprawnych. 



Ponadto 49 rodzicom refundowano koszty dowozu do Szkoły Podstawowej Nr 4 i Szkoły
Podstawowej Nr 1 (uczniowie klas gimnazjalnych i zamieszkali w znacznej odległości od
siedziby szkoły) 
            Realizując zadania wynikające z dyspozycji art.90b i art.90m ustawy o systemie
oświaty wspierano uczniów i ich rodziny w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy
wsparcia  korzystali  uczniowie  szkół  podstawowych,  gimnazjów,  ale  także  szkół
ponadgimnazjalnych,  którzy  zamieszkują  w  Nowym  Targu.  Kryterium  dochodowe
uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 514 zł na członka rodziny.
Stypendia szkolne przyznawane były w kwocie od 109 zł do 228 zł miesięcznie (max- 248
zł). W okresie sprawozdawczym nie było wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego. Na
powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu Wojewody Małopolskiego w kwocie
140.242 zł (wrzesień- grudzień 2018 -  56.151 zł, styczeń- czerwiec 2019r.- 84.091 zł)
oraz wydatkowano własne środki gminy odpowiednio w kwocie 21.267 Zł i 21.022.Zł.
Tabela  Nr  19  pokazuje  liczbę  przyznanych  stypendiów  szkolnych  w  roku  szkolnym
2018/2019 z wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie pobierali naukę.

Tabela Nr 19. Stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019.

Lp. Wyszczególnienie
Stypendium

szkolne
Zasiłek
szkolny

1. Liczba wniosków 189 -

2. Liczba wniosków pozytywnie 
załatwionych - ogółem 

188

w tym uczniów:

szkół podstawowych 139
klas gimnazjalnych 7
szkół ponadpodstawowych 42
innych 0

3. Nakłady finansowe (w zł) 182 531 -

             

Innym  zadaniem  w  zakresie  pomocy  materialnej  dla  uczniów  w  okresie
sprawozdawczym było wsparcie finansowe w zakresie zakupu podręczników i materiałów
edukacyjnych w ramach rządowego programu ” Wyprawka szkolna” Z tej formy pomocy
w roku szkolnym 2018/2019 skorzystało 88 uczniów.  Na realizację zadania pozyskano
środki finansowe w kwocie 28 630 zł  od Wojewody Małopolskiego.  Ponadto na roku
szkolnym 2018/2019 pozyskano środki finansowe w kwocie 329 875 zł z przeznaczeniem
na zakup przez szkoły podstawowe podręczników.      

      Ważnym wsparciem dla uczniów i ich rodzin były dopłaty do opłat za wyżywienie w
stołówkach szkolnych.  Wsparcie  organizował  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Nowym
Targu we współpracy ze szkołami dla 256 uczniów, w tym 10 uczęszczających do szkół
ponadpodstawowych.

    W  ranach  obowiązku  wspierania  pracodawców  w  szkoleniu  młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie  miasta Nowego Targu rozpatrywano zgodnie z
przepisami ustawy prawo oświatowe wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia
młodocianych  uczniów,  którzy  ukończyli  przygotowanie  zawodowe  i  zdali  egzamin
czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Tabela Nr
20 pokazuje liczbę rozpatrzonych pozytywnie wniosków, oraz poniesione wydatki z tego



tytułu. Wykres Nr 3 przedstawia liczbę młodocianych z Nowego Targu, którzy w 2018r.
ukończyli naukę zawodu wg zawodów, w których się dokształcali1.

Tabela Nr 20. Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów.

Liczba
pracodawców,

którzy
otrzymali
dofinanso-

wanie

Liczba
młodocianych,

którzy
ukończyli

naukę zawodu

Liczba decyzji
przyznającej
dofinanso-

wanie

Kwota, jaką w
2018r.

wypłacono
pracodawcom

w ramach
dofinansowania

Wysokość
dotacji

pozyskanej w
2018r. od

Wojewody
Małopolskiego

26 29 29 198.208,97 198.208,97

Wykres Nr 3.Liczba młodocianych, którzy ukończyli naukę u pracodawcy wg zawodów

 Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody Małopolskiego w 
kwocie 198.208,97zł, która w 100% pokryła poniesione wydatki.

           Kolejnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2018/2019 była kontrola
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie
w wieku od 7 lat do ukończenia gimnazjum (16 lat), a obowiązkowi nauki uczniowie w

1 Wykres nie stanowi informacji o pełnym stanie uczniów, którzy w okresie sprawozdawczym ukończyli naukę 
  Zawodu, a obrazuje wyłącznie, w jakich zawodach kształceni byli uczniowie u pracodawców, którzy zwrócili
się we właściwym terminie do Burmistrza Miasta Nowego Targu zwrot kosztów kształcenia młodocianych 
  pracowników. Organ refundujący koszty kształcenia młodocianych pracowników nie ma kompetencji w zakre-
sie   określania pożądanej struktury zawodów uczonych u pracodawców. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

7

4 4

1 1

5

1 1



wieku 17 - 18 lat życia. Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy
szkół w obwodach, których zamieszkują uczniowie, a obowiązku nauki gmina (Burmistrz
Miasta  Nowego  Targu).  W  27  przypadkach  na  wniosek  dyrektorów  szkół
ponadpodstawowych  prowadzono  postępowanie  wyjaśniające  oraz  mediacyjne  z
udziałem rodziców uczniów. Nie podejmowano w okresie sprawozdawczym czynności o
charakterze egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego lub nauki.

              Dla 184 uczniów sfinalizowano zajęcia nauki jazdy na nartach biegowych i
zjazdowych w wymiarze 20 godzin, pozyskując na ten cel środki finansowe w kwocie
33 037 zł od Marszałka Województwa Małopolskiego (całkowity koszt zajęć 97 163 zł). 

       Efektem działania szkół i służb miasta w roku szkolnym 2018/2019 był także
przygotowany wspólnie z Fundacją Rozwoju Regionów wniosek o finansowe wsparcie
działań edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych, przedstawiony do konkursu w
ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  lata
2014-2020 Oś Priorytetowa wiedza i  kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia
ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

W roku szkolnym 2018/2019 Burmistrz Miasta Nowego Targu przygotował, a Rada Miasta
Nowego Targu podjęła następujące uchwały:

1) Nr  LII/498/2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia
działalności  Gimnazjum  Nr  2  im.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  w  Nowym
Targu.

2) Nr  LII/499/2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru  zajęć  dla  terapeutów pedagogicznych  zatrudnionych w
przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ.

3) Nr  II/10/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania  dotacji  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości  pobrania  i
wykorzystania  dotacji  udzielanych  z  budżetu  Gminy  Miasto  Nowy  Targ  dla
niepublicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, innych niepublicznych
form  wychowania  przedszkolnego,  oddziałów  przedszkolnych  w  niepublicznych
szkołach podstawowych, niepublicznych szkół podstawowych, dla których Gmina
Miasto Nowy Targ jest organem rejestrującym.

4) Nr II/11/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania
oraz  rozliczania  dotacji  celowej  dla  podmiotów  prowadzących  żłobki  i  kluby
dziecięce na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.

5) Nr IV/39/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego
konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  z zakresu  wychowania
przedszkolnego.

6) Nr  IV/40/2019 z  dnia  4  lutego  2019  r.  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr
XLVI/429/2018  Rady  Miasta  Nowy  Targ  z dnia  26 lutego  2018r.  w sprawie
określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z wychowania  przedszkolnego
w  przedszkolach prowadzonych przez miasto Nowy Targ.

7) Nr IV/41/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem
1 września  2019r.  Szkoły  Podstawowej Nr 1 im.  Tadeusza  Kościuszki  w Nowym
Targu z siedzibą w Nowym Targu przy Pl. Juliusza Słowackiego 14. 

8) Nr IV/42/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem
1 września  2019r.  Szkoły  Podstawowej  Nr 2 im.  Mikołaja  Kopernika  w Nowym
Targu z siedzibą w Nowym Targu przy Al. Mikołaja Kopernika 28.  



9) Nr IV/43/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem
1 września  2019r.  Szkoły Podstawowej  Nr 5 im. Konfederacji  Tatrzańskiej
w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy ul.  Władysława Orkana 17.

10) Nr IV/44/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem
1 września  2019r.  Szkoły  Podstawowej  Nr 11 im.  Żołnierzy  Armii  Krajowej
w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy Pl. Evry 3

11) Nr V/54/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/39/2019
Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie określenia regulaminu
konkursu  ofert  na  realizacji  zadania  publicznego  z  zakresu  wychowania
przedszkolnego.

12) Nr  V/55/2019 z  dnia  4  marca  2019  roku  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr
IV/40/2019  Rady Miasta  Nowy Targ  z  dnia  4  lutego  2019r.  w sprawie  zmiany
Uchwały Nr XLVI/429/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2018r. w
sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
przedszkolach prowadzonych przez miasto Nowy Targ.

13) Nr IX/86/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przekształcenia z dniem 1
września  2019r.  Szkoły  Podstawowej  Nr  1  im.  Tadeusza  Kościuszki  w Nowym
Targu z siedzibą w Nowym Targu przy Pl. Juliusza Słowackiego 14.

14) Nr IX/87/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przekształcenia z dniem 1
września  2019r.  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  im.  Mikołaja  Kopernika  w  Nowym
Targu z siedzibą w Nowym Targu przy Al. Mikołaja Kopernika 28.

15) Nr IX/88/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przekształcenia z dniem 1
września 2019r. Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym
Targu z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Władysława Orkana 17.

16) Nr IX/89/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przekształcenia z dniem 1
września  2019r.  Szkoły  Podstawowej  Nr  11  im.  Żołnierzy  Armii  Krajowej  w
Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy Pl. Evry 3.

17) Nr  IX/105/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie sieci prowadzonych przez
Gminę Miasto Nowy Targ publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych.

18) Nr  IX/106/2019 z  dnia  29  lipca  2019  roku  w  sprawie  ustalenia  planu  sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września
2019r.

W  okresie  sprawozdawczym  organ  wykonawczy  Gminy  Miasto  Nowy  Targ  podjął
następujące zarządzenia:

1) Zarządzenie  Nr  0050.Z.117.2018  z  dnia  6  września  2018  r.  w  sprawie:  
nieodpłatnego  przekazania  składników  majątku  ze  Szkoły  Podstawowej  Nr  4  im.
Króla  Kazimierza  Wielkiego  w  Nowym  Targu  do  Miejskiego  Centrum  Usług
Wspólnych w Nowym Targu.

2) Zarządzenie  Nr  0050.Z.127.2018  z  dnia  25  września  2018r.  w  sprawie:  
terminu składania wniosków o udzielenie w 2018r. pomocy finansowej uczniom na
zakup  podręczników  i  materiałów  edukacyjnych  w  ramach  programu  „Wyprawka
szkolna”.

3) Zarządzenie  Nr  0050.Z.130.2018  z  dnia  4  października  2018r.  w  sprawie:  
powołania Zespołu do rozpatrzenia wniosków nauczycieli i innych uprawnionych o
uzyskanie pomocy zdrowotnej.

4) Zarządzenie Nr 0050.Z.158.2018 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie:   ·ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ



w zakresie edukacji polegającego na transporcie i opiece w  trakcie dowozu uczniów
niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno  –Edukacyjno - Wychowawczego w
Nowym Targu w celu  spełniania  obowiązku szkolnego,  przez  organizację  pożytku
publicznego w roku 2019.

5) Zarządzenie  Nr  0050.Z.159.2018  z  dnia  20  listopada  2018r.  w  sprawie:  
powołania  Komisji  Egzaminacyjnej  w  celu  przeprowadzenia  egzaminu  dla
nauczyciela  kontraktowego,  ubiegającego  się  o  stopień  awansu  zawodowego
nauczyciela mianowanego.

6) Zarządzenie  Nr  0050.Z.184.2018  z  dnia  13  grudnia  2018r.  w  sprawie:  powołania
Komisji  Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach  konkursu ofert
ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050.Z.158.2018 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia
19 listopada 2018r.

7) Zarządzenie  Nr  0050.Z.190.2018  z  dnia  19  grudnia  2018r.  w  sprawie:  
rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert  na realizację  zadania  publicznego Gminy
Miasta Nowy Targ w dziedzinie edukacji w roku 2019.

8) Zarządzenie  Nr  0050.Z.1.2019  z  dnia  2  stycznia  2019r.  w  sprawie:  
regulaminu  rekrutacji  i  uczestnictwa  uczniów  szkół  podstawowych  w  2019r.  w
projekcie  pn.  „Jeżdżę  z  Głową”-  współfinansowanego  przez  Województwo
Małopolskie oraz procedury archiwizacji dokumentów tego projektu.

9) Zarządzenie  Nr  0050.Z.18.2019  z  dnia  14  stycznia  2019r.  w  sprawie  
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej
kwoty  dofinansowania  opłaty  pobieranej  przez  wyższe  uczelnie  i  zakłady
doskonalenia  nauczycieli  za  kształcenie  nauczycieli  a  także  specjalności  i  form
kształcenia objętych tymi dopłatami.

10) Zarządzenie  Nr  0050.Z.21.2019  z  dnia  17  stycznia  2019r.  w  sprawie  
wypłaty  za  2018  r.  jednorazowego  dodatku  uzupełniającego  dla  nauczycieli  w
poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego,  zatrudnionych  w  placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ.

11) Zarządzenie  Nr  0050.Z.47.2019  z  dnia  12  lutego  2019r.  w  sprawie  
wzoru zgłoszenia dziecka przez rodziców do klasy I publicznej szkoły podstawowej w
obwodzie szkolnym, w którym zamieszkuje, wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I
publicznej  szkoły  podstawowej,  wniosku  o  przyjęcie  dziecka  do  publicznego
przedszkola  oraz  wniosku  o  przyjęcie  dziecka  do  oddziału  przedszkolnego  w
publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez miasto Nowy Targ.

12) Zarządzenie  Nr  0050.Z.24.2019  z  dnia  21  stycznia  2019r.  w  sprawie  
terminów  czynności  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  oraz  postępowaniu
uzupełniającym  na  rok  szkolny  2019/2020  do  klas  I  szkół  podstawowych,
prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ.

13) Zarządzenie  Nr  0050.Z.25.2019  z  dnia  21  stycznia  2019r.  w  sprawie  
terminu  przeprowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  postępowania
uzupełniającego  na  rok  szkolny  2019/2020  do  przedszkoli  oraz  oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy
Targ.

14) Zarządzenie  Nr  0050.Z.26.2019  z  dnia  21  stycznia  2019r.  w  sprawie  
obwieszczenia  o  ustalonych  kryteriach  branych  pod  uwagę  w  postępowaniu
rekrutacyjnym  i  postępowaniu  uzupełniającym  na  rok  szkolny  2019/2020  do
prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I w publicznych w
szkołach  podstawowych  oraz  o  dokumentach  niezbędnych  do  potwierdzenia  tych
kryteriów i liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.



15) Zarządzenie  Nr  0050.Z.27.2019  z  dnia  21  stycznia  2019r.  w  sprawie  
terminów  czynności  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  oraz  postępowaniu
uzupełniającym  na  rok  szkolny  2019/2020  do  oddziałów  sportowych  w  szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ.

16) Zarządzenie  Nr  0050.Z.47.2019  z  dnia  12  lutego  2019r.  w  sprawie  
wzoru zgłoszenia dziecka przez rodziców do klasy I publicznej szkoły podstawowej w
obwodzie szkolnym, w którym zamieszkuje, wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I
publicznej  szkoły  podstawowej,  wniosku  o  przyjęcie  dziecka  do  publicznego
przedszkola  oraz  wniosku  o  przyjęcie  dziecka  do  oddziału  przedszkolnego  w
publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez miasto Nowy Targ.

17) Zarządzenie  Nr  0050.Z.48.2019  z  dnia  21  lutego  2019r.  w  sprawie  
terminu składania wniosków przez rodziców (opiekunów prawnych) uczniów klas III i
VI szkoły podstawowej o przyjęcie ich dzieci do klas IV i VII w Szkole Podstawowej
Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu w celu kontynuacji  nauki w roku
szkolnym 2019/2020 oraz w latach następnych.

18) Zarządzenie  Nr  0050.Z.50.2019  z  dnia  25  lutego  2019r.  w  sprawie:  
przekazywania  danych  organizacyjnych  o  działalności  publicznych  przedszkoli  i
publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez miasto Nowy Targ.

19) Zarządzenie  Nr  0050.Z.54.2019  z  dnia  12  marca  2019r.  w  sprawie:  
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr
11 w Nowym Targu.

20) Zarządzenie  Nr  0050.Z.55.2019  z  dnia  14  marca  2019r.  w  sprawie 
jednorazowego  obniżenia  opłaty  za  korzystanie  przez  Okręgową  Komisję
Egzaminacyjną  w  Krakowie  z  sal  lekcyjnych  w  Szkole  Podstawowej  Nr  11
im.  Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu.

21) Zarządzenie  Nr  0050.Z.61.2019  z  dnia  2  kwietnia  2019r.  w  sprawie:  
powołania Zespołu do rozpatrzenia wniosków nauczycieli i innych uprawnionych o
uzyskanie pomocy zdrowotnej.

22) Zarządzenie  Nr  0050.Z.64.2019  z  dnia  10  kwietnia  2019r.  w  sprawie  
zmiany  Zarządzenia  Nr  0050.Z.18.2019  Burmistrza  Miasta  Nowy Targ  z  dnia  14
stycznia  2019r.  w  sprawie  planu  dofinansowania  form doskonalenia  zawodowego
nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty pobieranej przez wyższe
uczelnie  i  zakłady  doskonalenia  nauczycieli  za  kształcenie  nauczycieli  a  także
specjalności i form kształcenia objętych tymi dopłatami.

23) Zarządzenie  Nr  0050.Z.66.2019  z  dnia  18  kwietnia  2019r.  w  sprawie:  
powołania  Komisji  Konkursowej  wyłaniającej  kandydata  na  stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu.

24) Zarządzenie  Nr0050.Z.70.2019  z  dnia  7  maja  2019  r.  w  sprawie:  
powierzenia  obowiązków  Dyrektora  Miejskiego  Centrum  Usług  Wspólnych
w  Nowym Targu.

25) Zarządzenie  Nr  0050.Z.71.2019  z  dnia  7  maja  2019r.  w  sprawie:  powierzenia
stanowiska  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  Nr  11  im.  Żołnierzy  Armii  Krajowej
Nowym  Targu.

26) Zarządzenie  Nr  0050.Z.83.2019  z  dnia  17  czerwca  2019r.  w  sprawie  
zatwierdzenia diagnoz w zakresie zidentyfikowanych potrzeb i planowanego wsparcia
dla szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ.

27) Zarządzenie  Nr  0050.Z.87.2019  z  dnia  27  czerwca  2019r.  w  sprawie  
powołania zespołu zadaniowego do spraw oceny zasad wynagradzania pracowników
administracji i obsługi przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Miasto Nowy Targ.



28) Zarządzenie  Nr  0050.Z.94.2019  z  dnia  16  lipca  2019r.  w  sprawie:  
powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych, ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

29) Zarządzenie  Nr  0050.Z.95.2019  z  dnia  18  lipca  2019r.  w  sprawie  
sposobu weryfikacji danych, niezbędnych do dokonania podziału części oświatowej
subwencji  ogólnej,  udostępnianych w trybie  art.  50  ustawy o  systemie  informacji
oświatowej.

VIII. Finansowanie oświaty.

Finansowanie zadań oświatowych przez gminę jest jednym z jej ważniejszych zadań.
Zarządzanie  finansami  nie  tylko  nowotarskiej  oświaty  było  w  okresie  sprawozdawczym
bardzo utrudnione z uwagi na reformę szkolnictwa. Pojawiały się, bowiem – nowe zadania
zlecane  przez  Państwo.  Ponadto  tę  dziedzinę  działalności  samorządowej  charakteryzuje
bardzo duża ilość uczestników i w konsekwencji  elementów zmiennych występujących w
okresie roku szkolnego (nowe orzeczenia, opinie o potrzebie wsparcia uczniów, nieujawnione
wcześniej  decyzje  kadrowe  nauczycieli  itp.),  co  mimo  posiadanego  doświadczenia  służb
utrudnia planowanie finansowe. W obszarze finansowania oświaty ustawodawca nie tylko
nakłada na gminę coraz więcej zadań, ale także określa przy ich realizacji wiele wymagań
ilościowych  jak  chociażby  w  zakresie  poziomu  wynagrodzeń  nauczycieli,  zapewnienia
stosownego wskaźnika wydatków na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli, czy na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i rencistów. Od wielu lat podnoszone
są przez wszystkie samorządy uwagi o nie dofinansowywaniu tych zadań przez Państwo. W
tabeli nr 21 przedstawiono zrealizowane i planowane dochody oświatowe miasta Nowy Targ
w latach 2018 i 2019.
               

                Tabela Nr 21. Dochody oświatowe.

Wyszczególnienie
2018 Plan 2019

w tyś. zł
%

całości
w tyś. zł

%
całości

Subwencja oświatowa 21 782 833 89.43 23 195 982 92.38
Celowe dotacje na programy 
bieżące z budżetu państwa

1 746 354 7.17 1 030 000 4.10

Celowe dotacje na programy 
bieżące z udziałem środków 
europejskich

19 480 0.08 - -

Celowe dotacje inwestycyjne - - -
Pozostałe dochody 
(oświatowe) gminy

809 021 3.32 886 000 3.52

Razem: 24 357 688 100 25 111 982 100



 W pozyskiwanych dochodach oświatowych miasta dominujące znaczenie ma część
oświatowa subwencji ogólnej oraz dotacja państwa na zadania w zakresie wychowania przed-
szkolnego. Na pozostałe dochody składają się m.in. opłaty od rodziców za usługi przedszkol-
ne, opłaty za krótkoterminowe najmy głownie sal gimnastycznych. Niektóre dochody nie są
możliwe do zaprojektowania jak chociażby wydatki w ramach projektu „Wyprawka szkolna”
czy podręczniki szkolne stąd ich ustalenie następuje dopiero w dacie podjęcia stosownych re-
gulacji prawnych i po ustaleniu faktycznych potrzeb, już w okresie trwania roku szkolnego.

W tabeli nr 22 przedstawiono strukturę wydatków oświatowych, pokrywanych z dochodów 
oświatowych i innych gminnych dochodów.

Tabela Nr 22. Wydatki bieżące miasta Nowy Targ w  latach 2018-2019 na zadania w  zakre-
sie oświaty i  wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Wyszczególnienie
2018 2019 (Plan)

       w tyś. zł
% całości 
zadania

w tyś. zł
% całości
zadania

Zadania oświatowe:
Szkoły podstawowe 20 453 736 54.68 26 044 000 63.10
Gimnazja 4 793 533 12.81 1 660 000 4.02
Dokształcanie i  doskonalenie zawodowe
nauczycieli

99 200 0.27 160 000 0.39

Dowożenie uczniów do szkół 135 847 0.36 137 000 0.33
Pomoc materialna dla uczniów 263 496 0.70 260 000 0.63
Zapewnienie uczniom prawa do 
bezpłatnego dostępu do podręczników

333 437 0.89 - -

Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w szkołach 
podstawowych 

669 048 1.79 825 000 1.99

Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla uczniów klas 
gimnazjalnych

90 284 0.24 68 000 0.16

Inne wydatki bieżące 397 966 1.06 638 000 1.55
Oddziały przedszkolne w  szkołach 
podstawowych

661 955 1.77 801 000 1.94

Przedszkola publiczne 2 358 855 6.31 2 535 000 6.14
Przedszkola niepubliczne 4 041 134 10.80 4 800 000 11.63
Inne formy wychowania przedszkolnego 86 106 0.23 86 000 0.21
Stołówki w przedszkolach publicznych 688 428 1.84 722 000 1.75
Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach i
innych formach wychowania 
przedszkolnego

1 544 581 4.13 1 608 000 3.90

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 176 760 0.47 256 000 0.62
MCUW 616 327 1.65 677 000 1.64
Wydatki bieżące ogółem 37 410 693 100 41 277 000 100



Głównymi udziałowcami w wydatkach oświatowych gminy są szkoły podstawowe,
gimnazja i przedszkola.

W strukturze  wydatków bieżących  szkół  podstawowych,  gimnazjów i  publicznych
przedszkoli dominowały wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi. Stanowiły one ponad 85
%.

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  część  wydatków  oświatowych  jak
chociażby  wydatki  na  wychowanie  przedszkolne  powinna  być  finansowana  z  dochodów
własnych gminy.

IX. Nadzór.

Zgodnie z wymogami prawa przedszkola i  szkoły prowadzone przez miasto Nowy
Targ podlegały nadzorowi organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego. Organ
prowadzący w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadził łącznie 11 kontroli w zakresie stanu
bezpieczeństwa  urządzeń  szkolnych  ogólnego  użytku  zlokalizowanych  na  terenach
szkolnych(7) i prawidłowości poboru dotacji przez niepubliczne przedszkola (4). W jednym
przypadku wydano polecenia niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. W
okresie  sprawozdawczym  Małopolski  Kurator  Oświaty  w  Krakowie  za  pośrednictwem
Delegatury  w  Nowym Targu  w ramach  swoich  kompetencji  przeprowadził  11  kontroli  z
własnej  inicjatywy  lub  na  wniosek rodziców.  Zestawienie  wskazujące  na  miejsce,  zakres
kontroli oraz podjęte ustalenia w ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych organu
nadzoru pedagogicznego przedstawiono w tabeli nr 23.

Tabela Nr 23 Czynności kontrolne organu nadzoru pedagogicznego.

Lp. Szkoła Czasookres
kontroli

Temat kontroli Ustalenia

1. Przed-
szkole 
Nr 4

8 i 13 
listopada 
2018r.

Zgodność  
z przepisami 
rekrutacji 
do przedszkola

4 zalecenia: przestrzegać przepisów 
dotyczących liczby dzieci w oddziale, 
organizować pracę przedszkola 
w zgodności z arkuszem organizacyjnym, 
organizować zajęcia dodatkowe zgodnie ze 
statutem, dostosować postanowienia statutu do
nowych przepisów prawa.

2. SP Nr 2 14.09.2018 Organizacja 
pracy szkoły

1 zalecenie: dostosować tygodniowy rozkład 
zajęć do obowiązujących przepisów.

4.01.2019 Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
uczniom

2 zalecenia: zdiagnozować potrzebę 
zapewnienia opieki uczniom w okresie 
oczekiwania na zajęcia dodatkowe, po 
zajęciach obowiązkowych, objąć wskazanego 
ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

11.01.2019 Przestrzeganie 
przepisów 
w zakresie praw 
dziecka

1 zalecenie: stosować przyjęte w szkole 
zasady przyjmowania, rozpatrywania i 
załatwiana skarg  i wniosków.

20.03.2019 Przestrzeganie 
przepisów 
w zakresie praw 
dziecka

1 zalecenie: wzmocnić kontakty  z rodzicami 
w zakresie praw  i obowiązków uczniów.



8.05.2019 Zadania 
dyrektora 
w zakresie 
nadzoru 
pedagogicznego

6 zaleceń: stosować przyjęte w szkole zasady 
przyjmowania, rozpatrywania  i załatwiana 
skarg i wniosków, przypomnieć nauczycielom 
o obowiązkach, zdiagnozować potrzeby 
nauczycieli w zakresie szkoleń, bezwzględnie 
realizować prawa uczniów, wzmocnić nadzór 
pedagogiczny.

22.05.2019 Realizacja 
pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej

3 zalecenia: zapewnić odpowiednią liczbę 
uczniów w grupach zajęciowych, egzekwować
rzetelną pracę nauczycieli, stosować zasady 
przyjmowania, rozpatrywania  i załatwiana 
skarg i wniosków.

3. SP Nr 3 9.01.2019 Organizacja 
pracy szkoły

1 zalecenie: dostosować plan zajęć 
do obowiązujących przepisów w celu 
równomiernego obciążenia uczniów zajęciami 
w tygodniu.

4. SP Nr 4 9.01.2019 Przestrzeganie 
przepisów w 
zakresie praw 
dziecka

4 zalecenia: zdiagnozować sytuację 
przestrzegania praw dziecka przez nauczycieli,
przypomnieć nauczycielom o obowiązkach
w zakresie praw dziecka, bezwzględnie 
realizować prawa dziecka do przerw 
międzylekcyjnych, bezwzględnie realizować 
obowiązki w zakresie dokumentowania 
informacji dla uczniów i ich rodziców.

5. SP Nr 
11

4 i 7.09.
2018

Realizacja 
pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej

5 zaleceń: uruchamiać procedurę 
powypadkową, dbać o rzetelność informacji 
przekazywanych do sądu, wzmocnić nadzór 
nad nauczycielami w zakresie dbania o 
bezpieczeństwo uczniów, egzekwować od 
nauczycieli realizację wskazań opinii poradni i
wzmocnić w tym zakresie nadzór

4,16,17.
10.2018

Ocena pracy 
dyrektora

W roku szkolnym 2018/2019 kontynuowano 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 Izby Obrachunkowej w Krakowie (prawidłowość naliczania dotacji i
ustalenia  wynagrodzeń  gwarantowanych  dla  nauczycieli)  oraz  Urzędu  Wojewódzkiego  w
Krakowie  (prawidłowość  wydatkowania  przyznanej  dotacji).  Nie  stwierdzono
nieprawidłowości.

W  przedszkolach  i  szkołach  prowadzonych  przez  miasto  Nowy  Targ  kontrolę
przeprowadzali  oprócz  służb  Burmistrza  Miasta  m.in.  Inspektorzy  Okręgowej  Inspekcji
Pracy,  pracownicy  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej,  Powiatowej  Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej, Ośrodka Opieki Społecznej.


	W pozyskiwanych dochodach oświatowych miasta dominujące znaczenie ma część oświatowa subwencji ogólnej oraz dotacja państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Na pozostałe dochody składają się m.in. opłaty od rodziców za usługi przedszkolne, opłaty za krótkoterminowe najmy głownie sal gimnastycznych. Niektóre dochody nie są możliwe do zaprojektowania jak chociażby wydatki w ramach projektu „Wyprawka szkolna” czy podręczniki szkolne stąd ich ustalenie następuje dopiero w dacie podjęcia stosownych regulacji prawnych i po ustaleniu faktycznych potrzeb, już w okresie trwania roku szkolnego.
	Tabela Nr 22. Wydatki bieżące miasta Nowy Targ w  latach 2018-2019 na zadania w  zakresie oświaty i  wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

