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I. Szkoły i placówki oświatowe na obszarze Powiatu Kieleckiego 

1. Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Kielecki 

W roku szkolnym 2022/2023 Powiat Kielecki będzie organem prowadzącym 

dla następujących szkół i placówek oświatowych: 

1) Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie 

• Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Szermentowskiego 

• Branżowa Szkoła I Stopnia 

• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

• Szkoła Policealna 

• Technikum Nr 6 z siedzibą w Nowej Słupi 

2) Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach 

• Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka 

• Technikum im. Władysława Łokietka 

• Branżowa Szkoła I Stopnia im. Władysława Łokietka 

• Branżowa Szkoła II Stopnia 

• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

• Szkoła Policealna 

3) Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku 

• Liceum Ogólnokształcące im. Adolfa Dygasińskiego 

• Technikum 

• Branżowa Szkoła I Stopnia 

• Branżowa Szkoła II Stopnia 

• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

• Szkoła Policealna 

4) Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie 

• Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Karola Wojtyły 

• Technikum 

• Branżowa Szkoła I Stopnia 

• Branżowa Szkoła II Stopnia 



• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

• Szkoła Policealna 

5) Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bodzentynie 

6) Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chmielniku 

7) Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Piekoszowie 

8) Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach z czterema filiami: 

• Filia Nr 1 w Bodzentynie 

• Filia Nr 2 w Łagowie 

• Filia Nr 3 w Mąchocicach Scholasterii 

• Filia Nr 4 w Nowej Słupi 

2. Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez inne podmioty 

Na terenie Powiatu Kieleckiego funkcjonują również szkoły publiczne prowadzone 

przez inne podmioty: 

• Branżowa Szkoła I Stopnia w Łagowie w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie - organ 

prowadzący: Gmina Łagów 

• Liceum Ogólnokształcące w Piekoszowie w Zespole Placówek Oświatowych 

w Piekoszowie - organ prowadzący: Gmina Piekoszów 

• Technikum Leśne w Zagnańsku w Zespole Szkół Leśnych im. Romana Gesinga 

w Zagnańsku - organ prowadzący: Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

• Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Leśnych im. Romana Gesinga 

w Zagnańsku - organ prowadzący: Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

• Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Włodzimierza Leonarda 

Lubańskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach - organ prowadzący: 

Gmina Nowiny 

• Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach - organ 

prowadzący: Gmina Nowiny 

4 



• Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy - organ prowadzący: 

Województwo Świętokrzyskie 

Na terenie Powiatu Kieleckiego funkcjonują także szkoły niepubliczne oraz placówki 

oświatowe, dla których organem prowadzącym są inne podmioty prawne, jak również osoby 

fizyczne: 

• Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Wólce Kłuckiej - organ prowadzący: 

Akademicka Fundacja Staropolska 

• Dom Wczasów Dziecięcych „Gołoborze" w Rudkach - organ prowadzący: Jerzy 

Skrabacz 

• Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Kielcach - organ prowadzący: Zakład Doskonalenia Zawodowego 

w Kielcach 

• Centrum Szkoleń „PRO" Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego 

w Domaszowicach - organ prowadzący: Dariusz Janik 

• Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Świętej Katarzynie - organ 

prowadzący: Anna Janicka 

• Ośrodek Kształcenia Kadr Usług Motoryzacyjnych w Daleszycach - organ 

prowadzący: Hanna Juszczak 

• Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ventus" w Nowinach - organ prowadzący: Gmina 

Nowiny 

• Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Hucie Starej - organ prowadzący: Gmina Bieliny 

• Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Strawczynie - organ prowadzący: Gmina 

Strawczyn 

• Akademicki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu - organ prowadzący: 

Akademicka Fundacja Staropolska 
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II. Zmiany w strukturach szkół powiatowych od 1 września 2022 roku 

• Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie 

- likwidacja Technikum 

Powyższa zmiana wynika z Uchwały Nr XLIV/43/2022 Rady Powiatu w Kielcach podjętej 

w dniu 28 kwietnia 2022 roku w sprawie wyłączenia Technikum z Powiatowego Zespołu 

Szkół w Bodzentynie oraz likwidacji tej szkoły. 

• Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach 

- założenie Branżowej Szkoły II Stopnia 

Uchwała Nr XLVI/64/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2022 roku 

w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Chęcinach i włączenia jej w skład 

Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach. 

• Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku 

- założenie Branżowej Szkoły II Stopnia 

Uchwała Nr XLVI/65/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2022 roku 

w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Chmielniku i włączenia jej w skład 

Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku. 

• Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 

- likwidacja Liceum Ogólnokształcącego, Branżowej Szkoły I Stopnia 

i Szkoły Policealnej 

- włączenie Technikum Nr 6 do Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie 

- rozwiązanie Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 

Powyższe zmiany wynikają z Uchwały Nr XLIV/44/2022 Rady Powiatu w Kielcach 

podjętej w dniu 28 kwietnia 2022 roku w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowej Słupi, Branżowej Szkoły I Stopnia w Nowej Słupi, Szkoły Policealnej w Nowej Słupi 

z Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi i likwidacji tych szkół, rozwiązania Zespołu Szkół Nr 8 
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w Nowej Słupi oraz włączenia Technikum Nr 6 w Nowej Słupi do Powiatowego Zespołu Szkół 

w Bodzentynie. 

Wszystkie zmiany w strukturach organizacyjnych szkół przedstawione powyżej 

zostały uwzględnione w uchwale Rady Powiatu w Kielcach w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu 

Kieleckiego od dnia 1 września 2022 roku. 

III. Nabór i liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023 

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kielecki wraz 

z kadrą pedagogiczną oraz organem prowadzącym podjęli szereg działań promocyjnych 

dotyczących naboru do szkół m.in.: 

- opracowanie folderów, broszur, filmów promujących szkoły, 

- opracowanie gazetek szkolnych, 

- opracowanie przez organ prowadzący oferty edukacyjnej szkół 

dołączonej do miesięcznika „Kalejdoskop", 

- promocja szkół na Portalu Edukacyjnym strony internetowej Starostwa 

Powiatowego w Kielcach. 

Wszystkie działania przedstawione powyżej miały na celu dotarcie z ofertą 

edukacyjną powiatowych szkół ponadpodstawowych do jak najszerszej grupy uczniów oraz 

ich rodziców/opiekunów i przekonanie młodych ludzi do podjęcia dalszego kształcenia 

w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki. 

Oferta edukacyjna powiatowych szkół ponadpodstawowych skierowana do 

absolwentów szkół podstawowych jest różnorodna, uwzględnia specyfikę regionu 

i odpowiada na potrzeby rynku oraz oczekiwania i zainteresowania młodzieży. 
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Zgodnie z danymi na dzień 8 września 2022 roku w roku szkolnym 2022/2023 

w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki w klasach pierwszych naukę rozpoczęło 535 

uczniów (tabela nr 1) w następujących typach szkół: 

• w liceach ogólnokształcących -171 uczniów 

• w technikach - 320 uczniów 

• w branżowych szkołach I stopnia - 44 uczniów 

We wszystkich szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki naukę rozpoczęło 

łącznie 1787 uczniów. 

Do szkół prowadzonych przez Powiat Kielecki uczęszczają uczniowie z Ukrainy. 

Status uchodźcy posiada 5 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Szermentowskiego 

w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie oraz 1 uczeń Technikum w Powiatowym 

Zespole Szkół w Chmielniku. Status ten posiadają uczniowie, którzy przybyli do Polski 

w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. 

Powiat Kielecki otrzymał środki finansowe w wysokości 54 559,00 zł z Funduszu 

Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych 

zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi 

i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. 

Szczegółowa wysokość środków otrzymanych przez Powiat Kielecki na kształcenie 

uczniów z Ukrainy (mających status uchodźcy) przedstawia się następująco: 

1) za okres od dnia 24.02.2022 do 31.03.2022 r - 6 443 zł 

2) za okres od dnia 01.04.2022 do 30.04.2022 r. - 12 905 zł 

3) za okres od dnia 01.05.2022 do 31.05.2022 r. - 12 633 zł 

4) za okres od dnia 01.06.2022 do 30.06.2022 r. - 11 329 zł 

5) za okres od dnia 01.07.2022 do 31.07.2022 r. - 11 249 zł 

Szczegółową liczbę uczniów w szkołach powiatowych, w tym liczbę uczniów 

z Ukrainy przedstawia tabela załączona poniżej. 
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Tabela nr 1 - Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 oraz całkowita liczba uczniów w szkołach - stan na dzień 8 września 2022 r. 

źródło: dane przekazane przez szkoły/placówki 

Lp. Nazwa szkoły Typ szkoły 
Kierunki kształcenia 

Nabór do klas 
pierwszych - stan 

na dzień 
08.09.2022 r. 

Ogólna liczba uczniów 
we wszystkich klasach -

stan na dzień 
08.09.2022 r. 

w tym liczba 
uczniów 

z Ukrainy-
stan na dzień 
08.09.2022 r. 

liczba uczniów 
z Ukrainy 

posiadających status 
uchodźcy -

stan na dzień 
08.09.2022 r. 

1. Powiatowy Zespół 

Szkół w Bodzentynie 

Liceum Ogólnokształcące - 68 166 - 5 1. Powiatowy Zespół 

Szkół w Bodzentynie 
Branżowa Szkoła 1 Stopnia -

-
- - -

1. Powiatowy Zespół 

Szkół w Bodzentynie 

Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych 

" 

-

- - -

1. Powiatowy Zespół 

Szkół w Bodzentynie 

Szkoła Policealna -
-

- - -

1. Powiatowy Zespół 

Szkół w Bodzentynie 

Technikum Nr 6 z siedzibą 

w Nowej Słupi 

- technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

- technik logistyk 

- technik pojazdów 

samochodowych 

15 73 - -

1. Powiatowy Zespół 

Szkół w Bodzentynie 

Ogółem 83 239 
-

5 

2. Powiatowy Zespół 

Szkół w Chęcinach Liceum Ogólnokształcące 
prawno - policyjna 

samoobrona 
43 128 12 

2. Powiatowy Zespół 

Szkół w Chęcinach 

Technikum 

elektryk 

mechanik 

logistyk 

energia odnawialna 

informatyk 

77 259 48 
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Branżowa Szkoła 1 Stopnia -
-

- - -

Branżowa Szkoła II Stopnia -
-

- - -

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych 

" 

-

- - -

Szkoła Policealna 
-

- -

Ogółem 120 387 60 -

3. Powiatowy Zespół 

Szkół w Chmielniku 
Liceum Ogólnokształcące 28 79 

- -3. Powiatowy Zespół 

Szkół w Chmielniku 

Technikum 

-technik informatyk 

- technik żywienia 

i usług gastronomicznych 

- technik pojazdów 

samochodowych 

62 261 - 1 

3. Powiatowy Zespół 

Szkół w Chmielniku 

Branżowa Szkoła 1 Stopnia 

- monter zabudowy i robót 

wykończeniowych 

w budownictwie 

16 52 

3. Powiatowy Zespół 

Szkół w Chmielniku 

Branżowa Szkoła II Stopnia -
- -

- -

3. Powiatowy Zespół 

Szkół w Chmielniku 

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych 

-

- -
- -

3. Powiatowy Zespół 

Szkół w Chmielniku 

Szkoła Policealna -
- -

- -

3. Powiatowy Zespół 

Szkół w Chmielniku 

Ogółem 106 392 1 

4. Powiatowy Zespół 

Szkół w Łopusznie 
Liceum Ogólnokształcące 32 169 

- -
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Technikum 

- technik transportu 

drogowego 

- technik mechanik 

- technik informatyk 

- technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

- technik hotelarstwa 

- technik budownictwa 

- technik reklamy 

- technik ekonomista 

-technik usług fryzjerskich 

166 538 33 

Branżowa Szkoła 1 Stopnia 
- kierowca mechanik 

- fryzjer 28 62 . 
Branżowa Szkoła II Stopnia - - - - -

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych 

-

-

- - -

Szkoła Policealna - - - - -

Ogółem 226 769 33 

~ 

Ogółem 

Liceum Ogólnokształcące 171 542 12 5 

Ogółem 
Technikum 320 1131 48 1 Ogółem 

Branżowa Szkoła 1 Stopnia 44 114 - -

Ogółem 

Branżowa Szkoła II Stopnia 
- - - -

Ogółem 

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych - - - -

Ogółem 

Szkoła Policealna 
- - - -

Ogółem 

Ogółem 535 1787 60 6 
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IV. Zmiany na stanowiskach kierowniczych w jednostkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Kielecki 

> Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu 

Szkół w Bodzentynie, Panu Piotrowi Gajkowi powierzono stanowisko dyrektora 

Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie na okres od dnia 1 września 2022 roku do dnia 

31 sierpnia 2027 roku na mocy Uchwały Nr 285/228/2022 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 

6 lipca 2022 roku. 

> Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu 

Szkół w Łopusznie, Pani Agnieszce Prędocie - Gad powierzono stanowisko dyrektora 

Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie na okres od dnia 1 września 2022 roku do dnia 

31 sierpnia 2027 roku na mocy Uchwały Nr 285/230/2022 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 

6 lipca 2022 roku. 

> Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bodzentynie 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Bodzentynie, Pani Katarzynie Przygodzkiej powierzono 

stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bodzentynie na 

okres od dnia 1 września 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2027 roku na mocy Uchwały 

Nr 285/226/2022 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 6 lipca 2022 roku. 

> Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chmielniku 

W wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Chmielniku komisja konkursowa nie wyłoniła kandydata 

na stanowisko dyrektora. 
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Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe 

stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę. 

Z kolei z art. 63 ust 12 ww. ustawy wynika, że jeżeli w wyniku konkursu nie wyłoniono 

kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu 

z organem sprawującym nadzór pedagogiczny kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady 

szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. W myśl art. 63 ust. 21 ustawy, stanowisko 

dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. 

Świętokrzyski Kurator Oświaty nie wniósł zastrzeżeń wobec zamiaru powierzenia 

stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chmielniku 

Pani Magdalenie Pakosińskiej. Pozytywną opinię wyraziła również Rada Pedagogiczna 

placówki. 

W związku z powyższym, zgodnie z uchwałą Nr 292/265/2022 Zarządu Powiatu 

w Kielcach z dnia 10 sierpnia 2022 roku, Pani Magdalenie Pakosińskiej powierzono 

stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chmielniku na 

okres od dnia 1 września 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2027 roku. 

V. Kadra pedagogiczna 

W roku szkolnym 2022/2023 w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu 

Kieleckiego wstępnie zatrudnionych będzie 246 nauczycieli, z czego 198 w pełnym wymiarze 

godzin oraz 48 w niepełnym wymiarze godzin - stan na dzień 8 września 2022 roku (tabela 

nr 2). 

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Kielecki, to kadra z pełnymi kwalifikacjami. Spośród zatrudnionych 

nauczycieli zgodnie ze stopniem awansu zawodowego możemy wyszczególnić: 

• nauczyciele dyplomowani - 129 

• nauczyciele mianowani - 42 

• nauczyciele kontraktowi (nauczyciele początkujący) - 62 

• stażyści (nauczyciele początkujący) - 13 
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Tabela nr 2 - Liczba nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego w roku szkolnym 2022/2023 wg stopnia awansu zawodowego -
stan na dzień 8 września 2022 r.* 

Źródło: dane przekazane przez szkoły/placówki 

Lp. Nazwa szkoły / placówki 

Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego (osoby) Pensum 

Lp. Nazwa szkoły / placówki Nauczyciel początkujący 
Mianowany Dyplomowany 

Ogółem 

liczba 

nauczycieli 

Pełny etat 
(liczba 

nauczycieli) 

Niepełny etat 
(liczba 

nauczycieli) 

Lp. Nazwa szkoły / placówki 

Stażysta Kontraktowy 
Mianowany Dyplomowany 

Ogółem 

liczba 

nauczycieli 

Pełny etat 
(liczba 

nauczycieli) 

Niepełny etat 
(liczba 

nauczycieli) 

1. Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie 

- LO w Bodzentynie 

- Technikum Nr 6 z siedzibą w Nowej Słupi 

1 

2 

4 

6 

4 

4 

12 

6 

21 

18 

12 

8 

9 

10 

2. Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach 4 15 9 24 52 47 5 

3. Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku 1 9 7 31 48 32 16 

4. Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie 4 23 11 35 73 67 6 

5. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Bodzentynie 
- 3 1 6 10 9 1 

6. Powiatowa Poradnia Psychologiczno -

Pedagogiczna w Chmielniku 
1 1 1 5 8 8 -

7. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Piekoszowie 
- 1 2 8 11 11 -

8. Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

w Chęcinach 
- - 3 2 5 4 1 

Ogółem 
13 62 42 129 246 198 48 

*Liczba nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego może ulec zmianie do dnia 30 września 2022 roku. 
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Nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela wprowadza zmiany związane m.in. ze 

stopniami awansu zawodowego. Nauczyciele kontraktowi, niezależnie od lat 

przepracowanych w szkole, będą pracować na równi z osobami rozpoczynającymi pracę. 

Każda osoba, która rozpocznie pracę w szkole będzie zobligowana do zdobycia 

stopnia awansu nauczyciela mianowanego. Przygotowanie do zawodu potrwa trzy lata 

i dziewięć miesięcy po czym zakończy się egzaminem. W drugim roku odbywania 

przygotowania do zawodu, przed dokonaniem oceny pracy, nauczyciel będzie musiał 

przeprowadzić zajęcia w wymiarze co najmniej jednej godziny pokazowej. 

Nauczyciele przygotowujący się do zawodu będą zarabiać średnio 120% kwoty 

bazowej wskazanej w ustawie budżetowej. Kwota bazowa, na podstawie której wyliczane 

jest średnie wynagrodzenie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych nie ulegnie zmianie. 

Nauczyciele szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kielecki otrzymali podwyżki. 

W związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 1 maja 2022 roku 

zwiększona została część oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Kieleckiego o kwotę 

833 037 zł. 

Ponadto, od 1 września 2022 roku została zwiększona część oświatowa subwencji 

ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia 

dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia 

nauczycieli początkujących). Powiat Kielecki otrzymał na powyższy cel 135 342 zł. 

VI. Stanowisko pedagoga specjalnego 

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 

(t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1762 z późn. zm.) związana jest z koniecznością zatrudnienia 

w szkołach specjalistów, których dotychczasowy zakres został uzupełniony o stanowisko 

pedagoga specjalnego. 

Ustawa z dnia 12 maja 2022 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw, wprowadziła zmiany w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy 

Karta Nauczyciela. Przepis ten uwzględnia zapis dotyczący pedagogów specjalnych jak 
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również precyzuje tygodniowy wymiar zatrudnienia specjalistów w szkołach. Ponadto, 

poprzez dodanie art. 42 d ustawy Karta Nauczyciela ustalone zostały standardy zatrudniania 

tej grupy nauczycieli. 

W związku z powyższym, podjęta została Uchwała Nr XLVI 1/77/2022 Rady Powiatu 

w Kielcach w dniu 24 sierpnia 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XI/44/12 Rady Powiatu 

w Kielcach z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 

w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz dla nauczycieli szkół zaocznych, określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 

ust. 3 Karty Nauczyciela pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dla 

dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze, w szkołach 

i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego. 

Należy zaznaczyć, że w roku szkolnym 2022/2023 będą obowiązywać rozwiązania 

przejściowe dotyczące zatrudnienia specjalistów, zgodnie z którymi określone zostały niższe 

wymagania od regulacji systemowych. Minimalna liczba etatów dla nauczycieli specjalistów, 

która jest uzależniona od liczby uczniów w szkole, przedstawia się następująco w szkołach 

powiatowych: 

Nazwa szkoły ogólna liczba uczniów -
stan na dzień 
08.09.2022 r. 

(łącznie z naborem) 

minimalna łączna 
liczba etatów 

nauczycieli 
specjalistów od 

1 września 2022 r. 

w tym minimalna 
liczba etatów 
psychologów 

w tym minimalna 
liczba etatów 
pedagogów 
specjalnych 

Powiatowy Zespół 
Szkół w Bodzentynie 
LO 

166 

239 1,7 0,425 0,425 

Technikum Nr 6 
w Nowej Słupi 

73 

239 1,7 0,425 0,425 

Powiatowy Zespół 
Szkół w Chęcinach 387 1,9 0,475 0,475 

Powiatowy Zespół 
Szkół w Chmielniku 392 1,9 0,475 0,475 

Powiatowy Zespół 
Szkół w Łopusznie 769 2,7 0,675 0,675 
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W związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, 

pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 

1 września br. zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu 

Kieleckiego o kwotę 70 377 zł. 
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VII. Pracownicy niepedagogiczni 

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego dostosowują 

zatrudnienie pracowników na stanowiskach niepedagogicznych do planu finansowego swojej 

placówki, spełniając jednocześnie wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

prawa pracy. 

Stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w szkołach oraz placówkach 

oświatowych rok szkolny 2022/2023 wynosi 82 osoby (72,58 etatów) - zgodnie ze stanem 

na dzień 8 września 2022 r. 

Szczegółowe dane dotyczące pracowników niepedagogicznych przedstawia tabela nr 3. 

Tabela nr 3 - Stan zatrudnienia pracowników niepedagogicznych (administracji i obsługi) 
w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego - stan na dzień 8 września 2022 r. 

źródło: dane przekazane przez szkoły/placówki 

L.p. Nazwa szkoły /placówki Liczba etatów Liczba osób 

1. Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie 7,5 8 

2. Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach 12 12 

3. Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku 18,75 19 

4. Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie 16 16 

5. 
Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

w Chęcinach oraz filie 12,83 19 

6. 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Bodzentynie 2 3 

7. 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Chmielniku 1,5 2 

8. 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Piekoszowie 2 3 

RAZEM 72,58 82 
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VIII. Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach 

Na terenie Powiatu Kieleckiego funkcjonuje Powiatowe Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe w Chęcinach z 4 filiami. Łączna liczba miejsc noclegowych w schroniskach 

wynosi 386. Schroniska zlokalizowane są w następujących miejscach: 

• Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach dysponuje 180 

miejscami noclegowymi zlokalizowanymi w budynku internatu Powiatowego 

Zespołu Szkół w Chęcinach. Schronisko mieści się w jednej z najatrakcyjniejszych 

turystycznie miejscowości Gór Świętokrzyskich. 

• Filia Nr 1 w Bodzentynie dysponuje 50 miejscami noclegowymi zlokalizowanymi 

w części budynku dawnego internatu Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie, 

stanowiącego własność Powiatu Kieleckiego. Przez miasto przechodzą trzy 

popularne szlaki turystyczne. 

• Filia Nr 2 w Łagowie dysponuje 50 miejscami noclegowymi zlokalizowanymi 

w budynku, który jest własnością gminy Łagów. Na turystów odpoczywających 

w tej placówce czeka wiele atrakcji m.in. Jaskinia Zbójecka. 

• Filia Nr 3 w Mąchocicach Scholasterii dysponuje 50 miejscami noclegowymi 

zlokalizowanymi w budynku Szkoły Podstawowej, będącym własnością gminy 

Masłów. Schronisko jest doskonałą bazą wypadową do zwiedzania Gór 

Świętokrzyskich. Latem można korzystać z pobliskich zalewów (Wilków oraz 

Cedzyna) a zimą z wyciągów narciarskich (Krajno i Bodzentyn). 

• Filia Nr 4 w Nowej Słupi dysponuje 56 miejscami noclegowymi zlokalizowanymi 

w wolno stojącym budynku, będącym własnością Powiatu Kieleckiego. 

W sąsiedztwie schroniska przebiega kilka atrakcyjnych szlaków turystycznych m.in. 

na Łysą Górę (Święty Krzyż) oraz Chełmową Górę (Rezerwat Modrzewie). 

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe służy dzieciom oraz młodzieży uczącej 

się jako baza noclegowa, rekreacyjna i dydaktyczna. Mogą z niego korzystać także turyści 

indywidualni. 

W związku z sytuacją zbrojną na Ukrainie, w Powiatowym Szkolnym Schronisku 

Młodzieżowym w Chęcinach oraz w filiach przebywają uchodźcy z Ukrainy. 
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Zgodnie ze stanem na dzień 08.09.2022 roku liczba uchodźców przedstawia się 

następująco: PSSM w Chęcinach - 46 osób z Ukrainy, Filia Nr 3 w Mąchocicach Scholasterii -

24 osoby oraz Filia Nr 2 w Łagowie - 15 osób. 

Z uwagi na sytuację kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium 

Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy, 

Wojewoda Świętokrzyski przekazuje środku finansowe z Funduszu Pomocy dla Powiatu 

Kieleckiego, które następnie są przekazywane do schroniska na wsparcie przybyłych 

uchodźców. 

IX. Internaty 

W Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach oraz Powiatowym Zespole Szkół 

w Łopusznie funkcjonują internaty szkolne, które posiadają wyposażenie zgodne 

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi standardów w tego typu placówkach. 

W internacie przy Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach przebywa 64 uczniów, 

w tym 53 uczniów z Ukrainy natomiast w internacie przy Powiatowym Zespole Szkół 

w Łopusznie przebywa obecnie 32 uczniów, w tym 25 uczniów z Ukrainy (stan na dzień 

08.09.2022 r.) 

X. Remonty 

W okresie wakacyjnym wykonane zostały niezbędne remonty w szkołach 

i placówkach oświatowych w celu przygotowania bazy dydaktycznej do rozpoczęcia roku 

szkolnego 2022/2023. 

Ponadto, we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych powadzonych przez 

Powiat Kielecki przeprowadzono kontrole przeglądu budynków, pomieszczeń, sal lekcyjnych, 

obiektów sportowych pod względem stanu technicznego. 

Po przeprowadzeniu przeglądu i dokonaniu analizy stwierdzono, że szkoły/placówki 

są dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego 2022/2023 i spełniają wymagane normy 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

20 



Prace remontowo - budowlane wykonane w okresie wakacyjnym w szkołach 

i placówkach Powiatu Kieleckiego pod kątem przygotowania do nowego roku szkolnego, to 

m.in.: 

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku 

> Prace remontowe korytarza na parterze budynku przy ul. Dygasińskiego 11 

(wymiana wykładziny, położenie płytek typu gres) - 21 000 zł 

> Wymiana instalacji sanitarnej w sanitariatach w budynku dydaktycznym przy 

ul. Dygasińskiego 11 (z uwagi na liczne awarie i korozję) - 20 000 zł 

> Wymiana słupków ogrodzeniowych przy placu szkolnym na ul. Dygasińskiego 11 

- 20 000 zł 

Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie 

> Malowanie pracowni fryzjerskiej, gabinetu psychologa i pedagoga, malowanie 

pomieszczeń w internacie, zakup łóżek, materacy - 5 000 zł 

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach 

> Wykonanie prac naprawczych instalacji kominowej w budynku Filii Nr 4 w Nowej Słupi 

- 11664 zł 

XI. Projekty w realizowane w szkołach i placówkach oświatowych 

W szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kielecki w nowym roku 

szkolnym 2022/2023 realizowane będą następujące projekty: 

• Nazwa projektu: „Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość" 

Szkoła realizująca projekt: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku 

Rozpoczęcie realizacji projektu: 31.12.2020 

Zakończenie projektu: 30.12.2022 

Wartość całkowita projektu: 105 452 Euro 

Beneficjenci projektu: 40 uczniów technikum Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku 

Uczniowie kształcący się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik 

informatyk oraz technik pojazdów samochodowych 
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Miejsce realizacji zadań: Austria 

Cele projektu: 

- odbycie miesięcznej praktyki w Austrii, 

- nabycie doświadczenia zawodowego, 

- poznanie nowych technologii, 

- doskonalenie umiejętności językowych 

W Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku realizowany jest projekt, dzięki któremu 

wiedzę i nowe doświadczenie zdobywają uczniowie kształcący się w zawodach technik 

żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk oraz technik pojazdów 

samochodowych. 

W wyniku nawiązania współpracy Gminy Chmielnik ze Styryjską Izbą Gospodarczą 

WKO Steiermark w Graz (Austria) Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku złożył wniosek do 

Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pt. „Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym 

startem w dorosłość" w ramach Konkursu wniosków 2020 „Międzynarodowa mobilność 

edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowanego 

ze środków PO WER (na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia). 

Szkoła otrzymała dotację w kwocie 105 452,00 Euro uzyskując 42 lokatę spośród 1035 

złożonych wniosków. Projekt został przygotowany przez zespół w składzie: Sławomir Wójcik 

- koordynator projektu, Milena Jarek i Robert Gajek. 

Uczestnikami projektu jest grupa 40 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół 

w Chmielniku, kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, 

technik informatyk oraz technik pojazdów samochodowych. Uczniowie uczestniczą 

w czterotygodniowych stażach w Austrii (w rejonie Styrii) w czołowych firmach regionu, 

w dwóch 20-osobowych grupach. Projekt pozwala im zdobyć wiele cennych doświadczeń 

zawodowych, poznać europejskie standardy pracy oraz walory turystyczne Styrii. 

Innowacyjny program stażu jest zgodny z podstawą programową kształcenia 

zawodowego oraz uwzględnia regionalne i krajowe potrzeby edukacyjne. Stanowi również 

istotny element rozwoju kształcenia dualnego przy współpracy z zagranicznymi partnerami. 

Uczniowie, zakwalifikowani do udziału w projekcie, uczestniczą w zajęciach 

przygotowawczych. Polegają one na przygotowaniu językowym (zajęcia z języka 

niemieckiego zawodowego) oraz przygotowaniu kulturowym (zapoznanie się z kulturą, 
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obyczajami, historią i atrakcjami turystycznymi Austrii). Ponadto, stażyści otrzymają 

dodatkowe materiały dydaktyczne i środki finansowe. 

• Nazwa projektu: „Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie" 

Szkoła realizująca projekt: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku 

Rozpoczęcie realizacji projektu: 03.11.2019 

Zakończenie projektu: 02.11.2022 

Wartość projektu - 451 113,11 zł 

Beneficjenci - 40 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku kształcący się 

w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk i technik 

pojazdów samochodowych 

Z uwagi na sytuację epidemiczną realizacja projektu w ramach „Międzynarodowej 

mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego ze 

środków POWER na zasadach programu ERASMUS+ sektor Kształcenia 

i szkolenia" przewidziana jest na lata 2021 - 2022 (Rimini - Włochy). 

Uczniowie odbywają czterotygodniowe staże w Riminii we Włoszech. Ponadto, 

zakwalifikowani uczniowie uczestniczą w zajęciach przygotowawczych. Polegają one na 

przygotowaniu językowym (zajęcia z języka włoskiego) oraz przygotowaniu kulturowym 

(zapoznanie się z kulturą, obyczajami, historią i atrakcjami turystycznymi Włoch). 

• Nazwa projektu: „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno -

pedagogicznego" 

Poradnie realizujące projekt: Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 

w Bodzentynie, Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Piekoszowie 

i Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chmielniku 

Wartość projektu - 350 000 zł 
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W okresie od 01.09.2022 roku do 31.08.2023 roku Powiatowe Poradnie 

Psychologiczno - Pedagogiczne w Bodzentynie, Piekoszowie i Chmielniku będą uczestniczyć 

w konkursie grantowym realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie 

w ramach projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa 

psychologiczno - pedagogicznego". Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniu 

organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przygotowującym do 

prowadzenia szkoleń i doradztwa dla pracowników innych poradni z terenu województwa. 

Szkolenie będzie miało również na celu opracowanie i przeprowadzenie diagnozy potrzeb 

środowiska lokalnego w zakresie uzyskania wsparcia dla uczniów z uwzględnieniem 

zróżnicowania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz przeprowadzenie we współpracy ze 

szkołami procedury oceny funkcjonalnej. 

Zadania i przedsięwzięcia realizowane przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone 

przez Powiat Kielecki są zgodne z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej Państwa 

w roku szkolnym 2022/2023. 
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