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I. Szkoły i placówki oświatowe na obszarze Powiatu Kieleckiego 

 

Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Kielecki  

 

W roku szkolnym 2021/2022 Powiat Kielecki będzie organem prowadzącym                            

dla następujących szkół i placówek oświatowych: 

1. Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie: 

• Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Szermentowskiego, 

• Technikum, 

• Branżowa Szkoła I Stopnia, 

• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 

• Szkoła Policealna. 

2. Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach: 

• Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka, 

• Technikum im. Władysława Łokietka, 

• Branżowa Szkoła I Stopnia im. Władysława Łokietka, 

• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 

• Szkoła Policealna. 

3. Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku: 

• Liceum Ogólnokształcące im. Adolfa Dygasińskiego, 

• Technikum, 

• Branżowa Szkoła I 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. Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi: 

• Liceum Ogólnokształcące, 
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• Technikum Nr 6, 

• Branżowa Szkoła I Stopnia, 

• Szkoła Policealna. 

6. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bodzentynie, 

7. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku, 

8. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piekoszowie, 

9. 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. 

 

Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez inne podmioty 

 

Na terenie Powiatu Kieleckiego funkcjonują również szkoły publiczne prowadzone 

przez inne podmioty: 

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

w Zagnańsku – organ prowadzący: Ministerstwo Środowiska,  

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

w Zagnańsku – organ prowadzący: Ministerstwo Środowiska,  

3. Branżowa Szkoła I Stopnia w Łagowie w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie – organ 

prowadzący: Gmina Łagów, 

4. Liceum Ogólnokształcące w Piekoszowie w Zespole Placówek Oświatowych                          

w  Piekoszowie – organ prowadzący: Gmina Piekoszów, 

5. Liceum Ogólnokształcące z klasami mistrzostwa sportowego w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Nowinach – organ prowadzący: gmina Nowiny, 

6. Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach – organ 

prowadzący: gmina Nowiny, 

7. Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy wchodząca                 

 w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy – organ    

 prowadzący: Województwo Świętokrzyskie. 

 

 

https://rspo.men.gov.pl/rspo/7315
https://rspo.men.gov.pl/rspo/131440
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Na terenie Powiatu Kieleckiego funkcjonują także niepubliczne szkoły 

ponadpodstawowe 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, 

• Centrum 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 Sitkówka − 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, 

• Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Druga szansa”  

w Rembowie − organ prowadzący: Stowarzyszenie Readaptacji Społecznej „Druga 

Szansa” w Rembowie. 

 

 

 

 

  

https://rspo.men.gov.pl/rspo/270658
https://rspo.men.gov.pl/rspo/14338
https://rspo.men.gov.pl/rspo/114880
https://rspo.men.gov.pl/rspo/81530
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II. Likwidacja powiatowych młodzieżowych ośrodków wychowawczych  

 

            Rada Powiatu w Kielcach 28 kwietnia 2021 roku podjęła uchwałę Nr XXIX/40/2021  

w sprawie likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie 

oraz wchodzących w jego skład: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rembowie  

w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie oraz Liceum 

Ogólnokształcącego Specjalnego w Rembowie w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rembowie. 

           Z dniem 31 sierpnia 2021 roku nastąpiła likwidacja Powiatowego Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rembowie oraz wchodzących w jego skład szkół. Mienie 

znajdujące się w zarządzie likwidowanej jednostki zostało przejęte przez Powiat Kielecki. 

Należności i zobowiązania likwidowanego ośrodka przejęło Starostwo Powiatowe                       w 

Kielcach. Natomiast dokumentację zlikwidowanej placówki przejął Powiat Kielecki   

z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, w której posiadaniu znalazł się Świętokrzyski 

Kurator Oświaty.  

         Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/41/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2021 

roku w sprawie likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego                                 

w Podzamczu oraz wchodzących w jego skład szkół z dniem 31 sierpnia 2021 roku został 

zlikwidowany Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu oraz 

wchodzące w jego skład szkoły:   

• Szkoła Podstawowa Specjalna w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Podzamczu, 

• Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, 

• Technikum Specjalne w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Podzamczu, 

• Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu. 

 

           Podobnie jak w przypadku ośrodka w Rembowie, mienie znajdujące się w zarządzie 

likwidowanego ośrodka w Podzamczu zostało przejęte przez Powiat Kielecki. Należności  

i zobowiązania likwidowanego ośrodka przejęło Starostwo Powiatowe w Kielcach. Natomiast 

dokumentację zlikwidowanej placówki przejął Powiat Kielecki z wyjątkiem dokumentacji 
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przebiegu nauczania, którą przejął Świętokrzyski Kurator Oświaty.  

III. Przejęcie do ponownego prowadzenia Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 

 

          Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/68/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2021 

roku Powiat Kielecki z dniem 1 września 2021 roku przejął do ponownego prowadzenia Zespół 

Szkół Nr 8 w Nowej Słupi wraz ze szkołami wchodzącymi w jego skład: 

• Liceum Ogólnokształcące w Nowej Słupi o czteroletnim cyklu kształcenia, 

• Technikum Nr 6 w Nowej Słupi o pięcioletnim cyklu kształcenia, 

• Branżową Szkołę I Stopnia w Nowej Słupi o trzyletnim cyklu kształcenia, 

• Szkołę Policealną dla Dorosłych w Nowej Słupi, dla osób posiadających wykształcenie 

średnie lub wykształcenie średnie branżowe o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 

roku. 

 

Przejęcie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi wraz ze szkołami 

wchodzącymi w jego skład od Piotra Pająka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus” nastąpiło na warunkach określonych  

w umowie przekazania zawartej w dniu 3 lutego 2016 roku pomiędzy Powiatem Kieleckim  

a CKU „Patronus”. 

    

 

 

IV. Zalecenia dla szkół i placówek dotyczące walki z pandemią 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym 

Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 roku. Zbiór zaleceń  

oraz rekomendacji został opracowany w celu stworzenia bezpiecznej organizacji zajęć 

stacjonarnych  w warunkach epidemii.      

W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące dezynfekcji, 

higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania 

dystansu społecznego. Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 

dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.          

      Zalecenia szczegółowe dotyczą:   

• organizacji zajęć,  
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• higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, 

• gastronomii, 

• postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.  

           W wytycznych znalazły się także odnośniki do: 

• instrukcji mycia rąk,  

• instrukcji dezynfekcji rąk, 

• instrukcji prawidłowego zdejmowania maseczki, 

• instrukcji prawidłowego zdejmowania rękawiczek, 

• wykazu produktów biobójczych, 

• zaleceń w zakresie systemów wentylacyjno − klimatyzacyjnych. 

Ponadto, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych  

chcąc  zapewnić uczniom bezpieczny pobyt w szkole przekażą do szkół środki bezpieczeństwa.  

Będą to stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury, termometry oraz środki ochrony 

osobistej – maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące.   

Ważnym aspektem walki z koronawirusem są szczepienia. Ministerstwo 

Edukacji  

i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało zestaw 

materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów od 12 roku życia. W 

materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora 

szkoły oraz współpracy z punktem szczepień.  

Główne zadania dyrektora w zakresie szczepień to m.in.: 

- upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji dotyczących akcji szczepień, 

- nawiązanie kontaktu z punktem szczepień, 

- organizacja spotkań z rodzicami o charakterze informacyjno – edukacyjnym, 

- wskazanie osoby do szybkiego kontaktu pomiędzy szkołą a punktem szczepień, 

- zebranie od rodziców deklaracji dotyczących udziału dziecka w szczepieniu, 

- powiadomienie punktu szczepień o liczbie złożonych deklaracji. 

Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu: 

• I tydzień września (01.09.2021 − 05.09.2021) – tydzień informacyjny – lekcje 

wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno − edukacyjnym, 
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• II tydzień września (06.09.2021 − 12.09.2021) – tydzień przygotowania do szczepienia 

– zbieranie przez wychowawców zgody od rodziców i opiekunów prawnych na 

szczepienie dzieci, 

• III tydzień września (13.09.2021 − 19.09.2021) – tydzień szczepień; rodzice nie muszą 

być obecni podczas szczepienia dziecka. 

        

  

V. Nabór i liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022 

 

Tegoroczny harmonogram rekrutacji przedstawiał się następująco: 

• od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. – termin na złożenie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej, 

• 25 czerwca – 14 lipca 2021 r. – dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej, 

• od 9 lipca – do 14 lipca 2021 r. – dostarczenie  zaświadczenia o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty, 

• 22 lipca 2021 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych                       i 

niezakwalifikowanych, 

• od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. − potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału 

zaświadczenia  o wynikach egzaminu zewnętrznego, 

• 2 sierpnia 2021 r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

 

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych Powiatu Kieleckiego wraz z kadrą pedagogiczną 

oraz organem prowadzącym podjęli działania promocyjne, takie jak: 

• opracowanie folderów i broszur reklamujących szkoły, 

• opracowanie gazetek szkolnych, 

• opracowanie przez organ prowadzący oferty edukacyjnej szkół, która została    

      dołączona do miesięcznika „Kalejdoskop Powiatu Kieleckiego” –  

      oferta edukacyjna powiatowych szkół ponadpodstawowych skierowana do  

      absolwentów szkół podstawowych jest różnorodna, uwzględnia ona specyfikę     

      regionu i odpowiada na  potrzeby rynku oraz oczekiwania i zainteresowania  

      młodzieży, 
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• promocja szkół na „Portalu Edukacyjnym” strony internetowej Starostwa 

Powiatowego w Kielcach.  

Powyższe działania 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.  

Zgodnie z danymi na dzień 1 września 2021 roku w roku szkolnym 2021/2022                             

w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki w klasach pierwszych naukę rozpocznie   327 

uczniów (tabela nr 1) w następujących typach szkół:            

• w liceach ogólnokształcących: 91 uczniów 

• w technikach: 209 uczniów 

• w branżowych szkołach I stopnia: 27 uczniów 

 

Nabór do klas pierwszych w poszczególnych szkołach powiatowych przedstawia się 

następująco: 

 

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie 

➢ Liceum Ogólnokształcące – 31 uczniów 

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach 

➢ Liceum Ogólnokształcące – 31 uczniów 

➢ Technikum – 59 uczniów, w tym: 

• technik elektryk – 10 

• technik mechatronik – 10 

• technik mechanik – 10 

• technik logistyk – 9 

• technik informatyk – 10 

• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 10  

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku 

➢ Technikum – 61 uczniów, w tym: 

• technik informatyk – 16 

• technik pojazdów samochodowych – 20 

• technik żywienia i usług gastronomicznych – 26 
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➢ Branżowa Szkoła I Stopnia – 14 uczniów  

• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 14 

Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie 

➢ Liceum Ogólnokształcące – 29 uczniów 

➢ Technikum – 73 uczniów, w tym: 

• technik ekonomista – 10 

• technik usług fryzjerskich – 13 

• technik informatyk – 15 

• technik mechanik − 9 

• technik hotelarstwa – 18 

• technik budownictwa – 8 

➢ Branżowa Szkoła I Stopnia – 13 uczniów 

•   kierowca – mechanik – 13 

 

Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 

➢ Technikum Nr 6 – 16 uczniów, w tym: 

• technik żywienia i usług gastronomicznych – 8 

• technik pojazdów samochodowych – 8  

 

 

We wszystkich szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki naukę rozpocznie łącznie 

1678 uczniów. Ostateczna liczba uczniów kształcących się w ponadpodstawowych szkołach 

publicznych na terenie Powiatu Kieleckiego w roku szkolnym 2021/2022 ustalona  

zostanie do 30 września 2021 roku.
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Tabela nr 1  Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 oraz całkowita liczba uczniów w szkołach – stan na dzień 1 września 2021 r.   

 

źródło: dane przekazane przez szkoły/placówki       

                        

Lp. Nazwa szkoły Typ szkoły 
Nabór do klas pierwszych – 

stan na dzień                                               

1 września 2021 roku 

Ogólna liczba uczniów w roku 

szkolnym 2021/2022 

we wszystkich klasach 

1. Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie Liceum Ogólnokształcące 31 122 

Technikum − − 

Branżowa Szkoła I Stopnia − − 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych − − 

Szkoła Policealna − − 

Ogółem 31 122 

2. Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach Liceum Ogólnokształcące 31 123 

Technikum 59 230 

Branżowa Szkoła I Stopnia − 5 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych − − 

Szkoła Policealna − − 

Ogółem 90 358 

3. Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku Liceum Ogólnokształcące − 85 

Technikum 61 273 

Branżowa Szkoła I Stopnia 14 70 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych − − 

Szkoła Policealna − − 

Ogółem 75 428 

4. Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie Liceum Ogólnokształcące 29 174 

Technikum 73 450 

Branżowa Szkoła I Stopnia 13 50 

Branżowa Szkoła II Stopnia − 15 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych − − 

Szkoła Policealna − − 

Ogółem 115 689 
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5. Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi Liceum Ogólnokształcące −  

Technikum 16 70 

Branżowa Szkoła I Stopnia −  

Szkoła Policealna − 11 

Ogółem 16 81 

 

 

Ogółem 

Liceum Ogólnokształcące 91 504 

Technikum 209 1023 

Branżowa Szkoła I Stopnia 27            125 

Branżowa Szkoła II Stopnia − 15 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych − − 

Szkoła Policealna − 11 

Ogółem 327 1678 
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VI. Stanowiska kierownicze  

 

W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego na stanowiskach 

kierowniczych zatrudnieni są zarówno pracownicy pedagogiczni jak i niepedagogiczni.                       

Dane dotyczące stanowisk kierowniczych w poszczególnych placówkach oświatowych 

Powiatu Kieleckiego przedstawia tabela nr 2. 

 

Tabela nr 2  Wykaz stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu 

Kieleckiego w roku szkolnym 2021/2022 – stan na dzień 1 września 2021 r. 
        

źródło: dane przekazane przez szkoły/placówki 

Lp. Nazwa szkoły 

Stanowiska kierownicze 

dyrektor wicedyrektor kierownik 

filii 

schroniska 

główna 

księgowa 

kierownik 

CKZ 

kierownik 

internatu 

kierownik 

adm. – 

gosp. 

ogółem 

1. 
Powiatowy Zespół Szkół  

w Bodzentynie  

1 − − 1 − − − 2 

2. 
Powiatowy Zespół Szkół 

w Chęcinach  

1 1 − 1 − 1 1 5 

3. 
Powiatowy Zespół Szkół 

w Chmielniku  

1 1 − 1 1 − − 4 

4.  

Powiatowy Zespół Szkół 

w Łopusznie 1 1 − 1 − 1 − 4 

5. 
Zespół Szkół Nr 8  

w Nowej Słupi 1 − − 1 − − − 2 

6. 

Powiatowe Szkolne 

Schronisko Młodzieżowe 

w Chęcinach 
1 − − 1 − − − 2 

7. 

Powiatowe Szkolne 

Schronisko Młodzieżowe 

– Filia Nr 1 

 w Bodzentynie 

− − 1 − − − − 1 

8. 
Powiatowe Szkolne 

Schronisko Młodzieżowe 

– Filia Nr 2 w Łagowie 

− − 1 − − − − 1 

9. 

Powiatowe Szkolne 

Schronisko Młodzieżowe 

– Filia Nr 3 w 

Mąchocicach Scholasterii 

− − 1 − − − − 1 

10. 

Powiatowe Szkolne 

Schronisko Młodzieżowe 

– Filia Nr 4 w Nowej 

Słupi 

− − 1 − − − − 1 

11. 

Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna  

w Bodzentynie 

1 − − 1 − − − 2 

12. 
Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno-
1 − − − − − − 1 
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VII. Zmiany na stanowiskach kierowniczych w jednostkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Kielecki 

 

• Uchwałą Nr 210/256/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 18 sierpnia 2021 roku 

Pani Elizie Tokarczyk powierzono pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół  

Nr 8 w Nowej Słupi od dnia 1 września 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku. 

 

• Uchwałą Nr 211/267/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 26 sierpnia 2021 roku 

Pani Katarzynie Przygodzkiej powierzono pełnienie obowiązków dyrektora 

Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bodzentynie od dnia  

1 września 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku. 

 

• Uchwałą Nr 212/281 /2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2021 roku 

Panu Szymonowi Baumelowi powierzono stanowisko dyrektora Powiatowego 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach od dnia 1 września 2021 roku do 

dnia 31 sierpnia 2026 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogiczna  

w Chmielniku 

13. 

Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna 

w Piekoszowie 

1 − − 1 − − − 2 

OGÓŁEM 9 3 4 8 1 2 1 28 
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VIII. Kadra pedagogiczna 

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu 

Kieleckiego wstępnie zatrudnionych będzie 241 nauczycieli, z czego 189 w pełnym wymiarze 

godzin oraz 52 w niepełnym wymiarze godzin – stan na dzień 1 września 2021 roku                      

(tabela nr 3).       

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 – 126 osób 

• nauczyciele mianowani – 36 osób 

• nauczyciele kontraktowi – 63 osoby 

• nauczyciele stażyści – 16 osób 
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Tabela nr 3  Liczba nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego w roku szkolnym 2021/2022 wg stopnia awansu 

zawodowego - stan na dzień 1 września 2021 r.* 

 

                                                Źródło: dane przekazane przez szkoły/placówki 

Lp. Nazwa Szkoły 

Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego (osoby) 

 

  

 Pensum  

Bez stopnia  Stażysta  Kontraktowy  Mianowany  Dyplomowany  

Ogółem 

liczba 

nauczycieli 

Pełny etat 

(liczba 

nauczycieli) 

Niepełny etat  

(liczba  

nauczycieli) 

1. Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie  − 1 4 4 10 19 11 8 

2. Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach  − 4 14 8 19 45 42 3 

3. Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku  − 4 8 6 31 49 35 14 

4. Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie 
 

− 6 23 11 34 74 61 13 

5. Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi − 1 9 2 6 18 8 10 

6. 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Bodzentynie 
− − 2 1 6 9 9 − 

7. 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Chmielniku 
− − 1 − 9 9 10 − 

8. 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Piekoszowie 
− − 2 1 9 12 11 1 

9. 
Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe  

w Chęcinach 
− − − 3 2 5 2 3 

 

Ogółem  
− 16 63 36 126 241 189 52 

 

*Liczba nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego może ulec zmianie do dnia 30 września 2021 roku.  
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Zatrudnieni w jednostkach oświatowych nauczyciele sukcesywnie i systematycznie 

podnoszą swoje kwalifikacje, jak również podejmują różne formy doskonalenia zawodowego  

i dokształcania.  

     W ramach doskonalenia zawodowego i dokształcania nauczycieli we wszystkich 

szkołach oraz placówkach oświatowych podejmowane są działania zmierzające do podnoszenia 

poziomu pracy kadry pedagogicznej.  

Obejmują one wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, doskonalenie wiedzy 

specjalistycznej na licznych kursach, szkoleniach, udział w projektach unijnych, osiąganie 

kolejnych stopni awansu zawodowego, doskonalenie metod nauczania i technik pracy                                 

z uczniem, profesjonalne stosowanie technik multimedialnych, zakup nowoczesnych pomocy 

dydaktycznych.      

Wykorzystane środki w roku budżetowym 2020 w ramach 0,8 % odpisu od wysokości 

wynagrodzeń nauczycieli jako środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

i dokształcania nauczycieli (art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia  

1982 roku – t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) oraz planowane do końca 2021 roku 

przedstawia tabela nr 4.    
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Tabela nr 4  Środki finansowe wykorzystane na doskonalenie nauczycieli w roku budżetowym 2020 oraz plan do końca 2021 roku             

 
                                                                                                                                                                                                                                                                    źródło: dane przekazane przez szkoły/placówki 

 

Lp. 

 

Szkoła/placówka 

 

 

wykorzystane środki 

finansowe w PLN w 2020 

 

planowane środki finansowe  

w PLN do końca 2021 

1. Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie 7 763 12 000 

2. Powiatowy Zespół  Szkół w Chęcinach 3 418 20 000 

3. Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku 5 458,80  27 500    

4. Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie 4 988 20 300 

5. Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi − − 

6. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bodzentynie 6 918  9 000 

7. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku 5 860 9 479 

8. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piekoszowie 5 085 17 729 

9. Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach − − 

 

OGÓŁEM 

 

39 490,80 zł 116 008 zł 
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IX. 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 2021/2022 wynosi 80 osób  (69,71 etatów).  

Szczegółowe dane dotyczące pracowników niepedagogicznych przedstawia tabela nr 5. 

 

Tabela nr 5  Stan zatrudnienia pracowników niepedagogicznych (administracji i obsługi) 

w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego – stan na dzień 1 września 2021 r. 

                                                                                                                                                      

 źródło: dane przekazane przez szkoły/placówki 

 

Lp. 

 

 

Nazwa szkoły 

Pracownicy administracyjno – obsługowi 

wg zajmowanych stanowisk 

Liczba  Etaty  Osoby  

1. 
Powiatowy Zespół Szkół 

w Bodzentynie 

główna księgowa 1 1 

starszy specjalista ds. kadr i administracji 1 1 

sprzątaczka 1 1 

sprzątaczka 0,5 1 

woźny/konserwator/kierowca 1 1 

RAZEM 4,5 5 

2. 
Powiatowy Zespół Szkół 

w Chęcinach 

główna księgowa 1 1 

kierownik administracyjny/ specjalista ds. kadr i płac 1 1 

pomoc administracyjna 1 1 

pomoc kuchenna 2 2 

sprzątaczka  3 3 

intendent/kucharz 1 1 

dozorca  1 1 

pracownik wysoko wykwalifikowany 1 1 

RAZEM 10 10 

3. 
Powiatowy Zespół Szkół 

w Chmielniku 

główny księgowy 1 

 

 

1 

starszy księgowy 3 3 

referent  3 3 

woźna  2 2 

sprzątaczka 1 1 

kierowca/ślusarz 1 1 

starszy frezer 1 1 

majster budowlany 1 1 

starszy tokarz 1 1 

ślusarz 1 1 

starszy spawacz/zastępca kierownika CKZ 1 1 
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spawacz gazowy/elektryk   1 1 

starszy mistrz 0,63 1 

RAZEM 17,63 18 

 

4. 

 

Powiatowy Zespół Szkół 

w Łopusznie  

główna księgowa 1 1 

specjalista ds. kadr i płac 1 1 

specjalista  2 2 

sprzątaczka 5 5 

kucharka 1 1 

pomoc kuchenna 2 2 
 

intendent/magazynier  1 1 

konserwator/kierowca/sezonowo palacz c.o. 1 1 

woźny/sezonowo palacz c.o. 1 1 

RAZEM 15 15 

5. Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 

specjalista ds. kadr i administracji 1 1 

sprzątaczka 1 1 

sprzątaczka / konserwator 1 1 

                                                                                RAZEM 3 3 

6. 

Powiatowe Szkolne  

Schronisko Młodzieżowe  

w Chęcinach 

główny księgowy 1 1 

specjalista ds. finansowo − księgowych 1 1 

starszy recepcjonista 3,5 4 

starsza pokojowa 2 2 

konserwator 0,33 1 

7. 

Powiatowe Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe –  

Filia Nr 1 w Bodzentynie 

starszy recepcjonista 1 2 

starsza pokojowa 0,5 1 

8. 

Powiatowe Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe –  

Filia Nr 2 w Łagowie 

starszy recepcjonista 0,5 1 

starsza pokojowa 0,5 1 

9. 

Powiatowe Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe –  

Filia Nr 3 w Mąchocicach Scholasterii 

starszy recepcjonista 0,5 1 

starsza pokojowa 1 1 

10. 

Powiatowe Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe –  

Filia Nr 4 w Nowej Słupi 

starszy recepcjonista 0,5 1 

starsza pokojowa 0,75 2 

palacz c. o. 1,25 2 

RAZEM 14,33  21        

11. 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Bodzentynie 

główny księgowy 0,25 1 

referent 1 1 

sprzątaczka 0,5 1 

RAZEM 1,75 3 

12. 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Chmielniku 

referent administracyjny 1 1 

sprzątaczka 0,5 1 

RAZEM 1,5 2 

13. 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Piekoszowie 

główny księgowy 0,5 1 

specjalista ds. administracyjno – biurowych 1 1 

sprzątaczka 0,5 1 

RAZEM 2 3 

 

OGÓŁEM we wszystkich szkołach/placówkach 
 

 

 

69,71 

 

80 
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X. Powiatowe Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne 

 

 W Powiecie Kieleckim funkcjonują trzy powiatowe poradnie psychologiczno – 

pedagogiczne: 

• Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bodzentynie,  

• Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku, 

• Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piekoszowie. 

 

Poradnie swym zasięgiem obejmują dziewiętnaście gmin. Opieką psychologiczno – 

pedagogiczną oraz logopedyczną objęte są dzieci i młodzież do 18 roku życia. 

Powiatowe poradnie psychologiczno – pedagogiczne w Bodzentynie, Chmielniku  

oraz Piekoszowie przeprowadzają badania oraz wydają opinie w zakresie pomocy 

psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Wydawane są również orzeczenia                       

o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego.                                               

Nauczyciele zatrudnieni w powiatowych poradniach psychologiczno – pedagogicznych 

to kadra z pełnymi kwalifikacjami. W ramach doskonalenia zawodowego                  i 

dokształcania nauczyciele podejmują kierunkowe studia podyplomowe dzięki czemu                      

w każdej poradni odbywa się orzekanie o wszystkich niepełnosprawnościach. Działania te mają 

na celu ułatwienie korzystania z usług poradni. Każdy rodzic/opiekun prawny                          z 

dzieckiem może skorzystać z usług poradni na swoim terenie. Również w celu umożliwienia 

mieszkańcom Powiatu Kieleckiego większego dostępu do usług poradni psychologiczno – 

pedagogicznych utworzono punkty konsultacyjne zlokalizowane w rejonie ich działania w 

placówkach oświatowych na terenie każdej gminy. Punkty konsultacyjne (tabela nr 6) 

obsługują specjaliści posiadający wysokie kwalifikacje. 

Powiatowe poradnie psychologiczno – pedagogiczne świadczą również usługi                             

w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół. Organizują spotkania, w których 

specjaliści służą pomocą w określeniu predyspozycji do wykonywania zawodu, jak również 

przedstawiają różnorodną ofertę możliwości kształcenia w zawodach funkcjonujących na rynku 

pracy.   

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piekoszowie prowadzi 

działalność diagnostyczno – terapeutyczną w zakresie integracji sensorycznej. Zajęcia 

odbywają się w wyremontowanych pomieszczeniach budynku internatu w Podzamczu.  
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Terapia integracji sensorycznej skierowana jest do tych dzieci, które mają problemy 

z odbiorem bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, 

dotyk, smak, węch) oraz wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Od samego początku 

zainteresowanie i zapotrzebowanie na usługi w zakresie integracji sensorycznej jest bardzo 

duże.  

          W powiatowych poradniach psychologiczno – pedagogicznych w roku szkolnym 

2021/2022 zatrudnionych będzie 31 pracowników pedagogicznych, w tym 30 w pełnym i 1  

w niepełnym wymiarze godzin (tabela nr 3) oraz 8 pracowników administracji i obsługi – 5,25 

etatu (tabela nr 5).  
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Tabela nr 6  Zasięg działania oraz  punkty konsultacyjne poradni psychologiczno – pedagogicznych Powiatu Kieleckiego 

 

Lp. Nazwa poradni Zasięg działania (gminy) Liczba punktów 

konsultacyjnych  

Miejsce punktów konsultacyjnych 

1. Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna                     

w Bodzentynie 

Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łagów, Masłów, Nowa 

Słupia, Zagnańsk 

 

3 

Szkoła Podstawowa w Łagowie, Szkoła Podstawowa                  

w Leszczynach, Szkoła Podstawowa w Zagnańsku 

2. Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna                     

w Chmielniku 

Chmielnik, Daleszyce, Morawica, Pierzchnica, Raków  

 

12 

Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy, Zespół Szkół 

w Bilczy, Zespół Szkolno − Przedszkolny w Daleszycach, 

Zespół Szkół w Obicach, Szkoła Podstawowa w Rakowie, 

Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy, Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Sukowie, Szkoła Podstawowa                  

w Słopcu, Zespół Szkół w Brzezinach, Szkoła Podstawowa 

w Brzechowie, Szkoła Podstawowa w Lisowie, 

Szkoła Podstawowa w Ociesękach  
3. Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna                     

w Piekoszowie 

Chęciny, Sitkówka – Nowiny, Mniów, Miedziana Góra, 

Łopuszno, Piekoszów, Strawczyn 

 

5                               

Szkoła Podstawowa w Oblęgorku, Szkoła Podstawowa  

w Mniowie, Szkoła Podstawowa w Kostomłotach, 

Podzamcze − gabinet poradni, Szkoła Podstawowa  

w Chęcinach   

 

Ogółem 
19 20 
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XI.  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 szczególnie atrakcyjnych miejscach: 

1. 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.  

2. 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. 

3.  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, w której występują 

charakterystyczne dla tego terenu zespoły fauny. 

4. 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). 

5. 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 Modrzewia).  

 

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe służy dzieciom oraz młodzieży uczącej 

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

indywidualni. Corocznie placówka ta bierze udział w październikowych Międzynarodowych 

Targach Turystycznych w Poznaniu. W ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Szkolnych 

Schronisk Młodzieżowych oferta powiatowej placówki prezentowana jest także podczas wielu 

innych imprez turystycznych. 
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XII. 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 roku szkolnym 2021/2022 internat przy Powiatowym Zespole Szkół                            w 

Chęcinach dysponuje 70 miejscami natomiast w internacie przy Powiatowym Zespole Szkół 

w Łopusznie znajduje się 40 miejsc.          

 

 

XIII.   Baza dydaktyczna i wyposażenie 

 

Bazę dydaktyczną szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kielecki 

stanowią obiekty szkolne, które w ocenie dyrektorów są właściwie wyposażone  

i przygotowane do realizacji zadań w roku szkolnym 2021/2022. Corocznie przed 

rozpoczęciem zajęć dyrektorzy powołują komisje, które dokonują przeglądu pomieszczeń  

w budynkach, tak aby zapewnić uczniom,  pracownikom pedagogicznym, administracyjnym 

oraz obsługi bezpieczne oraz higieniczne warunki nauki i pracy.  

W każdym zespole szkół funkcjonują biblioteki szkolne, których księgozbiory 

zabezpieczają potrzeby edukacyjne uczniów i stanowią pomoc dydaktyczną dla nauczycieli. 

Biblioteki są wyposażone w sprzęt informatyczny z dostępem do Internetu, który 

wykorzystywany jest do celów dydaktycznych. We wszystkich bibliotekach szkół 

ponadpodstawowych oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzone są 

księgozbiory dzięki czemu wypożyczanie książek jest sprawniejsze. 

 Dzięki podejmowanym przez dyrektorów działaniom w kierunku pozyskiwania 

funduszy, powiatowe szkoły i placówki oświatowe wyposażone są w najnowsze pomoce 

dydaktyczne. Szkoły posiadają nowoczesne pracownie multimedialne, profesjonalne 

pracownie językowe oraz tablice interaktywne. Przyczynia się to w dużym stopniu do 

podnoszenia poziomu wiedzy uczniów w zakresie technologii informatycznej, informatyki                 

i innych dziedzin.  

W poradniach psychologiczno – pedagogicznych Powiatu Kieleckiego znajdują się 

urządzenia nowej generacji do badania dzieci i osób dorosłych. Poradnie są wyposażone                    

w nowoczesny i profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny, urządzenia oraz pomoce do diagnozy          

i terapii, np. stymulatory logopedyczne, cyfrowe korektory mowy, platformy do 
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przesiewowego badania narządów zmysłu, najnowsze programy komputerowe oraz sprzęt EEG 

– Biofeedback.  

Środki finansowe przeznaczone na zakup sprzętów szkolnych, materiałów biurowych 

oraz pomocy dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 przedstawiają tabele nr 7 i 8. 

 

 

Tabela nr 7  Zakup sprzętów szkolnych i materiałów biurowych w roku szkolnym 2020/2021 

 

                                                                                                                                                     Źródło: dane przekazane przez szkoły/placówki 

 

Lp. 

 

 

Nazwa szkoły/ placówki 

 

Rodzaj sprzętu Koszt ogółem w PLN 

 

   1. 

 

Powiatowy Zespół Szkół                      

w Bodzentynie 

 

 

komputer stacjonarny 

 

 

3 150 zł 

 

OGÓŁEM 

 

 

3 150 zł 

2. 
Powiatowy Zespół Szkół                      

w Chęcinach 

szafki do szatni, drukarka, (tapczany, szafy 

szafki, meble kuchenne) - internat 

 

34 033 zł 

 

OGÓŁEM 

 

 

34 033 zł 

3. 
Powiatowy Zespół Szkół                      

w Chmielniku 

 

laptopy – 2 sztuki 

 

9 998 zł 

 

OGÓŁEM 

 

 

9 998 zł 

4. 

 

 

Powiatowy Zespół Szkół                      

w Łopusznie 

 

 

- ruter 

- niszczarka 

- zestaw mebli do pracowni 

parawan do gabinetu pielęgniarki 

regał aktowy sekretariat 

 

548,13 zł 
670,28 zł 

2358 zł 
450 zł 
497 zł 

 

 

OGÓŁEM 

 

 
4523,41 zł 

5. 

 

 

Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna 

w Bodzentynie 

 

niszczarka do dokumentów 
 

                      

1 648,20 zł 

 

OGÓŁEM 

 

1 648,20 zł 

6. 

Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna                

w Chmielniku 

- niszczarka 2 szt. 

- fotele 2 szt. 

- telefon 1 szt. 

- urządzenie wielofunkcyjne Sharp 

- urządzenie LaserJet 

16 242,85 zł 

 

OGÓŁEM 
16 242,85 zł 
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7. 

Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna            

w Piekoszowie 

−  − 

 

OGÓŁEM 

 

 

− 

8. 

Powiatowe Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe  

w Chęcinach 

 

− 

 

− 

 

OGÓŁEM 

 

− 

 

RAZEM 

 

69 595,46 zł 

 

 

 

 

Tabela nr 8  Zakup pomocy dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 

 
                                                                                    Źródło: dane przekazane przez szkoły/placówki  

Lp. Nazwa szkoły/ placówki Rodzaj pomocy dydaktycznych 
Koszt ogółem  

w PLN 

1. 

 

Powiatowy Zespół Szkół 

w Bodzentynie    

1. E-book 

2. Materiały dydaktyczne z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego.  

3. Ilustrowany podręcznik umiejętności 

społecznych. 

4. Interwencje społeczne dla nastolatków 

z zespołem Aspergera – podręcznik. 

5. Pomoc dla nastolatków ze spektrum 

zaburzeń autystycznych. 

6. Tablet graficzny. 

7. Tablica interaktywna, projektor, 

głośniki. 

8. Zestaw podręczników z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej           

i rewalidacji. 

9. Pomoce dydaktyczne dla uczniów z 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

10. Podręczniki do kształcenia 

specjalnego. 

 

48 zł 

349 zł 

 

 

 

          46,38 zł 

 

          44,27 zł 

 

          33,72 zł 

 

           1900 zł 

         17500 zł 

 

        423,97 zł 

 

 

             429 zł 

 

 

        302,90 zł 

 

 

OGÓŁEM  

 

21 077,24  

 

 

2. 

 

 

Powiatowy Zespół Szkół 

w Chęcinach 

 

projektory, laptopy, monitory , sprzęt na 

zajęcia W-F 

 

 

48 898 zł 
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OGÓŁEM 48 898 zł 

3. 

 

 

 

Powiatowy Zespół Szkół  

w Chmielniku 

  

Gry, filmy, książki, projektory, zestaw 

kluczy  

31 030,69 zł 

OGÓŁEM 

 

 

31 030,69 zł 

 

 

4. 

 

 

 

 

  

 

 

Powiatowy Zespół Szkół 

w Łopusznie 

 

 

  

- obiektyw do aparatu fotograficznego –  

3 sztuki - pracownia reklamy 

- komputer przenośny 1 sztuka - 

pracownia informatyczna 

- ruter - pracownia informatyczna 

- monitory, myszki - 20 sztuk - pracownia 

informatyczna 

- komputery przenośne z projektu zdalna 

szkoła - technikum 10 sztuk 

- komputery przenośne z projektu zdalna 

szkoła - liceum 10 sztuk 

- komputery przenośne z projektu zdalna 

szkoła - branżowa10 sztuk 

- maszynka do mięsa - 1 sztuka 

- pomoce dydaktyczne do pracowni 

mechanicznej - wymogi na egzaminy 

zawodowe (szlifierki, pilniki, stoły, 

imadła) 

- stół do tokarki 

- komputer przenośny - pracownia 

fryzjerska 

- aparat fotograficzny - pracownia 

fryzjerska, pracownia reklamy 

- tace kelnerskie 

- pojemniki gastronomiczne 

- wanna gastronomiczna z uchwytami 

- zmywarka(internat) 

5820,02 zł 
 

 
      3568,50 zł 

 
3568,50 zł 

 
      3155,20 zł 

 
17500 zł 

 
 

17500 zł 
 

         17500 zł 
 

        359,20 zł 
 
      9095,88 zł 

 
 
 
 

1611 zł 
 

3243,15 zł 
 

5183 zł 
 

800 zł 
 
             511 zł 
        383,60 zł 

           1557 zł   

 

OGÓŁEM 

        

91 356,05 zł  

  

 

5. 

 

 

 

 

Powiatowa Poradnia  

Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Bodzentynie 

- skala inteligencji wisc-v – pomoce  

  w torbie + protokoły badań  

 (bez podręczników) – 4 sztuki 

- skala inteligencji – stanford binet –  

    2 sztuki 

- testy, protokoły, arkusze i inne pomoce       

     dydaktyczne 

     8 613,80 zł 

 

 

9 400 zł 

 

6 153,75 zł 

 

OGÓŁEM  

 

24 167,55 zł  
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6. 

  

 

 

 

Powiatowa Poradnia  

Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Chmielniku 

 

 

  

- zestawy dla poradni pedagogicznej 

- zestawy dla poradni logopedycznej 

- zestawy dla poradni sensorycznej 

- zestawy dla poradni psychologicznej 

7 318,45 zł 

20 865,03 zł 

19 085,28 zł 

12 207,62 zł 

 

 

OGÓŁEM 59 476,38 zł 

 

7. 

 

Powiatowa Poradnia  

Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Piekoszowie 

pomoce logopedyczne do pracy z dziećmi 

 

           1172 zł 

 

 

OGÓŁEM  

 

           1172 zł  

8.  
Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe  

w Chęcinach 

 

− 

 

 

− 

 

OGÓŁEM 

 

 

− 

 

RAZEM  
277 177,91 zł 

 

 

       XIV.  Remonty  

 

W poprzednim roku szkolnym 2020/2021 oraz w okresie wakacyjnym wykonane 

zostały niezbędne remonty bieżące w szkołach i placówkach oświatowych w celu 

przygotowania bazy dydaktycznej do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022. Zakres 

wykonanych prac remontowo – budowlanych od września 2020 roku do sierpnia 2021 roku 

przedstawia tabela nr  9. 

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 2021/2022 i spełniają wymagane normy 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 

Tabela nr 9  Wykonane prace remontowo – budowlane 
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Źródło: dane przekazane przez szkoły/placówki 

Lp. Nazwa szkoły/ placówki Zakres wykonanych prac remontowo – budowlanych  

od września 2020 roku do sierpnia 2021 roku 

Koszt ogółem  

w PLN 

1. 
Powiatowy Zespół Szkół 

w Bodzentynie 

1. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

2. Wymiana okien. 

891,50 zł 

22 300 zł 

 

OGÓŁEM 

 

23 191,50 zł 

2. 

 

Powiatowy Zespół Szkół 

w Chęcinach 

- Modernizacja stołówki 

- remont pomieszczeń internatu                                           

- ogrodzenie szkoły III etap 

1 105 958 zł       

133 032 zł 

23 570 zł 

 

OGÓŁEM 

 

1 262 560 zł 

 

 

 

3. 

Powiatowy Zespół Szkół 

w Chmielniku 

- Przykrycie kanałów ciepłowniczych – pracownia samochodowa  

- Montaż drzwi, rolet 

- Remont korytarza dolnego, klatki schodowej – położenie płytek 

schodowych, malowanie ścian 

- Remont gabinetu Wicedyrektora i pokoju wychowawców 

- Montaż płytek gresowych na klatce schodowej  

- Demontaż starej instalacji elektrycznej i wykonanie nowej instalacji przy  

ul. Furmańskiej 1 A 

- Remont pokoju nauczycielskiego, malowanie ścian, położenie paneli 

- Remont dwóch pracowni samochodowych, wykonanie instalacji, montaż 

bramy, wylewek 

- Wykonanie przyłącza wodnego i instalacji cieplnej przyłączeniowej do pieca 

c.o. w kotłowni 

- Remont modułu śrubowego sprężarki powietrza Gudepol 

- Położenie płytek gresowych na posadzkach i płytek ściennych, wykonanie 

instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, malowanie ścian                                   

w pomieszczeniu pracowni i pomieszczeniu socjalnym 

         6 142,31 zł 

 

       13 195,20 zł 

 

       24 303,57 zł 

 

       11 208,46 zł 

 

              4 600 zł 

 

              4 800 zł 

 

 

      17 326,18 zł 

 

      40 389,56 zł 

 

 

        4 759,80 zł 

 

             4 305 zł 

 

        9 168,54 zł 

 

OGÓŁEM 140 198,62 zł 

4. 

 

Powiatowy Zespół Szkół  

w Łopusznie 

 

Remont dachu na budynku pałacu. 

 

 

16 000 zł 

 

OGÓŁEM 

 

 

16 000 zł 
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5. 

Powiatowa Poradnia  

Psychologiczno-

Pedagogiczna  

w Piekoszowie 

 

_ 

 

 

            _ 

 

OGÓŁEM 

 

_ 

 

6. 

Powiatowa Poradnia  

Psychologiczno-

Pedagogiczna  

w Chmielniku 

 

Demontaż i montaż grzejników 

 

1 845 zł 

 

OGÓŁEM 1 845 zł 

7. 

Powiatowa Poradnia  

Psychologiczno-

Pedagogiczna  

w Bodzentynie 

 

Wykonanie i montaż bramy wjazdowej 

 

8 300 zł 

OGÓŁEM 
8 300 zł 

8. 

 

PSSM  

w Chęcinach 

1) Malowanie klatki schodowej – ewakuacyjnej oraz pokoi na I piętrze 

budynku Powiatowego SSM w Chęcinach 

2) Wykonanie prac elektrycznych (wymiana opraw oświetleniowych, 

gniazdek ) na I piętrze budynku  Powiatowego SSM w Chęcinach 

3) Wykonanie ogrodzenia przy budynku Powiatowego SSM w Chęcinach 

4) Malowanie świetlicy oraz pokoi na II piętrze budynku Powiatowego SSM 

w Chęcinach 

           10 000 zł 

 

6 467 zł 

 

16 538,59 zł 

           10 000 zł   

 

 

OGÓŁEM 
43 005,59 zł 

 

                                                 RAZEM 

 

1 495 100,71 zł 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Projekty unijne 
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W szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kielecki w nowym roku 

szkolnym 2021/2022 realizowane będą projekty unijne.  

 

1) 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 

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 zdobędą 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. W latach 2021 oraz 2022 uczniowie będą 

odbywać czterotygodniowe staże w Austrii (w rejonie Styrii) w czołowych firmach regionu, 
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w dwóch 20-osobowych grupach. Projekt pozwoli 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, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie, będą uczestniczyć 

w zajęciach przygotowawczych. Będą one polegać na przygotowaniu językowym (zajęcia 

z języka niemieckiego zawodowego) oraz przygotowaniu kulturowym (zapoznanie się 

z kulturą, obyczajami, historią i atrakcjami turystycznymi Austrii). Ponadto, stażyści otrzymają 

dodatkowe materiały dydaktyczne i pieniądze.  

Pomysł współpracy zrodził się w czerwcu 2019 roku kiedy podczas „Dni Kultur” 

w gminie Chmielnik gościła delegacja z Austrii, konkretnie z Kraju Związkowego Styria. 

Podczas pobytu delegacji rozmawiano na temat możliwości nawiązania współpracy w wielu 

dziedzinach, jak kultura, edukacja i sprawy gospodarcze. W ramach rewizyty Urząd Miasta 

i Gminy w Chmielniku w październiku 2019 roku zorganizował wyjazd do miejscowości Graz 

w Austrii. Podczas wyjazdu przedstawiciele delegacji odwiedzili park technologiczno – 

innowacyjnym TEZ w Stainz, siedzibę Styryjskiej Izby Gospodarczej WKO Steiermark                     

w Graz, Zespół Szkół Branży Turystycznych w Bad Gleichenberg, spotkali się również 

z Polskim Konsulem Honorowym w Graz. Podsumowaniem wyjazdu była wizyta 

w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu. 

 

 

2) Nazwa projektu: „Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie” 

            Szkoła realizująca projekt: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku  

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 o numerze 2019-1-PL-KA102-

062556 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 będą odbywać czterotygodniowe staże w Riminii we Włoszech. Ponadto, 
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zakwalifikowani uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowawczych. Będą one 

polegać na przygotowaniu językowym (zajęcia z języka włoskiego) oraz przygotowaniu 

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

Stażyści otrzymają również dodatkowe materiały dydaktyczne i kieszonkowe. 

 

3) Tytuł projektu: „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów klas 

patronackich MPK Kielce w Technikum w Powiatowym Zespole Szkół  

w Chmielniku” 

Szkoła realizująca projekt: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku 

Termin realizacji projektu: styczeń 2020 – czerwiec 2022 

 

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji  

i aktywne społeczeństwo Działania RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa 

zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałania RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty 

konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 między Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji z siedzibą w  Kielcach  

a Powiatem Kieleckim / Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku. 

W ramach projektu organizowane są staże, szkolenia i studia podyplomowe dla uczniów 

i nauczycieli.  

Budżet projektu: 

Podmiot Kwota dofinansowania Wkład własny Łącznie środki podmiotu 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacji  

sp. z o.o. Kielce 

893 367,22 122 160,00 zł 1 015 527,22 zł 

Powiat Kielecki / PZS  

w Chmielniku 

236 455,68 zł 0,00 zł 236 455,68 zł 

Łącznie 1 129 822,90 zł 122 160,00 zł 1 251 982,90 

 

      

 

 

4) Tytuł projektu: Projekt PO WER Ponadnarodowa mobilność 

uczniów 
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     „Pierwsze polsko − litewskie doświadczenia edukacyjne 

chęcińskich uczniów” 

      Szkoła realizująca projekt: Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach 

 

Rozpoczęcie realizacji projektu: 05.05.2021 r. 

Zakończenie projektu: 04.11.2021 r. 

Wartość projektu – 91 386 zł 

 

Projekt dedykowany jest grupie 20 uczniów Liceum Ogólnokształcącego                     

im. Władysława Łokietka w Chęcinach oraz uczniów Gimnazjum im. 

Śniadeckiego  

w Solecznikach na Litwie. Celem projektu jest wprowadzenie uczniów w 

międzykulturowy świat projektów międzynarodowych. Głównym tematem 

projektu jest poznanie tradycji, obyczajów i kuchni Polski oraz Litwy. Uczniowie 

poprzez wspólne warsztaty będą poznawać kulturę innego kraju. 

 

5) Tytuł projektu: Erasmus+ „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” 

 

W realizacji projektu uczestniczą Powiatowe Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne 

w Bodzentynie, Chmielniku i Piekoszowie. Projekt ten dotyczy wspomagania szkół w zakresie 

wsparcia udzielanego uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

Czas trwania projektu:  36 miesięcy (od października 2019 r. do września 2021 r.) 

Wartość projektu:  209 682 Euro 

Koordynator Projektu:  Powiat Kielecki 

 

Partnerzy: 

− Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bodzentynie; 

− Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku; 

− Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piekoszowie; 

− Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 

− Stowarzyszenie Ruchów Europejskich (ATLME) – Portugalia; 

− Innovation Frontiers IKE – Grecja; 

− Średnia Szkoła Zawodowa Bedekovčina – Chorwacja. 
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Cel główny projektu:  

 

Wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) poprzez podniesienie umiejętności zawodowych 

nauczycieli/specjalistów/konsultantów w zakresie włączających form i metod nauczania,           

ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi ICT. 

Cele szczegółowe: 

 

− poznanie zagranicznych modeli diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE;  

– wykorzystanie zagranicznych doświadczeń na gruncie własnej placówki; 

− poznanie zagranicznych rozwiązań w zakresie efektywnego i kreatywnego wykorzystania 

technologii informacyjno − komunikacyjnych (TIK) w procesie kształcenia kompetencji 

kluczowych uczniów; 

− zapoznanie kadry kierowniczej poszczególnych placówek z systemami edukacyjnymi, 

modelami edukacji włączającej i metodami nauczania funkcjonującymi w kraju partnerskim             

w zakresie diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE.   

 

Uczestnicy: 

 

Nauczyciele / specjaliści / konsultanci (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, osoby 

odpowiedzialne za jakość oświaty) z 4 krajów partnerskich. Będą to osoby pracujące                        

z uczniem ze SPE,  udzielające wsparcia nauczycielom, zajmujące się szeroko pojętą edukacją 

oraz edukacją włączającą. 

 

 

Rezultaty miękkie: 

− wypracowanie zasad współpracy instytucjonalnej ukierunkowanej na rzecz wspierania 

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wypracowanie reguł współpracy między 

organem prowadzącym, poradniami psychologiczno − pedagogicznymi, placówką 

doskonalenia nauczycieli i szkołami, rodzaje i formy wsparcia); 

− poszerzenie umiejętności zawodowych i wzrost doświadczenia w zakresie diagnozy  

i wsparcia ucznia ze SPE, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ucznia ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się, z zespołem Aspergera oraz ucznia zdolnego; 

− przygotowanie szkół zaangażowanych w realizację założeń projektowych do efektywnej 

realizacji idei edukacji włączającej; 
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 − wypracowanie mechanizmów zapewniających osiągnięcia  edukacyjne wszystkim uczniom 

narażonym na wykluczenie, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze SPE. 

 

Rezultaty twarde: 

−  scenariusze  krajowych spotkań warsztatowych oraz konsultacji e-learningowych                         

w zakresie SPE ucznia w obszarach wskazanych w projekcie; 

− poradnik dla nauczycieli, zawierający obudowę merytoryczną z zakresu tworzenia  

i modyfikacji programów nauczania dla uczniów ze SPE, uwzględniający dobre praktyki, 

narzędzia i metody wypracowane w krajach partnerskich podczas prac nad międzynarodowym 

kursem e-learningowym; 

 − cyfrowe laboratorium metod i form pracy z uczniem ze SPE; 

− międzynarodowy kurs e-learningowy dotyczący metod i sposobów pracy z uczniami ze SPE, 

uwzględniający dobre praktyki w poszczególnych krajach partnerskich, ze szczególnym 

zaakcentowaniem kreatywnego wykorzystania narzędzi ICT. 

 

 

Działania: 

− zorganizowanie 4 międzynarodowych spotkań projektowych; 

− zorganizowanie 4 krótkoterminowych programów szkoleniowych dla 32 uczestników  

z 4 krajów: Polski, Portugalii, Grecji i Chorwacji; 

− opracowanie poradnika dla nauczycieli; 

− opracowanie międzynarodowego kursu e-learningowego; 

− przeprowadzenie krajowych spotkań warsztatowych oraz konsultacji e-learningowych dla 

nauczycieli.  

 

 

Oddziaływanie i korzyści długoterminowe: 

− zwiększenie efektywności wsparcia udzielanego nauczycielom pracującym z uczniem ze 

SPE; 

− zwiększenie u nauczycieli poziomu efektywnego i kreatywnego wykorzystania TIK  

w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów ze SPE; 
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− zwiększenie wiedzy nauczycieli w zakresie modeli edukacji włączającej i metod nauczania 

funkcjonujących w krajach partnerskich; 

− podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników projektu w zakresie 

wspierania uczniów o SPE; 

− zapewnienie dostępności do kursu e-learningowego dla szerokiej grupy nauczycieli; 

− podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych w zakresie diagnozy i wsparcia 

ucznia ze SPE; 

− zwiększenie jakości wsparcia udzielanego uczniom ze SPE i ich rodzicom w zakresie 

kształcenia kompetencji kluczowych oraz edukacji włączającej 

 

 

6) Tytuł projektu: „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” 

       Szkoły realizujące projekt:  

• Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach 

• Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku 

• Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie 

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 8. Rozwój edukacji                

i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2019  − 30.09.2021    

Wartość projektu: 2 834 102,00 PLN, w tym dofinansowanie: 2 629 412,00 PLN 

Beneficjent: Powiat Kielecki 

Partner: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 

 

Cele i założenia projektu: 

• Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Powiat Kielecki poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych i umiejętności 

uniwersalnych uczniów Powiatowych Zespołów Szkół w Chęcinach, Chmielniku  

i Łopusznie.  

• Doskonalenie umiejętności 55 nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu. 
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• Doposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. 

 

 

Formy wsparcia: 

 

Wsparcie w ramach projektu obejmuje: 

1. przeprowadzenie zajęć wyrównawczych: z języka polskiego, z matematyki, 

            przedsiębiorczości, języka niemieckiego branżowego, doradztwa edukacyjno –  

            zawodowego, laboratorium technologiczno − biologicznego, koła gastronomicznego,  

            treningu kompetencji społecznych; 

2. organizację kursów i szkoleń specjalistycznych podnoszących kompetencje zawodowe 

            dla uczniów; 

3. organizację kursów i szkoleń specjalistycznych podnoszących kompetencje zawodowe 

            dla nauczycieli: kurs baristyczny, kurs barmański, carvingu oraz kuchnia molekularna; 

4. studia podyplomowe dla nauczycieli; 

5. organizację kursów zwiększających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne; 

6. organizację miesięcznego stażu u pracodawcy wraz z otrzymaniem stypendium 

            stażowego; 

7. zakup materiałów piśmienniczych do przeprowadzenia zajęć wyrównawczych dla 

            uczniów; 

8. zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć wyrównawczych do 

           dyspozycji nauczyciela; 

9. zakup sprzętu dydaktycznego do przeprowadzenia zajęć wyrównawczych do 

            dyspozycji nauczyciela; 

10. organizację kursów dla nauczycieli; 

11. wyjazdy do zakładów pracy; 

12. wyjazdy edukacyjne (Mennica Polska, GPW, NBP); 

13. doposażenie pracowni gastronomicznej. 

 

 

XVI. Rządowy program „Szkolny Klub Sportowy” 

 

„Szkolny Klub Sportowy” to największy w historii program zajęć sportowych.                

W roku szkolnym 2021/2022 program ten będzie realizowany również w szkołach 

prowadzonych przez Powiat Kielecki tj. w Powiatowym Zespole Szkół  
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w Bodzentynie, Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach, Powiatowym Zespole Szkół  

w Łopusznie.  

Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej 

realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego 

zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe 

w ramach programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych                   i 

atrakcyjnych formach. Zajęcia prowadzone w ramach programu SKS odbywają się                      w 

wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupach 

minimum 15 osobowych. 

     Cele programu: 

• kształtowanie i stymulowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci 

i młodzież rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych 

regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym, 

• poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci 

i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości, 

• promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, 

• zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo − rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieży, 

• tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci oraz 

młodzieży, 

• promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży, 

• wykorzystanie lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej, 

• wsparcie kadry pracującej z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu. 

 

 

XVII. Podstawowe kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022 

 

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Minister Edukacji i Nauki ustalił następujące kierunki realizacji 

polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022: 

 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację  

    zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu  

    wychowawczo – profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych  
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    postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia  

w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz 

poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze  

i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby     

    rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno− 

    pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19  

    w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły  

    oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi  

    i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno    

    −  komunikacyjne. 

5.Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych  

   w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 

6.Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za    

   środowisko naturalne. 

 

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli: 

a) w szkołach ponadpodstawowych: 

    − „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów  międzynarodowych”; 

b) w niepublicznych szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach  

z branży opieki zdrowotnej: 

    − „Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki   

    zdrowotnej”; 

c) w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych i kursach umiejętności zawodowych: 

     −„Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych  

     i kursach umiejętności zawodowych”; 

d) w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego: 

     −„Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”; 

e) w szkołach specjalnych podstawowych i ponadpodstawowych, w tym zorganizowanych  

w placówkach wskazanych w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe: 

     − „Organizacja kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym  

     w szkołach specjalnych”; 
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f) w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych: 

    −„Przyjmowanie do szkół i wspomaganie nauki osób niebędących obywatelami polskimi      

    oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub   

    obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach  

    oświaty innych państw”; 

g) w publicznych szkołach podstawowych, prowadzanych przez jednostki  

    samorządu terytorialnego, w stosunku do których podjęto zamiar likwidacji  

    w roku 2020, 2021 lub 2022: 

    − „Zgodność z prawem procesu rekrutacji, przyjmowania i przenoszenia uczniów do innej    

    szkoły w latach 2019 - 2021 oraz arkuszy organizacji pracy szkoły”. 
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