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Edukacja.  

Prezentujemy listę najlepszych gimnazjów regionu tarnowskiego, wyróżniających się w naszym rankingu 
przygotowanym w oparciu o tzw. wskaźnik EWD, opisujący postęp uzyskiwany przez uczniów.  

Najlepszym gimnazjum w Tarnowie jest Społeczne Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego. W przygotowanym przez nas rankingu zajęło ono pierwsze miejsce w Tarnowie, 
a szóste w całym województwie małopolskim.  
Jedyny obiektywny wskaźnik pracy szkoły. 
 Nasz ranking przygotowaliśmy w oparciu o wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej za ostatni rok. 
Uwzględniliśmy postępy uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz humanistycznych. 
Edukacyjna wartość dodana (EWD) to metoda statystyczna, która pozwala oszacować wkład szkoły 
w wynik uczniów na egzaminie. EWD to zdaniem ekspertów jedyny tak obiektywny sposób oceny pracy szkoły. 
Pokazuje on, czy szkoła rozwija potencjał, umiejętności i wiedzę ucznia czy wręcz przeciwnie. EWD obliczane jest 
na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych. W przypadku gimnazjów brany jest pod uwagę sprawdzian 
szóstoklasisty i egzamin gimnazjalny. 
 EWD ułatwia porównania.  
Prof. Roman Dolata, jeden z twórców metody EWD zwraca uwagę, że edukacyjna wartość dodana stwarza 
możliwość wyróżnienia instytucji edukacyjnych pracujących szczególnie efektywnie i szczególnie nieefektywnie. - 
Dzięki temu istnieje możliwość nagradzania wysokoefektywnych szkół i kierowania pomocy do tych 
niskoefektywnych - stwierdza Roman Dolata. W Tarnowie pomocy potrzebuje połowa gimnazjów. To szkoły z 
ujemną wartością EWD. Eksperci mówią o takich szkołach, że psują swoich uczniów: przyjmują dzieci z całkiem 
niezłym wynikiem na zakończenie szkoły podstawowej, a potem marnują ich potencjał. 
Do grona wysokoefektywnych tarnowskich szkół z pewnością można zaliczyć Społeczne Gimnazjum 
Matematyczno-Przyrodnicze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które w naszym rankingu zajmuje pierwsze 
miejsce w Tarnowie, szóste w województwie małopolskim i pięćdziesiąte czwarte w Polsce.  Jak społecznej szkole 
udało się odnieść sukces? - Wiem, że to truizm, ale bez pracy nie ma kołaczy - mówi Janusz Foszcz, dyrektor 
Społecznego Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego. - Naszą receptą na sukces są nauczyciele z pasją, którym 
chce się pracować, i którzy przychodzą do szkoły po godzinach, by prowadzić zajęcia dla najzdolniejszych uczniów 
oraz tych wymagających pomocy. Do tego trzeba dodać dzieci, którym chce się uczyć i rodziców interesujących się 
ich edukacją oraz nieliczne klasy i atmosferę sprzyjającą nauce.  
Niestety, trzeba płacić.  
Niestety, nauka w opisanym gimnazjum społecznym jest odpłatna. Czesne kosztuje tu 400 zł miesięcznie. (…) 
 

TARNÓW  
1. Społeczne Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze Społecznego Towarzystwa Oświatowego . 
2. Gimnazjum Dwujęzyczne im. św. Kingi  
3. Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum 
4. Gimnazjum nr 6 w Tarnowie im. Jana Pawła II  
5. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. I. J. Paderewskiego - gimnazjum  
6. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie  
7. Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie  
8. Gimnazjum nr 11 im. Romana Brandstaettera w Tarnowie  
9. Publiczne Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Tarnowie  
10. Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie  
11. Gimnazjum nr 9 z Klasami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych w Tarnowie  
12. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych - gimnazjum  
13. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Westwalewicza w Tarnowie  
14. Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum U Konarskiego w Tarnowie  
15. Gimnazjum nr 1 w Tarnowie  
 

 

 

 


