
 
UCHWAŁA Nr XXVII/ 154/ 2016 
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w sprawie uchwalenia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Gminy Szydłów na lata 
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§ 1. 
 
Uchwala się Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół Gminy Szydłów na lata 2016-2023 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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(-) mgr Janusz Juszczak 
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Wprowadzenie 

 

Kapitał ludzki jest kluczowym czynnikiem warunkującym rozwój każdej gminy. Edukacja 

dzieci i młodzieży jest procesem długotrwałym, dlatego niezbędne są przemyślane działania 

w perspektywie kilku lat. Konieczność opracowania Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół  

wynika właśnie z potrzeby ukierunkowania przyszłych działań zmierzających do podniesienia 

jakości oferty edukacyjnej, co przełoży się na zwiększenie szans uczniów na osiągnięcie 

sukcesu zawodowego i w ostatecznym rozrachunku poprawi jakość życia wszystkich 

mieszkańców gminy. 

System edukacyjny, aby dobrze spełniał swoją rolę musi być dopasowany do bieżących  

i przyszłych potrzeb społecznych. Dotyczy to zarówno procesu kształcenia, opieki  

i wychowania, jak i warunków w jakich ten proces się odbywa. Baza materialna placówek 

oświatowych musi więc spełniać najnowsze wymogi i tym samym być przyjazna uczniom, 

również tym niepełnosprawnym.  

W Polsce wypracowany podział kompetencji w sferze zarządzania państwa, nakłada na 

samorządy lokalne zadania związane z prowadzeniem edukacji na poziomie przedszkolnym, 

podstawowym i gimnazjalnym. Do obowiązków każdej gminy w tym zakresie należy m.in.: 

 zapewnienie właściwych warunków działalności edukacyjnej, wychowawczej  

i opiekuńczej placówek oświatowych; 

 prowadzenie remontów i działań inwestycyjnych; 

 wyposażanie placówek w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów 

nauczania i innych celów strategicznych. 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół jest opracowaniem zawierającym wytyczne do 

podejmowania przez Gminę Szydłów oraz partnerów społecznych skoordynowanych działań 

na poziomie przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym. Dokument powstał w oparciu  

o analizę stanu obecnego systemu edukacji w Gminie. Przyjęte propozycje działań mają  

w rezultacie wnieść pozytywne zmiany w system edukacji, między innymi dzięki 

wykorzystaniu środków zewnętrznych, w tym pochodzących z Regionalnego Programu 

Operacyjnego. W związku z powyższym, niezbędnym jest opracowanie Kompleksowego 
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Planu Rozwoju Szkół, który zawiera obiektywną ocenę sytuacji szkolnictwa w Gminie  

w ujęciu całościowym. Należało opracować założenia rozwojowe pod kątem nowego okresu 

programowania, sporządzić diagnozę stanu istniejącego, określić zadania służące 

doskonaleniu nie tylko jakości pracy szkoły, ale również rozwoju infrastruktury edukacyjnej. 

Kompleksowy Plan Rozwoju Oświaty stanowi podstawę do prowadzenia polityki oświatowej 

w perspektywie najbliższych ośmiu lat. Dokument ten nie ma charakteru zamkniętego, 

dlatego należy założyć, że w przypadku pojawienia się czynników wewnętrznych jak  

i zewnętrznych mających wpływ na system oświaty w Gminie będzie konieczna jego 

aktualizacja. Przykładowym czynnikiem zewnętrznym może być program rządowy w znaczny 

sposób ingerujący w obecny system zarządzania oświatą. 

W ramach przygotowania powyższego opracowania: 

 wykonano diagnozę stanu istniejącego na podstawie materiałów zawierających 

charakterystykę szkół (środowisko lokalne i strukturę organizacyjną, strukturę 

uczniów, kadrę, warunki edukacyjne, lokalowe, analizę poziomu edukacji);  

 określono potrzeby w powyższym zakresie; 

 określono kierunki rozwojowe szkół z uwzględnieniem tendencji demograficznych 

wraz z określeniem docelowej organizacji sieci szkół; 

 wykonano szeroką ankietyzację młodzieży, rodziców, nauczycieli – łącznie 368 ankiet; 

 przeprowadzono konsultacje społeczne poprzez umieszczenie na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Szydłów ankiety, dotyczącej badania opinii mieszkańców 

na temat kierunków rozwoju szkół dla Gminy; 

 dobrano odpowiednie wskaźniki i sposoby ich monitoringu. 

Poniższy Plan składa się z czterech części. 

Pierwsza część zawiera diagnozę sytuacji oświaty dla Gminy Szydłów z uwzględnieniem 

uwarunkowań demograficznych oraz bazy danych na temat wszystkich placówek 

prowadzonych przez Gminę. 
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Baza danych, dotycząca sieci szkół i przedszkoli Gminy Szydłów została opracowana na 

podstawie informacji uzyskanych od dyrektorów poszczególnych placówek. Z uwagi na 

łatwość dotarcia do informacji dotyczących każdej jednostki oświatowej w tej części Planu 

umieszczone dane zawarto w tabelach, by ułatwić dostęp do informacji na temat każdej 

placówki.  

Druga część opracowania dotyczy Planu Rozwoju Szkół do 2023 roku, określa wizję, misję, 

deklarację strategiczną oraz cele strategiczne i operacyjne.  

Trzecia część zawiera wskazówki dotyczące wdrażania Planu i oceny poziomu realizacji.  

Czwartą część stanowią Karty Działań do celów strategicznych i operacyjnych. 

Kompleksowy Planu Rozwoju Szkół dla Gminy Szydłów jest zgodny i skoordynowany  

z następującymi dokumentami krajowymi i regionalnymi - aktami prawnymi i dokumentami 

strategicznymi takimi jak: 

• Strategia Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016-2023, 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, 

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.  

z 2016 r., poz. 446), 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2015 

r., poz. 2156), 

• Ustawa z dnia 27 września 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  

Dz.U. z 2016 r., poz. 672), 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz.U. z 2016 r., poz. 778), 



Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół Gminy Szydłów na lata 2016-2023 

6 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, 

poz. 290), 

• Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.  

z 2015 r., poz. 184). 

Plan został przygotowany przez zespół Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju 

Demokracji Lokalnej przy współpracy dyrektorów wszystkich placówek oświatowych, którzy 

przygotowali dane niezbędne do opracowania niniejszego Planu i pomocy pracowników 

Urzędu Gminy Szydłów oraz Zespołu Obsługi Szkół w Szydłowie. 

1. Diagnoza strategiczna dla Gminy Szydłów 

1.1. Demografia 

 

Jednym z warunków rozwoju gminy jest stały wzrost potencjału ludzkiego. Gminy rywalizują 

o niego poprzez pozyskiwanie nowych mieszkańców, głównie osób młodych i z wysokimi 

kwalifikacjami, co z jednej strony umożliwia budowanie lokalnego kapitału społecznego  

i intelektualnego oraz przyczynia się do „spowolnienia” starzenia się lokalnego 

społeczeństwa oraz „odsunięcie” w czasie działań skierowanych w stronę problemów ludzi 

starszych, z drugiej zaś – stanowi źródło potencjalnych przyszłych dochodów gminy.  

W ekonomii człowiek występuję więc z jednej strony jako ten właśnie czynnik wzrostu 

kapitału ludzkiego, z drugiej zaś jako odbiorca podejmowanej działalności gospodarczej,  

co w konsekwencji ma przełożenie na rozwój gospodarczy regionu. 

Ludność poszczególnego obszaru geograficznego bądź administracyjnego zmienia się  

w czasie, co jest wynikiem zachodzących procesów demograficznych. Zmiany te w głównej 

mierze są konsekwencją przyrostu naturalnego oraz przemieszczania się ludności.  

Jest to o tyle istotne, że na obszarach, gdzie liczba ludności wzrasta, występują diametralnie 

inne problemy niż na obszarach charakteryzujących się spadkiem ludności. 

Dynamika zmian liczby ludności oraz zmiany w jej strukturze kształtują przestrzenne 

zróżnicowanie procesów demograficznych. Spadek lub wzrost liczby ludności gminy, 
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migracje, starzenie się społeczeństwa znacząco wpływają na gospodarkę, popyt na usługi 

oraz strukturę wydatków publicznych. 

Mamy więc do czynienia z dualizmem czynników społecznych, ponieważ tak jak saldo 

migracji w dłuższej perspektywie czasu wpływa na lokalny rozwój gospodarczy, tak właśnie 

poziom społeczno-gospodarczy obszaru wpływa na przyczyny migracji, których 

podstawowym powodem jest przecież chęć poprawy warunków życia.  

W Gminie Szydłów na koniec 2015 roku zameldowanych było 4788 osób. Oznacza to, iż od 

2005 roku ubyło 2,46% mieszkańców. W porównaniu do ogółu ludności powiatu 

staszowskiego oraz województwa świętokrzyskiego dynamika spadku liczby mieszkańców  

w Gminie Staszów była największa – odpowiednio 1,54% oraz 2,17%.  

Wykres 1. Ludność Gminy Szydłów w latach 2005-2015 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Prognoza Głównego Urzędu Statystycznego dla powiatów i miast na prawach powiatu 

przewiduje ciągły spadek liczby ludności powiatu staszowskiego do roku 2050. Według tej 

prognozy, w 2050 roku powiat staszowski zamieszkiwać będzie 55847 osób, czyli o niemal 

24% mniej niż obecnie. Wiążąc liczbę mieszkańców gminy z liczbą mieszkańców powiatu 

możemy również założyć zmniejszenie populacji Gminy Szydłów. Prognozując zmniejszenie 

populacji gminy w 2050 roku w Gminie Szydłów powinno mieszkać około 3630 mieszkańców. 
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Jednym z czynników mogących odwrócić bądź chociaż spowolnić ten niezwykle niekorzystny 

trend jest długofalowa polityka prorodzinna państwa. 

Długofalowa polityka prorodzinna ma wpływ na przyrost naturalny, który oznacza różnicę 

pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów. Na przestrzeni lat 2005-2015 w Gminie Szydłów 

corocznie odnotowano ujemny przyrost naturalny. Jest to niekorzystne zjawisko potęgujące 

negatywne trendy demograficzne. Czynnikiem, który można zminimalizować bądź też 

wzmocnić przyrost naturalny są trendy związane z saldem migracji. 

Wykres 2. Przyrost naturalny oraz saldo migracji w Gminie Szydłów 

 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Saldo migracji najłatwiej jest zobrazować za pomocą wykresu liniowego, gdzie im większa 

wartość tym lepiej dla gminy, ponieważ oznacza to, iż w danym roku w gminie zameldowało 

się więcej osób niż z niej wymeldowało. Jak wynika z poniższego wykresu, w analizowanym 

przedziale czasu saldo migracji miało wartość dodatnią jedynie w roku 2006 oraz 2008.  

W pozostałych latach z Gminy wyjeżdżało więcej mieszkańców niż się do niej wprowadzało.  

Na podstawie samej liczby mieszkańców nie jesteśmy w stanie oprzeć diagnozy sytuacji 

demograficznej gminy. Niezbędne będzie jeszcze określenie dynamiki zmian ilościowych na 
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przestrzeni ostatnich lat oraz jakościowych, przejawiających się strukturą ludności.  

Jednym z podstawowych aspektów analizy demograficznej jest określenie piramidy wieku. 

Wykres 3. Piramida wieku GUS na rok 2015 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Jak wynika z piramidy wieku, Gmina Szydłów jest przykładem społeczeństwa regresywnego, 

czyli starzejącego. W przypadku takiego społeczeństwa mieszkańcy w wieku do lat 19 

stanowią mniej niż 25% ludności, a osoby w wieku powyżej 65 lat przynajmniej 15%.  

Wśród mieszkańców Gminy w wieku do 64 lat przeważają mężczyźni (za wyjątkiem 

przedziału wiekowego 0-4 oraz 15-19). Wśród osób powyżej 64 roku zdecydowaną większość 

stanowią kobiety. W ostatniej grupie wiekowej na jednego mężczyznę przypadają już dwie 

kobiety. 

Współczynnik feminizacji, mówiący ile kobiet przypada na 100 mężczyzn jest ważnym 

wskaźnikiem informującym o potencjale demograficznym gminy. W Gminie Szydłów wynosi 

on 99, czyli jest więcej mężczyzn niż kobiet, co pokrywa się z powyższą piramidą wieku. 

Szczególną uwagę należy jednak zwrócić na współczynnik feminizacji w grupie 

matrymonialnej (20-34), od której w głównej mierze zależy naturalny rozwój demograficzny 

gminy. Niedobór kobiet lub mężczyzn w wieku matrymonialnym powoduje spadek 

zawieranych małżeństw, a to z kolei pociąga za sobą spadek liczby urodzeń i nasilenie się 

procesów starzenia ludności. W Gminie Szydłów wśród mieszkańców w wieku między  

20-stym a 34-tym rokiem życia na każde 100 mężczyzn przypadają 84 kobiety. Jest to różnica 

mogąca mieć znaczny wpływ na procesy demograficzne w przyszłości. Nie przekłada się to 

w dużym stopniu na liczbę małżeństw zawartych na terenie Gminy. Porównując liczbę 
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małżeństw z jednostkami wyższego szczebla, otrzymamy informację, że to właśnie w Gminie 

Szydłów zawieranych jest najwięcej związków małżeńskich w przeliczeniu na liczbę 

mieszkańców. 

Wykres 4. Liczba małżeństw w latach 2005-2014 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Wykres 5. Małżeństwa na 1000 mieszkańców w roku 2014 w Gminie Szydłów,  
powiecie staszowskim, województwie świętokrzyskim oraz kraju 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Pomimo zmieniającego się wzorca rodziny oraz rosnącej liczby związków nieformalnych  

to właśnie małżeństwo jest główną komórką społeczną w Polsce, która niezmiennie ma 
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olbrzymi wpływ na prężność demograficzną lub jej brak. To właśnie w małżeństwach rodzi 

się najwięcej dzieci (według danych GUS, odsetek urodzeń pozamałżeńskich wynosi ok 23%), 

dlatego też zmiany w zakresie urodzeń to efekt wyboru, jakiego dokonują ludzie młodzi, 

decydując się najpierw na osiągnięcie określonego poziomu wykształcenia oraz stabilizacji 

ekonomicznej, a dopiero potem na założenie rodziny oraz jej powiększenie. Skutkiem tych 

zmian jest przesunięcie najwyższej płodności kobiet z grupy wieku 20-24 lata do grupy 25-29 

lat, a także znaczący wzrost płodności w grupie wieku 30-34 lata, związany w głównej mierze 

z realizacją „odłożonych” urodzeń. 

Wykres 6. Średni wiek rodzenia w Polsce w latach 1990-2013 

Źródło. Prognoza ludności na lata 2014-2050 Głównego Urzędu Statystycznego. 

Ważnym elementem struktury demograficznej ludności, który ma wpływ na przebieg 

procesów demograficznych, jest wiek ludności, przekładający się na odsetek ludności  

w wieku produkcyjnym. Gminę Szydłów w ostatnich latach cechuje przewaga osób w wieku 

produkcyjnym, spadek ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz wzrost liczby osób  

w wieku poprodukcyjnym.  

Gmina Szydłów w porównaniu do powiatu staszowskiego oraz kraju wypada niekorzystnie 

pod względem analizy ekonomicznych grup wieku. Udział osób w wieku poprodukcyjnym był 

znacznie wyższy, a wśród osób w wieku przedprodukcyjnym zdecydowanie niższy. Na tle 
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województwa świętokrzyskiego Gmina Szydłów wypada korzystniej co prezentuje poniższy 

wykres. 

Wykres 7. Ludność Gminy Szydłów wg ekonomicznych grup wieku w latach 2005-2015 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Wykres 8. Ludność Gminy Szydłów wg ekonomicznych grup wieku w roku 2015  
na tle powiatu staszowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz kraju 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Zestawiając te informację z wcześniejszą prognozą liczby ludności gminy wyłania się 

niebezpieczny trend mocno „starzejącego się” społeczeństwa. Korzystając z prognozy liczby 

ludności Głównego Urzędu Statystycznego dla powiatu staszowskiego, możemy założyć,  

że w Gminie Szydłów do 2050 roku udział osób w wieku poprodukcyjnym wzrośnie  

z obecnych 20,65% do około 32%. Oznacza to, że wskaźnik obciążenia demograficznego, 



Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół Gminy Szydłów na lata 2016-2023 

13 
 

który informuje nas, ile osób w wieku nieprodukcyjnym przypada na 100 osób w wieku 

produkcyjnym (im mniej tym lepiej), wzrośnie z obecnych 59,4 do 79,1.  

1.2. Analiza demograficzna populacji objętej kształceniem na poziomie 

przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym  

 

Najważniejszym czynnikiem, który powinien zostać uwzględniony przy opracowywaniu 

planów rozwoju szkół na terenie gminy bądź powiatu jest perspektywa rozwoju 

demograficznego lokalnej populacji. Niejednokrotnie depopulacja regionu wymusza 

konieczność zamknięcia placówek oświatowych i tym samym dowożenie uczniów  

do odleglejszych szkół. 

Jak już wspomniano wcześniej, Główny Urząd Statystyczny przewiduje znaczny spadek liczby 

ludności powiatu staszowskiego, co przyczyni się również do zmniejszenia liczby 

mieszkańców Gminy Szydłów. Wśród przyczyn depopulacji należy wymienić spadek liczby 

urodzeń, która ma olbrzymi wpływ na sytuację gminnego systemu edukacji. Spadek liczby 

uczniów wymusza konieczność wczesnego zaplanowania między innymi organizacji pracy 

szkół na kolejne lata tak, aby minimalizować negatywne tendencje demograficzne. 

Liczbę uczniów w placówkach oświatowych prognozuje się głównie w oparciu o wskaźnik, 

jakim jest liczba urodzeń w danym roku. Z analizy liczby urodzeń w Gminie Szydłów  

w latach 2002-2014 nie można wyodrębnić stałego trendu. 

Wykres 9. Liczba urodzeń w Gminie Szydłów w latach 2005-2015 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 
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W ciągu analizowanego okresu czasu w każdym roku rodziło się średnio 44 dzieci. Pomimo 

okresowych wahań, liczba urodzeń na terenie Gminy Szydłów ma stałą wartość,  

co umożliwia planowanie polityki oświatowej gminy. 

Trudna sytuacja demograficzna ma miejsce w większości gmin województwa 

świętokrzyskiego oraz kraju. Jednym z elementów mającym poprawić sytuację materialną 

rodzin wielodzietnych jest polityka prorodzinna państwa. Wypłacane świadczenia mogą 

przyczynić się do poprawy sytuacji demograficznej gminy. Biorąc pod uwagę powyższe 

czynniki należy utrzymać dotychczas istniejącą sieć placówek oświatowych. 

Tabela 1. Prognozowana liczba uczniów w latach 2016-2023 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

SP w Szydłowie 197 196 204 210 193 184 207 211 

SP w Solcu Starym 33 30 29 36 31 39 35 34 

Gimnazjum w Szydłowie 96 108 112 113 133 141 127 110 

Źródło. Opracowanie własne. 

Według prognozy demograficznej liczba uczniów Gimnazjum w Szydłowie będzie się 

systematycznie zwiększała aż do roku 2021, kiedy to osiągnie szczytową wartość – 141. 

Najwięcej dzieci będzie uczyło się w szkołach podstawowych w roku 2019 (w Szkole 

Podstawowej w Szydłowie 210 dzieci oraz w Szkole Podstawowej w Solcu Starym 36 dzieci). 

Jak wynika z powyższej prognozy, liczba dzieci w analizowanym przedziale czasu będzie 

utrzymywała się na zbliżonym poziomie, dlatego koniecznym jest nie tylko utrzymanie 

istniejącej sieci szkół, ale również ich rozbudowa, aby zapewnić kompleksowe warunki nauki. 

1.2.1. Przedszkole i punkty przedszkolne 

Badając dane dotyczące liczby narodzin w ostatnich latach można stwierdzić,  

że w najbliższych latach w Gminie Szydłów należy spodziewać się nieznacznego wzrostu 

liczby dzieci w wieku przedszkolnym.  

 

Publiczne Przedszkole w Szydłowie charakteryzuje się od kilku lat stabilnym naborem dzieci. 

Przedszkole może przyjąć tylko 50 dzieci, w ciągu ostatnich 6 lat przedszkole odnotowuje 

komplet dzieci. Podobnie Punkty Przedszkolne w Potoku i Solcu charakteryzują się stałym 
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naborem dzieci. Już wiadomo, że w roku szkolnym 2016/2017 do punktów przedszkolnych 

zapisano odpowiednio: Punkt Przedszkolny w Solcu – 39 dzieci, Punkt Przedszkolny w Potoku 

- 24 dzieci.  W związku z powyższym, należy liczyć się ze wzrostem potrzeb w zakresie 

edukacji przedszkolnej i konieczności rozwoju bazy na potrzeby dzieci, zarówno 

przedszkolnych, jak i szkolnych oraz zwiększenia liczby sal dydaktycznych, także  

w szkołach, z uwagi na rosnącą liczbę uczniów, gdy kolejne roczniki przedszkolaków 

rozpoczną naukę. Należy na bieżąco monitorować liczbę urodzonych i zamieszkujących teren 

gminy dzieci, gdyż okres kilku lat pozwoli przygotować się do ewentualnego nagłego wzrostu 

liczby dzieci w tych placówkach. 

 

1.3. Gminny system edukacji 

 

Gmina Szydłów zarządza szeregiem placówek oświatowych, takich jak: przedszkola wraz  

z punktami przedszkolnymi, szkoły podstawowe i gimnazjum.  

Na terenie gminy funkcjonuje 1 przedszkole publiczne oraz dwa punkty przedszkolne.  

Są to następujące placówki: 

 Publiczne Przedszkole w Szydłowie; adres: ul. Kielecka 17, 28-225 Szydłów. 

 Punkt Przedszkolny w Szydłowie z siedzibą w Potoku; adres: Potok 99, 28-225 

Szydłów. 

 Punkt Przedszkolny w Szydłowie z siedzibą w Solcu; adres: Solec 22, 28-225 Szydłów. 

Łącznie pozwala to na zapewnienie opieki przedszkolnej dla 80 dzieci.  

 

Na terenie gminy funkcjonują dwie publiczne szkoły podstawowe i jedno gimnazjum: 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie; adres: 28-225 Szydłów,  

ul. Szkolna 10. 

 Szkoła Podstawowa w Solcu Starym; adres: 28-225 Szydłów, Solec 22.   

 Publiczne Gimnazjum im. W.S. Reymonta w Szydłowie; adres:  ul. Szkolna 12, 28-225 

Szydłów. 
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1.4. Charakterystyka liczby uczniów w placówkach oświatowych Gminy 

Szydłów 

 

Zmiany zachodzące w strukturze wiekowej mieszkańców gminy spowodowały,  

że liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w latach 2010-2015 wahała się. 

Natomiast od 2014 roku widać tendencję wzrostową. Liczba dzieci w szkołach 

podstawowych Gminy Szydłów wzrosła od 2010 roku do 2015 roku o 33 dzieci. Tendencja 

wzrostowa oznacza, że w najbliższych latach należy spodziewać się również zwiększonej 

liczby uczniów w placówkach szkolnych, a co za tym idzie, wystąpi konieczność zapewnienia 

właściwych warunków nauczania. Należy zatem wziąć pod uwagę konieczność rozbudowy 

istniejących placówek, zwłaszcza tych, które nie posiadają wystarczającej liczby sal 

dydaktycznych czy gimnastycznych. 

Wykres 10. Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w latach 2010-2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od dyrektorów placówek oświatowych z terenu 
Gminy Szydłów. 

 

Powyżej przedstawione dane wskazują na stałą liczbę uczniów gimnazjum w ostatnich dwóch 

latach. Dodatkowo rosnąca liczba dzieci w szkołach podstawowych oznacza,  

że w najbliższych latach wzrośnie również liczba uczniów gimnazjum, którym będzie trzeba  

zapewnić właściwe warunki do nauki. 

Z uwagi na obecne wymagania, koniecznym wydaje się przygotowanie placówek do 

świadczenia usług edukacyjnych na wysokim poziomie poprzez modernizację, rozbudowę  
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i dobudowę dodatkowych niezbędnych pomieszczeń edukacyjnych, jak również doposażenie 

ich w niezbędny i innowacyjny sprzęt dydaktyczny. 

Analizując dane dotyczące liczby dzieci w wieku 0-6 lat zameldowanych na terenie Gminy 

Szydłów, należy zauważyć, że w tym przedziale wiekowym (Tabela 2) nastąpił wzrost liczby 

urodzeń w roku 2015 w porównaniu z 2014 rokiem. Nie występują znaczne różnice w liczbie 

urodzeń w ostatnich 7 latach, co oznacza, że nie należy obawiać się gwałtownych zmian  

w kierunku zmniejszenia się liczby uczniów. Będzie to miało wpływ na zakres rozwoju 

placówek oświatowych w Gminie Szydłów. 

Tabela 2. Liczba dzieci w wieku 0-6 lat zameldowanych w Gminie Szydłów   
w latach 2010-2016 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

L. dzieci 318 329 339 332 326 332 303 

Źródło: oprac. własne na podstawie danych z UG Szydłów. Dane na dzień 06.06.2016r. 

1.5. System zarządzania 

 

Organem prowadzącym dla wszystkich jednostek oświatowych z terenu gminy jest Gmina 

Szydłów, która sprawuje nadzór nad szkołami w zakresie spraw administracyjno-finansowych 

poprzez Zespół Obsługi Szkół w Szydłowie. Za całokształt nadzoru pedagogicznego 

odpowiada z kolei Kuratorium Oświaty w Kielcach. Polega on między innymi na ocenie stanu, 

efektów i warunków pracy dydaktycznej, działalności wychowawczej oraz opiekuńczej. 

Za bieżące funkcjonowanie placówki odpowiada dyrektor szkoły bądź przedszkola. Sprawuje 

on opiekę nad dziećmi i młodzieżą w procesie dydaktycznym i wychowawczym w swojej 

placówce. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników oraz odpowiada za 

realizację planu finansowego. Pomimo szerokiego zakresu kompetencji, w praktyce pozycja 

dyrektora placówki oświatowej jest ograniczona. Za sprawy finansowe odpowiada przecież 

organ prowadzący szkołę, a za kwestie dydaktyczne Kuratorium Oświaty, w związku z czym 

dyrektor jest zmuszony do przestrzegania zaleceń formułowanych w trybie nadzoru 

pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. 

Dyrektorzy publicznych szkół i przedszkola powoływani są z zachowaniem trybu 

konkursowego. Jest to optymalne rozwiązanie, pozwalające w sposób sprawny i przejrzysty 
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zapewnić konkurencyjność i tym samym umożliwić wybranie najlepszego zarządcę danej 

placówki. 

W celu reorganizacji sieci szkół i przedszkoli w latach 1997-2009 władze Gminy Szydłów 

zdecydowały o zamknięciu czterech szkół podstawowych oraz jednego przedszkola. Decyzja 

ta wynikała w głównej mierze ze zmiany sposobu finansowania zadań oświatowych,  

co sprawiło, że funkcjonowanie małych szkół, w których czasami nie uczyło się nawet 30 

dzieci, stało się niemożliwym do udźwignięcia obciążeniem dla budżetu. 

1.6. Oświata w finansach Gminy 

 

Najistotniejszym źródłem finansowania wydatków publicznych na oświatę i wychowanie  

w Polsce jest część oświatowa subwencji ogólnej. Z założeń Rozporządzenia Ministra Oświaty 

wynika, iż subwencja ogólna dla samorządów gminnych powinna zaspokajać wydatki na 

prowadzenie oświaty, w szczególności na bieżącą działalność szkół podstawowych  

i gimnazjalnych, nie uwzględniając: 

 dowozu uczniów, 

 przedszkoli, 

 stołówek, 

 świetlic. 

Wysokość subwencji oświatowej od lat jest tematem dyskusji samorządowców,  

którzy wskazują, że wynikające z niej kwoty są niewystarczające i większość gmin musi 

dopłacać do utrzymania szkół czerpiąc ze środków własnych, co odbywa się kosztem innych 

zadań. Według informacji Rady Ministrów o wykonaniu budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, aż 92% samorządów nie 

równoważyło przy pomocy pieniędzy otrzymywanych z budżetu państwa bieżących 

wydatków oświatowych. Nie inaczej sytuacja wygląda w Gminie Szydłów. Największe 

wydatki na oświatę i wychowanie Gmina poniosła w 2014 roku. Była to jednak kwota 

zbliżona do tej, jaką Gmina Szydłów poniosła również w roku 2009, 2011, 2012 oraz 2013.  
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Wykres 11. Udział części oświatowej subwencji ogólnej w wydatkach ponoszonych przez 
Gminę Szydłów na oświatę i wychowanie w latach 2008-2014 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Wydatki na oświatę stanowią dużą część budżetu większości gmin województwa 

świętokrzyskiego. W latach 2008-2014 w Gminie Szydłów w przeliczeniu na liczbę 

mieszkańców wydatki te były zdecydowanie niższe niż w przypadku średniej dla powiatu 

staszowskiego, województwa świętokrzyskiego czy też kraju.  

Wykres 12. Wydatki na oświatę i wychowanie w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
Gminy Szydłów, powiatu staszowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz kraju  

w latach 2008-2014 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 
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Wykres 13. Udział wydatków na oświatę i wychowanie w ogólnych wydatkach  
w latach 2008-2014 

 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Udział wydatków na oświatę i wychowanie spadł z niemal 40% w roku 2008 do 23% w roku 

2014. Porównując te wskaźniki do województwa czy też kraju można zaobserwować,  

że w Gminie Szydłów wydatki te są średnio o 10 p.p. niższe, co świadczy o dobrze 

zorganizowanej sieci placówek oświatowych. 

1.7. Zakres pomocy dla uczniów ze strony Gminy Szydłów 

 

Gmina Szydłów wspiera dzieci i młodzież poprzez: 

1. dowóz uczniów do placówek 

2. finansowanie dożywiania 

3. stypendia socjalne 

1.7.1. Dowóz do placówek oświatowych 

 

Gmina Szydłów zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie dowozu i odwozu wszystkim 

potrzebującym uczniom. Liczba uczniów dowożonych do placówek jest zróżnicowana. 

Szczegółowe dane zawierają tabele, dotyczące poszczególnych placówek. Z danych 

zebranych na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września roku 

poprzedzającego rok kalendarzowy (sprawozdawczy), zgodnie z zasadami naliczania 



Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół Gminy Szydłów na lata 2016-2023 

21 
 

subwencji oświatowej, udostępnionych przez Urząd Gminy w Szydłowie wynika, że w 2014 

roku z dowozu korzystało 243 uczniów, a w 2015 roku dowozem było objętych 221 uczniów. 

Wykres 14. Liczba dzieci korzystających z dowozu do placówek oświatowych 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych ZOS w Szydłowie. 

 

1.7.2. Dożywianie 

 

Kolejną formą pomocy dla uczniów jest dożywianie, które Gmina Szydłów finansuje. 

Dożywianiem objęta jest zróżnicowana liczba uczniów. Posiłki oferowane w ramach 

dożywiania są jednodaniowe. Gimnazjum w Szydłowie, Szkoła Podstawowa w Solcu Starym, 

Publiczne Przedszkole w Szydłowie posiadają  własne zaplecze kuchenne, gdzie posiłki są 

rozdzielane.  

Punkt Przedszkolny w Potoku i Solcu Starym nie dysponuje zapleczem kuchennym, posiłki 

przygotowują firmy cateringowe, które dowożą gotowe posiłki. W celu promocji zdrowia  

i świadomości ekologicznej, placówki biorą czynny udział w takich projektach, jak: „Warzywa 

i owoce w szkole”, czy „Szklanka mleka”. 
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1.7.3. Stypendia socjalne  

Gmina Szydłów realizuje zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej uczniom  

w postaci stypendiów socjalnych. W roku szkolnym 2012/2013 stypendia socjalne wypłacono 

81 uczniom, w tym 54 uczniom szkół podstawowych i 27 uczniom gimnazjum. Podobnie  

w roku szkolnym 2013/2014 stypendia socjalne wypłacono 75 uczniom: 50 uczniom szkół 

podstawowych i 25 uczniom gimnazjum. 

W roku szkolnym 2014/2015 stypendia socjalne wypłacono 64 uczniom, w tym 39 uczniom 

szkół podstawowych i 17 uczniom gimnazjum. 

Gmina nie przyznała stypendiów za wyniki w nauce. 

Tabela 3. Zestawienie pomocy Gminy Szydłów dla uczniów placówek oświatowych i dzieci 
uczęszczających do przedszkola w 2015 roku 

 Placówka Liczba dzieci 

ogółem 

Liczba 

dowożonych 

dzieci 

Liczba 

dożywianych 

dzieci 

Liczba 

stypendiów 

socjalnych 

1. SP w Szydłowie 209 109 34 39 

2. SP w Solcu Starym 40 7 12 12 

3. Gimnazjum w Szydłowie 101 72 11 13 

4. Publiczne Przedszkole w 

Szydłowie 

50 33 50 - 

 Razem 400 221 107 64 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Szydłów.  

 

1.8. Ocena kadry pedagogicznej  

 

Wysoki poziom kształcenia w placówkach oświatowych Gminy Szydłów zapewnia 

wykształcona, kompetentna i doświadczona kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne 

metody nauczania i wychowania. Programy szkół ukierunkowane są na ucznia, jego potrzeby, 

umożliwiają mu wszechstronny rozwój. Z przeprowadzonej analizy wynika, że Gmina 

Szydłów dysponuje wystarczającą kadrą pedagogiczną, zatrudnioną w szkołach 

podstawowych i gimnazjum. Odczuwalny jest jednak brak zatrudnionych specjalistów, 
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szczególnie logopedy, psychologa i pedagoga. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkołach 

publicznych mają wykształcenie wyższe magisterskie lub wyższe. Zestawienie kadry wraz  

z awansem zawodowym za rok szkolny 2015/2016 zawierają poniższe tabele. 

Tabela 4. Kadra nauczycielska w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 
(stan na 06.06.2016) 

L.p. Placówka Liczba nauczycieli w placówce-liczba osób 

1. SP w Szydłowie 17 

2. SP w Solcu Starym 8 

3. Gimnazjum w Szydłowie 12 

4. Publiczne Przedszkole w Szydłowie 6 

5.  Punkt Przedszkolny w Potoku 2 

6. Punkt Przedszkolny w Solcu Starym 2 

Razem 47 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Szydłów.  

 

Tabela 5. Liczba nauczycieli (w osobach) wg stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 
2015/2016 

L.p. Placówka Liczba nauczycieli (osoby) wg stopni awansu zawodowego 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

1. SP w Szydłowie 1 3 8 5 

2. SP w Solcu Starym 0 1 1 6 

3. Gimnazjum w Szydłowie 0 0 2 10 

4. 

 

Publiczne Przedszkole w 

Szydłowie 

0 1 4 1 

5. Punkt Przedszkolny w 

Potoku 

0 0 0 0 

6. Punkt Przedszkolny w Solcu 

Starym 

0 0 0 0 

Razem 1 5 15 22 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Szydłów.  
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W Publicznym Przedszkolu w Szydłowie aktualnie jeden z nauczycieli przebywa na rocznym 

urlopie zdrowotnym. Pracownicy punktów przedszkolnych w Potoku i Solcu Starym nie są 

zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela, tylko na umowę o pracę, dlatego nie są 

wykazani w tabeli 5. 

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji 

i kompetencji nauczycieli. Kadra pedagogiczna chętnie uczestniczy w kursach  

i szkoleniach. Jak wynika z informacji przekazanych przez dyrektorów placówek, 

organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej 

aktywności nauczycieli. Udokumentowane umiejętności kadry pedagogicznej dotyczą przede 

wszystkim nowoczesnych metod pracy z dzieckiem. 

Z propozycji działań przestawionych przez dyrektorów wynika, że nauczyciele bardzo chętnie 

będą nadal brać udział w różnych formach dokształcania i uzupełniania wiedzy i kwalifikacji 

oraz stosowania innowacyjnych metod prowadzenia zajęć. Odzwierciedleniem tego jest fakt, 

że najliczniejszą grupę stanowią nauczyciele posiadający najwyższy stopień awansu 

zawodowego, czyli dyplomowani. 

1.9. Ocena jakości oferty edukacyjnej. 

 

Szkoły posiadają zróżnicowaną ofertę edukacyjną. Gmina Szydłów dobrze dba o swoje 

placówki oświatowe. W miarę możliwości finansowych stopniowo je modernizuje, remontuje 

i doposaża. Niezbędna i konieczna jest dalsza modernizacja, zwiększająca powierzchnię 

użytkowa (SP w Szydłowie). Jak oceniają dyrektorzy placówek, stan bazy jest ogólnie dobry, 

ale z uzyskanych informacji wynika, że potrzeby w tym zakresie są jeszcze bardzo duże. 

Niektóre placówki nie posiadają sal gimnastycznych (SP w Szydłowie), brakuje również 

niezbędnych do nauki sal lekcyjnych czy edukacyjnych (SP w Szydłowie, Publiczne 

Przedszkole w Szydłowie) czy boisk wielofunkcyjnych (SP w Szydłowie, Publiczne Gimnazjum 

w Szydłowie). Konieczne są prace remontowe, jakie jak malowanie sal lekcyjnych, wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej, odnowienie elewacji budynku, modernizacja systemu wód 

burzowych (Gimnazjum w Szydłowie).   

Brakuje również pomieszczeń na świetlice i szatnie. Należy dokonać remontów sanitariatów 

(Gimnazjum w Szydłowie). W informacjach przekazanych przez dyrektorów placówek 
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oświatowych wykazano też ogromne potrzeby dotyczące wyposażenia i zakupu pomocy 

dydaktycznych. W wielu placówkach trzeba wymienić przestarzały sprzęt informatyczny, 

uzupełnić sprzęt multimedialny. Należy położyć większy nacisk na stosowanie innowacyjnych 

metod nauczania., uzupełnić wyposażenie pracowni przedmiotowych w zestawy 

doświadczalne. Ponadto brakuje sprzętu sportowego i rekreacyjnego.  

Podsumowując, pomimo, że stan bazy jest ogólnie dobry, to wymaga jeszcze zaangażowania 

środków finansowych i pracy, by osiągnąć poziom zadawalający uczniów oraz kadrę 

dydaktyczną i pozwalający na kształcenie na jak najwyższym poziomie. 

Podobnie przedstawia się oferta Publicznego Przedszkola w Szydłowie oraz Punktów 

Przedszkolnych w Potoku i Solcu Starym. Placówki są w dobrym stanie, lecz również 

potrzebują rozbudowy budynku (Publiczne Przedszkole w Szydłowie), czy wydzielenia 

pomieszczenia na szatnię dla dzieci. Remontu wymaga teren wokół budynku, odnowienie 

elewacji budynku (Publiczne Przedszkole w Szydłowie). Istnieje też pilna potrzeba 

kompleksowego wyposażenia nowej klasy w Punkcie Przedszkolnym w Solcu Starym, z uwagi 

na przyjęcie dwukrotnie wyższej liczby przedszkolaków na rok szkolny 2016/2017. 
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2. Charakterystyka bazy oświatowej w Gminie Szydłów 
  

2.1. PRZEDSZKOLE I PUNKTY PRZEDSZKOLNE 

 

2.1.1. Publiczne Przedszkole w Szydłowie 

 

Publiczne Przedszkole mieści się w Szydłowie przy ul. Kieleckiej 17. Budynek przedszkola 

przedstawia Fot.1. 

Fot. 1. Budynek Publicznego Przedszkola w Szydłowie 

 

Źródło. Urząd Gminy w Szydłowie. 

 

Do Publicznego Przedszkola w Szydłowie w 2010 roku uczęszczało 52 dzieci, uczących się  

w 2 oddziałach, zaś w 2015 roku do 2 oddziałów uczęszcza 50 dzieci, co obrazuje Tabela 6. 

Najwięcej dzieci uczęszczało do placówki w 2013 roku, bo 56. Szczegółowe dane dotyczące 

liczby dzieci tego przedszkola, kadry pedagogicznej, infrastruktury lokalowej, rekreacyjnej  

i wyposażenia zawiera Tabela 6. 
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Tabela 6. Publiczne Przedszkole w Szydłowie – stan na 30.09.2015r. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba dzieci w placówce  

a/ oddział I (wiek dzieci 3 - 6 latki ) 
25 25 25 28 25 25 

b/ oddział II (wiek dzieci 5 – 6 latki) 
27 25 25 28 25 25 

Ogółem  52 50 50 56 50 50 

Kadra pedagogiczna 

Liczba nauczycieli (ogółem)  5 5 6 6 6 6 

Liczba dzieci objętych programem 
dożywiania 

52 50 50 56 50 50 

Baza lokalowa i rekreacyjna 

Powierzchnia ogółem w m2 215,1 m2 

Liczba sal i ich powierzchnia w m2  2 sale/113 m2 

Pomieszczenia inne  

a/ pokój nauczycielski  - 

b/ zaplecze kuchenne 1/ 22 m2 

c/szatnia  1/13 m2 

d/łazienki i toalety  3/21,8 m2 

e/ pomieszczenia administracyjne  1/ 5 m2 

f/ pomieszczenia gospodarcze  3/ 10,8 m2 

g/ inne –kotłownia, piwnice 4/ 130 m2 

Wyposażenie w zabawki, pomoce dydaktyczne, informatyczne i inne 

Sprzęt audiowizualny 

a/ telewizory 0 

b/ rzutniki multimedialne 1 

c/ tablice interaktywne 0 

d/ inne 9 

Plac zabaw i zaplecze rekreacyjne  

(liczba, rodzaj i powierzchnia 
poszczególnych obiektów) 

1 plac zabaw 

a/ powierzchnia w m2 1300 

b/ wyposażenie zjeżdżalnia – 2 szt., huśtawka – 2 szt., piaskownica – 1 szt., 
przeplotnie – 4 szt., karuzela -1 szt., urządzenia terenowe – ruchoma 
ławka, młynek, ścianka wspinaczkowa. 

Dostosowanie placówki do potrzeb 
dzieci niepełnosprawnych  

nie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Szydłów.  



Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół Gminy Szydłów na lata 2016-2023 

28 
 

Charakterystyka i ocena stanu bazy lokalowej Publicznego Przedszkola w Szydłowie 

 

Budynek Publicznego Przedszkola w Szydłowie stanowi jeden budynek dwukondygnacyjny  

z podpiwniczeniem. W budynku przedszkola znajdują się 2 sale do zajęć, 1 pomieszczenie 

zaplecza kuchennego, 1 szatnia, 3 łazienki i toalety, 1 pomieszczenie administracyjne,  

3 pomieszczenia gospodarcze i 4 pomieszczenia typu kotłownia i piwnice. Dzieci mają do 

dyspozycji wyposażony plac zabaw. 

Stan techniczny budynku jest dobry. W latach 2011-2014 zostały przeprowadzone 

następujące remonty: remont 2 łazienek i WC dla personelu, remont schodów do piwnicy, 

malowanie 2 sal do zajęć edukacyjnych, wykonanie schodów wejściowych do budynku  

i barierki, wykonanie opaski wokół budynku. 

 

Potrzeby Publicznego Przedszkola w Szydłowie w zakresie modernizacji placówki, 

wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne   

 

Do najważniejszych potrzeb placówki należą: rozbudowa obiektu o dodatkowe 

pomieszczenia edukacyjne, odnowienie elewacji budynku oraz remont utwardzonego placu 

wokół budynku przedszkola. 

Aby zaspokoić potrzeby placówki w zakresie wyposażenia w pomoce dydaktyczne 

koniecznym jest przede wszystkim wymiana segmentu dziecięcego oraz wymiana stolików  

i krzeseł w 1 sali dydaktycznej oraz zakup sprzętu audiowizualnego (telewizor, magnetofony-

2 szt.). 

Placówka posiada koncepcję pracy, która zakłada dbałość o rozwój intelektualny dziecka, 

kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się.  

Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie,  

w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do 

upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną  

i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. 
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W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania 

obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, 

możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań podopiecznych. 

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, 

a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Przedszkole 

buduje swój wizerunek jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz środowisku 

lokalnemu, będąc także miejscem, w którym pielęgnowane są tradycje regionalne. 

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji 

swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. Corocznie w przedszkolu 

opracowywany jest plan współpracy z rodzicami (zarówno przedszkolny, jak i plany 

poszczególnych grup). 

Przedszkole oferuje zajęcia zapewniające realizację podstawy programowej, a także poszerza 

ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Jednakże, aby realizacja tych 

zamierzeń była możliwa, koniecznym jest wsparcie placówki, jej rozbudowa i modernizacja, 

poprzez zwiększenie ilości pomieszczeń na działalność edukacyjną i kulinarną oraz dobudowę 

szatni. Zaspokojenia potrzeb edukacyjnych dzieci wymaga również doposażenie przedszkola 

w pomoce dydaktyczne oraz wymiana zużytych mebli i sprzętów. 

2.1.2. Punkt Przedszkolny w Potoku  

Punkt Przedszkolny w Potoku mieści się w miejscowości Potok 99, 28-225 Szydłów. Budynek 

przedszkola przedstawia Fot.2. Został utworzony w 2012 roku w ramach projektu  

pt. „Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym-lepszy start przedszkolaków  

w gminie Szydłów” realizowanym w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 

Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki, który był realizowany przez Gminne Centrum Kultury  

w Szydłowie. Realizacja Projektu trwała w okresie od 01 sierpnia 2012 roku do 30 lipca 2014 

roku. W ramach projektu zakupiono wyposażenie, pomoce dydaktyczne i zabawki  

z przeznaczeniem dla 20 dzieci z Gminy Szydłów.  
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Fot. 2. Budynek w którym mieści się Punkt Przedszkolny w Potoku 

 

Źródło. Urząd Gminy w Szydłowie. 

 

Do Punktu Przedszkolnego w Potoku w 2012 roku uczęszczało 20 dzieci, uczących się  

w 3 oddziałach, zaś w 2015 roku do 2 oddziałów uczęszczało 9 dzieci, co obrazuje Tabela 7. 

Szczegółowe dane dotyczące liczby dzieci tego przedszkola, kadry pedagogicznej, 

infrastruktury lokalowej, rekreacyjnej i wyposażenia zawiera Tabela 7. 

Zgodnie z umową Punkt Przedszkolny w Potoku miał prowadzić swoją działalność do końca 

czerwca 2016 roku. Jednakże po zmianie ustawy o sześciolatkach, które mogą pozostać  

w przedszkolach w działającym na terenie gminy Publicznym Przedszkolu w Szydłowie, 

zabrakłoby miejsc (Publiczne Przedszkole w Szydłowie może przyjąć jedynie 50 

przedszkolaków), dlatego też przedłużono działanie Punktu. Przewiduje się, ze w roku 

szkolnym 2016/2017 do Punktu Przedszkolnego w Potoku będzie uczęszczało 24 

przedszkolaków. 
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Tabela 7. Punkt Przedszkolny w Potoku – stan na 30.09.2015r. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba dzieci w placówce 

a/ oddział I (wiek dzieci 5- latki ) - - 4 5 0 0 

b/ oddział II (wiek dzieci 4- latki) - - 8 9 7 4 

c/ oddział III (wiek dzieci 3- latki)   8 5 12 5 

Ogółem    20 19 19 9 

Kadra pedagogiczna 

Liczba nauczycieli (ogółem)  - - 2 2 2 2 

a/ wykształcenie wyższe mgr (kierunek) - - 2 2 2 2 

Liczba dzieci objętych programem 
dożywiania 

- - 20 19 19 9 

Baza lokalowa i rekreacyjna 

Powierzchnia ogółem w m2 112 

Liczba sal i ich powierzchnia w m2  2 sale 

Pomieszczenia inne 10 

a/ pokój nauczycielski  1 

b/ zaplecze kuchenne brak 

c/ szatnia Szatnia mieści się na wydzielonym miejscu w korytarzu, nie jest to 
oddzielne pomieszczenie 

d/ łazienki i toalety 1/9 m2 

e/ pomieszczenia administracyjne  brak 

f/ pomieszczenia gospodarcze  brak 

g/ inne  brak 

Wyposażenie w zabawki, pomoce dydaktyczne, informatyczne i inne 

Sprzęt audiowizualny 

a/ telewizory brak 

b/ rzutniki multimedialne brak 

c/ tablice interaktywne brak 

d/ inne –laptop 1 

Plac zabaw i zaplecze rekreacyjne  

(liczba, rodzaj i powierzchnia 
poszczególnych obiektów) 

1 plac zabaw 

a/ powierzchnia w m2 ok.100 
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b/ wyposażenie piaskownica, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, bujaczki, huśtawki 

c/ inne zaplecze duży plac i boisko obok placówki 

Dostosowanie placówki do potrzeb 
dzieci niepełnosprawnych  

nie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Szydłów.  

 

Charakterystyka i ocena stanu bazy lokalowej Punktu Przedszkolnego w Potoku 

 

Punkt Przedszkolny mieści się w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Potoku. W 2014 roku 

placówka została kompleksowo wyremontowana. Placówka w najbliższym czasie nie ma 

potrzeb w zakresie remontów na większą skalę. 

Obiekt przedszkola stanowi jeden budynek dwukondygnacyjny. W budynku przedszkola 

znajdują się 2 sale do zajęć, szatnia (mieszcząca się na wydzielonym miejscu w korytarzu),  

9 łazienek i toalet (łącznie).  Dzieci mają do dyspozycji wyposażony plac zabaw oraz boisko. 

 

Potrzeby Punktu Przedszkolnego w Potoku w zakresie modernizacji placówki, wyposażenia  

w sprzęt i pomoce dydaktyczne   

 

Kompleksowe wyposażenie Punktu zostało zakupione w ramach realizacji projektu POKL  

z działania 9.1.1 w 2012 roku. Jednak z uwagi na zużywanie się sprzętu jak i ograniczoną ilość 

(wyposażenie Punktu dla 20 dzieci), istnieje konieczność dokupienia nowych szafek, półek, 

stolików i krzeseł dla przedszkolaków, doposażenia szatni. Zakupy te są spowodowane 

powiększeniem ilości przyjmowanych dzieci w kolejnych latach. 

Aby zaspokoić potrzeby placówki, konieczny jest przede wszystkim zakup nowych zabawek  

i pomocy dydaktycznych. 

Dzieci uczestniczą w zajęciach realizując podstawę programową dostosowaną do wieku 

przedszkolaka. Placówka w roku szkolnym 2014/2015 prowadziła zajęcia dodatkowe  

z: rytmiki, języka angielskiego, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Ich kontynuacja 

planowana jest na kolejne lata  
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2.1.3. Punkt Przedszkolny w Solcu Starym  

 

Punkt Przedszkolny w Solcu, podobnie jak Punkt Przedszkolny w Potoku, został utworzony  

w 2012 roku w ramach projektu pt. „Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym-

lepszy start przedszkolaków w gminie Szydłów” realizowanym w ramach Priorytetu IX, 

Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, który był realizowany przez 

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie. Realizacja Projektu trwała w okresie od 01 sierpnia 

2012 roku do 30 lipca 2014 roku. W ramach projektu zakupiono wyposażenie, pomoce 

dydaktyczne i zabawki z przeznaczeniem także dla 20 dzieci z Gminy Szydłów.  

Punkt Przedszkolny w Solcu mieści się w miejscowości Solec 22, 28-225 Szydłów. Budynek 

przedszkola przedstawia Fot.3 

Fot. 3. Budynek w którym mieści się Punkt Przedszkolny w Solcu 

Źródło. Urząd Gminy w Szydłowie. 

 

Do Punktu Przedszkolnego w Solcu w 2012 roku uczęszczało 20 dzieci, uczących się  

w 2 oddziałach, również w 2015 roku do 2 oddziałów uczęszczało 21 dzieci, co obrazuje 

Tabela 8. Do pierwszego oddziału uczęszczały 5-latki, zaś drugi oddział był łączony dla dzieci 

w kategoriach wiekowych 3 i 4 lata. Liczba dzieci od 2013 roku utrzymuje się na stałym 

poziomie, tj. 21 przedszkolaków. Szczegółowe dane dotyczące liczby dzieci tego przedszkola, 

kadry pedagogicznej, infrastruktury lokalowej, rekreacyjnej i wyposażenia zawiera Tabela 8. 

Analogicznie, jak w przypadku Punktu Przedszkolnego w Potoku, zgodnie z umową Punkt 

Przedszkolny w Solcu miał prowadzić swoją działalność do końca czerwca 2016 roku. 
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Jednakże przedłużono działanie Punktu z uwagi na konieczność zapewnienia miejsc 

sześciolatkom po zmianach w ustawie oświatowej.  

 Przewiduje się, ze w roku szkolnym 2016/2017 do Punktu Przedszkolnego w Solcu będzie 

uczęszczało 39 przedszkolaków. 

Tabela 8. Punkt Przedszkolny w Solcu – stan na 30.09.2015r. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba dzieci w placówce 

a/ oddział I (wiek dzieci 5- latki ) - - 8 10 7 9 

b/ oddział II (wiek dzieci 3-4- latki) - - 3+9 2+9 4+10 3+9 

Ogółem    20 21 21 21 

Kadra pedagogiczna 

Liczba nauczycieli (ogółem)  - - 2 2 2 2 

a/ wykształcenie wyższe mgr (kierunek) - - 2 2 2 2 

Liczba dzieci objętych programem 
dożywiania 

- - 20 21 21 21 

Baza lokalowa i rekreacyjna 

Powierzchnia ogółem w m2 82 

Liczba sal i ich powierzchnia w m2  2 sale 

Pomieszczenia inne  

a/ pokój nauczycielski  brak 

b/ zaplecze kuchenne brak 

c/ szatnia szatnia w wydzielonym miejscu na korytarzu 

d/ łazienki i toalety łazienka wspólna z uczniami szkoły, zamontowany sprzęt sanitarny 
dostosowany do dzieci 

e/ pomieszczenia administracyjne  brak 

f/ pomieszczenia gospodarcze  brak 

g/ inne  brak 

Wyposażenie w zabawki, pomoce dydaktyczne, informatyczne i inne 

Sprzęt audiowizualny 

a/ telewizory brak 

b/ rzutniki multimedialne brak 
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c/ tablice interaktywne brak 

d/ inne –laptop 1 

Plac zabaw i zaplecze rekreacyjne  

(liczba, rodzaj i powierzchnia 
poszczególnych obiektów) 

1 plac zabaw 

a/ powierzchnia w m2 ok.100 

b/ wyposażenie piaskownica, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, bujaczki, 
huśtawki 

c/ inne zaplecze Duży plac i boisko Szkoły Podstawowej w Solcu 

Dostosowanie placówki do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych  

nie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Szydłów.  

 

Charakterystyka i ocena stanu bazy lokalowej Punktu Przedszkolnego w Solcu 

 

Punkt Przedszkolny mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Solcu. W 2015 roku 

budynek szkoły przeszedł kompleksowy remont. Placówka w najbliższym czasie nie ma 

potrzeb w zakresie remontów sal. W skład Punktu Przedszkolnego wchodzą: 2 sale do zajęć, 

szatnia (mieszcząca się na wydzielonym miejscu w korytarzu), łazienka (szkolna, ale 

zamontowany sprzęt sanitarny jest dostosowany do wieku dzieci). Dzieci mają do dyspozycji 

wyposażony plac zabaw oraz boisko Szkoły Podstawowej. Dużą niedogodnością jest brak 

zaplecza kuchennego i konieczność zamawiania cateringu, co podnosi opłaty rodziców  

za przedszkole., jak również brak zaplecza dla pedagogów (pokoju nauczycielskiego). 

Potrzeby Punktu Przedszkolnego w Solcu w zakresie modernizacji placówki, wyposażenia w sprzęt  

i pomoce dydaktyczne   

 

Podobnie, jak w przypadku Punktu Przedszkolnego w Potoku, kompleksowe wyposażenie 

Punktu zostało zakupione w ramach realizacji projektu POKL z działania 9.1.1 w 2012 roku. 

Jednak z uwagi na zużywanie się sprzętu, jak i ograniczoną ilość (wyposażenie Punktu 

również dla 20 dzieci), istnieje konieczność dokupienia nowych szafek, półek, stolików  

i krzeseł dla przedszkolaków, doposażenia szatni. Zakupy te są spowodowane znacznym 

powiększeniem ilości przyjmowanych dzieci w kolejnych latach. Aby zaspokoić potrzeby 
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placówki, konieczny jest przede wszystkim zakup nowych zabawek i pomocy dydaktycznych.  

Ponadto placówka przyjęła na rok szkolny 2016/2017 dwukrotnie wyższą liczbę 

przedszkolaków, dlatego niezbędne jest kompleksowe wyposażenie nowej klasy. 

Wychowankowie uczestniczą w zajęciach realizując podstawę programową dostosowaną do 

wieku przedszkolaka. Placówka również oferuje zajęcia dodatkowe, m.in. z: rytmiki, języka 

angielskiego, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, religii i logopedii. 

 

2.2. SZKOŁY PODSTAWOWE 

 

2.2.1. Szkoła Podstawowa im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie 

Szkoła Podstawowa im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie zlokalizowana jest przy ul. Szkolnej 

10. Budynek szkoły obrazuje poniższa fotografia. 

Fot. 4. Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie 

Źródło. Urząd Gminy w Szydłowie. 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie w 2010 roku liczyła 173 uczniów,  

zaś w 2015 roku uczęszczało do niej 209 uczniów, co obrazuje Tabela 9. Szczegółowe dane, 

dotyczące liczby uczniów tej szkoły, kadry pedagogicznej, zakresu pomocy udzielanej 
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uczniom ze strony Gminy Szydłów, wyników w nauce oraz infrastruktury lokalowej  

i wyposażenia zawiera Tabela 9. 

Tabela 9. Szkoła Podstawowa im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie – stan na 30.09.2015r. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba dzieci w placówce – stan na 30.09.2015r. 

a/ klasy I liczba uczniów 27 32 27 25 48 44 

b/ klasy II-liczba uczniów 27 27 33 27 26 48 

c/ klasy III-liczba uczniów 25 27 26 35 27 27 

d/ klasy IV - liczba uczniów 32 25 27 26 35 27 

e/ klasy V - liczba uczniów 27 31 25 26 28 37 

f/ klasy VI - liczba uczniów 35 27 31 25 27 28 

Ogółem - liczba uczniów 173 169 169 164 191 209 

Kadra pedagogiczna 

Liczba nauczycieli (ogółem) 15 14 15 14 17 17 

a/ wykształcenie wyższe mgr 15 14 15 14 17 17 

b/ nauczyciel stażysta 2 1 0 0 0 1 

c/ nauczyciel kontraktowy 3 1 2 1 2 3 

d/ nauczyciel mianowany 7 7 9 9 8 6 

e/ nauczyciel dyplomowany 3 5 4 4 7 7 

Liczba pełnych etatów 13 8 8 7 11 13 

Liczba dzieci dowożonych do placówki 73 75 84 97 97 99 

Liczba dzieci i młodzieży objętych 
programem dożywiania 

39 34 27 28 32 34 

a/ II śniadanie, 0 0 0 0 0 0 

b/ obiad 1 danie,  39 34 27 28 32 34 

c/ obiad 2 dania 0 0 0 0 0 0 

Stypendia i zasiłki 

a/ liczba dzieci otrzymujących stypendium 
za wyniki w nauce  

- - - - - - 

b/ liczba dzieci otrzymujących stypendium 
socjalne (przeciętna wysokość lub 

32 25 40 39 31 39 
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przedział) 

Wyniki w nauce (średnia ocena 
zdawalności w %) 

100% 

3,54 

100% 

3,53 

100% 

3,5 

100% 

3,56 

100% 

3,54 

100% 

3,53 

Sprawdzian szóstoklasisty: 

a/ część I (język polski, matematyka) 24,93 26,2 21,19 21,76 25,88 26.04 

b/ część II (język obcy) - - - - - 30,08 

Liczba laureatów olimpiad i konkursów 
przedmiotowych 

- - - - - - 

Wyniki przeprowadzonych ewaluacji 
zewnętrznych w szkole 

W 2012 roku ewaluacja zewnętrzna zakończyła się wynikiem B  
w sprawdzanych obszarach 

Baza lokalowa 

Powierzchnia  ogółem w m2 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Liczba sal lekcyjnych / powierzchnia (m2) 6/50 m2 6/50 m2 6/50 m2 6/50 m2 8/50 m2 8/50 m2 

Pomieszczenia inne (powierzchnia i liczba) 

a/ pokój nauczycielski  1/30 m2 1/30 m2 1/30 m2 1/30 m2 1/30 m2 1/30 m2 

b/ świetlica - - - - - - 

c/ zaplecze kuchenne m2 - - - - - - 

d/ pomieszczenia gospodarcze 1/2 m2 1/2 m2 1/2 m2 1/2 m2 1/2 m2 1/2 m2 

e/ szatnia 40 m2 40 m2 40 m2 40 m2 40 m2 40 m2 

f/ łazienki i toalety  30 m2 30 m2 30 m2 30 m2 30 m2 30 m2 

g/ inne (stołówka, sklepik, gabinet 
pielęgniarki itp.) 

- - - - - - 

Zaplecze informatyczne 

a/ liczba sal informatycznych 1/30 m2 1/30 m2 1/30 m2 1/30 m2 1/30 m2 1/30 m2 

b/ liczba posiadanych stanowisk 
informatycznych dla potrzeb 
dydaktycznych  

12 12 12 16 16 16 

c/ liczba komputerów i laptopów 18 19 25 25 25 25 

Sprzęt audiowizualny 

a/ telewizory,  6 5 - - - - 

b/ rzutniki multimedialne,  2 3 8 8 8 8 
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c/ tablice interaktywne,  1 3 6 6 6 6 

d/ inne- kamery, aparat, wizualizer. 2 3 4 4 4 4 

Zaplecze sportowe (liczba, rodzaj i powierzchnia poszczególnych obiektów) 

a/ sala, hala gimnastyczna 1 1 1 1 W 2014 r. 
zlikwidowano salę 
gimnastyczną na 

potrzebę utworzenia 2 
sal lekcyjnych 

b/ boiska sportowe  brak brak brak brak brak brak 

Dostosowanie placówki  

do potrzeb dzieci niepełnosprawnych  

NIE NIE NIE NIE NIE NIE 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Szydłów.  

 

Charakterystyka i ocena stanu bazy lokalowej Szkoły Podstawowej im. Jana Kaczorowskiego  

w Szydłowie 

 

Stan techniczny budynku, w którym mieści się szkoła należy ogólnie ocenić jako dobry. 

Wynika to głównie z faktu, że w 2010 roku przeprowadzono całościowy remont placówki. 

Największym problemem szkoły jest brak sali gimnastycznej, co uniemożliwia prawidłowe 

prowadzenie zajęć wychowania fizycznego. Taki stan ma miejsce od 2014 roku, kiedy to ze 

względu na konieczność utworzenia dwóch dodatkowych sal lekcyjnych zdecydowano się na 

przebudowę sali gimnastycznej. Od tamtej pory dzieci zmuszone są korzystać z infrastruktury 

sportowej Gimnazjum. Szkoła dysponuje 8 salami lekcyjnymi i 1 salą informatyczną, pokojem 

nauczycielskim, pomieszczeniem gospodarczym oraz szatnią.  

 

Potrzeby Szkoły Podstawowej im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie w zakresie modernizacji 

placówki, wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne  

 

Potrzeby związane z doposażeniem placówki dotyczą: wymiany sprzętu szkolnego: ławek, 

krzeseł (te, z których korzysta placówka mają już 16 lat). Niezbędne jest przystosowanie 

budynku dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Konieczne jest także wydzielenie stałego 

miejsca na świetlicę szkolną. Placówka potrzebuje nowego wyposażenia sali komputerowej  

i językowej. Istnieje również pilna potrzeba zakupu sprzętu sportowego, doposażenia każdej 
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pracowni przedmiotowej w nowoczesne pomoce dydaktyczne – mikroskopy cyfrowe, 

aparaty cyfrowe, programy multimedialne. Konieczne jest również wyposażenie każdej sali 

lekcyjnej w sprzęt komputerowy – tablet  dla każdego ucznia, co pozwoliłoby na korzystanie 

z e-podręczników, wyposażenie sali do pracy z uczniami o specjalnych i specyficznych 

potrzebach edukacyjnych. 

 

Plany, programy, koncepcje rozwoju placówki  

 

Placówka posiada Koncepcję pracy szkoły.  

Szkoła jest placówką bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców, przygotowującą 

absolwentów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie i osiągania 

sukcesów. 

Program szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny 

rozwój, indywidualizuje rozwój uczniów z uwzględnieniem spontanicznej aktywności dziecka 

w sferze poznawczej, emocjonalno-społecznej i fizycznej. Uczeń korzysta ze zdobyczy 

techniki informacyjnej i informatycznej, rozwija swoje zainteresowania i zdolności.  

Nad wszechstronnym rozwojem każdego ucznia czuwa odpowiednio wykwalifikowana, 

kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne 

metody nauczania i wychowania. Rodzice są współorganizatorami życia szkoły. Szkoła 

umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspiera rodzinę  

w działaniach wychowawczych oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska 

lokalnego.  

 

Największą niedogodnością w obecnej chwili jest brak zaplecza sportowego,  dostatecznej 

ilości sal lekcyjnych oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Powstanie świetlicy, jako 

stałego i dobrze wyposażonego miejsca dla dzieci, powodowałoby to, że dzieci - oczekując na 

rodziców - mogłyby miło spędzać czas rozwijając swoje zainteresowania. 
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Realizacja tych planów będzie wymagała zaangażowania organizacyjnego i finansowego 

gminy, co pozwoli poprawić jakość warunków dla funkcjonowania placówki, unowocześni ją  

i pozwoli uczniom szkoły lepiej przygotować się do następnego etapu kształcenia 

edukacyjnego. 

 

2.2.2. Szkoła Podstawowa w Solcu Starym 

Szkoła Podstawowa zlokalizowana jest  w miejscowości Solec nr 22. Dysponuje 9 salami 

lekcyjnymi, 1 salą informatyczną, pokojem nauczycielskim, świetlicą, 1 pomieszczeniem 

gospodarczym, 2 pomieszczeniami administracyjnymi, 2 szatniami oraz 5 łazienkami  

i 3 toaletami.  

Stan techniczny budynku jest dobry. W 2015 roku został przeprowadzony remont placówki 

dotyczący pomieszczeń na piętrze. Wszystkie pomieszczenia zostały pomalowane, została 

wymieniona podłoga, umywalki w każdej klasie wraz z bateriami, położono płytki – fartuchy. 

Na piętrze w każdym pomieszczeniu zostały wymienione drzwi. W łazienkach wymieniono 

armaturę sanitarną, doprowadzono ciepłą wodę. Wymieniono dach wraz z remontem 

kominów i rynien. 

Fot. 5. Budynek Szkoły Podstawowej w Solcu Starym 

Źródło. Urząd Gminy w Szydłowie. 
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Szkoła Podstawowa w Solcu w 2010 roku liczyła 43 uczniów uczących się w 6 oddziałach,  

zaś w 2015 roku uczęszczało do niej 40 uczniów uczących się w również w 5 oddziałach. 

Szczegółowe dane, dotyczące liczby uczniów tej szkoły, kadry pedagogicznej, zakresu pomocy 

udzielanej uczniom ze strony Gminy Szydłów, wyników w nauce oraz infrastruktury lokalowej 

i wyposażenia zawiera poniższa tabela. 

Tabela 10  Szkoła Podstawowa w Solcu Starym – stan na 30.09.2015r. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba dzieci w placówce – stan na 30.09.2015r./liczba oddziałów 

a/ klasy I liczba uczniów 7 10 7 0 10 6 

Liczba oddziałów 1 1 1 0 1 1 

b/ klasy II-liczba uczniów 7 7 10 7 0 10 

Liczba oddziałów 1 1 1 1 0 1 

c/ klasy III-liczba uczniów 3 7 7 10 7 0 

Liczba oddziałów 1 1 1 1 1 0 

d/ klasy IV - liczba uczniów 7 3 7 7 10 7 

Liczba oddziałów 1 1 1 1 1 1 

e/ klasy V - liczba uczniów 11 7 3 7 7 10 

Liczba oddziałów 1 1 1 1 1 1 

f/ klasy VI - liczba uczniów 8 11 7 3 7 7 

Liczba oddziałów 1 1 1 1 1 1 

Ogółem - liczba uczniów 43 45 41 34 41 40 

Ogółem - liczba oddziałów 6 6 6 5 5 5 

Kadra pedagogiczna 

Liczba nauczycieli (ogółem) 10 10 9 8 8 8 

a/ wykształcenie wyższe mgr 10 10 9 8 8 8 

b/ nauczyciel stażysta - - 1 1 - - 

c/ nauczyciel kontraktowy 1 1 - - 1 1 

d/ nauczyciel mianowany 3 3 1 1 1 1 

e/ nauczyciel dyplomowany 6 6 6 6 6 6 

Liczba pełnych etatów 1 1 1 1 1 1 

Liczba dzieci dowożonych do placówki 40 43 37 30 38 37 
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Liczba dzieci i młodzieży objętych 
programem dożywiania 

15 18 16 17 15 12 

a/ II śniadanie, - - - - - - 

b/ obiad 1 danie,  15 18 16 17 15 12 

c/ obiad 2 dania - - - - - - 

Stypendia i zasiłki 

a/ liczba dzieci otrzymujących 
stypendium za wyniki w nauce 
(przeciętna wysokość lub przedział) 

- - - - - - 

b/ liczba dzieci otrzymujących 
stypendium socjalne (przeciętna 
wysokość lub przedział) 

- - - - - - 

Sprawdzian szóstoklasisty: 

a/ część I (język polski, matematyka) 22,33 24,55 21,5 27,71 27,5 28,5 

b/ część II (język obcy) b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 31,17 

Liczba laureatów olimpiad i konkursów 
przedmiotowych 

brak brak brak brak brak brak 

Wyniki przeprowadzonych ewaluacji 
zewnętrznych w szkole 

Ewaluacja przeprowadzona w okresie 08.02.2016 – 29.02.2016.  

Wyniki ewaluacji: 

1.Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne 
dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska lokalnego, modyfikuje 
je w miarę potrzeb, co wpływa na rozwój uczniów. 

2. Zarządzanie szkołą oparte jest na modelu zespołowej pracy 
nauczycieli czego efektem jest wzajemne wspieranie się nauczycieli w 
dokonywaniu ewaluacji własnej pracy, doskonaleniu procesów 
edukacyjnych oraz w rozwiązywaniu pojawiających się w szkole 
problemów. 

3. Nauczyciele na bieżąco wymieniają się informacjami o uczniach, 
dzielą się doświadczeniem, pomocami, zespołowo przygotowują 
uroczystości i imprezy szkolne oraz środowiskowe. 

Baza lokalowa 

Powierzchnia  
ogółem w m2 

Powierzchnia użytkowa: 780,56m², powierzchnia zabudowy: 
1332,99m² 

Liczba sal lekcyjnych i ich powierzchnia w m2  9 sal o łącznej powierzchni 315m² 

Pomieszczenia inne (powierzchnia i liczba) 

a/ pokój nauczycielski  1/16m² 

b/ świetlica 1/32m² 
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c/ zaplecze  
kuchenne m2 

1/32m² 

d/ pomieszczenia administracyjne 2/30m² 

e/ pomieszczenia gospodarcze 1/6m² 

f/ szatnia  2/60m² 

g/ łazienki i toalety  5/44m², 3/34m² 

h/ inne   1/42m² 

Zaplecze informatyczne 

a/ liczba sal informatycznych 1 

b/ liczba posiadanych stanowisk 
informatycznych dla potrzeb 
dydaktycznych  

12 

c/ liczba komputerów i laptopów 18 

Sprzęt audiowizualny 

a/ telewizory,  2 

b/ rzutniki multimedialne,  2 

c/ tablice interaktywne,  1 

d/ inne 3 skanery, 4 drukarki, 1 kserokopiarka 

Zaplecze sportowe (liczba, rodzaj i powierzchnia poszczególnych obiektów) 

a/ sala, hala gimnastyczna 1 sala gimnastyczna o powierzchni 72m² 

b/ boiska sportowe  

 - liczba, rodzaj 

 - wielkość m2 

Szkoła dysponuje dwoma placami zabaw, boiskiem do piłki nożnej, do 
koszykówki oraz do siatkówki. Boisko do piłki nożnej (wymiary: 
60mx30m), boisko do piłki koszykowej (wymiary: 20mx30m), boisko 
do piłki siatkowej (wymiary: 15mx10m). 

Dostosowanie placówki do potrzeb 
dzieci niepełnosprawnych  

NIE 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Szydłów.  

 

Potrzeby Szkoły Podstawowej w Solcu Starym w zakresie modernizacji placówki, 

wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne  

 

Placówka nie zgłasza większych potrzeb odnośnie dalszej modernizacji. Potrzeby placówki są 

zaspakajane w miarę możliwości finansowych. Meble w szkole wymieniane są sukcesywnie  
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w miarę możliwości finansowych placówki, tak więc w szkole wyposażenie jest w dobrym 

stanie, jednak część mebli wymaga dalszej wymiany.  

Placówka zgłasza potrzebę uzupełnienia sprzętu sportowego, skoczni do skoku w dal, zakupu 

tablic sucho ścieralnych, map geograficznych, historycznych i religijnych, figur 

przestrzennych, tabletów, tablic dydaktycznych. Istnieje potrzeba wybudowania parkingu 

samochodowego. 

Dużym problemem jest brak dostępu do internetu w klasach, niewystarczająca ilość tablic 

interaktywnych i laptopów. Nowe wyposażenie informatyczne i multimedialne pozwoli na 

podniesienie efektywności kształcenia na każdym poziomie edukacyjnym, zapewni właściwe 

warunki edukacji i rozwoju dzieci. 

 

Plany, programy, koncepcje rozwoju placówki  

 

Placówka posiada Koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły. Zgodnie z koncepcją głównym 

zadaniem szkoły jest wspieranie rozwoju osobowego każdego ucznia poprzez rzetelne  

i wszechstronne przekazywanie wiedzy potrzebnej w życiu, kształtowanie umiejętności 

samodzielnego poruszania się we współczesnym świecie, zastosowanie w sposób twórczy 

zdobytej w szkole wiedzy oraz wychowanie nastawione przede wszystkim  

na uwrażliwienie na dobro, prawdę i piękno. 

Placówkę charakteryzuje otwartość na propozycje uczniów, nauczycieli i rodziców oraz 

szczerość we wzajemnych kontaktach. Szkoła dąży do tego, aby autentyczna 

tożsamość celów dyrektora, nauczycieli, uczniów i rodziców stwarzała podstawę wszelkich 

podejmowanych przez nich działań. Współdziałanie ma sprzyjać skutecznemu  

zaspakajaniu potrzeb uczniów i jak najlepszemu przygotowaniu ich do życia. 

Szkołę wyróżnia poszanowanie godności każdego człowieka, indywidualne traktowanie 

ucznia, innowacyjność w działaniu. Najważniejszymi celami i zadaniami, przed jakimi stoi 

szkoła, są: 

1. Poprawa jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły; 
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2. Wzbogacenie oferty szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki; 

3. Wzmacnianie pozycji szkoły w środowisku  lokalnym; 

4. Systematyczna poprawa bazy  szkoły; 

5. Poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole i środowisku lokalnym; 

6. Działalność menedżerska – pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na 

bieżące potrzeby szkoły i doposażenie bazy dydaktycznej. 

Aby szkoła mogła zrealizować swe cele zawarte w programie, konieczne jest  

wsparcie ze strony gminy i realizacja działań w zakresie zakupu nowoczesnego wyposażenia, 

zwłaszcza sprzętu informatycznego i multimedialnego. 

 

2.3. GIMNAZJA 

 

2.3.1. Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie 

 

Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie zlokalizowane jest  

przy ul. Szkolnej 12. 

Fot. 6. Budynek Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie 

Źródło. Urząd Gminy w Szydłowie. 
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Placówka w 2010 roku liczyła 140 uczniów. W 2015 roku uczęszcza do niego 101 uczniów,  

co obrazuje Tabela 11. Szczegółowe dane, dotyczące liczby uczniów tej szkoły, kadry 

pedagogicznej, zakresu pomocy udzielanej uczniom ze strony Gminy Szydłów, wyników  

w nauce oraz infrastruktury lokalowej i wyposażenia zawiera poniższa tabela. 

Tabela 11. Gimnazjum w Szydłowie – stan na 30.09.2015r. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba dzieci w placówce – stan na 30.09.2015r. 

a/ klasy I-liczba uczniów 41 46 35 40 28 35 

b/ klasy II-liczba uczniów 
52 41 48 35 39 27 

c/ klasy III-liczba uczniów 47 53 40 47 34 39 

Ogółem - liczba uczniów 140 140 123 122 101 101 

Kadra pedagogiczna 

Liczba nauczycieli (ogółem) 16 14 13 12 13 12 

a/ wykształcenie wyższe mgr 15 13 12 11 12 11 

b/ wykształcenie wyższe  1 1 1 1 1 1 

c/ nauczyciel stażysta - - 1 - - - 

d/ nauczyciel kontraktowy 3 1 - - - - 

e/ nauczyciel mianowany 2 2 2 1 2 2 

f/ nauczyciel dyplomowany 11 11 10 11 11 10 

Liczba pełnych etatów 13,89 13,28 11,5 11,28 11,02 10,81 

Liczba dzieci dowożonych do placówki 110 108 95 88 69 61 

Liczba dzieci i młodzieży objętych 
programem  

 

dożywiania 

23 16 10 16 10 11 

a/ II śniadanie, - - - - - - 

b/ obiad 1 danie,  23 16 10 16 10 11 

c/ obiad 2 dania - - - - - - 

Stypendia i zasiłki 
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a/ liczba dzieci otrzymujących 
stypendium za wyniki w nauce 
(przeciętna wysokość lub przedział) 

- - - - - - 

b/ liczba dzieci otrzymujących 
stypendium socjalne (przeciętna 
wysokość lub przedział) 

38 26 27 25 17 13 

 

 

Egzamin gimnazjalny: 

a/ historia i wiedza o społeczeństwie 25 

pkt 

61,9% 56,9% 57,9% 59,8% 59,9% 

b/ język polski 65,6% 66% 61,9% 57,9% 72,9% 

c/ przedmioty przyrodnicze 21,91 

pkt 

46,9% 56,3% 49,9% 43,7% 48,9% 

d/ matematyka 47,8% 41,1% 41,8% 42,5% 48,4% 

e/ język obcy: język angielski 

- poziom podstawowy 24,38 

pkt 

58,8% 57,3% 66,6% 62% 68,3% 

- poziom rozszerzony 40,8% 37,8% 40,6% 36,2% 44,6% 

f/ język obcy: język niemiecki 

- poziom podstawowy 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 55,8% 

Liczba laureatów olimpiad i konkursów 
przedmiotowych 

Uwzględniono liczbę laureatów i 
finalistów konkursów przedmiotowych 
organizowanych przez Kuratorium 
Oświaty w  Kielcach ( III etap) 

 

1 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1 

 

2 

Rok szkolny 2010/2011 Laureaci -  wojewódzki konkurs historyczny; konkurs MADZiK – 
Młodzieżowa Akademia Dziedzictwa Kulturowego; 

Wyróżnienie - XII Powiatowy Turniej Jednego Wiersza o Laur Jesieni;                         
I miejsce i wyróżnienie -międzyszkolnym konkurs czytelniczy „Kto 
czyta książki, ten żyje podwójnie”; 
II miejsce - konkurs fotograficzny „Niezapominajka w obiektywie”; 
Udział w  finale III Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji 
Księdza Jana Twardowskiego. 
I miejsce - międzyszkolny konkurs „Szydłów – polskie Carcassonne”. 

Rok szkolny 2011/2012 Finaliści - wojewódzki konkurs języka polskiego, historycznego  
i biologicznego; 

Udział w eliminacjach wojewódzkich XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju 
Recytatorskiego Literatury Regionalnej. 

I miejsce - Wojewódzki Konkurs o Kazimierzu Wielkim;  
III miejsce - Międzyszkolny Drużynowy Konkurs Mitologiczny; 
I miejsce - powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
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Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 
III miejsce - Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
na szczeblu powiatowym;  
II miejsce - Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. „Piękno oraz walory 
przyrodnicze regionu świętokrzyskiego”;  
I i II miejsce - międzyszkolny konkurs historyczny „Szydłów – polskie 
Carcassonne” 
I  i II miejsce - XI Powiatowy Turniej Ortograficzny; 
II miejsce w kategorii opowiadanie oraz II miejsce w kategorii plakat  -  
Wojewódzki Konkurs „Katyń – Pamiętajmy!”.  

Rok szkolny 2012/2013 Finaliści- wojewódzki konkurs języka polskiego i historycznego; 

III miejsce i wyróżnienie - Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Kto 
czyta książki, żyje podwójnie”; 

Wyróżnienie - Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Ksiądz Kardynał 
Stefan Wyszyński – człowiek, kapłan, patriota”;  
II miejsce - XIII Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Szydłów – polskie 
Carcassonne”; 
II miejsce - VII Powiatowy Drużynowy Konkurs Matematyczny,  
Finaliści - Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana 
Twardowskiego.  

II miejsce -III Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej;  
I i III miejsce - wojewódzki konkurs tematyczny „Nasi sąsiedzi – Żydzi”. 

Rok szkolny 2013/2014 2 finalistów - wojewódzki konkurs historyczny; 
1 finalista - wojewódzki konkurs biologiczny; 

I i II miejsce - Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Kto czyta książki, żyje 
podwójnie”; 
I miejsce - eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” i reprezentowanie powiatu 
staszowskiego w eliminacjach wojewódzkich; 
III miejsce - międzyszkolny konkurs historyczny „Szydłów – polskie 
Carcassonne”. 
II miejsce i wyróżnienie - powiatowy konkurs ekologiczny w kategorii 
Eko-rzeźba;  
III miejsce - IV Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej; 
I miejsce - wojewódzki konkurs tematyczny „Nasi sąsiedzi – Żydzi”; 

III miejsce - VIII Drużynowy Konkurs Matematyczny w Jarosławicach 

Rok szkolny 2014/2015 Finalistka - wojewódzki konkurs języka polskiego; 

I i II miejsce - międzyszkolny konkurs historyczny „Szydłów – polskie 
Carcassonne”;  
III miejsce - międzyszkolny konkurs mitologiczny;   

II miejsce – wojewódzki konkurs tematyczny „Nasi sąsiedzi – Żydzi”,   

Rok szkolny 2015/2016 Finaliści  - wojewódzki konkurs języka polskiego i języka angielskiego; 

Laureatka - Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o AIDS /HIV; 

I i II miejsce - międzyszkolny konkurs historyczny „Szydłów – polskie 
Carcassonne” . 
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Wyniki przeprowadzonych ewaluacji 
zewnętrznych w szkole 

 

2015r.- Ewaluacja problemowa: 

W3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w 
podstawie programowej. 

W6. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich 
indywidualnej sytuacji. 

W11. Szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z 
analizy wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań 
zewnętrznych i zewnętrznych  

Wnioski: 

1. Wyrównując szanse edukacyjne młodzieży szkoła podejmuje 
działania służące zaspokajaniu potrzeb materialnych uczniów.  

2. Indywidualizacja procesu nauczania w stosunku do każdego ucznia 
poprzez: uwzględnienie zróżnicowanego tempa uczenia się, 
dostosowanie metod i form pracy, różnicowanie kryteriów oceniania, 
monitorowanie stopnia opanowania celów przez każdego ucznia i 
udzielanie mu informacji zwrotnej może wpłynąć na osiągane przez 
uczniów postępy w nauce.  

3. Pozyskiwanie informacji od rodziców i uczniów dotyczących 
tematyki organizowanych zajęć pozalekcyjnych, może wpłynąć na 
przygotowanie oferty zajęć dostosowanej do oczekiwań wszystkich 
uczniów i ich rodziców.  

4. W opinii rodziców wychowawcy klas w większym stopniu niż 
pozostali nauczyciele wspierają ich w sytuacjach trudnych dla ich 
dzieci. 

 5. Wnioski i rekomendacje z analiz wyników egzaminu i ewaluacji 
wewnętrznej oraz wyniki monitorowania działań są wykorzystywane 
do planowania i podejmowania zmian w pracy nauczycieli. 

 6. Działania podjęte na podstawie wniosków z diagnoz, sprawdzianów 
zewnętrznych, ewaluacji wewnętrznej oraz różnorodnych badań 
zewnętrznych nie przyczyniają się do wzrostów zarówno wyników z 
egzaminu gimnazjalnego jaki efektów kształcenia  

7. Uczniowie tej szkoły zajmują wysokie lokaty w konkursach szkolnych 
i pozaszkolnych, w tym przedmiotowych. 

Baza lokalowa 

Powierzchnia ogółem w m2 2032,7 m2 

Liczba sal lekcyjnych i ich powierzchnia w 
m2  

8 sal o pow. 360 m2 

Pomieszczenia inne (powierzchnia i liczba) 

a/ pokój nauczycielski  1 o pow. 22 m2 

b/ świetlica brak 

c/ zaplecze  
kuchenne m2 

1 o pow. 65,16 m2 
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d/ pomieszczenia gospodarcze 3 o pow. 46 m2 

e/ pomieszczenia administracyjne 1 o pow. 18 m2 

f/ szatnia  1 o pow. 122 m2 

g/ łazienki i toalety  8 o pow. 88 m2 

h/ inne   1 o pow. 40 m2 

Zaplecze informatyczne 

a/ liczba sal informatycznych 1 

b/ liczba posiadanych stanowisk 
informatycznych dla potrzeb 
dydaktycznych  

14 

c/ liczba komputerów i laptopów 14 

d/ inny sprzęt informatyczny 3 

Sprzęt audiowizualny 

a/ telewizory,  2 

b/ rzutniki multimedialne,  7 

c/ tablice interaktywne,  7 

d/ inne 5 

Zaplecze sportowe  

a/ sala, hala gimnastyczna, 1 sala gimnastyczna o pow. 304 m2 

b/ boiska sportowe  brak 

Dostosowanie placówki do potrzeb 
dzieci niepełnosprawnych  

nie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Szydłów.  

Ocena bazy lokalowej 

Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie dysponuje 8 salami 

lekcyjnymi, 1 pokojem nauczycielskim, 1 świetlicą, 1 pomieszczeniem zaplecza kuchennego, 

3 pomieszczeniami gospodarczymi, 1 szatnią, 8 łazienkami i toaletami, 1 salą gimnastyczną. 

Szkoła nie posiada boiska sportowego a także bezpiecznego zaplecza rekreacyjnego  

i dostosowania do potrzeb uczniów.  

Stan bazy lokalowej jest dostateczny. W ostatnich latach w placówce były przeprowadzone 

jedynie doraźne remonty.  
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Potrzeby Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie w zakresie modernizacji 

placówki, wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne  

Do priorytetowych potrzeb szkoły należy: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku 

szkoły, odnowienie elewacji budynku, modernizacja systemu odprowadzania wód burzowych 

(co uniemożliwi zalewanie piwnic), wymiana armatury sanitarnej, modernizacja sieci 

centralnego ogrzewania. Konieczne jest również malowanie sal lekcyjnych, wymiana 

wykładzin podłogowych zarówno w salach lekcyjnych jak i na korytarzu oraz cyklinowanie  

i malowanie parkietu na sali gimnastycznej. Wskazane jest również wymiana oświetlenia na 

energooszczędne. 

Placówka wymaga doposażenia w nowe meble, takie jak: szafy, stoliki uczniowskie, krzesła, 

szafki na ubrania dla uczniów. 

W obecnym czasie mamy do czynienia z szybkim wzrostem postępu w technologiach 

informacyjnych. Dlatego, aby umożliwić wszystkim dzieciom rozwój na wysokim poziomie, 

należy dostosować sprzęt informatyczny i oprogramowane do obecnych potrzeb.  

Stąd niezbędna jest jego wymiana i uzupełnianie, w szczególności: wymiana starych 

komputerów wraz z oprogramowaniem systemowym w pracowni informatycznej,  

zakup oprogramowania do tablic interaktywnych, lektur, filmów edukacyjnych, map  

oraz uzupełnienie wyposażenia pracowni przedmiotowych w zestawy doświadczalne.   

 

Plany, programy, koncepcje rozwoju placówki  

Placówka posiada Koncepcję pracy szkoły. W dokumencie placówka stawia przed sobą cele 

do realizacji takie jak: systematyczne podnoszenie efektów kształcenia, wzbogacenie bazy 

lokalowej, poszerzenie oferty szkoły o nowe koła zainteresowań, rozwijanie współpracy  

z rodzicami na różnych płaszczyznach, zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego 

rozwoju ucznia w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu, utworzenie gabinetu pielęgniarki 

szkolnej, zatrudnienie w szkole pedagoga, psychologa i logopedy. 

Placówka chciałaby zaoferować uczniom częstsze wycieczki do teatru, kina, czy na warsztaty 

edukacyjne, wzbogacić ofertę szkoły o Koło Dziennikarskie i Fotograficzne, wzmocnić 

współpracę z rodzicami czy wzmocnić aktywność uczniów poprzez promocje ich działań  

i inicjatyw. 
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Jednym z celów jest również dbałość o bazę dydaktyczną i sukcesywne jej doposażenie  

i uzupełnianie, zależnie od potrzeb. Realizacja celów dydaktycznych i wychowawczych będzie 

możliwa przy udzieleniu wsparcia finansowego placówce ze strony gminy w sferze 

niezbędnych remontów, modernizacji i zakupu potrzebnego sprzętu oraz wsparcia również 

działalności pozalekcyjnej. 

2.4. Analiza SWOT 
 

Jedną z podstawowych metod analizy strategicznej jest analiza SWOT, która polega na 

ustaleniu silnych i słabych stron zasobów własnych gminy oraz szans i zagrożeń związanych  

z jej otoczeniem. Analiza SWOT stanowi identyfikację głównych czynników mających wpływ 

na Gminę Szydłów w chwili jej opracowywania, stanowi niejako „fotografię”, ukazującą 

system oświaty w danej chwili. 

 Silne 

1 Wykształcona i kompetentna kadra pedagogiczna, uczestnicząca w 
doskonaleniu zawodowym; 

2 Dobra współpraca w rodzicami; 

3 Zaangażowani uczniowie w życie szkoły i środowiska lokalnego; 

4 Dobrze funkcjonujący system działań dydaktycznych;  

5 Znajomość środowiska rodzinnego; 

6 Wysokie lokaty uczniów w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkolnym i 
pozaszkolnym; 

7 Polepszający się stan bazy i wyposażenia szkół; 

8 Zapewnione pełne bezpieczeństwo i opieka nad uczniami; 

9 Atrakcyjne położenie i bezpieczna lokalizacja placówek;   
 

 Słabe 

1 Niewystarczające środki na modernizację i rozwój placówek oświatowych; 

2 Wyższe koszty utrzymania niektórych placówek z uwagi na  niewłaściwe 
rozwiązania architektoniczne; 

3 Niewystarczająca ilość pomieszczeń niezbędnych do funkcjonowania 
placówek; 

4 Niedostateczne zaplecze sportowe; 

5 Niewystarczająca ilość nowoczesnych pomocy dydaktycznych, sprzętu 
informatycznego i wyposażenia w placówkach;  

6 Brak zaplecza kuchennego w niektórych placówkach powodujące wyższe 
opłaty rodziców; 

7 Brak specjalistów –logopedy, psychologa, pedagoga w niektórych placówkach; 
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8 Brak odpowiedniej opieki medycznej, zwłaszcza stomatologa w niektórych 
placówkach; 

9 Niezadowalające wyniki egzaminów gimnazjalnych; 

10 Utrudniona organizacja zajęć dodatkowych, wynikająca z organizacji dowozu 
uczniów; 

11 Ograniczona możliwość wyjazdów uczniów na warsztaty edukacyjne; 

 

 Szanse 

1 Perspektywa finansowa 2014-2020 

2 Dodatkowe środki finansowe pozwalające rozwinąć i unowocześnić bazę 
wychowawczo - dydaktyczną i rekreacyjną placówek oświatowych, co jeszcze 
bardziej podniesie jakość ich pracy; 

3 Nowoczesna baza dydaktyczna zapewni optymalne szanse rozwoju dzieci i 
młodzieży, zmotywuje uczniów do nauki i uatrakcyjni proces dydaktyczny; 

4 Rozszerzenie pomocy pedagogiczno – psychologicznej; 

5 Systematyczne wdrażanie wniosków z ewaluacji wewnętrznych i zewnętrznych 
pozwoli na podniesienie osiąganych przez uczniów wyników; 

6 Dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami lokalnymi;  

7 Dostosowanie organizacji pracy placówek oświatowych do oczekiwań i potrzeb 
uczniów i rodziców. 

 

 Zagrożenia 

1 Zbyt małe fundusze na realizację zaplanowanych przedsięwzięć remontowych i  
wyposażenia  placówek; 

2 Spadek liczebności uczniów z uwagi na wybór placówek edukacyjnych w innych 
miejscowościach; 

3 Likwidacja niektórych placówek z powodu małej liczby dzieci; 

4 Potencjalny spadek liczby urodzeń dzieci; 

 

2.5. Wnioski ogólne z wyników badania rodziców, nauczycieli, uczniów  

i mieszkańców na temat kierunków rozwoju oświaty w Gminie 

Szydłów 

 

W celu identyfikacji problemów i określenia kierunków rozwoju oświaty w Gminie Szydłów 

przeprowadzono badania ankietowe adresowane do rodziców uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjów oraz dzieci przedszkolnych, a także uczniów szkół podstawowych klas 5 i 6 oraz 
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uczniów gimnazjów na temat kierunków rozwoju oświaty w Gminie Szydłów. Szczegółowa 

analiza wyników badania zawarta jest w Załączniku nr 1. 

Z analizy ankiet wynika, że 100% nauczycieli poleciłoby placówkę w której pracuje swoim 

znajomym oraz rodzinie. Równie wysoko oceniają oni sposób zarządzania szkołą. Najgorzej 

oceniany jest stan budynków Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej w Szydłowie – 

odpowiednio 2,20 oraz 2,75 w pięciostopniowej skali. 

Bardzo wysoko oceniana jest również współpraca z rodzicami oraz poziom bezpieczeństwa 

dzieci. Jako główne priorytety rozwojowe nauczyciele wskazują na konieczność poprawy 

zaplecza dydaktycznego, infrastrukturalnego oraz wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych. 

Bardziej krytyczni są z kolei rodzice uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum. 

Dostrzegają oni mankamenty we współpracy na linii rodzic-szkoła, jednak pozytywnie 

oceniają sposób, w jaki szkoła przyczynia się do rozwoju ich dzieci. Nie mają również 

zastrzeżeń do sposobu informowania o postępach w nauce oraz zachowaniu dziecka.  

O bezpieczeństwo dzieci martwi się 7 rodziców spośród 141 ankietowanych. Szkołę, jako 

bezpieczne miejsce postrzega 95% opiekunów. Według ich opinii w szkole nie występuje 

zjawisko przemocy (77%), dzieci nie mają kontaktu z narkotykami (88%), alkoholem (89%) 

oraz papierosami (83%). Rodzice doceniają starania szkoły skierowane na przeciwdziałaniu 

negatywnym zjawiskom (80%). 

Pomimo ogólnie pozytywnych opinii na temat placówki szkolnej, według 66% rodziców 

budynek szkolny i jego baza sportowa nie spełnia ich oczekiwań. W przypadku samej Szkoły 

Podstawowej w Szydłowie współczynnik ten wzrasta aż do 89%. Wyposażenie szkół oceniane 

jest średnio, wyjątkiem tutaj znowu jest placówka w Szydłowie, której zaplecze pozytywnie 

ocenia jedynie 34% badanych. 

W zależności od placówki oświatowej rodzice różnie postrzegają priorytety rozwojowe dla 

Gminy Szydłów. Według rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Solcu Starym 

najważniejszym jest wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych, wyrównawczych oraz poprawa 

zaplecza dydaktycznego. Podobnie wskazują rodzice gimnazjalistów, z tą różnicą, że według 

nich równie istotnym priorytetem jest rozwój zaplecza infrastrukturalnego. Z kolei dla Szkoły 

Podstawowej w Szydłowie to właśnie rozbudowa infrastruktury szkoły jest głównym 



Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół Gminy Szydłów na lata 2016-2023 

56 
 

działaniem – wskazuje na to aż 88% osób, które odpowiedziały na to pytanie. Na kolejnych 

pozycjach znajduje się poprawa zaplecza dydaktycznego oraz wzbogacenie oferty zajęć 

pozalekcyjnych.  

Rodzice przedszkolaków bardzo dobrze oceniają przedszkola do których uczęszczają ich 

dzieci – współpracę, bezpieczeństwo, opiekę, aktywność fizyczną, ofertę żywieniową, 

godziny otwarcia placówki. Wskazują na to, iż dzieci lubią chodzić do przedszkola oraz 

pozytywnie oceniają to, w jaki sposób kształtowana jest tam ich umiejętność współżycia  

i współdziałania z innymi dziećmi. Jako mankamenty część rodziców wskazuje jedynie na 

niewystarczającą bazę dydaktyczną (9%), stan budynku i jego otoczenie (23%), wyposażenie 

(5%). Jako priorytety rozwojowe wskazują poprawę zaplecza dydaktycznego (Przedszkole  

w Szydłowie oraz Punkt Przedszkolny w Potoku) oraz wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych 

(Punkt Przedszkolny w Solcu Starym). 

Analiza zbiorcza ankiet wypełnionych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 

pozwala stwierdzić, że ocena nauczycieli, rodziców i uczniów jest w wielu kwestiach zbieżna. 

Uczniowie równie wysoko oceniają poziom bezpieczeństwa (nie czuje się bezpiecznie jedynie 

6% badanych), nie spotkali się z zażywaniem środków uzależniających (84%), piciem alkoholu 

przez kolegów (77%), paleniem papierosów (71%). Z przemocą wśród uczniów spotkało się 

4% ankietowanych. Dzieci objęte badaniem wskazują, że szkoła wspiera ich rozwój (92%), 

nawet pomimo niewystarczającej infrastruktury szkolnej oraz jej wyposażenia.  

Jak wynika z analizy zbiorczej poszczególnych pytań uczniowie dobrze oceniają swoje 

placówki, zarówno pod względem bezpieczeństwa, zapewnienia procesu edukacji i rozwoju 

oraz bazę dydaktyczną, którą dysponują. Jednakże, podobnie jak i nauczyciele i rodzice, 

dostrzegają potrzebę jej rozwoju, a także lepszej oferty zajęć pozalekcyjnych. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że priorytetem w zakresie rozwoju oświaty w Gminie 

Szydłów powinna być: 

1. Poprawa zaplecza infrastrukturalnego – rozbudowa i modernizacja budynków i bazy 

sportowej; 

2. Poprawa zaplecza dydaktycznego – pracownie, sprzęt dydaktyczny; 

3. Wzbogacenie oferty zajęć w zakresie wyrównywania szans i zajęć dodatkowych. 
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3. Plan Rozwoju Oświaty dla Gminy Szydłów 

 

3.1. Wizja Gminy 

 

Przeprowadzona analiza stanu oświaty w Gminie Szydłów oraz opracowana diagnoza 

pozwoliła określić wizję, cele strategiczne oraz działania dla Kompleksowego Planu Rozwoju 

Szkół  Gminy Szydłów na lata 2016-2023. 

Wizja strategiczna stanowi realnie wyobrażoną sytuację docelową oświaty w Gminie Szydłów 

w przyjętej perspektywie czasowej. Określa ona sytuację, jaką społeczność lokalna chce 

osiągnąć i do jakiej należy dążyć. Współczesne podejście do nowoczesnego zarządzania 

publicznego (New Public Management) i zasady polityki rozwoju traktują wizję jako pewien 

stan docelowy osiągnięty w końcowym etapie okresu, na jaki opracowany jest Kompleksowy 

Plan. Jednocześnie powinna być zdefiniowana w taki sposób, aby w tym docelowym okresie 

mogła być diagnozą stanu. 

 

 

 

 

 

 

Powyższa wizja jest istotą wytyczonego kierunku rozwoju oświaty w Gminie Szydłów. 

Stanowi idealny obraz Gminy, do którego należy dążyć. Realizacja tak określonej strategii 

musi odbywać się według ściśle określonych kierunków działania, które są wytycznymi  

dla wszystkich zaangażowanych w rozwój oświaty w gminie. Wybrany sposób działania jest 

specyficznym zestawem działań, które stanowią o skuteczności realizowanych zadań.  

Określa on cele strategiczne funkcjonowania i działania oświaty w Gminie Szydłów. 

 

Szkoła jako miejsce umożliwiające wszechstronny rozwój 

dziecka, poprzez zapewnienie wysokiego standardu 

edukacyjnego. 
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3.2. Cele Strategiczne 
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3.3. Matryca Strategiczna 
 

Cel strategiczny: 1. Rozbudowa bazy edukacyjnej i towarzyszącej jej bazy sportowej 

Cel Operacyjny: 1.1. Przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie 

Działanie Realizatorzy/Partnerzy Harmonogram Szacunkowa wartość (zł) 

1.1.1. Remont sali gimnastycznej poprzez demontaż 

tymczasowych przegród wewnętrznych 

Gmina Szydłów, SP 

Szydłów 

2017 100.000,00 

1.1.2. Przebudowa strychu w celu wydzielenia czterech sal 

lekcyjnych, części wspólnych oraz sanitariatów 

Gmina Szydłów, SP 

Szydłów 

2017 180.000,00 

1.1.3. Wydzielenie klatki schodowej Gmina Szydłów, SP 
Szydłów 

2017 50.000,00 

1.1.4. Wykonanie elewacji zewnętrznej Gmina Szydłów, SP 
Szydłów 

2017 50.000,00 

1.1.5. Wymiana posadzek na terenie szkoły Gmina Szydłów, SP 
Szydłów 

2017 35.000,00 

1.1.6. Wykonanie zabudowanych lamperii Gmina Szydłów, SP 
Szydłów 

2017 15.000,00 

1.1.7. Malowanie pomieszczeń Gmina Szydłów, SP 
Szydłów 

2017 15.000,00 

1.1.8. Wymiana stolarki drzwiowej Gmina Szydłów, SP 
Szydłów 

2017 30.000,00 

1.1.9. Umeblowanie pomieszczeń Gmina Szydłów, SP 
Szydłów 

2017 25.000,00 
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Cel strategiczny: 1. Rozbudowa bazy edukacyjnej i towarzyszącej jej bazy sportowej 

Cel Operacyjny: 1.2. Remonty i modernizacje w pozostałych placówkach oświatowych  

Działanie Realizatorzy/Partnerzy Harmonogram Szacunkowa wartość (zł) 

1.2.1. Remont budynku Gimnazjum w Szydłowie Gmina Szydłów, 
Gimnazjum w 
Szydłowie 

2019-2020 300.000,00 

1.2.2. Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Solcu Starym Gmina Szydłów, SP 
Solec Stary 

2018-2019 150.000,00 

1.2.3. Remont i modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w 

Szydłowie 

Gmina Szydłów, PP 
Szydłów 

2017-2018 300.000,00 

 

Cel strategiczny: 2. Doposażenie placówek oświatowych w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy 

Cel Operacyjny: 2.1. Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych  

Działanie Realizatorzy/Partnerzy Harmonogram Szacunkowa wartość (zł) 

2.1.1. Wyposażenie pomieszczeń lekcyjnych w sprzęt 

informatyczny i audiowizualny 

Gmina Szydłów,  

SP Szydłów, SP Solec 

Stary, Gimnazjum w 

Szydłowie,  

PP Szydłów 

2017-2020 70.000,00 
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2.1.2. Doposażenie placówek oświatowych w nowe meble Gmina Szydłów, 

Placówki oświatowe 

2016-2019 180.000,00 

 

Cel strategiczny: 2. Doposażenie placówek oświatowych w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy 

Cel Operacyjny: 2.2. Wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb nowoczesnego 

procesu dydaktyczno-wychowawczego 

Działanie Realizatorzy/Partnerzy Harmonogram Szacunkowa wartość (zł) 

2.2.1. Wyposażenie sal gimnastycznych w sprzęt sportowy Gmina Szydłów, SP 

Szydłów, SP Solec 

Stary 

2017 50.000,00 

2.2.2. Wyposażenie sal dydaktycznych w nowoczesny sprzęt 

multimedialny (tablice interaktywne, projektory, laptopy, 

wizualizery, filmy edukacyjne, mapy, tablety) 

Gmina Szydłów, 

Placówki oświatowe 

2016-2023 170.000,00 

2.2.3. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych Gmina Szydłów, 

Placówki oświatowe 

2016-2023 55.000,00 
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Cel strategiczny: 3. Zapewnienie wysokiego standardu jakości kształcenia i możliwości rozwoju dzieci i młodzieży 

Cel Operacyjny: 3.1. Dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań i potrzeb uczniów 

Działanie Realizatorzy/Partnerzy Harmonogram Szacunkowa wartość (zł) 

3.1.1. Opracowanie i realizacja modelu pracy z uczniem zdolnym z 

uwzględnieniem zajęć pozaszkolnych. 

SP Szydłów, SP Solec 

Stary, Gimnazjum  

w Szydłowie 

2017 - 

3.1.2. Coroczne badanie we wszystkich szkołach oczekiwań 

uczniów dotyczących zajęć pozalekcyjnych 

SP Szydłów, SP Solec 

Stary, Gimnazjum  

w Szydłowie 

2016-2023 - 

 

Cel strategiczny: 3. Zapewnienie wysokiego standardu jakości kształcenia i możliwości rozwoju dzieci i młodzieży 

Cel Operacyjny: 3.2.  Doskonalenie kadry nauczycielskiej 

Działanie Realizatorzy/Partnerzy Harmonogram Szacunkowa wartość (zł) 

3.2.1. Premiowanie i promowanie nowatorskich inicjatyw i 

wybitnych efektów pracy nauczycieli 

Placówki oświatowe 2016-2023 - 

3.2.2. Udział nauczycieli w kursach refundowanych, grantach 

unijnych podnoszących kwalifikację nauczycieli 

Placówki oświatowe 2016-2023 6.000,00/rok 
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Cel strategiczny: 3. Zapewnienie wysokiego standardu jakości kształcenia i możliwości rozwoju dzieci i młodzieży 

Cel Operacyjny: 3.3. Stworzenie lepszych warunków dla wyrównywania szans edukacyjnych   

Działanie Realizatorzy/Partnerzy Harmonogram Szacunkowa wartość (zł) 

3.3.1. Promocja wolontariatu Gimnazjum  

w Szydłowie 

2017-2020 - 

3.3.2. Udział w projektach mających na celu wyrównanie szans 

edukacyjnych 

SP Szydłów, SP Solec 

Stary, Gimnazjum  

w Szydłowie 

2017-2023 80.000,00 

3.3.3. Prowadzenie zajęć innowacyjnymi metodami  

z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy i metod interaktywnych 

PP Szydłów, SP 

Szydłów, SP Solec 

Stary, Gimnazjum  

w Szydłowie 

2016-2023 - 

3.3.4. Zapewnienie zajęć wyrównawczych dla potrzebujących 

uczniów 

SP Szydłów, SP Solec 

Stary, Gimnazjum  

w Szydłowie 

2016-2023 80.000,00 
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Cel strategiczny: 3. Zapewnienie wysokiego standardu jakości kształcenia i możliwości rozwoju dzieci i młodzieży 

Cel Operacyjny: 3.4. Zapobieganie patologiom społecznym oraz promocja zdrowego trybu życia  

Działanie Realizatorzy/Partnerzy Harmonogram Szacunkowa wartość (zł) 

3.4.1. Przeprowadzanie ankiet wśród uczniów na temat zagrożeń i 

poziomu bezpieczeństwa w szkołach 

SP Szydłów, SP Solec 

Stary, Gimnazjum  

w Szydłowie 

2017, 2019, 

 2021, 2023 

800,00 – jedno badanie 

3.4.2. Warsztaty profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli 

z psychologiem, pedagogiem 

Gimnazjum  

w Szydłowie 

2017-2023 50.000,00 

3.4.3. Podjęcie działań umożliwiającym uczniom i rodzicom 

dzielenie się swoimi pasjami z uczniami i nauczycielami 

SP Szydłów, SP Solec 

Stary, Gimnazjum  

w Szydłowie 

2017-2023 - 
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3.4. System wdrażania  

 

Wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja Planu określa listę działań, które podejmowane są  

w celu ułatwienia realizacji Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Gminy Szydłów na lata 

2016-2023, zwanego dalej Planem. Przyjęte procedury działań umożliwiają stałe 

monitorowanie i korektę zapisów Planu zależnie od zmieniających się warunków otoczenia 

społeczno-gospodarczego.  

Proces wdrażania realizacji Planu odbywa się na trzech głównych poziomach: 

• organizacyjnym, 

• merytorycznym, 

• społecznym. 

Poziom organizacyjny: 

Plan Rozwoju Szkół nie obejmuje w swych zapisach tylko zadań realizowanych bezpośrednio 

przez Gminę Szydłów oraz jego jednostki organizacyjne, ale również proponuje przede 

wszystkim zadania, stanowiące wyzwania dla całej społeczności lokalnej i wszystkich 

podmiotów tam funkcjonujących, takich jak rodzice i inne organizacje działające w oświacie 

w Gminie Szydłów. 

Wdrażanie Planu zawierającego zadania, będące w kompetencjach wielu lokalnych  

i ponadlokalnych instytucji, organizacji i środowisk, wymaga ścisłej koordynacji i współpracy 

pomiędzy zainteresowanymi stronami. Dlatego efektywność realizacji zadań 

wyszczególnionych w Planie w dużym stopniu będzie zależała od komórki zarządzającej jej 

wdrażaniem. Zgodnie z zasadami organizacji pracy Urzędu Gminy Szydłów za wdrażanie 

dokumentów strategicznych, planistycznych odpowiadają wydziały merytoryczne. 

Zasadniczymi zadaniami we wdrażaniu planu powinny być: 

• koordynacja współpracy między wydziałami Urzędu, placówkami oświatowymi, 

innymi podmiotami, organizacjami społecznymi i różnymi interesariuszami sfery 

oświaty w Gminie Szydłów, 
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• harmonizacja realizacji działań określonych w Planie i innych dokumentach (plany  

i strategie branżowe itp.), 

• koordynacja działań Urzędu i placówek oświatowych w zakresie pozyskiwania 

funduszy zewnętrznych na zadania uwzględnione w Planie, 

• pozyskiwanie partnerów do realizacji zadań zapisanych w Planie. 

Poziom społeczny 

Poziom społeczny odnosi się do rozpowszechniania zapisów Planu w społeczności lokalnej 

oraz pozyskiwania partnerów (lokalnych i zewnętrznych) dla realizacji zapisanych zadań. 

Głównymi adresatami zapisów Planu są mieszkańcy Gminy oraz rodzice, dzieci i młodzież, 

pracownicy oświaty, organizacje społeczne z terenu Gminy Szydłów, przedsiębiorcy, 

kuratorium oświaty itp. 

Rozpowszechnienie zapisów Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół wśród społeczności 

lokalnej ma na celu: 

• Przekazanie informacji o realizacji Planu - celach, zadaniach, spodziewanych 

efektach. 

• Wyjaśnienie dalszych etapów procesu planowania - wdrażanie zapisów programu, 

zaproszenie potencjalnych partnerów do współpracy. 

• Zaprezentowanie potencjału oświaty w Gminie Szydłów oraz priorytetów  

i kierunków rozwoju na najbliższe lata (priorytety, kierunki działań i zadania). 

• Zachęcenie do uczestnictwa we wdrażaniu Planu. 

• Zachęcenie do aktywnego udziału w życiu placówek  oświatowych w Gminie 

Szydłów oraz współtworzenia go. 

Poziom merytoryczny 

Poziom merytoryczny obejmuje wdrażanie i monitorowanie zadań zapisanych w Planie, 

przegląd zapisów i ich aktualizację. Na poziomie merytorycznym główną rolę odgrywa Zespół 
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Obsługi Szkół, który -  badając dane i wskaźniki - może żądać informacji od innych 

merytorycznych wydziałów Urzędu Gminy czy też jednostek samorządu terytorialnego. 

Realizacja Planu będzie dokonywać się w następujący sposób: 

• Planowanie zadań budżetowych co roku, a zadań wieloletnich - w wieloletniej 

prognozie finansowej. 

• Jednostka monitorująca przygotowuje raport i występuje o przekazanie danych 

do konkretnych wydziałów, jednostek. 

• Zespół Obsługi Szkół na posiedzeniu monitorującym dokonuje co dwa lata: 

-  oceny realizowanych zadań, 

- identyfikacji problemów, które ograniczyły bądź uniemożliwiły realizację wyznaczonych 

zadań, 

-  opracowania propozycji niezbędnych zmian w zakresie realizowanych zadań. 

• Propozycje niezbędnych zmian aktualizacyjnych w Planie, wynikających ze zmiany 

warunków wdrażania Planu (np. zmiany prawa) Wójt przedstawia Radzie Gminy. 

• W czasie procesu aktualizacji Planu dokonuje się wyboru i priorytetyzacji zadań do 

realizacji w kolejnym okresie.  

-   zadania priorytetowe - konieczne i przygotowane do realizacji;  

- zadania ważne - nieprzygotowane lub przygotowane, lecz nie wymagające natychmiastowej 

realizacji; 

-   zadania pozostałe - do wykonania w późniejszym okresie. 

Najważniejsze zadania do realizacji wybrane zostaną przez Wójta Gminy spośród zadań 

priorytetowych. Przy wyborze zadań do wykonania, będą brane pod uwagę nowe 

oczekiwania społeczności lokalnej i określonych grup społecznych, możliwości sfinansowania 

przedsięwzięcia (wraz ze wskazaniem źródeł finansowania) oraz zmieniające się czynniki 

środowiska zewnętrznego (np. nowe uregulowania prawne, społeczno-ekonomiczne czy 

nowe możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych). 
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3.5. Potencjalne źródła finansowania 

 

Poza subwencją oświatową, wśród potencjalnych źródeł finansowania realizacji celów 

strategicznych Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Gminy Szydłów na lata 2016-2023 

należy wymienić:  

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

4. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 

5. Programy ministerialne 

6. Inne źródła.  

Możliwymi źródłami pozyskania środków na działalność placówek oświatowych w Gminie 

Szydłów są również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), 

zwłaszcza na prace przystosowujące placówki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na działania  

i zajęcia propagujące zachowania proekologiczne wśród dzieci i młodzieży oraz inne 

przedsięwzięcia w tym zakresie, granty np. Program ERASMUS+, Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich itp. 

3.6. Monitoring i ewaluacja Planu 

 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół Gminy Szydłów na lata 2016-2023 zawiera założenia  

i projekty działań, które wymagają stałego monitorowania wskaźników realizacji zadań pod 

kątem ich zgodności z zakładanymi celami strategicznymi oraz oczekiwanymi w danym 

okresie wartościami wskaźników. Przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji może być 

realizowane zarówno siłami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.  

W działaniach kontrolnych wszelkich programów i planów strategicznych stosuje się zasadę,  

że w trakcie wdrażania Planu następuje monitoring jego realizacji, a po wykonaniu każdego 
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zadania lub grupy zadań ze sobą powiązanych, przeprowadza się ewaluację osiągniętych 

rezultatów i - jeśli to niezbędne - zmianę założeń. W przypadku monitoringu 

najskuteczniejszą metodą jest praca własna jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie Planu,  

a w przypadku ewaluacji najskuteczniejsze jest wykonanie autoewaluacji. Autoewaluacja jest 

oceną etapu realizacji Planu i uzyskanych oraz osiągniętych efektów, realizowaną własnymi 

siłami w oparciu o zbiór informacji pochodzących z monitoringu, wspierana dodatkowymi 

narzędziami oceny.  

Organizacja procesu kontroli realizacji Planu, czyli przebieg monitorowania i ewaluacji oraz 

odpowiedzialność za niego należy do Zespołu Obsługi Szkół w Szydłowie (lub innego 

właściwego dla spraw oświaty). Zadanie będzie realizowane w oparciu o zestaw narzędzi  

(np. formularzy i zestawień).  

Zapewnienie skutecznego monitorowania wskaźników realizacji Planu wymaga 

przeprowadzenia odpowiednich analiz i opracowania raportów okresowych (raz na dwa lata)  

z monitorowania dla Wójta Gminy Szydłów. 

Ewaluacja Planu służy zapewnieniu wysokiej efektywności i odpowiedniej jakości 

prowadzonych działań. W praktyce może okazać się, że zmiana uwarunkowań wewnętrznych 

i zewnętrznych realizacji zaplanowanych zadań, wywoła potrzebę modyfikacji, aktualizacji  

i korekty dokumentu. 

Wnioski z prowadzonego monitoringu i ewaluacji Planu będą prezentowane Radzie Gminy 

w miarę potrzeb oraz co najmniej raz w roku. 

W trakcie realizacji Planu mogą pojawić się, zarówno sytuacje korzystne wpływające na 

przyspieszenie jej realizacji, jak i sytuacje niekorzystne, które opóźnią lub wręcz uniemożliwią 

realizację określonych zadań. Może to wynikać ze zmiany uwarunkowań np. finansowych, 

technologicznych i prawnych. Oznacza to, że prowadzenie stałego monitoringu i ewaluacji 

Planu ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zakładanych celów strategicznych. 
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Tabela 12. Wskaźniki realizacji celów strategicznych 

Cel Operacyjny Wskaźnik Jednostka 

miary 

Stan oczekiwany 

do 2023 roku 

Narzędzie do badania 

wskaźnika 

Cel strategiczny: 1. Rozbudowa bazy edukacyjnej i towarzyszącej jej bazy sportowej 

Przebudowa i remont budynku Szkoły 

Podstawowej w Szydłowie 

Liczba sal lekcyjnych w SP w 

Szydłowie 

szt. 10 protokół odbioru inwestycji 

Remonty i modernizacje w pozostałych 

placówkach oświatowych 

Liczba wyremontowanych 

placówek oświatowych 

szt. 3 protokół odbioru inwestycji 

Cel strategiczny: 2. Doposażenie placówek oświatowych w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy 

Podniesienie jakości pracy placówek 

oświatowych 

Liczba placówek oświatowych 

doposażonych w zakupiony sprzęt 

szt. 3 protokół odbioru 

Wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt i 

pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb 

nowoczesnego procesu dydaktyczno-

wychowawczego 

Liczba placówek oświatowych 

doposażonych w zakupiony sprzęt 

i pomoce dydaktyczne 

szt. 6 protokół odbioru 
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Cel strategiczny: 3. Zapewnienie wysokiego standardu jakości kształcenia i możliwości rozwoju dzieci i młodzieży 

Dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do 

oczekiwań i potrzeb uczniów 

Liczba dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych 

godzina/ 

tydzień 

więcej o 20% niż w 

2016 roku 

sprawozdanie z realizacji 
planu pracy szkoły w 
danym roku szkolnym 

Doskonalenie kadry nauczycielskiej Liczba przeszkolonych nauczycieli osoba każdy nauczyciel co 

najmniej raz  

w roku 

sprawozdanie z realizacji 
planu pracy szkoły w 
danym roku szkolnym 

Stworzenie lepszych warunków dla 

wyrównywania szans edukacyjnych   

Średni wynik każdej części 

egzaminu gimnazjalnego  

liczba 

punktów 

więcej niż średnia 

powiatowa 

wyniki egzaminu 
gimnazjalnego 

Zapobieganie patologiom społecznym oraz 

promocja zdrowego trybu życia 

Liczba przeprowadzonych badań 

ankietowych 

Liczba 

badań 

12 sprawozdanie z realizacji 
planu pracy szkoły w 
danym roku szkolnym 

Źródło. Opracowanie własne. 
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3.7. Podsumowanie wpływu na środowisko 

 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół Gminy Szydłów na lata 2016-2023 jest dokumentem, 

którego projekt, zgodnie z art. 46 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko, wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Jednakże zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2, po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa 

w art. 57 i 58 tejże ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu może odstąpić od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja 

postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt 

dokumentu stanowi modyfikację przyjętego już dokumentu lub gdy dotyczy obszarów  

w granicach jednej gminy.  

W związku z tym, że dokument spełnia wyżej wymienione przesłanki, w dniu 27.06.2016 

roku Wójt Gminy Szydłów, za pośrednictwem przedstawiciela Świętokrzyskiego Centrum 

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zwrócił się do właściwych organów, tj. Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Świętokrzyskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z prośbą o uzgodnienie odstąpienia od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu, 

przesyłając jednocześnie uzasadnienie odstąpienia. 

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach w piśmie 

NZ.9022.5.87.2016 z dnia 20.07.2016 r. wyraził zgodę, na odstąpienie od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Kompleksowego Planu Rozwoju 

Szkół Gminy Szydłów na lata 2016-2023”. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak WPN-II.410.81.2016.ML  

z dnia 22.07.2016 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Gminy Szydłów na 

lata 2016-2023”. 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół Gminy Szydłów na lata 2016-2023 jest dokumentu 

obejmującym swoim zakresem obszar jednej gminy. Plan zawiera ocenę sytuacji szkolnictwa 

w gminie w ujęciu całościowym. Opracowano założenia rozwojowe pod kątem nowego 
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okresu programowania, sporządzono diagnozę stanu istniejącego, określono zadania służące 

doskonaleniu nie tylko jakości pracy szkoły, ale głównie rozwoju infrastruktury edukacyjnej. 

Wskazane w Planie działania są wypracowanymi priorytetami jakie mogą być przez Gminę 

podejmowane i nie zawierają szczegółowych rozwiązań, które mogły by negatywnie 

oddziaływać na środowisko. Realizacja postanowień Planu nie spowoduje znaczącego 

oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Większa część działań zawartych w dokumencie 

ma charakter nie inwestycyjny, czyli nie ingerujący w otoczenie zewnętrzne. Rodzaj  

i charakter planowanych działań nie będzie miał znacząco negatywnego oddziaływania na 

środowisko, w tym na przyrodę, jak również na zdrowie i życie ludzi. Realizacja 

przewidzianych zadań nie będzie powodować oddziaływań skumulowanych oraz 

transgranicznych. Wszelkie ewentualne negatywne oddziaływania, powstające w trakcie 

prac, będą miały charakter punktowy i krótkotrwały. Przed przystąpieniem do realizacji prac 

należy dokonać rozpoznania, czy w obrębie budynku występują chronione gatunki zwierząt, 

w przypadku stwierdzenia obecności takich gatunków prace należy prowadzić poza okresem 

lęgowo-rozrodczym.  

W przypadku stwierdzenia występowania chronionych gatunków w rejonie prowadzenia 

prac, przed ich rozpoczęciem, może być konieczne uzyskanie stosownych zezwoleń na 

odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków. 

Podjęte działania, zarówno te o charakterze inwestycyjnym jak i pozainwestycyjnym,  

w sposób pośredni lub bezpośredni wpłyną na poprawę środowiska jak również zdrowia  

i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szydłów. 
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Wstęp 
Na potrzeby opracowania Kompleksowego Planu Rozwoju Oświaty Gminy Szydłów na lata 

2016-2023 zostało przeprowadzone badanie ankietowe, mające na celu umożliwienie 

przygotowania pogłębionej diagnozy stanu oświaty na terenie Gminy Szydłów. Treść pytań, 

skład próby badawczej oraz sposób przeprowadzenia ankiet zostały uzgodnione przez 

przedstawicieli Świętokrzyskiego Centrum FRDL i Gminy Szydłów. Fundacja, przy 

współudziale dyrektorów szkół, zajęła się przeprowadzeniem samego procesu ankietowania, 

czyli powieleniem i dystrybucją papierowych formularzy oraz zebraniem ankiet  

i wprowadzeniem zgromadzonych danych do narzędzi elektronicznych wraz  

z przetworzeniem oraz analizą zgromadzonych danych. 

Ankietyzacji zostały poddane trzy główne grupy: uczniowie (klasy I-III Gimnazjum oraz V-VI 

szkół podstawowych), rodzice dzieci uczących się w danej placówce oraz nauczyciele.  

Badanie ilościowe w formie ankiety audytorskiej zostało przeprowadzone na przełomie maja 

i czerwca 2016 roku i wzięło w nim udział 368 respondentów, w tym: 

 63 rodziców gimnazjalistów, 

 80 uczniów klas I-III Gimnazjum, 

 10 nauczycieli w Gimnazjum, 

 47 rodziców przedszkolaków, 

 9 nauczycieli przedszkolnych, 

 78 rodziców uczniów szkół podstawowych, 

 19 nauczycieli szkół podstawowych, 

 62 uczniów klas V i VI  szkół podstawowych. 

W głównej mierze ankiety składały się z pytań zamkniętych oprócz ankiety skierowanej do 

rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, gdzie zamieszczono jedno pytanie otwarte. 

W każdej ankiecie pytania zostały sformułowane w sposób dostosowany do respondentów, 

ale w znacznej części odnosiły się do tych samych zagadnień. Dzięki temu możliwe jest 

porównywanie opinii wyrażanych z różnych punktów widzenia. 

Każda ankieta rozpoczynała się od pytań charakteryzujących respondenta, ale oczywiście bez 

naruszania jego anonimowości (nazwa i typ jednostki oświatowej, klasa). Następnie w każdej 
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ankiecie znajdowały się, wymienione poniżej, pytania merytoryczne, na które można było 

udzielić jednej z odpowiedzi w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza – bardzo nisko, 5 – bardzo 

wysoko. 

Wyniki 
 

Wyniki badania ankietowego zostały zgromadzone w trzech głównych blokach poświęconych 

dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom. 

 

Pytania do dzieci 
Wykres 1. Pyt.1 Lubię chodzić do szkoły 

Źródło. Opracowanie własne 

Wykres 2. Pyt. 2 Czuję się w szkole i w drodze do niej bezpiecznie 

Źródło. Opracowanie własne. 
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Tabela 1. Pyt.3 Uważam, że nauczyciele dobrze mnie traktują 

 1 2 3 4 5 

Gimnazjum w Szydłowie 2 6 15 30 27 

Szkoła Podstawowa w Szydłowie 1 1 7 23 17 

Szkoła Podstawowa w Solcu Starym 0 0 1 3 9 

Suma (%) 2,11 4,93 16,20 39,44 37,32 
Źródło. Opracowanie własne. 

Wykres 3. Pyt. 4 Budynek mojej szkoły, jego otoczenie, baza sportowa są odpowiednie do potrzeb 

Źródło. Opracowanie własne. 

Wykres 4. Pyt. 5 Szkoła wspiera Twój rozwój 

Źródło. Opracowanie własne. 
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Wykres 5. Pyt. 6 Szkoła przygotowuje Cię do samodzielnego myślenia 

 

Źródło. Opracowanie własne. 

 

 

Wykres 6. Pyt. 7 Szkoła oferuje Ci zajęcia pozalekcyjne 

 

Źródło. Opracowanie własne. 
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Wykres 7. Pyt. 8 Wyposażenie szkoły jest zadowalające? 

Źródło. Opracowanie własne. 

 

Wykres 8. Pyt. 9 Czy spotykasz się z zażywaniem środków uzależniających, w tym narkotyków, 
dopalaczy itp. przez uczniów? 

Źródło. Opracowanie własne. 
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Wykres 9. Pyt. 10 Czy spotykasz się z przemocą wśród uczniów? 

Źródło. Opracowanie własne. 

 

Wykres 10. Pyt. 11 Czy spotykasz się z piciem alkoholu przez uczniów? 

Źródło. Opracowanie własne. 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5

SP w Solcu Starym 8 1 3 0 1

SP w Szydłowie 12 12 12 7 5

Gimnazjum w Szydłowe 37 24 10 7 1

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5

SP w Solcu Starym 12 0 0 1 0

SP w Szydłowie 45 4 0 0 0

Gimnazjum w Szydłowe 52 17 6 4 1



9 
 

 

Wykres 11. Pyt. 12 Czy spotykasz się z paleniem papierosów przez uczniów? 

Źródło. Opracowanie własne. 

 

Wykres 12. Pyt. II Czy po ukończeniu szkoły podstawowej będziesz kontynuował naukę w 
Gimnazjum w Szydłowie 

Źródło. Opracowanie własne. 
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Pytania do rodziców uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów 
 

Wykres 13. Pyt 1 Szkoła dobrze przyczynia się do rozwoju mojego dziecka? 

 
Źródło. Opracowanie własne. 

 

Wykres 14. Pyt. 2 Szkoła odpowiednio współpracuje z rodzicami, w tym w zakresie wychowania 

 
Źródło. Opracowanie własne. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5

Szkoła Podstawowa w Solcu
Starym

0 0 1 7 9

Szkoła Podstawowa w
Szydłowie

1 2 17 21 20

Gimnazjum w Szydłowie 1 7 12 26 17

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5

Szkoła Podstawowa w Solcu
Starym

0 0 0 6 10

Szkoła Podstawowa w
Szydłowie

2 5 9 19 24

Gimnazjum w Szydłowie 1 3 16 25 18



11 
 

 

Wykres 15. Pyt. 3 Szkoła zapewnia mojemu dziecku właściwe bezpieczeństwo i opiekę 

 
Źródło. Opracowanie własne. 

 

Wykres 16. Pyt. 4 Baza materialna szkoły mojego dziecka jest wystarczająca 

 
Źródło. Opracowanie własne. 
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Wykres 17. Pyt. 5 System edukacji w Gminie Szydłów oferuje uczniom różnorodne zajęcia 
pozalekcyjne, dopasowane do ich potrzeb 

 
Źródło. Opracowanie własne. 

Wykres 18. Pyt. 6 Czy Pana/Pani dziecku potrzebne są korepetycje? 

Źródło. Opracowanie własne. 
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Wykres 19. Pyt. 7 Budynek szkoły i jego baza sportowa spełnia Pani/Pana oczekiwania 

Źródło. Opracowanie własne. 

 

 

Wykres 20. Pyt. 8 Wyposażenie szkoły spełnia Pani/Pana oczekiwania? 

Źródło. Opracowanie własne. 
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Wykres 21. Pyt. 9 Szkoła w odpowiedni sposób informuje Pana/Panią o postępach dziecka i jego 
zachowaniu w szkole 

Źródło. Opracowanie własne. 

 

 

Wykres 22. Pyt. 10 Szkoła w odpowiedni sposób działa na rzecz kształtowania i propagowania 
zdrowego stylu życia uczniów 

Źródło. Opracowanie własne. 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5

Szkoła Podstawowa w Solcu
Starym

0 0 2 4 11

Szkoła Podstawowa w Szydłowie 2 1 9 14 35

Gimnazjum w Szydłowie 1 3 7 15 36

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5

Szkoła Podstawowa w Solcu
Starym

0 0 2 5 9

Szkoła Podstawowa w Szydłowie 3 9 11 20 18

Gimnazjum w Szydłowie 2 7 16 26 10



15 
 

Wykres 23. Pyt. 11 Zażywanie narkotyków przez uczniów jest poważnym problemem w szkole 

Źródło. Opracowanie własne. 

 

 

 

Wykres 24. Pyt. 12 Przemoc wśród uczniów jest poważnym problemem w szkole 

Źródło. Opracowanie własne. 
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Wykres 25. Pyt. 13 Picie alkoholu przez uczniów jest poważnym problemem w szkole 

Źródło. Opracowanie własne. 

 

 

Wykres 26. Pyt. 14 Palenie papierosów przez uczniów jest poważnym problemem w szkole 

Źródło. Opracowanie własne. 
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Wykres 27. Pyt. 15 Szkoła realnie przeciwdziała narkomanii, przemocy, piciu alkoholu, paleniu 
papierosów przez uczniów 

Źródło. Opracowanie własne. 

 

 

Wykres 28. Pyt. 16 Organizacja pracy świetlicy szkolnej jest właściwa 

Źródło. Opracowanie własne. 
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Wykres 29. Pyt. 17 Organizacja dowozu uczniów do szkoły jest właściwa 

Źródło. Opracowanie własne. 

 

 

Wykres 30. Pyt. 18 Oferta w zakresie żywienia uczniów w szkole jest odpowiednia 

Źródło. Opracowanie własne. 
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Tabela 2. Pyt. II Co Państwa zdaniem powinno być priorytetem dla władz lokalnych w zakresie 
rozwoju oświaty w Gminie Szydłów 

 Gimnazjum w 
Szydłowie 

Szkoła 
Podstawowa w 
Szydłowie 

Szkoła 
Podstawowa w 
Solcu Starym 

poprawa zaplecza dydaktycznego 27 31 7 
poprawa zaplecza 
infrastrukturalnego 

26 54 2 

wzrost poziomu nauczania 22 12 3 
wzbogacenie oferty zajęć 
dodatkowych 

34 22 11 

wzbogacenie oferty zajęć w 
zakresie wyrównywania szans 
edukacyjnych 

24 18 6 

poprawa współpracy ze szkołą 6 4 4 
wzrost aktywności rodziców w 
organizowaniu wydarzeń w szkole 

3 4 1 

rozwijanie kompetencji 
społeczno-kulturowych dzieci 

17 10 3 

poprawa bezpieczeństwa dzieci 4 11 1 
walka z patologiami 7 11 3 
zmiana sposobu zarządzania 
placówkami 

2 6 2 

Źródło. Opracowanie własne. 

 

Pytania do rodziców przedszkolaków 
 

Wykres 31. Pyt. 1 Przedszkole optymalnie przyczynia się do rozwoju mojego dziecka 

 
Źródło. Opracowanie własne. 

Wykres 32. Pyt. 2 Współpraca przedszkola z rodzicami jest właściwa 
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Źródło. Opracowanie własne. 

Wykres 33. Pyt. 3 Przedszkole w odpowiedni sposób zapewnia dziecku bezpieczeństwo i opiekę 

 
Źródło. Opracowanie własne. 

Wykres 34. Pyt. 4 Moje dziecko lubi swoje przedszkole 

 
Źródło. Opracowanie własne. 
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Wykres 35. Pyt. 5 Baza dydaktyczna przedszkola jest dobra 

Źródło. Opracowanie własne. 

Wykres 36. Pyt. 6 Przedszkole odpowiednio kształtuje umiejętności współżycia i współdziałania z 
innymi dziećmi 

Źródło. Opracowanie własne. 

Wykres 37. Pyt. 7 Przedszkole w wystraczający sposób działa na rzecz kształtowania zdrowego stylu 
życia u dzieci 

Źródło. Opracowanie własne. 
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Wykres 38. Pyt. 8 Przedszkole zapewnia dzieciom wystarczającą ilość ruchu, w tym również na 
świeżym powietrzu 

Źródło. Opracowanie własne. 

Wykres 39. Pyt. 9 Budynek przedszkola i jego otoczenie są odpowiednie do potrzeb dzieci 

Źródło. Opracowanie własne. 
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Wykres 40. Pyt. 10 Wyposażenie przedszkola jest wystarczające i odpowiednie 

Źródło. Opracowanie własne. 

Wykres 41. Pyt. 11 Oferta żywienia w przedszkolu jest właściwa 

Źródło. Opracowanie własne. 

Wykres 42. Pyt. 12 Godziny otwarcia przedszkola są odpowiednie do potrzeb 

Źródło. Opracowanie własne. 
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Tabela 3. Pyt. II Co Państwa zdaniem powinno być priorytetem dla władz lokalnych w zakresie 
rozwoju oświaty w Gminie Szydłów 

 Przedszkole w 
Szydłowie 

Punkt 
Przedszkolny w 
Potoku 

Punkt 
Przedszkolny w 
Solcu Starym 

poprawa zaplecza dydaktycznego 23 2 5 
poprawa zaplecza 
infrastrukturalnego 

0 0 0 

wzbogacenie oferty zajęć 
dodatkowych 

0 0 23 

wzbogacenie oferty zajęć w 
zakresie wyrównywania szans 
edukacyjnych 

0 0 0 

poprawa współpracy z rodzicami 0 0 0 
wzrost aktywności rodziców w 
organizowaniu wydarzeń w 
placówce 

0 0 0 

rozwijanie kompetencji 
społeczno-kulturowych dzieci 

0 0 0 

poprawa bezpieczeństwa dzieci 0 0 0 
zmiana sposobu zarządzania 
placówkami 

0 0 0 

Źródło. Opracowanie własne. 

 

Pytania do nauczycieli 
 

Wykres 43. Pyt. 1 Czy polecilibyście tę placówkę rodzinie, znajomym? 

Źródło. Opracowanie własne. 
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Wykres 44. Pyt. 2a Sposób zarządzania placówką 

Źródło. Opracowanie własne. 

Wykres 45. pyt. 2b Ocena budynku 

Źródło. Opracowanie własne. 
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Wykres 46. Pyt. 2b Ocena bazy sportowej 

Źródło. Opracowanie własne. 

Wykres 47. Pyt. 2b Ocena zaplecza dydaktycznego 

Źródło. Opracowanie własne. 
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Wykres 48. Pyt. 2c Możliwość rozwijania kompetencji społeczno-kulturalnych dzieci 

Źródło. Opracowanie własne. 

Wykres 49. Pyt. 2d Możliwość prowadzenia zajęć w zakresie wyrównywania szans 

Źródło. Opracowanie własne. 
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Wykres 50. Pyt. 2e Możliwość prowadzenia zajęć dodatkowych (np. Z języków obcych, matematyki 
itp.) 

Źródło. Opracowanie własne. 

 

Wykres 51. Pyt. 2f Współpraca z rodzicami, w tym w zakresie wychowania dzieci 

Źródło. Opracowanie własne. 
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Wykres 52. Pyt. 2g Zapewnienie dzieciom właściwego poziomu bezpieczeństwa i opieki 

Źródło. Opracowanie własne. 

Wykres 53. Pyt. 2h Możliwość podnoszenia przez nauczycieli kwalifikacji 

Źródło. Opracowanie własne. 
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Wykres 54. pyt. II Co powinno być priorytetem dla władz lokalnych w zakresie rozwoju oświaty 

Źródło. Opracowanie własne. 
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