
Sprawozdanie merytoryczne Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego 

za rok 2019 

 

W roku 2019 Zarząd MTO nieformalnie spotykał się wiele razy, ale też odbyło się 11    

formalnych spotkań (protokoły do wglądu w sekretariacie). Oto najważniejsze omawiane 

tematy oraz podjęte uchwały: 

1. Dn. 5 lutego: Wysłuchano sprawozdania dyrektorki „Splotu” i omówiono bieżącą 

sytuację finansową MTO w świetle konieczności dostosowania budynku szkoły do 

obecnych przepisów (winda!), w wyniku czego podjęto uchwałę o zaciągnięciu 

drugiego kredytu w TISE w wysokości 50 000 zł na 1,76%. Postanowiono zakończyć 

działalność Międzynarodowego Instytutu Kształcenia nauczycieli „Eureka”, który 

został utworzony przez MTO w 2013 r., w zupełnie innej rzeczywistości, a obecnie 

nie ma racji bytu. 

2. Dn. 11 marca: Wysłuchano sprawozdania dyrektorki „Splotu” i omówiono:  

propozycję zorganizowania kursu „pozytywnej dyscypliny” dla rodziców i dla 

nauczycieli; możliwość współpracy „Splotu” ze szkołami w Czechach i Słowacji w 

ramach programu Erasmus; kwestię obecności „Splotu” na Targach Szkół 

Ponadgimnazjalnych; kwestię naboru do klasy VII. Ustalono, że hospitacje lekcji 

przez dyrektorkę szkoły będą odbywały się regularnie i uzgodniono kalendarz 

comiesięcznych spotkań Zarządu MTO z dyrektorką „Splotu”. 

3. Dn. 11 kwietnia: Odbyło się Walne Zgromadzenie MTO, na którym m. in. podjęto 

uchwały o powołaniu Alicji Derkowskiej na stanowisko prezesa Zarządu oraz 

wybrano nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej na następną 2-letnią kadencję. 

4. Dn. 15 kwietnia: Podjęto uchwałę o likwidacji Międzynarodowego Instytutu 

Kształcenia nauczycieli „Eureka”. 

5. Dn. 10 maja: Omówiono kwestie organizacji roku szkolnego 2019/20; obchodów 

30.lecia „Splotu”; zatrudnienia pedagoga szkolnego oraz konieczność stworzenia 

nowej, nowoczesnej, interaktywnej strony internetowej „Splotu”. MTO zobowiązało 

się do pokrycia części kosztów oraz do rozpoczęcia rozmów w tej sprawie. 

6. Dn. 15 lipca: W obecności dyrektorki szkoły podsumowano miniony rok szkolny oraz 

pierwszy rok jej pracy w oparciu o wyniki zwyczajowej, anonimowej ankiety 

ewaluacyjnej, rozesłanej do wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. W trakcie 

dyskusji od razu padły liczne, istotne i stanowcze sugestie na temat sposobów wyjścia 

naprzeciw oczekiwaniom i obawom wyrażonym w ankiecie. 

7. Dn. 26 września: Zebranie odbyło się w składzie poszerzonym o p. Beatę Załubską 

(gość) i p. Elżbietę Reichert- Kądziołkę (przew. Komisji Rewizyjnej). Przyjęto 

rezygnację p. Urszuli Kulig z członkostwa w Zarządzie z powodu nawału nowych 

obowiązków. Omówiono potrzebę uaktualnienia statutów wszystkich trzech szkół 

wchodzących w skład ZSS „Splot”. Po długiej i burzliwej dyskusji na temat 

dotychczasowej pracy p. Danielskiej podjęto decyzję o pilnej potrzebie 

wypowiedzenia jej umowy o pracę. 

8. Dn. 2 października: Zarząd przyjął złożoną 30 września rezygnację p. Joanny 

Rasińskiej z funkcji członka zarządu MTO.  

9. Dn. 16 października: Po ponownym przeanalizowaniu sytuacji panującej na linii 

dyrekcja ZSS „Splot” i Zarząd MTO podjęta została uchwała w sprawie rozwiązania 

do końca października umowy o pracę z p. Danielską i powołania z dniem 1 listopada 

p. Małgorzatę Gucwę na stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora szkoły do 31 

sierpnia 2020 r. 



10. Dn. 28 października: W związku z pismem p. Edyty Danielskiej złożonym w dn. 25 

października na ręce prezesa MTO, wnoszącym o rozwiązanie z nią z dniem 

31.10.2019 r. umowy o pracę za porozumieniem stron Zarząd podjął następujące 

uchwały: #2/10/2019 o przychyleniu się do prośby p. Danielskiej i przyznaniu jej 

odprawy w wys. jednomiesięcznej pensji oraz #3/10/2019 o powołaniu w trybie 

nadzwyczajnym p. Małgorzaty Gucwy na stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora 

szkoły od 1.11.2019 r. do 31.08.2020 r. 

11. Dn. 21 listopada: Zebranie odbyło się w składzie poszerzonym o p. Małgorzatę Gucwę 

(gość). Omawiano kwestię związane z planowanym odbiorem budynku szkolnego 

przez Nadzór Budowlany i skompletowaniem wymaganych dokumentów (horror!!!). 

W związku z najbardziej prawdopodobną liczbą uczniów w r. szk. 2020/21 podjęto 

uchwałę #4/11/2019 o połączeniu byłych pokoi gościnnych MTO na parterze o nr 3.4 i 

5 na potrzeby utworzenia nowej klasy, mogącej pomieścić 18-24 uczniów. Prace 

budowlane związane z tą przeróbką muszą być wykonana latem 2020 r. Kolejna 

uchwała #5/11/2019 rozwiązuje powołaną na poprzednim zebraniu komisję do 

uaktualnienia statutów szkół wchodzących w skład ZSS „Splot” i powierza tę sprawę 

Radzie Pedagogicznej pod przewodnictwem p. Małgorzaty Gucwy. Postanowiono 

również zmienić hasło i kody dostępu do budynku MTO/ZSS „Splot” ponieważ od lat 

nie były one zmieniane, a ze względów bezpieczeństwa należy to robić co jakiś czas.  

W okresie sprawozdawczym MTO skupiło się głównie na prowadzeniu i rozwoju szkoły. W 

ubiegłym roku, na skutek nieprzemyślanych zmian w systemie oświaty w Polsce, mieliśmy 

podwójny nabór. W rezultacie musieliśmy szybko przystosowywać nowe pomieszczenia na 

lekcje i konsultacje, co powodowało zmianę ich przeznaczenia i niemałe zamieszanie. We 

wrześniu 2019 r. przyjęliśmy 133 nowych uczniów (39 do szkoły podstawowej i 94 do 

liceum).  Obecnie w skład ZSS „Splot” wchodzą trzy szkoły: 3.letnie liceum (po gimnazjum), 

4.letnie liceum (po VIII klasie) i szkoła podstawowa (klasy VII i VII oraz klasy I – III 

Montessori). 

 W dniach 11-18.10.2019 roku 12 uczniów i 2 nauczycieli  ze szkoły w Tel Awiwie 

przyjechało na wymianę uczniowską do Nowego Sącza. Uczniowie uczestniczyli w 

zajęciach lekcyjnych, zwiedzili Kraków i Krynicę, spędzili noc w kopalni soli w 

Bochni, odwiedzili park linowy w Rytrze i bawili się przy ognisku. Uczniowie z Izrae-

la nocowali w polskich rodzinach a nauczyciele w pokojach gościnnych w szkole. W 

dniach 2- 9.11.2019 12 uczniów i 2 nauczycieli ze Splotu  pojechało z rewizytą do 

szkoły w Hakfar Hajarok. Oprócz wycieczek po Izraelu (Jerozolima, Morze Martwe, 

Nazaret, Jaffa)polscy uczniowie wzięli udział w zorganizowanych dla nich zajęciach 

dotyczących leadership. Wymiana, która miała miejsce w roku szkolnym 2019/2020  

odbyła się już po raz dziewiąty. Silne więzy łączące "Splot" z Hakfar  pozwalają nie 

tylko na zawieranie przyjaźni, lecz również pomagają obalać stereotypy dotyczące 

obydwu narodów. 

 28 stycznia 2019 roku gościliśmy w naszej szkole grupę uczniów i nauczycieli z Pod-

stawowej Szkoły Artystycznej Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

z miejscowości Keszthely na Węgrzech.  Uczniowie klasy 7 i 8 ZSS Splot przygoto-

wali grę miejską, aby w nietypowy sposób pokazać naszym gościom centrum miasta. 

Po powrocie do szkoły, obejrzeliśmy przygotowaną przez naszych uczniów prezenta-

cję o naszej szkole oraz Nowym Sączu. Uczniowie z Węgier również przygotowali 

program artystyczny, mieliśmy okazję obejrzeć regionalne węgierskie tańce, instru-

menty muzyczne i stroje ludowe, a także posłuchać melodii węgierskich i śpiewu. 

Uczniowie opowiedzieli o swojej szkole oraz o tym, czym się zajmują podczas zajęć 

artystycznych i jak ważna jest dla nich tradycja.  Na wiosnę 2019 roku zaplanowana 

została rewizyta, jednak nie doszło do niej ze względów logistycznych.  

 “Splot” po raz drugi uczestniczył w programie Erasmus+ (program Unii Europejskiej 

w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020). Najnowszy 



projekt nosi tytuł From ME to WE – Networks for Empowering Teachers and 

Students (NETS) i obejmował lata 2017-2020 w ramach Akcji 2 – Partnerstwa Stra-

tegiczne – Współpraca szkół.     W projekcie brały udział przedstawiciele szkół z 6 eu-

ropejskich krajów: Chorwacji, Finlandii, Hiszpanii, Niemiec, Polski i Włoch. Prioryte-

towym celem tego projektu było rozwijanie umiejętności zawodowych wśród uczniów 

ale również wśród nauczycieli. Głównym elementem nad którym pracowaliśmy w 

trakcie wyjazdów projektowych stały się kompetencje miękkie czyli soft skills. Przez 

wielu traktowane są jako drugorzędne, czyli mniej ważne, jednak jak pokazują bada-

nia rynku pracy coraz częściej umiejętności społeczne i interpersonalne są szczególnie 

poszukiwane . przez osoby rekrutujące, dlatego zwracają na nie coraz większą uwagę. 

Braki w znajomości jakiejś technologii można nadrobić stosunkowo szybko. Jednak 

zmiana charakteru pracownika, tak by pasował do zespołu, to praca na wiele miesięcy, 

lub czasem jest to nawet niemożliwe. Kolejnym elementem naszego projektu było sze-

rzenie idei solidarności Europejskiej oraz tworzenie sieci pomagającej i motywującej 

uczniów oraz nauczycieli aby stawiać czoła trudnym zadaniom szkolnym oraz życio-

wym, by mieć odwagę prosić o pomoc i nie wahać się jej udzielać. Projekt Erasmus + 

po raz kolejny pokazał nam, że pracując razem możemy osiągnąć wszystko. From ME 

to WE.  
 

W dniach 20-26.10.2019 w naszej szkole gościli uczniowie i nauczyciele z 5 europej-

skich krajów: Finlandii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Chorwacji (w sumie 29 osób) w 

ramach projektu Erasmus + From ME to WE – Networks for Empowering Tea-

chers and Students (NETS). Międzynarodowa grupa połączyła siły by po raz kolejny 

zmierzyć się z trudnymi tematami związanymi z edukacją oraz rozwijającym się ryn-

kiem pracy. Po ożywionej dyskusji z grupą dyrektorów nad szkolną rzeczywistością, 

która miała miejsce w kwietniu 2019 we Włoszech, przyszedł czas na zmierzenie się  

z traktowanym po macoszemu zawodem nauczyciela. Co zaskakujące, mimo że 

uczestnicy pochodzili z krajów z całej Europy, ich pomysły, idee, rozważania brzmia-

ły podobnie. To daje kolejny powód kontynuowania projektów wspierających aspekty 

edukacyjne oraz współpracy międzynarodowej budującej prawdziwe zrozumienie. W 

trakcie tygodnia projektowego uczestnicy mogli dzięki różnorodnym metodom pracy, 

nie tylko praktycznie ćwiczyć umiejętności społeczne i interpersonalne (tzw. soft 

skills) ale również zakosztować słynnej, polskiej gościnności. Mieli również okazję 

spotkać się z przedstawicielami naszych lokalnych władz (Zastępca Prezydenta Miasta 

Artur Bochenek, p. Małgorzata Belska oraz p. Stanisław Szudek), gdzie przedstawili 

dotychczasowe osiągnięcia projektowe.  

 VI Międzyszkolny Konkurs Językowy „Tandem”. Zgłosiło swój udział 50  szkół z 

powiatów: nowosądeckiego wraz z miastem Nowy Sącz, gorlickiego, limanowskiego  

i nowotarskiego, razem 479 uczniów. I etap Międzyszkolnego Konkursu Językowego 

„TANDEM” 2019 (eliminacje szkolne) odbył się w macierzystych szkołach. II etap 

odbył się w budynku MTO. Wzięło w nim udział 94 uczniów. Do sprawdzianu 

ustnego II etapu konkursu zakwalifikowało się: 30 uczniów w kombinacji język 

angielski z językiem niemieckim i 22 uczniów w kategorii język angielski z językiem 

francuskim. W etapie finałowym konkursu (część ustna) wzięło udział 47 uczniów 

gimnazjów i szkół podstawowych, którzy uzyskali najlepsze wyniki z części pisemnej 

drugiego etapu konkursu. Cieszy nas fakt, że laureaci nie pochodzili tylko ze szkół w 

Nowym Sączu, lecz także z mniejszych miejscowości, jak np. Limanowa, Dobra, 

Łąck, czy Szczyrzyce. Nagrody dla finalistów konkursu sponsorowane były  przez 

Instytut Goethego w Krakowie oraz Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym 

Sączu. 

 Pióro „Splotu”: Do konkursu wpłynęło 160 prac 145 autorów, w dwóch kategoriach 

wiekowych: senior i junior. Przyznano wyjątkowo w tym roku liczne wyróżnienia 

oraz nagrody z ciekawymi uzasadnieniami. Np. „za ciekawy koncept i umiejętność 

dostrzegania paradoksów życia”; „za prostotę stylu i umiejętną interpretację egzysten-



cji ludzkiej oraz naturalność w wyrażaniu własnych doświadczeń”; „za ciekawą i 

urozmaiconą narrację literacką”; „za sprawną grę konwencjami powieści kryminal-

nej”; „za erudycję oraz głębokie zrozumienie problemów kultury wysokiej w świecie 

drapieżnej ekonomii i wszechogarniającego banału”; „za pomysłowe ukazanie banal-

ności życia współczesnych elit biznesowych”; „za śmiałość wypowiedzi lirycznej”; 

„za liryczne ujęcie ludzkiej, ulotnej egzystencji”; „za ciekawą i urozmaiconą fabułę”; 

„Nagroda przyznana bo jeśli literatura ma wzruszać – a ma – jeśli ma przykuwać 

uwagę do ostatniej kropki – a przykuwa – to „Gołębie serce” spełnia te kryteria.”; 

„Nagroda przyznana bo nieczęsto zdarza się by fraza prozatorska oddychała poezją, a 

jednak tak się zdarzyło w tym opowiadaniu.”. Dumą napawa nas fakt, iż konkurs ten 

wyławia, dodaje odwagi i wiary we własny talent przyszłym, młodym pisarzom i po-

etom pochodzącym nie tylko z Nowego Sącza, lecz także z miejscowości takich jak 

Jazowsko, Mszalnica, Gołkowice Dolne, Muszyna, Chochorowice, Andrzejówka, Ma-

ła Wieś, Rożnów, Grybów, Męcina, Krynica Zdrój, Barcice, Nawojowa, Biczyce Gór-

ne i Brzyna.  
 

 Projekt „Mobilna Biblioteka” prowadzony był przez MTO przy współpracy z 

Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „Ę” w Warszawie w okresie październik 

2018/czerwiec 2019. Zaangażowało się ok. 15 uczniów Splotu, w tym  9 z ostatnich 

klas szkoły podstawowej i kilku seniorów mieszkających niedaleko szkoły. MB 

polegała na tym, aby młodzi ludzie nawiązali kontakt z seniorami a punktem wyjścia 

miały być proponowane książki z biblioteki szkolnej. Głównym celem było 

nawiązanie kontaktu z chętnymi seniorami i spotykanie się przynajmniej raz w 

miesiącu. W trakcie projektu odbyły się dwa spotkania w Klubie Parafialnym Seniora, 

warsztaty dla młodzieży i seniorów z panią Zuzą Sikorską – Borowską z TIOT „Ę”, 

dwie lekcje wychowawcze  o starości, przygotowanie paczek dla seniorów, oraz na 

zakończenie projektu wystawa planszowa z zdjęciami i wspomnieniami seniorów. 

Zdjęcia te były później wykorzystane w wystawie „Historie o starości” w Arsenale w 

Białymstoku.  


