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I.  WSTĘP – MISJA SZKOŁY 

Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków jest placówką oświatową  

w ramach której funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 20 z klasami sportowymi  

oraz Gimnazjum nr 9 z klasami sportowymi. Od 2014 roku w strukturze szkoły 

funkcjonuje również Gimnazjalny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży, który 

jest filią Ośrodka działającego w Krakowie pod patronatem Polskiego Związku Piłki 

Nożnej i Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Rok 2012 był Rokiem Jubileuszu 50 - 

lecia szkoły, czasem szerokich podsumowań, podziękowań i formułowaniu 

wniosków. 

Początek oświaty w Mościcach sięga początków XX wieku kiedy powstała 

pierwsza szkoła przy ul. Zbylitowskiej. Jej kontynuatorką była SP nr 8, która w 1977 

została włączona do funkcjonującej obok SP nr 20. Od tego czasu funkcjonowała już 

tylko Szkoła Podstawowa nr 20, kontynuując szczytną tradycję i osiągnięcia 

„Ósemki”, a także rozwijając własny program i ciągle rozszerzając działania 

edukacyjno – wychowawcze. Kolejna zmiana organizacyjna nastąpiła w 1999 roku, 

kiedy wspólnie całe środowisko szkolne wystąpiło do organu prowadzącego  

o powołanie zespołu szkół (szkoła podstawowa plus gimnazjum), któremu na 40 – 

lecie nadano imię Polskich Olimpijczyków. Ambicje nauczycieli i społeczności 

szkolnej powodowały systematyczny rozwój szkoły tak w zakresie organizacyjnym 

jak również w zakresie kształcenia. Przez wszystkie lata funkcjonowania realizowana 

była szeroka misja i wizja szkoły powodując, że stała się  placówką ściśle związaną 

ze środowiskiem nie tylko Mościc ale również Tarnowa i powiatu tarnowskiego. 

Misją Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie - szkoły podstawowej i gimnazjum 

jest: 

1. wychowanie dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego 

człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym, 

2. wpajanie sytemu wartości ogólnoludzkich, 

3. kształtowanie tolerancji, 

4. nauczanie pracy nad sobą, 

5. kształtowanie umiejętności interpersonalnych, społecznych, 

6. wzbudzanie zainteresowań, rozwijanie zdolności, umiejętności, w tym 

językowych, sportowych i artystycznych 

7. promowanie zdrowego stylu życia, 

8. eliminowanie agresji, 

9. przygotowanie do aktywnego udziału w życiu kulturalnym, 

10. wykształcenie ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności, 

11. wykształcenie ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę. 

Absolwent Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków to: 

1. osoba dobrze wykształcona, otwarta na wiedzę, 

2. osoba o szerokich kompetencjach społecznych, 

3. osoba odznaczająca się kulturą, etyką, aktywnością,  

4. uczeń godnie reprezentujący rodzinę, tradycje szkoły oraz dzień dzisiejszy  

w życiu prywatnym, sporcie, życiu kulturalnym. 



 

 

4 

 

Opracowując niniejszą koncepcję nie sposób jest nie odnieść się na wstępie do 

analizy stanu dzisiejszego z uwzględnieniem słabych i mocnych stron. Poniżej 

przedstawione mocne i słabe strony ZSSportowych, które powstały na podstawie 

analizy pracy szkoły w poszczególnych obszarach: 

 

1. Diagnoza w obszarze kształcenia 

Mocne strony Słabe strony 

1. Zróżnicowana i atrakcyjna oferta 
edukacyjna dla ucznia 

2. Dostosowanie organizacji pracy 
szkoły do potrzeb i oczekiwań 
uczniów i rodziców 

3. Wysoko wykwalifikowana kadra – 
zdecydowana większość to n-le 
mianowani i dyplomowani 

4. Nauczyciele wymieniają się 
doświadczeniami 

5. Szkoła posiada dobrą bazę 
dydaktyczną i sportowo – 
rekreacyjną 

6. Prowadzenie zajęć metodami 
aktywizującymi z wykorzystaniem 
środków multimedialnych 

7. Przestronne sale lekcyjne – dostęp 
do Internetu w każdej Sali 

8. Nauczyciele wspierają uczniów 
słabych i zdolnych 

9. W szkole realizowane są innowacje 
pedagogiczne 

10. Większość uczniów uczęszcza na 
zajęcia dodatkowe-wyrównawcze, 
koła zainteresowań 

11. W szkole prowadzi się analizę 
wyników sprawdzianu i egzaminu,  
a wnioski są wdrażane w życie 

12. Mało liczne oddziały klasowe 
13. Szkoła posiada szereg tytułów 

nadanych przez instytucje 
zewnętrzne, w tym: 

a) Szkoła z klasą 
b) Promotor zdrowia 
c) Oficjalny Partner Instytutu 

Goethego 

1. Duży ruch uczniów nie zawsze 
sprzyjający realizacji celów 
kształcenia 

2. Część pomocy dydaktycznych jest 
przestarzała 

3. Niewystarczająca motywacja 
niektórych uczniów do nauki 

4. Brak systematyczności uczenia się  
u uczniów 

5. Dojazdy ograniczające możliwość 
korzystania z zajęć dodatkowych 

6. Brak godzin na gimnastykę korekcyjną 
w klasach I – III SP 

 
 

 
2. Diagnoza w obszarze wychowania, opieki i profilaktyki 

Mocne strony Słabe strony 

1. Pomoc psychologiczno – 
pedagogiczna dla uczniów 

2. Funkcjonowanie świetlicy, stołówki, 

1. Zwiększenie obowiązków nauczycieli 
przerzucanych przez rodziców 

2. Nierównowaga praw i obowiązków 
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biblioteki, czytelni przez cały dzień 
3. W szkole aktywnie działa Rada 

Rodziców i SAiPSzS 
4. W szkole realizowana jest stała  

i systematyczna opieka 
pielęgniarska, 

5. Szkoła ma podpisaną umowę z 
przychodnią w zakresie 
świadczenia usług 
stomatologicznych dla młodzieży  

6. Dobra współpraca z instytucjami 
działającymi na rzecz 
bezpieczeństwa uczniów 

7. W szkole są opracowywane i 
wdrażane programy wychowawcze, 
profilaktyczne 

8. W szkole działa SU, ZHP, PCK, 
LOP 

9. Dobra współpraca z lokalnymi 
instytucjami 

10. Uczniowie maja zapewnioną opiekę 
przed rozpoczęciem zajęć od 630, 
do godz. 1700 

11. W szkole prowadzone są aktywnie 
dyżury n-li w trakcie przerw 
lekcyjnych 

12. Rozwijane są zainteresowania 
uczniów na zajęciach dodatkowych 

13. Zdecydowana większość uczniów 
stosuje się do norm zachowania 

14. Szkoła prowadzi szeroką 
współprace zagraniczną i wymianę 
młodzieży 

15. Szkoła organizuje: półkolonie, 
kolonie i obozy letnie i zimowe, 
Zielone szkoły 

uczniów w polskim prawie 
oświatowym 

 

 
3. Diagnoza w obszarze zarządzania 

Mocne strony Słabe strony 

1. Kadra pedagogiczna podnosząca 
swoje kwalifikacje, aktywna, chętna 
do pracy 

2. Nauczyciele są otwarci na nowe 
metody, formy pracy 

3. Nadzór pedagogiczny jest 
planowany i jawny dla wszystkich 
nauczycieli 

4. Aktywny udział n-li w realizacji 
projektów zewnętrznych 

5. Dobra praca zespołowa n-li  

1. Niepełna dyspozycyjność części  
n-li w związku z podejmowaniem pracy 
dodatkowej 

2. Brak auli dla potrzeb imprez szkolnych 
i pozaszkolnych 

3. niewystarczająca ilość środków na 
zakup nowoczesnych pomocy 
dydaktycznych 

4. niewystarczająca ilość środków 
budżetowych na realizację 
zamierzonych planów remontowych  
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6. Aktywny udział n-li w analizie pracy 
szkoły i współdecydowania o pracy 
szkoły. 

7. Dobra współpraca między szkołą  
a  organem prowadzącym i 
nadzorującym 

8. Dobra współpraca ze środowiskiem 
szkolnym i instytucjami środowiska 
lokalnego 

9. Podpisane umowy regulujące 
zasady współpracy szkoły z 
instytucjami np. Grupa Azoty, klub 
Unia Tarnów, AZS PWSZ itp… 

i inwestycyjnych 
5. niewystarczające środki finansowe na 

wymianę mebli w klasach 
6. nadmierna biurokracja 

 

Wypływające z analizy wnioski będą później podstawą do określenia zadań  

i celów tej koncepcji pracy szkoły na następne lata. Będzie ona składała się  

z następujących rozdziałów: 

1. Analiza stanu obecnego funkcjonowania szkoły w zakresie: 

1) bazy szkoły, 

2) funkcjonowania w zakresie dydaktyki, opieki i wychowania 

3) zarządzania zasobami ludzkimi. 

2. Koncepcja dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkół Sportowych  

w Tarnowie w latach 2016 – 2021 w sferze: 

a) Bazy 

b) Polityki kadrowej 

c) Działalności dydaktyczno – wychowawczej 

d) Sportu 

3. Podsumowanie  
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II. ANALIZA STANU OBECNEGO SZKOŁY 

Sporządzenie analizy obecnego stanu szkoły zostało dokonane na podstawie: 

1. przeglądów stanu obiektu budowlanego oraz zrealizowanych inwestycji w latach 

2011 – 2016 - BAZA, 

2. oceny zarządzania zasobami ludzkimi - KADRY, 

3. diagnozy sytuacji dydaktycznej szkoły dokonanej na koniec I półrocza roku 

szkolnego 2015/2016 - DYDAKTYKA, 

4. diagnozy realizacji zadań wychowawczo – opiekuńczych – WYCHOWANIE  

i OPIEKA 

5. działalności w zakresie sportu szkolnego - SPORT 

Szkoła funkcjonuje na podstawie: 

1. obowiązującego prawa oświatowego, w tym Ustawy o systemie oświaty, Karty 

Nauczyciela, itd. 

2. przepisów szczegółowych dotyczących funkcjonowania placówki, w tym Ustawy 

o rachunkowości, finansach publicznych, Kodeksie Pracy, itd. 

3. W zakresie działalności sportowej: 

1) umowy z dnia 1.10.2010 r pomiędzy Prezydentem Miasta Tarnowa, szkołą  

i klubem sportowym UNIA Tarnów dotyczącej działalności klas sportowych  

o specjalności piłka nożna szkoły sportowej, 

2) porozumienia  z dnia 19.05.2014 r pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół 

Sportowych w Tarnowie działającym z upoważnienia Prezydenta Miasta 

Tarnowa a Małopolskim Związkiem Piłki Nożnej w Krakowie dotyczącego 

działalności Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży  

o specjalności piłka nożna 

3) umowy z dnia 1.09.2012 r pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Sportowych  

w Tarnowie działającym z upoważnienia Prezydenta Miasta Tarnowa  

a Klubem Uczelnianym AZS PWSZ dotyczącej działalności klas sportowych  

o specjalności lekka atletyka szkoły sportowej 

4. Innych przepisów, które mają wpływ na codzienną działalność szkoły 

Znaczna część sfery codziennej pracy szkoły regulowana jest w/w przepisami, 

niemniej szczegółowe działania dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły wypływają  

z wypracowanych procedur i metod. 

 

BAZA SZKOŁY 

Budynek szkoły został oddany w 1962 roku. Duży remont został wykonany  

w ramach termomodernizacji obiektu w 2013 roku. Baza Zespołu Szkół Sportowych  

w Tarnowie stanowi mienie komunalne, w skład którego wchodzi: 

a) budynek szkolny z salami dydaktycznymi ( 27 sal), 

b) dwie osobne sale gimnastyczne ( 18 x 11m; 27 x 16 m) 

c) sala gimnastyki rekreacyjnej dla uczniów klas I - III oraz siłownia, 

d) 3 boiska sportowe o różnej nawierzchni: 

 1 boisko ze „sztuczną trawą” ( 60 x 30 m) 

 boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej – piłka ręczna, 

koszykówka ( 40 x 36 m) 
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 boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej – 18 x 11 m), 

e) biblioteka ( ponad 28 tyś woluminów) z czytelnią, 

f) świetlica, 

g) stołówka szkolna wydająca ponad 300 obiadów dziennie, 

Ogólna powierzchnia użytkowa szkoły wynosi prawie 6 000 m2. Zasilanie obiektu  

w media odbywa się za pomocą: 

a) sieci wodociągowo - kanalizacyjnej – dostawca Wodociągi Tarnowskie 

b) energii elektrycznej – dostawca Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach 

c) gazu – dostawca Gazownia tarnowska 

d) ciepła – dostawca MPEC Tarnów. 

Analizując budżet szkoły za 2015 rok podkreślić należy jego wysokość – ponad 6 mln 

złotych, z czego największy procent stanowią wydatki płacowe oraz składki ZUS.  

 
WYDATKI BUDŻETOWE - 2015 rok 

   lp wyszczególnienie kwota 

1 wynagrodzenie osobowe 3 817 082,35 

2 wynagrodzenie roczne "13-tka" 296 636,45 

3 składki na ubezpieczenie społeczne 754 321,66 

4 PFRON 18 503,00 

5 zakup materiałów, pomoce dyd. nagrody 102 124,05 

6 środki żywności 180 395,06 

7 energia 194 633,30 

8 usługi łącznie 59 771,92 

9 odpis na ZFSSocjalnych 276 513,00 

10 pozostałe wydatki 29 083,82 

11 usługi remontowe 40 159,96 

12 wydatki na inwestycje 291 300,00 

13 umowy zlecania 1 320,00 

14 stypendia i wyprawki 35 523,79 

15 razem 6 097 368,36 

 

średnia całoroczna liczba uczniów 631,00 

 

średnie wydatki roczne na 1 ucz_2015 w ZSS 9663,02 

 

średnie wydatki roczne na 1 ucz_2014 8701,16 

 

szacowana wysokość subwencji oświatowej 2015 5660,78 

  

Dzięki wykonanej termomodernizacji spadły koszty wydatków na media 

pomimo wzrostu cen z  prawie 230 tyś. zł w 2012 roku do ok. 195 tyś zł. w 2015 r.  

Analizując budżet szkoły na przestrzeni ostatnich lat widać systematyczne działania 

mające na celu efektywne gospodarowanie środkami budżetowymi. Wpływ na to 

mają realizowane inwestycje ze środków miejskich, jak również działania wspierające 

szkołę w zakresie remontów finansowane przez Radę Rodziców, Stowarzyszenie 

Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie, oraz sponsorów. 
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WYDATKI BUDŻETU SZKOŁY – 2015 

 

 
 

 
ŚREDNIE WYDATKI BUDŻETOWE 2015 r  w tyś. zł 

 
 

Stan techniczny pomieszczeń szkoły systematycznie się poprawia i można go 

dzisiaj uznać za dobry. W ciągu ostatnich 5 lat przy zaangażowaniu środków 

uzyskiwanych z UM Tarnowa w budżecie szkoły oraz środków pozabudżetowych  

i przy udziale sponsorów możliwe było wykonanie: 

a) termomodernizacji obiektu szkolnego i sali gimnastycznej – kwota ok. 2 mln zł 

b) wykonanie remontu placu przed wejściem do szkoły - kwota 50 tyś zł, 

c) dokończenie remontu posadzek na ciągach komunikacyjnych szkoły – kwota 

100 tyś zł, 

d) wykonanie remontu kapitalnego węzła cieplnego w szkole – kwota ok. 50 tyś zł  
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e) remontu obu sal gimnastycznych w zakresie podłóg, malowania ścian – kwota 

70 tyś zł, 

f) w ramach budżetu obywatelskiego - remontu obu boisk sportowych – położenie 

nowych nawierzchni poliuretanowych oraz wykonania oświetlenia boiska ze 

sztucznej trawy – kwota 292 tyś zł 

g) w roku 2016 szkoła zrealizowała budowę 75 metrowej bieżni dwutorowej 

zakończonej skocznią w dal dla potrzeb klas lekkoatletycznych. Koszt budowy 

to około 80 tyś. zł 

h) malowania wszystkich korytarzy szkoły oraz ok. 30% sal lekcyjnych z pomocą 

skazanych z zakładu Karnego w Tarnowie – Mościcach – kwota 50 tyś. zł 

i) remont pomieszczeń administracji szkoły – kwota 10 tyś zł 

j) remont świetlicy szkolnej wraz z wykonaniem sali rekreacyjnej w ramach 

programu Radosna szkoła 

Podkreślić należy, że wiele prac remontowych wykonywanych było przez szkołę 

samodzielnie. W ciągu ostatnich 5 lat udało się w sposób znaczący rozbudować 

zasoby komputerowe szkoły. W ramach zrealizowanego  w 2012 roku programu 

rządowego „Cyfrowa szkoła” w ZSSportowych funkcjonują dwie pracownie 

multimedialne, które mogą mieć charakter mobilny. Na ich wyposażeniu jest w sumie 

65 laptopów uczniowskich natomiast 15 nauczycieli otrzymało na wyposażenie 

laptopy do wykorzystania w procesie lekcyjnym. Jeżeli uzupełnimy to 8 salami 

lekcyjnymi wyposażonymi w tablice multimedialne zakupione w ramach ww programu 

oraz przez sponsorów oraz wyposażenie w komputery stacjonarne administracji 

szkoły to można powiedzieć, że wyposażenie w sprzęt IT w szkole jest co najmniej 

dobre. Warto jednak zadbać w przyszłości o aktualizacje programów użytkowych  

i dydaktycznych, których czas od instalacji wynosi wiele lat.  Bezpośredni dostęp do 

komputera i Internetu posiada każdy nauczyciel i każda sala lekcyjna w szkole. 

Funkcjonują oprócz sieci LAN dwie sieci bezprzewodowe: jedna dla celów 

dydaktycznych druga dla administracyjnych.  

Systematycznie wykorzystywane są przez uczniów obiekty sportowe TOSiR 

Tarnów ( basen, hala Jaskółka, boiska sportowe) oraz pomieszczenia Centrum 

Sztuki Mościce. Pewne kłopoty, szczególnie w okresie zimowym występują z pełnej 

możliwości korzystania z hali sportowej przez piłkarzy nożnych z klas sportowych. 

Brak własnej, dużej hali jest w tym względzie dużą przeszkodą. 

 

KADRA 

 W Zespole Szkół Sportowych zatrudnionych jest wg stanu na 1 września 2015 

roku 74 nauczycieli realizujących prawie 1200 godzin. Zwiększenie liczby godzin 

nauczycieli i etatów, w porównaniu z rokiem ubiegłym, związane jest ze zwiększającą 

się liczbą oddziałów i uczniów. Podyktowane jest to głównie następującymi 

czynnikami: 

a) rozszerzenie obowiązku szkolnego o dzieci 6 – letnie 

b) funkcjonowanie GOSSM  

c) zwiększającą się liczba uczniów spoza szkoły wybierającą ZSSportowych do 

realizacji obowiązku szkolnego. 
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Zatrudnieni nauczyciele stanowią swoistą mieszankę doświadczenia i młodości. Na 

co dzień daje się zauważyć dobrą atmosferę w gronie, życzliwość, chęć pomocy 

innym. Powoduje to, że młodsi nauczyciele mogą łatwiej zdobywać doświadczenie, 

będąc pod opieką starszych. Pozwala to również na płynną, choć powolną wymianę 

kadry pedagogicznej, bez niebezpieczeństwa negatywnych skutków w procesie 

dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczym.  

 

 
 

Prawie 90% kadry nauczycielskiej została zatrudniona w ZSSportowych po roku 

1990. Wszyscy posiadają wyższe wykształcenie magisterskie. Zdecydowaną 

przewagę stanowią nauczyciele dyplomowani i mianowani.  Wielu z nich ukończyło 

studia podyplomowe. Występujące zatrudnienie osób w niepełnym wymiarze godzin 

spowodowane jest czynnikami obiektywnymi, które jednak w ciągu dwóch lat 

powinny w sposób zdecydowany zmniejszyć się. Do tych czynników należy: 

a) specyfika i ilość godzin w gimnazjum, np. fizyka, chemia, biologia, geografia 

b) trenerzy zatrudniani do poszczególnych zespołów i grup sportowych 

c) okresowe zmniejszenie wymiaru zatrudnienia 

Obecnie struktura zatrudnienia przedstawia się następująco: 
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Kadrę administracyjno – obsługową szkoły stanowią 23 osoby. Ich zatrudnienie 

odpowiada całkowicie poziomowi standaryzacji wprowadzonej  

w placówkach oświatowych miasta Tarnowa.  

 

 
 

Nad sprawnym funkcjonowaniem szkoły czuwa kadra zarządzająca, w skład 

której wchodzą: 

a) Dyrektor szkoły 

b) Wicedyrektorzy ds.: 

 dydaktyki 

 wychowania 

 sportu 

c) Główna księgowa 

d) Specjalista ds. kadrowych 

W ostatnich pięciu latach wprowadzona został nowa struktura organizacyjna  

w szkole, która pozwoliła na zwiększenie udziału nauczycieli w procesie decyzyjnym, 

szczególnie w zakresie nauczania. 

Wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej wg poniższego schematu wynikało z: 

a) systematycznego poszerzania zakresu funkcjonowania szkoły 

b) zmiany prawa oświatowego 

c) stosowania demokratycznego sposobu zarządzania, w tym szerszego 

współdecydowania nauczycieli o procesie dydaktyczno – wychowawczym  

w szkole, 

d) lepszego przepływu informacji pomiędzy dyrekcją szkoły a poszczególnymi 

nauczycielami 
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Nauczyciele szkoły

Przewodniczący   
Zespołów 

samokształceniowych 

SCHEMAT  BLOKOWY  STSTEMU  ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ

Bi
bl

io
te

ka
rz

Dyrektor ZESPOŁU  SZKÓŁ  SPORTOWYCH
Im. Polskich Olimpijczyków

w Tarnowie 

Wicedyrektor
ds. dydaktyki

Wicedyrektor
ds. wychowania i 

opieki

Ko
or

dy
na

to
r p

ra
cy

 
w

yc
ho

w
aw

cz
ej

Koordynator 
opieki 

świetlicowej

Wicedyrektor
ds. sportu

GOSSM – oddz. w 
Tarnowie

Nauczyciele 
świetlicy

 
 

 Obecnie nauczyciele mają możliwość wpływania na zarządzanie procesem 

dydaktycznym, doskonaleniem zawodowym zgodnie z własnym doświadczeniem  

i potrzebami. 

 

DYDAKTYKA 

 W roku szkolnym 2015/2016 do Zespołu Szkół Sportowych w  Tarnowie 

uczęszcza średnio około 640 uczniów, z tego w szkole podstawowej 396  

a w gimnazjum 244. Mowa jest o średniej liczbie uczniów ponieważ corocznie  

w trakcie roku szkolnego następuje ruch uczniów spowodowany: 

a) przyjęciem i odejściem uczniów do Pogotowia Opiekuńczego, dla którego 

tutejsza placówka jest szkołą obwodową, 

b) podjęciem lub rezygnacją z uprawiania sportu w klasach sportowych 

Nie są to wprawdzie ilości znaczące, niemniej powodujące pewne 

zamieszanie w ilości uczniów. 
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 Znaczna część młodzieży to uczniowie spoza obwodu szkoły. Ich liczba od 

wielu lat nie spada, co jest dowodem na świadomy wybór szkoły w Mościcach jako 

placówki, w której zdobywają uczniowie swoją wiedzę i kształtują umiejętności. 

 

 
 W szkole obserwowany jest wzrost liczby uczniów i oddziałów w ciągu 

ostatnich trzech lat. Spowodowane jest to: 

a) przyjściem do szkoły dzieci 6 –letnich 

b) utworzeniem Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży 

c) szeroką ofertą edukacyjną szkoły 

d) realizacją innowacji językowych EUROKLASA 

e) realizacją innowacji pływania w szkole podstawowej 
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 Warto podkreślić duże zaangażowanie nauczycieli i środowiska szkolnego  

w realizacje procesu naboru do szkoły podstawowej i gimnazjum. Do 

podejmowanych działań zaliczyć należy m. in.: 

a) organizowanie otwartych dni dla dzieci i rodziców z okolicznych 

przedszkoli, 

b) organizowanie wspólnych zajęć integracyjnych z dziećmi z przedszkoli, 

c) organizacja turniejów sportowych (piłkarskich, lekkoatletycznych) dla 

uczniów szkół podstawowych z powiatu tarnowskiego 

d) częste i systematyczne rozmowy z rodzicami uczniów 

e) systematyczna współpraca z ośrodkami sportowymi: TOSiR, SZS, MZPN 

w Krakowie, OZPN w Tarnowie 

f) prezentacja dorobku szkoły w trakcie imprez oraz mediach. 

Działania te powodują, że optymistycznie należy patrzeć w stronę organizacji 

procesu dydaktycznego w szkole w najbliższych latach. Planowany jest dalszy wzrost 

liczby oddziałów i uczniów w szkole. 

Wprawdzie na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum nie stosuje się wprost 

pojęcia profilowania klas, niemniej z uwagi na realizowane systemowo zajęcia 

dodatkowe można mówić o ich ukierunkowaniu. Mając to na uwadze, w Zespole 

Szkół Sportowych w Tarnowie prowadzone są oddziały klasowe, które z uwagi na 

zajęcia dodatkowe podzielić można na: 

a) klasy innowacji językowej EUROKLASA w gimnazjum – łącznie po  

2 grupy języka niemieckiego i angielskiego. Zajęcia w tych grupach kończą 

się w klasie III gimnazjum egzaminami certyfikacyjnymi Instytutu Goethego  

i Cambridge English na poziomie B1 oraz FCE 

b) klasy sportowe o profilu piłka nożna, koszykówka, la i pływanie: 

 7 oddziałów p. n ( 3 SP; 3 w Gimnazjum; 1 w GOSSM),  

 4 grupy pływanie ( 1 SP, 3 Gimnazjum), 

 1 grupa koszykówka chłopców w 1 Gimnazjum 

 2 grupy la chłopców i dziewcząt w gimnazjum 

c) klasy i grupy artystyczne – 3 klasy ( 3 SP) 

d) klasy językowe EUROKLASA ( łącznie 3 grupy w szkole podstawowej  

i 1 grupa w  gimnazjum) z języka angielskiego. Zajęcia dodatkowe w tych 

grupach dają możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego PET  

w klasie VI. 

Uczniowie szkoły osiągają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, sporcie  

i imprezach kulturalnych. W przypadku gimnazjum warte podkreślenia są wyniki 

uzyskiwane przez uczniów z uwzględnieniem klasyfikacji EWD przez Centralną 

Komisję Edukacyjną. Szczególnie wysokie wyniki osiągane są w częściach języków 

nowożytnych. 

Na podkreślenie zasługuje również praca z uczniem zdolnym. Dzięki umiejętnej 

pracy nauczycieli liczba startujących uczniów w eliminacjach szkolnych jest bardzo 

wysoka. W roku szkolnym 2015/2016 do eliminacji szkolnych przystąpiło  

175 uczniów, z których 11 uczestniczyło w finałach rejonowych. 
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 Zespół Szkół Sportowych corocznie zaznacza swoją obecność wśród 

laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Corocznie uczniowie szkoły 

znajdują się na listach laureatów z różnych przedmiotów szkolnych oraz konkursów 

tematycznych. Warta podkreślenia jest możliwość uzyskiwania przez uczniów klas 

gimnazjalnych certyfikatu językowego Instytutu Goethego ZD ( B1 w klasyfikacji UE)  

i British Counsil ( B1 i FCE). Jest to możliwe dzięki wieloletniej już współpracy  

z Centrum Egzaminacyjnym UJ w Krakowie a obecnie z Instytutem Goethego oraz 

Cambridge English w Krakowie. Egzaminy odbywają się w naszej szkole, do której 

przyjeżdżają komisje z Krakowa. W ciągu ostatnich 5 lat współpracy certyfikaty 

zdobyło prawie ponad 120 uczniów ( skuteczność na poziomie 99%). Ogólnie 

uczniowie zdobywają dobre wyniki w nauce. Średnie ocen przedstawiają poniższe 

wykresy: 

 

 
 

 
 

Na osiągnięcia dydaktyczne nakładają się wysokie wyniki uzyskiwane przez 

uczniów w imprezach sportowych i artystycznych. Najwyższe wyniki sportowe 

osiągają uczniowie w imprezach sportowych w pływaniu, dwu i trójboju 

nowoczesnym, piłce nożnej. Na szczególne podkreślenie zasługuje zdobycie przez 
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uczniów klasy II gimnazjum w styczniu 2015 r tytułu wicemistrzów Polski w futsalu  

w Białymstoku. ZSSportowych od wielu lat zdobywa  I miejsce we współzawodnictwie 

sportowym szkół podstawowych Tarnowa i I miejsce we współzawodnictwie 

sportowym gimnazjów Tarnowa. Uczniowie klas artystycznych  corocznie osiągają 

wysokie wyniki w Małopolskich Przeglądach Dorobku Artystycznego Szkół. W trakcie 

śródrocznej wymiany młodzieży sportowcy i tancerze zdobywają czołowe miejsca  

w turniejach na Węgrzech – Papa, Balatonfüred, Veszprem. Recytatorzy osiągają 

tytuły laureatów w ogólnopolskich konkursach recytatorskich.   

 

WYCHOWANIE I OPIEKA 

W każdej szkole również w Zespole Szkół Sportowych ważnym i istotnym 

elementem uzupełniającym proces dydaktyczny są działania wychowawczo – 

opiekuńcze. Działalność organizacji szkolnych, a szczególnie ZHP, SU i PCK jest 

istotnym elementem wspomagającym proces wychowawczy. Jako segmenty 

wspomagające ten proces wymienić również należy: 

e) wycieczki szkolne, 

f) Zielone i Białe szkoły, 

g) obozy i kolonie w kraju i poza granicami Polski, 

h) zajęcia na basenie, 

i) lekcje muzealne, teatralne, 

j) realizacja innowacji pedagogicznych „EUROKLASA” i współpraca  

z Instytutem Goethego i Cambridge English, 

k) realizowaną wymianę zagraniczną 

   Bardzo szeroko prowadzone są działania charytatywne na rzecz uczniów 

naszej szkoły i innych dzieci, w tym z Ukrainy. W ciągu roku szkolnego Rada 

Rodziców udzieliła zapomóg finansowych na kwotę przekraczającą 8 000 zł. Szkoła 

organizuje szereg imprez o zasięgu rejonowym, ogólnopolskim i międzynarodowym. 

Do najważniejszych zaliczyć należy: 

a) Ogólnopolski i Międzynarodowy Konkurs Recytatorski im.  

Wł. Broniewskiego, 

b) Międzynarodowy Festiwal Dzieci i Młodzieży w ramach Funduszu 

Wyszehradzkiego, 

c) Projekty edukacyjne w ramach programu ERASMUS+ 

d) Międzynarodową wymianę z szkołami z Niemiec w ramach PNWM 

e) Międzynarodową Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych, 

f) Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Miast Partnerskich , 

g) El. Wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej COCA COLA CUP, 

h) Etap rejonowy Małopolskiego Konkursu Matematycznego i Małopolskiego 

Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów  

Szkoła systematycznie współpracuje z placówkami edukacyjnymi  

z innych krajów. Wymienić należy: 

a) Szkoły Sportowe w Balatonfüred, Veszprem i Papa (Węgry) – 

systematyczna wymiana sportowa i artystyczna, realizacja programu 

ERASMUS+ i Funduszu Wyszehradzkiego, 
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b) Merian Schule w Berlinie ( Niemcy) – wymiana śródroczna uczniów w rama 

ch PNWM -  wspólne lekcje i zajęcia w szkole niemieckiej, 

c) Szkoła z polskim językiem nauczania w Hnojniku (Czechy) oraz Szkoła 

Ogólna w Komarno (Słowacja) – wymiana śródroczna uczniów, wspólne 

lekcje i zajęcia w ramach programu ERASMUS+, 

d) Szkoły Polskie w Mościskach, Strzelczyskach, Myślatyczach, Kamieńcu 

Podolskim, Białej Cerkwi  (Ukraina) - pomoc charytatywna, udział  

w Konkursie Recytatorskim, 

e) Związek Polaków na Ukrainie w Żytomierzu (Ukraina) - udział w Konkursie 

Recytatorskim, przyjmowanie uczniów w Tarnowie, 

f) Szkoły Polskie w Wilnie (Litwa) i Daugavpils (Łotwa) udział w Konkursie 

Recytatorskim, wycieczki szkolne, 

g) Parafia Polska pw. Jana Bosko w Wilnie, 

h) Ośrodek EuropaHaus w Kolbergu k. Berlina ( Niemcy) – wyjazdy 

śródroczne i wakacyjne w ramach realizacji projektów PNWM. 

 Szkoła postrzegana jest w mieście i dzielnicy jako szkoła środowiskowa. Stąd 

wiele zadań realizowanych w szkole ma na celu wspomaganie procesu 

wychowawczego w powiązaniu z instytucjami działającymi w Mościcach. Dotyczy to 

organizowania akcji charytatywnych, imprez kulturalnych i sportowych, wspomagania 

rodzin uczniów. Wśród instytucji najbardziej angażują się w pomoc szkole: 

a) Grupa AZOTY SA, 

b) ZBACH s – ka  z o.o . w Tarnowie, 

c) AUTOMATYKA s – ka z o.o. w Tarnowie, 

d) Centrum Sztuki Mościce, 

e) Hotel CRISTAL PARK. 

W szkole bezpośrednio działają, wspomagając jej poczynania, Rada Rodziców,  

a od 2004 roku również Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej. 

Pomagają, organizując pomoc rzeczową i materialną dla uczniów i szkoły, a także 

zajęcia pozalekcyjne. Są bezpośrednimi sprzymierzeńcami szkoły, którzy w dużej  

mierze mogą pomóc szkole w realizacji zadań statutowych. Na podstawie 

podpisanego porozumienia pomiędzy szkołą, Radą Rodziców i Stowarzyszeniem 

realizowane są przedsięwzięcia i projekty w znacznej mierze finansowane ze 

środków pozabudżetowych. Stowarzyszenie jest stroną występującą z wnioskami  

o środki finansowe do: 

a) Programu ERASMUS+ 

b) Funduszu Wyszehradzkiego, 

c) Senatu RP, 

d) Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży, 

e) UM Tarnowa. 

Podkreślić należy bardzo dobrą współpracą ze środowiskiem Mościc, w tym Parafią 

pw. MBKP w Tarnowie Mościcach, placówkami służby zdrowia (MCM, Przychodnia 

Rejonowa), publicznymi przedszkolami i szkołami. Szkoła przez wiele lat pracowała 

na dobrą „markę” w środowisku, wielokrotnie to udowadniała a jej dzisiejsza pozycja 
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to wypadkowa pracy dziesiątek nauczycieli, poszczególnych dyrekcji szkoły oraz 

uczniów i ich rodziców. 

 

SPORT SZKOLNY 

Funkcjonowanie sportu szkolnego jest ściśle związane z funkcjonowaniem szkoły 

sportowej, realizacją jej misji i celów. Od lat dziewięćdziesiątych, okresu 

komunalizacji mienia i przejęcia placówek przez samorządy, szkoła funkcjonuje 

wśród szkół sportowych w rejestrach PKOL, MEN czy też związków sportowych. 

Szkoła od kilkudziesięciu lat kształtuje szkolenie sportowe dla potrzeb ZKS UNIA 

Tarnów, od około 10 lat dla potrzeb innych klubów naszego miasta.  Obecnie na 

czoło wysuwa się Gimnazjalny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży oraz jego 

zadania. Celem tworzenia klas piłkarskich w Gimnazjalnym Ośrodku Szkolenia 

Sportowego Młodzieży (GOSSM)  jest ogólne usportowienie uczniów - zawodników, 

doskonalenie umiejętności z zakresu techniki i taktyki piłki nożnej. Ponadto 

wyłonienie młodzieży najbardziej utalentowanej sportowo z szerokiego zasięgu 

terytorialnego reprezentujący różne kluby działające w ramach MZPN.  Zakres pracy 

i kształtowania umiejętności sportowych jest znaczny, którym nie powstydziłby się 

niejeden klub sportowy. Wynika to z celów i zadań jakie stawia sobie ZSSportowych 

w zakresie kształtowania zdrowego stylu życia. Wśród wielu szczególne znaczenie 

mają: 

1. nauczanie pracy nad sobą, 

2. kształtowanie różnorakich umiejętności i zdolności, 

3. wzbudzanie zainteresowań, rozwijanie zdolności, umiejętności, w tym 

językowych, sportowych i artystycznych, 

4. promowanie zdrowego stylu życia, 

5. eliminowanie agresji, 

Analizując stan faktyczny związany ze szkoleniem podkreślić należy plusy  

i minusy organizacyjne związane ze szkoleniem. 

Do niewątpliwych plusów związanych ze szkoleniem sportowym w szkole zaliczyć 

należy: 

1. możliwość pełnego zsynchronizowania szkolenia sportowego z nauką  

szkolną w jednym miejscu, co pozwala na systematyczną realizację 

stawianych celów i zadań, 

2. wypracowane i sprawdzone metody nauczania uczniów w klasach 

sportowych, 

3. pełne pokrycie kosztów wynagrodzenia trenerów w ramach struktury 

oświatowej z dotacji MEN  

4. zadawalające pokrycie zapotrzebowania na bazę treningową ze strony szkoły, 

5. udział rodziców, Rady Rodziców i Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół 

Szkoły Sportowej w Tarnowie w organizację „życia sportowego uczniów” – 

pomoc organizacyjna, finansowa, 

6. możliwość organizowania dożywiania w szkole po niskich stawkach ( stołówka 

szkolna – 3,05 zł za jeden dwudaniowy obiad) 
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7. dogodny układ komunikacyjny – autobus lini „0” i „9” dojeżdżające rano  

w najbliższy rejon szkoły 

8. zadawalające zabezpieczenie kosztów wyjazdów na zawody sportowe oraz 

sprzętu przez Kluby sportowe 

Do minusów zaliczyć należy: 

1. niż demograficzny mający skutek negatywny w procesie naboru do klas 

sportowych 

2. niewystarczająca pomoc Klubów w procesie naborowym, 

3. brak pomocy Klubów w zapewnieniu pełnego zapotrzebowania w bazę 

treningową w okresie zimowym, 

4. brak środków na stworzenie systemu motywacyjnego np. nagrody, 

zmniejszenie kosztów leżących po stronie rodziców (obiady, bilety miesięczne, 

obozy sportowe) 

Na podkreślenie zasługuje zakres szkolenia sportowego uczniów Zespołu Szkół 

Sportowych w Tarnowie. Obejmuje on systematyczne, długofalowe szkolenie  

w następujących dyscyplinach sportu: 

1. piłka nożna: 

a) szkółka piłkarska szkoły dla dzieci w wieku 6 – 9 lat – 3 grupy szkoleniowe 

– 3 trenerów. Dzieci trenują dwa razy w tygodniu po 2 godziny zegarowe. 

Treningi odbywają się na obiektach szkoły (boisko ze sztuczną trawą, hala 

sportowa). Koszty osobowe i bazowe ponoszone są przez szkołę. 

b) klasy sportowe piłki nożnej – uczniowie od klasy IV – VI i gimnazjum –  

6 grup szkoleniowych – 5 trenerów. Uczniowie po naborze dokonywanym 

przez trenerów szkoły tworzą klasy sportowe, które mają od 10 – 12 godzin 

treningowych tygodniowo. Zajęcia odbywają się na obiektach szkoły i KS 

Unia Tarnów. Koszty osobowe ponosi szkoła. Klasy sportowe prowadzone 

są na podstawie umowy z KS UNIA Tarnów. 

c) oddziały Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży –  

2 grupy - 6 trenerów – docelowo 3 w gimnazjum. Uczniowie mają do  

18 godzin treningów i rekreacji (basen) w tygodniu. Ośrodek prowadzony 

jest na podstawie umowy z Małopolskim Związkiem Piłki Nożnej  

a finansowany w 95% przez UM Tarnowa, PZPN i Ministerstwo Sportu. 

Uczniowie uczęszczający do GOSSM zamieszkują miejscowości byłych 

województw tarnowskiego i nowosądeckiego. 

2. grupy lekkoatletyczne – uczniowie gimnazjum – 2 grupy szkoleniowe –  

3 trenerów. Uczniowie mają 12 – 14 godzin tygodniowo prowadzonych na 

obiektach szkoły, TOSIR, PWSZ Tarnów. Szkolenie odbywa się na podstawie 

umowy z AZS PWSZ Tarnów. Koszty osobowe ponosi szkoła. 

3. grupy pływackie – uczniowie klas III – VI i gimnazjum – 2 grupy szkoleniowe 

– 2 trenerów. Uczniowie mają 12 – 16 godzin zajęć sportowych tygodniowo na 

obiektach szkoły i TOSiR. Szkolenie odbywa się na podstawie porozumienia  

z UKS SOKÓŁ Mościce. Koszty osobowe ponosi szkoła. 
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4. grupy koszykówki chłopców - uczniowie klas IV – VI i gimnazjum – 1 grupa 

szkoleniowa – 1 trener. Uczniowie mają 12 godzin zajęć sportowych 

tygodniowo na obiektach szkoły i TOSiR. Koszty osobowe ponosi szkoła. 

Uczniowie reprezentują ww Kluby w rozgrywkach okręgowych związków sportowych 

a szkołę w rozgrywkach SZS i innych. Szkoła zatrudnia obecnie 13 trenerów w ww 

dyscyplinach w różnym wymiarze godzin ( 10 pełny etat; 3 niepełny etat) opłacanych 

w ramach dotacji MEN, natomiast w ramach GOSSM zatrudnionych jest 6 trenerów 

pn opłacanych ze środków MSiT oraz PZPN. 

Pomimo kłopotów z naborem uczniów związanych z demografią, niewystarczającą 

pomocą Klubów, liczba uczniów uczestniczących w zajęcia od kilku lat 

systematycznie rośnie. Obecnie wg danych na 1.09.2015 roku liczba grup 

sportowych systematycznie trenujących w poszczególnych dyscyplinach przedstawia 

się następująco: 

 

 
 

Udział uczniów w zajęciach poszczególnych grup jest zróżnicowany i przedstawia się 

następująco: 
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Ogólna liczba godzin zajęć specjalistycznych sportowych odbywających się 

systematycznie w każdym tygodniu przedstawia się następująco: 

 

 
 

Analizując powyższe dane śmiało można określić, że działalność Zespołu 

Szkół Sportowych w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży jest znacząca, 

przekraczająca wyniki niejednego klubu piłkarskiego. Działalność ta obejmująca 1/3 

uczniów szkoły, tworzy wewnątrz jej struktury swoisty Ośrodek sportowy. 

Najzdolniejsi uczniowie zdobywają szereg nagród, medali w imprezach sportowych 

na arenie miasta, regionu, Polski i poza granicami kraju. Na czoło wysuwa się 

zdobycie przez uczniów aktualnie klasy III gimnazjum w styczniu 2015 roku tytułu 

wicemistrzów Polski w futsalu w Białymstoku, a w 2016 roku VI miejsca w Polsce 

przez uczniów II klasy gimnazjum. Wśród zawodników powoływanych do kadry 

województwa małopolskiego i reprezentacji Polski jest stale kilkunastu uczniów 

Zespołu Szkół Sportowych. Dotyczy to takich dyscyplin jak: piłka nożna, la, pływanie. 

Analizując systematycznie funkcjonowanie szkolenia sportowego uczniów szkoły 

widać możliwości nie tylko poszerzenia zakresu funkcjonowania lecz również jego 

zintensyfikowania i poprawy wyników. Niestety nie wszystko zależy od szkoły. 

Ważnym elementem jest znalezienie sposobu dla połączenia działań wielu instytucji i 

podmiotów, którzy mogliby pomóc w tych działaniach. 
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III. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY  

W LATACH 2016 – 2021 

 

Szkoła jako placówka oświatowa przestała być jedynie miejscem 

przekazywania wiedzy, stała się pełnoprawnym zakładem pracy, elementem 

dynamicznie rozwijającego się rynku usług edukacyjnych, jednostką budżetową 

samorządu terytorialnego, a w jakimś sensie również jednostką administracji 

publicznej oraz miejscem szeroko pojętej działalności kulturalnej, środowiskowej  

i gospodarczej. Każdy z wymienionych obszarów nakłada na dyrektora szkoły 

określone zadania i obowiązki. Podstawowe zadanie dyrektora i główna funkcja 

szkoły jaką jest organizowanie procesu dydaktycznego i wychowawczego często  

w sposób bezpośredni zależy od pozostałych funkcji -  trudno je dziś od siebie 

oddzielić. Ważne jest zatem, aby w każdym z wymienionych obszarów poruszać się 

sprawnie, kompetentnie, a przede wszystkim z korzyścią dla rozwoju ucznia – 

podmiotu naszego działania. Ponad pięćdziesiąt lat tradycji  szkoły, osiągnięć, 

sukcesów to wyzwanie, przed którym staje dzisiejsza dyrekcja i nauczyciele Zespołu 

Szkół Sportowych w Tarnowie. Przedstawione powyżej analizy są materiałem 

wyjściowym do określenia celów, priorytetów i zadań na najbliższy okres czasu. 

Tworząc koncepcję na następne lata funkcjonowania szkoły, odnoszę się do wyników 

przedstawionej powyżej analizy, starając się zachować lub wzmóc silne strony 

szkoły. Stąd układ Koncepcji jest podobny jak wcześniejsza analiza co pozwoli na 

łatwiejsze porównywanie materiału. Równocześnie zwracając uwagę na niektóre 

słabsze elementy sfer funkcjonowania zaproponuję lepsze rozwiązania. Oczywiście 

zdaję sobie sprawę z ogólnej wysokiej oceny pracy szkoły. Niemniej, rzeczą 

najgorszą i niewybaczalną byłoby „samouwielbienie” i nie reagowanie na zmieniającą 

się rzeczywistość. Uważam, że jako wieloletni dyrektor tej placówki mam możliwość, 

znając realia funkcjonowania szkoły, tworzyć wspólnie ze środowiskiem szkolnym 

nowe cele i zadania, które nie tylko podtrzymają dotychczasowe sukcesy lecz 

również je wzmocnią i spotęgują. 

 

BAZA i ORGANIZACJA NAUCZANIA 

Działania dyrektora szkoły w zakresie poprawy warunków pracy szkoły powinny 

zmierzać w kilku kierunkach wzajemnie się uzupełniających a zarazem 

dopełniających się i tworzących szeroko rozumianą bazę szkoły. Zaliczyć do nich 

należy: 

a) działania mające za zadanie poprawę stanu technicznego obiektu  

i zapewnienia odpowiednich warunków bhp 

b) mające na celu dalsze urealnienie kosztów utrzymania obiektu 

c) mające na celu właściwe wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne 

Oczywiście dyrektor szkoły musi zdawać sobie sprawę z realiów budżetu organu 

prowadzącego, a więc również możliwości budżetowych szkoły. Planowanie zadań 

będzie w związku z tym elementem, który może stymulować realizację zadań 

remontowych i inwestycyjnych szkoły lub je ograniczać. Ważnym elementem, który 

będzie umożliwiał ich realizację będzie współpraca ze środowiskiem szkolnym, w tym 
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z Grupą AZOTY i jej „spółkami - córkami”, Stowarzyszeniem Absolwentów  

i Przyjaciół Szkoły Sportowej, Radą Osiedla, Radą Rodziców, czy tez ogólnie ujmując 

z rodzicami. Realizacja koniecznych remontów i inwestycji musi bowiem uwzględniać 

również zdolność do pozyskania środków pozabudżetowych lub pomocy rzeczowej 

od sponsorów. Analizując potrzeby szkoły w zakresie remontów i inwestycji należy 

czynić wysiłki i starania na rzecz realizacji nw zadań: 

1. remont drogi dojazdowej do szkoły od strony sali gimnastycznej –  

ok. 800 m2. Jej wykonanie będzie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniom, szczególnie biorąc pod uwagę budowę estakady na torami 

kolejowymi przy ul. Zbylitowskiej. Zajęcie części ternu szkoły pod inwestycję 

PKP oraz likwidacja ogrodzenia na długości ok. 30 mb spowoduje 

konieczność odbudowy tej części terenu szkoły. W sytuacja wstrzymania 

działań na rzecz budowy przewiązki łączącej budynki szkoły i Sali 

gimnastycznej wykonanie drogi będzie miało pozytywne znaczenie dla 

funkcjonowania szkoły, bezpieczeństwa uczniów i osób znajdujących się na 

terenie placówki. Szacunkowy koszt inwestycji bez wykonania układu 

kanalizacyjnego zamknie się kwota ok. 160 tyś. zł. Nie bez znaczenia będzie 

wsparcie organizacyjne i finansowe Straży Granicznej, która weszła we 

władanie budynku po byłym CKU, a obecnie będzie korzystała ze służebności 

ww drogi celem dojazdu na własną posesję. 

2. wykonanie nowego ogrodzenia szkoły od ul. Chemicznej i Zbylitowskiej 

– dotychczasowe ogrodzenie funkcjonuje od ponad 50 lat. Było wprawdzie 

wielokrotnie naprawiane, ale jego stan techniczny jest niezadawalający. Biorąc 

pod uwagę konieczność odbudowy części ogrodzenia w związku z inwestycją 

PKP, zabezpieczenie boiska ze sztuczna trawą remont ogrodzenia należy 

zrealizować w ciągu najbliższych 2-3 lat. 

3. dokończenie malowania korytarzy, klatek schodowych, klatek 

schodowych. Zadanie to może być zrealizowane z wykorzystaniem środków 

pozabudżetowych. Doświadczenie ostatnich lat daje uzasadnione podstawy 

do jego realizacji z wykorzystaniem: 

a) zakup materiałów ( farby, sprzęt malarski) – koszty zakupu pokrywane ze 

środków pozabudżetowych, 

b) robocizna - nieodpłatnie może zostać wykonana bądź na podstawie 

umowy z Zakładem Karnym w Tarnowie Mościcach, bądź przy 

wykorzystaniu sponsorów i rodziców. 

4. remont sanitariatów, remont natrysków – w szkole czynnie uprawia sport  

( codzienne treningi) ponad 200 uczniów. Dla zachowania ich higieny 

funkcjonują w szkole osobne szatnie dla grup sportowych. Brak jest natomiast 

wystarczającej liczby natrysków, które umożliwiałyby zachowanie czystości  

i higieny po zajęciach sportowych. Koniecznym będzie również remont 

sanitariatów dla potrzeb nauczycieli i pracowników szkoły (parter) aby 

zwiększyć jego funkcjonalność i poprawić stan sanitarny. Szacunkowy koszt 

remontów wyniesie ok. 70 tyś zł. 
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5. wprawdzie nie priorytetowo, ale pozostające zadanie inwestycyjne  

w zakresie budowy przewiązki łączącej szkołę z salą gimnastyczną. 

Wnioskowanie o realizację tej inwestycji, trwa już ponad 30 lat. Niestety 

zmieniające się przepisy dot. ppoż. Powodują, że realizacja tej prostej 

inwestycji musi zostać poszerzona o budowę drogi pożarowej wzdłuż budynku 

szkoły od. ul Zbylitowskiej (ok. 100 mb). Podraża to koszty samej inwestycji 

jak również komplikuje układ architektoniczny terenu szkolnego. Prawdą jest 

natomiast fakt, że przewiązka pozwoliłaby na: 

a)  zmniejszenie efektu schładzania obiektu – ciągłe wyjścia na zajęcia wf  

i powroty uczniów, 

b) zmniejszenie zabrudzenia szkoły, 

c) zwiększenie bezpieczeństwa uczniów 

Szkoła posiada obecnie co najmniej dobre możliwości wykorzystywania techniki 

komputerowej w procesie dydaktycznym. Realizacja programu rządowego „Cyfrowa 

szkoła” pozwoliła na szerokie wyposażenie poszczególnych klas w sprzęt IT, w tym 

organizację mobilnej pracowni komputerowej. Wskazanym jest dalsze rozszerzenie 

zainteresowania kolejnych nauczycieli możliwością wykorzystania tego sprzętu  

w codziennej realizacji procesu nauczania. W sposób systematyczny i sukcesywny 

następować powinna również wymiana pozostałego sprzętu komputerowego dla 

celów dydaktycznych i organizacji zarządzania. Środki finansowe pochodzić będą 

głównie z funduszy celowych oraz ze środków dochodów własnych. Szkoła 

sukcesywnie zwiększa swoje zasoby w tym zakresie i powinno to być jedną  

z podstawowych form prowadzenia zajęć. Biorąc pod uwagę wyposażenie szkoły, 

oprócz środków uzyskiwanych z organu prowadzącego ważnym elementem, który 

powinien być wspierany przez Dyrekcję szkoły i realizowany jest: 

1. pozyskiwanie środków dydaktycznych i sprzętu z funduszy Rady Rodziców  

i Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie 

2. pozyskiwanie środków od sponsorów, w tym instytucji współpracujących przy 

realizacji w szkole projektów, 

3. pozyskiwanie środków w wyniku aktywności wychowawców klas i rad 

klasowych Rady Rodziców. 

 

KADRA 

Pragnąc zachować poziom i efektywność nauczania w Zespole Szkół Sportowych 

w Tarnowie, w najbliższych latach należy utrzymać dotychczasową strukturę klas  

w szkole i tendencję wzrostu liczby uczniów. Pozwoli to na utrzymanie zatrudnienie 

nauczycieli w pełnym wymiarze godzin z wielu przedmiotów co z kolei ograniczy 

koszty odpraw (najczęściej 6 – miesięcznych) wypłacanych przy wypowiedzeniach 

pracy. Uważam, że nauczyciel pracujący na pełnym etacie jest bardziej efektywny, 

mobilny i zaangażowany w działalność szkoły.  
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Przy mobilizacji nauczycieli i trenerów możliwe jest w ciągu dwóch lat doprowadzenie 

do stabilności organizacyjnej i kadrowej na następne lata. Oczywiście trudno dzisiaj 

przewidzieć zmiany prawa w zakresie nowelizacji systemu edukacji w Polsce. Biorąc 

jednak pod uwagę formułę zespołu szkół (nauka – 9 lat) można przyjąć z dużym 

prawdopodobieństwem, że ewentualnie wprowadzenie nowych rozwiązań nie 

powinno zmienić znacząco liczebności oddziałów a co za tym idzie stanu kadrowego 

placówki. Osiągnięcie w roku szkolnym 2017.18 stanu 30 oddziałów da pewne 

rezerwy dotyczące ew. zwolnień nauczycieli. 

Możliwość realizacji zamierzonych planów w zakresie struktury oddziałów a co za 

tym idzie stabilizacji zatrudnienia jest nie tylko możliwa do uzyskania lecz również 

realna. Wymagać będzie podjęcia konkretnych kroków, m. in.: 

1. jasnego określenia zadań dla poszczególnych zespołów nauczycieli  

w zakresie działań promujących szkołę 

2. sprecyzowania zadań dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za nabór do 

szkoły, w tym: 

a) Dyrekcji szkoły 

b) nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i świetlicy 

c) nauczycieli wf i trenerów 

3. systematycznych rozmów i wspólnych działań z klubami sportowymi byłego 

województwa tarnowskiego oraz MZPN w zakresie GOSSM w piłce nożnej 

4. intensyfikacji działań w kierunku opracowania i respektowania nowych umów  

z klubami współpracującymi ze szkołą sportową z terenu miasta Tarnowa 

5. intensyfikacji działań w zakresie współpracy z przedszkolami naszego miasta 

w zakresie wspólnych zajęć o charakterze dydaktyczno - opiekuńczym, 

artystycznym, sportowym,  

6. tworzenia „dobrej atmosfery” wokół szkoły w środowisku tarnowskim,  

Rozpoczęte działania, które zmierzają do systematycznego wzrostu liczby 

oddziałów (rok do roku) zaczynają przynosić pozytywne efekty. Poprzez stałą 

systematyczną analizę ruchu uczniów ( co najmniej 3 razy w roku) należy 

podejmować działania korygujące w przyjętych procedurach dotyczących naboru 

uczniów do oddziałów szkoły. 

26

27

29

30

24

25

26

27

28

29

30

31

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

PLANOWANY WZROST LICZBY ODDZIAŁÓW DO ROKU 2017/18



 

 

27 

 

 

 
 

Zakładając pozytywne efekty naboru do szkoły a w związku z tym planowaną 

optymalizację zatrudnienia, należy zrealizować działania zmierzające do: 

a) utrzymania liczby uczniów na poziomie 680 – 700 

b) dążyć do utrzymania liczby oddziałów na poziomie 30 – 32 

c) utrzymania struktury klas – ogólne, językowe, sportowe 

d) utrzymać organizacyjnie GOSSM w piłce nożnej z ewentualnym jego 

rozszerzeniem o la  

 

Analizując dotychczasowe i planowane działania można przyjąć z dużym 

prawdopodobieństwem, że w najbliższych  2 – 3 latach sytuacja struktury oddziałów 

w szkole będzie wyglądała następująco: 

 

 
 

Pozwoli to na likwidację prawie w 100% zniżek godzin dla nauczycieli co generuje 

obecnie większe koszty osobowe. Zwiększenie liczby oddziałów nie powinno 

generować nowych zatrudnień co w sytuacji planowanych wydatków budżetowych 

powinno mieć duże znaczenie. Oczywiście w ciągu najbliższych 3 – 4 lat powinna 

rozpocząć się również wymiana pokoleniowa związana z odejściami na emeryturę 

nauczycieli różnych przedmiotów, co z kolei nie zawsze będzie wymagało 
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zatrudnienia „nowych” nauczycieli. Osiągnięcie takiej stabilizacji powinno dać 

równocześnie pozytywne efekty w sferze psychologicznej pracy nauczyciela.  

Jednym z działań, które należy wdrożyć, jest zaplanowanie uzyskiwania 

dodatkowego wykształcenia. Biorąc pod uwagę prawo oświatowe w zakresie opieki 

nad uczniem wymagającym specyficznej opieki pedagogicznej oraz planowane 

zmiany w Karcie Nauczyciela, wystąpi sytuacja związana z koniecznością 

zatrudnienia dodatkowych pedagogów z innymi kwalifikacjami niż „nauczanie przy 

tablicy”. Rozszerzenie przez nauczycieli wykształcenia o dodatkowe kwalifikacje 

spowoduje wzmocnienie wyżej omówionej stabilności a równocześnie  zwiększy 

„mobilność” kadry pedagogicznej w szkole.  Działania te winny być wzmacniane 

poprzez dofinansowanie do studiów podyplomowych ze środków budżetowych  

( fundusz na dokształcanie) lub w przypadku znacznego ograniczenia dochodu 

rodziny również z FSSocjalnych. Kolejnym ważnym elementem winno być 

poszerzenie zakresu samodoskonalenia się nauczycieli w zespołach 

przedmiotowych. Może być to realizowane z wykorzystaniem: 

a) budżetu szkoły ( fundusz na doskonalenie) 

b) samopomocy nauczycielskiej w ramach jednej lub kilku szkół, 

c) wykorzystania oferty instytucji zajmujących się doskonaleniem zawodowym,  

w tym MCDN, 

d) wykorzystaniem bezpłatnych ofert z firm komercyjnych np.: wydawnictw, firm 

komputerowych czy językowych. 

Samokształcenie jako forma doskonalenia realizowana w małych grupach (zespołach 

samokształceniowych) ma szansę być bardziej efektywna niż doskonalenia w dużych 

grupach. W podobny sposób winno odbywać się szkolenie Rady Pedagogicznej.  

W zakresie pracy administracyjnej planowane jest podjęcie działań na rzecz 

stworzenia takiej struktury, aby wszystkie zadania w zakresie obsługi szkoły mogły 

być realizowane sprawnie, płynnie, z możliwością dokonywania korekt  

w przydziałach czynności przy możliwości wystąpienia dłuższych nieobecności. 

Dlatego w ramach pracy z kilkunastoma programami komputerowymi, które 

wspomagają funkcjonowanie szkoły, znaczną ich część będą mogły obsługiwać dwie 

osoby. Będzie to możliwe dzięki udziałowi w szkoleniach związanych z danym 

programem po dwie osoby oraz wdrożenia szkolnego systemu dokształcania kadry 

administracyjnej szkoły. 

Obecny stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi jest zgodny  

z założonym przez UM w Tarnowie poziomem standaryzacji i jest optymalny. 

Ewentualne rezerwy mogą być po stronie pracowników obsługi pod warunkiem ich 

mocnego „dosprzętowienia” np. zakupu elektrycznych maszyn sprzątających. Koszt 

jednej maszyny wynosi obecnie w granicach 4 – 5 tyś. zł. Może dać to oszczędność 

na poziomie 1 etatu obsługi.  

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZA 

W zakresie działań dydaktycznych koniecznym jest utrzymanie dotychczasowych 

sfer kształcenia uczniów, w tym: 

1. klas językowych EURO w szkole podstawowej i gimnazjum 
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2. rozszerzenie innowacji językowych o szkołę podstawową – nauka 

drugiego języka ( niemieckiego) od klasy IV, 

3. aktywna kontynuacja szkolenia sportowego w klasach sportowych  

o profilach: 

a) szkółka piłkarska – 3 grupy w klasach I – III SP 

b) piłka nożna - 6 klas p. n ( 3 SP i 3 w Gimnazjum), 

c) GOSSM w piłce nożnej – 3 klasy w gimnazjum 

d) pływanie – innowacja w SP i 1 klasa w gimnazjum), 

e) la – innowacja w SP i 3 grupy la w gimnazjum, 

f) koszykówka – innowacja w SP i 3 grupy w gimnazjum 

4. klasy ogólne 

W codziennej działalności szkoły ważnym elementem powinna być dalsza 

dbałość  o wyniki nauczania, osiągnięcia dydaktyczne, sportowe i artystyczne. 

Bardzo ważnym działaniem będzie utrzymanie wysokich wyników egzaminów 

gimnazjalnych. Dodatkowo w ZSSportowych uczniom z poszczególnych klas 

proponowane będą bezpłatne zajęcia dodatkowe, które ukierunkują zainteresowania 

uczniów w dziedzinie przedmiotów ścisłych lub humanistycznych. Nowy system 

realizacji tych zajęć musi zostać wypracowany przez poszczególne zespoły 

samokształceniowe, w związku ze zmianą prawa oświatowego, w tym likwidacją tzw. 

„godzin karcianych”. Takie rozwiązanie pozwoli na większą identyfikację nauczycieli  

z podjętymi decyzjami kadrowymi. Powinno to być jednym z ważniejszych elementów 

oferty edukacyjnej szkoły, która musi uwzględniać propozycje i oczekiwania rodziców  

i uczniów. Trafienie z odpowiednią ofertą edukacyjną do uczniów będzie możliwe 

dzięki: 

a) dalszemu tworzeniu pozytywnej opinii o szkole w środowisku Mościc, miasta  

i okolicznych miejscowości, 

b) promowaniu szkoły, jej wyników edukacyjnych i wychowawczych  poprzez 

Internet – zwiększenie systematyczności w aktualizowaniu strony internetowej, 

c) promowaniu szkoły poprzez organizowanie imprez artystycznych i sportowych 

o zasięgu miejskim, rejonowym,  ogólnopolskim i międzynarodowym, 

d) ścisłej współpracy z mediami, 

e) gromadzeniu „przyjaciół szkoły” i absolwentów wokół problemów szkoły, 

W zakresie zajęć pozalekcyjnych przewidywana jest kontynuacja zajęć 

organizowanych przez Radę Rodziców lub Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół 

Szkoły Sportowej. Optymalna ilość zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły powinna 

wynosić około 250 godz. tygodniowo ( w tym zajęcia klas sportowych). Koniecznym 

stanie się opracowanie systemu naboru uczniów do tych zajęć. Przy ponad 60% 

uczniów spoza Mościc widać duży negatywny wpływ na uczestnictwo w zajęciach 

spowodowany problemami z dojazdem do domu. W tym celu należy zastanowić się 

nad realizacją zajęć w formie projektów, bądź komasowaniem zajęć w ciągu roku 

szkolnego. Proponowane będzie nauczycielom podjęcie działań mających na celu 

szersze wprowadzenie innowacji, programów autorskich, szczególnie z przedmiotów 

realizowanych w ramach planów nauczania. Planowane rozszerzenie innowacji w 

najbliższych latach dotyczyć będzie: 
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a) wprowadzenia innowacji językowej poszerzającej umiejętności w szkole 

podstawowej, 

b) wprowadzenia innowacji z zakresu sportu w szkole podstawowej kształtującej 

umiejętności ogólno sportowe: lekkoatletyka, gry zespołowe, gimnastyka, 

c) wprowadzenia innowacji z zakresu wychowania artystycznego: taniec, 

muzyka, plastyka 

Osiągane wyniki w konkursach i zawodach powinny być w szerszym stopniu 

rozpowszechniane w środowisku poprzez angażowanie mediów, Internetu.  

Uczniowie szkoły korzystać będą mogli z różnych form wymiany młodzieży  

z krajami sąsiednimi: Niemcy, Węgry, Czechy, Niemcy oraz w perspektywie z Austrią 

i Anglią. W ramach wymian realizowane będą treści programowe z zakresu języka 

niemieckiego i angielskiego, sportu i kultury. Pozwoli to również na podniesienie 

umiejętności językowych uczniów gimnazjum, co z dużym prawdopodobieństwem 

pozwoli na utrzymanie wysokiej zdawalności egzaminów certyfikacyjnych. Mając 

pozytywne doświadczenie z realizacji wymiany młodzieży ze szkołami z Niemiec, 

należy podjąć działania idące w kierunku wymian pod kątem kształtowania 

umiejętności z języka angielskiego. Dla potrzeb organizacji imprez i wymian należy 

podjąć działania zmierzające do jeszcze szerszego wykorzystania środków 

pomocowych z kraju i spoza Polski. Ważnym elementem tych działań będzie dalsza, 

systematyczna współpraca z partnerami zagranicznymi, którzy zainteresowani są 

również pozyskiwaniem środków pozabudżetowych od instytucji zewnętrznych takich 

jak: 

1. FRSE ERASMUS+ 

2. Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży, 

3. Polsko Litewska Współpraca Młodzieży 

4. Fundusz Wyszehradzki, 

Warunkiem determinującym dalszą współpracę zagraniczną będzie uzależnienie od 

pozyskiwanych środków zewnętrznych w zakresie eliminującym  udział budżetu 

szkoły w zakresie wymiany. Stąd konieczne będą rozmowy z partnerami 

zagranicznymi w zakresie realizacji programów i projektów z udziałem ww środków, 

corocznym określaniem harmonogramu, zakresu współpracy, zasad finansowania.,   

W projektach uwzględniać należy udział uczniów z Ukrainy, szczególnie mających 

polskie pochodzenie. W tym zakresie należy nie tylko utrzymać lecz również 

zintensyfikować współpracę ze Związkiem Polaków na Ukrainie – obw. Żytomierski, 

oraz szkołą w Białej Cerkwi. W sytuacji wymuszonej przez ruchy migracyjne  

i zawieszeniem współpracy z EUROPAHaus w Kolbergu (ośrodek wynajęty dla 

potrzeb migrantów) koniecznym będzie szukanie nowych partnerów w Niemczech 

(land Brandenburgia lub Saksonia) oraz w Austrii (Wiedeń i wschodnie tereny 

Austrii). Pragnąc rozwijać kompetencje językowe z języka angielskiego należy 

realizować zadania w kierunku: 

1. aktywnej pracy w klasach EURO – zdobywanie certyfikatów językowych 

Cambridge English i Instytutu Goethego,  

2. wymiany zagranicznej młodzieży – język komunikacji angielski, niemiecki 

3. organizacja wyjazdów do Anglii dla klas gimnazjalnych  
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Dzisiejszy czas, w którym młody człowiek jest poddawany w sposób ciągły  

i systematyczny różnym bodźcom i pokusom nie zawsze wspierających jego rozwój 

brak odpowiedniej profilaktyki powoduje duże zagrożenie dla prawidłowego 

wychowania. Również zmieniające się prawo oświatowe oraz coraz trudniejsza 

sytuacja wychowawcza w środowiskach domowych powoduje ryzyko przenoszenia 

jej do szkół. Dużym wyzwaniem jest w związku z tym efektywna i nastawiona na 

podmiotowość ucznia praca pedagoga i psychologa w ZSSportowych oraz 

nauczycieli – wychowawców. W ramach działalności wychowawczej główny cel 

należy położyć na eliminowanie działań agresywnych ( słownych i fizycznych)  

u uczniów. W tym celu zespół ds. profilaktyki zaproponuje podjęcie konkretnych 

rozwiązań, które po dyskusji mogłyby zostać przyjęte do realizacji przez nauczycieli. 

Kładziony winien być również nacisk na konsekwentne rozstrzyganie wszystkich 

problemów wychowawczych uczniów, szczególnie z zakresu agresji i nagannego 

zachowania. Ważnym elementem w pracy wychowawczo – opiekuńczej winna być 

realizacja szkoleń z tego zakresu dla uczniów i rodziców. W przypadkach 

drastycznych, tam gdzie w sposób ewidentny dotychczasowe środki nie przynoszą 

efektów, gdzie brak jest odpowiedniego zainteresowania się sytuacją z domu 

rodzinnego, należy występować z wnioskami do Sądu Rodzinnego. Koniecznym jest 

utrzymywanie systematycznych kontaktów z rodzicami uczniów, aktywizowanie 

„Trójek klasowych”, konsekwentne rozstrzyganie problemów. Nie bez znaczenia 

będzie również zastosowanie w procesie wychowawczym własnej samodyscypliny  

i swoistego „wzoru postępowania” w stosunku do uczniów. Pamiętać należy, że 

nauczyciele są bacznie obserwowani przez uczniów i również oceniani. Dodatkowym 

orężem wspomagającym szkołę w realizacji procesu dydaktycznego  

i wychowawczego jest dobra atmosfera w gronie, która powinna dawać mu 

dodatkowe argumenty do realizacji celów.  

 W działalności opiekuńczej należy się liczyć z występowaniem w niektórych 

wypadkach trudnej sytuacji materialnej naszych uczniów. Stąd koniecznym jest 

kontynuowanie działań zmierzających do: 

a) wyrównywania szans edukacyjnych, szczególnie poprzez sport, 

b) kontynuowanie wydawania bezpłatnych obiadów dla dzieci z rodzin 

niskosytuowanych, 

c) udzielanie zapomóg finansowych głownie w zakresie pokrywania kosztów 

uczestnictwa w życiu klasy i szkoły – organizowanie akcji charytatywnych, 

d) dalszej współpracy z RR i Stowarzyszeniem Absolwentów  i Przyjaciół Szkoły 

Sportowej i z instytucjami wspierającymi szkołę, 

e) pozyskiwania środków pozabudżetowych na pomoc materialną i rzeczową dla 

uczniów, 

W ramach działalności wychowawczo – opiekuńczej kontynuowane będą: 

a) wycieczki krajowe i zagraniczne, 

b) zielone szkoły, kolonie i obozy. Aby w lepszy sposób zintegrować proces 

lekcyjny i wychowawczy, wycieczki szkolne odbywać się będą tylko  

w miesiącach IX – X i IV – V.  

c) zajęcia na basenie, 
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d) lekcje muzealne, teatralne, 

e) współpraca z instytucjami kulturalnymi, 

Ważnym działaniem, które należy kontynuować, a być może wzmocnić, będzie 

udzielanie pomocy uczniom z rodzin niskosytuowanych. Pomoc, głównie ze środków 

pozabudżetowych, udzielana będzie w zakresie: 

a) wydawanie obiadów bezpłatnych, 

b) pokrywania kosztów udziału w zajęciach na basenie i zajęciach dodatkowych 

c) pokrywania kosztów zakupu podręczników, 

d) dofinansowania do wycieczek i zielonych szkół, 

e) finansowania kolonii letnich, 

f) udzielania zapomóg finansowych dla uczniów 

 

SPORT 

Elementem stymulującym działalność sportową szkoły i motywującą uczniów klas 

piłkarskich winien być Gimnazjalny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży, który 

funkcjonuje przy zdecydowanym zaangażowaniu środków pozabudżetowych 

pochodzących z Ministerstwa Sportu, PZPN i MZPN. Czynić należy dalsze kroki, aby 

beneficjentami udziału w zajęciach sportowych ośrodka była przede wszystkim 

młodzież Tarnowa i okolic. Podejmowane działania winny iść również w kierunku 

popularyzacji tego Ośrodka a co za tym idzie podniesienia rangi szkoły sportowej 

wśród placówek sportowych Polski jak również promowania Tarnowa jako miasta 

dbającego o sportowy rozwój młodego człowieka. 

Na czoło wśród celów na najbliższe lata wysuwa się rozszerzenie struktury grup 

szkoleniowych wraz z zapewnieniem podstawowych środków na realizację szkolenia 

w zakresie: 

1. pokrycia kosztów wynagrodzenia trenerów, 

2. pokrycia zapotrzebowania na bazę treningową w trakcie całego roku 

3. wypracowanie nowych form współpracy z klubami w zakresie: naboru, 

kosztów uczestnictwa w zawodach, systemu motywacyjnego dla uczniów 

Jak wspomniałem wcześniej liczba uczniów stale trenujących się 

systematycznie zwiększa. Czynimy starania aby w ciągu dwóch lat struktura 

szkolenia zwiększyła się i przedstawiała się następująco: 
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Przy osiągnięciu wyżej przedstawionego poziomu będzie możliwy wzrost 

liczby uczniów objętych systematycznym szkoleniem sportowym z 289 obecnie do 

prawie 370. Szkoła musi zwiększyć intensywność działań na rzecz promocji 

poszczególnych grup szkoleniowych jak również szukać sprzymierzeńców  

w realizacji szkolenia poszczególnych dyscyplinach sportowych. 

 

 
 

Po wprowadzeniu innowacji w szkole podstawowej liczba ta przekroczy 400 co 

pozwoli objąć stałymi, specjalistycznymi zajęciami sportowymi co drugiego ucznia w 

placówce. W najbliższych latach wciąż podmiotami z którymi szkołą będzie 

realizować szkolenia sportowe będą: 

1. MZPN w Krakowie  - piłka nożna 

2. KS UNIA Tarnów  - piłka nożna 

3. AZS PWSZ Tarnów  - la 

4. UKS SOKÓŁ Mościce - pływanie 

W zakresie szkolenia w koszykówce szkoła zaproponowała ścisłą współpracę 

klubowi SKS  PM Tarnów co pozwoliłoby na efektywniejsze wykorzystywanie środków 

finansowych będących w dyspozycji tarnowskiej oświaty. Rozważana jest również 

możliwość reaktywowania szkolnego klubu UKS DWUDZIESTKA Tarnów, który 

mógłby przejąć w przypadku kłopotów ze współpracą z ww klubami szkolenie 

sportowe na etapie szkoły podstawowej. Duże znaczenie szkoła przywiązuje do 

współpracy w ramach GOSSM ze związkiem piłkarskim. Pozwoli ona na lepsze 

szkolenie trenerskie (kwalifikacje UEFA „A”), doposażenie szkoły w sprzęt sportowy. 

W ciągu następnych dwóch lat należy podjęć rozmowy z PZLA dotyczących 

powołania podobnego ośrodka z zakresu kształtowania umiejętności 

lekkoatletycznych. Mając wśród nauczycieli – trenerów trenera zaplecza kadry 

narodowej w la, dobrą bazę sportową, która może być wzmocniona obiektami TOSiR 

i PWSZ warto doprowadzić do podpisania porozumienia i rozpoczęcia 

funkcjonowania takiego ośrodka. Oczywiście takie porozumienie musi odpowiadać 

realiom i  możliwościom szkoły w zakresie  finansowania, organizacji zajęć  
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i nauczania uczniów. Doświadczenie w dotyczące funkcjonowania GOSSM w piłce 

nożnej będzie z pewnością atutem szkoły w tym zakresie. 

Obecny zakres szkolenia sportowego i wsparcia organizacyjno – finansowego jest 

minimalny z punktu widzenia prowadzenia zajęć. Pragnąc się rozwijać w kierunku 

dalszego szkolenia musimy podjąć dodatkowe działania, w tym: 

1. Dzisiejsze oczekiwania rodziców w stosunku do systemu szkolenia młodzieży 

są coraz większe. Biorąc pod uwagę preferowany przez wielu rodziców styl 

życia, ich możliwości finansowe oraz konkurencję względem innych klubów  

i dyscyplin powyższy zakres okazuje się za mały. Dzisiaj rodzice i uczniowie 

oczekują, że ich dzieci w ramach zajęć otrzymają również ładne stroje, 

wystarczającą ilość sprzętu indywidualnego, będą brali udział nie tylko  

w ligach sportowych lecz również w meczach i turniejach organizowanych  

w kraju i poza granicami Polski. Oczywiście najlepiej aby koszty z tym zwiane 

nie obciążały budżetu rodzinnego. 

2. Kolejną przeszkodą, z jaką się borykamy to problemy finansowe wielu rodzin  

i brak swoistego systemu „zasiłkowy”, co utrudnia nabór najzdolniejszych 

uczniów do konkretnej dyscypliny i oddziału sportowego. Dotyczy to małych 

miejscowości, wiosek gdzie rodzice mówią wprost: „… może mógłby uprawiać 

sport i chodzić do szkoły sportowej, ale to są koszty dojazdu, bilety 

miesięczne, koszty obiadów…” Jak wspomniałem na wstępie 

niejednoznaczność przepisów dot. szkoły sportowej spowodowały że dzisiaj 

brak środków finansowych na ten cel. W ciągu ostatnich lat szkoła 

występowała do Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki, 

posłów oraz samorządu terytorialnego z wnioskiem o dostosowanie przepisów 

w tym zakresie do realiów szkolnych. Niestety brak odzewu w tym zakresie nie 

nastraja optymistycznie w kwestii dodatkowych środków finansowych.  

3. Kolejną kwestią, na którą trzeba zwrócić uwagę to system motywowania 

zawodników do lepszej pracy. Zgromadzenie odpowiednich środków 

finansowych pozwoli na nagradzanie uczniów – sportowców, którzy zdobywali 

najlepsze i najwartościowsze wyniki sportowe. Może to mieć przybrać jedną  

z nw form: 

a) jednorazowej nagrody rzeczowej, 

b) jednorazowej nagrody finansowej 

c) dofinansowania do zakupu sprzętu sportowego – treningowego, 

d) comiesięcznych stypendiów fundowanych przez darczyńców 

e) dofinansowań do obozów sportowych. 

Środki finansowe na ten cel mogą być gromadzone przez Radę Rodziców lub 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie. Również 

te dwa podmioty winny zwiększyć swoją aktywność na rzecz gromadzenia 

środków finansowych z przeznaczeniem na system motywacyjny. W chwili 

obecnej ww podmioty z racji swoich możliwości wspierają działania zespołowe 

grup sportowych, np.: dofinansowanie wyjazdu na turnieje sportowe w kraju  

i poza granicami, dofinansowanie do obozów sportowych, współorganizowanie 
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zawodów sportowych. Rocznie wsparcie dla grup sportowych od ww podmiotów 

oscyluje wokół kwoty do 10 000 złotych.  

4. Dla sprawności szkolenia konieczna jest odpowiednia baza sportowa. W chwili 

obecnej wszystkie obiekty sportowe szkoły są po remontach kapitalnych. Ilość 

tygodniowa godzin zajęć na obiektach sportowych szkoły łącznie  

z wychowaniem fizycznym przekracza 250 godzin, tj. ok. 50 godzin dziennie. 

Powoduje to szybkie zużycie i pogorszenie stanu obiektów sportowych. 

Wychodząc naprzeciw temu zjawisku szkoła planuje następujące działania: 

a) wygospodarowanie środków w ramach budżetu na potrzeby stałych, 

systematycznych prac remontowych co nie jest sprawą łatwą biorąc pod 

uwagę stan budżetu miasta i szkoły 

b) w najbliższym czasie koniecznym będzie remont pomieszczeń szatniowo – 

sanitarnych (prysznice) dla potrzeb klas piłkarskich. Obecnie KS UNIA 

Tarnów nie gwarantuje swoim zawodnikom możliwości korzystania z szatni 

na swoich obiektach nie mówiąc już o prysznicach. . 

c) biorąc pod uwagę intensywność zajęć na boisku ze sztucznej trawy za 

około 5 lat koniecznym będzie remont nawierzchni boiska – minie 15 lat 

użytkowania boiska.  

d) szkoła czyni starania na rzecz dalszego wykorzystywania obiektów TOSiR  

w sposób nieodpłatny dla celów szkolenia młodzieży szkoły. 

Jak wspomniałem wyżej otrzymywane w ramach budżetu szkoły środki  

z UM Tarnowa pozwalają na pokrycie kosztów bezpośrednich związanych ze 

szkoleniem. W ramach umowy o współpracy Grupy AZOTY SA i Stowarzyszenia 

Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie możliwe jest za zgodą Spółki 

zwiększenie pomocy finansowej ze strony Azotów. Środki te mogłyby być 

przeznaczone zgodnie z wolą darczyńcy na cele określone wyżej mianem „systemu 

motywacyjnego”. Taka pomoc dla uczniów – sportowców ZSSportowych z pewnością 

przyniosłaby pozytywne efekty związane ze szkoleniem, naborem uczniów, realizacją 

celów sportowych. Szkoła będzie wnioskowała o podjęcie przez Grupę AZOTY SA 

wsparcia dla ZSSportowych systemu szkolenia sportowego. W przypadku 

pozytywnej decyzji szkoła określi zasady podziału tych środków do zaakceptowania 

przez darczyńcę. Ewentualnie otrzymane kwoty mogłyby zasilić i wesprzeć również 

działania remontowe i inwestycyjne obiektów sportowych szkoły. 
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IV. PODSUMOWANIE 
 

Przedstawiona koncepcja jest wynikiem wieloletniego doświadczenia 

zawodowego, systematycznie dokonywanej analizy funkcjonowania szkoły, jak 

również realnego spojrzenia na możliwości finansowe budżetu miasta Tarnowa, a co 

za tym idzie szkoły. 

Jest dokumentem, który stanowi podstawę do realizacji zadań na najbliższe lata. 

Jest równocześnie otwarta na dokonywanie poprawek i zmian wynikających z pracy 

szkoły przez poszczególne lata, zmieniającą się sytuację prawną w oświacie,  

a przede wszystkim z uwagi na wnioski i spostrzeżenia szeroko rozumianej 

społeczności szkolnej. Jego ewaluacja winna mieć charakter realny, tj. możliwy do 

zrealizowania w konkretnej sytuacji. Za funkcjonowanie i realizację zadań odpowiada 

dyrektor szkoły. Niemniej poprzez swoich zastępców, a przede wszystkim nauczycieli 

winien stymulować podejmowanie konkretnych działań. Wskazane jest i nieodzowne, 

aby nauczyciele angażowali się w realizację określonych zadań. Otwartość koncepcji 

ma również i ten dodatkowy walor, że nauczyciele mogą zgłaszać do realizacji swoje 

wnioski. Preferowany partnerski, otwarty styl kierowania szkołą jest polem do popisu 

dla każdego nauczyciela. Poprzez stymulację działań należy motywować nauczycieli 

do efektywnej pracy. Koncepcja obejmuje  lata 2016 – 2021. Realizacja 

poszczególnych zadań będzie miała różny rytm. Trudno dzisiaj dokładnie przewidzieć 

terminy remontów, gdyż uzależnione jest to od sytuacji finansowej samorządu. 

Optymalnym rozwiązaniem byłoby zakończenie w/w prac remontowych do końca 

2020 roku. W przypadku działań dydaktyczno – wychowawczych termin wdrożenia 

nowych zadań przewiduje się  systematycznie od 1.09.2016 roku.  

 Ewaluacja następować będzie corocznie, na zakończenie roku szkolnego  

i przedstawiana Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców. 


