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Wprowadzenie 

Jednym z najważniejszych czynników determinujących postęp i rozwój każdego społeczeństwa jest 

potencjał ludzki. Przyszłość Polski w dużej mierze zależy od jakości kształcenia i wychowania 

młodego pokolenia. Jest to trudne i odpowiedzialne zadanie, podlegające ciągłemu wpływowi 

zmieniającej się rzeczywistości społecznej, kulturowej, politycznej i gospodarczej. System 

edukacji, aby należycie spełniał swoją funkcję, powinien być dostosowany do wciąż ewoluujących 

potrzeb i wyzwań społecznych. Dotyczy to przede wszystkim organizacji procesu kształcenia, 

wychowania i opieki, ale także bazy materialnej placówek związanych z oświatą – w tym 

infrastruktury, zaplecza sportowego i narzędzi dydaktycznych. Efektywność i sprawność systemu 

edukacji jest kluczem do dobrego i równego startu życiowego oraz wszechstronnego rozwoju dzieci  

i młodzieży.  

W Polsce najważniejsze zadania w zakresie edukacji na poziomach od przedszkolnego  

do gimnazjalnego są domeną samorządu lokalnego. W gestii gmin pozostają podstawowe obowiązki 

w zakresie edukacji, takie jak: 

 zapewnienie właściwych warunków dla działalności placówek oświatowych  

(w zakresie realizacji p.w. funkcji: wychowawczej, edukacyjnej i opiekuńczej); 

 wykonywanie remontów oraz zadań inwestycyjnych; 

 wyposażanie placówek w niezbędne pomoce dydaktyczne.  

 

Subwencja oświatowa przekazywana gminom jest proporcjonalna do liczby uczniów uczęszczających 

do szkół znajdujących się na ich terenie. Zmieniająca się sytuacja demograficzna w Polsce, 

a zwłaszcza zmniejszająca się liczba uczniów (problemy natury demograficznej) powoduje mniejsze 

wpływy z racji przyznawanych subwencji, co sprawia, że są one dla instytucji oświaty 

niewystarczające. W trosce o przyszłość systemu edukacji Gmina Masłów zleciła wykonanie 

niniejszego Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół na terenie Gminy Masłów, (nazywanego dalej 

Planem Rozwoju lub KPRS) wskazującego na wyzwania, potrzeby i pożądane kierunki rozwoju sieci 

szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy.  

Plan Rozwoju jest dokumentem programowym, stanowiącym uzupełnienie, uszczegółowienie 

i rozszerzenie dokumentów na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim w zakresie 

działalności oświatowej. KPRS powstał w odpowiedzi na potrzebę całościowego spojrzenia na rozwój 

i przyszłość oświaty w Gminie Masłów biorąc pod uwagę obecnie istniejące potencjały, potrzeby 

i sytuację demograficzną Gminy. Ustanowienie dokumentu ma pomóc w efektywniejszym 

i ukierunkowanym podnoszeniu jakości nauczania zarówno poprzez rozwój kadry nauczycielskiej, 

zasobów technicznych i stworzenia cyklicznych dodatkowych zajęć, które odpowiadałyby 

zainteresowaniom uczniów i w efektywny sposób wiązałyby z rozwojem wiedzy o regionie 
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i tradycjach Masłowa oraz Gór Świętokrzyskich. Zdefiniowane cele i działania pomogą szkołom 

skuteczniej ubiegać się o dofinansowanie planowanych projektów wykazując ich komplementarność 

m.in. ze Strategią Rozwoju Gminy. 

Poddając analizie zasoby i potrzeby w ramach dokumentu oraz zmienną sytuacją – m.in. poprzez 

planowaną reformę oświaty dokument ma wyznaczać kierunki, w których rozwój oświaty powinien 

być prowadzony, mimo wielu czynników zmiennych, które będą wpływały na szkoły. 
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Charakterystyka gminy 

Gmina Masłów położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego  

w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy regionu – Kielc. Wchodzi w skład powiatu kieleckiego 

ziemskiego. Zajmuje powierzchnię 86,27 km2. Obecnie na terenie Gminy mieszka 10 602 osób. 

Z tego ludność w wieku przedprodukcyjnym to 2055 osób czyli 19,45%. Gminę tworzy 12 sołectw, 

a głównym ośrodkiem administracyjnym jest Masłów Pierwszy. Na terenie Masłowa działa obecnie 

pięć szkół/zespołów szkół – tabela poniżej, których potrzeby i zasoby zostaną opisane szczegółowo 

w zakresie dokumentu. 

Tabela 1 Szkoły na terenie Gminy Masłów 

Lp. Zespół szkół/szkoła 
samodzielna 

Nazwa szkoły Miejscowość 

1 Zespół Szkół w Masłowie 

Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Masłowie 
Masłów Pierwszy 

Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Masłowie 

2 
Zespół Szkół w Mąchocicach 

Kapitulnych 

Gimnazjum w Mąchocicach 

Kapitulnych 
Mąchocice Kapitulne 

Szkoła Podstawowa 

w Mąchocicach Kapitulnych 

3 Szkoła samodzielna 

Szkoła Podstawowa im. Stefana 

Żeromskiego w Mąchocicach-

Scholasterii 

Mąchocice-Scholasteria 

4 Szkoła samodzielna 
Szkoła Podstawowa 

w Brzezinkach 
Brzezinki 

5 Szkoła samodzielna 
Szkoła Podstawowa 

w Woli Kopcowej 
Wola Kopcowa 

Źródło: Opracowanie własne EPRD. 
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Diagnoza specyfiki terytorialnej zawierającej trendy 

demograficzne  

 

W kontekście negatywnych tendencji demograficznych w skali Polski sytuacja Gminy Masłów rysuje 

się bardziej optymistycznie, co ma pozytywny wpływ na stabilność i możliwość planowania 

przyszłych działań na niwie oświaty w Masłowie. Jednak biorąc pod uwagę położenie i potencjał 

z tym związany – Masłów często jest postrzegany, jako sypialnia Kielc - to minimalne wzrosty liczby 

ludności świadczą o napływie nowych mieszkańców, a nie o rozwoju rodzin czy mniejszej liczbie 

seniorów w wieku poprodukcyjnym. Sytuacja demograficzna w Gminie Masłów jest umiarkowanie 

korzystna – Tabela poniżej.  

 

Tabela 2 Zmiany demograficzne w gminie Masłów w latach 2010-2014 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba ludności 10 324 10 381 10 468 10 468 10 565 10 602 

Zmiana+/- % 4,83% 0,55% 0,84%% 0,00% 0,93% 0,003% 

Źródło: Opracowanie własne EPRD na podstawie danych z BDL. 

 

Najbardziej liczną grupą nadal jest ludność w wieku produkcyjnym – 7031 osób, co stanowi 66.54% 

populacji Gminy – wykres poniżej. Mieszkańcy Gminy stanowią jednak populację starzejącą się 

demograficznie. Stopniowo maleje liczba osób w przedziale do 18 roku życia, natomiast wzrasta 

liczba osób w grupie powyżej 60 roku życia. Będzie to z czasem generowało coraz większe potrzeby 

w zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób starszych, a także 

zapewnienie właściwej opieki społecznej i medycznej oraz wprowadzenie funkcjonalnych rozwiązań 

w obszarze komunikacji.  
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Tabela 3 Populacja wg wieku w Gminie Masłów 

 

Źródło: Opracowanie własne EPRD na podstawie danych BDL 2014.  

 

Różnice w zmianach demograficznych występują również na terenie samej gminy Masłów, co 

obrazuje Tabela poniżej. Wynika to z rozwoju budownictwa mieszkalnego w niektórych sołectwach 

np. Winiówka czy Woli Kopcowej, co zachęca do wprowadzania się do tych sołectw mieszkańców 

z Kielc i okolic Masłowa. Zauważalna jest tendencja centralizacji gminy. Biorąc pod uwagę samą 

liczbę mieszkańców najwięcej osób przybyło na terenie Masłowa Pierwszego, gdzie znajdują się 

wszystkie urzędy i placówki oświatowe kluczowe dla komfortu mieszkania. Z tego też względu 

pojawiają się nowe wyzwania przed tą częścią Gminy, która jest kluczowa z punktu widzenia 

dostępności szkół, ośrodków zdrowia czy Urzędu Gminy dla wszystkich mieszkańców Masłowa.  

Warto zwrócić uwagę na korzystne zmiany demograficzne zachodzące w sołectwie Wola Kopcowa 

i Wiśniówka gdzie na przestrzeni ostatnich 4 lat przybyło aż 5,15% ludności – najwięcej w całej 

Gminie.  

 

Tabela 4 Zmiany demograficzne w gminie Masłów w latach 2010-2015 w poszczególnych sołectwach 

Sołectwo 2011 2012 2013 2014 2015 

Zmian ludności 

między 2011 

a 2014 rokiem w % 

Masłów Pierwszy 1726 1779 1780 1804 1807 4,32% 

Wola Kopcowa 1315 1322 1344 1376 1393 4,43% 

Mąchocice 

Kapitulne 
1330 1343 1361 1360 1375 2,21% 

Domaszowice 1079 1108 1104 1122 1137 3,83% 

Masłów Drugi 978 965 978 986 1000 0,81% 

Dąbrowa wraz z 

Dąbrowa Osiedle 
1089 1089 1077 1069 1078 -1,02% 

2055 

7031 

1479 

Przedprodukcyjny Produkcyjny Poprodukcyjny 
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Brzezinki 596 588 575 587 586 -1,53% 

Wiśniówka 516 523 522 544 540 5,15% 

Ciekoty 517 527 529 514 516 -0,58% 

Mąchocice-

Scholasteria 
465 463 468 459 476 -1,31% 

Dolina Marczakowa 374 376 371 377 381 0,80% 

Barcza 337 328 333 339 334 0,59% 

Źródło: Opracowanie własne EPRD na podstawie danych z BDL. 

 

Podsumowaniem sytuacji demograficznej w gminie sposób zbiorczy jest tabela 5. prezentująca 

ogólne wskaźniki demograficzne za lata 2011-2015 wg GUS, widocznie widać, że o ile liczba osób 

w wieku produkcyjnym utrzymuje się na stałym poziomie o tyle w grupie wiekowej 

przedprodukcyjnej nastąpił spadek udziału procentowego ludności aż o 1,8 pkt. proc. Analogicznie 

zwiększył się udział w strukturze społecznej osób w wieku poprodukcyjnym (wzrost o 2 pkt. 

procentowe). Jak widać w dłuższej perspektywie czasu zostanie zachwiana struktura 

zastępowalności pokoleń w Gminie Masłów przy utrzymaniu obecnego trendu, co jest zjawiskiem 

negatywnym. Dlatego Plan Rozwoju uwzględnia ważny aspekt dbałości o warunki i jak najwyższy 

standard oświaty, będący jednym z dodatkowych czynników dla młodych ludzi do osiedlania się na 

terenie Masłowa m.in. poprzez stworzenie atrakcyjnego systemu oświaty. 

  

Tabela 5 Wskaźniki demograficzne dla gminy Masłów w latach 2011-2015 

Wyszczególnienie J.m. 

Lata 

2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba ludności: os. 10348 10395 10498 10565 10 602 

w tym mężczyźni os. 5228 5249 5315 5355 5 367 

w tym kobiety os. 5120 5146 5183 5210 5 235 

Wsk. feminizacji K/100M 98 98 97 97 98 

Gęstość zaludnienia os./km2 120,96 121,51 122,71 122,85 124 

Przyrost naturalny os. 16 7 5 31 48 

Przyrost naturalny 

na 1000 m. 
os. 1,5 0,7 0,5 2,9 4,5 

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności: 

wiek 

przedprodukcyjny. 
% 20,8 20,3 19,7 19,45 19,00 
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wiek produkcyjny % 66,6 66,7 66,8 66,55 66,4 

wiek 

poprodukcyjny 
% 12,6 13,0 13,5 13,99 14,6 

Źródło: Dane GUS na dzień 31.12.2014r. 

Poniższy wykres prezentuje, że nawet w tak krótkim przedziale czasowym, jakim są 4 lata dla 

demografii, następuje widoczna tendencja „starzenia się społeczeństwa” w Gminie Masłów. Objawia 

się to coraz mocniejszym wychyleniem trendu w grupach 25-44 lat przy jednoczesnym niewielkim 

wzroście osób w grupach 0-6 lat. Oznacza to, ze o ile teraz sytuacja jest stabilna to o tyle 

w najbliższych 30 latach struktura demograficzna ulegnie bardzo mocnemu zachwianiu.  

 

Wykres 1 Struktura demograficzna w Gminie Masłów w latach 2012-2015 wg wieku wraz z trendami 

zmian demograficznych 

 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Diagnoza stanu istniejącego placówek oświatowych w Gminie 

Masłów  

 

Gminny system oświaty 

Gmina Masłów zarządza szeregiem placówek oświatowych, takich jak oddziały przedszkolne, szkoły 

podstawowe i gimnazja.  

Przy wszystkich szkołach podstawowych z terenu Gminy Masłów funkcjonują oddziały przedszkolne, 

do których uczęszcza według stanu na koniec kwietnia 2015 roku 305 dzieci w wieku 3 – 6 lat oraz 1 

dziecko poniżej 3 lat (SP Masłów).  

Tabela 6 Wykaz przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Masłów 

Nazwa Miejscowość 

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Masłowie 

Masłów Pierwszy 

Masłów Drugi 

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej 

w Mąchocicach Kapitulnych 
Mąchocice Kapitulne 

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej 

im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-

Scholasterii 

Mąchocice-Scholasteria 

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej 

w Brzezinkach 
Brzezinki 

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej 

w Woli Kopcowej 
Wola Kopcowa 

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Masłowie. 

Łącznie pozwala to na zapewnienie opieki przedszkolnej dla 161 dzieci w wieku 3-5 lat oraz 144 

dzieci w klasach „0”. 

Na obszarze Gminy Masłów działają obecnie 2 gimnazja, 5 szkół podstawowych  

wraz z oddziałami przedszkolnymi, które funkcjonują w strukturze szkoły podstawowej.  
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Analiza demograficzna populacji objętej kształceniem na poziomie 

przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym 

 

W celu przeprowadzenia analizy stanu obecnego i próby prognozowania sytuacji jeżeli chodzi 

o liczebność uczniów w poszczególnych szkołach należy rozpatrywać liczbę urodzeń w latach 2011-

2015, co pozwoli zaobserwować trendy jeżeli chodzi o potencjalną liczbę dzieci i młodzieży 

w kolejnych latach. Jednocześnie dla zachowania realizmu należy wziąć pod uwagę specyfikę 

Masłowa, jako gminy przylegającej do większego ośrodka miejskiego, jakim są Kielce, co w części 

definiuje rolę Gminy, jako sypialni i zaplecza miasta wojewódzkiego.  

 

Oddziały przedszkolne 

W latach 2012-20161 dynamicznym zmianom ulegała liczba dzieci w wieku powyżej 3 lat do klasy O. 

Na poniższym wykresie można zaobserwować stały wzrost dzieci korzystających z opieki 

przedszkolnej w 7 oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy.  

                                                      

 

 

 

 

1 Analizując liczbę dzieci w oddziałach przedszkolnych należy mieć na uwadze także realizację projektów 
finansowanych ze środków Unii Europejskiej mających na celu zapewnienie opieki przedszkolnej. Powyższe 
dane nie uwzględniają dzieci korzystających tego rodzaju wsparcia.  
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Wykres 2 Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w latach 2012-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SZOO. 

Najliczniejszym oddziałem przedszkolnym jest ten działający przy Zespole Szkół w Masłowie (48 

dzieci) i Szkole Podstawowej w Woli Kopcowej (44 dzieci). Mniej liczne są oddziały w Zespole Szkół 

w Mąchocicach-Scholasterii (29 dzieci), Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych (23 dzieci) i Szkole 

Podstawowej w Brzezinkach (17 dzieci). 

Liczba dzieci rośnie stale także w klasach „0” prowadzonych w 7 oddziałach przedszkolnych. 

Wykres 3 Liczba dzieci uczących się w klasach "0" w latach 2012-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SZOO. 
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Najliczniejszą „zerówką” jest ta w Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym (50 dzieci), zaś kolejne są 

zdecydowanie mniej liczne, w tym 29 dzieci w Szkole Podstawowej w Mąchocicach-Scholasterii, 27 

dzieci w Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych, 20 w Szkole Podstawowej w Woli Kopcowej i 18 

w Szkole Podstawowej w Brzezinkach.  

Szkoły podstawowe  

W ostatnich latach liczba dzieci uczących się w szkołach podstawowych na terenie Gminy Masłów 

zanotowało znaczący wzrost. Od 2012 roku liczba uczniów wzrosła o 29 osób.  

Wykres 4 Liczba uczniów szkół podstawowych w latach 2012-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SZOO. 

Najliczniejszą grupę uczniów stanowią dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej przy Zespole 

Szkół w Masłowie Pierwszym (211 osób). W kolejnych szkołach uczy się odpowiednio 129 w Szkole 

Podstawowej w Mąchocicach-Scholasterii, 112 osób w Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych, 79 

w Szkole Podstawowej w Brzezinkach, 42 osoby w Szkole Podstawowej w Woli Kopcowej.  

Gimnazja 

Od 2012 roku można obserwować zmniejszającą się liczbę uczniów gimnazjów z ternu Gminy 

Masłów. We wskazanym okresie nastąpił spadek o 64 osoby (ok. 24%).  

2016 2015 2014 2013 2012 
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Wykres 5 Liczba uczniów w gimnazjach w latach 2012-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SZOO. 

Największa liczba gimnazjalistów uczęszcza do Zespołu Szkół w Masłowie Pierwszym (113 osób), zaś 

uczniami Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych jest 97 osób.  

Uczniowie poza obwodem  

Oprócz wyżej wskazanych grup uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Masłów istnieje 

znacząca liczba dzieci, które należą do obwodu szkół z terenu gminy jednak uczęszczają do 

placówek poza jej terenem. Wg szacunków SZOO w Masłowie w roku szkolnym 2015/2016 była to 

grupa 287 osób. Wg szacunków Samorządowego Zespołu poza terenem gminy uczy się ok. 30% dzieci. 

W tej grupie znaleźli się uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zarówno Ci, którzy uczęszczają 

do innej szkoły na ternie Gminy Masłów, jak i Ci, którzy są uczniami placówek spoza tereny gminy. 

Szczegółowe zestawienie znajduje się w poniższej tabeli. 

Tabela 7 Liczba uczniów poza obwodem szkoły w roku szkolnym 2015/2016 

2016 2015 2014 2013 2012 

Liczba uczniów w gimnazjach 210 212 227 251 274 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SZOO. 

 

Sprawdziany w szkołach podstawowych i egzamin gimnazjalny 

Obowiązujący od 2002 roku system egzaminów zewnętrznych obejmuje obowiązkowy sprawdzian 

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz egzamin gimnazjalny w klasie trzeciej. Wyniki 

tych egzaminów stanowią podstawę do diagnozowania poziomu edukacji i są elementem oceny 

jakości kształcenia. Szkoły mają obowiązek analizowania tych wyników i podejmowania działań 

mających na celu podniesienie efektywności kształcenia.  

Sprawdziany w szkołach podstawowych 

Osiągnięcia szkolne uczniów są wynikiem wspólnej pracy nauczyciela i ucznia. W znacznym stopniu 

zależą od zdolności i aspiracji uczniów, a także od wpływu środowiska rodzinnego. Badanie 

postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to 

sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Co roku w kwietniu odbywają 

się sprawdziany uczniów klas szóstych. Uczniowie rozwiązują test diagnostyczny, który ma za 

zadanie sprawdzić w jakim stopniu opanowane zostały umiejętności ujęte w standardach 

egzaminacyjnych w zakresie czytania, pisania, korzystania z informacji i wykorzystywania zdobytej 

wiedzy w praktyce. Z informacji udostępnionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że 

w związku z planowaną reformą, sprawdzian szóstoklasistów został przeprowadzony po raz ostatni w 

kwietniu 2016r.  

W gminie Masłów zostały przeanalizowane wyniki ze wszystkich części sprawdzianu szóstoklasistów 

w latach 2015-2016 w kontekście wyników dla całego województwa. Uczniowie szkół podstawowych 

w analizowanej gminie zdecydowanie słabiej wypadają jeśli chodzi o punkty zdobywane podczas 

egzaminu z języka angielskiego oraz matematyki. Mniej odbiegają od średniej dla egzaminu z języka 

polskiego. Pokazuje to obszary w których trzeba położyć szczególny nacisk w pracy z uczniami.  

Szkoła Podstawowa 

w Mąchocicach 

Kapitulnych 

106 16 7 9 

Gimnazjum 

w Mąchocicach 

Kapitulnych 

74 25 0 25 

Szkoła Podstawowa 

w Woli Kopcowej 
32 34 5 29 

Szkoła Podstawowa 

W Brzezinkach 
73 17 6 11 

Szkoła Podstawowa 

w Mąchociacach Scholasterii 
86 9 1 8 
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Wykres 6 Porównanie wyników sprawdzianu szóstoklasistów w gminie Masłów i województwie 

świętokrzyskim w 2016r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE Łódź. 

 

Wykres 7 Porównanie wyników sprawdzianu szóstoklasistów w gminie Masłów i województwie 

świętokrzyskim w 2015r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE Łódź. 
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Poddając ocenie ostatnie 3 lata i wyniki pierwszej części sprawdzianu w poszczególnych szkołach to 

zdecydowanie najlepiej wypada Szkoła Podstawowa Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym. Wyniki 

uczniów są tam zbliżone lub wyższe od średniej zarówno dla powiatu jak i województwa. Najsłabiej 

w tym zestawieniu prezentuje się Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych, która jedynie 

w 2015 roku zbliżyła się do średniej dla powiatu i województwa.  

Tabela 8 Wyniki pierwszej części sprawdzianu szóstoklasistów w latach 2014-2016 w poszczególnych 

placówkach 

Szkoły  

Część pierwsza sprawdzianu 

2016 2015 2014 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Masłowie Pierwszym 
61,30% 66,10% 73,30% 

Szkoła Podstawowa w Brzezinkach 54,60% 67,10% 59,50% 

Szkoła Podstawowa im. Stefana 

Żeromskiego  

w Mąchocicach -Scholasterii 

57,60% 65,20% 62,60% 

Szkoła Podstawowa w Mąchocicach  

Kapitulnych 
52,50% 67,20% 58,60% 

Średnia powiatowa 60,5 65,50% 63,8 

Średnia wojewódzka 61% 65% 64,60% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE Łódź. 

Egzamin gimnazjalny 

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczo-przyrodniczej 

i języka obcego nowożytnego. Jednak od roku 2011/2012 wyróżnia się w części humanistyczno-

przyrodniczej dwa zakresy, a z zakresu języka obcego nowożytnego dwa poziom (podstawowy 

i rozszerzony). 

Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników indywidualnych, środowiskowych 

i szkolnych. Duża ich część znajduje się poza możliwością skutecznej kontroli przez szkołę (np. 

środowisko rodzinne, wrodzone zdolności). Obserwuje się wiele powodów pozaszkolnych, natury 

społeczno-ekonomicznej, które mają wpływ na funkcjonowanie dzieci podczas nauki oraz na wynik 

egzaminów. Te czynniki wpływają również na poziom wyników osiąganych w poszczególnych 

gimnazjach.  
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Wykres 8 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w gminie Masłów w latach 2014-2016 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE Łódź. 

Najsłabiej na tle kraju (w 2016r.) gmina Masłów wypada w kontekście wyników egzaminu 

z matematyki oraz języka angielskiego (na poziomie podstawowym i rozszerzonym). Niewiele lepiej 

prezentują się wyniki z języka polskiego. Osiągnięciami zbliżonymi do poziomu krajowego uczniowie 

mogą pochwalić się z historii i WOS oraz przedmiotów przyrodniczych. Powyższa analiza wskazuje 

potencjalny kierunek, w którym powinny zostać poczynione inwestycje wspomagające rozwój 

słabszych kompetencji. 

 

Tabela 9 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2015-2016 w porównaniu z wynikami w powiecie, 

województwie i kraju 

Przedmiot 
2016 2015 

Gmina Powiat  Województwo  Kraj Gmina Powiat  Województwo  Kraj 

Język polski 66 69 69 69 62 61 61 62 
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Matematyka 44 49 48 49 48 48 47 48 

Przedmioty 

przyrodnicze 
50 52 52 51 51 49 49 50 

Język angielski 

PP 
56 59 63 64 60 62 64 67 

Język angielski 

PR 
35 37 43 45 40 40 44 48 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE Łódź. 
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Zakres pomocy dla uczniów 

 

Dowóz uczniów do placówek szkolnych 

 

Gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport i bezpłatną opiekę w czasie przewozu do 

najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum. W celu wywiązania się z nałożonego obowiązku Gmina 

Masłów realizuje dowóz w różnych formach, w tym: 

 Dowóz zorganizowanymi autobusami szkolnymi 

 Refundując koszty dowozu komunikacją publiczną 

 Dowóz zorganizowany uczniów niepełnosprawnych 

 Refundując koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców 

 Refundując koszty dowozu uczniów przez ośrodek  

 

W związku z rosnącą liczbą dzieci korzystających z dowozu, rosną także koszty z tym związane. 

W 2013 roku wydatki związane z dowozem 481 dzieci wyniosły 272 560,00 zł. zaś w 2015r. przewóz 

518 dzieci wyniósł 307 993,96 zł.  

 

Tabela 10 Dowóz uczniów według form realizacji w latach 2013-2016 

Lp. Forma realizacji 

Liczba uczniów 

2015/2016 2014/2015 2013/2014 

1 
Dowóz zorganizowany autobusami 

szkolnymi  
470 420 438 

2 
Refundacja kosztów dowozu 

komunikacją publiczną 
35 54 33 

3 
Dowóz zorganizowany uczniów 

niepełnosprawnych  
1 3 4 

4 
Refundacja kosztów dowozu uczniów 

niepełnosprawnych przez rodziców  
11 6 6 

5 
Refundacja kosztów dowozu uczniów 

przez ośrodek  
1 1 0 

Razem uczniów 518 484 481 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SZOO. 
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Pomoc materialna  

Gmina Masłów udziela pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy w postaci: 

 Stypendiów socjalnych, 

 Wyprawki szkolnej. 

 Stypendia socjalne 

 

Co roku gmina przeznacza środki własne na pomoc materialną dla dzieci zamieszkałych na terenie 

Gminy Masłów w wysokości 20% wszystkich środków przeznaczonych na pomoc materialną.  

 

Wykres 9 Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków na stypendia szkolne i zasiłki w latach 2013-

2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SZOO. 

Głównymi beneficjentami stypendiów szkolnych są przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych 

– 109 w 2015r. zaś w mniejszym stopniu młodzież uczęszczająca do gimnazjum 32 w 2015r.  

Wraz z rosnącą ilością rozpatrywanych wniosków rośnie także kwota przeznaczana na ten cel. 

W 2015r. było to 183 084,00 zł i nastąpił wzrost w stosunku do 2012 r. o blisko 23%. 

 Wyprawki szkolne  

 

Gmina przekazuje także pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów 

edukacyjnych jako jedna z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych i podnoszenia 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

2015 2014 2013 

185 181 

166 

16 21 22 

Liczba pozytywnie 
rozpatrzonych wniosków-
stypendia szkolne 

Liczba pozytywnie 
rozpatrzonych wniosków-zasiłki 
szkolne 



Diagnoza stanu istniejącego placówek oświatowych w Gminie Masłów 

 

23  

 

jakości kształcenia uczniów z biednych rodzin i/lub uczniów niepełnosprawnych. W roku 2015 

dofinansowanie zakupu otrzymało 91 uczniów w kwocie ponad 10 tys. zł. W poprzednich latach 

liczba dofinansowań utrzymywała się na podobnym poziomie.  

 

Programy zdrowotne  

W roku 2014, wykonanie szczepień zlecono 28 kwietnia 2014 r. w drodze konkursu ofert, Zespołowi 

Ośrodków Zdrowia „PULS” Sp. z o.o. w Masłowie Pierwszym, ul. Jana Pawła II 3. Termin wykonania 

szczepień wyznaczono do 30 listopada 2014 roku. Szczepieniem została objęta grupa dzieci 

urodzonych w 2011 roku (przeciwko pneumokokom ) w liczbie 45 osób. Wartość za realizację całego 

zadania w roku 2014 wyniosła 12.150,00 zł.  

W roku 2015 wykonanie szczepień zlecono 05 maja 2015 r. w drodze konkursu ofert: „Rodzina” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach Osiedle Na 

Stoku 63A 25-437 Kielce. Miejsce szczepień: Przychodnia Rodzinna „Medica” Kielce Osiedle Na Stoku 

63A. Termin wykonania szczepień wyznaczono do 30 listopada 2015 roku. Szczepieniem została 

objęta grupa dzieci urodzonych w 1999 roku (przeciw meningokokom) – w liczbie 32 osoby oraz 

dzieci urodzone w 2012 roku (przeciwko pneumokokom) w liczbie 20 osób. Wartość za realizację 

całego zadania w roku 2015 wynosi 8.087,00. 

W roku 2016 wykonanie szczepień zlecono 06 maja 2016 r. w drodze konkursu ofert Zespołowi 

Ośrodków Zdrowia „PULS” Sp. z o.o.. Miejsce szczepień: Ośrodek Zdrowia „PULS” w Masłowie 

Pierwszym i Ośrodek Zdrowia „PULS” w Mąchocicach Kapitulnych. Termin wykonania szczepień 

wyznaczono do 30 listopada 2016 roku. Szczepieniem została objęta grupa dzieci urodzonych w 2000 

roku (przeciw meningokokom) oraz dzieci urodzone w 2013 roku (przeciwko pneumokokom). 

Zadeklarowana przez opiekunów prawnych liczba dzieci zaszczepionych to: 58 przeciwko 

meningokokom ze 133 uprawnionych i 39 przeciwko pneumokokom z 88 uprawnionych. Wartość 

umowna za realizację całego zadania w roku 2016 wynosi co najwyżej 36 700,00 zł brutto i jest 

zależna od liczby wykonanych szczepień. 

Wsparcie dla uzdolnionej młodzieży 

W Gminie Masłów w celu wsparcia uczniów uzdolnionych ze szkół podstawowych i gimnazjów, 

a także zmotywowania do nauki i uzyskiwania dobrych wyników egzaminacyjnych Rada Gminy 

przyjęła lokalnych program wspierania uczniów uzdolnionych. Wsparcie przekazywanej jest 

w następujących formach: 

 Organizacja konkursów gminnych oraz pomoc szkołom w organizacji konkursów, turniejów lub 

udział w nich 

 Stypendium Wójta Gminy Masłów 

 Wsparcie Funduszu Stypendialnego imienia Andrzeja Radka 
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 Promocja osiągnięć uczniów uzdolnionych.  

 

Zajęcia pozalekcyjne  

W szkołach na terenie Gminy Masłów realizowane są zajęcia pozalekcyjne. W roku szkolnym 

2015/2016 przewidziano 78 godzin zajęć pozalekcyjnych tygodniowo oraz 187 godzin 

ponadwymiarowych. W poprzednim roku szkolnym zrealizowano 65 godzin zajęć pozalekcyjnych 

oraz 117,5 godzin ponadwymiarowych. Oznacza to, że liczba zajęć pozalekcyjnych zwiększyła się 

o 13 godzin tygodniowo zaś ponadwymiarowych o 70 godzin. Zajęcia pozalekcyjne przede wszystkim 

dotyczyły: 

 Języka polskiego 

 Matematyki 

 Języków obcych (język rosyjski) 

 Wychowania fizycznego (piłka siatkowa, piłka nożna) 

 Edukacji globalnej 

 Szachów 

 Zajęć artystycznych (plastyki, zespół wokalny, zespół teatralny, zespół pieśni i tańca) 

 

Kadra pedagogiczna 
 

Według danych SZOO w publicznych placówkach oświatowych w 2015 roku zatrudnionych było 116 

nauczycieli na 99,44 etatach oraz 51,86 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do 

2014 roku nastąpiło zmniejszenie liczby zatrudnionych osób o 4 przy jednoczesnym zwiększeniu 

liczby etatów o 1,87.  

Tabela 11 Liczba zatrudnionych nauczycieli 

Szkoła 
Liczba zatrudnionych 

W pełnym wymiarze W niepełnym wymiarze Razem 

Zespół Szkół w Masłowie 34 7 41 

Zespół Szkół w 

Mąchocicach Kapitulnych 
21 8 29 

Szkoła Podstawowa w 

Mąchociacach Scholasterii 
13 4 17 

Szkoła Podstawowa w 

Brzezinkach 
8 9 17 
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Szkoła Podstawowa w Woli 

Kopcowej 
4 8 12 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SZOO. 

Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych gminy posiadają wymagane 

kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela. Część kadry pedagogicznej zatrudniona jest na 

niepełnych etatach (38 osób), ponieważ w podstawie programowej nauczanego przedmiotu jest 

mała liczba godzin tygodniowego wymiaru, co nie zapewnia możliwości zatrudnienia 

pełnoetatowego. Wśród zatrudnionych największą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani-67 

osób. Zdecydowanie mniej zatrudnionych jest nauczycieli mianowanych (17,59 etatu), 

kontraktowych (14,42 etatu) i nauczycieli stażystów (2,97 etatu). Kadra kierownicza placówek 

oświatowych oraz nauczyciele systematycznie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności podczas 

szkoleń i kursów. Podwyższają także kwalifikacje i zdobywają umiejętności do nauki innych 

dodatkowych przedmiotów. Nauczyciele oprócz przygotowania kierunkowego do nauczanego 

przedmiotu, posiadają także szerokie kwalifikacje, które wykorzystują do pracy ze swoimi 

wychowankami zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i realizowanych w ramach karty nauczyciela. 

Zadanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w gminie Masłów realizowane jest na podstawie 

Zarządzenia Wójta Gminy Masłów w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych w gminie Masłów. Poziom finansowania w 

ostatnich 3 latach notuje niewielki wzrost. 

Tabela 12 Kwota przeznaczana na doskonalenie zawodowe nauczycieli 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SZOO. 

 

Rok Kwota przeznaczona na doskonalenie zawodowe 

2013 21 591 

2014 22 098 

2015 23 218 
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System zarządzania 
 

Organem prowadzącym dla jednostek oświatowych z terenu gminy jest Gmina Masłów, Samorządowy 

Zespół Obsługi Oświaty w Masłowie2 (SZOO) prowadzi obsługę finansowo – księgową szkół, a także 

realizuje zadania z zakresu oświaty powierzone organowi prowadzącemu. Jest samodzielną 

jednostką budżetową powołaną uchwałą Rady Gminy Masłów w 2000 roku. W zakresie obsługi 

finansowo-księgowej realizuje 40% planu finansowego Gminy, na co składają się następujące działy:  

1. Dz. 801 – Oświata i wychowanie  

2. Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza  

Do zadań zespołu należy między innymi: 

 obsługa finansowo-księgowa szkół, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych jednostek, 

 naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pracownikom jednostek obsługiwanych, 

 prowadzenie rozliczeń ZUS, US, sporządzanie sprawozdań statystycznych, 

 organizacja dowozu dzieci do szkół, 

 przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie 

Gminy Masłów oraz pomocy finansowej dla pracodawców zatrudniających pracowników 

młodocianych, 

 prowadzenie programów zdrowotnych dla dzieci i młodzieży, w zakresie szczepień 

profilaktycznych, 

 pomoc szkołom w zakresie udzielania zamówień publicznych (dostawa opału  

i inne), 

 przygotowywanie zadań dla Wójta Gminy Masłów wynikających z ustawy  

o systemie oświaty (koordynowanie spraw prawno-organizacyjnych szkół, organizacja 

konkursów na dyrektorów szkół, egzaminów nauczycieli, doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, nadzór nad spełnianiem obowiązku nauki, przyznawanie stypendiów za wyniki 

w nauce, organizacja imprez okolicznościowych i inne). 

Za całokształt nadzoru pedagogicznego odpowiada Kuratorium Oświaty w Kielcach. Polega on m.in. 

na ocenie stanu, efektów i warunków pracy dydaktycznej, działalności wychowawczej oraz 

opiekuńczej.  

 

                                                      

 

 

 

 

2 Od 01.01.2017r. zostanie przekształcony w Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów. 
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Za bieżące funkcjonowanie placówki odpowiada dyrektor szkoły. Sprawuje on opiekę nad dziećmi 

i młodzieżą w procesie dydaktycznym i wychowawczym w swojej placówce. Jest bezpośrednim 

przełożonym wszystkich pracowników oraz odpowiada za realizację planu finansowego. Pomimo 

szerokiego zakresu kompetencji, w praktyce pozycja dyrektora placówki jest ograniczona. Za 

sprawy finansowe odpowiada organ prowadzący szkołę, a za kwestie dydaktyczne Kuratorium 

Oświaty, w związku z czym dyrektor ma za zadanie przestrzegać zaleceń formułowanych w trybie 

nadzoru pedagogicznego przez kuratora oświaty.  

Dyrektorzy publicznych szkół powoływani są z zachowaniem trybu konkursowego. Jest to 

rozwiązanie pozwalające w sposób sprawny i przejrzysty zapewnić konkurencyjność i tym samym 

umożliwić wybranie właściwej osoby. 
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Finanse oświaty 
 

Środki na finansowanie zadań oświatowych w Gminie Masłów można rozpatrywać np. w aspekcie 

źródeł ich pochodzenia, wśród których znajdują się: subwencje, dotacje oraz inne środki tj. 

dochody własne gminy i fundusze pomocowe, w tym z Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że wyżej 

wymienione źródła nie zapewniają wystarczającego poziomu finansowania zadań oświatowych. 

Analiza budżetu oświaty w gminie zawsze będzie podstawą merytorycznej dyskusji o stopniu 

zabezpieczenia własnych środków na realizację celów edukacyjnych. Ważne przy tym będzie 

obserwowanie trendu i poziomu zabezpieczenia finansowego oświaty w ramach analizy 

porównawczej subwencji i dotacji w stosunku do udziału środków własnych i tych pozyskanych ze 

źródeł zewnętrznych. Bardzo istotnym elementem przygotowania budżetu dla gminnych jednostek 

oświatowych powinna być zawsze analiza poszczególnych rodzajów kosztów tychże jednostek 

(oddzielnie nakłady remontowe i inwestycyjne w perspektywie dłuższej niż jeden rok, projekty 

z wykorzystaniem środków UE i dotacji krajowych dla szkół, uczniów i nauczycieli) oraz analiza 

wydatków przypadających na jednego ucznia w każdej szkole. Bez takiej analizy trudno jest 

rozmawiać władzom gminy z dyrektorami placówek o konstruowaniu budżetów szkół, według 

wspólnie ustalonych wskaźników, wytycznych Ministerstwa Finansów do budżetów gminy oraz 

ustalonych priorytetów samorządu gminy.  

Potrzeby finansowe placówek oświaty będą wynikały z planowania remontów i inwestycji, a które 

muszą być urealnione w stosunku do możliwości finansowych gminy i przyjętych priorytetów. Warto 

prowadzić zestawienia najważniejszych kosztów pozapłacowych bieżącego utrzymania obiektów, co 

zawsze pozwala analizować najważniejsze pozycje i wprowadzać działania naprawcze celem ich 

zmniejszenia. Szczególną uwagę należy zwracać na wysokość subwencji oświatowej, która jest 

głównym źródłem finansowania zadań oświatowych w gminie. Jej wysokość zależy od algorytmu 

naliczania subwencji oświatowej dla gmin, który jest obiektywnym zewnętrznym narzędziem oraz 

na który gmina ma jednak pewien wpływ. Znajomość algorytmu i wskaźników naliczania subwencji 

przez dyrektorów może skutkować dostosowaniem organizacji nauczania w gminie do zasad, które 

są lepiej finansowane z subwencji, co wynika ze sprawozdań przesyłanych do systemu informacji 

oświatowej.  

Przedstawione poniżej dane pokazują poziom środków budżetowych w kilku zestawieniach. Dane są 

wybiórcze i służą jedynie ukazaniu znaczenia posiadania takich informacji przez osoby kierujące 

placówkami oświatowymi w gminie tak, aby zadania szkół i ich możliwości finansowania były oparte 

o informacje i wiedzę ekonomiczną. Wydatki oświatowe w przeliczeniu na 1 ucznia oblicza się 

dzieląc kwotę wydatków bieżących danej szkoły przez odpowiednią liczbę uczniów. 

W prezentowanej analizie przyjęto jako rok budżetowy, a do wyliczeń wykorzystano średnioroczną 

liczbę uczniów i oddziałów, uwzględniając rok szkolny. 
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Tabela 13 Wydatki na oświatę w Gminie Masłów w latach 2013-2015 (zł) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SZOO. 

 

Tabela 14 Roczny koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych placówkach w latach 2013-

2015 (zł) 

Lp. Jednostka 2015 2014 2013 

1 ZS w Masłowie Pierwszym 11010 10 413 9 844 

2 ZS w M .Kapitulnych 11402 11494 10 061 

3 SP w Brzezinkach 13919 14498 12 884 

4 SP w M.-Scholasterii 12607 13601 13 104 

5 SP w Woli Kopcowej 14091 13493 11 999 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SZOO. 

 

Jak wynika z dokonanych analiz, koszt utrzymania jednego ucznia i koszty utrzymania jednej 

placówki różnią się. Na uwagę zwraca fakt, że w ciągu 3 lat te koszty rosną. Ma na to wpływ przede 

wszystkim czynnik demograficzny, który determinuje liczebność klas. Wzrost kosztów dotyczy 

również tych placówek, w których występują wydatki z tytułu urlopów nauczycielskich dla 

poratowania zdrowia, odpraw emerytalnych, nauczania indywidualnego. Na koszty utrzymania 

ucznia i oddziału wpływ ma też dodatkowa oferta edukacyjna realizowana przez daną placówkę. Nie 

bez znaczenie jest też wielkość obiektu szkoły oraz dodatkowe zdania, które jednostka wykonuje.  

Tabela 15 Udział wydatków na oświatę w ogólnych wydatkach gminy w latach 2013-2015 

Wydatki 2015 2014 2013 

Wydatki gminy ogółem 29 110 685,96 28670252,82 27 245 680 

Wydatki na oświatę 11 552 005,80 10 811 067,70 11088890,13 

Lp. Jednostka 2015 2014 2013 

1 ZS w Masłowie Pierwszym 3 895 840,69 3 552 787,21 3 585 884,57 

2 ZS w M .Kapitulnych 2 662 749,01 2 481 952,78 2 478 250,49 

3 SP w Brzezinkach 1 285 373,27 1 202 745,01 1 168 339,38 

4 SP w M.-Scholasterii 1 938 541,48 1 922 599,14 1 817 206,67 

5 SP w Woli Kopcowej 869 354,78 845324,62 812 211,10 

Suma 10 651 859,23 10 005 408,76 9 861 892,21 
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Udział % wydatków na oświatę w 

ogólnych wydatkach gminy 
40% 38% 41% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SZOO. 

Baza lokalowa i materiałowa 
 

Stan techniczny budynków oświatowych w gminie jest znacznie lepszy niż w latach ubiegłych, ale 

utrzymanie wysokiego standardu wymaga wciąż nowych remontów  

i nakładów finansowych. Obiekty publicznych szkół podstawowych i gimnazjów poddano licznym 

remontom i modernizacjom, w istotny sposób poprawiono także stan wyposażenia szkół w sprzęt 

i pomoce dydaktyczne. 

 

Gminne placówki oświatowe dysponują zróżnicowaną bazą lokalową i wyposażeniem  

– posiadają częściowo wyposażone sale dydaktyczne (w tym w tablice interaktywne). Każda 

placówka ma co najmniej jedną pracownię komputerową oraz dysponuje dobrze wyposażoną 

biblioteką szkolną (biblioteki są systematycznie doposażane w lektury szkolne, wydawnictwa 

encyklopedyczne i słownikowe, czasopisma szkolne oraz w nowości wydawnicze). Stan techniczny, 

bezpieczeństwo i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych 

należy uznać za dobry, co jest rezultatem dużej dbałości ze strony dyrekcji placówek oraz 

corocznych nakładów finansowych ponoszonych przez gminę. Gmina dokłada także starań, aby 

systematycznie polepszać warunki pracy oraz obniżać koszty eksploatacyjne placówek oświatowych 

(zwłaszcza koszty ogrzewania). Są jednak placówki, które wymagają modernizacji, doposażenia sal 

dydaktycznych oraz przeprowadzenia remontów.  

 

Bazę lokalową wszystkich placówek oświatowych można zatem określić jako zadowalającą, jednak 

wskutek dekapitalizacji wymaga ona ciągłych nakładów na remonty i inwestycje. 

Tabela 16 Wyposażenie szkół na terenie gminy Masłów 

Lp. Szkoła Wyposażenie 

1. SP Mąchocice-Scholasteria 

W szkole znajduje się jedna pracownia komputerowa 

z trzynastoma stanowiskami uczniowskimi, oraz mobilna 

pracownia wyposażona w 20 mini laptopów. Pięć sal 

dydaktycznych wyposażonych jest w tablice interaktywne, 

rzutniki i laptopy z dostępem do internetu. Na terenie hali 

sportowej znajduje się siłownia z atlasem, nowoczesną bieżnią, 

orbitrekiem i rowerkiem. Przy obiekcie jest nowo wybudowany 

plac zabaw. Wyposażenie komputerowe będzie wymagało 

wymiany na nowy sprzęt z powodu jego amortyzacji – min. 13 
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komputerów. 

2. 
Zespół Szkół w 

Mąchocicach Kapitulnych 

2 pracownie komputerowe z 20 stanowiskami z dostępem do 

internetu; pracownia języka angielskiego z tablicą multimedialną, 

pulpitem dla nauczyciela, rzutnik, laptop, słuchawki dla uczniów; 

4 tablice multimedialne z laptopami i rzutnikami; rzutnik i ekran 

multimedialny w sali komputerowej. Stan wyposażenia 

komputerowego w pracowni jest nie zadawalający i wymaga 

wymiany na nowy – min. 10 komputerów.  

3. Zespół Szkół w Masłowie 

Pracownia komputerowa z 18 stanowiskami komputerowymi, 9 sal 

dydaktycznych wyposażonych w tablice interaktywne. Stan 

techniczny komputerów w pracowni ocenia się  

na dostateczny i wymaga wymiany na nowy – min. 15 sztuk.  

 

4. 
Szkoła Podstawowa w 

Brzezinkach 

Pracownia matematyczno-informatyczna – 12 stanowisk 

z dostępem do internetu, sala przyrodnicza z tablicą 

interaktywną i dostępem do Internetu 9 laptopów przeznaczonych 

dla klas I-III z dostępem do Internetu (w szkole działa sieć WiFi). 

Przewiduje się potrzebę modernizacji, poprzez wymianę na 

nowe, min. 5 komputerów w najbliższych 5 latach. 

5. 
Szkoła Podstawowa w 

Woli Kopcowej 

2 sale posiadają tablice multimedialne. Jest potrzeba 

doposażenia szkoły w ok. 6 komputerów na zajęcia edukacyjne z 

uczniami. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SZOO. 

Zrealizowane projekty 
 

Gmina Masłów, SZOO oraz szkoły aktywnie pozyskują finansowanie zewnętrzne z różnych źródeł 

zarówno na projekty inwestycyjne, związane z doposażeniem placówek jak i zajęciami dodatkowymi 

oraz doskonaleniem nauczycieli. Ze względu na dużą ilość podejmowanych inicjatyw poniżej zostały 

wskazane jedynie wybrane przedsięwzięcia. 

Projekty inwestycyjne 

 Zrealizowane  

1. Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym 

 Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013; 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych 

poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych 

 Termin realizacji: 2008 - 2012 

 Wartość: 5 502 814,54 zł  
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 Krótki opis: Zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju edukacji i kultury 

fizycznej młodzieży szkolnej poprzez budowę hali sportowej. 

 

2. Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej im. S. Żeromskiego w Mąchocicach-

Scholasterii 

 Źródło finansowania: Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego 

 Termin realizacji: 2004-2006 

 Wartość: 3 125 317,92 zł 

 Krótki opis: Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej im. S. Żeromskiego 

w Mąchocicach-Scholasterii 

 Projekty w trakcie /planowane do realizacji:  

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Masłowie 

 Źródło finansowania: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 

 Termin realizacji: 2016-2017 

 Wartość: 679 384,00 zł 

 Krótki opis: Rozwój infrastruktury sportowej przy ZS w Masłowie Pierwszym poprzez 

budowę boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

2. Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów 

 Źródło finansowania: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 Termin realizacji: 2017-2018 

 Wartość szacunkowa: 3 634 884,71 zł 

 Krótki opis: Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej połączona 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zakres obejmuje: Zespół Szkół 

w Masłowie Pierwszym (2 budynki), kompleks szkolny z hala sportową 

w Mąchocicach-Scholasterii (2 budynki), budynek ośrodka zdrowia w Mąchocicach 

Kapitulnych (1 budynek). 

Projekty nieinwestycyjne 

1. Edukacja drogą do spełniania marzeń 

 Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX, poddziałanie 

9.1.2 

 Termin realizacji: 2010-2011 

 Wartość: 508.747,00 zł 

 Krótki opis: Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla najmłodszych uczniów oraz na 

wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne 
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2. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Masłów 

 Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX, poddziałanie 

9.1.2 

 Termin realizacji: 2011-2012 

 Wartość: 180 000,00 zł 

 Krótki opis: Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla najmłodszych uczniów oraz na 

wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne 

 

3. Wykorzystaj swoją szansę  

 Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX, poddziałanie 

9.1.2 

 Termin realizacji: 2009-2010 

 Wartość: 715 530,00 

 Krótki opis: Zapewnienie szkołom gminy Masłów ciekawej oferty zajęć 

pozalekcyjnych z wykorzystaniem technik informacyjnych oraz możliwości szkolnej 

Sali komputerowej 

 

Definicja potrzeb w zakresie kierunków rozwoju szkół na terenie Gminy 

Masłów  
 

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonana została inwentaryzacja oraz analiza potrzeb 

inwestycyjnych w poszczególnych placówkach. Przy współpracy dyrektorów szkół i Wójta Gminy 

Masłów wskazane zostały najpilniejsze potrzeby, których zaspokojenie w znaczący sposób poprawi 

warunki nauki oraz sprawi, że budynki staną się bardziej przyjazne dla uczniów ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na osoby niepełnosprawne.  

Tabela 17 Analiza potrzeb inwestycyjnych 

Lp. Szkoła Analiza potrzeb inwestycyjnych 

1. SP Mąchocice-Scholasteria 

 Malowanie dachu szkoły 

 Remont dachu na hali sportowej 

 Remont ciągów pieszych i schodów  

 Remont boiska do koszykówki i siatkówki plażowej 

 Remont piaskownicy 

 Doposażenie placu zabaw 

 Naprawa ogrzewania na hali sportowej 
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 Instalacja monitoringu na hali sportowej i placu zabaw 

 Modernizacja łazienek w szkole 

 Remont i malowanie kuchni 

 Zakup drzwi do stołówki 

 Odnowienie stołów i ław w stołówce 

 Remont schodów przy wejściu do hali sportowej 

 Budowa niewymiarowego boiska 

 Doposażenie sali informatycznej 

2. 
Zespół Szkół w 

Mąchocicach Kapitulnych 

 Budowa boiska wielofunkcyjnego tartanowego 

 Remont sali gimnastycznej oraz jej zaplecza (łazienki, 

szatnie szkolne) 

 Stworzenie laboratorium językowego w istniejącej sali 

lekcyjnej 

 Remonty sali komputerowej 

 Remont dachu nad górnym holem 

 Remont - malowanie górnego korytarza na górze i na 

półpiętrze 

 Remont - wymiana podłogi obok biblioteki szkolnej, gabinetu 

dyrektora i pedagoga 

 Budowa bieżni  

3. Zespół Szkół w Masłowie 

 Generalny remont starej sali gimnastycznej (wymiana 

podłogi, docieplenie, malowanie, poprawienie wentylacji, 

wymiana instalacji elektrycznej). Zaadoptowanie części sali 

na część widowiskowo - artystyczną wraz z zapleczem na 

rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez koła teatralne, 

zajęcia taneczne, rekreacyjne 

 Przebudowa wejścia do budynku szkoły wraz z wyłożeniem 

kostki oraz mini dziedzińcem przed budynkiem 

 Rozbudowa kuchni i stołówki szkolnej, wymiana okien, 

podłogi, zakup niezbędnych urządzeń kuchennych 

umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie i ekonomiczne 

 Generalny remont toalet szkolnych 

 Modernizacja szatni 

 Modernizacja pracowni komputerowej wraz z zakupem 

sprzętu i wyposażenia 

 Remont szatni i zakup nowoczesnych szafek dla każdego 

ucznia 

 Wykonanie outdoor fitness 

 Budowa boiska wielofunkcyjnego 
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 Utworzenie siłowni wewnętrznej 

 Hala sportowa – montaż nagłośnienia 

4. 
Szkoła Podstawowa w 

Brzezinkach 

 Wymiana lub przełożenie i cyklinowanie podłogi w sali 

gimnastycznej 

 Wymiana okien (25 szt.) 

5. 
Szkoła Podstawowa w 

Woli Kopcowej 

 Wymiana nawierzchni boiska szkolnego 

 Wykonanie podjazdu przy głównym wejściu do budynku 

szkoły 

 Budowa sali gimnastycznej 

 Zmiana nawierzchni boiska przy remizie oraz budowa 

zaplecza sportowego 

 Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SZOO. 
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Analiza SWOT 

Analiza SWOT (analiza silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń), jest próbą opisu obecnego 

stanu systemu oświaty w Gminie Masłów pozwalającą w klarowny i prosty sposób pokazać miejsce, 

w którym dziś znajduje się oświata, gdzie znajduje się potencjał do zagospodarowania oraz z czego 

wynikają potencjalne zagrożenia i jak im zapobiegać. 

 

Silne strony edukacji w Gminie Masłów Słabe strony edukacji w Gminie Masłów 

 sytuacja demograficzna w Gminie Masłów 
jest umiarkowanie korzystna; 

 
 obecna sieć szkół zaspokaja potrzeby 

mieszkańców- żadna szkoła nie będzie 
zlikwidowana  
 

 znaczący wzrost liczby dzieci uczących się 
w szkołach podstawowych na terenie 
Gminy Masłów w latach 2012-2016; 
 

 wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej; 
 

 kadra nauczycielska chętnie bierze udział 
w szkoleniach/kursach dokształcających; 
 

 otwartość kadry pedagogicznej na 
problemy uczniów; 
 

 systematyczna poprawa infrastruktury 
szkół; 
 

 dobrze wyposażone w sprzęt i pomoce 
dydaktyczne oddziały przedszkolne 
i zerówki; 
 

 dobra współpraca placówek oświatowych z 
organem prowadzącym, radami rodziców 
i społecznością lokalną; 
 

 dobra znajomość środowiska rodzinnego 
uczniów; 
 

 lokalny program wspierania uczniów 
uzdolnionych przyjęty przez Radę Gminy; 
 

 dofinansowanie dowozu uczniów; 
 

 uczniowie szkół podstawowych 
zdecydowanie lepiej wypadają jeśli chodzi 
o punkty zdobywane podczas egzaminu z 
języka polskiego na tle województwa; 

 
 osiągnięcia uczniów w olimpiadach, 

 wg szacunków SZOO w Masłowie w roku 
szkolnym 2015/2016 grupa 287 osób to 
uczniowie którzy uczęszczali do szkół poza 
swoim obwodem - poza terenem gminy 
uczy się ok. 30% dzieci; 
 

 część dzieci jest dowożona przez rodziców 
do szkół w Kielcach; 
 

 część nauczycieli pracuje w kilku 
szkołach; 
 

 od 2012 roku zmniejszającą się liczba 
uczniów gimnazjów - w okresie 2012-2016 
nastąpił spadek o 64 osoby (ok. 24%); 
 

 uczniowie szkół podstawowych 
zdecydowanie słabiej wypadają jeśli 
chodzi o punkty zdobywane podczas 
egzaminu z języka angielskiego oraz 
matematyki; 
 

 uczniowie gimnazjum najsłabiej na tle 
kraju (w 2016r.) wypadają w kontekście 
wyników egzaminu z matematyki oraz 
języka angielskiego (na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym); 
 

 mała ilość nowoczesnych środków 
i pomocy dydaktycznych np. laptopów, 
komputerów, tablic multimedialnych 
i interaktywnych w szkołach 
podstawowych i gimnazjach; 
 

 zbyt mała powierzchnia klas lekcyjnych; 
 
 

 niewystarczający budżet przeznaczony na 
remonty i realizację zadań oświatowych; 
 

 ograniczona liczba zajęć świetlicowych 
w szkołach; 
 

 niedostosowane do potrzeb zaplecze 
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konkursach powiatowych, wojewódzkich i 
sukcesy sportowe uczniów; 
 

 szkoły są miejscem integracji społecznej, 
na ich terenie organizowane są np. pikniki 
rodzinne, imprezy okolicznościowe. 

 
 

 

dydaktyczne; 
 

 mała liczba sprzętu sportowego, a ten 
istniejący jest często zużyty; 
 

 mała powierzchnia bibliotek szkolnych; 
 

 mała powierzchnia szatni szkolnych; 
 

 niewystarczająca liczba pracowni 
językowych; 
 

 przestarzały sprzęt w pracowniach 
komputerowych; 
 

 brak psychologa w szkołach; 
 

 niewystarczająca liczba bazy sportowej : 
hal sportowych, sal gimnastycznych, 
wielofunkcyjnych boisk sportowych typu 
Orlik, umożliwiających prowadzenie zajęć 
fizycznych oraz z profilaktyki zdrowotnej; 
 

 zbyt duża koncentracja szkół na 
przygotowywaniu do sprawdzianów 
i egzaminów, co skutkuje 
niewystarczającymi działaniami w innych 
obszarach rozwoju uczniów; 
 

 zbyt mało różnorodna oferta zajęć 
pozalekcyjnych, nadmiar kół 
przedmiotowych w stosunku do zajęć 
rozszerzających różnorodne 
zainteresowania uczniów; 
 

 liczne grupy na zajęciach językowych, 
informatycznych w gimnazjach. 

Szanse dla edukacji w Gminie Masłów Zagrożenia dla edukacji w Gminie Masłów 

 pozyskiwanie środków finansowych 
z funduszy regionalnych, krajowych               
i zagranicznych; 
 

 uczestnictwo organu prowadzącego i szkół 
w projektach unijnych; 
 

 pozyskiwanie funduszy na zajęcia dla 
kadry oświatowej;  
 

 wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt 
i pomoce dydaktyczne – uatrakcyjnienie 
lekcji;  
 

 wdrożenie nowych metod nauczania, 
innowacji pedagogicznych;  
 

 otwartość i chęć szkół do współpracy 

 w przyszłości spadek liczby uczniów 
spowodowany niżem demograficznym 
i bliskością miasta Kielce; 
 

 Masłów jako sypialnia i zaplecze miasta 
wojewódzkiego; 
 

 Niższe wyniki egzaminów gimnazjalnych 
i sprawdzianów szóstoklasisty niż 
w niektórych szkołach miasta Kielce; 
 

 większa różnorodność i liczba zajęć 
dodatkowych w jednostkach oświatowych 
w Kielcach; 
 

 niestabilna polityka edukacyjna państwa 
związana z okresowymi reformami 
i zmianami w strukturze szkół; 
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z organizacjami pozarządowymi przy 
projektach w zakresie wykraczającym 
poza podstawę programową. 
 

 zwiększenie informatyzacji szkół 
i wyposażenia sal w najnowsze 
technologie i programy nauczania, 
zwłaszcza w obszarze gdzie wyniki 
egzaminów są słabsze; 

 
 niestabilna sytuacja bytowa rodzin 

(ubóstwo, rodziny niepełne, migracja 
zarobkowa, eurosieroctwo);  
 

 niekontrolowany wpływ mediów  
i Internetu na dzieci i młodzież;  
 

 wypalenie zawodowe nauczycieli;  
 

 brak motywacji uczniów do osiągania 
lepszych wyników w nauce; 

 

Wnioski z analizy SWOT 
Przeprowadzenie w trakcie opracowywania dokumentu dogłębnej analizy dokumentów 

poszczególnych szkół, dokumentów planistycznych i strategicznych Gminy oraz rozmowy 

z przedstawicielami Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty w Masłowie oraz szkół i Urzędu Gminy 

pozwolił na zdiagnozowanie głównych czynników stanowiących silne oraz słabe strony, a także 

szanse i zagrożenia dla edukacji w Gminie Masłów. Świadomość istnienia słabych stron systemu oraz 

zagrożeń dla edukacji daje możliwość wypracowania skutecznych rozwiązań zmierzających do 

ograniczenia i zmniejszenia stopnia ich oddziaływania. 

Rodzice chętniej posyłają swoje dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy, jednak już na 

drugim etapie kształcenia, jakim są Gimnazja część rodziców decyduje się na posłanie dziecka do 

szkoły gimnazjalnej w Kielcach ze względu na wyższy poziom nauczania i „oswajanie” dziecka 

z większym ośrodkiem, co ma przełożyć się na łatwiejszy proces edukacji na etapie 

pogimnazjalnym. Z wykonanej metodą SWOT analizy wynika, że silną stroną systemu edukacyjnego 

w Gminie Masłów jest dobra jakość kształcenia, na którą wpływają wysokie kwalifikacje kadry 

pedagogicznej. Nauczyciele chętnie biorą udział w szkoleniach/kursach dokształcających. Wysokie 

kwalifikacje kadry pedagogicznej mają wpływ na dobre wyniki uczniów ze sprawdzianów i 

egzaminów. Silną stroną systemu edukacji jest dobra współpraca z organem prowadzącym, który 

interesuje się sprawami oświaty i czynnie uczestniczy w procesie podnoszenia efektywności 

kształcenia i rozwoju szkół. Silną stroną jest także dobra współpraca szkół z rodzicami i 

społecznością lokalną.  

Do słabych stron systemu edukacji Gminy Masłów należy mała konkurencyjność względem systemu 

oświaty w Kielcach, co przekłada się na niekorzystne tendencje odpływu uczniów do większego 

ośrodka miejskiego. Dlatego należy zadbać o rozwój infrastruktury i wyposażenia szkół, która będzie 

co najmniej na takim samym poziomie jak w Kielcach, co będzie mogło przekonać rodziców do 

posyłania swoich dzieci do szkół znajdujących się na terenie Gminy. Ponad to planowana reforma 

oświaty może okazać się szansą, którą należy wykorzystać. Bowiem znaczący odpływ dzieci ze szkół 

następuje między szkoła podstawową, a gimnazjum, jeżeli szkoła podstawowa będzie ośmioletnia 

stwarza to korzystną sytuację na odwrócenie tego trendu. Ponad to placówki oświatowe mają 
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problemy wynikające między innymi z niewystarczającej wielkość środków finansowych 

przeznaczanych na remonty i realizację zadań oświatowych. Słabą stroną w przypadku wybranych 

placówek jest także zużyte zaplecze materialne i braki w wyposażeniu szkół, np. brak świetlic 

w niektórych szkołach, brak w ostatnich latach remontów zew. budynków, niedostateczna baza do 

prowadzenia zajęć sportowych, znikoma liczba pracowni językowych oraz niski poziom wyposażenia 

w nowoczesne środki dydaktyczne (np. komputery stacjonarne, laptopy, tablice multimedialne 

i interaktywne). Wśród słabych stron edukacji należy również wskazać fakt, iż część nauczycieli 

pracuje w kilku szkołach. Ponadto słabością systemu jest zbyt mało zróżnicowana oferta zajęć 

pozalekcyjnych i nadmiar kół przedmiotowych w stosunku do zajęć rozszerzających różnorodne 

zainteresowania uczniów.  

Niewątpliwie szansą dla edukacji w Gminie Masłów jest nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020, 

która umożliwia pozyskiwanie środków z funduszy regionalnych, krajowych i zagranicznych na m.in. 

rozwój infrastruktury, doposażenie szkół oraz szkolenia i kursy dla kadry pedagogicznej. Należy 

wykorzystać otwartość i gotowość szkół do współpracy z organizacjami pozarządowymi przy 

projektach w zakresie wykraczającym poza podstawę programową. 
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Cele i działania  

Cel nadrzędny opisuje podstawowe kierunki rozwoju. Cele strategiczne opisują konkretne założenia, 

jakie musza być spełnione w celu realizacji celu nadrzędnego. Z nich będą wynikały konkretne 

działania do realizacji oraz ich harmonogram.  

Cel nadrzędny: Sprawny i efektywny system edukacji na terenie Gminy 

Masłów zapewniający warunki dobrego, równego startu życiowego oraz 

dalszego rozwoju dzieci i młodzieży 

Cel nadrzędny został zdefiniowany jako spójny dla wszystkich szkół działających na terenie Gminy 

Masłów, a jego osiągnięcie pozwoli na podniesienie jakości edukacji w Masłowie, co powinno znaleźć 

swoje odzwierciedlenie w lepszych wynikach egzaminów, a także zmniejszeniu procenta osób 

oddających dzieci do szkoły poza swoim okręgiem, zwłaszcza do Kielc. Dobra, ciekawa edukacja w 

miejscu zamieszkania jest też odpowiedzią  na zdiagnozowane potrzeby edukacyjne, zarówno w 

poszczególnych placówkach, jak również w ujęciu całościowym. Dla osiągnięcia celu nadrzędnego 

określono na potrzeby dokumentu cztery cele strategiczne, które jako bardziej szczegółowe i 

osiągane na niższych poziomach pozwolą na osiągniecie celu głównego Planu, który jest spójny 

również z dokumentami strategicznymi Gminy.  

Cel główny Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół na terenie Gminy Masłów jest zgodny z celami 

strategicznego dokumentów równorzędnych i wyższego rzędu. 

Tabela 18 Zgodność celu głównego Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół na terenie Gminy Masłów z 

celami strategicznymi dokumentów równorzędnych lub wyższego rzędu 

Dokument strategiczny Cel główny strategiczny/strategiczny 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół na terenie 

Gminy Masłów do 2020 roku 

Sprawny i efektywny system edukacji na terenie 

Gminy Masłów zapewniający warunki dobrego, 

równego startu życiowego oraz dalszego rozwoju 

dzieci i młodzieży 

Strategia Rozwoju Gminy Masłów na lata 2015-

2025 

Cel 4 Gmina dbająca o jakość życia mieszkańców 

Kierunek 4.1 Poprawa warunków edukacji 

i wychowania dzieci i młodzieży 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Masłów na lata 2016-2022 

Cel strategiczny 4 Odpowiednie warunki 

kształcenia się i wyrównywania deficytów 
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pozwalających na aktywny i wszechstronny 

rozwój dzieci i młodzieży 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2014-2020 

Cel 3: Rozwój oferty zdrowotnej, socjalnej 

i edukacyjnej, w tym poprawa jakości nauczania 

Strategia Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 

2020 

Cel strategiczny I- Rozwój zasobów ludzkich 

i instytucjonalnych 

Priorytet 1 – Rozwój edukacji i dostosowanie 

oferty edukacyjnej do wymogów rynku pracy 

Strategia Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego 

Cel 2 Rozwój zasobów ludzkich 

Priorytet 1 Doskonalenie systemu szkolnictwa z 

uwzględnieniem rynku pracy 

Polska 2030 

Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa 

Strategia Rozwoju Kraju  

Makroekonomiczny czynniki rozwoju: Obszar 

efektywności i sprawności państwa w tym 

edukacji 

Źródło: Opracowanie własne.  

Sformułowane cele strategiczne wynikają z określenia najważniejszych obszarów problemowych. 

1. Cel strategiczny: Podniesienie poziomu zaangażowania rodziców i środowiska w proces 

edukacyjno-wychowawczy 

Proces edukacyjny to złożony mechanizm, na który składają się działania prowadzone w szkołach, 

placówkach edukacyjnych i kulturowych, ale także praca z uczniem w domu. To właśnie z wzorców 

zaczerpniętych z domu uczeń korzysta najczęściej w początkowych latach edukacji zarówno przy 

rozwiązywaniu zadań i testów, jak również we współuczestniczeniu we wspólnocie szkolnej. Dlatego 

bardzo ważnym celem jest zwiększenie zaangażowania rodziców i otoczenia szkoły w proces 

edukacyjno-wychowawczy. Aktywny udział rodziców w różnego rodzaju przedsięwzięciach 

aktywizujących począwszy od akademii, wycieczek, wystaw poprzez udział w konkursach a także 

angażowanie się w działania wolontaryjne w ramach organizacji pozarządowych wspierających 

rozwój szkół będzie czynnikiem motywującym dzieci do pracy i rozwoju. Ponad to należy pamiętać, 

że proces edukacyjny nie kończy się po zajęciach w szkole i wymaga pracy w domu z dziećmi lub 

umożliwienie im brania udziału w zajęciach dodatkowych, które rozwijałyby zainteresowania 

uczniów. Ponad to należy w ramach realizacji tego celu postawić na zajęcia, które wymagają 

współpracy dzieci z rodzicami lub dziadkami, co również pozytywnie wpłynie na wymianę 

międzypokoleniową, a także zintegruje społeczność wokół szkoły. To powinno przełożyć się na 

częstsze posyłanie przez rodziców, świadomych co dzieje się w szkole, swoich dzieci do placówek, 

które znajdują się na terenie Gminy Masłów.  
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2. Cel strategiczny- Szkoły i placówki oświatowe oferujące wysoki poziom kształcenia, 

opieki i wychowania 

Szkoła dzisiaj to nie tylko proces edukacyjny, ale również miejsce opieki i wychowania dzieci od 

najmłodszych lat, ponieważ przy szkołach funkcjonują oddziały przedszkolne. Biorąc pod uwagę 

stały rozwój społeczeństwa, a także świadomości opiekunów – rodziców i nauczycieli – 

o zmieniających się potrzebach i zainteresowaniach uczniów nakazuje dbałość o jak najwyższy 

poziom kształcenia, opieki i wychowania. W tym celu kadra pedagogiczna powinna stale rozwijać 

swoje kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć nowatorskimi metodami, atrakcyjnymi dla 

uczniów. Uchroni to uczniów przed nudą i rutyną, a dla nauczycieli będzie dodatkowym bodźcem 

chroniącym ich przed wypaleniem zawodowym. Ponad to Gmina Masłów znajdująca się 

w bezpośrednim sąsiedztwie Kielc – miasta wojewódzkiego o wysokim poziomie edukacji w celu 

przyciągnięcia uczniów z terenu własnej gminy do szkół, które znajdują się na jej terenie musi 

używać mierzalnych argumentów, którymi mogą być np. wyniki egzaminów, sukcesy na niwie 

sportowej, kulturowej czy technicznej. Dla uzyskania takich efektów należy stale dbać o jakość 

kształcenia i wyznaczać kolejne cele, które pozwolą na stały rozwój. Jednocześnie należy pamiętać 

o nagradzaniu sukcesów już dzisiaj osiąganych zarówno przez uczniów, jak i szkoły na poziomie 

powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Cel ten został w ten sposób sformułowany, 

ponieważ po dokonanej diagnozie znajdują się jeszcze zasoby, które przy odpowiednim 

wykorzystaniu i rozwoju pozwolą na podniesienie jakości oferty kształcenia, opieki i wychowania, 

które na dzień dzisiejszy prezentują poszczególne szkoły.  

3. Cel strategiczny: Szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące w dobrych warunkach 

i nowocześnie wyposażone 

Nowoczesne wyposażenie placówek oświatowych to dzisiaj jeden z kluczowych celów, który pozwoli 

na podniesienie jakości edukacji. Ponad to dobre warunki edukacyjne to lepsze postrzeganie szkoły 

przez uczniów i rodziców, a także nauczycieli, którzy mają możliwość wykorzystywania na swoich 

lekcjach nowoczesnych systemów i programów nauczania. Dodatkowo wysoka estetyka i 

dostosowanie szkół do potrzeb osób niepełnosprawnych poprawi zadowolenie uczniów. Należy także 

pamiętać, że najnowocześniejszy sprzęt wykorzystywany na zajęciach to również szansa na rozwój 

dzieci. Uczniowie korzystający na lekcjach z interaktywnych narzędzi i przyrządów to uczniowie 

bardziej dowartościowani i pewni siebie, co ma niebagatelne znaczenie przy wyrównywaniu szans 

edukacyjnych między ośrodkami miejskimi i wiejskimi, do jakich zalicza się Masłów. Uczeń 

obeznany z technologiami IT, a jednocześnie mogący rozwijać się fizycznie dzięki uprawianiu 

różnych dyscyplin sportu w oparciu o nowoczesne sprzęty to osoba, która w dalszym procesie 

edukacji będzie lepiej radziła sobie ze stawianymi przed nią wyzwaniami, a to przełoży się na 

zwiększenie szans na rynku pracy młodych osób. Ponad to dobre warunki i nowoczesne wyposażenie 

powinno podnieść konkurencyjność szkół względem analogicznych placówek w Kielcach. Dzięki temu 

mniej uczniów będzie trafiało do szkół poza swoim obwodem – zwłaszcza poza granice Gminy. Cel 
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ten został określony m.in. w oparciu o analizę potrzeb poszczególnych placówek szkolnych, które 

mimo coraz lepszej bazy infrastrukturalnej nadal posiadają obszary, które sprawiają, że wymagają 

one dofinansowania.  

4. Cel strategiczny: Szkoły i placówki oświatowe efektywnie zarządzane  

Ostatnim celem strategicznym, który w sposób naturalny wynikał z przeprowadzonej diagnozy to 

efektywność zarządzania placówkami oświatowymi. Chodzi tutaj przede wszystkim o efektywne 

zarządzanie posiadanymi zasobami, a także wykorzystywania efektu synergii i współpracy zarówno 

między poszczególnymi szkołami, jak również innymi ośrodkami na poziomie gminnym, powiatowym 

i wojewódzkim. Jest również zdefiniowana potrzeba rozwoju współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i kulturalnymi np. przy realizacji projektów międzynarodowych z programu Erasmus 

+, które stymulowałyby rozwój uczniów, nauczycieli a przez to edukacji w Gminie Masłów. 

Efektywne zarządzanie to również dbanie o poszerzanie kompetencji kadry, a także wprowadzanie 

rozwiązań przyjaznych dla rodziców, którzy oczekują od szkoły m.in. transparentności zarządzania. 

Oczekuje się również aktywnych postaw menedżerskich od dyrektorów i czerpanie z doświadczeń 

edukacyjnych z różnych regionów Polski i innych krajów, co przełoży się na osiągniecie celu 

nadrzędnego. 

Wykres 10 Cele Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół 

 

Źródło: Opracowanie własne.  

Cel nadrzędny: 

Sprawny i efektywny system edukaacji na terenie Gminy 
Masłów zapewniający warunki dobrego i równego startu 
życiowego oraz dalszego rozwoju dzieci i młodzeży 

1 Cel strategiczny 

Podniesienie poziomu 
zaangażowania rodziców i 

środowiska w proces 
edukacyjno-wychowawczy 

 

2 Cel strategiczny  

Szkoły i placówki oświatowe 
oferujące wysoki poziom 

kształcenia, opieki i 
wychowania  

 

 

3 Cel strategiczny  
Szkoły i placówki oświatowe 

funkcjonujące w dobrych 
warunkach i nowocześnie 

wyposażone 

 

4 Cel strategiczny  

Szkoły i placówki 
oświatowe efektywnie 

zarządzane  



  

 

 

 

 

Cel nadrzędny 
Sprawny i efektywny system edukacji na terenie Gminy Masłów zapewniający warunki dobrego ki równego startu życiowego oraz dalszego 

rozwoju dzieci i młodzieży 

1 Cel strategiczny Podniesienie poziomu zaangażowania rodziców i środowiska w proces edukacyjno-wychowawczy 

Lp. Działania Przewidywane efekty Termin Osoby odpowiedzialne 

D1.1 
Wzmocnienie roli rodziców w wychowaniu 

i edukacji dzieci 

Uświadomienie rodzicom 

odpowiedzialności za edukację 

i wychowanie dzieci 

2016-2020 
Dyrektorzy szkół 

Rady rodziców 

D1.2 
Zwiększenie zaangażowania rodziców w życie 

szkoły i przedszkola 

Budowanie więzi z rodzicami, 

pozyskiwanie ich do działań 

placówki 

2016-2020 
Dyrektorzy szkół 

Rady rodziców 

D1.3 
Organizowanie imprez lokalnych z udziałem 

placówek oświatowych 

Integracja szkół ze 

środowiskiem lokalnym, 

promowanie szkół 

i przedszkoli 

2016-2020 

Dyrektorzy szkół  

Wójt Gminy Masłów 

 

2 Cel strategiczny Szkoły i placówki oświatowe oferujące wysoki poziom kształcenia, opieki i wychowania 

Lp. Działania Przewidywane efekty Termin Osoby odpowiedzialne 

D2.1 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli 

w zakresie analizy wyników sprawdzianu, 

egzaminów i wskaźnika EWD oraz 

wykorzystywania wniosków z tych analiz do 

poprawy efektywności procesów edukacyjnych, 

ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności 

kluczowych. 

Wykorzystywanie wniosków 

z analiz do poprawy 

efektywności procesów 

edukacyjnych ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności 

kluczowych 

2016-2020 

Wójt Gminy Masłów 

Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty 

Dyrektorzy szkół 

Nauczyciele  

D2.2 

Wdrażanie w oddziałach przedszkolnych 

i szkołach projektów unijnych i programów - 

własnych, lokalnych, ogólnopolskich 

Wzbogacenie oferty 

edukacyjnej szkół poprzez 

realizację dodatkowych 

programów, możliwość 

doposażenia placówek w sprzęt 

2016-2020 

Wójt Gminy Masłów 

Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty 

Dyrektorzy szkół 

Nauczyciele 

D2.3 
Tworzenie warunków do realizacji edukacji 

zdrowotnej w szkołach, w tym  

Poprawę stanu zdrowia 

i świadomości zdrowotnej dzieci 
2016-2020 

Wójt Gminy Masłów 

Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty 
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wzbogacenie kompetencji nauczycieli w tym 

zakresie 

i młodzieży  Dyrektorzy szkół 

Nauczyciele 

D2.4 

Wdrożenie, w partnerstwie międzysektorowym, 

programu promującego aktywne spędzanie 

czasu wolnego  

Rozwijanie zainteresowań 

dzieci i młodzieży w tym 

w szczególności grup ryzyka 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

2016-2020 

Wójt Gminy Masłów 

Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty 

Dyrektorzy szkół 

Nauczyciele 

D2.5 

Budowanie partnerstwa lokalnego między 

placówkami oświatowymi oraz organizacjami 

pozarządowymi i mieszkańcami  

 

Przygotowanie uczniów do 

aktywności społecznej, 

obywatelskiej, uczestnictwa w 

kulturze i kształtowania 

świadomości ekologicznej. 

2016-2020 

Wójt Gminy Masłów 

Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty 

Dyrektorzy szkół 

Nauczyciele 

Przedstawiciele organizacji 

pozarządowych 

Przedsiębiorcy 

Partnerzy instytucjonalni 

D2.6 

Optymalizacja systemu doskonalenia 

nauczycieli zgodnie z trendami zmian 

w edukacji. 

Przekazywanie dzieciom 

aktualnej wiedzy w ciekawy 

sposób, m.in. przy użyciu 

nowych technologii 

2016-2020 

Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty 

Dyrektorzy szkół 

Nauczyciele 

D2.7 

Wypracowanie metod pracy z uczniem zdolnym 

i mającym trudności w nauce, a także 

wspomaganie prawidłowego 

rozwoju fizycznego dzieci 

Dostosowanie oferty 

edukacyjnej do potrzeb 

wszystkich uczniów 

2016-2020 

Dyrektorzy szkół 

Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty 

Nauczyciele 

3 Cel strategiczny  Szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące w dobrych warunkach i nowocześnie wyposażone 

Lp. Działania Przewidywane efekty Termin Osoby odpowiedzialne 

D3.1 
Prowadzenie bieżących prac 

remontowych w placówkach oświatowych 

Osiągnięcie wysokiego 

standardu lokalowego szkół 
2016-2020 

Wójt Gminy Masłów 

Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty 

Dyrektorzy szkół 

 

D3.2 

We wskazanych placówkach kompleksowa 

modernizacja pokrycia dachowego i obróbek 

dekarskich oraz stolarki okiennej 

Poprawa warunków i komfortu 

nauki 
2016-2020 

Wójt Gminy Masłów 

Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty 

Dyrektorzy szkół 
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D3.3 
We wskazanych placówkach naprawa ciągów 

komunikacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych 

Wzmocnienie bezpieczeństwa 

i poprawa stanu bazy lokalowej 
2016-2020 

Wójt Gminy Masłów 

Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty 

Dyrektorzy szkół 

D3.4 
We wskazanych placówkach remont węzłów 

sanitarnych 
Wzmocnienie komfortu  2016-2020 

Wójt Gminy Masłów 

Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty 

Dyrektorzy szkół 

D3.5 
We wskazanych placówkach kompleksowy 

remont sal gimnastycznych wraz z zapleczem 

Wzmocnienie bezpieczeństwa 

oraz stworzenie dogodnych 

warunków do rozwoju 

fizycznego dzieci i młodzieży 

2016-2020 

Wójt Gminy Masłów 

Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty 

Dyrektorzy szkół 

D3.6 

Systematyczne uzupełnianie wyposażenia szkół 

w sprzęt i pomoce dydaktyczne (w tym 

multimedialne) 

Unowocześnienie bazy 

dydaktycznej 
2016-2020 

Wójt Gminy Masłów 

Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty 

Dyrektorzy szkół 

 

D3.7 

We wskazanych placówkach remont bądź 

budowa infrastruktury sportowej w tym boisk 

sportowych 

Stworzenie warunków dla 

prawidłowego rozwoju 

sprawności ruchowej oraz 

zainteresowań 

sportowych uczniów 

2016-2020 

Wójt Gminy Masłów 

Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty 

Dyrektorzy szkół 

 

D3.8 
We wskazanych placówkach remont bądź zakup 

urządzeń do placów zabaw 

- Stworzenie lub poprawa 

warunków do korzystania 

urządzeń na placów zabaw dla 

uczniów i społeczności lokalnej 

- Poprawa bezpieczeństwa 

2016-2020 

Wójt Gminy Masłów 

Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty 

Dyrektorzy szkół 

 

D.3.9 
We wskazanych placówkach remont zaplecza 

kuchennego 

- Zwiększenie dostępności 

korzystania ze stołówki dla 

uczniów 

- Poprawa warunków pracy 

zatrudnionych osób 

2016-2020 

Wójt Gminy Masłów 

Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty 

Dyrektorzy szkół 

 

D3.10 
Dostosowanie obiektów do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

Umożliwienie osobom 

niepełnosprawnych dostęp do 

obiektów  

2016-2020 

Wójt Gminy Masłów 

Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty 

Dyrektorzy szkół 

 

D3.11 We wskazanych placówkach przeprowadzenie - Uzyskanie efektu 2016-2020 Wójt Gminy Masłów 
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prac termomodernizacyjnych ekologicznego 

- Zmniejszenie kosztów 

związanych z utrzymaniem 

obiektów 

Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty 

Dyrektorzy szkół 

 

4 Cel strategiczny Szkoły i placówki oświatowe efektywnie zarządzane 

Lp. Działania Przewidywane efekty Termin Osoby odpowiedzialne 

D4.1 

Standaryzacja ilości etatów oraz 

przyjęcie jednolitych zasad wynagradzania 

pracowników administracji i obsługi w szkołach 

Zmniejszenie kosztów obsługi 

szkół, dostosowanie 

zatrudnienia pracowników 

obsługi do ilości uczniów 

i oddziałów 

2016-2020 

Dyrektorzy szkół,  

Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty 

Wójt Gminy Masłów 

D4.2 
Promocja osiągnięć dydaktyczno-

wychowawczych poszczególnych placówek 

Wiedza pozwalająca na bieżące 

kontrolowanie działalności 

dydaktycznej 

placówek 

2016-2020 

Dyrektorzy szkół 

Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty 

 

D4.3 
Czerpanie z doświadczeń edukacyjnych 

z różnych regionów Polski i innych krajów 

Podnoszenie jakości pracy 

szkół poprzez wymianę 

doświadczeń z innymi 

samorządami 

2016-2020 

Dyrektorzy szkół,  

Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty 

Wójt Gminy Masłów 

Źródło: Opracowanie własne. 



  

 

 

 

Źródła finansowania 

Środki finansowe na realizację wskazanych celów i działań powinny zostać zaplanowane biorąc pod 

uwagę dostępność funduszy Unii Europejskiej. Do źródeł poza funduszami europejskimi można 

zaliczyć budżet państwa (w szczególności budżet Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa 

Sportu i Turystyki), budżet JST (przy zwiększeniu środków dla samorządów z tytułu subwencji 

oświatowej lub zwiększeniu poziomu dochodów własnych JST).  

Środki europejskie 

ERASMUS + 

Działania programu Erasmus+ skierowane są do młodzieży, osób z nią pracujących oraz organizacji 

działających na jej rzecz, a także do firm i instytucji mogących mieć wpływ na rozwój edukacji 

pozaformalnej. Podstawą działań finansowanych w programie jest edukacja pozaformalną, czyli to 

czego uczy się młody człowiek w czasie wolnym od obowiązkowej nauki. Program składa się z 3 

akcji:  

 

 Akcja 1: międzynarodowa mobilność edukacyjna.  

 Akcja 2: międzynarodowa współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 

obejmująca m.in. nowe formy i programy kształcenia, nowe metody i narzędzia dydaktyczne, 

współpraca z przedsiębiorstwami i otoczeniem zewnętrznym uczelni. 

 Akcja 3: wsparcie dla reform w obszarze edukacji.  

 Program Sport: współpraca partnerska w dziedzinie sportu, niekomercyjne europejskie imprezy 

sportowe. 

Więcej informacji na stronie: http://www.erasmus.org.pl  

Środki ogólnopolskie 

Program Operacyjny Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER) 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI), a także z budżetu państwa. Na realizację 

Programu przeznaczone zostanie ponad 5,4 mld euro, w tym ponad 2 mld euro na wsparcie osób 

młodych. Program wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez 

zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową, 

a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego 

rządzenia. 

W ramach Priorytetu Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji będą 

finansowane działania dotyczące wdrożenia reform systemów i struktur w wybranych obszarach 

http://www.erasmus.org.pl/
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polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020  

i krajowych programów reform. Z uwagi na powyższe oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne 

dla rynku pracy, gospodarki i edukacji dotyczy wszystkich czterech celów tematycznych wskazanych 

w rozporządzeniu dotyczącym Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. W ww. osi 

priorytetowej zostały zatem skupione działania dotyczące:  

 promowania trwałego zatrudnienia wysokiej jakości i mobilności pracowników, 

 inwestowania w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności 

i uczenie się przez całe życie,  

 wzmacniania zdolności instytucjonalnych organów publicznych i zainteresowanych stron 

z sektora publicznego oraz skuteczności administracji publicznej.  

W ramach Działania Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym  

w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego możliwe 

będzie uzyskanie dofinansowania na szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

skierowane do przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3 (w szczególności do przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników 

jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3). 

W ramach Działania Wysoka jakość systemu oświaty możliwa będzie poprawa funkcjonowania 

i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych 

uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków 

obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy 

zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 

W ramach Działania dofinansowanie uzyskają następujące typy projektów: 

 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły  

i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów 

niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków 

obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, 

pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia  

do ucznia (w tym narzędzi oceny jakości pracy szkoły); 

 Wsparcie tworzenia sieci szkół, w tym:  

 przygotowanie szkół do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli  

w ramach szkół ćwiczeń,  

 przygotowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli,  

 szkolenia dla trenerów szkół ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej, 

 doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń z zakresu: kompetencji 

kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (ICT, matematyczno-

przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw 
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(kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego 

podejścia do ucznia.  

 Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem 

kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji 

kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-

przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów 

(kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia 

do ucznia.  

 Opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

na każdym etapie edukacyjnym w zakresie problematyki ucznia o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych i ucznia młodszego.  

 Szkolenie i doradztwo dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie 

problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ucznia młodszego.  

 Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu 

edukacyjnego, oraz rewizja treści nauczania pod kątem: rozwijania kompetencji kluczowych 

uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, 

właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb uczniów.  

 Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących 

istniejącym e-podręcznikom.  

 Integracja baz danych systemu oświaty (uzyskanie interoperacyjności pomiędzy bazami danych 

oświatowych i zasobami informacyjnymi, takimi jak: Systemem Informacji Oświatowej; 

Systemem Obsługi Egzaminów Zewnętrznych; Systemem Ewaluacji Oświaty/nadzór 

pedagogiczny; Edukacyjna Wartość Dodana; Porównywalnych Wyników Egzaminacyjnych).  

Więcej informacji na stronie: www.power.gov.pl 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program finansowany z Funduszy Europejskich 

nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej. Główny obszar, na który zostaną przekazane środki, 

z których mogą skorzystać placówki oświatowe to wspieranie efektywności energetycznej 

w budynkach użyteczności publicznej. 

Wsparcie skierowane będzie na tzw. głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków 

użyteczności publicznej, w tym:  

 ocieplenie, przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów 

i stropodachów wymiana okien, drzwi zewnętrznych;  

 wymianę oświetlenia na energooszczędne;  

 przebudowę systemów grzewczych (lub podłączenie bardziej energetycznie  

i ekologicznie efektywnego źródła ciepła);  

 instalację/przebudowę systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE; 

http://www.power.gov.pl/


Źródła finansowania 

 

51  

 

 budowę i przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji; 

 zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;  

 budowę lub przebudowę wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidację dotychczasowych 

nieefektywnych źródeł ciepła;  

 instalację mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;  

 instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika  

z przeprowadzonego audytu energetycznego; opracowanie projektów modernizacji 

energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;  

 instalację indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;  

 instalację zaworów podpionowych i termostatów; 

 tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”; 

 przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego; 

 modernizację instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 

 

Więcej informacji na stronie: www.pois.gov.pl/ 

Programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje w latach 2015 – 2020 

realizację programu finansowanego ze środków krajowych pn. Edukacja ekologiczna. 

Celem głównym programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej  

i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) poprzez promowanie 

zasad zrównoważonego rozwoju. 

 

Wsparcie skierowane będzie na przedsięwzięcia edukacyjne, przyczyniające się do realizacji zasad 

zrównoważonego rozwoju, wsparcia w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska oraz rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności w zakresie:  

 ochrony atmosfery i klimatu;  

 bezpieczeństwa ekologicznego;  

 ochrony przed hałasem; 

 ochrony przed promieniowaniem jonizującym; 

 gospodarki odpadami; 

 różnorodności biologicznej lub gospodarowania na obszarach prawem chronionych; 

 ochrony krajobrazu; 

 racjonalnego gospodarowania zasobami; 

 racjonalnego zagospodarowania terenów zurbanizowanych; 

 ochrony wód i gospodarki wodnej; 

 ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego. 

 

http://www.pois.gov.pl/
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Więcej informacji na stronie: www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-

priorytetowe/edukacja-ekologiczna/ 

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji 

Publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzona przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem Ośrodka jest podejmowanie działań na rzecz podnoszenia 

jakości edukacji, w szczególności poprzez: 

 wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

bibliotek pedagogicznych, 

 wspomaganie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, 

 opracowywanie materiałów informacyjnych i metodycznych, 

 realizowanie projektów systemowych, 

 wspieranie zmian wprowadzanych w systemie oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. 

Więcej informacji na stronie: http://www.ore.edu.pl  

 

Środki regionalne  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  

W kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 w szczególności należy wziąć pod uwagę następujące działania: 

 Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej  

W ramach tego działania jest możliwość pozyskania dofinansowania na następujące typy 

przedsięwzięć możliwych do zrealizowana przez Gminę: 

1. Budowy, rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury szkolnej w tym infrastruktury 

sportowej 

2. Wyposażenia lub doposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni 

szczególnie matematycznych i przyrodniczych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. 

3. Infrastruktura przedszkolna – w uzasadnionych przypadkach dla wyrównania dostępu do ww. 

usług.  

 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia 

podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego 

W ramach tego działania jest możliwość pozyskania dofinansowania na następujące typy 

przedsięwzięć możliwych do zrealizowana przez Gminę: 

1. Budowa i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku poprzez: 

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Edukacji_Narodowej
http://www.ore.edu.pl/
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a) Realizację dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa 

edukacyjno-zawodowego, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. 

b) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania 

metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowania i rozwijaniu u uczniów 

kompetencji kluczowych 

c) Doposażenie bazy dydaktycznej niezbędnej do realizacji programów nauczania 

w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych.  

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. 

3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie 

rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. 

4. Rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia ponadpodstawowego z ich otoczeniem 

społeczno-gospodarczym w celu realizacji programów edukacyjnych. 

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego  

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowy sposób współpracy samorządów. Miasta 

i otaczające je gminy oraz władze województw mogą wspólnie ustalać cele do osiągnięcia 

i wskazywać inwestycje do zrealizowania. 

Gmina Masłów, ze względu na swoje położenie, należy do obszaru funkcjonalnego miasta Kielce, 

związku z tym może korzystać z wyodrębnionej puli europejskich środków finansowych 

przeznaczonych dla ZIT-ów, w tym także tych przeznaczonych na oświatę. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wyodrębniona pula 

dla gmin należących do ZIT KOF w obszarze oświaty skupia się na następujących działaniach 

i poddziałaniach: 

 Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF 

W ramach tego działania wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu kompleksowej modernizacji 

energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażania tych obiektów na 

energooszczędne zgodnie z wynikami audytów energetycznych. 

 Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej - ZIT  

W ramach tego działania jest możliwość pozyskania dofinansowania na następujące typy 

przedsięwzięć możliwych do zrealizowana przez Gminę: 

1. Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej 

2. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych 

3. Wsparcie kształcenia ponadpodstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.  
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Ewaluacja i monitoring 

Ewaluacja planu 
Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół jest wynikiem ciągłego dążenia do zapewnienie możliwie jak 

najwyższej jakości kształcenia i wychowania. Ze względu na stale zmieniające się warunki, 

działania oraz potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli program rozwoju będzie stale monitorowany 

i dostosowywany do aktualnych potrzeb. Za prace ewaluacji Planu odpowiedzialny będzie 

Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty, a będzie on prowadzony na trzech uzupełniających się 

poziomach: 

Autoewaluacja – obowiązująca każdego nauczyciela, dla oceny wyników własnej pracy 

Ewaluacja wewnętrzna –przeprowadzona na zakończenie każdego roku szkolnego, ocena efektów 

podjętych działań, wprowadzenie ewentualnych zmian i korekt w programie 

Ewaluacja końcowa – przeprowadzona na zakończenie realizacji programu rozwoju, podsumowująca 

osiągnięte wyniki. Wnioski z tej ewaluacji powinny być wykorzystane przy tworzeniu i realizacji 

kolejnych wersji programu. 

Ewaluacja obejmować będzie w równym stopniu dwa obszary: 

1. Obszar nauczania i uczenia się – osiągane wyniki; 

2. Całą sferę towarzysząca procesowi nauczania i uczenia się. 

Monitorowanie 
Monitorowanie Planu Rozwoju jest mechanizmem kontroli realizacji wyznaczonych celów. Dostarczy 

informacji o postępach i efektywności wdrażania zaplanowanych działań. Monitoring należy 

przeprowadzić w dwóch aspektach: rzeczowym i finansowym.  

 Monitoring rzeczowy będzie oparty o analizę danych dotyczących min. oferty edukacyjnej, 

bazy lokalowej, wyposażenia, wyników egzaminów zewnętrznych, przygotowania 

i doskonalenia kadry pedagogicznej, realizacji programów i projektów.  

 Monitoring finansowy będzie obejmował dane finansowe, będące podstawą oceny efektywności 

finansowania oświaty.  

 

Za wdrażanie, monitorowanie i ocenę realizacji Planu Rozwoju odpowiedzialny jest Wójt Gminy 

Masłów poprzez działalność Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty. Jednak podstawą jego zadań 

w tym zakresie musi być rzetelna informacja od dyrektorów placówek oraz Samorządowego Zespołu 

Obsługi Oświaty, szczególnie w zakresie monitoringu rzeczowego oraz aspektów finansowych.  

Zmieniające się warunki społeczno-ekonomiczne, migracja wewnętrzna i zewnętrzna, sposób 

finansowania zadań oświatowych, wreszcie zmiany w oczekiwaniach i potrzebach środowiska, 

powodują, że dokument może, a nawet powinien podlegać weryfikacji w części wykonawczej. Nad 
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tym aspektem monitorowania Planu Rozwoju powinni czuwać wszyscy zainteresowani, a szczególnie 

radni, sołtysi, rady rodziców i nauczyciele. 
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