Uchwala Nr 205N12021
Zarzqdt Powiatu Nowota rskie go
z dnia 18 maja 2021 roku

w sprawie: przyjgcia diagnory problemowej w zakresie obszar6w og6lnych I Liceum
Og6lnoksztalcqcego im. Seweryna Goszczyriskiego w Zespole Szkrfl
Og6lnoksztalc4cych Nr I w Nowym Targu na potrzeby przyst4pienia do
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na
latr 2014-2020, l0 OS Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Dzialanie 10.1
Rozw6j ksztalcenia ogdlnego, Poddzialanie 10.1.4 Malopolska Chmura
Edukacyjna.

Na podstawie art. 32 ust. I Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzedzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 poz. 920) w zwiEz*u z Uchwal4 Nr 339/)OVV2014 Rady Powiatu
Nowotarskiego z dnia 30 pu2dziemika 2014 r. w sprawie przyjgcia Strategii Rozwoju
Spolecmo-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego na lata 2015-2022, Zarz4d Powiatu
Nowotarskiego uchwala co nastgpujg:

$l

sig diagnozg problemow4 w zakesie obszar6w og6lnych I

Liceum
Og6lnoksztalcqcego im. Seweryna Goszczynskiego w Zespole Szk6l Og6lnokszlalc4cych
Nr I w Nowym Targu na potrzeby przyst4pienia do Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dawa Malopolskiego na lata 2014-2020, 10 OS Priorytetowa Wiedza i Kompetencje,
Dzialanie 10.1 Rozw6j ksztalcenia og6lnego, Poddzialanie 10.1.4 Malopolska Chmura

Przyjmuje

Edukacfna, stanowi4c4 zal4cznik do uchwaty.

s2
Wykonanie uchwaly powierza sig Starodcie Nowotarskiemu.

s3
Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjgcia.
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Zal{cznik do Uchwaty Nr 205/v/2021
Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego
z dnia l8 maja 2021 roku

DIAGNOZA PROBLEMOWA
W ZAKRESIE PRZEDMIOToW
oGoLNOKSZTAT,CACYCH

I Liceum Og6lnoksztalc4ce im. Seweryna Goszczytiskiego
w zespole Szk6l Og6lnoksztatcqcych Nr 1 w Nowym Targu

NowyTarg,

mai202lr.

Wstgp

Powiat nowotarski poloZony jest w poludniowej czgSci Malopolski. Zajmuje obszar
podg6rski o pow. 1 .475 km2. Ludnoii powiatu liczy ok. 190 tys., wi9kszo56 mieszka na
terenach wiejskich - w miastach mieszka niespelna 30% mieszkanc6w powiaru.
Wsp6lczynnik ggstosci zaludnienia powiatu nowotarskiego wynosi 129 os/km2.
Liczba przedsigbiorstw w powiecie pod wzglgdem ilo6ci zatrudnionych pracownik6w
(wg REGON), to jeden z istotnych elernent6w odzwierciedlajqcych funkcjonalnoS6
gospodarczq powiatu. Dominuj4cq grup4 podmiot6w gospodarczych w powiecie sq firmy
zatrudniajqce do 9 pracownikow (95,6%), zatrudniaj4ce od 10-49 pracownik6w stanowity
3,8%o, zatrudniaj4ce od 50 do 249 pracownik6w 0,5o/o, zatrudniaj4ce od 250-999 pracownik6w
0,05%, zatrudniaj4ce 1000 i wigcej pracownik6w - I firma. Zdecydowana wigkszoSi
lokalnych firm to firmy jednoosobowe, rodzinne lub sp6lki. Najwazniejszymi miejscami
pracy dla mieszkaric6w powiatu nowotarskiego poza sektorem gospodarczym sq: szkoly,
urzEdy administracji panswowej i szpitale.
Powiat nowotarski cechuje niski poziom wyksztalcenia - najliczniejsze grupy os6b to
osoby z ukoriczonym wyksztalceniem podstawowym ora\z zasadniczym zawodowym. Osoby
z wyksztalceniem wy2szym stanowiq okolo 77o mieszkaric6w.
W powiecie ksztalcenie na poziomie szkol ponadpodstawowych odbyrva sig w I I
szkolach i plac6wkach prowadzonych przez jednostki samorzqdowe.
I Liceum Og6lnoksaalcqce im. Seweryna Goszczynskiego w Nowym Targu jest
szkola w kt6rej ksztalci sig mlodzie2 przede wszystkim z teren6w powiatu nowotarskiego,
a tak2e z powiatu tatrzariskiego.

l.

Charakterr str ka szkoh

I

Liceum Og6lnoksztalc4ce im. Seweryna Goszczyiskiego w Nowym Targu jest
szkol4 polo2on4 w centrum miasta liczqcego okolo 33 tysi4ce mieszkaric6w. Jest jedn4
z dw6ch szk6l og6lnoksaalcqcych w miescie, dziala od 1904 roku. polo2enie szkoly jest
sprzyjajqce pod wzglgdem komunikacyjnych. Szkola ksaalci mlodzie2 w 29 oddzialach,
w kt6rych uczniowie wybierajq 2 lub 3 przedmioty nauczane w zakesie rozszerzonw. lo0o/o
uczni6w koricz4cych szkolg przystgpuje do egzaminu maturalnego. Gl6wnym zadaniem
liceum jest przygotowanie mlodzieiry do kolejnego etapu kszlalceni a, a przede wszystkim do
podjgcia studi6w wy2szych na terenie krajujak i za granic4. co roku okolo 95% absolwent6w
szkoty podejmuje ksztalcenie na uczelniach wyiszych, przede wszystkim na terenie polski
Poludniowej. Zajgcia z igzyk6w obcych odbywai4 sig w grupach migdzyoddzialowych.
Szkola oferuje duzy wyb6r igzyk6w obcych, jako pierwszy jgzyk obcy: j. angielski lub
j. nianiecki, natomiast drugi igzyk obcy uczriowie mog4 wybiera6 spodr6d: j. angielskiego,

j.

niemieckiego, j. wloskiego, j. francuskiego, j. hiszpanskiego. Jako przedmiot dodatkowy
nauczany jest j. laciriski. Zajgcia z przedmiot6w og6lnoksztalc4cych odbywai4 sig w systemie
klasowym w oddzialach liczqcych od 27 do 34 uczni6w, natomiast zajgcia z biologii i chemii
w zakresie rozszetzony(n prowadzone s4 z podzialem na grupy na s\%o zajg(, w zwiqzku
z licznymi klasami.

2.

Baza dydaktyczna szkolr

Szkola mieSci sig w trzech budynkach, posiada 35 sal lekcyjnych, w tym 2 sale
komputerowe, laboratorium chemicme, bibliotekg z czylelni4 intemetowq, nowoczesne
boisko szkolne z zzpleczem lekkoatletycmym oraz salg gimnastyczn4. Pomieszczenia szkolne
sq czyste i funkcjonalne, w ostatnich 10 latach wszystkie sale lekcyjne zostaly
wyremontowane. Wszystkie sale lekcyjne maj4 sied intemetow4, sq wyposazone w pomoce
dydaktyczne na dobrym poziomie (3 tablice interallywne, 20 projektor6w multimedialnych,
2 wzqdzenia do prowadzenia zajE6 w formie wideokonferencji pozyskane w ramach realizacji
projektu MCHE w 2019 r.) i s4 modernizowane w miarg pozyskiwania Srodk6w finansowych.
Obiekty szkolne, ich wyposaZenie oraz organizacja zajg6 odpowiadaj4 wymogom
BHP, a szkola rozpomaje potencjalne zagrolenia bezpieczeristwa i systematycznie podejmuje
dzialania zapewniaj4ce bezpieczeristwo i wlaSciwy poziom higieny pracy. Budynki szkoly sq
monitorowane.

3.

Kadra szkoly

Kadrg szkoly stanowi

i

64

nauczycieli oraz

2

pracownik6w administracji

nauczyciele majq wyksaalcenie wy2sze kierunkowe
z przygotowaniem pedagogicmym. Nauczyciele doskonalq swoje umiejqtnoSci, zdobl'waj4
nauczycieli stazyst6w,
kolejne stopnie awansu zawodowego, aktualnie pracuje:
8 nauczycieli kontraktowych, 13 nauczycieli mianowanych i 42 nawzycieli dyplomowanych.

7 pracownik6w obslugi. Wszyscy

2

4.

Charakterystyka uczniow I LO

Og6lna liczba uczniow ucz4cych sig w szkole w roku szkolnym 202012021 w 29
oddzialach to 885 os6b. Pochodz4 oni w 70%o z wiosek polo2onych w powiecie nowotarskim
i czgsciowo w powiecie tatrzanskim. W macmej czgsci s4 to uczniowie ambitni, chcqcy
zdobl'wa6 wiedzg, uzyska 6 Wzsze wyksztalcenie i zdobyd dobr4 praca. Czedi z nich
pochodzi z rodzin slabo sltuowanych, majq oni mo2liwos6 korzystania z r6inych form
pomocy finansowanej np. program6w stypendialnych ze irodk6w unijnych oraz Srodk6w
organizacji po2ytku publicznego. Uczniowie szkoty maj4 mo2liwosi rozwoju wlasnych
zainteresowari, poglgbiania umiejEtnoSci nie tylko w czasie obowi4zkowych zaj96
edukacjnych, ale i w czasie zajgt pozalekcyjnych, wycieczek, konsultacji, wymian
jgzykowych, dodatkowych lekcji przygotowuj4cych do udzialu w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych otaz w zajgciach przygotowujqcych do egzaminu maturalnego
z przedmiot6w dodatkowych, jednak ilo6i tych zajg( jest niewystarczaj4ca w stosunku do
liczby chgtnych uczni6w.
w roku szkolnym 2o2ol2o2l, wychodzqc naprzeciw zainteresowaniom uczni6w,
utworzono I klasq z nauczaniem matematyki, fizyki i j. angielskiego, I klasq z nauczaniem
biologii i chemii, I klasg z nauczaniem matematyki, informatyki i j. angielskiego, I klasg
z nauczaniem biologii, chemii i matematyki, I klasg z nauczaniem geografii, matematyki
i j. angielskiego na poziomie rozszerzonym po ukoriczonej szkole podstawowej'

Analiza wynik6u' egzamin6w zewngtrznych

5

Z

analizy uzyskanych przez tcznifw wynik6w egzaminu maturalnego wynika, 2e
szkola dobrze przygotowuje do matury w zakresie przedmiot6w obowipkowych, bowiem
zdawalnoS6 tego egzaminu w ostatnich 5 latach ksaahuje sig w okolicy 99-100%.t Wyniki
zewngtrznych egzamin6w potwierdzaj4 celowo5d realizacji przez szkolg dodatkowych zajgi
edukacyjnych maj4cych na celu uzyskanie lepszych wynik6w na egzaminach zewngtrznych
i jako spos6b na wyr6wnyvanie szans edukacyjnych mlodzie2y, kt6ra w wigkszoSci pochodzi
z teren6w wiejskich oraz z rodzin slabo uposudonych.
Analizuj4c ankiety przeprowadzane co roku w klasach drugich widai, iz ambicj4
uczni6w jest kontynuowanie nauki na studiach wy2szych w Malopolsce na kierunkach

szczeg6lnie populamych: medycyna, biotechnologi4 kierunki okolo medyczne,
pielggniarstwo, geodezja. geografia, turystyka, kierunki przydatne w turystyce oraz kierunki
zwi4zurc z naukami technicznymi. Na tych kierunkach wymagane jest zdanie egzaminu
maturalnego z przedmiot6w dodatkowych: biologia, chernia, matematyka i geografia na
wysokim poziomie.

Wyniki osi4gane przez absolwent6w szkoly z przedmiot6w dodatkowych ksAahuj4
sig nastgpuj4co:2
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egzaminy dodatkowe
Z przedstawionych wynik6w wida6 duzE iloft os6b zdaj4cych
przedmiot6w' ale
z biologii, matematyki i geografii, co Swiadczy o populamosci tych

rekrutacji'
i o wymlganiach jakie stawiaj4 wyzsze uczelnie podczas
(EWD)'
w I Lo co roku analizuje sig r6wniez wyniki edukacyjnej wartoSci dodanej
w wyniki egzaminacyjne uczri6w' pozwalajq
Pozwalajq one oszacowae *[uO

"toty

zobacqt,,czysz)<olanauczamniej,c:4ybudzieiefektylvnienizprzecigtnaplac6wkawkraju'
Ponizejprzedstawionezostaty*yr,iuewowobszazematematyczno-przyrodniczymzalata
sig wyniki z przedmiot6w: matematyka'
2018-2020. Na wyniki w tym obszarze skladajq
fizyka, biologia, chernia' geogafi
wynik6w EWD na przestrzen
Analiza wynik6w pozwala stwierdzii stabilno66
wyczerpala juZ wszystkie mo2liwoSci
ostatnich lat. Mo2na odnie5d wra2enie, 2e szkola
zwiTku z lW rraleiLy uruchomi6
podniesienia wynik6w poprzez wl'rsne dzialari4 w
zajqcia' kola naukowe' wycieczki' kt6re
dodatkowe dzialania pozaszkolne np': dodatkowe
matematycmo-przyrodniczym'
mog4 spowodowa6 wzrost wskainik6w w zakresie
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opr6cz por6wnywania wynik6w szkoly na przestrzeni
lat szkola dokonuje analizy
wynik6w uczni6w w por6wnaniu do wynik6w uczni6w
wiodqcych sz*6r z Krakow4
poniewa2 absolwenci I Lo, podczas rekrutacji
na studia wyzsze, konkurujq przede wszystkim
z absolwentami szk6l wojew6dztwa maloporskiego gdzie
najlepsze wyniki osi4gajq szkoly

miasta Krakowa.
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zakresie matematyczno-przyrodniczym uczniowie

I

LO osi4gnqli na

egzaminie

maturalnymwyniknieconizszynizuczniowiewiod4cychszkolkakowskich.Analizuj4c
wynik z biologii' geografii
poszczeg6lne przedmioty mo2na wyciqgnqi wniosek, i2 wzszy
i .ute-atyki szk6l kakowskich jest spowodowany dostgpnosci4 ucmi6w tych szk6l do
wyklad6w uniwersyteckich
specjalistycmych zaj96 prowadzonych na wy2szych uczelniach'

i.zajgeprowa&onychwbardzodobrzewlposaZonychlaboratoriach.Dostgpdozajgi
a

ewd.edu.pl

pozaszkolnych zwigksza atrakcyjno5i przedmiotu, powoduje wigksz4 latwos6 przyswajania
trudnych zagadrueh i zwigksza motywacjg do nauki. odlegloii I Lo od krakowskich szk6l
wyZszych, a tak2e zwiEzane z tym koszty transportu powoduj4 2e ucmiowie powiatu
nowotarskiego nie mog4 systematycmie uczgszcza(, na zaiEcia i wyklady oferowane przez
wy2sze uczelnie. Dodatkowo fakt prowa&eni a zajg6 w formie zdalnej w ostatnich dw6ch
latach, wymuszone pandemi4 covid-I9, powoduje nizsze wyniki nauczania ze wszystkich
przedmiot6w.

6.

Podsunrowanie

l-qcz4c analizg wynik6w rekrutacji i potrzeby lokalnego, ale i og6lnopolskiego rynku
pracy wida6 duze zaporrzebowanie na ksztalcenie przygotowui4ce do podigcia studi6w
medycznych, w zawodach okolo medycznych, studi6w technicznych, a na naszym terenie
dodatkowo w zawodach zwiqzanych z turystykQ. Z danych dostgpnych w powiatowym
urzEdzie pracy wynika, ze na terenie powiatu nowotarskiego brakuje absolwent6w kierunk6w
medycznych, okolo medycznych oraz kierunk6w technicznych.

Uczniowie

I LO widz4c zapotrzebowanie rynku pracy w

wigkszo(ci maj4
zdefiniowane predyspozycje zawodowe. od trzech lat klasy z rozsze.,on:'n- nauczaniem
biologii, chemii, matematyki oraz geografii s4 oblegane, a uczniowie chgtnie biorq udzial
w dodatkowych zaigciach z tych przedmiot6w. Rozw6j nauk przyrodnic zych oraz technologii
informatycznych powoduje, 2e co roku potrzebne s4 zwigkszone naklady finansowe na
nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzgt multimedialny.
Przystgpui4c do projektu ,,Maropolska chmura Edukacyjna" w obszarze biologia po

raz trzeci oraz w obszarze geografia i matematyka po raz drugi, szkola bgdzie miala
mo2liwodi wyjsi naprzeciw oczekiwaniom uczni6w i rodzic6w i zorganizowai dodatkowe
zajgcia pozalekcyjne. Na zajgciach tych uczniowie bgdq mogli poszerzyl swojq
wiedzg,

zdobyd dodatkowe umiejgtnosci, uczestniczyi w wykladach prowadzonych
na wyzszych
uczelniach, prowadzii doswiadczenia pod kierunkiem pracownik6w naukowych
bez wiasnych
naklad6w finansowych. Atrakcyjnosi zajgt, mo2e przeroiry| sig na populamosd
tych
przedmiot6w wsr6d mlodziezy oruz na wyzsze wyniki egzaminu
maturalnego. Ucmiowie
powiatu nowotarskiego, mimo odlegrosci od osrodk6w naukowych w
Krakowie bgd4 mieli
mo2liwosi, podobnie jak ich koredzy z wigkszych miast, uczestnictwa w
zaigciach
specjalistycznych, a tym samym bgd4 mieli mo2liwos6 wyr6wnania
swoich szans
w staraniach o przyjgcie na populame kierunki studi6w. Szkola uzyska jrodki
finansowe na
zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajg6 praktycznych i
iwiczeri raboratoryinych.
Zwigkszenie konkurencyjnodci i wyr6wnyrvanie szans edukacyjnych jest
szczeg6lnie
wazne dla zdolnych uczni6w slabiej sytuowanych materialnie i pochodzqcych
z tJen6w
wiejskich. Ponadto, nauczyciele uczestnicz4cy w projekcie bgdq mieli mo2liwosi
podnoszenia
swoich kwalifikacji i rozwijania umiejgtnosci stosowania nowoczesnych
technik
informatycznych w pracy.
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