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T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka 
Blachnickiego działająca przy parafii Św. Mał-
gorzaty jest kuźnią talentów i chlubą Nowe-
go Sącza, kontynuatorką wielowiekowej tradycji 
szkoły parafialnej utworzonej dwa lata po zwy-
cięskiej bitwie pod Grunwaldem w 1412 r. 

Nowy kształt organizacyjny nadał jej kardy-
nał Zbigniew Oleśnicki w 1448 r. Szkoła ta 
kształciła wyłącznie chłopców: w czytaniu, 
pisaniu, śpiewie, rachunkach, gramatyce ła-
cińskiej i w poznawaniu zasad wiary. Ucznio-
wie wraz z bakałarzem uświetniali msze i na-
bożeństwa w świątyni kolegiackiej śpiewem 
i recytacjami. Reaktywacja tej szkoły odby-
ła się w 1997 r. Popularnie zwany „Katolik” 
w swojej ofercie edukacyjnej gwarantuje bar-
dzo wysoki poziom kształcenia i wychowa-
nia. Szkoła posiada certyfikat jakości wycho-
wania Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz 
od 2002 r. nieprzerwanie uzyskuje najwyż-
szy wynik (9 stanin) i należy do najlepszych 
szkół w Polsce w kryterium sprawdzianu szó-
stoklasistów. Jeżeli już mowa o sprawdzianie, 
to w tym roku czeka on uczniów klas szóstych 
niedługo, bo już 5 kwietnia. 
Zapytaliśmy współtwórcę tych sukcesów dyrek-
tora szkoły Zbigniewa Małka o przepis na tak wy-
sokie wyniki szkoły:

 – Recepta jest prosta: mozolona pra-
ca uczniów, nauczycieli i rodziców popar-
ta wczesną diagnozą, systematyczną ze-
wnętrzną kontrolą wyników nauczania oraz 
wczesnym wspomaganiem terapeutycznym. 
Prawdziwym kapitałem naszej szkoły jest do-
skonała, kompletowana przez 13 lat kadra 

pedagogiczna. W przeciwieństwie do eli-
tarnych krakowskich szkół niepublicznych, 
w naszej szkole w naborze do klasy pierwszej 
i zerówki nie wybieramy uczniów. Do naszej 
szkoły uczęszczają również dzieci niepełno-
sprawne i dzieci dysfunkcyjne – posiadamy 
również klasę integracyjną. 
– Kto ma największy wpływ na wyniki sprawdzianu? 

– Sukces uczniów klas szóstych to rów-
nież duża zasługa, często niedocenianych 
nauczycieli nauczania początkowego. To 
w klasach I–III kształtują się podstawowe 
nawyki i kompetencje. Nauczyciele w kla-
sach starszych tylko kontynuują i szlifują 

to, co zostało zapoczątkowane w klasach 
młodszych. Ojcami sukcesu są również wy-
chowawcy i pedagodzy, którzy wycho-
wując i opiekując się uczniami, wspierają 
proces nauczania – „nie ma nauczania bez 
wychowania”. W równy sposób troszczy-
my się w naszej szkole o dzieci z trudnościa-
mi w nauce, jak i o dzieci szczególnie uzdol-
nione tzw. diamenty. 
– Wasz organ prowadzący – Katolickie Stowarzy-
szenie Oświatowe – stale rozszerza swoją ofer-
tę. Poza waszą szkołą prowadzi jeszcze Katolickie 
Przedszkole, Gimnazjum i LO w tym jedyne w Pol-
sce Katolickie Liceum Plastyczne. Od tego roku 

utworzyło Katolicką Ogólnokształcącą Szkołę Mu-
zyczną I i II Stopnia.  Czym różni się ta szkoła od 
zwykłej szkoły muzycznej? 

– Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna jest 
szkołą, w której jednocześnie w jednym miej-
scu, w jednym budynku, można realizo-
wać kształcenie ogólne szkoły podstawowej, 
a później gimnazjum i kształcenie muzycz-
ne I i II stopnia. Jest to szkoła, która posiada 
uprawnienia nadane przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Tego typu szko-
ły znajdują się tylko w dużych aglomeracjach 
miejskich – w Nowym Sączu jest to nowość.
– Czy każde dziecko ma szansę dostać się do tej 
szkoły? Jak wygląda rekrutacja? 

– Do tej szkoły od 1 września 2010 r. 
uczęszcza już do klasy I i II 30 uczniów. Do 
przyszłorocznej klasy pierwszej powinny do-
stać się najzdolniejsze muzycznie 6 i 7 latki. 
Rekrutacja polega na konsultacji i egzaminie 
określającym predyspozycje do nauki gry na 
wybranym instrumencie.
– A co z uczniami, którym nie udało się roczniko-
wo „załapać” do klasy ogólnokształcącej? 

– Uczniowie ci mogą bez względu na wiek 
rozpocząć edukację muzyczną w naszej Kato-
lickiej Szkole Muzycznej kształcącej w syste-
mie czteroletnim.
– 1 września swoją działalność rozpoczyna Kato-
licka Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stop-
nia. Kto z tej oferty może skorzystać? 

– Szkoła ta przeznaczona jest dla uczniów 
pierwszej klasy gimnazjum, którzy ukończyli 
pierwszy stopień szkoły muzycznej. Będą oni 
mogli kontynuować później kształcenie mu-
zyczne II stopnia w liceum.

Rozwijamy młode talenty

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA 
im. Sługi Bożego ks. Franciszka 
Blachnickiego w Nowym Sączu  
w swojej ofercie edukacyjnej 
gwarantuje: 

  Katolicki model wychowania 
z zachowaniem chrześcijańskich 
zasad, norm i systemu wartości 

  Duże bezpieczeństwo uczniów 
– pełny monitoring wewnętrz-
ny i zewnętrzny oraz pracow-
nik ochrony. 

  Jednozmianowość nauki, małe 
oddziały klasowe zapewniają-
ce indywidualizację nauczania. 

  Wysoki poziom przygoto-
wania do kolejnych etapów 
edukacyjnych 

  Bardzo nowoczesną bazę dy-
daktyczną: pracownie kom-
puterowe, sala interaktywna, 
pracownia językowa z tablicą in-
teraktywną i wizualizerem, bi-
blioteka z centrum informacji 
multimedialnej, mobilne tabli-
ce interaktywne.

Możliwość nauki w oddziale 
przedszkolnym tzw. „zerówce”. 

  Od „zerówki” obowiązkowe 
nauczanie języka angielskiego, 

a od kl. IV–tej drugiego języka 
obcego – możliwość wyboru ję-
zyka niemieckiego, francuskie-
go, hiszpańskiego, włoskiego 
i rosyjskiego. 

  Prowadzenie w każdej klasie zin-
dywidualizowanych zajęć wy-
równawczych, korekcyjnych re-
edukacyjnych i logopedycznych 

  Prowadzenie w klasach I–III 
gimnastyki korekcyjnej 

  Funkcjonowanie świetlicy szkol-
nej z możliwością korzystania 
z obiadów (świetlica gwaran-
tuje opiekę od godz. 6.40 do 
godz. 16.30). 

  Rozwijanie zainteresowań pla-
stycznych, muzycznych, ta-
necznych, teatralnych i spor-
towych w ramach fakultetów 

oraz w specjalistycznych zespo-
łach (fakultatywne zajęcia pla-
styczne, taniec towarzyski w kl. 
II i III oraz w klasach IV–VI Ze-
spół Tańca Nowoczesnego, ze-
spół regionalny, w każdej klasie 
cotygodniowe zajęcia teatralne.

  Dla wszystkich uczniów specja-
listyczne treningi z piłki nożnej, 
piłki siatkowej, tenisa stołowe-
go, pływania i szachów 

  Cotygodniowe zajęcia dla 
uczniów klas I–V z tenisa ziem-
nego, pływania i uczniów klas VI 
jazdy konnej i wspinaczki

  Dla uczniów uzdolnionych koła 
naukowe z j. polskiego, j. ob-
cych, matematyki, przyrody, hi-
storii i informatyki  

NIE MA NAUCZNIA BEZ WYCHOWANIA


