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1. Placówki oświatowe Gminy Solec-Zdrój 

1.1. Wykaz placówek oświatowych 

Na terenie gminy Solec-Zdrój w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonowały następujące 

placówki oświatowe: 

 przedszkola:  

 Samorządowe Przedszkole w Solcu-Zdroju 

 inne formy wychowania przedszkolnego:  

 Punkt Przedszkolny w Zborowie 

 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:  

 Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu-Zdroju 

 Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zborowie 

 szkoły podstawowe: 

 Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju 

 Szkoła Podstawowa w Zborowie 

1.2. Uczniowie 

Liczba oddziałów i dzieci w placówkach przedszkolnych (dane wg SIO-stan na 30.09.2020 r.) 

Placówka Ilość oddziałów Liczba dzieci 

Samorządowe Przedszkole w Solcu-Zdroju 3 69 

Punkt Przedszkolny w Zborowie 1 23 

RAZEM  OPIEKA PRZEDSZKOLNA 4 92 

 

Liczba oddziałów i dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

Placówka Ilość oddziałów Liczba dzieci 

Oddział przedszkolny w Szkole 

Podstawowej w Solcu-Zdroju 

1 26 

Oddział przedszkolny w Szkole 

Podstawowej w Zborowie 

1 19 

RAZEM   KL „0” 2 45 

 

Liczba oddziałów i dzieci w szkołach podstawowych (bez oddziałów „0”) 

Placówka Ilość oddziałów Liczba dzieci 

Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju 10 218 

Szkoła Podstawowa w Zborowie 8 151 

RAZEM  SZKOŁY  PODSTAWOWE 18 369 
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Średnia liczba dzieci przypadająca na 1 oddział w poszczególnych placówkach 

Placówka 
Średnia liczba uczniów 

przypadająca na 1 oddział 

Samorządowe Przedszkole w Solcu-Zdroju 23 

Punkt Przedszkolny w Zborowie 23 

Placówki przedszkolne 23 

Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju 22 

Szkoła Podstawowa w Zborowie 19 

Szkoły Podstawowe 21 

1.3. Zatrudnienie 

Zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi (w etatach) w roku 

szkolnym 2020/2021 (dane według SIO  - stan na 30.09.2020 r.) 

Placówka Ogółem Nauczyciele 
Pracownicy 

administracji 

Pracownicy 

obsługi 

Samorządowe Przedszkole w 

Solcu-Zdroju 
6,30 3,45 0,25 2,6 

Punkt Przedszkolny w Zborowie 1,02 1,02 0 0 

Placówki przedszkolne 7,32 4,47 0,25 2,6 

Szkoła Podstawowa w Solcu-

Zdroju 
31,68 22,53 2,75 6,4 

Szkoła Podstawowa w Zborowie  25,85 18,35 2,5 5 

Szkoły podstawowe 57,53 40,88 5,25 11,4 

Razem 64,85 45,35 5,5 14,00 

 

Podstawowe wskaźniki wynikające z zatrudnienia w roku szkolnym 2020/2021 

Placówka 
Liczba 

dzieci 

Ilość 

etatów 

nauczyciel

skich 

Ilość etatów 

administracji  

i obsługi 

Ilość dzieci 

przypadając

a na 1 etat 

nauczyciela 

Ilość 

dzieci 

przypada

jąca na 1 

etat 

admin. i 

obsługi 

Samorządowe Przedszkole w 

Solcu-Zdroju 
69 3,45 2,85 20 24 

Punkt Przedszkolny w 

Zborowie 
23 1,02 0 23 0 

Placówki przedszkolne 92 4,47 2,85 21 32 
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Placówka 
Liczba 

dzieci 

Ilość 

etatów 

nauczyciel

skich 

Ilość etatów 

administracji  

i obsługi 

Ilość dzieci 

przypadając

a na 1 etat 

nauczyciela 

Ilość 

dzieci 

przypada

jąca na 1 

etat 

admin. i 

obsługi 

Szkoła Podstawowa w Solcu-

Zdroju  
244 22,53 9,15 11 27 

Szkoła Podstawowa w 

Zborowie 
170 18,35 7,5 9 23 

Szkoły podstawowe 414 40,88 16,65 10 25 

Razem 506 45,35 19,50 11 26 

 

Zestawienie zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu zawodowego (stan na 30 

września 2020 r.) w roku szkolnym 2020/2021 

Placówka 
n-l 

stażysta 

n-l 

kontraktowy 

n-l 

mianowany 

n-l 

dyplomowany 
Inni RAZEM 

Placówki 

przedszkolne 
0 0,06 1,14 3,27 0 4,47 

Szkoły 

Podstawowe 
0 3,77 3,80 33,31 0 40,88 

Ogółem 0 3,83 4,94 36,58 0 45,35 

Udział 

procentowy 
0 % 8 % 11 % 81 % 0 100  

 

 

1.4. Baza lokalowa i dydaktyczna 

Wszystkie placówki oświatowe na bieżąco wyposażane są w nowoczesne pomoce 

dydaktyczne.  

W roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjno-

sportowej w Gminie Solec-Zdrój” zakupiono do każdej szkoły podstawowej monitor 

interaktywny z wewnętrznym komputerem na łączną kwotę 19.200,00 zł. 

Na bieżąco monitorowany jest stan bazy szkolnej pod kątem technicznym. 

8%
11%

81%

Stopień awansu zawodowego

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany
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W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Zborowie w ramach projektu 

„Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój” przeprowadzono 

remont na łączną kwotę 174.222,00 zł w wyniku którego:  

 wymieniono posadzki na korytarzach oraz dwóch salach lekcyjnych i wykładzinę 

dywanową, 

 wykonano przegrodę korytarza, 

 przebudowano schowek na łazienkę dla chłopców, 

 wykonano renowację nawierzchni sportowej na sali gimnastycznej. 

2. Jakość pracy placówek oświatowych 

Placówki oświatowe funkcjonujące na terenie Gminy Solec-Zdrój kierowane są przez 

dyrektorów z dużym doświadczeniem pedagogicznym i wieloletnia praktyką. Wszyscy 

dyrektorzy posiadają wymagane kwalifikacje do kierowania placówkami oświatowymi. W 

szkołach pracują nauczyciele, którzy posiadają wykształcenie pedagogiczne oraz 

odpowiednie kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu. 

2.1. Wyniki egzaminu ósmoklasistów 

W roku szkolnym 2020/2021 po raz trzeci przeprowadzono egzamin ósmoklasisty. 

Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do 

wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII.  

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń 

musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki 

uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin 

ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. W roku 2021 ósmoklasista przystąpił 

do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych tj. języka polskiego, matematyki i języka 

obcego nowożytnego. 

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znalazły się zarówno 

zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak 

i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).  

W roku 2021 statystyczny uczeń szkoły podstawowej w Gminie Solec-Zdrój zdobył na 

egzaminie z języka polskiego 62 % punktów możliwych do uzyskania, w  powiecie buskim i 

kraju 60 %, w województwie świętokrzyskim 59 %, z matematyki w gminie 46 %, w powiecie 

buskim, województwie świętokrzyskim i kraju 47 %, natomiast z j. angielskiego w gminie 57 

%, w  powiecie buskim 63 %, w województwie świętokrzyskim 65 % a w kraju 66 %. 

Wyniki egzaminu ósmoklasistów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Solec-

Zdrój w roku szkolnym 2020/2021 na tle kraju, województwa świętokrzyskiego, powiatu 

buskiego prezentują poniższe zestawienia. 
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku 

 
SP Solec-

Zdrój 
SP Zborów gmina powiat województwo kraj 

j. polski 64 60 62 60 59 60 

matematyka 46 46 46 47 47 47 

j. angielski 62 52 57 63 65 66 

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 19 uczniów ze 

Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju. Egzamin wypadł dobrze. Szczególnie zadowalają wyniki 

z języka polskiego, szkoła może pochwalić się wysoką średnią uzyskaną przez uczniów 

przewyższającą średnią krajową o 4 punkty procentowe. Gorsze wyniki uczniowie uzyskali z 

matematyki i języka angielskiego.  

Po przeanalizowaniu wyników egzaminu nauczyciele opracowali wnioski dotyczące dalszej 

pracy z uczniami: 

 język polski 

 wypracowywać u uczniów nawyk zwracania szczególnej uwagi na ortografię 

i interpunkcję, 

 ćwiczyć te umiejętności na lekcjach poprzez np. wspólne poprawianie tekstów 

zawierających błędy ortograficzne i interpunkcyjne, 

 matematyka 

 ćwiczyć umiejętności uważnego czytania treści zadań i poleceń zarówno w zadaniach 

zamkniętych, jak i otwartych, oraz dokonywania szczegółowej ich analizy,  

 zwracać uwagę na dokładną analizę form graficznych zamieszczonych w zadaniach, 

 język obcy 

 w miarę możliwości prowadzić lekcję w języku obcym, a w każdej następnej klasie 

używać coraz więcej języka obcego jako języka, w którym prowadzona jest lekcja, 

 pracować nad rozwojem języka (bogactwem leksykalnym, poprawnością). 

W roku szkolnym 2020/2021 do egzaminu ósmoklasisty ze Szkoły Podstawowej w 

Zborowie przystąpiło 15 uczniów. Ogólny wynik egzaminu jest zróżnicowany. Uczniowie 
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osiągnęli zadawalający wynik z języka polskiego i matematyki, uzyskując średnią 

porównywalną za średnią powiatową i krajową. Natomiast bardzo niekorzystnie prezentuje 

się wynik z języka angielskiego, sporo niższy niż średnia powiatowa, wojewódzka i krajowa. 

Wynik ten jest zaskakujący, gdyż z tego przedmiotu dla ósmoklasistów zorganizowano liczne 

dodatkowe godziny wyrównawcze. 

Zespół analizujący wyniki egzaminu ustalił następujące wnioski do dalszej pracy: 

 język angielski  

 należy ćwiczyć tworzenie wypowiedzi pisemnych i poprawność stosowanych środków 

językowych, 

 wykonywać więcej zadań otwartych dotyczących znajomości funkcji językowych, w 

których uczniowie sami formułują precyzyjne wypowiedzi w języku angielskim, 

 należy pracować nad wzbogacaniem zasobu środków językowych: leksykalnych, 

gramatycznych i ortograficznych,  tak aby uczniowie potrafili je poprawnie stosować,  

 systematycznie pracować nad rozwijaniem sprawności rozumienia tekstu słuchanego. 

 język polski 

 należy utrwalać znajomość  części mowy i ich funkcji w zdaniu, 

 wykonywać więcej ćwiczeń interpunkcyjnych, 

 doskonalić umiejętność redagowania dłuższych form wypowiedzi, w szczególności 

rozprawki, 

 zwracać większą uwagę na wzbogacanie słownictwa, poprawność językową i 

ortograficzną. 

 matematyka:  

 należy rozwiązywać zadania różnymi sposobami i sprawdzać poprawność tych 

rozwiązań, 

 rozwiązywać więcej zadań wymagających przeprowadzenia rozumowania i 

poprawnej argumentacji. 

2.2. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Kuratora Oświaty 

W związku z pandemią w roku szkolnym 2020/2021 na terenie szkół nie były 

przeprowadzane kontrole. Nadzór pedagogiczny sprawowany był przede wszystkim online i 

dotyczył m.in. udzielanej przez szkoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej w warunkach 

pracy zdalnej. 

2.3. Udział uczniów w olimpiadach, konkursach i turniejach, projektach 

Nauczyciele motywowali uczniów do samokształcenia i rozwijania pasji przez 

organizowanie konkursów i udział uczniów w konkursach, imprezach, rajdach, biwakach, 

wyjazdach. Uczniowie chętnie brali udział w konkursach, przygotowywali się do nich przy 

wsparciu nauczycieli, rodziców.  
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Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2020/2021 

Zespół Szkół w Solcu-Zdroju 

Nazwa konkursu Liczba uczestników 

II Wojewódzki Konkurs z Biologii 2 uczniów 

V Wojewódzki Konkurs  z Matematyki 3 uczniów 

VIII Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego 3 uczniów, 1 finalista 

II Wojewódzki Konkurs  z Chemii 1 uczeń, laureat 

II Wojewódzki Konkurs  z Historii 4 uczniów 

II Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów 1 uczeń ,  laureat 

Ogólnopolska Olimpiada  Matematyczna Juniorów 5 uczniów 

Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny” 33 uczniów, 5 wyróżnień 

 
Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie 

Nazwa konkursu Liczba uczestników 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla szkół podstawowych  etap szkolny – 6 uczniów 
etap rejonowy – 1 uczeń 

Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego dla szkół 
podstawowych  

etap szkolny – 4 uczniów 
etap rejonowy – 1 uczeń 

Wojewódzki Konkurs z j.agielskiego dla szkół podstawowych Etap szkolny – 2 uczniów 
 

Wojewódzki Konkurs z biologii dla szkół podstawowych Etap szkolny – 2 uczniów 
etap rejonowy – 1 uczeń 

Wojewódzki Konkurs z chemii dla szkół podstawowych Etap szkolny - 2 uczniów 
Etap rejonowy- 2 uczniów 
Etap woj.-1 laureat 

Wojewódzki Konkurs z historii dla szkół podstawowych Etap szkolny - 3 uczniów 

Wojewódzki Konkurs z informatyki dla szkół podstawowych Etap szkolny – 4 uczniów 
etap rejonowy – 1 uczeń 

Wojewódzki Konkurs z geografii dla szkół podstawowych Etap szkolny - 3 uczniów 

Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek  Etap rejonowy 24 uczniów 

Ogólnopolski  Konkurs Plastyczny KRUS-,,Bezpiecznie na wsi 
mamy” 

20 uczniów 
Etap wojewódzki- 
wyróżnienie 
Etap powiatowy -I miejsce 

Konkurs Plastyczny WFOŚiGW „Bądź EKO-nadaj przedmiotom 
drugie życie” 

Etap wojewódzki-6 uczniów  

Szkolne konkursy czytelnicze 91 uczniów 

Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Skarby ukryte w odpadach” 
ZGOK Rzędów 

etap powiatowy -9 uczniów 
wyróżnienie- 1 uczeń 

,,Olimpiada zdrowia” PCPR 10 uczniów 
Etap powiatowy –I miejsce 

V Diecezjalny Konkurs na Świętokrzyską Szopkę 
Bożonarodzeniową 

 
Etap wojewódzki-
wyróżnienie 
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Nazwa konkursu Liczba uczestników 

Konkurs literacki ,,List do Taty” Etap szkolny – 3 uczniów 

Konkurs literacki (Krus) Etap szkolny – 2 uczniów 
etap powiatowy – 2 
uczniów 

,,Dekoracja recyklingowa” ZGOK Rzędów etap powiatowy -11 
uczniów 

Szkolny Turniej Szachowy o Puchar Dyr. Szkoły. Etap szkolny- 9 uczniów 

Ogólnopolski Konkurs dla uczniów klas I ,,Bezpieczny 
Puchatek” 

Etap szkolny 17 uczniów 

Konkurs plastyczny ,,Mój Magnoliowy Dzień Wiosny” Etap gminny – 7 uczniów 

Konkurs plastyczny ,,Jesienne inspiracje” Etap szkolny- 20 uczniów 

Ogólnopolski konkurs ,,Zachowaj trzeźwy umysł” cała szkoła 

 

Turnieje sportowe w roku szkolnym 2020/2021 

Zespół Szkół w Solcu-Zdroju 

Nazwa turnieju Liczba uczestników 

Tydzień Aktywności dla Wszystkich  uczniowie Zespołu (maj 

2021) 

Dni Badmintona -Organizacja i przeprowadzenie turnieju 

badmintona o puchar dyrektora. 

48 uczniów-I, II, III miejsca, 

wyróżnienia 

Gminny Turniej Minipiłki siatkowej klas IV 28 uczniów II miejsce 

Hufcowy Bieg na orientację Chroberz 2019 21 uczniów I miejsce 

II Bieg Mikołajkowy  19 uczniów III miejsce, 

wyróżnienia 

SKS ( dziewczynki) IV-VI 14 uczniów IV miejsce 

Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt w IX Mikołajkowym Turnieju  

o Puchar Dyrektora ZSP w Busku-Zdroju 

14 uczniów- III miejsce 

Świąteczny Turniej Piłki nożnej Puchar Dyrektora w Ratajach 

Słupskich  

26 uczniów I miejsce 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta w Nowym Korczynie  18 uczniów -IV miejsce 

Halowy Turniej Piłki Nożnej w Solcu-Zdroju 34 uczniów – II miejsce 

Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora SP nr 3 

w Busku-Zdroju 

16 uczniów-IV miejsce 

Europejski Tydzień Sportu cała szkoła 

 

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie 

Nazwa turnieju Liczba uczestników 

Bieg Mikołajowy w Solcu-Zdroju 2 uczniów 

29 Wyścig Kolarski im. A.Imosy w Solcu-Zdroju I i II miejsce 
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W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju podobnie jak w 

latach ubiegłych uczestniczyła w programie Szkolny Klub Sportowy, który realizowany był w 

ramach wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Miał on na celu 

umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć 

sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania 

fizycznego w danej szkole. Zajęcia organizowane były przez Wojewódzki Szkolny Związek 

Sportowy w Kielcach dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w grupie 21 osobowej.   

Szkoły z terenu Gminy Solec-Zdrój współpracowali z licznymi instytucjami z naszego 

terenu: Policją, Ochotniczą Strażą Pożarną w Solcu-Zdroju, Urzędem Gminy w Solcu-Zdroju, 

Gminnym Centrum Kultury poprzez udział w wielu imprezach kulturalnych. 

Uczniowie chętnie brali udział w akcjach takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy, przygotowanie paczek mikołajkowych dla dzieci z domu dziecka, przygotowanie 

kartek świątecznych dla pensjonariuszy buskiego hospicjum, zbiorka karmy dla schroniska 

zwierząt w Oleśnicy, akcje charytatywne na rzecz chorych dzieci, opieka nad zabytkowymi 

nagrobkami na soleckim cmentarzu, w tym uczestnictwo w kweście, akcja ekologiczna 

„Zielony Rekord Polski”, warsztaty online dla młodzieży „Ekonomia i inwestowanie w 

turbulentnym świecie zmian”, projekty: ,,Zajęcia edukacyjne z pracownikami KRUS”, ,,Cała 

Polska Czyta Dzieciom”, "Nie pal przy mnie, proszę", "Czyste powietrze wokół nas", "Trzymaj 

formę", "Znajdź właściwe rozwiązanie", ,,Sprzątanie Świata”. 

2.4. Opieka i wychowanie 

Szkoły i przedszkola są miejscem nauki, ale także wychowania i zapewnienia opieki. 

Do Samorządowego Przedszkola w Solcu-Zdroju w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 69 

dzieci w grupach 3-latków, 4-latków i 5-latków. Przedszkole funkcjonowało od godziny 7.00 

do 16.00. Oprócz realizacji podstawy programowej dzieci uczestniczyły w dodatkowych 

zajęciach tj. plastycznych, technicznych, ruchowych, religii, grach i zabawach oraz zajęciach 

umuzykalniajacych. Świadczenia udzielane w czasie przekraczającym 5 godzinny wymiar 

zajęć były odpłatne (1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu).  

Opieka nad dziećmi w Punkcie Przedszkolnym w Zborowie sprawowana była w godź. 

800 – 1300. Oprócz wychowania przedszkolnego dzieci uczestniczyły w zajęciach z języka 

angielskiego. 

Dzieci i młodzież przebywająca w szkole mogła korzystać ze świetlicy szkolnej. Prowadzone 

były różnego rodzaju zajęcia zgodne z planem pracy świetlicy. Organizowane były zabawy: 

integracyjne, ruchowe, gry: stolikowe, planszowe, dydaktyczne, sportowe, zajęcia 

plastyczne, techniczne. W trakcie zajęć świetlicowych uczniowie mogli skorzystać z pomocy 

nauczyciela przy odrabianiu lekcji. 

W budżecie gminy na świetlice szkolne przeznaczono kwotę 290.961,26 zł 
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2.5. Edukacja uczniów niepełnosprawnych 

Dzieci i młodzież z terenu naszej gminy posiadająca orzeczenia o niepełnosprawności 

miała możliwość edukacji w placówkach Gminy Solec-Zdrój. W roku szkolnym 2020/2021 9 

dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczało do placówek 

oświatowych w Gminie Solec-Zdrój. Wszystkim dzieciom w związku z zaleceniami instytucji 

wydającej orzeczenie zostały przydzielone godziny rewalidacyjne. Trzem uczniom z 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm przydzielono pomoc 

nauczyciela współorganizującego.  

Liczbę dzieci i młodzieży posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności 

Placówka 

Ucznio
wie  

niepełn
o  

sprawni 
ogółem 

słabo 
słysząc

e, 
słabowi
dzące 

z 
niepeł

no 
spraw 
nością 
rucho

wą 

z upośle 
dzeniem 
umysłow

ym w 
stopniu 
lekkim 

z 
upośledzeni

em 
umysłowym 
w stopniu 

umiarkowa
nym lub 

znacznym 

z 
autyzme

m  

z 
niepełno 
sprawno

ścią 
sprzężon

ą 

Szkoła 
Podstawowa  

w Solcu-Zdroju 
6 2 0 2 0 2 0 

Szkoła 
Podstawowa   
w Zborowie 

3 1 0 0 0 1 1 

RAZEM 9 3 0 2 0 3 1 

2.6. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia 

Na podstawie opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w roku 

szkolnym 2020/2021 objęto zindywidualizowaną ścieżką kształcenia (odbywanie części zajęć 

z klasą, części zajęć indywidualnie) 2 uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w 

Solcu-Zdroju. 

2.7. Oferta zajęć pozalekcyjnych 

W ofercie poszczególnych placówek są także zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, 

zajęcia sportowe i inne.  

Różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych uzależnione są od wcześniej zdiagnozowanych 

uzdolnień, zainteresowań i potrzeb uczniów. 

Oferta zajęć pozalekcyjnych proponowanych przez poszczególne placówki oświatowe: 

 

Zespół Szkół w Solcu-Zdroju  -  Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju  

 dla uczniów zdolnych 
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zajęcia rozwijające z matematyki, języka polskiego, przyrody, informatyki, chemii, języka 

angielskiego, fizyki 

 dla uczniów z trudnościami w nauce 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I-III, matematyki, języka polskiego 

 dla zainteresowanych 

zbiórki zuchowe, zbiórki harcerskie, chór szkolny, koło matematyczne, polonistyczne, 

chemiczne, SKS 

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie 

 dla uczniów zdolnych 

 kółko matematyczne, kółko j. angielskiego, kółko teatralne, kółko plastyczne, zajęcia 

umuzykalniające,  

 dla uczniów z trudnościami w nauce 

 zajęcia wyrównawcze kl.I – III, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia logopedyczne, 

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego 

 dla zainteresowanych 

 kółko biblioteczne, SKS, kółko historyczne, chemiczne, PCK, , koła szachowe, zajęcia z 

robotyki 

2.8. Dowożenie uczniów 

W roku szkolnym 2020/2021 do szkół na terenie Gminy Solec-Zdrój dowożonych było 

283 dzieci i młodzieży. Dowóz uczniów do szkół odbywał się w godzinach od 7:00 do 8:00. 

Odwóz dzieci realizowany był po zakończeniu zajęć lekcyjnych. W trakcie przewozu dzieci 

miały zapewnioną opiekę. 

Na ten cel w roku szkolnym 2020/2021 samorząd przeznaczył 118.408,00  zł. 

 Gmina Solec-Zdrój realizując obowiązek wynikający z przepisów prawa oświatowego 

zapewniła dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Broninie i Pińczowie. Na ten cel w roku szkolnym 2020/2021 wydano 

46.570,12  zł 

2.9. Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

Nauczyciele uczestniczyli w różnych formach doskonalenia lub dokształcania 

zawodowego, prowadzili samokształcenie, niektórzy uzupełnili wykształcenie bądź zdobyli 

dodatkowe kwalifikacje. W roku szkolnym 2020/2021 nauczyciele uczestniczyli w: 

 szkoleniach rad pedagogicznych 

 szkoleniach doskonalących m.in: 

  „Narzędzia i zasoby cyfrowe w pracy nauczyciela” 

 „O e-nauczycielu, czyli jak z sensem zorganizować zdalną naukę z uczniami” 

 „Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności” 

 „Podsumowanie i ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej” 

 Studiach podyplomowych w zakresie informatyki. 
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Na realizacje tego zadania w roku szkolnym 2020/2021 przeznaczono kwotę 5.994,00 zł. 

3. Finansowanie zadań oświatowych 

3.1. Środki przeznaczone na prowadzenie przedszkoli 

Samorządowe Przedszkole w Solcu-Zdroju oraz Punkt Przedszkolny w Zborowie finansowane 

są z budżetu Gminy Solec-Zdrój. Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 

Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 135.677,02 zł 

Wydatki ponoszone na utrzymanie przedszkoli w miesiącach IX-XII 2020 r. i I-VIII 2021 r. przedstawia 

poniższa tabela: 

Wydatki osobowe, rzeczowe i majątkowe w poszczególnych placówkach przedszkolnych 
(rozdz. 80104, 80106, 80146, 80148, 80149, 80195)  
Rok szkolny 2020/2021 

Placówka Wydatki osobowe Wydatki rzeczowe Razem 

Samorządowe Przedszkole   
w Solcu-Zdroju 

604.406,42 107.663,43 712.069,85 

Punkt Przedszkolny   w 
Zborowie 

86.326,94 42.607,10 128.934,04 

RAZEM 690.733,36 150.270,53 841.003,89 

 

Gmina zwraca koszty związane z uczęszczaniem dziecka zamieszkałego na jej terenie 

do publicznej lub niepublicznej placówki oświatowej na terenie innej gminy. 

W roku szkolnym 2020/2021 4 (od grudnia 5) dzieci z terenu gminy Solec-Zdrój 

uczęszczało do niepublicznych przedszkoli w Gminie Busko-Zdrój, dlatego pokryto koszty 

dotacji Gminie Busko-Zdrój w wysokości 34.665,85 zł. 

Troje dzieci z terenu naszej gminy korzystało z wychowania przedszkolnego w 

publicznych przedszkolach w gminach sąsiednich (Stopnica, Pacanów), z tego tytułu 

poniesiono wydatek w kwocie 20.966,32 zł  

W roku szkolnym 2020/2021 1 dziecko zamieszkałe na terenie gminy sąsiedniej 

korzystało z wychowania przedszkolnego w naszej placówce, z tego tytułu uzyskano zwrot 

kosztów w wysokości 7.463,01 zł. 

3.2. Środki przeznaczone na prowadzenie szkół podstawowych 

Podstawowymi kosztami warunkującymi wielkość wydatkowanych środków 

związanych z prowadzeniem szkół są: 

 koszty płacowe, w skład, których wchodzą wynagrodzenia osobowe i pochodne 

nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół, 

 koszty pozapłacowe (rzeczowe) związane z bieżącym utrzymaniem odpowiedniej 

bazy oświatowej, przede wszystkim ogrzewanie, energia, woda, 
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 remonty i inwestycje związane z poprawą bazy oświatowej. 

Subwencja oświatowa przekazywana jednostce samorządu terytorialnego nie obejmuje 

wszystkich zadań ujętych jako zadania własne gminy. Dotyczy to m. in. inwestycji, dowozu 

uczniów, prowadzenia przedszkoli, prowadzenia stołówek szkolnych. 

Wydatki ponoszone przez gminę Solec-Zdrój związane z utrzymaniem szkół w 

miesiącach IX-XII 2020 r. i I-VIII 2021 r. przedstawia poniższa tabela. 

 

Wydatki osobowe, rzeczowe i majątkowe w szkołach podstawowych (rozdz. 80101 + 80103 
+ 80146 + 80148 + 80150 + 80153 + 80195 +85401) Rok szkolny 2020/2021 

Placówka 
Wydatki 
osobowe 

Wydatki 
rzeczowe 

Wydatki 
majątkowe 

Razem 

Szkoła Podstawowa w Solcu-
Zdroju 

2.335.752,76 573.655,38 388.483,91 3.297.892,05 

Szkoła Podstawowa w 
Zborowie  

1.842.693,10 432.330,93 187.881,00 2.462.905,03 

RAZEM szkoły podstawowe 4.178.445,86 1.005.986,31 576.364,91 5.760.797,08 

3.3. Analiza finansowa poniesionych wydatków oświatowych 

Zestawienie wydatków oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 

WYDATKI BIEŻĄCE 
Dział 801 Rozdział 80101 – szkoły podstawowe 

Pozycje wydatków IX-XII 2020 I-VIII 2021 Rok szkolny 2020/2021 

Razem wydatki 1.516.134,18 2.700.966,09 4.217.100,27 

Wydatki osobowe 1.204.771,81 2.316.715,89 3.521.487,70 

Wydatki rzeczowe 311.462,37 384.250,20 695.712,57 

Dz.801 Rozdz.80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

Pozycje wydatków IX-XII 2020 I-VIII 2021 Rok szkolny 2020/2021 

Razem wydatki 88.229,20 139.334,93 227.564,13 

Wydatki osobowe 69.270,78 118.230,96 187.501,74 

Wydatki rzeczowe 18.958,42 21.103,97 40.062,39 

Dz.801 Rozdz. 80104 – przedszkola 

Pozycje wydatków IX-XII 2020 I-VIII 2021 Rok szkolny 2020/2021 

Razem wydatki 167.120,74 328.370,48 495.491,22 

Wydatki osobowe 112.700,96 268.113,71 380.814,67 

Wydatki rzeczowe 54.419,78 60.256,77 114.676,55 

Dz.801 Rozdz. 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego 

Pozycje wydatków IX-XII 2020 I-VIII 2021 Rok szkolny 2020/2021 

Razem wydatki 47.295,31 67.713,20 115.008,51 
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Pozycje wydatków IX-XII 2020 I-VIII 2021 Rok szkolny 2020/2021 

Wydatki osobowe 26.516,47 56.344,35 82.860,82 

Wydatki rzeczowe 20.778,84 11.368,85 32.147,69 

Dz.801 Rozdz. 80113– dowóz uczniów do szkół 

Pozycje wydatków IX-XII 2020 I-VIII 2021 Rok szkolny 2020/2021 

Razem wydatki 69.144,46 95.833,66 164.978,12 

Wydatki osobowe 1.579,30 0 1.579,30 

Wydatki rzeczowe 67.565,16 95.833,66 163.398,82 

Dz.801 Rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Pozycje wydatków IX-XII 2020 I-VIII 2021 Rok szkolny 2020/2021 

Razem wydatki 4.480,00 1.514,00 5.994,00 

Wydatki osobowe 0 0 0 

Wydatki rzeczowe 4.480,00 1.514,00 5.994,00 

Dz.801 Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne 

Pozycje wydatków IX-XII 2020 I-VIII 2021 Rok szkolny 2020/2021 

Razem wydatki 136.122,37 165.046,81 301.169,18 

Wydatki osobowe 57.091,04 75.096,97 132.188,01 

Wydatki rzeczowe 79.031,33 89.949,84 168.981,17 

Dz.801 Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

Pozycje wydatków IX-XII 2020 I-VIII 2021 Rok szkolny 2020/2021 

Razem wydatki 57.343,40 103.734,44 161.077,84 

Wydatki osobowe 54.220,14 98.088,97 152.309,11 

Wydatki rzeczowe 3.123,26 5.645,47 8.768,73 

Dz.801 Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

Pozycje wydatków IX-XII 2020 I-VIII 2021 Rok szkolny 2020/2021 

Razem wydatki 39.381,26 122.410,06 161.791,32 

Wydatki osobowe 37.529,25 117.800,19 155.329,44 

Wydatki rzeczowe 1.852,01 4.609,87 6.461,88 

Dz.801 Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

Pozycje wydatków IX-XII 2020 I-VIII 2021 Rok szkolny 2020/2021 

Razem wydatki 32.133,73 29.823,61 61.957,34 

Wydatki osobowe 0 0 0 
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Pozycje wydatków IX-XII 2020 I-VIII 2021 Rok szkolny 2020/2021 

Wydatki rzeczowe 32.133,73 29.823,61 61.957,34 

Dz.801 Rozdz. 80195 – pozostała działalność 

Pozycje wydatków IX-XII 2020 I-VIII 2021 Rok szkolny 2020/2021 

Razem wydatki 8.352,42 42.882,95 51.235,37 

Wydatki osobowe 0 0 0 

Wydatki rzeczowe 8.352,42 42.882,95 51.235,37 

Dz.854 Rozdz.85401 – świetlice szkolne 

Pozycje wydatków IX-XII 2020 I-VIII 2021 Rok szkolny 2020/2021 

Razem wydatki 114.574,31 176.386,95 290.961,26 

Wydatki osobowe 93.732,53 162.955,20 256.687,73 

Wydatki rzeczowe 20.841,78 13.431,75 34.273,53 

Dz.854 Rozdz.85415 – pomoc materialna dla uczniów 

Pozycje wydatków IX-XII 2020 I-VIII 2021 Rok szkolny 2020/2021 

Razem wydatki 38.540,00 58.144,00 96.684,00 

Wydatki osobowe 0 0 0 

Wydatki rzeczowe 38.540,00 58.144,00 96.684,00 

Dz.854 Rozdz.85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 

Pozycje wydatków IX-XII 2020 I-VIII 2021 Rok szkolny 2020/2021 

Razem wydatki 0 5.830,00 5.830,00 

Wydatki osobowe 0 0 0 

Wydatki rzeczowe 0 5,830,00 5.830,00 

WYDATKI MAJĄTKOWE 

Dz. 801 Rozdz. 80195 – pozostała działalność 

Pozycje wydatków IX-XII 2020 I-VIII 2021 Rok szkolny 2020/2021 

Wydatki majątkowe 378.883,91 197.481,00 576.364,91 

Razem wydatki (801 
+854) 

2.697.735,29 4.235.472,18 6.933.207,47 

Razem wydatki 
osobowe 

1.657.412,28 3.213.346,24 4.870.758,52 

Razem wydatki bieżące 
na zadania objęte 
subwencją (80101, 
80103 (6-latki) 80146, 
80149, 80150, 80195, 
85401) 

1.828.494,77 3.287.229,42 5.115.724,19 

Razem wydatki osobowe 
na zadania objęte 

1.459.524,51 2.813.791,21 4.273.315,72 



17 

 

Pozycje wydatków IX-XII 2020 I-VIII 2021 Rok szkolny 2020/2021 

subwencją 
Kwoty ustalone zostały na podstawie sprawozdań finansowych Rb-28 S i proporcjonalnie do upływu czasu. 

Należy podkreślić, że przyznana i otrzymana subwencja oświatowa jest na takim poziomie, że 

nie wystarcza na pokrycie ponoszonych wydatków bieżących w działalności oświatowej 

objętej subwencją (80101, 80103 (6-latki), 80146, 80149, 80150, 80195, 85401).  

Udział środków własnych gminy w działalności objętej subwencją w roku szkolnym 
2020/2021 

Wydatki na działalność objętej 
subwencją 

Kwota Udział procentowy 

Subwencja 4.290.799 84 % 

Środki własne gminy 824.925 16 % 

Ogółem 5.115.724 100% 

 
Źródła finansowania działalności oświatowej w gminie Solec-Zdrój w roku szkolnym 
2020/2021 

Źródła finansowania Kwoty 

Subwencja oświatowa 4.290.799 

Dotacje celowe 241.019 

Programy unijne 411.194 

Środki własne gminy 1.990.195 

RAZEM 6.933.207 

 

 

Podział środków przeznaczonych na zadania oświatowe według rodzajów wydatków. 

Rodzaj wydatków Kwota Udział procentowy 

Wydatki osobowe 4.870.759 70 % 

Wydatki rzeczowe 1.486.083 22 % 

Wydatki majątkowe 576.365 8 % 

RAZEM 6.933.207 100 % 

62%

3%

6%

29%

Źródła finansowania działalności oświatowej

subwencja oświatowa

dotacje celowe

programy unijne

środki własne gminy
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Wydatki bieżące ponoszone na opiekę i wychowanie dzieci w placówkach przedszkolnych 

(80104, 80106, 80146, 80148, 80149, 80195) w roku szkolnym 2020/2021 

Placówka 

Wydatki 
bieżące 
prowadzenia 
placówki 

Liczba 
dzieci 

Koszt roczny opieki   
i wychowania 
jednego dziecka 

Koszt miesięczny 
opieki i wychowania 
jednego dziecka 

Samorządowe 
Przedszkole w 
Solcu-Zdroju 

712.069,85 69 10.319,85 859,99 

Punkt 
Przedszkolny w 
Zborowie 

128.934,04 23 5.605,83 467,15 

Razem 841.003,89 92 9141,35 761,78 

 

Wydatki bieżące ponoszone na kształcenie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 
(80101+ 80103+80146+80150+80148+80195+85401)  w roku szkolny 2020/2021 

Placówka 

Wydatki 
bieżące 
prowadzenia 
placówki 

Liczba 
dzieci 

Koszt roczny opieki i 
wychowania 
jednego dziecka 

Koszt miesięczny 
opieki i wychowania 
jednego dziecka 

Szkoła 
Podstawowa w 
Solcu-Zdroju 

2.909.408,14 244 11.923,80 993,65 

Szkoła 
Podstawowa w 
Zborowie 

2.275.024,03 170 13.382,49 1.115,21 

Razem 5.184.432,17 414 12.522,78 1043,57 

4. Pozostałe zadania oświatowe 

4.1. Żywienie w placówkach oświatowych 

Liczba uczniów  korzystających z ciepłego posiłku (średnio w miesiącu) 

Placówka Ogółem 
w tym 
dofinansowane 
z GOPS 

Odpłatność ucznia za 
posiłek 

Szkoła Podstawowa w Solcu 83 22 Obiad 4,70 zł/dzień 

Szkoła Podstawowa w Zborowie 75 41 Obiad 4,70 zł/dzień 

W roku szkolnym 2020/2021 dzieci w szkołach podstawowych klas I-V otrzymywały 

nieodpłatnie owoce i warzywa oraz mleko i przetwory mleczne w ramach „Programu dla 

szkół”. 

Wszystkie placówki oświatowe na terenie Gminy Solec-Zdrój zapewniły swoim 

uczniom możliwość korzystania z posiłków w formie obiadów jednodaniowych. Ogółem  z 

posiłków w szkole korzystało 158 uczniów, co stanowi 38 % wszystkich uczniów w szkołach. 

Należy wziąć pod uwagę fakt, iż w roku szkolnym 2020/2021 nauka prowadzona była 
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częściowo w systemie zdalnym i hybrydowym stąd tak niski procent uczniów korzystających z 

posiłków w szkole. 

W okresie nauki zdalnej i braku możliwości korzystania z posiłków na stołówce 

szkolnej GOPS w Solcu-Zdroju przyznawał uprawnionym uczniom zasiłek celowy na zakup 

żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z dofinansowania posiłków przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystało średnio w miesiącu 94 uczniów. 

Dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Solcu-Zdroju korzystały z trzech posiłków: 

śniadanie, obiad z dwóch dań oraz podwieczorek. Rodzice uiszczali opłatę za wyżywienie w 

wysokości 88,00 zł miesięcznie lub 110,00 zł z podwieczorkiem. 

Przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego w Zborowie miały zapewnioną możliwość 

wyżywienia w formie jednodaniowego ciepłego posiłku, za który opłata wynosiła 4,70 zł 

dziennie.  

Środki przeznaczone na prowadzenie stołówek szkolnych w roku szkolnym 2020/2021 

wyniosły 301.169,18 zł. 

4.2. Pomoc materialna dla uczniów 

Gmina Solec-Zdrój realizowała zadania dotyczące udzielania pomocy materialnej dla 

uczniów. Pomoc ta udzielana była w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego 

Na realizację tego zadania samorząd otrzymał dotację celową w kwocie 75.020,00 zł oraz 

zaangażował środki własne w kwocie 8.164,00 zł. 

Stypendia szkolne otrzymało 41 uczniów na łączną kwotę 80.084,00 zł. 

Wypłacono zasiłek szkolny dla 5 uczniów na łączną kwotę 3.100,00 zł 

Gmina Solec-Zdrój pomaga również młodym mieszkańcom gminy w zdobywaniu 

wyższego wykształcenia poprzez wypłatę stypendiów dla studentów I, II i III roku studiów 

publicznych szkół wyższych, którzy nie ukończyli 25 roku życia. Stypendium przyznaje się 

osobom, które uzyskały na świadectwie ukończenia szkoły średniej średnią ocen co najmniej 

4,5 lub w semestrze akademickim poprzedzającym złożenie wniosku uzyskały średni wynik z 

zaliczeń i egzaminów co najmniej 4,5.  

W roku szkolnym 2020/2021 4 studentów z terenu Gminy Solec-Zdrój uzyskało 

stypendium   w kwocie po 300,00 zł miesięcznie przez okres 9 miesięcy. Na realizacje tego 

zadania przeznaczono łącznie 10.800 zł. 

Ponadto w celu realizacji lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 

i młodzieży przyznano „Stypendium Wójta Gminy Solce-Zdrój”. Stypendium ma charakter 

jednorazowej nagrody i przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w nauce (średnia ocen co 

najmniej 5,5), sporcie i konkursach artystycznych przed zakończeniem każdego roku 

szkolnego. W roku szkolnym 2020/2021 stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce 

otrzymało 21 uczniów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych w wysokości 

od 270 do 350 zł. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 5.830,00 zł. 
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4.3. Pomoc dla pracodawców kształcących młodocianych 

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.  

Na ten cel Gmina Solec-Zdrój otrzymała środki z Funduszu Pracy. 

W ramach tej formy pomocy od września 2020 roku do końca sierpnia 2021 roku 3 

pracodawców otrzymało pomoc polegającą na dofinansowaniu kosztów kształcenia 4 

młodocianych pracowników. Wypłacono na ten cel kwotę 22.783,93 zł. 

 

 

Sporządziła: Edyta Patrzałek 

Solec-Zdrój, dn. 25.10.2021 


