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1. Wstęp 

 
Podstawą rozwoju i postępu cywilizacyjnego każdego społeczeństwa jest potencjał ludzki. 

Od tego jak przebiega kształcenie i wychowanie młodego pokolenia zależy przyszłość nas 

wszystkich. Ciągle zmieniająca się rzeczywistość społeczna, kulturowa, polityczna i gospodarcza 

powoduje, że jest to zadanie niezwykle trudne i odpowiedzialne. System edukacyjny, aby dobrze 

spełniał swoje funkcje, musi być dostosowany do potrzeb społecznych. Dotyczy to zarówno 

organizacji procesu kształcenia, opieki i wychowania, jak również bazy materialnej placówek 

oświatowych. Sprawny i efektywny system edukacyjny jest więc warunkiem dobrego i równego 

startu życiowego oraz dalszego wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.    

 

Prowadzenie oświaty jest jednym z priorytetowych zadań realizowanych przez gminę, jako 

jednostkę samorządu terytorialnego, a sama edukacja jest jednym z najważniejszych obszarów życia 

społecznego. Obowiązkowym  zadaniem  własnym  gminy  jest  zakładanie  i  prowadzenie  

publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz gimnazjów. Gmina jako organ prowadzący ma 

obowiązek między innymi:  

1. zapewnić właściwe warunki działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej placówek 

oświatowych;  

2. wykonywać remonty oraz zadania inwestycyjne;  

3. wyposażać placówki w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania  

i innych zadań strategicznych. 

4. zapewnić obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną. 

 

Są  to  zadania  obszerne  i  bardzo  kosztowne,  pochłaniające  znaczną  część budżetu  gminy.   

Z  tego  powodu  powinny  być  planowane  z  uwzględnieniem  potrzeb  społeczności 

lokalnej, ale również możliwości finansowych gminy. Plan Rozwoju Szkół w Gminie Solec-Zdrój na 

lata 2016-2023-aktualizacja stanowi  podstawę  do  prowadzenia  racjonalnej  polityki edukacyjnej. 

Jest  długofalowym  działaniem  władz  gminy  oraz  lokalnych  instytucji  przy uwzględnieniu 

zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań. Celem podejmowanych działań  

jest  realizacja  potrzeb  i  aspiracji  społeczności  lokalnej,  w  oparciu  o  realnie  oszacowane  

zasoby i środki pozostające w dyspozycji  gminy obecnie i w przyszłości. 

 

Dokument opiera się na następujących aktach prawnych:  

1. Ustawy z  dnia  8  marca  1990 roku o Samorządzie Gminnym   

2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 

3. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami. 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. 

5. Strategia Rozwoju Gminy Solec-Zdrój na lata 2015 -2025. 

6. Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Solec-Zdrój na lata 2015-2022 
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2. Odniesienie do dokumentów strategicznych 

 
Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 jest 

dokumentem który wpisuje się w cele dokumentów zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim. 

Dokument jest również spójny i wpisuje się w dokumenty wewnętrzne szkół znajdujących się na 

terenie Gminy Solec-Zdrój. Wzajemna komplementarność Kompleksowego Plan Rozwoju Szkół dla 

Gminy Solec-Zdrój z innymi dokumentami strategicznymi lokalnymi regionalnym, krajowym oraz 

europejskim ma podnieść efektywność podejmowanych w jego ramach działań, a dodatkowo podnosi 

znacznie jego ogólną wartość oraz prawdopodobieństwo realizacji. 

 

2. 1. Dokumenty europejskie  

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 jest spójny  

z następującymi międzynarodowymi dokumentami strategicznymi: 

 

Komunikat Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu 

Strategiczne ramy europejskiej współpracy w zakresie edukacji i szkolenia – ET2020 

Wymienione powyżej dokumenty zawierają wskazania dla krajowego systemu oświaty, który 

powinien uwzględniać cele i wyzwania rozwojowe przyjęte w Unii Europejskiej. Zakładają one  m.in.: 

 ułatwienie dostępu do edukacji wszystkim i na każdym etapie życia, 

 dążenie do stałego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji, 

 cyfryzację oświaty, 

 ułatwienie młodzieży wejścia na rynek pracy, 

 zwiększenie mobilności młodzieży. 

 

2.2. Dokumenty krajowe  

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 jest spójny 

i wpisuje się w dokumenty o znaczeniu krajowym. Do najważniejszych polskich dokumentów 

zawierających rekomendacje dotyczące kierunków rozwoju edukacji w skali kraju należą: 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020  

SRKL jest jedną z dziewięciu strategii sektorowych stanowiących „inne strategie rozwoju”  

w rozumieniu ustawy  dnia 6 grudnia 2006 r. o  zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 

2009 r. Nr 84, poz. 712, z pózn. zm.), realizujących średnio i długookresową strategię rozwoju kraju.  

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 wpisuje się i jest 

zgodny z celem głównym SRKL którym jest rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie 

potencjałów osób w taki sposób, by mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym 

i  ekonomicznym na wszystkich etapach życia oraz z celem szczegółowym nr 5 

 

 Poza celem głównym w SRKL wyznaczono pięć celów szczegółowych: 

1. wzrost zatrudnienia; 

2. wydłużenie aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób 

starszych; 

3. poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

4. poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywności opieki zdrowotnej; 

5. podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli. 
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Cel ten będzie realizowany poprzez następujące kierunki interwencji: 

- Poprawa dostępności i jakości wczesnej edukacji, w szczególności na terenach wiejskich oraz 

zorientowanie jej na wspieranie, a nie zastępowanie rodziców. 

- Szersze otwarcie szkół na współpracę z rodzicami i otoczeniem społecznym, zapewnianie  

w szkołach zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego otoczenia. Rozwijanie dodatkowych zajęć 

edukacyjnych uzupełniających edukację szkolną, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów oraz wspomagających rodziców w wychowaniu. 

- Poprawa jakości kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach oraz rozwój kreatywności 

 i innowacyjności osób uczących się (zindywidualizowanie i odschematyzowanie kształcenia 

w szkołach, placówkach oświatowych i uczelniach, ukierunkowanie kształcenia i szkolenia na 

zdobywanie kompetencji kluczowych i umiejętności współpracy).  

 

Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych SRKL odbywać się będzie poprzez działania 

podejmowane na różnych etapach życia: od wczesnego dzieciństwa, poprzez edukację szkolną, 

edukację na poziomie wyższym, okres aktywności zawodowej i  rodzicielstwa, do starości. 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 

Definicja kapitału społecznego zawarta w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego określa go, jako 

wynikającą z zaufania oraz obowiązujących norm i wzorów postępowania, zdolność obywateli do 

mobilizacji i łączenia zasobów,   która sprzyja  kreatywności oraz wzmacnia   wolę   współpracy i 

porozumienia w osiąganiu wspólnych  celów.  Stanowi  to  rekomendację  dla  edukacji,  w  której za 

szczególnie istotne uważa się: 

- upowszechnianie na wszystkich poziomach metod nauczania promujących budowanie postaw 

współpracy, kreatywności i komunikacji, 

- rozwój kompetencji obywatelskich, medialnych i kulturowych, 

- edukację pozaformalną i uczenie się przez całe życie. 

Realizacja  tych   priorytetów jest możliwa dzięki kształceniu i doskonaleniu nauczycieli  

w zakresie rozwijania kompetencji społecznych  wśród uczniów i studentów oraz współpracy z 

instytucjami nauki, kultury i partnerami  społecznymi. 

 

2.3. Dokumenty regionalne  

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 jest spójny  

i wpisuje się w dokumenty o znaczeniu regionalnym.  

 

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 

Misją Strategii jest: pragmatyczne dążenie do najpełniejszego i innowacyjnego wykorzystania 

przewag i szans, odwrócenia niekorzystnych tendencji demograficznych oraz podniesienia jakości 

życia mieszkańców przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska. Konkretyzacja  powyższej  misji  

Strategii  odbywa się  na  drodze  realizacji  następujących sześciu celów strategicznych: 

1. Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej. 

2. Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju gospodarczego regionu. 

3. Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki. 

4. Koncentracja na zwiększeniu roli ośrodków miejskich w stymulowaniu rozwoju gospodarczego 

regionu. 

5. Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich. 

6. Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu. 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 jest zgodny  
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z celem strategicznym  nr 3 cel szczegółowy 3.1  Sprzyjanie  kumulowaniu  kapitału  ludzkiego czyli  

zdrowi,  kreatywni  i  wykształceni  ludzie jako podstawa myślenia o pomyślnej przyszłości.  

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Dokument jest zgodny m.in. z Priorytet inwestycyjny 10i ograniczenie i zapobieganie 

przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości 

wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 

ponadgimnazjalnego, z  uwzględnieniem  formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek 

kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. 

 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego. 

Cel szczegółowy 2: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej 

i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy. 

 

Strategia Rozwoju powiatu Buskiego na lata 2024-2020 

Plan jest zgodny z celem 4 Właściwe wykorzystanie kapitału ludzkiego 4.1 Tworzenie warunków do 

dalszego rozwoju szkolnictwa  w oparciu o istniejącą infrastrukturę oraz aktualne i perspektywiczne 

prognozy demograficzne  

 Wspieranie działań szkół zmierzających do podwyższenia jakości kształcenia ogólnego 

i zawodowego przy współudziale finansowym środków unijnych. 

 Wspieranie działań szkół w zakresie tworzenia nowych kierunków kształcenia nastawionych 

na nowoczesne branże i technologie oraz lokalne atuty w korelacji z potrzebami rynku pracy. 

 Wspieranie działań szkół w zakresie włączania przedsiębiorstw w działania zmierzające do 

organizacji praktyk, staży i egzaminów zawodowych, a także w proces nauczania w oparciu 

o nowoczesne technologie.  

 Wspieranie działań szkół w zakresie rozwoju zainteresowań i umiejętności uczniów poprzez 

wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych.  

 Wspieranie szkolnictwa specjalnego zmierzające do wzbogacania oferty edukacyjnej dla osób 

niepełnosprawnych. 

 Zwiększenie dostępności do kształcenia uczniów i studentów uzdolnionych lub znajdujących 

się w trudnej sytuacji materialnej poprzez pomoc stypendialną 

 Wspieranie działań szkół zawodowych w zakresie zaspokajania potrzeb edukacyjnych osób 

dorosłych m.in. poprzez organizację kursów kwalifikacyjnych.  

 Inicjowanie i wspieranie programów dokształcania i  przekwalifikowywania się osób 

dorosłych zgodnie z potrzebami rynku pracy.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Dokumenty lokalne 
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Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023  jest spójny 

i wpisuje się w dokumenty o znaczeniu lokalnym. Głównym dokumentem strategicznym gminy jest 

Strategia Rozwoju Gminy Solec-Zdrój na lata 2015 -2025 

 

Strategia Rozwoju Gminy Solec-Zdrój na lata 2015 -2025.  

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 wpisuje  

się w CEL GŁÓWNY nr I Rozwój nowoczesnej i efektywnej  infrastruktury technicznej 

zapewniającej wysoką jakość i dostępność lokalnych usług publicznych. Cel szczegółowy  

nr 7 Rozbudowa nowoczesnej, efektywnej  ekonomicznie infrastruktury edukacyjnej,  sportowej, 

kulturalnej i socjalnej. Zapewnienie jak najlepszych warunków nauki rozwoju intelektualnego oraz 

bezpieczeństwa są wyznacznikiem atrakcyjności osiedleńczej gminy.  

 

Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Solec-Zdrój na lata 2015-2022 

Plan jest zgodny z Cel główny nr 3- Redukcja patologii społecznych i zjawiska wykluczenia 

społecznego na terenie kryzysowym Kierunki działań - Działania skierowane  do dzieci i młodzieży, 

Przebudowa budynku obok Gminnego Centrum Kultury z przeznaczeniem na potrzeby organizacji 

społecznych i stowarzyszeń. 

 

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023  

Plan jest zgodny z Cel szczegółowy nr 5. Poprawa dostępu do usług publicznych oraz polepszenie ich 

jakości ( m.in. edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych, opiekuńczych). 

 

Solec- Zdrój 

 Przebudowa sali sportowej na salę widowiskową wraz z zagospodarowaniem terenu. 

 Rozbudowa Budynku GCK przy ul. Partyzantów na potrzeby działalności GCK poprzez 

przebudowę budynku sąsiadującego w stanie surowym.  

 Doposażenie placówek oświatowych z obszaru rewitalizacji. 

 Zwiększenie dostępu do usług medycznych i profilaktyka zdrowotna. 

 Modernizacja infrastruktury szkolnej. 

 Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w obszarze edukacji. 

 Organizacja imprez kulturalnych na obszarze rewitalizacji. 

 Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży z obszarów rewitalizacji. 

 

Zborów 

 Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w obszarze edukacji. 

 Doposażenie Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Zborowie. 

 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zborowie. 

 

Kików 

 Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w Szkole Podstawowej w Kikowie. 

 Doposażenie Szkoły Podstawowej. 

 Modernizacja budynku Szkoły Filialnej w Kikowie. 

 

Wełnin 

 Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w Szkole Podstawowej Filialnej w Wełninie. 

 Doposażenie Szkoły Podstawowej. 

 Modernizacja budynku Szkoły Filialnej w Wełninie. 



 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 

 

 

       Strona 9 z 73 

3. Ogólna charakterystyka gminy. 
  

Gmina Solec-Zdrój położona jest w południowo  wschodniej części województwa świętokrzyskiego, 

w powiecie buskim, kilkanaście kilometrów od ujścia rzeki Nidy do Wisły. Gmina zajmuje 

powierzchnię 8 490 ha (84,9 km2), z czego 85% przypada na użytki rolne a 11% zajmują lasy. Sama 

miejscowość Solec-Zdrój, pełniąca funkcję ośrodka gminnego, położona jest w centralnej części 

gminy, w odległości 75 km od Kielc i 90 km od Krakowa w bliskim sąsiedztwie (3 km) trasy 

Sandomierz  Kraków. Pod względem geograficznym Solec–Zdrój położony jest w obrębie 

mezoregionu Niecka Solecka, będącego częścią Niecki Nidziańskiej  makroregionu wchodzącego w 

skład Wyżyny Małopolskiej. Niecka Solecka od północy sąsiaduje z Garbem Pińczowskim. Od 

zachodu i południowego zachodu ogranicza ją Dolina Nidy. Na południowy wschód od Niecki 

znajduje się Nizina Nadwiślańska. Wysokość waha się w granicach 170250  m n.p.m. Jest to region 

głównie rolniczy. Niecka zbudowana jest z margli kredowych, przykrytych przez mioceńskie 

wapienie litotamniowe oraz gipsy. Obecne są tu także siarczane źródła znane na skalę Europejską 

wykorzystywane w lecznictwie. Na terenie Niecki Soleckiej znajdują się uzdrowiska w Busku  

Zdroju i Solcu Zdroju. W skład administracyjny gminy wchodzi 19 sołectw: Zagaje Kikowskie, 

Magierów, Piestrzec, Włosnowice, Zborów, Świniary, Zielonki, Ludwinów, Wełnin, Zagórzany, 

Zagajów, Chinków, Strażnik, Kolonia Zagajów, Piasek Mały, Żuków, Kików, Sułkowice, Solec-

Zdrój. Solec–Zdrój graniczy z czterema gminami:  

 Busko-Zdrój,  

 Stopnica,  

 Pacanów  

 Nowy Korczyn 

Poniższa mapa przedstawia Gminę Solec-Zdrój na tle kraju, województwa oraz powiatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wy?yna_Ma%3Fopolska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Garb_Pi?czowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Nidy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nizina_Nadwi?la%3Fska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metr
http://pl.wikipedia.org/wiki/N.p.m
http://pl.wikipedia.org/wiki/Margiel
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kreda_(okres)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miocen
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wapie
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wapie%3F_litotamniowy&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gips
http://pl.wikipedia.org/wiki/Busko-Zdr?j
http://pl.wikipedia.org/wiki/Busko-Zdr?j
http://pl.wikipedia.org/wiki/Solec-Zdr?j


  

Mapa nr 1: Gmina Solec-Zdrój na tle kraju województwa świętokrzyskiego oraz powiatu buskiego 

 

 
Źródło Opracowanie własne



  

Gmina jest wprawdzie niewielka, ale posiada olbrzymi potencjał rozwojowy.  Uzdrowisko 

o prawie dwustuletniej historii dysponuje najlepszymi w Europie i jednymi z najlepszych na świecie 

wodami siarczkowymi. Zasoby wód leczniczych, czyste środowisko, bogata infrastruktura, oferta 

kulturalna  -  to atuty, które zachęcają do odwiedzenia tego urokliwego zakątka Polski. Tu można 

znaleźć niepowtarzalną atmosferę i sprzyjający klimat zarówno dla leczenia, wypoczynku jak 

i inwestowania. Poza najlepszymi siarczkowymi wodami mineralnymi Solec-Zdrój dysponuje również  

wieloma atrakcjami turystycznymi. Znajduje się tu zalew rekreacyjny, kompleks basenów 

mineralnych, szlaki spacerowe i do turystyki kwalifikowanej, szlaki historyczne, przyrodnicze, 

stadnina koni.W niezwykłej atmosferze, pełnej zadumy i nostalgii, bez wszechobecnej  cywilizacyjnej 

gorączki można znaleźć tu doskonałe warunki do leczenia i wypoczynku.  Zwłaszcza, że teren ten 

niezwykle bogaty jest  w jakże istotne dla kulturowego krajobrazu  obiekty. Są to przydrożne kapliczki 

i figurki.   Jest ich na terenie gminy przeszło 100. Niektóre z nich, jak np. siedemnastowieczna 

kapliczka tzw. szwedzka to obiekty unikatowe. Wszystkie natomiast mają niezwykle ciekawą formę, 

prawie każda  ma swoją historię, którą możemy zgłębiać z przewodnikiem w ręku. 

W miejscowości  Zborów  znajduje się  szesnastowieczny pałac magnackiego rodu Zborowskich 

herbu Jastrzębiec, z którego wywodził się sławny rycerz i awanturnik Samuel Zborowski. Jak głosi 

tradycja to właśnie jego wizerunek przedstawia renesansowa płyta nagrobna  znajdująca się na 

zewnętrznej ścianie kościoła p.w. św. Mikołaja w Solcu-Zdroju. W Świniarach natomiast znajduje się 

siedemnastowieczny drewniany kościół.  

 

Dane demograficzne              

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach na dzień 31.12.2017r. gminę 

zamieszkiwało 5 059 osób i było to o 33 osoby mniej niż w roku 2016. Średnia gęstość zaludnienia 

gminy wynosi 60 osób/km2. Niepokojącym zjawiskiem jest występujący od kilku lat ujemny przyrost 

naturalny. Największą część społeczeństwa gminy 63,95% stanowi ludność w wieku produkcyjnym tj. 

w wieku zdolności do pracy. Wiek emerytalny osiągnęło 21,74% mieszkańców gminy. Z roku na rok 

maleje liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w roku 2017 było zaledwie to 14,31% ogółu 

ludności, co świadczy o starzejącym się społeczeństwie. Poniższy wykres oraz tabela obrazują 

strukturę ludności gminy Solec-Zdrój w latach 2014-2017.  

 

 

Wykres 1: Liczba mieszkańców gminy Solec-Zdrój w latach 2014-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach. 
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Tabela 1: Struktura ludności gminy Solec-Zdrój w latach 2014-2017 

Struktura ludności 2014 2015 2016 2017 

Stan ludności ogółem 5143 5 068 5 092 5 059 

Kobiety 2638 2 586 2 606 2 591 

Mężczyźni 2505 2 482 2 486 2 468 

Urodzenia żywe ogółem 46 47 45 38 

Zgony ogółem 71 76 62 70 

Przyrost naturalny -25 -29 -17 -32 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym  928 734 732 724 

Ludność w wieku produkcyjnym Kobiety  1475 1 510 1 518 1 498 

Ludność w wieku produkcyjnym  Mężczyźni 1746 1 758 1 752 1 737 

Ludność w wieku poprodukcyjnym Kobiety 685 712 725 738 

Ludność w wieku poprodukcyjnym 

Mężczyźni  
309 354 365 362 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach. 

Sytuacja gospodarcza 

Podstawowymi branżami na terenie gminy Solec – Zdrój są: działalność uzdrowiskowa, rolnictwo, 

budownictwo, handel i usługi. Dominuje działalność uzdrowiskowa. Barierą utrudniającą rozwój 

rolnictwa jest między innymi niska, jakość gleb, rozdrobnienie gospodarstw oraz brak większych 

zakładów przetwórstwa rolno spożywczego. Na terenie gminy zlokalizowanych jest kilka 

gospodarstw ekologicznych. Jak widać na poniższym wykresie liczba podmiotów gospodarczych na 

terenie gminy ustabilizowała się i nie ulega na przestrzeni ostatnich lat znaczącym wahaniom. Liczba 

podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 1000 mieszkańców dla gminy Solec-Zdrój jest niższa 

niż dla województwa oraz powiatu. 

 

Wykres 2: Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Solec-Zdrój. 

W ostatnich latach  możemy zauważyć stopniowy wzrost  dochodu na 1 mieszkańca, co obrazuje 
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poniższy wykres. Dochód ogółem na 1 mieszkańca w gminie był wyższy niż w Województwie 

(3 998,64 zł), oraz wyższy niż w powiecie (3 913,93 zł).  

Wykres 3: Dochód gminy Solec-Zdrój w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  

Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach 

 

Turystyka w województwie świętokrzyskim 

Według danych GUS w ciągu ostatnich lat, o ponad 150 tys. osób zwiększyła się liczba turystów i 

kuracjuszy odwiedzających powiat buski. W przygotowanym przez Główny Urząd Statystyczny 

zestawieniu sprzedaży miejsc hotelowych, powiat buski zajął 24 miejsce  

w kraju. Wyprzedził m.in. Toruń, czy Katowice, nieznacznie ustępując miejsca Sopotowi 

i Nowemu Targowi. 

Turyści odwiedzający województwo świętokrzyskie w 2015 r. najczęściej korzystali z noclegów w 

Kielcach - 134,7 tys. (26,0% ogółu korzystających w województwie), w powiecie kieleckim - 100,2 

tys. (19,3% ogółu), a także w powiecie buskim - 89,8 tys. (17,3% ogółu) i sandomierskim - 46,9 tys. 

(9,1% ogółu). Zdecydowana większość turystów korzystała z usług obiektów hotelowych, wśród 

których największą popularnością cieszyły się hotele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa nr 2: Udzielone noclegi w turystycznych obiektach noclegowych 
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na 1000 ludności w 2015r. 

 

 

 
Źródło: Turystyka w województwie świętokrzyskim US w Kielcach 

Spośród ogólnej liczby noclegów 47,7% udzielono w powiecie buskim (699,2 tys.). Pod względem 

liczby udzielonych noclegów wyróżniały się również: miasto Kielce – 219,3 tys. (15,0% ogółu 

udzielonych noclegów w województwie) i powiat kielecki – 203,0 tys. (13,8% ogółu). 

Infrastruktura techniczna i mieszkalnictwo 

Wśród zasobów technicznych każdego samorządu wymienić można m.in. infrastrukturę drogową, 

wodociągową, sanitarną, gazową, zaopatrzenia w ciepło czy energię elektryczną. Przez teren gminy 

Solec-Zdrój przebiegają drogi o różnym zasięgu administracyjnym (od dróg krajowych - do 

gminnych). Brak jest w Gminie dróg o zasięgu wojewódzkim. Gmina jest w 98% zwodociągowana w 

75% skanalizowana. Gazociąg posiadają sołectwa: Solec-Zdrój, Zborów, Żuków, Magierów, 

Piestrzec, Włosnowice, Piasek Mały, Kików, Sułkowice, Wełnin, Zagaje Kikowskie. Dostęp do sieci 

telefonicznej naziemnej zapewniają linie Telekomunikacji Polskiej S.A. Na terenie gminy zapewniony 

są usługi GSM wszystkich krajowych operatorów 

 

Bezrobocie1 

Stopa bezrobocia w powiecie buskim na koniec grudnia 2017 r. wynosiła 4,6 % i była jedną  

z najniższych w województwie. Według danych na dzień 31.12.2017r. w PUP w Busku - Zdroju było 

zarejestrowanych 96 osób bezrobotnych z terenu Gminy Solec-Zdrój. Tak jak 

w poprzednich latach ok 71% (68 osób) to osoby młode w wieku 18-44 lat. W ostatnich latach 

obserwujemy stopniowy spadek stopy bezrobocia na terenie powiatu. 

                                                 
1 Główny Urząd Statystyczny – Bank danych lokalnych (31.12.2017r.) 
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Wykres 4: Stopa bezrobocia w powiecie buskim w latach 2015-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Tabela 2: Liczba osób bezrobotnych na terenie powiatu buskiego w podziale na gminy 

 stan na 31.12.2017r. 

Gmina 
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Busko-Zdrój 793 372 43 101 544 251 

Gnojno 96 46 2 11 80 29 

Nowy Korczyn 119 67 3 13 79 41 

Pacanów 136 66 6 23 102 41 

Solec Zdrój 96 47 3 16 68 29 

Stopnica 189 73 11 50 147 42 

Tuczępy 98 39 4 17 77 28 

Wislica 124 73 3 11 88 37 

Razem 1651 783 75 242 1185 498 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Busku- Zdroju. 

 

Instytucje kultury na terenie Gminy 

Na terenie Gminy potrzeby kulturalne mieszkańców zaspokaja Gminne Centrum Kultury  

w Solcu-Zdrój (w którego strukturę włączona jest Biblioteka Gminna), Urząd Gminy. W/w instytucje 

organizują liczne spotkania oraz wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Dodatkowo na terenie gminy 

działa kilka świetlic/obiektów kultury, w których mieszkańcy spędzają czas i biorą udział w 

spotkaniach kulturalnych, warsztatach edukacyjnych. W chwili obecnej budynek Gminnego Centrum 

Kultury nie zaspakaja w pełni potrzeb mieszkańców gminy. Budynek nie jest przystosowany do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jego powierzchnia nie pozwala na rozszerzenie oferty 

kulturalnej i edukacyjnej. Zarówno Centrum Kultury jak i Biblioteka oferuje szereg działań 

kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców gminy, kuracjuszy turystów. Wśród nich należy 

wymienić m.in.: 
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 Organizację warsztatów (muzycznych, plastycznych). 

 Organizacja spotkań tematycznych. 

 Organizacja spotkań ze znanymi osobami. 

 Wieczory poetyckie, festyny spotkania. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna  

Biblioteka zlokalizowana jest w pomieszczeniach należących do Parafii. Dostęp do budynku dla osób 

z niepełnosprawnościami jest praktycznie niemożliwy. Warunki lokalowe nie pozwalają bibliotece w 

pełni realizować swojej oferty i docierać z nią do wszystkich mieszkańców gminy. Instytucja od lat 

organizuje dla mieszkańców gminy m.in. wieczory poetyckie, wycieczki do Biblioteki dzieciz 

przedszkola, Dzień Matki – zajęcia plastyczne i wystawy prac, spotkania pt. „Cała Polska czyta 

Dzieciom” – czytanie baśni, Czytanie trylogii H. Sienkiewicza, warsztaty recytatorskie dla uczniów 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, konkursy recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”. Biblioteka posiada 

obecnie 15 798 woluminów. W 2014 roku z oferty biblioteki skorzystało 313 osób – czytelnicy, 

uczestnicy wieczorków poetyckich itp. (najwięcej 92 osoby to uczniowie). W 2017 roku liczba osób 

korzystających z biblioteki zwiększyła się o 26 % i wynosiła 423 osoby ( w tym 58 uczniów). 

 

Gminne Centrum Kultury 

Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju ma swoją siedzibę przy ul. Partyzantów 8b. Budynek 

zlokalizowany jest na działce nr 576/2. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 295 m2. W GCK 

funkcjonują liczne koła zainteresowań (taneczne, muzyczne, sportowe, językow).  

Z zasobów lokalowych GCK korzystają także stowarzyszenia, funkcjonuje tu również klub seniora. 

GCK jest organizatorem szeregu wydarzeń kulturalnych rozrywkowych i edukacyjnych. Centrum 

Kultury organizuje m.in.  

 Koncert pieśni patriotycznej 

 Przedstawienia teatralne (np. sceniczna adaptacja kaczki dziwaczki) 

 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Solcu - Zdroju  

 

GCK jest również organizatorem Ogólnopolskiego Festiwal Muzyki Akordeonowej „Harmonia 

Zdrowia i Muzyki”. Skromne zasoby lokalowe i coraz większe zainteresowanie wydarzeniem nie 

pozwalają na profesjonalną organizację tej imprezy (brak odpowiedniego miejsca). W Gminnym 

Centrum Kultury prowadzone są również liczne zajęcia edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców 

gminy. Istnieje jednak duża potrzeba rozszerzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej Rodzaj zajęć oraz 

liczbę osób w nich uczestniczących obrazuje poniższa tabela.  

 

Tabela 3: Wykaz zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Solec-Zdrój 

L.p. Nazwa koła zainteresowań 

1. Zajęcia teatralne 

2. Zajęcia taneczne z elementami akrobatyki 

3. Fitness 

4. Zajęcia kreatywne 

5. chór 

6. Joga 
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7. Zajęcia j. angielskiego dla 3 grup wiekowych 

 4-5 latki 

 6-7 latki 

 osoby dorosłe 

7.  Nauka gry na instrumentach 

Źródło: Urząd Gminy Solec-Zdrój. 
 

Problemy lokalowe GCK w Solu-Zdroju mogą zostać rozwiązane. Niedawno zakupiony został 

budynek wraz z działką nr 676/3 przylegający bezpośrednio do budynku GCK. Obiekt ten jednak 

wymaga kompleksowej przebudowy z uwagi na jego zły stan techniczny, jak również niespełnianie 

warunków technicznych dla budynków użyteczności publicznej. Przebudowa powyższego budynku 

ma zapewnić miejsce dla biblioteki publicznej, która będzie mogła poszerzyć swoją ofertę kulturalną, 

edukacyjną, muzycznego koła zainteresowań i klubu seniora. 

Edukacja na terenie gminy 

Na terenie gminy Solec-Zdrój znajduje się cztery szkoły podstawowe, jedno gimnazjum, jedno 

przedszkole i jeden punkt przedszkolny. Stan techniczny budynków oświatowych oraz wyposażenie są 

niezadawalające. Wybrane dane na temat placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy 

znajdują się w tabelach poniżej. 

 

Tabela 4: Wykaz szkół oraz liczba uczniów w poszczególnych szkołach na terenie 

Miejscowości oraz Gminy Solec-Zdrój  

 
Lp Placówka Liczba dzieci 

1 Szkoła Podstawowa       w Solcu-Zdroju z Filią w Wełninie 193 

2 Szkoła Podstawowa      w Zborowie z Filią w Kikowie 150 

Szkoły podstawowe 343 

1 Samorządowe Gimnazjum w Solcu-Zdroju 140 

Gimnazja 140 

Razem 556 

Źródło: Urząd Gminy Solec – Zdrój 2017 

 
Tabela 5: Wykaz placówek przedszkolnych na terenie Gminy Solec-Zdrój  

Lp. Przedszkola  

1. Samorządowe Przedszkole w Solcu – Zdroju 50 

2. Punkt Przedszkolny w Zborowie 23 

Razem 73 

Źródło: Urząd Gminy Solec – Zdrój  
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Negatywne zjawiska społeczne na terenie gminy 

W roku 2017 najczęstszą przyczyną korzystania z pomocy społecznej na terenie Gminy Solec-Zdrój 

była bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (112 osób) oraz ubóstwo (188 osoby)2.  

bezrobocie (171), Istotnym problemem na ternie gminy jest również duża liczba dzieci objęta 

dożywianiem (w roku szkolnym 2017/2018  było to 240 dzieci). 

 

Wykres 5: Najczęstsze przyczyny korzystania z pomocy OPS w 2017r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Solcu – Zdroju. 

 

Podstawowa charakterystyka Gminy Solec-Zdrój na tle województwa i powiatu buskiego pozwalająca 

ocenić iż jej potencjał społeczny i ekonomiczny przedstawia się następująco:  

 Gmina zajmuje 7 miejsce wśród gmin powiatu buskiego pod względem obszaru. 

 Zajmuje 3 miejsce wśród gmin powiatu buskiego pod względem ludności. 

 Gmina notuje od kilku lat ujemny przyrost naturalny . 

 Gmina zajmuje 3 miejsce (na 8 gmin) w powiecie i 22 w województwie, jeśli chodzi o dochód 

własny gminy na 1 mieszkańca  

 Zajmuje 4 miejsce w powiecie pod względem zwodociągowania 3 pod względem 

skanalizowania, 3 pod względem zgazociągowania. 

 Na terenie gminy jest mało zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON (68 miejsce w 

województwie). 

 Niezadawalające zaplecze Gminnego Centrum Kultury, które ogranicza jego funkcjonowanie 

(brak odpowiedniej ilości pomieszczeni).  

 Zarówno Centrum Kultury jak i Biblioteka zlokalizowane są w pomieszczeniach 

niedostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 Niezadawalający stan techniczny obiektów edukacyjnych oraz stan wyposażenia. 

 Gmina jest miejscem atrakcyjnym turystycznie. 

 

 

                                                 
2 Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju  
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4. Opis i diagnoza stanu istniejącego  

 

Na terenie gminy Solec-Zdrój w chwili obecnej funkcjonują następujące placówki oświatowe: 

Przedszkola:  

1. Samorządowe Przedszkole w Solcu-Zdroju 

2. Punkt Przedszkolny w Zborowie 

Szkoły Podstawowe: 

1. Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju 

2. Szkoła Filialna w Wełninie 

3. Szkoła Podstawowa w Zborowie 

4. Szkoła Filialna w Kikowie 

Gimnazjum: 

1. Samorządowe Gimnazjum im Jana Pawła II w Solcu-Zdroju 

 

Gmina Solec-Zdrój jest organem prowadzącym dla dwóch placówek oświatowych:  

1. Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju w skład którego wchodzą:  

 Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju 

 Szkoła Filialna w Wełninie 

 Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II 

 Samorządowe Przedszkole w Solcu-Zdroju 

2. Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie w skład którego wchodzą: 

 Szkoła Podstawowa w Zborowie 

 Szkoła Filialna w Kikowie 

 Punkt Przedszkolny w Zborowie 

 

Na terenie gminy nie działają placówki, których organem prowadzącym są stowarzyszenia lub inne 

podmioty.  
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4.1 Baza szkół i przedszkoli 

 

Tabela 6: Dane teleadresowe placówek oświatowych na terenie Gminy Solec-Zdrój 

Placówka Adres siedziby oraz e-mail 

Z
es

p
ó

ł 
S

zk
ó
ł 

w
 S

o
lc

u
-

Z
d

ro
ju

 

Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju Ul. 1 Maja 18, 28-131 Solec-Zdrój 

Szkoła Filialna w Wełninie 
Wełnin 77 

2-131 Solec-Zdrój 

Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II 
Ul. 1 Maja 18 

28-131 Solec-Zdrój 

Samorządowe Przedszkole w Solcu-Zdroju 
Ul. 1 Maja 18 

28-131 Solec-Zdrój 

Z
es

p
ó

ł 
P

u
b

li
cz

n
y

ch
 

P
la

có
w

ek
 

O
św

ia
to

w
y
ch

 w
 

Z
b

o
ro

w
ie

 

Szkoła Podstawowa w Zborowie 
Zborów ul. Zwierzyniec 3,              

28-131 Solec-Zdrój 

Szkoła Filialna w Kikowie 

Kików 65 

28-131 Solec-Zdrój 

 

Punkt Przedszkolny w Zborowie 
Zborów Zwierzyniec 3 

28-131 Solec-Zdrój 

 

Podział obwodów szkolnych 

1. Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju: Świniary, Zielonki, Chinków, Kolonia Zagajów, 

Ludwinów, Strażnik, Zagajów, Piasek Mały, Solec-Zdrój, Wełnin, Zagórzany 

2. Szkoła Filialna w Wełninie - (klasy 0-III): Wełnin 

3. Samorządowe Gimnazjum: Zborów, Magierów, Sułkowice, Chinków, Ludwinów, Piasek 

Mały, Solec-Zdrój, Strażnik, Świniary, Wełnin, Kików, Piestrzec, Włosnowice, Zagaje 

Kikowskie, Zagajów, Zagórzany, Zielonki, Żuków. 

4. Szkoła Podstawowa w Zborowie: Kików, Magierów, Piestrzec, Sułkowice, Włosnowice, 

Zagaje Kikowskie, Zborów, Żuków 

5. Szkoła Filialna w Kikowie (klasy 0 – III): Kików, Sułkowice, Zagaje Kikowskie 
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4.2 Uczniowie 

Łącznie do wszystkich przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój w roku 

szkolnym 2016/2017 uczęszczało 554 dzieci i młodzieży. W  roku szkolnym 2017/2018 

wynika iż liczba uczniów spada o 3 osoby. W ostatnich latach możemy zaobserwować 

stopniowy niewielki spadek liczby dzieci uczęszczających do placówek na terenie gminy. 

Względem roku szkolnego 2012/2013 spadek ten wynosił 25 uczniów. Jest to spowodowane 

m.in. coraz mniejszą ilością urodzeń oraz wyjazdem z gminy ludzi młodych. Poniższy wykres 

oraz tabele przedstawiają liczbę uczniów uczęszczającą do poszczególnych placówek na 

terenie Gminy Solec-Zdrój. 

 

Wykres 6 Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół prowadzonych przez 

Gminę Solec-Zdrój w latach 2012-2018 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju  

 

Tabela 7: Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój w podziale na szkoły 

 

Placówka 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 

2016/2017 

 

 

2017/2018 

Z
es

p
ó

ł 
S

zk
ó

ł 
w

 S
o

lc
u

-

Z
d

ro
ju

 

Szkoła Podstawowa w 

Solcu-Zdroju 
161 146 161 160 148 180 

Szkoła Filialna w Wełninie 28 36 40 44 44 32 

Samorządowe Gimnazjum 

im. Jana Pawła II 
167 163 166 154 140 87 

Samorządowe Przedszkole 

w Solcu-Zdroju 
47 50 42 40 49 62 

Z
es

p
ó

ł 
P

u
b

li
cz

n
y

ch
 

P
la

có
w

ek
 

O
św

ia
to

w
y

ch
 w

 

Z
b

o
ro

w
ie

 

Szkoła Podstawowa w 

Zborowie 
129 118 118 121 127 151 

Szkoła Filialna w Kikowie 24 25 27 30 23 14 

Punkt Przedszkolny w 

Zborowie 
20 25 19 15 23 25 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju 
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Wykres nr 1: Liczba dzieci i uczniów we wszystkich placówkach na terenie  

Gminy Solec- Zdrój 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju  

 

Analizując powyższy wykres oraz tabelę należy stwierdzić iż spadek liczby uczniów/dzieci 

uczęszczających do placówek na terenie gminy jest niewielki. Liczba uczniów szkół podstawowych 

znacznie wzrosła na skutek reformy oświatowej która likwiduje 3 letnie gimnazja i wprowadza system 

8 klasowy (poprzednio funkcjonował system 6 klas). Liczba uczniów gimnazjum znacznie spada ze 

względu na wygaszane tego systemu edukacji. Liczba dzieci w wieku przedszkolnym zwiększyła się. 

Jest to spowodowane przede wszystkich coraz większą świadomością rodziców na temat korzyści 

płynących z edukacji przedszkolnej.  Zwiększająca się liczba dzieci powoduje iż zwiększają się 

potrzeby lokalowe oraz dydaktyczne. Placówki przedszkolne należy doposażyć oraz wzbogacić ofertę 

edukacyjna o dodatkowe zajęcia/ wyjazdy. 

 

Wsparcie ucznia zdolnego oraz z deficytami 

Wspieranie uczniów z trudnościami w nauce oraz uczniów zdolnych jest istotnym elementem 

kształcenia w szkołach z terenu Gminy Solec-Zdrój. Uczniowie z trudnościami edukacyjnymi z terenu 

gminy są wpierani m.in. poprzez pomoc psychologiczno- pedagogiczną polegającą na: 

 diagnozowaniu środowiska ucznia, 

 rozpoznawaniu potencjalnych możliwości psychofizycznych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwieniu ich zaspokojenia, 

 rozpoznawaniu trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych. 

 

Dzieci i młodzież z terenu gminy posiadająca orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną ma możliwość edukacji w placówkach Gminy Solec-Zdrój. 

Rodzaj orzeczonej niepełnosprawności i liczbę dzieci i młodzieży uczęszczającą do placówek 

edukacyjnych prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela 8: Liczba dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności  

 

Placówka 

Uczniowi

e  

niepełno  

sprawni 

ogółem 

2014/2015 

W tym 

słabo 

słysząc

e 

z 

niepełno 

sprawnoś

cią 

ruchową 

z 

upośledzeniem 

umysłowym w 

stopniu lekkim 

z upośledzeniem 

umysłowym    w 

stopniu 

umiarkowanym 

lub znacznym 

z 

upośledzenie

m 

umysłowym     

w stopniu 

głębokim 

z niepełno 

sprawnośc

ią 

sprzężoną 

Szkoła Podstawowa     

w Solcu-Zdroju 
3 0 0 0 1 1 1 

Szkoła Podstawowa     

w Zborowie 
4 1 1 1 0 0 1 

Samorządowe 

Gimnazjum      w 

Solcu-Zdroju 
3 2 0 0 1 0 0 

RAZEM 10 3 1 1 2 1 2 
 

Placówka 

Uczniowi

e  

niepełno  

sprawni 

ogółem 

2015/2016 

W tym 

słabo 

słysząc

e 

z 

niepełno 

spraw     

nością 

ruchową 

z upośle 

dzeniem 

umysłowy

m w 

stopniu 

lekkim 

z 

upośledzenie

m 

umysłowym    

w stopniu 

umiarkowan

ym lub 

znacznym 

z 

upośledzenie

m 

umysłowym     

w stopniu 

głębokim 

z niepełno 

sprawnością 

sprzężoną 

Szkoła Podstawowa     

w Solcu-Zdroju 
2 0 0 0 0 1 1 

Szkoła Podstawowa     

w Zborowie 
4 1 1 1 0 0 1 

Samorządowe 

Gimnazjum      w 

Solcu-Zdroju 
4 1 0 1 2 0 0 

RAZEM 10 2 1 2 2 1 2 
 

 

Placówka 

Uczniowi

e  

niepełno  

sprawni 

ogółem 

2016/2017 

W tym 

słabo 

słyszące 

z niepełno 

spraw     

nością 

ruchową 

z upośle 

dzeniem 

umysłowy

m w 

stopniu 

lekkim 

z 

upośledzenie

m 

umysłowym    

w stopniu 

umiarkowan

ym lub 

znacznym 

z 

autyzmem  

z niepełno 

sprawnością 

sprzężoną 

Szkoła Podstawowa     

w Solcu-Zdroju 
2 0 0 1 0 0 1 

Oddział przedszkolny 

w Szkole 

Podstawowej w 

Solcu-Zdroju 

1 0 0 0 0 1 0 
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Szkoła Podstawowa     

w Zborowie 
2 1 1 0 0 0 0 

Samorządowe 

Gimnazjum      w 

Solcu-Zdroju 
2 0 0 1 1 0 0 

RAZEM 7 1 1 2 1 1 1 
Źródło: Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Solec-Zdrój za rok szkolny 2014/2015- 

2016/2017 

 

Odrębnym systemem edukacji objęte są dzieci i młodzież, co do których orzeczono potrzebę 

nauczania indywidualnego. 

 

Tabela 9: Liczba dzieci i młodzieży objęta nauczaniem indywidualnym 

Lp Placówka 

Liczba uczniów objęta nauczaniem 

indywidualnym przez cały rok szkolny 

 

Liczba uczniów objęta nauczaniem 

indywidualnym przez czas określony 

w roku  

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1 Szkoła Podstawowa w 

Solcu-Zdroju 
0 1 1 0 1 0 

2 Szkoła Podstawowa w 

Zborowie 
3 3 1 0 1 0 

3 Samorządowe Gimnazjum 

w Solcu-Zdroju 
1 0 0 2 2 0 

 RAZEM 4 4 2 2 4 0 

Źródło: Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Solec-Zdrój za rok szkolny 2014/2015-

2016/2017 

 

Uczniowie zdolni z terenu gminy są wspierani na każdym etapie kształcenia m.in. poprzez: 

 dostosowanie metody i formy pracy do potrzeb, predyspozycji i uzdolnień; 

 motywację do udziału w olimpiadach, kursach, turniejach, warsztatach, obozach naukowych, 

projektach i programach przeznaczonych dla uczniów zdolnych, w tym stypendialnych i 

grantowych; 

 wskazywanie kierunków rozwoju, współpracy z innymi podmiotami i osobami, m.in. z 

rodzicami i instytucjami. 

Nauczyciele motywują uczniów do samokształcenia i rozwijania pasji przez organizowanie 

konkursów i udziału uczniów w konkursach, imprezach, rajdach, biwakach, wyjazdach. Dzięki temu 

nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności uczniów. Uczniowie z terenu gminy osiągają sukcesy poza 

murami szkół. Wielu uczniów zdolnych bierze udział w konkursach wojewódzkich oraz 

ogólnopolskich zajmując wysokie pozycje.  Poniższa tabela przedstawia informacje na temat osiągnięć 

uczniów zdolnych (rok szkolny 2016/2017) uczęszczających do szkół z terenu Gminy Solec-Zdrój. 

 

Tabela 9: Uczniowie zdolni – konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017  

z terenu Gminy Solec-Zdrój 
Zespół Szkół w Solcu-Zdroju 

Szkoła Podstawowa w Solcu-

Zdroju z Filią w Wełninie 

Konkurs przedmiotowy z języka polskiego 8 uczniów  - etap powiatowy 1 

uczeń 

Konkurs przedmiotowy z matematyki 7 uczniów 

Konkurs przedmiotowy z języka 

angielskiego 

4 uczniów 

Konkurs przedmiotowy z przyrody 9 uczniów – etap powiatowy 1 

uczeń 
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XXIII Konkurs Biblijny Diecezji 

Kieleckiej 

3 uczniów - 1 finalista 

Konkurs plastyczny” Racjonalnie się 

odżywiasz, zdrowie wygrywasz” 

68 uczniów 

Konkurs plastyczny w bibliotece szkolnej” 

ilustracja do wybranej legendy” 

90 uczniów 

Konkurs biblioteczny „ O Krakowskich 

psach i kleparskich  kotach” 

60 uczniów 

Konkurs związany z rokiem Sienkiewicza” 

Zwierzęta Afryki” 

33 uczniów 

Międzygminny Przegląd Kolęd i 

Pastorałek” 

45 uczniów 

Gminny Konkurs Recytatorski 4 uczniów  - II miejsce 

Szkolny Konkurs w 100 lecie Śmierci H. 

Sienkiewicza 

24 uczniów 

Konkurs „ Historia wsi, która kurortem się 

stała” 

7 uczniów 

Festiwal stołów Wigilijnych 5 osób 

Gminny Konkurs ortograficzny 24 uczniów – II miejsce 

Gminny konkurs fotograficzny” 

Osobliwości gminy Solec-Zdrój” 

Nagrody i wyróżnienia dla 

licznej grupy 

Konkurs pożarniczy 5 uczniów 

Konkurs plastyczny – „Segregacja się 

opłaca” 

24 uczniów 

Konkurs „Stop wypalaniom traw” 23 uczniów 

Konkurs „Najbardziej oryginalna ozdoba 

świąteczna” 

56 uczniów 

Konkurs na najpiękniejszą kartkę 

świąteczną 

36 uczniów 

„ Zachowaj trzeźwy umysł” 12  uczniów 

Konkurs plastyczny” Bajki, które znamy i 

kochamy” 

50 uczniów 

Gminny festiwal Piosenki Ekologicznej” 30 uczniów 

Gminny konkurs ekologiczny 295 uczniów 

Powiatowy Konkurs Recytatorski 2 uczniów 

Konkurs „Świetlica szkolna – przestrzenią 

dla edukacji, rozwoju i zabawy” 

55 uczniów 

Gminny Konkurs Matematyczny 16 uczniów 

Zespół Szkół w Solcu-Zdroju 

Samorządowe Gimnazjum              

w Solcu-Zdroju  

Konkurs przedmiotowy z geografii 1 finalista 

Konkurs przedmiotowy z chemii 4 osoby 1 finalista 

Konkurs przedmiotowy z matematyki 1 -  I etap, 2 – II etap 

Konkurs przedmiotowy z informatyki 1 – I etap, 1 –II etap 

Konkurs przedmiotowy z biologii 9 – I etap, 4 – Ii etap 

Konkurs przedmiotowy z j.angielskiego 1 finalista 

Konkurs wiedzy o krajach 

anglojęzycznych - Sandomierz 

IV miejsce 

Konkurs piosenki angielskiej 1 osoba 

Konkurs „Scena dla Ciebie”  II miejsce 

Konkurs „ Otwarta scena” Pinczów I miejsce 

Międzygminny Przegląd kolęd i Pastorałek 15 osób 

Konkurs Gminny „ Osobliwości przyrody 

w Gminie Solec-Zdrój 

140 uczniów – 44 finał 

Konkurs „Stoły wigilijne” 8 uczniów 

Konkurs „Stoły wielkanocne” 7 uczniów 

Turniej Wiedzy pożarniczej 10 uczniów 

Konkurs plastyczny „Moja ulubiona 

książka” 

10 uczniów 
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Ogólnopolski konkurs plastyczny „ co 

może morze” 

1 dyplom 

Konkurs przedmiotowy z j.angielskiego 1 finalista 

Zespół Publicznych Placówek 

Oświatowych w Zborowie 

 

Gminny Konkurs Matematyczny wzięło udział 16 uczniów – 

nagrody i wyróżnienia 

Gminny Konkurs Ortograficzny  wzięło udział 10 uczniów – 

I,II,III miejsce 

Gminny Konkurs Ekologiczny 14 uczniów 

Powiatowy Konkurs Literacki etap szkolny – 8 uczniów 

etap powiatowy – 3 uczniów  

II miejsce 

Wojewódzki Konkurs Matematyczno-

Przyrodniczy dla szkół podstawowych  

etap szkolny – 8 uczniów 

Wojewódzki Konkurs Humanistyczny dla 

szkół podstawowych  

etap szkolny – 10 uczniów 

etap powiatowy – 2 uczniów 

,,Bezpieczeństwo na piątkę” Etap szkolny – 3 uczniów 

Etap powiatowy – 1 miejsce 

Etap wojewódzki – 5 miejsce 

Wojewódzki Konkurs Jasełek i 

Przedstawień Wigilijnych 

III miejsce 

Konkurs BRD Etap szkolny – 4 uczniów 

Etap powiatowy – 3 miejsce 

Diecezjalny konkurs ,,Szopka 

Bożonarodzeniowa” 

Etap szkolny – 15 uczniów 

Etap wojewódzki – 2 

wyróżnienia 

Międzygminny Przegląd Kolęd i 

Pastorałek  

Etap rejonowy 6 uczniów – I 

miejsca, III miejsce i 

wyróżnienia 

Wojewódzki  Konkurs Ekologiczny 

,,Ekologia, my i region w którym żyjemy” 

4 uczniów 

Etap powiatowy – 1 miejsce 

Etap wojewódzki – 5 miejsce 

 Powiatowy Konkurs Plastyczny-

,,Bezpieczeństwo to podstawa-środki 

chemiczne to nie zabawa” 

Etap szkolny – 9 uczniów 

Etap powiatowy- I i III 

miejsce, wyróżnienia 

Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny 

„Kupuj z głową” 

I i II miejsce 

Konkurs Plastyczny ,, Pocztówka z Solca-

Zdroju” 

Etap gminny – 10 uczniów 

 

Konkurs Plastyczny ,, Stop Pożarom 

Traw” 

Etap szkolny – 15 uczniów 

Etap powiatowy – 3 miejsce 

Powiatowy Konkurs Plastyczny „ Czad i 

ogień. Obudź czujność” 

3 uczniów 

II miejsce 

 Konkurs Plastyczny „ Mój świat jest-Eko” Etap szkolny – 21 uczniów 

Etap powiatowy- 3 miejsce i 

wyróżnienia 

Powiatowe Konkursy Plastyczne:  

,,25 lat PSP” 

,,Eko-Marzanna” 

,,Kocham Przedszkole” 

Etap powiatowy – 18 uczniów 

 

Szkolne konkurs czytelnicze 45 uczniów 

 Konkurs Recytatorski dla klas 0-III 38 uczniów etap gminny - 

I,II,III miejsca, etap 

powiatowy -4 uczniów 

 Konkurs Recytatorski dla klas IV-VI 

,,Śladami Sienkiewicza” 

9 uczniów etap gminny – 

nagrody i wyróżnienia 

Gminny Konkurs Plastyczny ,,Bajki , które 

znamy i kochamy” 

Etap szkolny – 5 uczniów 

Etap gminny- 5 uczniów 

I,II Miejsce 
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Konkurs Piosenki Ekologicznej 3 uczniów gminny I,II miejsca 

Turniej wiedzy pożarniczej Etap szkolny 15 ucz., etap 

gminny 3 uczn.(I ,II i III 

miejsce) 

i  powiatowy 3 uczn. 

Festiwale Stołów Wielkanocnych i 

Wigilijnych 

15 uczniów – I, II miejsca 

Konkurs Biblijny Etap szkolny – 4 uczniów 

Etap powiatowy – 3 uczniów 

Plastyczny Konkurs Biblijny Etap szkolny – 15 uczniów, 

wojewódzki – 6 uczniów 

I miejsce 

Konkurs j.angielskiego ,,The Best” Etap szkolny – 10 uczniów 

Powiatowy - wyróżnienie 

,,Mini Talent Show w Solcu-Zdroju” 2 uczniów,2 zespoły – I 

miejsce 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju 

 

Tabela 10: Uczniowie zdolni – turnieje sportowe w roku szkolnym 2016/2017 z terenu 

Gminy Solec-Zdrój 
Zespół Szkół w Solcu-Zdroju 

Szkoła Podstawowa w Solcu-

Zdroju z Filia w Wełninie 

Świętokrzyskie Dni Sportu Liczba uczniów 

Świętokrzyskie Dni Badmintona „ Bądź 

szybszy niż lotka” 

93 uczniów 

Świętokrzyski Dzień Siatkówki „ 

Siatkówka – od zabawy do wyprawy” 

89 uczniów 

Międzyklasowy Mini turniej piłki nożnej 

chłopców 

35 uczniów 

Mikołajkowy Turniej Sportowy  

SKS ( dziewczynki) IV-VI 20 uczniów 

Europejski Tydzień Sportu – Turniej 

Piłki Siatkowej 

18 uczniów 

Zespół Szkół w Solcu-Zdroju 

Samorządowe Gimnazjum              

w Solcu-Zdroju 

SKS  40 uczniów 

Halowy turniej piłki nożnej o puchar 

dyrektora piłki nożnej w Ratajach 

10 uczniów 

Halowy Turniej piłki nożnej o puchar 

dyrektora gimnazjum w Pacanowie – 

cykl 4 turniejów w Solcu-Zdroju, 

Oleśnicy, Pacanowie, Ratajach 

12 uczniów 

Świętokrzyski Dzień Badmintona 24 uczniów 

Świętokrzyski dzień Piłki Siatkowej 38 uczniów 

Mikołajkowy Bieg Przełajowy 20 uczniów 

Europejski Tydzień Sportu 140 uczniów 

Międzygminna Liga Badmintona – 4 

Turnieje: Stopnica, 2 w Solcu-Zdroju, 1 

w Pacanowie 

Drużynowo 3 miejsce 

Sparing Piłki Siatkowej Dziewcząt w 

Stopnicy 

10 uczniów 

VIII Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt  o 

Puchar Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Busku – Zdroju  

I miejsce 

VIII Turniej Piłki Siatkowej Dyrektora 

Szkół Informatyczno – Technicznych w 

Busku -Zdroju 

10 uczniów - I miejsce 

 Międzygminny Turniej Piłki Siatkowej 

dziewcząt w Stopnicy  

12 uczniów - I miejsce 

I Turniej Piłki Siatkowej o puchar 

Burmistrza Stopnicy  

12 uczniów - III miejsce 
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Międzypowiatowy Turniej Badmintona 

w Złotej Pińczowskiej 

10 uczniów 

Szkolny Turniej Piłki Siatkowej 

dziewcząt 

8 uczniów 

Mistrzostwa Gimnazjum w badmintonie 16 uczniów 

Zespół Publicznych Placówek 

Oświatowych w Zborowie 

 

Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym 8 uczniów 

Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o 

Puchar Marszałka woj. świętokrzyskiego 

Etap powiatowy – I miejsce 

Etap wojewódzki – V miejsce 

 

Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego 

Chłopców 

Etap powiatowy-I miejsce 

Półfinał wojewódzki  

-II miejsce,  

Międzygminny Turniej Piłki Siatkowej  o 

Puchar Dyrektora Szkoły w Zborowie 

II miejsce-dziewczęta 

I miejsce-chłopcy 

I Bieg Mikołajkowy w Solcu-Zdroju 8 uczniów 

Europejski Tydzień Sportu 150 uczniów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju. 

 

Od 2014 roku w Gminie realizowany jest projekt powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” 

adresowany do uczniów klas I - III szkół podstawowych. Projekt zakłada systematyczny udział dzieci 

w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, a głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej 

oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania i profilaktykę wad postawy. W projekcie 

uczestniczy 30 uczniów z klas I-III ze szkół podstawowych, a zajęcia odbywają się 1-2 razy w 

tygodniu. Gmina w ramach wkładu własnego zapewnia bezpłatny dowóz dzieci na pływalnię oraz 

drugiego opiekuna – wychowawcę. W maju wszystkie szkoły aktywnie biorą udział w „Europejskim 

Tygodniu Sportu dla Wszystkich”. Akcja ma na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz 

aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu oraz integracji rodzinnej. Szkoły 

z terenu Gminy Solec-Zdrój współpracują z licznymi instytucjami z naszego terenu: Policją, 

Ochotniczą Strażą Pożarną w Solcu-Zdroju, Urzędem Gminy w Solcu-Zdroju, Gminnym Centrum 

Kultury poprzez udział w licznych imprezach kulturalnych. 

 

Tabela 11: Olimpijczycy z terenu Gminy Solec-Zdrój 

 

Szkoła 

 

Olimpijczycy 

 

Stypendium Wójta 

Gminy za wyniki w 

nauce (liczba osób) 

Szkoła Podstawowa w 

Solcu - Zdroju 

- 1 osoba - Finalista  Wojewódzkiego Konkursu 

Humanistycznego, 

- 1 osoba - Finalista Diecezjalnego Konkursu 

Biblijnego 

7 

Samorządowe 

Gimnazjum w Solcu - 

Zdroju 

 - 1 osoba - Finalista  wojewódzkich konkursów 

przedmiotowych z języka angielskiego i chemii, 

- 1 osoba - Finalista konkursu przedmiotowego z 

geografii,  

- 1 osoba - II miejsce w Wojewódzkim Konkursie 

 „Scena dla Ciebie”- Kielce,  

 - 1 osoba - I miejsce w Wojewódzkim Konkursie  

„Scena dla Ciebie”- Kielce 

6 

Szkoła Podstawowa w 

Zborowie 

 
3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju. 
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Uczniowie biorą udział również w wielu konkursach muzycznych oraz plastycznych 

Konkursy muzyczne: 

3 osoby – soliści biorą udział w przeglądach muzycznych 

Konkursy plastyczne: 

1 osoba (kl.I) – Laureat Diecezjalnego Konkursu Plastycznego ,,Razem z Rodziną głoszę Ewangelię” 

1 osoba (kl.IV) – II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Kupuj z głową” 

1 osoba (kl.IV)– II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Czad i ogień. Obudź czujność” 

1 osoba (kl.III) – I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Mój świat jest EKO” 

1 osoba (kl.II) – III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Mój świat jest EKO” 

1 osoba (kl.V) - III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Stop! Nie wypalaj traw-chrońmy 

środowisko, chrońmy lasy" 

1 osoba (kl.III) - III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Bezpiecznie na wsi to podstawa 

- środki chemiczne to nie zabawa" 

 

Dożywianie dzieci  

Państwowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" nakłada na gminę obowiązek 

dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, zwłaszcza jeżeli chodzi o 

osoby z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. W tych 

placówkach, w których funkcjonują stołówki, dzieci i uczniowie objęci są programem dożywiania. 

Znacząca liczba wydawanych posiłków jest opłacana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Solcu-Zdroju. W ostatnim roku liczba dzieci które, otrzymują posiłek w placówkach szkolnych 

zwiększyła się o 19 dzieci. 

 

Tabela 11: Liczba uczniów dożywianych w szkole z terenu Gminy Solec-Zdrój 

 

Szkoła 

 

2014/2015 

 

2015/2016 

 

2016/2017 

 

2017/2018 

Szkoła Podstawowa w Solcu - Zdroju 106 129 98 121 

Samorządowe Gimnazjum  

w Solcu - Zdroju 
91 86 53 27 

Szkoła Filialna w Wełninie 15 25 35 23 

Szkoła Podstawowa w Zborowie 57 54 58 61 

Szkoła Filialna w Kikowie 14 18 15 8 

Razem 283 312 259 240 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju 

 
W roku szkolnym 2016/2017 dzieci w szkołach podstawowych objęte były programem 

„Szklanka mleka” a uczniowie klas I-III programem „Warzywa i owoce w szkole”. Wszystkie 

placówki oświatowe na terenie gminy Solec-Zdrój  zapewniły swoim uczniom posiłki w formie 

obiadów jednodaniowych korzystając z cateringu firmy zewnętrznej.  

 

Uczniom pochodzącym z rodzin mających trudną sytuację materialną wypłacane są stypendia 

socjalne. W przypadku zdarzeń losowych dotykających takie rodziny uczniowie 
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otrzymują zasiłki losowe. W roku szkolnym 2017/2018 stypendia szkolne otrzymało 45 uczniów. 

Należy zaznaczyć, że liczba osób ubiegających się o stypendia szkolne nieco zmalała względem roku  

szkolnego 2016/2017. 

Tabela 12: Liczba wypłacanych stypendiów i zasiłków szkolnych w latach szkolnych  

1014/2015 - 2017/2018 

Szkoła do której 

uczęszcza uczeń 

Stypendia Zasiłki losowe 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Szkoły 

podstawowe 
51 44 37 1 0 1 

Gimnazjum 

 
28 15 8 0 0 0 

Razem 79 59 45 1 0 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju 

 

Dowóz ucznia do miejsca edukacji 

Gmina zapewnia uczniom bezpłatny dowóz do szkoły, jeżeli ich droga z domu do szkoły 

przekracza określone przepisami kilometry. W roku szkolnym 2017/2018 do szkół na terenie 

Gminy Solec-Zdrój dowożonych było 326 dzieci i młodzieży (o 2 więcej niż w poprzednim 

roku). W trakcie przewozu dzieci mają zapewnioną wykwalifikowaną opiekę. Gmina co roku 

przeznacza około 230 00,00 zł na dowóz dzieci do szkół. 

 

Tabela 13: Liczba uczniów i dzieci dowożonych do szkoły w roku szkolnym  

2014/2015 - 2017/2018 

Szkoła 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Szkoła Podstawowa 

w Solcu - Zdroju 
87 85 88 120 

Samorządowe Gimnazjum 

w Solcu - Zdroju 
143 135 119 78 

Szkoła Filialna w Wełninie 18 18 19 12 

Szkoła Podstawowa w Zborowie 75 74 89 110 

Szkoła Filialna w Kikowie 10 12 9 6 

Razem 333 324 324 326 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju 

 

Wnioski: 

1. Przez trzy kolejne lata szkolne nastąpił wzrost liczby dzieci przebywających w przedszkolach na 

terenie gminy. 

2. Liczba uczniów w szkołach podstawowych uległa zwiększeniu,  

3. Liczba uczniów gimnazjum znacznie się zmniejszyła. 

4. W ostatnim latach zmniejsza się liczba dzieci objętych stypendiami szkolnymi. 

5. Gmina systematycznie wspiera uczniów mających trudną sytuację materialną. 

6. Placówki na terenie gminy zapewniają edukację uczniom z orzeczeniami  

o niepełnosprawności oraz nauczanie indywidualne. 

7. W ostatnim roku spadła liczba dzieci dożywianych na terenie gminy. 

8. Co roku gmina przeznacza około 230 00,00 zł na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy. 
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9. We wszystkich szkołach na terenie gminy istnieje potrzeba wsparcia ucznia zdolnego poprzez 

dodatkowe zajęcia rozwijające, wyjazdy edukacyjne, warsztaty pozaszkolne (np. wyjazdowe). 

10. We wszystkich placówkach istnieje potrzeba wsparcia ucznia z trudnościami w nauce w tym 

ucznia z niepełnosprawnościami. 

11. W placówkach przedszkolnych istnieje potrzeba wprowadzenia dodatkowych  zajęć.  

12. Spadek liczby uczniów może spowodować zmniejszenie liczby oddziałów, co wpłynie na 

zmniejszenie zatrudnienia kadry nauczycielskiej. 

 

4.3 Kadra oświatowa 

Kadra oświaty to kluczowy element zasobów kapitału intelektualnego gminy Solec-Zdrój. To jedna z 

grup, która będzie w istotnym stopniu decydowała o rozwoju  gminy. W placówkach prowadzonych 

przez gminę w roku szkolnym 2017/2018 było zatrudnionych 60 pracowników pedagogicznych. 

Wszyscy pracownicy pedagogiczni posiadali najwyższe kwalifikacje zawodowe tj. posiadali tytuł 

zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym.  

Stopień awansu zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Solec- Zdrój: 

- kontraktowy – 7osób 

- mianowany - 5 osób 

 - dyplomowanych – 48 osób. 

Nauczyciele z terenu gminy Solec-Zdrój ciągle podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje, jednak 

nadal istnieje duża potrzeba wsparcia ich w tym zakresie. Przede wszystkim należy przeszkolić 

nauczycieli pod kątem wykorzystania w systemie edukacji technologii informacyjno-komunikacyjnej. 

Należy również podnieść kompetencje w zakresie posługiwania się językami obcymi. W ostatnich 

latach stan zatrudnienia w szkołach i przedszkolach na terenie gminy uległ nieznacznemu wzrostowi.  

Poniższe tabele przedstawiają dane na temat kwalifikacji zawodowych kadry oświatowej oraz stanu 

zatrudnienia w poszczególnych placówkach w latach 2016-2017 

 

Tabela 14  Kwalifikacje kadry pedagogicznej w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Solec- Zdrój  

Placówka 

Kwalifikacje nauczycieli Stopień awansu zawodowego 
Stopień nauk. 

doktora magistra z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

Tytuł licencja 

ta z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

Dyplom 

ukończ. kol. 

nauczycielski

ego, kol. jęz. 

Pozostałe 

kwalifikuj 

cje 

 

Stażysta 

 

kontrakt

owy 

 

mianow

any 

 

dyplom

owany 

Szkoła 

Podstawowa w 

Solcu - Zdroju 

16 - - - - 3 1 12 

Szkoła Filialna 

w Wełninie 

3 - - - - - - 3 

Szkoła 

Podstawowa w 

Zborowie 

18     1  17 

Szkoła Filialna 

w Kikowie 

2       2 
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Samorządowe 

Gimnazjum w 

Solcu - Zdroju 

17 - - - - 3 3 11 

Samorządowe 

Przedszkole w 

Solcu - Zdroju 

3 - - - -  1 2 

Punkt 

Przedszkolny w 

Zborowie 

1       1 

Źródło: Urząd Gminy Solec-Zdrój 
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Tabela 15: Stan zatrudnienia w placówkach oświatowych na terenie gminy Solec-Zdrój  

L

p 
Placówka 

Zatrudnienie 2014/2015 Zatrudnienie 2015/2016 Zatrudnienie 2016/2017 

O
g
ó
łe

m
 

N
a
u

cz
y
ci

el
e 

P
ra

co
w

n
ic

y
 

a
d

m
in

is
tr

a
cj

i 

P
ra

co
w

n
ic

y
 

o
b

sł
u

g
i 

O
g
ó
łe

m
 

N
a
u

cz
y
ci

el
e 

P
ra

co
w

n
ic

y
 

a
d

m
in

is
tr

a
cj

i 

P
ra

co
w

n
ic

y
 

o
b

sł
u

g
i 

O
g
ó
łe

m
 

N
a
u

cz
y
ci

el
e 

P
ra

co
w

n
ic

y
 

a
d

m
in

is
tr

a
cj

i 

P
ra

co
w

n
ic

y
 

o
b

sł
u

g
i 

1 
Samorządowe Przedszkole w 

Solcu-Zdroju 
4 2 0 2 4 2 0 2 4 2 0 2 

2 Punkt Przedszkolny w Zborowie 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

Przedszkola 5 3 0 2 5 3 0 2 5 3 0 2 

1 
Szkoła Podstawowa w Solcu-

Zdroju z Filią w Wełninie 
23,64 18,14 1 4,5 22,46 17,63 0,75 3,5 22,18 17,93 0,75 3,5 

2 
Szkoła Podstawowa w Zborowie z 

Filia w Kikowie 
22,4 16,4 1 5 22,13 16,13 1 5 21,35 15,35 1 5 

Szkoły podstawowe 46,04 34,54 2 9,5 44,59 33,76 1,75 8,5 43,53 33,28 1,75 8,5 

1 
Samorządowe Gimnazjum w 

Solcu-Zdroju 
22,17 15,67 2 4,5 21,96 16,04 2 4,5 22,31 15,81 2 4,5 

Gimnazja 22,17 15,67 2 4,5 21,96 16,04 2 4,5 22,31 15,81 2 4,5 

Razem 73,21 53,21 4 16 71,55 52,8 3,75 15 70,84 52,09 3,75 15 

Źródło: Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Solec-Zdrój za rok szkolny 2014/2015- 2016/2017 
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Nauczyciele co roku uczestniczą w różnych formach doskonalenia lub dokształcania 

zawodowego, prowadzą samokształcenie, niektórzy uzupełniają wykształcenie.  

W roku szkolnym 2016/2017 nauczyciele uczestniczyli w: 

• szkoleniach rad pedagogicznych 

• seminariach, konferencjach i w zajęciach uzupełniających wykształcenie, 

• szkoleniach wynikających z programów rządowych, 

• studiach podyplomowych, 

• kursach doskonalących, 

• kursach kwalifikacyjnych. 

 

W roku szkolnym 2014/2015 nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach rad pedagogicznych - odbyło 

się 7 szkoleń Rady Pedagogicznej gdzie przedstawiono i omówiono 10 zagadnień:  

 ,,Analiza i wykorzystanie wyników diagnozy przedszkolnej" , 

 „Rola komunikacji w życiu dziecka – zaburzenia”, 

 „ Dialog i spotkanie w szkole” – jak rozmawiać z uczniem, 

 „Rodziny patologiczne i dysfunkcje”,  

 ,,Uzależnienia i ich konsekwencje społeczne", 

 ,,Narkotyki-przepisy karne",  

 ,,Otyłość- przyczyny, konsekwencje",  

 ,,Socjalizacja dzieci i młodzieży w małych grupach",  

 „Jak efektywnie współpracować z rodzicami",  

 ,,Umiejętność radzenia sobie ze stresem". 

 

Spotkania służyły doskonaleniu posiadanych i nabywaniu nowych kompetencji, upowszechnieniu i 

wdrażaniu nowych idei w kształceniu i wychowaniu, zacieśnianiu współpracy Rady Pedagogicznej w 

celu podnoszenia jakości pracy szkoły.  

Na realizacje tego zadania w roku szkolnym 2014/2015 przeznaczono kwotę 10 695,25 zł  w  

roku szkolnym 2016/2017 kwotę 9.473,40 zł w roku szkolnym 2015/2016 kwotę 9.287,68 zł. 

 

Wnioski: 

1. Wszyscy zatrudnieni nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie  

z przygotowaniem pedagogicznym.  

2. Stopień nauczyciela dyplomowanego posiada ok. 80% zatrudnionych nauczycieli. 

3. Względem roku szkolnego 2014/2015 liczba nauczycieli spadła o 2,37 etatu. 

4. Względem roku szkolnego 2014/2015 liczba osób pracujących w administracji  

i obsłudze szkół uległa zmniejszeniu  (1 osoba). 

5. Należy wzmocnić umiejętności posługiwania się i wykorzystania w procesie kształcenia 

technologii TIK. 

6. Należy rozwijać/wzmacniać wśród nauczycieli umiejętności posługiwania się językami 

obcymi. 

7. Należy wspierać rozwój formalny oraz poza formalny kadry pedagogicznej. 
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4.4 Baza lokalowa 

Przedszkola, szkoły i gimnazja dysponują budynkami o różnym wieku, wszystkie użytkowane przez 

placówki oświatowe budynki wymagają przeprowadzenia podstawowych prac modernizacyjnych, 

wszystkie obiekty wymagają termomodernizacji. W ostatnich latach dzięki unijnym funduszom 

dokonano remontów i modernizacji wielu budynków oświatowych oraz realizowano szereg projektów, 

które wpłynęły na zwiększenie oraz unowocześnienie bazy dydaktycznej. Nadal jednak baza lokalowa 

oraz wyposażenie placówek wymaga znacznych nakładów.  

 

Charakterystyka bazy poszczególnych szkół 

Stan bazy dydaktycznej szkół oraz przedszkoli na terenie gminy należy określić jako 

zadowalający. Nie oznacza to jednak, że w najbliższych latach baza ta nie będzie rozbudowywana i 

doposażona. Aby uczniowie szkół oraz przedszkoli z terenu gminy Solec-Zdrój mieli zapewniony 

równy start istnieje potrzeba ciągłego doposażenia oraz unowocześnienia bazy dydaktycznej. Poniżej 

przedstawiamy tabele przedstawiające szczegółowe dane na temat zaplecza jakim dysponują 

poszczególne placówki oraz potrzeby z jakimi się borykają. 

 

Tabela 16: Stan bazy-  Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju 

Liczba sal lekcyjnych 10 

Wyposażenie sali komputerowej 10 komputerów 

Wyposażenie sali gimnastycznej Wyposażenie w pomoce dydaktyczne  

Sala multimedialna 3 tablice interaktywne, 3 monitory multimedialne 

Stołówka TAK 

Biblioteka - 

Sala gimnastyczna TAK 

Boisko - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Szkół w Solcu - Zdroju  

 

POTRZEBY  

Szkoła posiada przestarzały sprzęt komputerowy, który wymaga natychmiastowego odnowienia i 

uzupełnienia. Nowoczesny sprzęt multimedialny, komputerowy jest niezbędny. Komputery w szkole 

przydają się nie tylko na lekcjach informatyki. Przydają się one również poza zajęciami. Dzięki 

komputerom można zorganizować ciekawe lekcje z zastosowaniem nauczania przez Internet. E-

learning jest dziś nie tylko modny, ale również wygodny, zwłaszcza przy dużej ilości uczniów. Tego 

typu platformy pozwalają na efektywną i ciekawą naukę. Można zorganizować młodym ludziom 

interesujące lekcje języków obcych czy każdego innego przedmiotu z zastosowaniem nowoczesnych 

narzędzi e-learning.  Do szkoły podstawowej w Solcu-Zdroju istnieje potrzeba zakupu m.in.: tablic 

interaktywnych, komputerów, kserokopiarek, sprzętu multimedialnego, sprzętu nagłaśniającego. 

Część pomocy dydaktycznych, na których pracują nauczyciele jest zniszczona i należałoby je 

wymienić (m.in. zakupić pomoce do zajęć matematycznych, przyrodniczych i sportowych). W celu 

zapewnienia warunków dla rozwoju fizycznego dzieci wskazane byłoby zainstalowanie elementów 

siłowni na hali sportowej w Solcu-Zdroju. Ponadto istnieje potrzeba modernizacji boiska 

zewnętrznego wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną oraz siłowni napowietrznej. Istnieje konieczność 

wyposażenia placówki w monitoring. Budynek szkoły wymaga remontu. 
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Tabela 17: Stan bazy- Samorządowe Przedszkole w Solcu-Zdroju 

Liczba sal lekcyjnych 3 

Wyposażenie sali komputerowej - 

Wyposażenie sali gimnastycznej - 

Sala multimedialna - 

Stołówka TAK  

Biblioteka - 

Sala gimnastyczna - 

Boisko - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Szkół w Solcu - Zdroju  

 

POTRZEBY 

Do placówki należy zakupić m.in. tablicę interaktywna, rzutniki oraz pomoce interaktywne, które 

umożliwią wprowadzenie nowych ciekawych form nauki. Komputer jest nowoczesnym narzędziem 

edukacyjnym o szerokich możliwościach zastosowań. I tak też powinien być wykorzystywany w 

pracy z małymi dziećmi, które właśnie w pierwszych latach swojego życia posiadają  naturalną 

skłonność do chłonięcia olbrzymich ilości informacji. Komputer ułatwia naukę. Edukacja poprzez 

zabawę jest jednym z ważniejszych argumentów dla zastosowania komputera w pracy z małym 

dzieckiem. Ponadto potrzebna jest rozbudowa placu zabaw i dostosowanie nawierzchni do wymogów 

bezpieczeństwa. Budowa placu edukacyjnego przy przedszkolu byłaby alternatywą do organizacji 

zajęć. 

 

Tabela 18: Stan bazy - Samorządowe Gimnazjum w Solcu - Zdroju 

Liczba sal lekcyjnych 7 

Wyposażenie sali komputerowej TAK 10 stanowisk 

Wyposażenie sali gimnastycznej - 

Sala multimedialna 1 tablica interaktywna 

Stołówka TAK 

Biblioteka TAK 

Sala gimnastyczna - 

Boisko TAK 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespół Szkół w Solcu –Zdroju  

 

POTRZEBY 

Do najważniejszych potrzeb należy zaliczyć wymianę i uzupełnienie sprzętu komputerowego, który 

jest przestarzały i uniemożliwia korzystanie z szybkiego internetu i najnowszego oprogramowania. 

Nowoczesny sprzęt multimedialny, komputerowy jest niezbędny (m.in. komputery, tablice 

interaktywne, kserokopiarki, sprzęt nagłaśniający). Część pomocy  dydaktycznych, na których pracują 

nauczyciele jest zniszczona i należałoby je wymienić (m.in. zakupić pomoce do zajęć językowych, 

matematycznych, przyrodniczych i sportowych). Budynek gimnazjum należy wyremontować. 
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Tabela 19: Stan bazy – Szkoła Filialna w Wełninie 

Liczba sal lekcyjnych 3 

Wyposażenie sali komputerowej - 

Wyposażenie sali gimnastycznej - 

Sala multimedialna - 

Stołówka - 

Biblioteka - 

Sala gimnastyczna TAK 

Boisko TAK 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespół Szkół w Solcu –Zdroju  

 

POTRZEBY 

Do placówki należy zakupić nowoczesny sprzęt multimedialny, który umożliwi szersze zastosowanie 

technologii TIK w procesie nauczania. Należy utworzyć i wyposażyć pracownię komputerową oraz 

doposażyć placówkę w nowoczesne pomoce dydaktyczne m.in. tablice interaktywne, kserokopiarki, 

sprzęt audiowizualny. 

 

Tabela 20: Stan bazy - Szkoła Podstawowa w Zborowie 

Liczba sal lekcyjnych 9 

Wyposażenie sali komputerowej 17 stanowisk komputerowych, laptop, 

projektor, drukarka 

Wyposażenie sali gimnastycznej skrzynia, odskocznia, stojaki do skoku wzwyż, 

piłki, materace 

Sala multimedialna TAK 1 

Stołówka TAK 1 

Biblioteka TAK 1 

Sala gimnastyczna TAK 1 

Boisko TAK 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych 

 w Zborowie  

POTRZEBY 

W szkole należy wymienić sprzęt komputerowy, który umożliwi prowadzenie zajęć w sposób ciekawy 

i różnorodny (komputery, tablice interaktywne, urządzenie wielofunkcyjne, telewizor, itp.).  Część 

pomocy dydaktycznych m.in. do matematyki, języków należy wymienić/wzbogacić. Zakup zestawu 

komputerowego dla najmłodszych w zakresie podstaw matematyki, języka angielskiego oraz 

logicznego myślenia, pozwoli na wprowadzenie nowości i zabawy, urozmaici i uatrakcyjni 

zdobywanie nowych umiejętności. Korzystanie z komputerów w nauczaniu początkowym przygotuje 

dzieci do wejścia w "świat cyfrowy". Doposażenia wymaga również sala gimnastyczna, bramki, 

nagłośnienie sali. Montaż monitoringu zapewniłoby bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w placówce. 

Modernizacji wymaga tez boisko. 
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Tabela 21: Stan bazy - Szkoła Filialna w Kikowie 

Liczba sal lekcyjnych 3 

Wyposażenie sali komputerowej - 

Wyposażenie sali gimnastycznej skrzynia materace 

Sala multimedialna - 

Stołówka - 

Biblioteka - 

Sala gimnastyczna TAK  

Boisko - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych 

 w Zborowie  

 

POTRZEBY 

Szkoła posiada salę gimnastyczną oraz boisko natomiast brakuje podstawowego sprzętu sportowego 

(lub jest on mocno wyeksploatowany). W najbliższym czasie należałoby zakupić m.in. materace 

gimnastyczne, bramki do piłki halowej. Szkołę należy wyposażyć również w sprzęt komputerowy, 

który umożliwi prowadzenie zajęć w sposób ciekawy i różnorodny (komputery, tablice interaktywne, 

urządzenie wielofunkcyjne itp.). Część pomocy dydaktycznych m.in. do matematyki, języków należy 

wymienić/wzbogacić. 

 

Tabela 22: Stan bazy - Punkt Przedszkolny w Zborowie 

Liczba sal lekcyjnych 1 

Wyposażenie sali komputerowej - 

Wyposażenie sali gimnastycznej - 

Sala multimedialna - 

Stołówka - 

Biblioteka - 

Sala gimnastyczna -  

Boisko - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych 

 w Zborowie  

 

POTRZEBY 

Do placówki należy zakupić m.in. tablicę interaktywna, sprzęt audiowizualny które umożliwią 

wprowadzenie nowych ciekawych form nauki. Należy również zakupić pomoce m.in. zestaw 

Kidssmart. Jest to zestaw komputerowy  zaprojektowany specjalnie dla dzieci w wieku 3-7 lat wraz z 

oprogramowaniem edukacyjnym. Zestaw wzbogaci zasoby dydaktyczne m. in. w zakresie podstaw 

matematyki, przyrody, logicznego myślenia, muzyki a ponadto, poprzez wprowadzenie elementów 

nowości i zabawy, urozmaica i uatrakcyjnia zdobywanie nowych umiejętności. 
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STAN TECHNICZNY PLACÓWEK 

Szkoła Filialna w Wełninie 

Budynek szkoły wymaga bardzo dużego nakładu pracy i funduszy: 

 należy przeprowadzić termomodernizację, 

 wymienić stolarkę okienna i drzwiową, 

 odnowić sale lekcyjne i korytarze– pomalować, wymienić gumoleum wraz z listwami,  

 zakupić nowe stoliki, ławki, szafki, 

 odnowić łazienki,  

 modernizacji wymaga również instalacja elektryczna i gazowa (wymiana pieca i grzejników). 

 

Szkoła Podstawowa w Solcu – Zdroju 

Budynek szkoły należy wyremontować oraz poddać termomodernizacji. Podstawowy zakres prac: 

 wymiana wykładzin (linoleum) na korytarzu I piętra i parteru,  

 wymiana wszystkich drzwi i futryn,  

 wymiana okien, 

  malowanie sal i korytarzy, 

 zerwanie boazerii na korytarzach,  

 remont archiwum szkolnego,  

 wymiana gumoleum wraz z listwami w salach lekcyjnych,  

 wymiana wykładziny w kąciku zabaw,  

 remont klatki schodowej wewnątrz budynku,  

 wymiana mebli w salach lekcyjnych, 

 remont części piwnicznej w której znajduje się kuchnia, stołówka i część socjalna dla 

pracowników, 

 należy urządzić parking oraz przygotowanie miejsca do spotkań integracyjno- rekreacyjnych 

(altana, grill, miejsce pod ognisko). 

 organizacja placu edukacyjnego - odpowiedni wybór gier, pomocy dydaktycznych, czy 

sprzętu do zabawy to podstawa w planowaniu rozsądnych zabaw na świeżym powietrzu.  

Tego typu sprzęty umilą dzieciom czas i wpłyną na pozytywny rozwój ich kreatywności i 

zdolności analitycznych. Boisko wielofunkcyjne z bieżnią (do gry w piłkę nożną, 

koszykówkę, piłkę ręczną, piłkę siatkową z dwutorową bieżnią lekkoatletyczną zakończoną 

skocznią w dal wraz z ogrodzeniem i piłko chwytami) umożliwi przeprowadzenie nowych, 

interesujących zajęć z innych dyscyplin sportowych niż piłka nożna i koszykówka. Przez to 

rozwijane będą nowe zainteresowania wśród uczniów. Boisko stanie sie również centrum 

rekreacyjnym dla mieszkańców miejscowości. 

 

Samorządowe Gimnazjum 

Budynek należy poddać modernizacji m.in.  

 wyremontować schody wejściowe oraz korytarze, 

 wyremontować sale lekcyjne,  

 odmalować i wymienić  gumoleum wraz z listwami,  

 wymiany drzwi w kuchni, 

 należy wymienić stare nieszczelne okna dachowe w pracowniach: biologicznej, geograficznej, 

informatycznej i bibliotece szkolnej, 

 ogrodzić boisko znajdujące się obok szkoły, 
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 dokonać czyszczenia elewacji zewnętrznej na gimnazjum i szkole podstawowej. 

 odnowienia wymaga również szatnia. 

 

Samorządowe Przedszkole - remont schodów wejściowych, budowa placu edukacyjnego. 

 

Szkoła Podstawowa w Zborowie 

 Budynek należy poddać termomodernizacji m.in.: 

 wymienić piec c/o i grzejniki, 

 wykonać ocieplenie i elewację nowej części szkoły, 

 wykonać zadaszenie budynków na istniejącym stropodachu.  

 Wewnątrz: 

 oddzielić Przedszkole od reszty szkoły przegrodą ognioodporną, 

 wykonać nową łazienkę i wyremontować istniejące, 

 wymienić wykładziny podłogowe w całej szkole, 

 pomalować sale i korytarze, 

 wyremontować klatki schodowe, 

 wymienić meble szkolne. 

 Na zewnątrz: 

 wyłożyć kostką brukową chodniki wokół szkoły i parkingi, 

 wyremontować wejścia do szkoły, 

 wykonać nowe ogrodzenie wokół placu szkolnego, 

 wykonać boisko do piłki nożnej z bieżnią wokół  i skocznią do skoku w dal. 

 

Szkoła Filialna w Kikowie  

Budynek należy poddać termomodernizacji m.in.: 

 wymienić piec c/o i grzejniki, 

 wykonać ocieplenie i elewację nowej części szkoły, 

 wymienić stolarkę drzwiową i okienną, 

 wykonać zadaszenia budynków na istniejącym stropodachu, 

 wyłożyć kostką brukową dojazd do szkoły. 

Wewnątrz: 

 wykonać remont łazienek, 

 wymienić wykładziny podłogowe w całej szkole, 

 pomalować sale, salę gimnastyczną i korytarze. 

 

Gmina systematycznie przeprowadzała w placówkach bieżące remonty zapewniając  

w ten sposób podstawowe warunki do ich funkcjonowania oraz w miarę  możliwości doposaża szkoły. 

Poniższa tabela przedstawia wykaz projektów dotyczących edukacji zrealizowanych na terenie gminy 

Solec-Zdrój na przestrzeni kilku ostatnich lat. 
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Tabela 23: Wykaz projektów realizowanych na terenie Gminy Solec-Zdrój    

z obszaru edukacji 

L.p. Beneficjent/ Nazwa projektu Okres 

realizacji 

Wartość 

projektów 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty 

1. „ Indywidualizacja procesu 

nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III w Gminie 

Solec- Zdrój” 

2011-2012 64.900 Dzieci miały okazję wyrównywania szans 

edukacyjnych. 

2. Partnerski Projekt Współpracy 

Szkół Comenius  

2005-2008 13.970 euro Współpraca ze szkołami w Wielkiej Brytanii, 

Niemczech, Hiszpanii 

3. „Lepsza przyszłość” 2008-2010 89.167 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z 

grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

4. „Szkoła marzeń” 2005-2006 88.000 Projekt zwiększający szanse edukacyjne i 

życiowe uczniów ze szkół wiejskich 

5. „ Bo w przedszkolu jest nas 

wiele, bo w przedszkolu 

najweselej” 

2008-2010 200.026 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z 

grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

6. Nasze przedszkole – szansą dla 

naszych dzieci 

2009-2011 257.594 Utworzenie punktu przedszkolnego w Zespole 

Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie 

7. „ Pierwsze uczniowskie 

doświadczenia drogą do 

wiedzy” 

2009-2011  Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z 

wykorzystaniem otrzymanych pomocy 

dydaktycznych 

8. „Akademia równych szans” 2009-2011 138.649 Warsztaty pozalekcyjne pozaszkolne w zakresie 

znajomości języka obcego, wiedzy 

matematycznej i informatycznej 

10.  Równać szanse – „ Wiesz, co 

jesz” 

2010 7000 Warsztaty pozalekcyjne w zakresie chemii 

żywieniowej, wizyta w sanepidzie 

11. Równać szanse „ Jestem 

coolturalny w szkole” 

2010 7000 Warsztaty pozalekcyjne – savoir vivre 

12.  Soleckie laboratorium 

chemiczne 

2010 7000 Warsztaty, wizyty w oczyszczalni ścieków, 

piekarni, mleczarni 

13. „ Tropem figur i kapliczek 2009 7000 Wydanie broszur dotyczących figur i kapliczek 

na terenie Gminy Solec- Zdrój 

14. Hala sportowa przy 

Gimnazjum w Solcu-Zdroju 

2007-2013 5.724.747 Wybudowanie hali sportowej w Solcu-Zdroju 

15. Boisko wielofunkcyjne 

ogólnodostępne w Zborowie 

2009 310.016 Budowa boiska sportowego dla mieszkańców 

gminy 

16. „Umiem pływać” 2014-2018  Nauka pływania dzieci z klas I-III 

17. „Pracownia edukacji 

ekologicznej i przyrodniczej w 

szkole podstawowej 

2017 25000 Wyposażenie pracowni ekologicznej w pomoce 

dydaktyczne oraz meble 

18 „Aktywna tablica” 2017 34796 Wyposażenie szkół w monitory interaktywne 

wraz z OPS i oprogramowaniem oraz tablice 

interaktywne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju 
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Wnioski:  

1. Gmina systematycznie przeprowadzała w placówkach bieżące remonty zapewniając  

w ten sposób podstawowe warunki do ich funkcjonowania. 

2. W Szkole Podstawowej w Zborowie, Solcu- Zdroju oraz Szkole Filialnej w Kikowie i Wełninie  

należy dokonać prac termomodernizacyjnych (m.in. wymienić stolarkę okienną i drzwiową, 

instalacje centralnego ogrzewania) 

3. We wszystkich placówkach należy dokonać prac modernizacyjnych takich jak malowanie sal 

lekcyjnych, korytarzy, odnowienie łazienek itp. 

4. Do wszystkich placówek należy zakupić nowe wyposażenie  (ławki, krzesła oraz meble). 

5. Sprzęt komputerowy oraz multimedialny znajdujący się we wszystkich placówkach jest 

wyeksploatowany i należy go niezwłocznie wymienić. 

6. Wszystkie szkoły należy doposażyć w pomoce dydaktyczne (m.in. do matematyki, przyrody, 

języków obcych). 

7. Do placówek przedszkolnych należy zakupić dodatkowe pomoce w tym sprzęt komputerowy i 

multimedialny. 

8. W placówkach gdzie mieszczą się biblioteki i kuchnie/stołówki  należy je doposażyć. 

9. Ze względu na zły stan techniczny komputerów oraz sprzętu multimedialnego  

technologia TIK do nauczania w szkołach  wykorzystywana jest w ograniczonym zakresie. 

10. Zaadoptowanie części budynku szkoły w Solcu – Zdroju na potrzeby rozbudowy przedszkola. 

11. We wszystkich placówkach należy wymienić oświetlenie na energooszczędne. 

12. Wykonanie modernizacji boisk zewnętrznych wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną w Solcu-

Zdroju oraz Zborowie oraz budowa siłowni zewnętrznych. 

13. Rozbudowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkół w Solcu - Zdroju i dostosowanie 

nawierzchni do wymogów bezpieczeństwa. 

14. Sale gimnastyczne w szkołach należy doposażyć m. in. na hali sportowej w Solcu-Zdroju 

zainstalować siłownię wewnętrzną. 
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4.5 Efektywność nauczania3 

Gmina Solec-Zdrój jest organem prowadzącym zarówno dla szkół podstawowych, jak  

i gimnazjów. Jednym ze wskaźników efektywności nauczania są wyniki egzaminów zewnętrznych.  

W roku 2016 sprawdzian po raz drugi przeprowadzony był w nowej formule. Część pierwsza – język 

polski i matematyka, część druga – język angielski. Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej 

zawierał 27 zadań, w tym 13 z języka polskiego (11 zamkniętych i 2 otwarte) i 14 z matematyki (11 

zamkniętych i 3 otwarte).  

Wśród zadań zamkniętych występowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń 

wybierał jedną z podanych odpowiedzi zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. 

Podstawę zadań zamkniętych z języka polskiego stanowił tekst nieliteracki Kakao oraz wiersz 

Jarzębina Leopolda Staffa. Zadania otwarte sprawdzające umiejętność tworzenia tekstu polegały na 

napisaniu ogłoszenia i kartki z pamiętnika. 

Z zakresu matematyki dominowały zadania osadzone w kontekście praktycznym. Znaczną 

grupę spośród nich stanowiły zadania sprawdzające umiejętność wykorzystania i tworzenia informacji 

oraz zadania geometryczne.  

Zadania otwarte wymagały od ucznia samodzielnego sformułowania rozwiązania. 

Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów, w tym 20 punktów z 

języka polskiego i 20 punktów z matematyki. 

Arkusz z języka angielskiego składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wielokrotnego 

wyboru, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w 11 wiązek. Zadania sprawdzały 

wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu 

edukacyjnego w czterech obszarach: rozumienie ze słuchu (15 zadań), rozumienie tekstów pisanych 

(11 zadań), znajomość funkcji językowych (8 zadań) oraz znajomość środków językowych (6 zadań) 

(Opracowanie: Sprawozdanie ze sprawdzianu 2016, OKE Łódź) 

W roku 2016 statystyczny uczeń szkoły podstawowej w Gminie Solec-Zdrój zdobył na 

sprawdzianie z części I (język polski – matematyka) 55,2 % punktów możliwych do uzyskania, w  

powiecie buskim 58,5 %, w województwie świętokrzyskim 61,5 %, w kraju 63 % natomiast z części II  

j. angielski w gminie 62,3 % , w  powiecie buskim 65,4 %, w województwie świętokrzyskim 69 % a w 

kraju 71 %. 

Wyniki sprawdzianu młodzieży klas VI szkół podstawowych uczęszczającej do szkół prowadzonych 

przez Gminę Solec-Zdrój w roku szkolnym 2015/2016 na tle województwa świętokrzyskiego i 

powiatu buskiego prezentują poniższe zestawienia. 

 

Tabela 24: Wyniki szkół podstawowych ze sprawdzianu przeprowadzonego w roku 

szkolnym 2015/2016 
 

Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju 

 Wynik szkoły gmina powiat województwo kraj 

Część I 60,2 55,2 58,5 61,5 63 

j. polski 74,8 67,4 68,5 70 71 

matematyka 45,6 43,0 48,5 53 54 

Część II                

(j. angielski) 
69,8 62,3 65,4 69 71 

                                                 
3 Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Solec-Zdrój za rok szkolny 2014/2015 
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Szkoła Podstawowa w Zborowie 

 Wynik szkoły gmina powiat województwo kraj 

Część I 47,0 55,2 58,5 61,5 63 

j. polski 55,3 67,4 68,5 70 71 

matematyka 38,8 43,0 48,5 53 54 

Część II                

(j. angielski) 
50,2 62,3 65,4 69 71 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi 

 

Tabela 25: Wyniki szkół podstawowych ze sprawdzianu przeprowadzonego w roku 

szkolnym 2015/2016 

 

 

Zespół analizujący wyniki sprawdzianu ustalił następujące wnioski do dalszej pracy: 

– zwrócić większą uwagę na analizę i interpretację tekstów poetyckich oraz odczytywanie 

wymowy utworów, 

– więcej lekcji poświęcić na ortografię i interpunkcję, 

– doskonalić redagowanie krótkich form wypowiedzi, 

– więcej godzin poświęcić na rozwiązywanie zadań z geometrii, 

– doskonalić działania na liczbach, 

– na lekcjach j. angielskiego ćwiczyć umiejętność rozumienia różnych typów tekstów pisanych, 

– na wszystkich lekcjach odczytywać informacje przedstawione na diagramach oraz ich 

interpretację. 

 

Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na nowych 

zasadach:  Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu: języka polskiego oraz zadań z 

zakresu: historii i wiedzy o społeczeństwie.  Część matematyczno-przyrodnicza składa się z 

zadań z zakresu: matematyki oraz zadań  z zakresu: przedmiotów przyrodniczych: biologii, 

chemii, fizyki i geografii.  W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista 

dokonuje wyboru jednego języka, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu 

obowiązkowego. 
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Egzamin gimnazjalny w 2017 roku, podobnie jak w latach ubiegłych składał się z trzech 

części. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka 

polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej – 

odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, 

fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestawy zadań z języka 

obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym 

i rozszerzonym.  

 

Tabela 26: Wyniki szkół gimnazjalnych Gminy Solec- Zdrój w roku szkolnym 2016/2017 

 

Tabela 27: Wyniki szkół gimnazjalnych ze sprawdzianu przeprowadzonego w roku 

szkolnym 2015/2016 na terenie gminy Solec-Zdrój 
 

Szkoła Egzamin 

W szkole 

G
m

in
ie
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ju
 

Liczba 

zdających 
Wyniki egzaminów w % punktów 

Samorządowe 

Gimnazjum w Solcu-

Zdroju 

Język polski 55 63 63 69 69 69 

Historia  

i WOS 
55 51 51 56 56 56 

Matematyka 55 42 42 48 48 49 
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Przedmioty 

przyrodnicze 
55 50 50 52 52 51 

Język angielski PP 30 45 45 61 63 64 

Język angielski PR 29 20 20 39 43 45 

Język niemiecki PP 25 64 64 61 58 57 

  Język niemiecki PR 25 32 32 31 51 44 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi  

 

W roku szkolnym 2016/2017 do egzaminu przystąpiło 50 uczniów. Wyniki tegorocznego 

egzaminu gimnazjalnego znajdują się poniżej średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. 

Egzamin wskazał umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej. W części 

humanistycznej z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadania sprawdzające 

funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej, a z historii i wiedzy o 

społeczeństwie zadanie dotyczące chronologii historycznej. Z matematyki najtrudniejsze okazało się 

zadanie geometryczne, wymagające analizy informacji zawartych w jego treści oraz skorzystania z 

własności kątów wierzchołkowych i przyległych, a z fizyki – zadanie dotyczące zastosowania do 

obliczeń związku między masą, gęstością i objętością ciała stałego. W trzeciej części egzaminu na 

poziomie podstawowym uczniom zdającym język angielski największą trudność sprawiły zadania 

sprawdzające rozumienie tekstów pisanych. W przypadku egzaminu z języka niemieckiego na 

poziomie podstawowym najtrudniejsze dla gimnazjalistów okazały się zadania sprawdzające 

znajomość środków językowych. Informacja dotycząca słabszych stron uczniów bez wątpienia będzie 

dla nauczycieli cenną wskazówką na temat zagadnień, którym należy poświęcić więcej uwagi w pracy 

z kolejnymi rocznikami gimnazjalistów. Służyć temu może analiza wyników poszczególnych zadań 

dokonywana przez zespoły nauczycielskie danej grupy przedmiotów w szkole. (Opracowanie:  

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2017 r. OKE Łódź. Województwo 

świętokrzyskie) 

Zespół analizujący wyniki egzaminu ustalił następujące wnioski do dalszej pracy: 

Język polski: 

 doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem różnych tekstów kultury,  

 ćwiczyć umiejętność tworzenia własnych tekstów w formach przewidzianych w podstawie 

programowej, 

 doskonalić sprawność językową i umiejętność trafnego wyboru środków językowych stosowanych 

do danych wypowiedzi, 

 wypracować u  uczniów nawyk starannego redagowania własnych wypowiedzi. 

Historia: 

 kształcić umiejętność historyczną nie tylko w oparciu o treści związane z historią polityczną  i 

gospodarczą, ale także historią kultury, 

 ćwiczyć umiejętność chronologii historycznej i umiejscowienia wydarzeń w epokach 

historycznych, 

 pracować ze źródłami ikonograficznymi. 

Matematyka: 

 kształtować wyobraźnię przestrzenną  poprzez wykonywanie różnorodnych modeli brył, 

budowanie figur przestrzennych, identyfikowanie kształtu brył na podstawie ich siatek, 

 rozwiązywać zadania na uzasadnienie i argumentację, 

 rozwiązywać zadania, w których problem jest zdefiniowany w nietypowy sposób. 

Język angielski: 

 zwracać uwagę na konieczność uważnego czytania poleceń, zwłaszcza w 
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zadaniach sprawdzających znajomość środków językowych, 

 zwracać uwagę w wypowiedziach pisemnych na precyzyjny dobór słownictwa i struktur 

gramatycznych, 

 zwracać uwagę na zwroty charakterystyczne dla danego tematu, na odmienność sposobu ich 

funkcjonowania w języku polskim oraz w języku obcym. 

Przyroda: 

 należy rozwiązywać zadania z bogatą i urozmaiconą szatą graficzną, tak aby wdrażać uczniów do 

posługiwania się nabytą wiedzą i umiejętnościami, 

 położyć nacisk na wykorzystywanie tekstów popularno – naukowych, informacji z prasy czy 

Internetu, które będą stawiać uczniów w nowych sytuacjach zadaniowych, 

 wdrażać uczniów do samodzielnego wykonywania doświadczeń biologicznych, chemicznych, 

fizycznych, pomiarów geograficznych wymagających logicznego myślenia. 

 

Nauczyciele wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców poprzez organizację zajęć 

dodatkowych. We wszystkich placówkach organizowane są zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające. 

Należy jednak zaznaczyć iż nadal istnieje duża potrzeba wsparcia uczniów poprzez organizację 

dodatkowych zajęć/wyjazdów edukacyjnych itp. 

 

Zajęcia dodatkowe w szkołach: 

 Szkoła Podstawowa w Zborowie  

 Szkolny Klub Sportowy (SKS),  

 koło teatralne, ekologiczne, plastyczne, 

 koło matematyczne,  

 koła językowe (angielski, niemiecki), polonistyczne 

 koło Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD),  

 PCK, zuchy, harcerze 

 chór 

  koło biblioteczne,  

 zajęcia wyrównawcze kl. I-III, z matematyki, z języka polskiego, zajęcia logopedyczne,  

 

 Szkoła Filialna w Kikowie: 

 koło teatralne 

 

 Samorządowe Gimnazjum:  

 koło informatyczne, techniczne,  

 koła przedmiotowe ( historia, j. polski, j. angielski, geografia, matematyka, biologia),  

 artystyczne,  

 sportowe,  

 biblioteczne. 

 

 Szkoła Podstawowa w Solcu – Zdroju :  

 koła teatralne, biblijne, plastyczno – techniczne, biblioteczne,  

 koło sportowe,  

 koła przedmiotowe: j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka, 

  logopedyczne,  

 przyrodnicze,  
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 drużyna harcerska i zuchowa,  

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i korekcyjno – kompensacyjne. 

 

Szkoła Filialna w Wełninie:  

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,  

 gry i zabawy ruchowe,  

 koło z j. angielskiego,  

 koło małych odkrywców,  

 logopedyczne, 

  teatralne. 

 

Wnioski: 

1. Uczniowie na wszystkich szczeblach edukacji nieco gorzej radzą sobie z przedmiotami 

ścisłymi (matematyka, przyroda). 

2. Istnieje potrzeba organizacji dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów słabszych. 

3. Istnieje potrzeba organizacji zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych. 

4. Istnieje potrzeba szerszego wdrożenia technologii TIK do procesu nauczania. 

5. Należy uczulić uczniów na dokładną analizę zadań oraz skupieniu się na całym tekście. 

6. Uczniowie mają trudności z zapamiętywaniem słownictwa oraz struktury gramatycznej (język 

obcy). 

7. Istnieje potrzeba podejmowania indywidualnej pracy z uczniami najsłabszymi na zajęciach 

pozalekcyjnych. 
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4.6 Analiza demograficzna   

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach na dzień 31.12.2017r. gminę 

zamieszkiwało 5 059 osób i było to o 33 osób mniej niż w roku 2016. Średnia gęstość zaludnienia 

gminy wynosi 60 osób/km2. Niepokojącym zjawiskiem jest występujący od kilku lat ujemny przyrost 

naturalny. Największą część społeczeństwa gminy 63,95% stanowi ludność w wieku produkcyjnym tj. 

w wieku zdolności do pracy. Wiek emerytalny osiągnęło 21,74% mieszkańców gminy. Z roku na rok 

maleje liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w roku 2017 było zaledwie to 14,31% ogółu 

ludności, co świadczy o starzejącym się społeczeństwie.  

 

Wskaźnik obciążenia demograficznego 

Analiza wskaźnika obciążenia demograficznego, tj. liczby ludności w wieku poprodukcyjnym 

(powyżej 59/64 roku życia) na 100 osób w wieku produkcyjnym, potwierdza tendencję stałego 

wzrostu ludności w wieku emerytalnym. Poniżej przedstawiono tabelę obrazującą zmiany wskaźnika 

obciążenia demograficznego w latach 2014-2017. 

Tabela 28: Zmiany wskaźnika obciążenia demograficznego w latach 2014-2017 

GMINA SOLEC-ZDRÓJ 2014 2015 2016 2017 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 

osób w wieku produkcyjnym 
62,6 62,5 63,6 63,4 

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 

osób w wieku przedprodukcyjnym 
116,3 120,7 122,6 127,5 

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 

osób w wieku produkcyjnym 
33,6 34,2 35,0 35,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach 

 

Na koniec 2017 r. w Gminie Solec-Zdrój wskaźnik obciążenia demograficznego osiągnął wartość 35,5 

i był niższy w porównaniu ze wskaźnikiem dla województwa, który wynosił 36,6; lecz wyższy dla 

Polski  – 34,0 Świadczy to o tym, że społeczeństwo Gminy Solec-Zdrój się starzeje. 

Analiza danych demograficznych pokazuje iż w ostatnich latach nastąpił niewielki spadek liczba 

urodzeń na terenie gminy. W 2017 roku według danych Urzędu Gminy przyszło na świat 42 dzieci. 

Utrzymująca się tendencja spadkowa może w konsekwencji doprowadzić m.in. do zwolnień części 

nauczycieli lub w drastycznych przypadkach zamknięcia części placówek. W chwili obecnej żadna z 

placówek na terenie gminy nie jest przeznaczona do likwidacji. 
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Tabela 29: Liczba urodzeń wraz z podziałem na obwody szkolne 
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Piasek Mały 1 2 0 0 2 4 0 1 1 0 

Solec-Zdrój 3 9 1 3 5 5 2 2 3 2 

Strażnik 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
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Zielonki 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
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Kików 3 0 2 3 1 1 4 2 2 2 

Sułkowice 2 1 2 0 1 1 0 0 4 2 

Zagaje 

Kikowskie 
2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 
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 0
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) Magierów 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 

Piestrzec 4 5 1 3 1 4 2 3 2 3 

Włosnowice 2 1 0 1 1 2 3 0 0 1 

Zborów 7 2 10 0 3 5 4 7 2 2 

Żuków 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 

 

RAZEM 
27 27 28 20 20 30 27 19 22 20 

54 48 50 46 42 

Źródło: Gmina Solec-Zdrój  

Wnioski: 

1. Na terenie Gminy Solec-Zdrój w ostatnich latach odnotowano niewielki spadek liczby urodzeń. 

2. Społeczeństwo gminy starzeje się. 

3. W ostatnich latach obserwujemy napływ mieszkańców z gmin ościennych. 
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4.7 Finansowanie oświaty 

Zadanie finansowania zadań oświatowych wynika z ustaw: ustawy o systemie  oświaty, ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych i Karty Nauczyciela, które nakładają obowiązek zagwarantowania w 

dochodach jednostek samorządu terytorialnego środków niezbędnych na realizację zadań 

oświatowych,  w tym na wynagrodzenie nauczycieli oraz utrzymanie placówek oświatowych.  Z 

zapisów powyższych ustaw wynika, iż zapewnienie samorządom środków na realizację zadań 

oświatowych powinno następować poprzez przekazywanie subwencji oświatowej, będącej sposobem 

podziału części subwencji ogólnej, określonym przez MEN. Wysokość tej subwencji jest uzależniona 

od zakresu zadań oświatowych wykonywanych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, typów 

i rodzajów szkół, liczby uczniów w danym roku szkolnym, liczby nauczycieli poszczególnych stopni 

awansu zawodowego oraz innych danych. W Gminie Solec-Zdrój, podobnie jak i w innych gminach, 

subwencja ta niestety nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem 

placówek oświatowych. Edukacja stanowi najistotniejszą pozycję wydatków Gminy Solec –Zdrój.  

W ostatnich latach następował  stały wzrost nakładów na zadania związane z kształceniem   

i wychowaniem uczniów. Wydatki na oświatę wzrosły od roku 2012 o 12,55%. Przy czym subwencja 

wzrosła zaledwie o 0,99%. W 2017 r wydatki bieżące na edukację wynosiły  

5 913 450,52 zł w tym koszt wynagrodzenia kadry oświatowej wynosił 4 457 128,10 zł. Subwencje i 

dotacje w 2017r. wynosiły  4 377 795,49 zł. Oznacza to iż Gmina w 2017 roku  musiała pokryć z 

środków własnych pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy. Była to 

kwota  1 535 655,03 zł. 

 

Wykres 7: Wydatki przeznaczone na oświatę w latach 2012 – 2018 (w mln zł) 
 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Solcu -Zdroju 

Wykres 8: Wydatki przeznaczone na oświatę z budżetu  Gminy Solec-Zdrój (w mln zł) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Solec-Zdrój 
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Wnioski: 

1. Corocznie rosną wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych na terenie Gminy 

Solec-Zdrój. 

2. Subwencja oświatowa przekazywana do gminy nie pokrywa w pełni potrzeb. 

3. Gmina w roku 2017 przeznaczyła kwotę 1 535 655,03 zł. na oświatę z budżetu jako różnicę 

pomiędzy wydatkami a subwencją oświatową i dotacjami na oświatę. 

4. W roku 2017 Gmina Solec-Zdrój przeznaczyła na oświatę o 633 548,00 zł więcej niż w roku 

2012. 

5. Wynagrodzenia nauczycieli stanowią największy procent wydatków na oświatę. 
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4.8 Podsumowanie diagnozy 

Na przełomie lat 2013-2017 można zaobserwować nieznaczny spadek liczby dzieci  

i młodzieży szkolnej. Na terenie Gminy Solec- Zdrój liczba ta spadła o 12 osób. Analiza danych 

demograficznych jednoznacznie jednak wskazuje, iż społeczeństwo gminy starzeje się a liczba 

urodzeń w kolejnych latach będzie stopniowo spadała. Niepokojący jest również ujemny przyrost 

naturalny przez 4 minione lata. Oferta edukacyjna placówek na terenie gminy jest dość szeroka należy 

jednak ją zwiększyć o dodatkowe zajęcia z wykorzystaniem technologii TIK, zajęcia dla uczniów 

zdolnych oraz z deficytami, jak również wyjazdy edukacyjne, rajdy. Ofertę przedszkoli należy 

rozszerzyć o organizację dodatkowych zajęć wspomagających wszechstronny rozwój dziecka. Na 

obszarze gminy funkcjonuje kilkanaście organizacji społecznych, które mogłyby zaangażować się w 

rozwój procesu edukacji zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Coraz większym problemem 

dla samorządu staje się finansowanie oświaty. Wszystkie budynki oświatowe na terenie gminy 

wymagają przeprowadzenia prac modernizacyjnych w tym prac termomodernizacyjnych. Wszystkie 

placówki (zarówno szkoły podstawowe, gimnazja jak i przedszkole) dysponują starym sprzętem 

komputerowym, który należy w najbliższym czasie wymienić aby umożliwić uczniom/dzieciom 

zdobywanie wiedzy w sposób ciekawy oraz zwiększyć wykorzystanie technologii TIK. Placówki 

należy również doposażyć w pomoce dydaktyczne dla nauczycieli oraz uczniów. Wyniki z egzaminów 

zewnętrznych potwierdzają konieczność wsparcia uczniów zwłaszcza z przedmiotów ścisłych. 

Natomiast nagrody i wyróżnienia zdobywane przez młodzież i dzieci z gminy potwierdzają 

konieczność wsparcia ucznia zdolnego m.in. poprzez organizację zajęć dodatkowych, zajęć 

wyjazdowych, rajdów itp. 
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5. Potrzeby lokalnego rynku pracy i oczekiwań pracodawców 

 

Gmina Solec-Zdrój położona jest w południowo  wschodniej części województwa świętokrzyskiego, 

w powiecie buskim, kilkanaście kilometrów od ujścia rzeki Nidy do Wisły. Gmina zajmuje 

powierzchnię 8 490 ha (84,9 km2), z czego 85% przypada na użytki rolne  

a 9% zajmują lasy. Solec–Zdrój graniczy z czterema gminami: Busko-Zdrój, Stopnica, Pacanów i 

Nowy Korczyn. Podstawowymi branżami na terenie Miejscowości Solec – Zdrój są: Działalność 

uzdrowiskowa, Rolnictwo, Budownictwo, Handel i usługi. 

Dominuje działalność uzdrowiskowa. Niemniej jednak na terenie Solca – Zdroju znajdują się 

gospodarstwa rolnicze. Barierą utrudniającą rozwój rolnictwa jest między innymi niska, jakość gleb, 

rozdrobnienie gospodarstw oraz brak większych zakładów przetwórstwa rolno spożywczego. Z 

danych Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju wynika, że liczba osób bezrobotnych na terenie 

powiatu sukcesywnie spada, natomiast odnotowuje się wzrost liczby zgłaszanych ofert pracy. Stopa 

bezrobocia w powiecie buskim na koniec grudnia 2017r. wynosiła 4,6% i była jedną z najniższych w 

województwie. Według danych na dzień 31.12.2017r. w PUP w Busku - Zdroju było 

zarejestrowanych 96 osób bezrobotnych z terenu Gminy Solec-Zdrój, ok 71% (68 osób) to osoby 

młode w wieku 18-44 lat. W ostatnich latach obserwujemy stopniowy spadek stopy bezrobocia na 

terenie powiatu. 

 

Wykres 9: Stopa bezrobocia w powiecie buskim w latach 2015-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

 

Tabela 30: Liczba osób bezrobotnych na terenie powiatu buskiego w podziale na gminy 

stan na 31.12.2017r. 

Gmina Razem Kobiety 

Zwolnieni z 

przyczyn dot. 

Zakładu pracy 

Z prawem 

do zasiłku 

W wieku 18-

44 lat 

Bez pracy 

pow. 12 

m-cy 

Solec-Zdrój 96 47 3 16 68 29 

POWIAT BUSKI 1 651 783 75 242 1 185 8498 

Źródło: PUP w Busku Zdroju  
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Struktura bezrobocia według poziomu wykształcenia i wieku przedstawia poniższa tabela 

 

Tabela 31: Struktura bezrobocia według poziomu wykształcenia i wieku 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 

Wiek 

18-24 730 609 410 

25-34 935 792 576 

35-44 554 456 391 

45-54 368 362 265 

55-59 250 215 187 

60 lat i wiej 93 128 126 

RAZEM 2930 2562 1955 

Wyksztalcenie 

wyższe 395 367 296 

policealne i średnie 

zawodowe 802 671 490 

średnie ogólnokształcące 305 250 208 

Zasadnicze zawodowe 844 761 541 

gimnazjalne i poniżej 584 513 420 

RAZEM 2930 2562 1955 
Źródło: PUP w Busku Zdroju . 

 

Wśród bezrobotnych przeważają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (27,67% ogółu 

osób bezrobotnych) oraz policealnym i średnim zawodowym (25,06%). We wszystkich kategoriach 

na przestrzeni roku spadł poziom reprezentujących je bezrobotnych. Największy względny spadek 

objął populację bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (2,03%). Proporcje 

dotyczące udziału w strukturze bezrobotnych osób do 44 roku życia nie uległy na przestrzeni roku 

istotnym zmianom. Nadal najwięcej osób bezrobotnych ze względu na wiek to ludzie młodzi 25-34 

lata – 29,46%. Najwięcej długotrwale bezrobotnych jest w wieku 25-34 lata (68 osób).  

Wśród zwodów deficytowych na ternie powiatu buskiego należy wymienić: pracowników obsługi 

biurowej, recepcjonista, doradca klienta, przedstawiciel handlowy, asystent do spraw księgowości, 

dekarz, elektryk, monter nawierzchni kolejowych, barman, pokojówka. Z powyższych danych 

wynika, że istnieje potrzeba zachęcania młodzieży do podejmowania kształcenia zawodowego oraz 

podejmowania nauki na studiach wyższych. Należy zachęcać młodzież do poznawania nowych 

języków oraz kultur  jak również do pozyskiwania wiedzy i umiejętności poza szkołą. 
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6. Analiza SWOT 

 
Po zakończeniu fazy diagnostycznej uporządkowano dotychczas zebrane informacje,  

a następnie wyselekcjonowano i ustalono obszary najistotniejsze dla rozwoju szkolnictwa na terenie 

Gminy Solec-Zdrój. Do uporządkowania wiedzy, wynikającej z diagnozy oraz utworzenia logicznej 

podstawy do sformułowania celów strategicznych, zastosowano narzędzie analizy SWOT. 

Zgodnie z przyjętą literaturową definicją macierzy SWOT mocne i słabe strony rozumiemy, 

jako pozytywne i negatywne wewnętrzne czynniki rozwojowe, natomiast szanse  

i zagrożenia, jako pozytywne i negatywne zewnętrzne czynniki rozwojowe. Nazwa SWOT pochodzi 

od pierwszych liter angielskich słów:   

 strenghts – silne strony – w postaci przewagi zjawisk i procesów pozytywnych dla rozwoju 

edukacji na terenie Gminy Solec-Zdrój, które powinny być kontynuowane  

i wzmacniane,  

 weaknesses - słabe strony – w postaci procesów i barier, wad, ograniczających możliwości 

rozwojowe, które powinny być zmniejszone bądź niwelowane,  

 opportunities - szanse/możliwości – w postaci czynników obiektywnych, zewnętrznych, na które 

nie ma bezpośredniego wpływu sprawczego oraz wyjątkowej sytuacji jaką daje możliwość 

wykorzystania znacznych środków pomocowych UE, 

 threats – zagrożenia – wynikające przede wszystkim z czynników zewnętrznych stwarzających 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystniej.  

Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą 

poszczególnych obszarów edukacji. Analiza SWOT jest kontynuacją oraz podsumowaniem diagnozy 

stanu i w niej znajduje uzasadnienie większość rozstrzygnięć. 

 

Tabela 32: Analiza SWOT 
 

DEMOGRAFIA 

Mocne Strony Słabe strony 

1. Zwiększająca się liczba dzieci w przedszkolach 1. Niż demograficzny w edukacji szkolnej. 

2. Coraz mniejsza liczba urodzeń na terenie 

gminy. 

3. Spadek liczby ludności w gminie. 

 

Szanse Zagrożenia 

1. Programy rządowe wspierające rodzinę 

(RODZINA 500 +) 

 

1. Niekorzystna prognoza demograficzna Gminy 

Solec-Zdrój – spadek wskaźnika urodzeń. 

2. Starzejące się społeczeństwo. 

 

OFERTA DYDAKTYCZNA 

Mocne Strony Słabe strony 
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1. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych. 

2. Obecność imprez o randze kulturalnej  

i naukowej. 

3. Wysokie osiągnięcia uczniów  w konkursach  

i zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, 

wojewódzkim i ogólnopolskim. 

4. Prężnie działający Centrum Kultury oraz 

Biblioteka, oferujące zajęcia dodatkowe dla dzieci 

i młodzieży 

5. Zapewnienie uczniom z trudnościami i 

uczniom niepełnosprawnym odpowiedniego 

wsparcia 

1. Różnice w ofercie edukacyjne w 

poszczególnych szkołach. 

2. Niezadowalająca jakość części oferty 

edukacyjnej. 

3. Niepełne wykorzystanie możliwości innych 

instytucji i organizacji zlokalizowanych w gminie 

(np. Stowarzyszenia). 

4. Niezadawalające wyniki z przedmiotów ścisłych 

na egzaminach zewnętrznych. 

5. Niewystarczająca ilość zajęć dla uczniów 

zdolnych oraz uczniów z deficytami 

6. Niewystarczająca ilość zajęć dodatkowych w 

przedszkolach. 

 

Szanse Zagrożenia 

1. Realizacja programów wspierających 

działalność innowacyjną szkół. 

2. Szerokie wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu. 

3. Lepsze wykorzystanie potencjału organizacji 

pozarządowych i innych instytucji 

 

1. Zjawisko cyberwykluczenia oraz powiększająca 

się luka między rozwojem technologicznym,  

a wykorzystaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych w oświacie. 

2. Słaba obecność w ogólnoeuropejskich 

programach edukacyjnych. 

 

BAZA DYDAKTYCZNA 

Mocne Strony Słabe strony 

1.  Dobrze zorganizowana pomoc socjalna. 

2. Dobrze zorganizowany dojazd uczniów do 

szkół. 

1. Przestarzały i wyeksploatowany sprzęt 

komputerowy i multimedialny. 

3. Niezadawalający stan techniczny obiektów 

szkolnych (potrzeba przeprowadzenia prac 

termomodernizacyjnych, modernizacyjnych). 

4. Niezadawalający stan pomocy dydaktycznych 

(stare wyeksploatowane pomoce dla ucznia  

i nauczyciela). 

5. Zły stan infrastruktury sportowej. 

 

Szanse Zagrożenia 

1. Zmniejszenie obciążenia bazy edukacyjnej 

dzięki możliwości realizacji części procesu 

nauczania on-line. 

2. Pełne wykonanie procesu termomodernizacji 

budynków szkolnych oraz zastosowanie OZE do 

ogrzewania. 

3. Pozyskanie środków zewnętrznych na 

doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne. 

1. Brak środków na odnowienie sprzętu oraz 

modernizację budynków. 

2. Zawiłe procedury pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych.  

KADRA OŚWIATY 

Mocne Strony Słabe strony 
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1. Wysoki poziom kwalifikacji nauczycieli  

(w zdecydowanej większości nauczyciele 

mianowani i dyplomowani). 

2. Rozbudowane możliwości doskonalenia 

zawodowego kadry oświatowej 

3. Duża liczba aktywnych nauczycieli mocno 

zaangażowanych     w     proces     dydaktyczny 

4. Dobra współpraca placówek oświatowych z 

samorządem. 

1. Wymagający modyfikacji system motywacyjny. 

2. Niewystarczająca znajomość języków obcych. 

3. Ograniczony napływ młodej kadry 

nauczycielskiej. 

4. Niechęć nauczycieli do zawodowego 

przekwalifikowania się i poszukiwania pracy w 

innym zawodzie. 

Szanse Zagrożenia 

1. Dopływ wysoko wykwalifikowanych kadr z 

innych sektorów – akademickiego, społecznego, 

biznesowego. 

2. Rozszerzenie pracy nauczycieli na dorosłą 

część społeczeństwa. 

1. Niewystarczające dostosowanie kadry 

oświatowej do wprowadzania zmian w procesie 

edukacji 

2. Starzenie się kadry nauczycielskiej. 

3. Niedostosowanie liczebności kadry do skutków 

przemian demograficznych. 

4. Wypalenie zawodowe. 

FINANSOWANIE OŚWIATY 

Mocne Strony Słabe strony 

1. Wysoki priorytet edukacji w polityce 

finansowej Gminy Solec-Zdrój. 

2. Szerokie wykorzystanie środków Unii 

Europejskiej. 

1.  Niedostateczne dofinansowanie oświaty przez 

budżet państwa -coraz mniejsza subwencja 

oświatowa. 

2. Zwiększająca się ilość środków 

przekazywanych na finansowanie oświaty 

pochodząca z środków   własnych gminy. 

Szanse Zagrożenia 

1. Pozyskiwanie środków z nowej perspektywy 

finansowej Unii Europejskiej dla realizacji 

celów oświatowych 

2. Pozyskiwanie środków sektora biznesowego 

na rozwój edukacji 

1. Zmiany w prawie oświatowym, które mogą 

mieć wpływ na realizację niektórych zadań 

edukacyjnych 

2. Zawiłe procedury aplikowania o środki 

zewnętrzne 
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7. Definicja potrzeb w zakresie kierunków rozwoju szkół 
 

Oferta dydaktyczna 

W otaczającym nas świecie szczególnego  znaczenia  nabiera konieczność  stosowania  metod  i 

technik  dydaktycznych  ukierunkowanych  na kształcenie u uczniów umiejętności praktycznych oraz 

skutecznego i samodzielnego rozwiązywania postawionych przed nimi problemów. Nowoczesna  

edukacja    powinna  opierać  się  na  czterech  filarach  nauczania  i wychowania: 

 uczyć się, aby wiedzieć (wiedza), 

 uczyć się, aby działać (umiejętności),  

 uczyć się, aby być (system wartości i postaw), 

 uczyć się, aby żyć wspólnie z innym. 

W szkołach na terenie Gminy Solec- Zdrój istnieje potrzeba zmodyfikowania oraz rozszerzenia oferty 

dydaktycznej, która będzie dostosowana zarówno do potrzeb uczniów, rodziców jak i potrzeb 

współczesnego świata. W placówkach należy wprowadzić nowoczesne formy nauczania m.in. e-

learning oraz zwiększyć wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych 

(TIK ) w procesie nauczania. Należy przygotować spójny i bogaty program nauczania, który będzie 

wykorzystywał komputery (i inne urządzenia, takie jak tablice interaktywne, odtwarzacze mp3, 

kamery cyfrowe) jako narzędzia edukacji. Korzyści stosowania TIK w edukacji są ogromne zarówno 

dla uczniów jak i nauczycieli. Ważne jest również aby w jeszcze większym stopniu niż do tej pory 

wspierać osoby zdolne oraz dostosowywać program nauczania do osób mających  trudności w nauce. 

Placówki już teraz oferują szereg zajęć pozalekcyjnych natomiast ofertę tą należy zwiększyć, Uczniom 

należy również w większym stopniu zapewnić dostęp do edukacji/kultury poza murami szkół.  W tym 

celu należy wspierać Centrum Kultury w Solcu-Zdroju, Bibliotekę Gminną oraz organizacje 

społeczne, które kierują swoje działania do dzieci i młodzieży z terenu gminy. Należy również 

zapewnić uczniom innego rodzaju formy nauki m.in. wyjazdy edukacyjne, rajdy. Młodzież wiejska ma 

zdecydowanie mniejszy dostęp do kultury dlatego też tak ważne są również wyjazdy do teatru, 

muzeum czy też kina. Dodatkowo oferta edukacyjna nie rozwija w pełni postaw prospołecznych 

uczniów, oferta edukacyjna nie odpowiada potrzebom uczniów i rynku pracy. Placówki realizują   

niewiele projektów edukacyjnych i autorskich programów edukacyjnych, oferta zajęć 

pozaszkolnych/pozalekcyjnych jest niewystarczająca. Należy wesprzeć zarówno ucznia zdolnego jak i 

ucznia słabszego. W placówkach przedszkolnych istnieje potrzeba wzbogacenia oferty o nowe zająca 

oraz wyjazdy edukacyjne.  

 

Baza dydaktyczna 

Aby udoskonalać standardy nauczania, umożliwiające lepsze przygotowanie do dalszej 

edukacji oraz funkcjonowania w społeczeństwie niezbędna jest modernizacja oraz częściowa wymiana 

dotychczasowej bazy dydaktycznej. Wszystkie placówki na terenie Gminy Solec- Zdrój wymagają 

przeprowadzenia prac modernizacyjnych (m.in. malowanie modernizacja sal lekcyjnych, korytarz., 

wymiana mebli szkolnych). Wszystkie obiekty wymagają również przeprowadzenia 

termomodernizacji. Stołówki oraz biblioteki działające w poszczególnych placówkach należy 

doposażyć. Pomoce dydaktyczne natomiast należy wymienić (pomoce do zajęć sportowych, zajęć z 

matematyki, przyrody, języków obcych). Szczególne ważny jest zakup wyposażenia dydaktycznego 

celem stworzenia nowoczesnych pracowni komputerowych (multimedialnych). Zakup sprzętu 

komputerowego oraz multimedialnego pozwoli na wprowadzenie do oferty dydaktycznej nowych 

form nauczania, wpłynie również na zwiększenie zastosowania TIK. Do placówek przedszkolnych 

należy zakupić pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny i komputerowy dedykowany dla tej 

grupy wiekowej. 
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Kadra oświaty 

Nauczyciele pracujący w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Solec-Zdrój posiadają 

wysokie kwalifikacje zawodowe i umiejętności, jednak dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość 

wymusza na nauczycielach ciągłe podnoszenie kwalifikacji oraz doszkalania się. Główną potrzebą 

jaką zdefiniowano podczas opracowywania niniejszego dokumentu jest konieczność podniesienia 

wiedzy i umiejętności w wykorzystywaniu i zastosowaniu TIK w procesie nauczania. Dodatkowo 

należy rozszerzyć współpracę nauczycieli z rodzicami przede wszystkim uczniów z trudnościami 

wychowawczymi. Rodzic również powinien czynnie uczestniczyć w procesie kształcenia młodego 

człowieka a niestety często tak nie jest.  

 

 

Główne problemy szkół z terenu Gminy Solec-Zdrój 

 niepełne wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)  

w procesie nauczania, 

 niewystarczająca oferta dydaktyczna dla osób zdolnych oraz osób z trudnościami w nauce, 

 małe zaangażowanie instytucji zewnętrznych (NGO) w proces szkolenia pozaformalnego, 

 niezadawalający stan techniczny budynków szkół, przedszkoli (potrzeba modernizacji  

i termomodernizacji), 

 mała liczba nowoczesnego sprzętu komputerowego i multimedialnego w placówkach, 

 stare i wyeksploatowane pomoce dydaktyczne do zajęć, 

 niedoposażone stołówki oraz biblioteki, 

 brak zaplecza lokalowego w Centrum Kultury i Bibliotece, które umożliwiłoby poszerzenie oferty 

edukacyjnej pozaszkolnej, 

 coraz większe koszty związane z finansowaniem oświaty, 

 dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość i przepisy dotyczące oświaty, 

 małe zainteresowanie społeczeństwa sprawami edukacji w gminie. 
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8. Cele Planu 

8.1 Cel strategiczny 

Strategiczny, nadrzędny cel Planu Rozwoju Szkół dla Gminy Solec-Zdrój na lata  

2016-2023 to: 

 

 

 

 

 

 

 

Należy  zaznaczyć,  że  zakres  tak  sformułowanego  celu  strategicznego  jest  bardzo   szeroki i może 

odnosić się do wielu dziedzin życia. Ten strategiczny cel w odniesieniu do kapitału ludzkiego  

nawiązuje w Planie głównie  do: 

 rozwijania umiejętności korzystania z technik informacyjno- komunikacyjnych (zarówno 

uczniów jak i nauczycieli), 

 rozwijania przedsiębiorczości i kreatywności młodzieży, 

 poprawy psychofizycznej kondycji uczniów, 

 rozwijania umiejętności komunikowania się w językach obcych, 

 podniesienia jakości ofert edukacyjnych szkół oraz publicznych instytucji edukacji, kultury, 

 wprowadzania  systemu   wspierania   rozwoju   nauczycieli   i   innych   kadr   

uczestniczących w procesie edukacyjnym, 

 

8.2 Cele główne 

Cel główny nr 1 Przygotowanie młodzieży do aktywnego funkcjonowania we współczesnym 

świecie oraz wskazanie jej dalszych dróg rozwoju 

Otaczający nas świat ciągle się zmienia. Nauka do tej pory kojarzona była z tablicą i kredą. Dziś 

mamy do czynienia z nowym uczniem i w pewien sposób z nowym światem edukacji, w którym aby 

dotrzeć do ucznia, trzeba posługiwać się zupełnie innym zestawem narzędzi niż w XX wieku. W 

zasięgu rąk pojawił się nowy świat edukacji, niosąc za sobą bogactwo interaktywnych i 

społecznościowych narzędzi oraz technik, które w naturalny sposób wykorzystywane są codziennie 

przez młodych ludzi. Tradycyjna kreda, tablica i dobry nauczyciel mogą okazać się niewystarczające 

dla zapewnienia efektywności procesu edukacji. Nowy uczeń w informacyjnym społeczeństwie 

wymaga zupełnie nowego podejścia w nauczaniu, dzięki któremu potrafił będzie przetworzyć 

docierającą do niego informację w wiedzę. Jednym z głównych celi jakie stawia przed sobą samorząd 

Gminy Solec-Zdrój to dostosowanie oferty edukacyjnej tak aby przygotować młodego człowieka do 

funkcjonowania we współczesnym  świecie. Szczególny nacisk należy położyć na: 

 kształtowanie  umiejętności  stosowania  technologii  informacyjnej  oraz  umiejętności 

komunikacyjnych,  

 umiejętność pracy w multikulturowym środowisku, 

 znajomość języków obcych, 

 umacnianie  wiary  młodzieży  we  własne  siły  i  zdolności  osiągania  wartościowych i trudnych 

celów,  

 rozbudzenie  i  rozwijanie  chęci zdobywania nowych doświadczeń i samokształcenia. 

 

 

Podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału ludzkiego i  społecznego 

poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia,  wspieranie  twórczość  i  

kreatywność,  rozwijanie innowacyjność i przedsiębiorczość 
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Cel główny nr 2 Wzbogacenie bazy oświatowej i sportowej koniecznej do realizacji zadań 

wynikających z potrzeby kształcenia, wychowania i opieki. 

Szybki rozwój technologii informacyjnej nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie społeczeństw. 

W dobie Internetu podstawą staje się umiejętność obsługi najważniejszych programów 

komputerowych, umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji. Aby móc zastosować 

nowoczesne formy nauczania w tym z wykorzystaniem TIK niezbędny jest nowoczesny sprawny 

sprzęt komputerowy i multimedialny (komputery, projektory, tablice interaktywne, tablety, aparaty 

itp.) oraz nowe pomoce dydaktyczne. Doposażenie szkół (podstawowych, gimnazjalnych) z terenu 

Gminy Solec- Zdrój jest zatem niezbędne aby móc w pełni sprostać oczekiwaniom zarówno uczniów, 

rodziców jak i dynamicznie zmieniającego się świata.  Wzbogacenie bazy oświatowej to nie tylko 

zakup nowych pomocy do pracy ale również dokonanie niezbędnych remontów w budynkach oraz 

ich otoczeniu. Wszystkie placówki oświatowe na terenie gminy wymagają prac modernizacyjnych w 

tym termomodernizacyjnych. W placówkach należy również dokonać modernizacji infrastruktury 

sportowej. 

 

Cel główny nr 3 Wykorzystanie innowacyjnych działań w procesie nauczania, wychowania i 

opieki. 

Stosowanie nowoczesnych technologii TIK jest dziś w szkołach koniecznością, ale póki co ich wpływ 

na skuteczność tradycyjnie rozumianą jest wątpliwa. Głównie ze względu na to, że ciągle jeszcze 

wielu nauczycieli posługuje się nimi dość nieporadnie, często korzystając wyłącznie z podstawowych 

funkcji. Poprawę mogłoby przynieść nie tylko podnoszenie kompetencji nauczycieli i głębsze 

wykorzystanie funkcjonalności narzędzi TIK, ale także postawienie na współpracę i kreatywność 

uczniów, zaangażowanie ich w proces nowoczesnej edukacji. Dzisiaj już nie ma wątpliwości, że 

technologia informacyjna i komunikacyjna jest potrzebna w edukacji. Ilość informacji, jaka jest 

dostępna dzięki TIK oraz ogromne zasoby, jakimi dysponuje dzisiaj sieć globalna, pozwalają na 

dzielenie się nimi na szeroką skalę. Praktycznie każdy, kto dysponuje urządzeniem umożliwiającym 

transfer, zapis i przetwarzanie danych może mieć w tym swój udział. Może być zarówno twórcą, jak i 

użytkownikiem. Powszechny dostęp do komputerów i oprogramowania sprzyja zwiększaniu 

kompetencji nauczycieli oraz przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

Postęp technologii w tym zakresie jest tak dynamiczny, że wymusza permanentne kształcenie 

umiejętności umożliwiających korzystanie z urządzeń mobilnych, pojawiających się na rynku jak 

grzyby po deszczu – np. nowej generacji tablety, smartfony, ultrabooki, mini-projektory, mieszczące 

się na dłoni, oraz najnowsze oprogramowanie. Zwiększenie wykorzystywania technologii TIK w 

szkołach na terenie gminy jest jednym z głównych celów, jakie przed sobą stawiają zarówno władze 

jak i szkoły. Poza wykorzystaniem nowoczesnych technologii należy również zwiększyć 

wykorzystanie pozaszkolnych form nauki np. wyjazdy edukacyjne, seminaria, rajdy itp. 
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8.3 Cele szczegółowe 

 

 

 

 

 

 

Cel 1.1 Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży. 

Cel 1.2 Rozwijanie  umiejętności komunikowania się dzieci i młodzieży w językach obcych. 

Cel 1.3 Przygotowania  młodych ludzi do funkcjonowania w przestrzeni europejskiej. 

Cel 1.4 Rozwijanie inteligencji emocjonalnej wśród dzieci i młodzieży. 

Cel 1.5 Zwiększenie oferty edukacyjnej dla uczniów zdolnych oraz uczniów z szczególnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

Cel 1.6 Zwiększenie oferty edukacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci w wieku do lat 3. 

 

 

 

 

 

 

Cel 2.1 Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy oraz ich otoczenia 

(termomodernizacja, adaptacja, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynków modernizacja 

infrastruktury sportowej, budowa placów edukacyjnych). 

Cel 2.2 Modernizowanie wyposażenia dydaktycznego szkół (zakup nowych pomocy dla nauczycieli i 

uczniów). 

Cel. 2.3 Stworzenie nowoczesnych pracowni komputerowych oraz multimedialnych 

w każdej placówce z terenu gminy. 

Cel. 2.4 Doposażenie bibliotek funkcjonujących w szkołach (zwiększenie księgozbioru, zakup 

wyposażenia oraz sprzętu w tym komputerowego). 

Cel 2.5 Rozbudowa Centrum Kultury umożliwiająca rozszerzenie oferty edukacyjno – kulturalnej. 

 

 

 

 

 

 

Cel 3.1 Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w procesie nauczania. 

Cel 3.2 Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w zarządzaniu szkołą  

i oświatą. 

Cel 3.3 Wspieranie inicjatyw pozaszkolnych związanych z edukacją. 

Cel 3.4 Organizacja procesu nauczania poza murami szkół (zajęcia wyjazdowe, plenerowe). 

Cel 3.5 Wspieranie samokształcenia nauczycieli i dyrektorów z wykorzystaniem Internetu. 

 

 

Cel główny nr 1 Przygotowanie młodzieży do aktywnego funkcjonowania we 

współczesnym świecie oraz wskazanie jej dalszych dróg rozwoju 

Cel główny nr 2 Wzbogacenie bazy oświatowej i sportowej koniecznej do realizacji 

zadań wynikających z potrzeby kształcenia, wychowania i opieki  

 

Cel główny nr 3 Wykorzystanie innowacyjnych działań w procesie nauczania, 

wychowania i opieki 
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9. Kierunki działań 
 

L.p. 
Rodzaj działania/ nazwa 

zadania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Planowane 

lata 

realizacji 

Źródła finasowania 

Cel główny nr 1 Przygotowanie młodzieży do aktywnego funkcjonowania we współczesnym świecie oraz wskazanie 

jej dalszych dróg rozwoju 

1. 

Organizacja zajęć 

rozwijających uzdolnienia i 

pasje uczniów szkół 

podstawowych z terenu 

gminy 

Gmina Solec-

Zdrój/Placówki 

oświatowe 

2018-2023 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.2 

Wsparcie kształcenia podstawowego w 

zakresie kompetencji kluczowych 

2. 

Organizacja zajęć 

wyrównujących szanse 

edukacyjne uczniów szkół 

podstawowych z terenu 

gminy 

Gmina Solec-

Zdrój/Placówki 

oświatowe 2018-2023 

3.  

Organizacja wyjazdów 

edukacyjnych oraz innych 

pozaszkolnych form edukacji 

w szkołach podstawowych 

Gmina Solec-

Zdrój/Placówki 

oświatowe 
2018-2023 

4. 
Organizacja zajęć z 

zastosowaniem narzędzi TIK 

Gmina Solec-

Zdrój/Placówki 

oświatowe 
2018-2023 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.3 

Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w 

zakresie stosowania TIK 

5. 

Organizacja zajęć 

wyrównawczych i 

rozwijających kompetencje 

kluczowe dla uczniów 

Gimnazjum 

Gmina Solec-

Zdrój/Placówki 

oświatowe 2018-2023 
RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.4 

Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w 

budowaniu kompetencji kluczowych 

6. 

Organizacja wyjazdów 

edukacyjnych oraz innych 

pozaszkolnych form edukacji 

w gimnazjach 

Gmina Solec-

Zdrój/Placówki 

oświatowe 
2018-2023 

7. 

Organizacja dodatkowych 

zajęć dla dzieci w wieku 3-5 

lat z terenu Gminy Solec-

Zdrój 

Gmina Solec-

Zdrój/Placówki 

oświatowe 
2018-2023 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.1 

Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 

przedszkolnej 

8. 

Organizacja edukacji 

pozaszkolnej (wydarzenia 

kulturalno – edukacyjne, 

festyny itp.) 

Centrum 

Kultury/Biblioteka/ 

Placówki 

Oświatowe 

 

2018-2023 
Środki Własne, Środki z Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego 

Cel główny nr 2 Wzbogacenie bazy oświatowej i sportowej koniecznej do realizacji zadań wynikających z potrzeby 

kształcenia, wychowania i opieki 
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1.  

Modernizacja i 

termomodernizacja budynku 

Szkoły Podstawowej w Solcu 

– Zdroju 

Gmina Solec-

Zdrój/Placówki 

oświatowe 

2017-2019 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 7 

Sprawne usługi publiczne działanie 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

2.  

Modernizacja i 

termomodernizacja budynku 

Gimnazjum w Solcu – Zdroju 

Gmina Solec-

Zdrój/Placówki 

oświatowe 

3.  
Termomodernizacja budynku 

Szkoły Filialnej w Wełninie 

Gmina Solec-

Zdrój/Placówki 

oświatowe 

2017-2019 

RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 Oś 3 3. Efektywna i zielona energia 

Działanie 3.3 Poprawa efektywności 

energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym. Warunkiem uzyskania 

wsparcia w ramach projektów dotyczących 

głębokiej, kompleksowej modernizacji 

energetycznej jest uzyskanie zwiększenia 

efektywności energetycznej powyżej 25 %. 

Środki własne Gminy. 

4.  

Termomodernizacja budynku 

Szkoły Podstawowej w 

Zborowie 

 

 

Gmina Solec-

Zdrój/Placówki 

oświatowe 2017-2019 

5.  
Termomodernizacja budynku 

Szkoła Filialnej w Kikowie 

Gmina Solec-

Zdrój/Placówki 

oświatowe 

2017-2019 

6.  

Zakup sprzętu 

komputerowego oraz 

multimedialnego do 

prowadzenia zajęć do 

wszystkich placówek 

Gmina Solec-

Zdrój/Placówki 

oświatowe 2017-2019 

 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 7 

Sprawne usługi publiczne działanie 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, 

Środki własne Gminy. 
7.  

Zakup pomocy 

dydaktycznych (m.in. do 

zajęć sportowych, zajęć z 

matematyki, biologii, 

języków obcych) do 

wszystkich placówek 

Gmina Solec-

Zdrój/Placówki 

oświatowe 
2017-2019 

8.  

Utworzenie nowoczesnych 

pracowni komputerowych 

„Szkolne Pracownie 

Informatyczne Województwa 

Świętokrzyskiego” oraz 

pracowni matematycznych, 

przyrodniczych we 

wszystkich placówkach na 

terenie gminy  

Gmina Solec-

Zdrój/Placówki 

oświatowe 

2019 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8.3.4 

Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w 

budowaniu kompetencji kluczowych 

9.  

Zainstalowanie elementów 

siłowni na hali sportowej w 

Solcu-Zdroju.  

Gmina Solec-

Zdrój/Placówki 

oświatowe 

2018-2020 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 7 

Sprawne usługi publiczne działanie 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, 
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10.  

Modernizacja boiska 

zewnętrznego wraz z 

infrastrukturą lekkoatletyczną 

oraz budową siłowni 

napowietrznej przy SP w 

Solcu-Zdroju 

Gmina Solec-

Zdrój/Placówki 

oświatowe 
2018-2020 

Środki własne Gminy. 

11.  

Budowa monitoringu przy SP 

w Solcu-Zdroju oraz 

Zborowie 

Gmina Solec-

Zdrój/Placówki 

oświatowe 2018- 2020 

RPO WŚ 2014-2020 działanie 6.5 

Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, 

działanie 7.4 Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej, Środki własne 

Gminy. 

12.  

Rozbudowa placu zabaw przy 

przedszkolu w Solcu-Zdroju  i 

dostosowanie nawierzchni do 

wymogów bezpieczeństwa  

Gmina Solec-

Zdrój/Placówki 

oświatowe 
2019-2020 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 7 

Sprawne usługi publiczne działanie 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, 

Środki własne Gminy. 

13.  

Modernizacji boiska 

zewnętrznego wraz z 

infrastrukturą lekkoatletyczną 

oraz budowa siłowni 

zewnętrznej przy szkole w 

Zborowie 

Gmina Solec-

Zdrój/Placówki 

oświatowe 
2019-2020 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 7 

Sprawne usługi publiczne działanie 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, 

Środki własne Gminy. 

14.  

Rozwój infrastruktury 

sportowej i edukacyjnej w 

Gminie Solec- Zdrój 

(modernizacja infrastruktury 

sportowej, budowa placu 

edukacyjnego przy przedszkolu 

w Solcu-Zdroju, doposażenie 

placówek) 

Gmina Solec-

Zdrój/Placówki 

oświatowe 
2019-2020 

Cel główny nr 3 Wykorzystanie innowacyjnych działań w procesie nauczania, wychowania i opieki 

1.  

Organizacja kursów i szkoleń 

dokształcających nauczycieli 

dyrektorów 

Gmina Solec-

Zdrój/Placówki 

Oświatowe 

2016-2023 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.2 

Wsparcie kształcenia podstawowego w 

zakresie kompetencji kluczowych typ działania 

2. Tworzenie warunków dla nauczania 

opartego na metodzie eksperymentu   

2.  

Informatyzacja procesu 

nauczania we wszystkich 

placówkach (e- dzienniki, e-

learning) 

Gmina Solec-

Zdrój/Placówki 

oświatowe 

2016-2019 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.3 

Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w 

zakresie stosowania TIK, Środki własne 

3.  

Organizacja zajęć 

pozaszkolnych dla dzieci i 

młodzieży 

Solec-

Zdrój/GCK/NGO 
2016-2023 

Środki z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa 

Narodowego, środki własne 

4.  

Wspieranie działalności 

edukacyjnej Centrum Kultury 

i Biblioteki 

Gmina Solec-Zdrój 2016-2023 
Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, środki własne 
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5.  
Rozbudowa Centrum Kultury 

w Solcu - Zdroju 
Gmina Solec-Zdrój 2016-2023 

RPO WŚ 2014-2020 Osi Priorytetowej 4 – 

„Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 

4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego” 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 

10. Monitoring i ewaluacja  

 
Monitoring jest niezbędnym elementem składowym każdej strategii. Jego celem jest zapewnienie 

zgodności efektów końcowych działań z wcześniej zatwierdzonymi założeniami. Dobrze 

funkcjonujący monitoring pozwala na wcześniejsze wykrycie zagrożeń związanych z  prawidłową  i  

terminową  realizacją  działań.  Jednocześnie  pozwala  stwierdzić  stopień osiągnięcia  założonych  

celów,  korektę  przyjętych  założeń  oraz  wdrożenie  najlepszych rozwiązań. Nieodzownym  

elementem  monitoringu  strategii  jest  ewaluacja  realizowanych  działań. Jej   zadaniem   jest  

sprawdzenie  trafności  wyboru  poszczególnych  celów,  skuteczność i trwałość zmian. W  trakcie  

pracy  nad  strategią  dokonano  ewaluacji  ex-ante – oceny  sytuacji  wyjściowej, określenie silnych i 

słabych stron oraz wskazanie szans i zagrożeń dla edukacji w Gminie Solec-Zdrój. Natomiast  po  

wprowadzeniu  strategii  w  życie  niezbędną  będzie  ewaluacja  ex -post,  która obejmie  ocenę  

skuteczności  wykorzystania  środków  i  efektywność  podjętych  działań.  Ewaluacja ta dotyczy 

długoterminowego wpływu strategii na grupy docelowe oraz efektów wynikłych z zastosowania 

strategii. 

 

Monitoring Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 jest 

konieczny do tego, by był on realizowany w sposób zgodny z założeniami i konsekwentny. 

Po przyjęciu dokumentu do realizacji przez Radę Gminy, instytucje i osoby odpowiedzialne za 

realizację określonych zadań, podejmą przewidziane w nim działania.  M o n i t o r i n g  o r a z  

e w a l u a c j a  Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 

przeprowadzone zostaną co najmniej raz w trakcie wdrażania Planu oraz po zakończeniu realizacji. 

Dokumenty dotyczące monitorowania i ewaluacji będą dostępne do wglądu w referacie oświaty.  
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11. Oddziaływanie na środowisko planu oraz działań w nim przewidzianych 

 
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 

1220 ze zm.) formami ochrony przyrody są: parki narodowe; rezerwaty przyrody; parki krajobrazowe; 

obszary chronionego krajobrazu; obszary NATURA 2000; pomniki przyrody; stanowiska 

dokumentacyjne; użytki ekologiczne; zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; ochrona gatunkowa roślin, 

zwierząt i grzybów. 

Na terenie gminy znajdują się obszary prawnie chronione w tym Obszary NATURA 2000: 

1. Szaniecki Park Krajobrazowy - powierzchnia parku 11 289,60 ha, w tym w gminie Solec-Zdrój 

592,7 ha. Otulina parku 13 757 ha, w tym w gminie Solec-Zdrój 1 687 ha. 

2. Szaniecki Obszar Chronionego Krajobrazu, położony na terenie otuliny Szanieckiego Parku 

Krajobrazowego, zajmuje powierzchnię 13 757 ha, w tym na terenie gminy Solec-Zdrój 1 687 ha. 

3. Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu - powierzchnia 47 347 ha, 

w tym na terenie gminy Solec-Zdrój 6 217 ha 

4. Użytek ekologiczny „Łąka śródleśna w Wełninie” o powierzchni 3,55 ha, zlokalizowany w 

obrębie ewidencyjnym Wełnin. 

5. Użytek ekologiczny „Wąwóz Kikowski” - o powierzchni 9,57 ha, zlokalizowany 

w obrębie ewidencyjnym Kików.  

6. Obszar Natura 2000 Ostoja Szaniecko - Solecka PLH 260034. Obszar Natura 2000 występuje w 

18 sołectwach: Chinków, Kików, Zagaje Kikowskie, Ludwinów, Piasek Mały, Piestrzec, Solec-

Zdrój, Sułkowice, Strażnik, Świaniary, Włosnowice, Wełnin, Zagórzany, Zagajów, Zielonki, 

Zborów, Żuków.  

7. Pomniki przyrody nieożywionej  Zespół jaskiń krasowych - położony w obrębie w ewidencyjnym 

Kików, Granitowy głaz narzutowy - położony w obrębie w ewidencyjnym Chinków.   

 

Na obszarze gminy Solec-Zdrój występują elementy krajowej sieci ekologicznej 

 ECONET–PL. Północno-zachodnia część gminy została uznana za wschodni kraniec 

międzynarodowego węzła ekologicznego (Obszar Buski). Pozostała część gminy  

(z wyjątkiem wschodnich obrzeży) stanowi część krajowego węzła ekologicznego (Obszar 

Nidziański). Międzyregionalnym węzłem ekologicznym jest północno-zachodni fragment gminy 

— część Garbu Pińczowskiego (położona w Szanieckim PK i jego otulinie), który leży częściowo na 

obszarze gminy sąsiedniej — Buska- Zdroju. Nieco mniejsze znaczenie ekologiczne ma duży 

kompleks leśny położony na południowy -zachód od Solca- Zdroju. Funkcję regionalnych korytarzy 

ekologicznych pełnią doliny Rzoski i Kanału Strumienia wraz z obudową biologiczną.  Zapewniają 

one łączność pomiędzy ww. węzłami ekologicznymi i doliną Wisły, która w koncepcji krajowej 

została uznana za międzynarodowy korytarz ekologiczny. Rangę lokalnych ciągów ekologicznych 

mają doliny małych, bezimiennych cieków. Działalność człowieka często zakłóca lub wręcz 

uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie systemu przyrodniczego. Najczęściej spotykanymi 

negatywnymi działaniami antropogenicznymi jest powstawanie barier ekologicznych, które 

przegradzają naturalne korytarze i ciągi ekologiczne. Najważniejszymi liniowymi barierami 

ekologicznymi na obszarze gminy są szlaki komunikacyjne przecinające doliny rzeczne oraz linie 

zabudowy4. 

 

                                                 
4 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ ZMIANY NR 2 MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA SOLEC-ZDRÓJ ORAZ ZMIANY NR 1 MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POZOSTALEJ CZEŚCCI GMINY SOLEC-ZDRÓJ luty 2010 



 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 

 

 

       Strona 69 z 73 

Realizacja zadań ujętych w Planie nie będzie wpływać negatywnie na w/w formy ochrony przyrody. 

Realizacja dokumentu nie spowoduje zagrożeń dla środowiska zwłaszcza na Obszarze Natura 2000 

wręcz przeciwnie może mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Termomodernizacja 

obiektów wraz z wymianą starych pomocy dydaktycznych np. komputerów bez wątpienia wpłynie na 

zmniejszenie zużycia energii finalnej oraz zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do powietrza. 

Przewidziane w dokumencie działania inwestycyjne będą realizowane na obiektach już istniejących. 

Ujęte w planie inwestycje (budynki) znajdują się na obszarach chronionego krajobrazu: Szanieckim 

Obszarze Chronionego Krajobrazu, oraz Solecko-Pacanowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. 

Podczas prac na budynkach będą przestrzegane zapisy Uchwały nr XLIX/883/14 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. oraz Uchwały nr XXXV/621/13 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. Budynki w Zborowie i Kikowie 

dodatkowo znajdują się na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego. Podczas prac na tych 

budynkach będą przestrzegane również zapisy Uchwały nr XLIX/875/14 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego 

z dnia 13 listopada 2014r. Dokument ten wyznacza zakazy oraz szczegółowe cele ochrony parku. 

Do szczególnych celów ochrony Szanieckiego Parku Krajobrazowego należą: 

 zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory i fauny i grzybów; 

 zachowanie różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania krasu i rzeźby 

lessowej; 

 racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin 

 zachowanie naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych i wodno-błotnych; 

 zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 

 zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, 

zwierząt i grzybów, w tym w szczególności muraw kserotermicznych, torfowisk i solnisk 

śródlądowych; 

 zachowanie układów i obiektów zabytkowych, a także miejsc pamięci narodowej; 

 preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu; 

 zachowanie wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych; 

 zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych; 

 ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na krajobraz. 

 

Na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego zakazuje się: 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.); 

 umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb 

oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i 

łowieckiej; 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych; 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 
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 likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 

wodno –błotnych; 

 wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

 prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową. 

Pozostałe inwestycje nie będą realizowane na obszarach NATURA 2000, a jedynie w pobliżu od  0,5 -

1 km.  Podczas realizacji inwestycji Gmina Solec-Zdrój będzie przestrzegać m.in. zapisów Ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U z 2015r. poz. 1651), Dyrektywy Rady nr 

92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i 

flory, Dyrektywy rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich 

ptaków (ze zmianami). Prace jakie będą wykonywane w ramach poszczególnych inwestycji nie będą 

ingerować w przedmioty ochrony, dla których wyznaczono obszar NATURA 2000 Ostoja Szaniecka. 

Inwestycje nie będą realizowane na obszarze siedlisk. Ewentualne place budowy będą wyznaczone 

poza siedliskami. 

 

Mapa nr 3: Lokalizacja placówek oświatowych względem obszarów chronionych 

 
 

Legenda:  Użytki ekologiczne  Rezerwaty   Parki Krajobrazowe   Parki Narodowe   Obszar 

Chronionego Krajobrazu   Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe   Natura 2000 – obszary ptasie 

 Natura 200 Obszary siedliskowe  Stanowiska dokumentując          Pomnik przyrody  

        Placówki oświatowe na terenie Gminy  Solec-Zdrój 
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Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  

W trakcie realizacji zadań dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej 

uwzględnione zostaną wymogi ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów – zgodnie 

m.in. z zaleceniami i sugestiami wymienionymi w publikacjach:  

-P. Wylegała, R. Jaros, R. Dzięciołowski, A. Kepel, R. Szkudlarek, R. Paszkiewicz, Docieplanie 

budynków w zgodzie z zasadami ochrony przyrody, 2009;  

-Ptaki w budynkach. Remonty i docieplenia w zgodzie z zasadami ochrony przyrody, Kielce 2010. 

Zostaną podjęte następujące działania: 

Gmina Solec-Zdrój przed przystąpieniem do docieplania budynku/ów zleci odpowiednio 

przeszkolonemu ornitologowi ekspertyzę ornitologiczą, która będzie mieć na celu odpowiedzieć na 4 

pytania: 

-czy budynek jest wykorzystywany, jako miejsce gniazdowania ptaków lub schronienie nietoperzy? 

- czy w budynku znajdują się inne potencjalne miejsca, które mogłyby zostać zajęte przez ptaki lub 

nietoperze przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych? Zostanie wykonana szczegółowa 

inwentaryzacja takich miejsc, obejmująca lokalizację i rodzaj. 

-Jakie optymalne metody należy zastosować, by zminimalizować ryzyko, że w chwili prowadzenie 

prac remontowych w zakamarkach budynku znajdują się zwierzęta? Odpowiedź na to pytanie powinna 

obejmować rodzaj zabezpieczeń, terminy i sposoby ich wykonania oraz szacunek kosztów. Może 

zostać przygotowana wariantowo.  

-Jakie działania można podjąć w przypadku danego budynku, aby po zakończeniu remontu oferował 

on dogodne schronienia i miejsca rozrodu dla ptaków i nietoperzy? Zakres tej propozycji powinien, co 

najmniej równoważyć stratę siedlisk w wyniku modernizacji plus kompensację strat poniesionych 

podczas remontu.  

W trakcie realizacji inwestycji w razie odnalezienia pojedynczych gniazd ptasich czy miejsca 

obecności nietoperzy, tak zaplanowana zostanie kolejność prac, aby miejsca te były docieplane 

dopiero po opuszczeniu ich przez zwierzęta. W przypadku ptaków ornitolodzy zabezpieczą miejsca 

natychmiast po wylocie z niego młodych, by nie dopuścić do ponownego złożenia jaj (wiele ptaków 

wyprowadza 2, albo 3 lęgi w ciągu roku). Czynne usuwanie ptaków czy nietoperzy będzie traktowane, 

jako ostateczność i każdorazowo będzie wymagało konsultacji i zezwolenia Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska. Aby remont nie spowodował znaczącej szkody przyrodniczej, zostanie 

zapewniona zwierzętom odpowiednia ilość właściwych schronień. Jeśli nie będzie możliwości 

pozostawienia schronień istniejących zostaną utworzone schronienia alternatywne, równoważące 

ubytek takich miejsc w wyniku remontu5. Liczba tych alternatywnych schronień będzie w pełni 

równoważyć stratę, z uwzględnieniem ew. rekompensaty za szkody poniesione przez populację tych 

gatunków w czasie remontu6. Realizując tę inwestycje Gmina będzie uwzględniać art. 51 i 52 ustawy 

o ochronie przyrody – wymóg ochrony ptaków i nietoperzy zasiedlających budynki.  

 

Wpływ projektów ujętych w Planie na ujęcia wody 

Planowane inwestycje są także zgodne z warunkami ochrony ujęć wody na terenie Gminy Solec-

Zdrój. 

 

 

 

 

                                                 
5 Dot. to przede wszystkich niektórych nietoperzy oraz trzech gatunków ptaków, dla których taki ubytek stanowi poważne 

zagrożenie wpływające na spadek ich liczebności – wróbli, jerzyków i pustułek.  
6 Dobór odpowiednich skrzynek będzie uzgodniona z ornitologiem i chiropterologiem. 
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