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Wstęp 

 

W myśl art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym                   

(t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 920 z późn. zm.) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu  

i zadania powiatu określone przepisami prawa. 

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe  

(t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1082 z późn. zm.), organ wykonawczy  jednostki samorządu 

terytorialnego,  w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu 

jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej 

jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu maturalnego i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez 

szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 

wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. 

Na podstawie uchwały Nr XXVII/5/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia                     

2021 roku w sprawie uchwalenia „Planu pracy Rady Powiatu w Kielcach na 2021 rok” zarząd 

powiatu odpowiedzialny jest za przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 

Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2020/2021. 

Przedstawiona informacja za rok szkolny 2020/2021 została sporządzona na podstawie 

danych pozyskanych ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kielecki, jak 

również na podstawie danych znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Kielcach. 

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest przedstawienie niniejszego sprawozdania.    
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I. Sieć szkół i placówek oświatowych oraz ich oferta 

 

Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Kielecki  

 

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie zdobywali wiedzę w następujących szkołach                              

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki:  

 

 

POWIATOWE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

 

1. Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie, który w roku szkolnym 2020/2021             

kształcił w: 

• Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Szermentowskiego* 

 

*W celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej w marcu 2021roku Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie 

skierowała do Zarządu Powiatu w Kielcach wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania 

wojskowego. Uzasadnieniem takiego działania był m. in. fakt, że dotychczas w Liceum Ogólnokształcącym                   

w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie funkcjonują klasy mundurowe (innowacja pedagogiczna) o profilu 

policyjno-prawnym. Młodzież ćwiczy elementy wyszkolenia wojskowego i współpracuje z organizacjami                             

o charakterze wojskowym. Ponadto, Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie posiada strzelnicę pneumatyczną                        

6-stanowiskową oraz dwóch wykwalifikowanych nauczycieli z zakresu prowadzenia części szkolenia wojskowego. 

Uchwałą Nr XXVIII/17/ 2021 z dnia 18 marca 2021 roku Rada Powiatu w Kielcach wyraziła zgodę na złożenia do 

Ministra Obrony Narodowej wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego                            

w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie. Pozytywną opinię w sprawie zamiaru utworzenia oddziałów 

przygotowania wojskowego w PZS w Bodzentynie wydał również Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Szef 

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.  Postępowanie dotyczące udzielenia zezwolenia na utworzenie od dnia                     

1 września 2021 roku oddziału przygotowania wojskowego w PZS w Bodzentynie zostało umorzone decyzją 

Ministra Obrony Narodowej ze względu na wykorzystany limit udzielonych 20 pozwoleń na 2021 rok. 

 

2. Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach, który w roku szkolnym 2020/2021                 

kształcił w: 

• Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Łokietka 

• Technikum im. Władysława Łokietka w zawodach: 

– technik mechanik 

– technik mechatronik 

– technik informatyk 

– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
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• Branżowa Szkoła I Stopnia 

−  kierowca mechanik 

3. Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, który w roku szkolnym 2020/2021                  

kształcił w: 

• Liceum Ogólnokształcącym im. Adolfa Dygasińskiego 

• Technikum w zawodach: 

– technik mechanik 

– technik żywienia i usług gastronomicznych 

– technik robót wykończeniowych w budownictwie 

– technik hotelarstwa 

– technik informatyk 

– technik pojazdów samochodowych 

• Branżowa Szkoła I Stopnia 

– mechanik pojazdów samochodowych 

– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

– fryzjer 

4. Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, który w roku szkolnym 2020/2021 kształcił w: 

• Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Karola Wojtyły 

• Technikum w zawodach: 

– technik hotelarstwa 

– technik informatyk 

– technik mechanik 

– technik usług fryzjerskich 

– technik ekonomista 

– technik budownictwa 

– technik żywienia i usług gastronomicznych 

– technik reklamy 

• Branżowej Szkole I Stopnia w zawodach: 

– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

– kierowca mechanik 
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• Branżowej Szkole II Stopnia w zawodach: 

– technik transportu drogowego 

 

POWIATOWE MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 

1. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu, który w roku szkolnym 

2020/2021 kształcił w: 

• Szkole Podstawowej Specjalnej 

• Branżowej Szkole I Stopnia w zawodach: 

– kucharz 

– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

2. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, który w roku szkolnym 

2020/2021 kształcił w: 

• Szkole Podstawowej Specjalnej  

• Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym 

 

POWIATOWE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE 

1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno − Pedagogiczna w Bodzentynie 

2. Powiatowa Poradnia Psychologiczno − Pedagogiczna w Chmielniku 

3. Powiatowa Poradnia Psychologiczno − Pedagogiczna w Piekoszowie 

 

POWIATOWE SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 

1. Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach wraz z filiami: 

• Filia Nr 1 w Bodzentynie 

• Filia Nr 2 w Łagowie 

• Filia Nr 3 w Mąchocicach Scholasterii 

• Filia Nr 4 w Nowej Słupi 
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Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez inne podmioty 

 

Ponadto, na terenie Powiatu Kieleckiego w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonowały 

szkoły publiczne prowadzone przez inne podmioty: 

1. Technikum Leśne 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 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. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 8 w Nowej Słupi − organ prowadzący: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego „PATRONUS” Piotr Pająk, 

8. Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Nr 8 w Nowej Słupi − organ prowadzący: Centrum 

Kształcenia Ustawicznego „PATRONUS” Piotr Pająk, 

9. Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Nr 8 w Nowej Słupi − organ prowadzący: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego „PATRONUS” Piotr Pająk. 

10. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 8 w Nowej Słupi – organ 

prowadzący: Centrum Kształcenia Ustawicznego „PATRONUS” Piotr Pająk, 

11. Szkoła Policealna w Zespole Szkół Nr 8 w Nowej Słupi – organ prowadzący: Centrum 

Kształcenia Ustawicznego „PATRONUS” Piotr Pająk. 

 

 

            Powiat Kielecki prowadzi również ewidencję szkół i placówek niepublicznych, wydając 

podmiotom prawnym lub osobom fizycznym zezwolenie na założenie publicznych szkół  

https://rspo.men.gov.pl/rspo/132293
https://rspo.men.gov.pl/rspo/132293
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ponadgimnazjalnych oraz udziela dotacji dla tych placówek. Na terenie Powiatu Kieleckiego                   

w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonowały następujące szkoły i placówki oświatowe tego typu: 

• 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, 

• Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy wchodząca                 

       w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy – organ    

       prowadzący Województwo Świętokrzyskie,  

• 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 

 

 

 

 

 

 

https://rspo.men.gov.pl/rspo/270658
https://rspo.men.gov.pl/rspo/7315
https://rspo.men.gov.pl/rspo/131440
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. Liczba uczniów w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu 

Kieleckiego 

 

W roku szkolnym 2020/2021 do szkół prowadzonych przez Powiat Kielecki uczęszczało 

łącznie 1651 uczniów, natomiast w klasach pierwszych naukę rozpoczęło 440 uczniów.                  

Tabela nr 1 obrazuje liczbę uczniów w poszczególnych zespołach szkół i placówkach 

oświatowych. 

Tabela nr 1 -  Liczba uczniów w poszczególnych typach szkół w roku szkolnym 2020/2021 
 

Lp. 
Nazwa szkoły/ 

placówki 
Typ szkoły 

Liczba 
oddziałów 

 
Liczba uczniów 

 
Liczba 

absolwentów 
Ogółem 

w tym 
uczniów 

klas 
pierwszych 

1. 
Powiatowy Zespół 

Szkół w Bodzentynie 
Liceum Ogólnokształcące 4 114 

 
28 

 
20 

RAZEM 4 
 

114 
 

28 20 

2. 
Powiatowy Zespół 
Szkół w Chęcinach 

Liceum Ogólnokształcące 4 
 

120 
 

28 28 

 
Technikum 

 
10 199 56 31 

Branżowa Szkoła I Stopnia 1 7 − − 

RAZEM 
 

15 
 

326 84 59 

3. 
Powiatowy Zespół 
Szkół w Chmielniku    

Liceum Ogólnokształcące 5 107 22 20 

Technikum 
 

11 
 

273 53 50 

 
Branżowa Szkoła I Stopnia 
 

3 67 26 − 

 
RAZEM 

 
19 447 101 70 
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4. 
 
 
 

Powiatowy Zespół 
Szkół w Łopusznie 

 
 

Liceum Ogólnokształcące  6 177 53 
 

32 
 

Technikum  
 

16 
 

 
449 

 
114 69 

 
Branżowa Szkoła I Stopnia 

 
 

3 54 21 17 

 
Branżowa Szkoła II Stopnia 

 
1 15 15 − 

RAZEM 

 
26 

 
695 203 118 

5. 

 
 
 
 

Powiatowy Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy  

w Podzamczu 
 
 
 

 

  Szkoła Podstawowa Specjalna  2 6 − 6 

Branżowa Szkoła I Stopnia 6 30 16 − 

 
RAZEM 

 
8 36 16 6 

 
 

6. 

 
 

Powiatowy Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy  

w Rembowie  

 
Szkoła Podstawowa Specjalna 

 
2 16 − 4 

 
Liceum Ogólnokształcące 

Specjalne  
 

2 17 8 − 

RAZEM 4 33 8 4 

OGÓŁEM we wszystkich szkołach / placówkach 
 

76 
 

1651 440 277 
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III. Internaty 

 

W Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach oraz Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie 

funkcjonowały internaty szkolne, które posiadają wyposażenie zgodne z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi standardów w tego typu placówkach.  

W roku szkolnym 2020/2021 internat przy Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach 

dysponował 55 miejscami natomiast w internacie przy Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie 

znajdowało się 40 miejsc.          

Internaty szkolne zapewniają bazę noclegową uczniom, którzy mają utrudniony dojazd 

do szkoły. Są one systematycznie doposażane w celu poprawy warunków lokalowych tak aby 

uczniowie czuli się swobodnie i bezpiecznie. Młodzieży w obu internatach stworzono optymalne 

warunki  do nauki i wypoczynku.          

 

IV.  Powiatowe Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze 

 

 

Powiat Kielecki jest organem założycielskim dla dwóch Powiatowych Młodzieżowych 

Ośrodków Wychowawczych – w Podzamczu oraz Rembowie. W roku szkolnym 2020/2021            

w ośrodkach tych przebywała młodzież niedostosowana społecznie, mająca problemy 

wychowawcze i edukacyjne. Ośrodki realizowały program resocjalizacyjno – wychowawczy oraz 

profilaktyczny  w oparciu o diagnozę środowiska wychowanków. Ponadto, zapewniały warunki 

rozwoju poprzez udział w różnego rodzaju działaniach, zgodnie z zainteresowaniami uczniów, 

organizowanych w ramach środków zewnętrznych. Wychowankowie przebywający w ośrodkach 

mieli możliwość kształcenia się, korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jak 

również spędzenia czasu wolnego poprzez udział w różnych spotkaniach, imprezach sportowych, 

muzycznych itp.  

W roku szkolnym 2020/2021 wychowankami ośrodka w Podzamczu byli chłopcy                       

oraz dziewczęta w wieku od 13 do 18 roku życia, którzy kształcili się w Szkole Podstawowej 

Specjalnej oraz  Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej, natomiast w Rembowie przebywali 

chłopcy  w wieku od 11 do 18 lat, którzy uczęszczali do Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz  
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Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego. W roku szkolnym 2020/2021 do powiatowych 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych przyjętych zostało 69 wychowanków: 

 

• Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu – 36*, w tym: 

szkoła podstawowa – 6 uczniów,  branżowa szkoła I stopnia – 30 uczniów 

• Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie  – 33*, w tym: 

szkoła podstawowa – 16 uczniów,  liceum ogólnokształcące – 17 uczniów 

 

* Nieletni umieszczani są w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych na podstawie postanowienia 

sądu rodzinnego, wskazania z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz skierowania wydanego przez 

właściwego starostę. Należy jednak zaznaczyć, że ośrodki te są placówkami, w których ma miejsce duża 

rotacja wychowanków w ciągu całego roku szkolnego. Liczba uczniów regularnie się zmienia. 

Wychowankowie przybywają do ośrodków ale również z nich uciekają, nie wracają z przepustek, osiągają 

pełnoletność co powoduje zwalnianie się miejsc dla kolejnych osób. W związku z powyższym, podane 

liczby wskazują ilu wychowanków zostało przyjętych łącznie w ciągu całego roku szkolnego do ośrodków, 

co nie oznacza, że wszyscy przebywali w ośrodkach równocześnie w tym samym czasie. 
 

 

 

 

V. 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.  
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         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 

przebiegu nauczania, którą przejął Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

 

 

VI. 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, 
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• 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”. 

 

 

VII. Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

 

Na terenie Powiatu Kieleckiego funkcjonuje Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

w Chęcinach z 4 filiami. Łączna liczba miejsc noclegowych w schroniskach wynosi 386. Filie 

zlokalizowane są w szczególnie atrakcyjnych miejscach Powiatu Kieleckiego i dysponują 

następującą liczbą miejsc: 

✓ Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach − 180 miejsc noclegowych. 

Zlokalizowane jest w budynku internatu Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach. 

✓ Filia Nr 1 w Bodzentynie − 50 miejsc noclegowych. Zlokalizowana jest w części budynku 

dawnego internatu powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie.        

✓ Filia Nr 2 w Łagowie − 50 miejsc noclegowych. Zlokalizowana jest w budynku, który jest 

własnością gminy Łagów. 

✓ Filia Nr 3 w Mąchocicach Scholasterii − 50 miejsc noclegowych. Zlokalizowana jest  

w budynku Szkoły Podstawowej, będącym własnością gminy Masłów. 

✓ Filia Nr 4 w Nowej Słupi − 56 miejsc noclegowych. Zlokalizowana jest w wolno stojącym 

budynku, będącym własnością Powiatu Kieleckiego. 

 

Szkolne schroniska młodzieżowe służą przede wszystkim dzieciom i młodzieży uczącej się 

jako baza noclegowa, rekreacyjna i dydaktyczna. Mogą z nich korzystać także dorośli turyści 

indywidualni oraz grupy zorganizowane. Stanowią one najtańszą bazę noclegową dla wycieczek 

szkolnych, „białych” i „zielonych” szkół, obozów wędrownych i stacjonarnych, różnorodnych 



15 
 

form wypoczynku letniego i zimowego. Każdego roku w ramach przeprowadzanych remontów 

pomieszczenia schronisk podnoszą swój standard. Znajdują się tam dobrze wyposażone aneksy 

kuchenne, kompleksy sanitarne, świetlice, kafejki internetowe.  

Okres pandemii koronawirusa od marca do czerwca 2020 r. spowodował znaczny spadek 

wykorzystania schronisk przez grupy szkolne i turystów indywidualnych. 

Tabela nr 2 przedstawia wykorzystanie miejsc noclegowych w poszczególnych filiach 

PSSM w Chęcinach.  

Tabela nr 2 - Wykorzystanie miejsc noclegowych PSSM w Chęcinach w okresie od września 2020 r. do sierpnia 
2021 r.                                                                                                                   

                                                                                                                                         Źródło: dane przekazane przez PSSM w Chęcinach 

Schronisko 
Liczba 
miejsc 

Liczba dni 
działalności 

Nominalna 
liczba 

noclegów 
Liczba osób 

Liczba 
udzielonych 

noclegów 

%  
wykorzystania  

w roku szkolnym 
2019/2020 

PSSM  
w Chęcinach 

 
180 

 
270 

 
48600 

 
1789 4642 9,5 % 

Filia nr 1  
w Bodzentynie 

 
50 

 
270 13500 371 874               6,5 % 

Filia nr 2  
w Łagowie 

50 270 13500 264 868 6,4 % 

Filia nr 3  
w Mąchocicach 

Scholasterii 
50 270 13500 312 784 5,8 % 

Filia nr 4  
w Nowej Słupi 

56 
 

270 
 

15120 647 1870 12,4 % 

 
RAZEM 

 
386 − 104 220 3383 9038 8,7 % 

 

 

 

 

VIII.  Powiatowe Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne 

 

Na terenie Powiatu Kieleckiego funkcjonują trzy poradnie psychologiczno− pedagogiczne: 

w Bodzentynie, Piekoszowie oraz Chmielniku, obejmujące swoim zasięgiem 19 gmin. Poradnie 

udzielają dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia 
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i zawodu. Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne. Do ich zadań należy                 

w szczególności: 

1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży. 

2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

3. Realizowanie zadań profilaktycznych, wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję 

przedszkola, szkoły i placówki. 

4. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

 

 

 

Rejon działania powiatowych poradni psychologiczno – pedagogicznych Powiatu Kieleckiego 

 

 

    

 

PPP-P w Piekoszowie 

PPP-P w Bodzentynie 

PPP-P w Chmielnik 

 

 

Do zadań powiatowych poradni psychologiczno − pedagogicznych należy również 

wydawanie orzeczeń dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi                              

i problemami zdrowotnymi. Warto podkreślić, że poradnie posiadają logopedyczne                                   

i psychologiczno − pedagogiczne punkty konsultacyjne w rejonie swojego działania, 

umożliwiające mieszkańcom powiatu łatwiejszy dostęp do korzystania z fachowych porad 

psychologów, pedagogów, logopedów oraz doradców zawodowych. Punkty konsultacyjne 

powiatowych poradni przedstawia tabela nr 3.       
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Tabela nr 3 -  Zasięg działania oraz punkty konsultacyjne poradni psychologiczno – pedagogicznych Powiatu 

Kieleckiego 

Lp. 
Nazwa poradni 

Zasięg działania (gmina) Liczba punktów 

konsultacyjnych  
Miejsce punktów konsultacyjnych 

1. Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno − 
Pedagogiczna                  
w Bodzentynie 

Bieliny, Bodzentyn, Górno, 
Łagów, Masłów,                 
Nowa Słupia, Zagnańsk 

 

8 

Szkoła Podstawowa w Łagowie, Szkoła 

Podstawowa w Leszczynach, Szkoła Podstawowa 

w Starej Słupi, Szkoła Podstawowa  

w Brzezinkach, Szkoła Podstawowa w Woli 

Jachowej, Szkoła Podstawowa w Zagnańsku, 

Szkoła Podstawowa w Krajnie, Szkoła 

Podstawowa w Bielinach 

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 

8                                

Szkoła Podstawowa w Strawczynie, Szkoła 
Podstawowa w Oblęgorku, Szkoła Podstawowa  
w Mniowie, Szkoła Podstawowa w Kostomłotach, 
Podzamcze − gabinet poradni, Szkoła 
Podstawowa w Chęcinach, Szkoła Podstawowa  
w Nowinach, Szkoła Podstawowa w Łopusznie 

 

Ogółem 

 

19 gmin 

 

28 punktów konsultacyjnych     

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 poradnie wydały 1517 orzeczeń i opinii, w tym: 478 

orzeczenia i 1039 opinii (tabela nr 4). Przeprowadzono szereg badań psychologicznych, 

pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich. Zorganizowano liczne treningi, warsztaty, terapie 

rodzinne, prelekcje i wykłady skierowane zarówno do rodziców, opiekunów jak  i nauczycieli 

oraz wychowawców.  Ponadto, wszystkie poradnie psychologiczno – pedagogiczne, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Kielecki, w minionym roku szkolnym aktywnie włączyły się w 

działania mające na celu poprawę efektów kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu 
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Kieleckiego, m.in. poprzez prowadzenie zajęć z uczniami zdolnymi, czy też doradztwo 

zawodowe. 

Liczbę poszczególnych orzeczeń wydanych przez poradnie ze względu na rodzaj 

niepełnosprawności w roku szkolnym 2020/2021 przedstawia tabela nr 5. 

 

Tabela nr 4 - Ilość orzeczeń/opinii wydanych w roku szkolnym 2020/2021 

 
     Źródło: dane przekazane przez poradnie 

 

Lp. 

 

Nazwa poradni  

Liczba wydanych orzeczeń/opinii 

Orzeczenia                         

o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Orzeczenia                    

o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno - 

wychowawczych 

Orzeczenia             

o potrzebie 

nauczania 

indywidualnego 

Pozostałe 

orzeczenia 

Opinie                 

o potrzebie 

wczesnego 

wspomagania 

rozwoju 

Pozostałe 

opinie 

RAZEM 

1. Powiatowa 
Poradnia 
Psychologiczno 
– Pedagogiczna 
w Bodzentynie 

156 1 22 2 33 356 570 

2. Powiatowa 
Poradnia 
Psychologiczno 
– Pedagogiczna 
w Chmielniku 

69 − 32 − 17 280 398 

3. Powiatowa 
Poradnia 
Psychologiczno 
– Pedagogiczna 
w Piekoszowie 

151 1 44 − 32 321 549 

 

Ogółem 

 

376 

 

2 

 

98 

 

2 

 

82 

 

957 

 

1517 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Tabela nr 5 – Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie w roku szkolnym 2020/2021 – 
podział ze względu na rodzaj niepełnosprawności 

                                                                                                                                    

 
Lp. 

 
Nazwa poradni Rodzaj niepełnosprawności 

 
Orzeczenia  

Przedszkole/ 
przygotowanie 
przedszkolne 

Szkoła 
podstawowa 

Szkoła 
ponadpodstawowa 

1. Powiatowa 
Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna  
w Bodzentynie 

Dzieci słabowidzące i niewidome 
 2 2 0 

Dzieci słabosłyszące i niesłyszące 
  1 4 

 
0 

Dzieci niepełnosprawne ruchowo 
 10 

 
13 

 
0 

Dzieci z upośledzeniem umysłowym                    
w stopniu lekkim 

4 29 0 

Dzieci z upośledzeniem umysłowym                          
w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
 

1 
 

1 0 

Dzieci z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi 

9 15 1 

Dzieci zagrożone niedostosowaniem 
społecznym 

0 2 0 

Dzieci niedostosowane społecznie 
 

0 0 0 

Dzieci z autyzmem,  Zespołem Aspergera 
 

26 36 0 

inne 
 

0 0 0 

 
RAZEM 

 
53 

 
102 1 

2. Powiatowa 
Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna  
w Chmielniku 
 

Dzieci słabowidzące i niewidome 1 2 0 

Dzieci słabosłyszące i niesłyszące  0 4 0 

Dzieci niepełnosprawne ruchowo 2 5 0 

Dzieci z upośledzeniem umysłowym                    

w stopniu lekkim 

0 6 0 

Dzieci z upośledzeniem umysłowym                     

w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

0 0 0 

Dzieci z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi 

4 6 0 

Dzieci zagrożone niedostosowaniem 

społecznym 

0 1 0 

Dzieci niedostosowane społecznie 0 3 6 
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Dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera 10 19 0 

Inne 0 0 0 

 
 

 

RAZEM 17 46 6 

3. Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna  
w Piekoszowie 

Dzieci słabowidzące i niewidome 
 

− 4 1 

Dzieci słabosłyszące i niesłyszące  
 

1 4 − 

Dzieci niepełnosprawne ruchowo 3 7 − 

Dzieci z upośledzeniem umysłowym                          
w stopniu lekkim 

4 18 1 

Dzieci z upośledzeniem umysłowym                     
w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
 

1 3 − 

Dzieci z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi 
 

8 13 − 

Dzieci zagrożone niedostosowaniem 
społecznym 

− 1 − 

Dzieci niedostosowane społecznie 
 

− 2 26 

Dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera 
23 30 1 

Inne: 
- zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 
- nauczanie indywidualne 

− − − 

 
RAZEM 

 
40 82 29 
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IX. Wyniki nauczania w szkołach Powiatu Kieleckiego 

1. Egzamin maturalny 

Tabela nr 6 – Zdawalność egzaminu maturalnego przeprowadzonego w szkołach Powiatu Kieleckiego w roku 
szkolnym 2020/2021 po uwzględnieniu egzaminu poprawkowego 

 

L.p. Nazwa szkoły 
Typ 

szkoły 

Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w roku 
szkolnym 2020/2021 

Przystąpiło Zdało Nie zdało 
 

Zdawalność w % 

1. 
Powiatowy Zespół Szkół 
w Bodzentynie 

 
liceum 

ogólnokształcące  

18 11 7 61% 

Razem 18 11 7 61% 

2. 
Powiatowy Zespół Szkół 
w Chęcinach  

 
liceum 

ogólnokształcące  

28 25 3 89% 

technikum 28 26 2 93% 

Razem 56 51 5 91% 

3. 

 
Powiatowy Zespół Szkół 
w Chmielniku        
                                    

 
liceum 

ogólnokształcące  

17 17 − 100% 

technikum 25 18 7 72% 

Razem 
 

42 
 

35 7 83% 

4. 
 
Powiatowy Zespół Szkół 
w Łopusznie  

 
liceum 

ogólnokształcące  

32 32 − 100% 

 
technikum  

60 44 16 73% 

Razem 92 76 16 83% 

 
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

95 85 10 89% 

TECHNIKA 
 

113 
 

88 25 78% 

OGÓŁEM 208 173 35 83% 
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Analizując zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych zespołach szkół 

prowadzonych przez Powiat Kielecki należy zauważyć, że najlepszą zdawalnością tegorocznego 

egzaminu dojrzałości może pochwalić się Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach – 91%.  

         Z kolei najniższą zdawalność można zaobserwować w Powiatowym Zespole Szkół                   

w Bodzentynie – 61 %. 

 Biorąc pod uwagę poszczególne typy szkół tj. liceum ogólnokształcące i technikum, 

najwyższa zdawalność w liceum miała miejsce w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku  

i Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie – 100% natomiast w przypadku technikum najwyższą 

zdawalnością egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 może pochwalić się 

technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach ze zdawalnością 93%. 

 

Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach Powiatu Kieleckiego 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 7 − Zdawalność egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w szkołach Powiatu Kieleckiego  
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w roku szkolnym 2020/2021 po uwzględnieniu egzaminu poprawkowego  

 

L.p. Nazwa szkoły Typ szkoły 

 

Egzamin maturalny – 

poszczególne przedmioty 

 

 

Zdawalność 

 

Przystąpiło Zdało Nie zdało 
Zdawalność 

w % 

1. Powiatowy Zespół 

Szkół w Bodzentynie 

liceum  

ogólnokształcące 

język polski 18 14 4 78 % 

matematyka  18 11 7 61 % 

język angielski 17 14 3 82 % 

 

2. Powiatowy Zespół 

Szkół w Chęcinach 

liceum  

ogólnokształcące 

język polski  28 25 3 89 % 

matematyka 28 27 1 96 % 

język angielski  28 26 2 93 % 

 

technikum język polski 28 27 1 96 % 

matematyka  28 28 − 100 % 

język angielski  28 27 1 96 % 

 

3. Powiatowy Zespół 

Szkół w Chmielniku 

liceum  

ogólnokształcące 

język polski  17 17 − 100 % 

matematyka  17 17 − 100 % 

język angielski  17 17 − 100 % 

 

technikum język polski  25 18 5 72 % 

matematyka  25 18 8 72 % 

język angielski  24 18 3 75 % 

język niemiecki  1 − 1 − 

 

4. Powiatowy Zespół 

Szkół w Łopusznie 

liceum 

ogólnokształcące 

język polski  32 32 − 100 % 

matematyka  32 32 − 100 % 

język angielski 32 32 − 100 % 

 

technikum język polski 60 51 9 85 % 

matematyka  60 54 6 90 % 

język angielski  47 46 1 98 % 

język rosyjski 10 10 − 100 % 

język niemiecki 3 3 − 100 % 
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Tabela zamieszczona powyżej przedstawia wyniki egzaminów pisemnych                                    

z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych, z podziałem na liceum ogólnokształcące                      

i technikum.  

Z zestawienia wynika, że najlepszy wynik z egzaminu pisemnego z języka polskiego – 

100% osiągnęło ex aequo Liceum  im. Adolfa Dygasińskiego w Chmielniku  w Powiatowym 

Zespole Szkół w Chmielniku oraz Liceum Ogólnokształcące im. kard. Karola Wojtyły                           

w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie. Najsłabszy wynik z języka polskiego odnotowano                     

w Liceum im. Józefa Szermentowskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie – 78%.                                

Najlepiej z matematyką poradzili sobie uczniowie Technikum im. Władysława Łokietka                           

w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach, Liceum im. Adolfa Dygasińskiego w Chmielniku                         

w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku i Liceum Ogólnokształcącego im. kard. Karola 

Wojtyły w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie – wszyscy uczniowie zdali maturę na 

poziomie 100% zdawalności. Egzamin maturalny z matematyki najsłabiej wypadł w Liceum       

im. Józefa Szermentowskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie – zdawalność 61%.  

W przypadku egzaminu z języka angielskiego najwyższą 100% zdawalnością mogą 

pochwalić się maturzyści z Liceum im. Adolfa Dygasińskiego w Chmielniku   w Powiatowym 

Zespole Szkół w Chmielniku, Liceum Ogólnokształcącego im. kard. Karola Wojtyły                                     

w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie. Z maturą z języka angielskiego najsłabiej poradzili 

sobie uczniowie Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku – 75%. 

    Język niemiecki jako język obcy wybrał jeden uczeń Technikum w Powiatowym Zespole 

Szkół w Chmielniku oraz trzech uczniów Technikum w Powiatowym Zespole Szkół                           

w Łopusznie. Uczniowie z Łopuszna zdali maturę z języka niemieckiego natomiast uczeń                    

z Chmielnika niestety nie poradził sobie z egzaminem. Młodzież z Technikum Powiatowego 

Zespołu Szkół w Łopusznie zdecydowała się również zdawać egzamin dojrzałości z języka 

rosyjskiego. Dziesięciu uczniów, którzy zdecydowali się zdawać język rosyjski, doskonale 

poradzili sobie z egzaminem – zdawalność wyniosła 100%. 

 

 

 

Ze względu na bardzo słabe wyniki egzaminu maturalnego uczniów Powiatowego 

Zespołu Szkół w Bodzentynie, w dniu 6 lipca 2021 roku Starostwo Powiatowe w Kielcach 
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wystosowało pismo do Dyrektora szkoły z prośbą o przedstawienie planu naprawczego 

związanego z poprawą efektywności kształcenia, a co za tym idzie podniesienia wyników 

egzaminów zewnętrznych. 

W odpowiedzi na w/w pismo Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie 

przedłożyła program naprawczy dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie 

zdających poprawkowy egzamin maturalny w sierpniu 2021 roku. Program ten polegał na 

realizacji dodatkowych, 90-minutowych zajęć z języka polskiego 2 razy w tygodniu w terminie od 

6 lipca do 19 sierpnia 2021 roku oraz dodatkowych zajęć z matematyki, 2 razy w tygodniu po 

120 minut w okresie od 12 lipca do 23 sierpnia 2021 roku. Dodatkowe zajęcia z języka 

angielskiego nie odbywały się, z tego względu iż żaden uczeń nie miał możliwości poprawy 

egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.  

Program naprawczy wpłynął na poprawę egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej.                     

Dla porównania w maju egzamin z języka polskiego zdawało 18 uczniów, zdało 12, 6 nie zdało 

natomiast w sierpniu po egzaminie poprawkowym zdawalność sięgała 14 osób. Z kolei egzamin                                

z matematyki w maju 2021 r. zdawało 18 uczniów, zdało 8 uczniów, 12 nie zdało a po egzaminie 

poprawkowym 11 uczniów mogło się pochwalić pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego. 

 

 

     2.  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

 

W roku szkolnym 2020/2021 egzamin zawodowy przeprowadzony był w sesji zimowej 

(styczeń – luty) oraz w sesji letniej (czerwiec – lipiec). 

 

Sesja zimowa (styczeń – luty 2021 r.) 

Egzamin odbył się w terminach: 

- część pisemna – 12 stycznia 2021 roku 

- część praktyczna – 11 stycznia do 19 lutego 2021 roku 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w sesji zimowej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie zgłoszonych zostało 118 uczniów z trzech powiatowych zespołów szkół  
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prowadzonych przez Powiat Kielecki, tj. Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach, Powiatowego 

Zespołu Szkół w Chmielniku i Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie.                  

Egzamin przeprowadzono w 9 kwalifikacjach dla uczniów szkół zawodowych oraz dla 

osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

 

Liczba zgłoszonych uczniów: 118 uczniów  

Do części pisemnej przystąpiło: 110 uczniów  

Do części praktycznej przystąpiło: 109 uczniów  

 

Egzamin w części pisemnej i praktycznej zdało a tym samym otrzymało świadectwo 

potwierdzające kwalifikacje w zawodzie − 61 uczniów  
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Tabela nr 8  - Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkołach Powiatu Kieleckiego w roku szkolnym 2020/2021  (sesja zimowa) 
   

 
Źródło: dane przekazane przez szkoły 

L.p. Nazwa szkoły Typ szkoły Kierunek 
 kształcenia 

Oznaczenie 
kwalifikacji/ 
nazwa kwalifikacji 

Liczba 
zgłoszonych  
uczniów 

Przystąpiło 
      do  
egzaminu  
pisemnego 

       Zdało 
      egzamin 
      pisemny 

Przystąpiło 
do egzaminu 
praktycznego 

Zdało egzamin 
 praktyczny 

Przystąpiło  
do obu 
egzaminów 

Zdało egzamin 
pisemny                   i 
praktyczny 
 

Otrzymało świadectwo 
potwierdzające 
kwalifikacje  
w zawodzie 

liczba    % liczba    % liczba        % 

1. Powiatowy 
Zespół  
Szkół  
w Chęcinach 

Technikum  Technik 
mechatronik 
 

EE.02/ Montaż, 
uruchamianie i 
konserwacja 
urządzeń i 
systemów 
mechatronicznych 

       6          4      4 100            2      2    100        2           2        2 100 % 

2. Powiatowy  
Zespół Szkół 
w Chmielniku 

 
Technikum 

 
Technik 
 informatyk 

EE.09  
Programowanie, 
tworzenie i 
administrowanie 
stronami 
internetowymi  
i bazami danych 

9          9       8  89           9      5     55       9           5        5        55% 

Technik  
pojazdów 
samochodowych 

MG.43. Organizacja 
 i prowadzenie  
procesu obsługi 
pojazdów 
samochodowych 
Zawód: Technik 
pojazdów 
samochodowych 

       23         23      20  87          23     10     43       23          10        5 43% 

Technik  
żywienia  
i usług 
gastronomicznych 

TG.16.  Organizacja 
żywienia i usług 
gastronomicznych 
Zawód: technik 
żywienia i usług 
gastronomicznych 

        13          13       11   84 13 10 77 13 9 9 69% 

3. 
 
 
 
 
 

Powiatowy  
Zespół Szkół 
w Łopusznie 
 
 
 

Technikum 
 

Technik usług 
fryzjerskich 
 

AU.26 
Projektowanie fryzur 6 5 5 100 5 5 100 5 5 5 100 % 

Technik  
ekonomista 

AU.36    
Prowadzenie 
rachunkowości 

9 4 4 44 7 6 86 7 4 4 44 % 
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Technik budownictwa BD.30    
Organizacja  
i kontrola robót oraz 
sporządzanie 
kosztorysów 

8 8 8 100 8 5 63 8 5 5 63 % 

Technik  
informatyk 

EE.09    
Programowanie, 
tworzenie  
i administrowanie 
stronami  
internetowymi  
i bazami danych 

19 19 14 74 17 6 35 17 6 6 35 % 

Technik  
mechanik 

MG.44      
Organizacja 
 i nadzorowanie 
procesów produkcji 
maszyn i urządzeń 

9 9 7 78 9 5 56 9 5 5 56 % 

Technik 
hotelarstwa 

TG.13    
Obsługa gości 
 w obiekcie 
świadczącym usługi 
hotelarskie 

16 16 16 100 16 15 94 16 15 15 94 % 
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Sesja letnia (czerwiec – lipiec 2021 r.) 

Egzamin odbył się w terminach: 

- część pisemna – 22 czerwca  2021 roku 

- część praktyczna – od 21 czerwca do 8 lipca 2021 roku 

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w sesji letniej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie zgłoszonych zostało 191 uczniów z trzech powiatowych zespołów szkół  

prowadzonych przez Powiat Kielecki, tj. Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach, Powiatowego 

Zespołu Szkół w Chmielniku i Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie.                  

Egzamin przeprowadzono w 9 kwalifikacjach dla uczniów szkół zawodowych oraz dla 

osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

 

Liczba zgłoszonych uczniów: 191 uczniów  

Do części pisemnej przystąpiło: 180 uczniów 

Do części praktycznej przystąpiło: 174 uczniów 

 

Egzamin w części pisemnej i praktycznej zdało a tym samym otrzymało świadectwo 

potwierdzające kwalifikacje w zawodzie − 112 uczniów 
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Tabela nr 9 - Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkołach Powiatu Kieleckiego w roku szkolnym 2020/2021  (sesja letnia)                          

                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Źródło: dane przekazane przez szkoły 

 

L.p. Nazwa szkoły Typ szkoły Kierunek  
kształcenia 

Oznaczenie kwalifikacji/ 
nazwa kwalifikacji 

Liczba 
zgłoszonych  
uczniów 

Przystąpiło 
      do  
egzaminu  
pisemnego 

       Zdało 
      egzamin 
      pisemny 

Przystąpiło 
do egzaminu 
praktycznego 

Zdało egzamin 
 praktyczny 

Przystąpiło  
do obu 
egzaminów 

Zdało egzamin                   
pisemny                           
i praktyczny 

Otrzymało świadectwo 
potwierdzające 
kwalifikacje  
w zawodzie 

liczba    % liczba     % liczba       % 

1. Powiatowy 
Zespół  
Szkół  
w Chęcinach 

Technikum  Technik  
mechatronik 
 
 
 

EE.21/ Eksploatacja  
i programowanie 
urządzeń i systemów 
mechatronicznych 

13         12    10 77          12      2     15        12             2        2     16 % 

Technik 
informatyk 

EE.08/ Montaż  
i  eksploatacja   
systemów  
komputerowych,  
urządzeń   
peryferyjnych  i  sieci      

         17        16 13 81          15 15 100       15           13       13     87 % 

EE.09/ Programowanie, 
tworzenie i 
administrowanie  
stronami internetowymi i 
bazami 

8 7 4 57            7 3 43 7               3 3       43 % 

Technik 
mechanik 
 

MG.19/ Użytkowanie 
obrabiarek skrawających 12 12 9 75           10 10 100 10               9 9       90 % 

MG.44/ Organizacja i 
nadzorowanie procesów 
produkcji maszyn i 
urządzeń 

10 10 1 10             8 8 100 8             1         1       13 % 

Kwalifikacyjne \ 
Kursy 
Zawodowe 

Operator 
obrabiarek 
skrawających 

MG.19/ Użytkowanie 
obrabiarek skrawających 9 8 8 100             8 8 100 8              8         8     100 % 

2. Powiatowy  
Zespół Szkół 
w Chmielniku 

Technikum Technik  
informatyk 

EE.08 Montaż 
i eksploatacja  
systemów 
komputerowych, urządzeń  
peryferyjnych i sieci 

18 13 9 69 13 4 31 13 4 4 31% 

Technik  
żywienia i usług 
gastronomicznych 

TG.07 Sporządzanie 
i ekspedycja potraw 
i napojów 

14 14 12 86 14 14 100 14 12 12 86% 

Technik robót  
wykończeniowych 
w budownictwie 

BD.04. Wykonywanie 
robót montażowych, 
okładzinowych i 
wykończeniowych 

13 13 9 69 13 13 100 13 9 9 69% 
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Technik  
pojazdów 
samochodowych 

MG.18  
Diagnozowanie i naprawa  
podzespołów  
i zespołów pojazdów 
samochodowych 

15 14 8 57 14 14 100 14 8 8 57% 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powiatowy  
Zespół Szkół 
w Łopusznie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technikum Technik usług 
fryzjerskich 

AU.21 
Wykonywanie zabiegów 
fryzjerskich 

10 10 10 100 10 10 100 10 10 10 100 % 

Technik 
informatyk 

EE.08 
Montaż i eksploatacja 
systemów  
komputerowych,  
urządzeń peryferyjnych 
i sieci 

21 20 14 70 19 17 90 19 14 14 74 % 

Techniki 
mechanik 

MG.17 
Montaż i obsługa  
maszyn i urządzeń 

14 14 10 71 14 14 100 14 10 10 71 % 

Branżowa 
Szkoła I  
Stopnia 

Kierowca  
mechanik 
 

AU.04 
Eksploatacja środków 
transportu drogowego 

12 12 11 92 12 6 50 12 6 6 50 % 

Monter  
zabudowy  
i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

BD.04 
Wykonywanie robót 
montażowych, 
okładzinowych  
i wykończeniowych 

5 5 3 60 5 5 100 5 3 3 60 % 
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X. Z życia szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 

 

1. Najważniejsze osiągnięcia młodzieży  

 

W gronie stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 znaleźli się 

uczniowie ze szkół prowadzonych przez Powiat Kielecki.  

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 14 uczniów: 

• dwóch uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Szermentowskiego   

w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie, 

• dwie uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Powiatowym 

Zespole Szkół w Chęcinach, 

• dwóch uczniów Technikum im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół  

w Chęcinach, 

• dwie uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Adolfa Dygasińskiego  w Powiatowym 

Zespole Szkół w Chmielniku,                 

• dwóch uczniów Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku,   

• dwie uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Karola Wojtyły  

w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie, 

• dwie uczennice Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie. 

 

W tabeli zamieszczonej poniżej znajdują się pozostałe osiągnięcia młodzieży ze 

szkół prowadzonych przez Powiat Kielecki. 
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Tabela nr 10 - Udział uczniów w olimpiadach, konkursach, turniejach w roku szkolnym 2020/2021 

 

                                                                                                                                               Źródło: dane  przekazane przez szkoły 

Lp. 
 

Szkoła/placówka  
Rodzaj  i nazwa współzawodnictwa oraz osiągnięcia 

 
 

1. 

 
 
Powiatowy 
Zespół Szkół  
w Bodzentynie 

 
Konkursy przedmiotowe  

- XI Edycja Konkursu Historycznego organizowanego przez WSAiB w Gdyni- finalista; 

- Konkurs wiedzy o prawie - pierwszy etap 

- X Edycja Konkursu Policyjnego z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza -   

   Kwiatkowskiego w Gdyni – 2 finalistów (8 i 26 miejsce) 

- IX edycja Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym zorganizowanym przez Centrum  

   Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej 

- Uczennica Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie Mistrzynią Polski w zapasach; Wielki sukces dla 

Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie, Miasta i Gminy Bodzentyn oraz całego Województwa 

Świętokrzyskiego. Uczennica klasy II b zdobyła złoty medal zostając Mistrzynią Polski Kadetek na rok 2020 

w XXVI OLIMPIADZIE MŁODZIEŻY − LUBELSKIE 2020 w Zapasach Kobiet. Uczennica jest reprezentantką 

Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „GULIWER”. 

- Świętokrzyski Piknik Strzelecki. W Bodzentynie 16 października 2020 roku odbył się Świętokrzyski Piknik 

Strzelecki zorganizowany przez ULKS „Jodła” Bodzentyn we współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół w 

Bodzentynie. Ze względu na bezpieczeństwo i zalecenia dotyczące pracy szkół, wydarzenie odbyło się 

wyłącznie z udziałem uczniów szkoły. Młodzież zmierzyła się z trzema konkurencjami: strzelectwo 

sportowe, bilard oraz podjęła próbę wydolnościową za pomocą zmodyfikowanej Próby Harwardzkiej.                 

W każdej dyscyplinie wyłoniono 3 najlepsze zawodniczki oraz 3 najlepszych zawodników. Projekt 

współfinansowany został ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz 

Samorządu Miasta i Gminy Bodzentyn. 

- Tytuł mistrzowski dla uczennicy z PZS w Bodzentynie. Uczennica drugiej klasy Powiatowego Zespołu Szkół 

w Bodzentynie zwyciężyła w Mistrzostwach Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. W dniach 20-21.03.2021 r. 

w Będzinie odbyły się Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc oraz Puchar Polski w Wyciskaniu 

Sztangi Leżąc Klasycznym. W tej sportowej imprezie wzięło udział ponad 150 zawodniczek i zawodników z 

całej Polski. O tytuł mistrzowski powalczyła uczennica  powiatowej szkoły z Bodzentyna, która zwyciężyła 

w swojej kategorii wagowej zdobywając złoty medal z wynikiem 67,5 kg. Podczas tych samych zawodów 

wywalczyła jeszcze trzecie miejsce w kategorii open juniorek 18-20 lat. Uczennica jest zawodniczką 

Starachowickiego Klubu Sportowego „Wiking”.  

 

Zawody sportowe 

 

- Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego w piłce siatkowej Szkół Ponadpodstawowych- I miejsce chłopcy,  

   II miejsce dziewczęta; 

- III Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich zbiorników wodnych w Wąchocku- II miejsce w kategorii  

   wiekowej 16-29 lat, III miejsce w kategorii wiekowej 16-29 lat; 

- Internetowy Turniej Szachowy ( 10 Blitz Arena) – II miejsce; 

- Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym w Puławach –III miejsce; 

- Mistrzostwa Polski w wyciskaniu sztangi leżąc- I miejsce 

- Olimpiada młodzieży w zapasach -I miejsce 

- I Puchar Polski w zapasach- III miejsce 

- LZS - II miejsce 

- Mistrzostwa Polski Sumo – II miejsce 
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- Puchar Polski Kadetek – zapasy – I i II miejsce  

 

Olimpiady przedmiotowe 

Olimpiada historyczna - etap okręgowy  / dwóch uczniów 

 
 
 

2. 

 
 
 

Powiatowy 
Zespół Szkół  
w Chęcinach 

Konkursy przedmiotowe 

- Konkurs „Ubierz się w książkę” 12.11.2020 

- Konkurs „ Poznaj swoje prawa pracy” 22.02.2021 

- Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej -1.03.2020 

- Wojewódzki konkurs: Pamięć o Żołnierzach Wyklętych 04.03.2021 

- Wojewódzki konkurs wiedzy historycznej „Ocalić od zapomnienia”  - 3 miejsce etap wojewódzki;  

             04.03.2021 

- Konkurs „Sukces na bank”  9.03.2021 

- Konkurs matematyczny „Ziemia się liczy” 12.03.2021 

- Konkurs „MłodoMOWA to MY!” -19.03.2021 

- Konkurs „ STOP UZALEŻNIENIOM” 19.04.2021 

- Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych 21.04.2021 

- IX Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym 22.04.2021- online 

- Ekonomiczne Mistrzostwa org. przez Staropolską Szkołę Wyższą – 7 miejsce etap wojewódzki  

             21.05.2021 

- Regionalny konkurs historyczny 08.06.2021 

 

 

Zawody sportowe 

 

brak 

 

 

Olimpiady przedmiotowe 
 

- Olimpiady Solidarności 04.01.2021 

- Olimpiada Wiedzy o AIDS 04.01.2021  

- Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu 04.01.2021 

 
3. 

 
Powiatowy 
Zespół Szkół            
w Chmielniku 

 

Konkursy przedmiotowe 

- reprezentowanie szkoły w finale wojewódzkim konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i 

Obronie Cywilnej  

-  reprezentowanie szkoły w etapie okręgowym Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy i BHP  

- I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie pn. „Mistrz lektury”, Bodzentyn’ 2021  

- II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie pn. „Mistrz lektury”, Bodzentyn’ 2021  

- III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie pn. „Mistrz lektury”, Bodzentyn’ 2021  

- I miejsce w XII szkolnym konkursie matematycznym „Mistrz Rachunków”  

- I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Pamięć o Żołnierzach Wyklętych”  

-  reprezentowanie szkoły w Wielkim Teście Edukacyjnym „Świat i ja” 

- reprezentowanie szkoły w Wojewódzkim Konkursie „Pamięć  o Żołnierzach Wyklętych”  

-  udział w konkursie pn. „Rola Banków Centralnych    w zmniejszaniu skutków kryzysów gospodarczych”  
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Zawody sportowe  

brak 

 

 

 

Olimpiady przedmiotowe 
 

brak 

 

  
4. 

 
Powiatowy 
Zespół Szkół 
w Łopusznie 

 

Konkursy przedmiotowe 
 

 

▪ Konkurs ogólnopolski dla uczniów klas mundurowych „Policjanci w służbie historii” 

▪ Konkurs na logo Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

▪ Konkurs Pieśni i Piosenek Patriotycznych w związku z Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych 

▪ Szkolny konkurs na najciekawszą formę promocji wybranego kierunku kształcenia w PZS w Łopusznie 

▪ Konkurs ekologiczny „Oszczędzam wodę, walczę z suszą” 

▪ Świętokrzyskie Mistrzostwa Ekonomiczne 

▪ Szkolny konkurs wiedzy o patronie szkoły kard. Karolu Wojtyle 

▪ Uczeń z Łopuszna złotym medalistą w karate. Uczeń Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie zdobył 

dwa złote medale w Mistrzostwach Polskiego Związku Karate. W Mistrzostwach Polskiego Związku 

Karate, które odbyły się w dniu 17.10.2020 r. w Wieliczce, wzięło udział 109 zawodników z 40 klubów. 

Szkołę w Łopusznie reprezentował uczeń klasy II K technikum informatycznego, na co dzień trenujący 

w Klubie Karate Morawica. Uczeń wystartował w kategorii Junior +65 kg. Nasz zawodnik startował 

w konkurencji kata (pokaz) oraz kumite (walka) i zdobył − z ogromną przewagą − złoty medal w każdej 

z nich. 

▪ Uczeń z klasy IV D Technikum Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie reprezentował województwo 

świętokrzyskie w  etapie okręgowym VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka 

w Świecie Współczesnym w Olkuszu. Celem głównym olimpiady jest upowszechnianie wiedzy na 

temat praw człowieka w świecie współczesnym, kształtowanie i umacnianie świadomości ich 

przestrzegania przez wszystkich uczestników życia publicznego na świecie, jak również umożliwienie 

uczniom zaprezentowania posiadanych wiadomości i umiejętności z zakresu następujących bloków 

tematycznych: historia najnowsza, współczesne stosunki międzynarodowe oraz aktualne wydarzenia, 

wiedza o społeczeństwie, prawoznawstwo, konstytucjonalizm, prawo międzynarodowe oraz wiedza        

o prawach człowieka           
 

Zawody sportowe 
 

 

▪ Mistrzostwa Polskiego Związku Karate – dwa złote medale 

▪ Mistrzostwa Makroregionu Południowego organizowane przez Polski Związek Karate – złoto i srebro 

▪ Mistrzostwa Litewskiego Związku Karate – złoty medal 

▪ Otwarte Mistrzostwa Bielan w karate kyokushin – złoty medal 

▪ Turniej Karate Bartoszyce CUP – srebro 

▪ Międzynarodowy Turniej Karate Kokoro CUP – złoty medal 

▪ Turniej kumite o puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany – srebrny medal 

▪ I miejsce w Plebiscycie Sportowym Powiatu Kieleckiego 
 

Olimpiady przedmiotowe 
 

 

▪ VIII Ogólnopolska Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym – laureat etapu 

  okręgowego 

  
 

Konkursy przedmiotowe 
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5. 

 
 
  

 
Powiatowy 

Młodzieżowy 
Ośrodek 

Wychowawczy 
w Podzamczu 

II Szkolna Edycja XXVIII Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej. W dniu               

26 października 2020 roku w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu odbyła 

się II Szkolna Edycja XXVIII Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej. 

Podtrzymanie tradycji wychowania patriotyczno – obronnego, poszerzenie wiedzy oraz umiejętności                  

z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności to cele konkursu. W zmaganiach wzięli udział 

wszyscy chętni uczniowie ze wszystkich klas, w sumie  17 osób. Dwóch uczniów awansowało do etapu 

konkursu wojewódzkiego, który odbył się 27 listopada 2020 roku  w Kielcach. 

 

Zawody sportowe 
 

 

brak 

 

Olimpiady przedmiotowe 
 

 

brak 

 

 
 

6.  

 
 

Powiatowy 
Młodzieżowy 

Ośrodek 
Wychowawczy 
w Rembowie 

 

Konkursy przedmiotowe 
 

 

brak 

 

Zawody sportowe 
 

 

brak  

 

Olimpiady przedmiotowe 
 
 

brak 

 

 

 

 

 

XI. Działania podejmowane w poszczególnych jednostkach w ramach 

wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli w walce z COVID-19 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno − Pedagogiczna w Bodzentynie 



 

37 

Wsparcie dla uczniów 

• Realizacja działań statutowych w zakresie diagnozy i terapii psychologicznej, 

pedagogicznej i logopedycznej dzieci oraz uczniów z trudnościami edukacyjnymi                    

i emocjonalnymi. 

• Zajęcia warsztatowe przeprowadzone w formie stacjonarnej dla uczniów klas IV-VIII na 

temat profilaktyki uzależnień w kontekście aktualnej sytuacji epidemicznej   (październik 

2020). 

• Spotkanie z pedagogiem szkolnym (w formie zdalnej), którego temat przewodni to 

„Wspieranie emocjonalne dzieci i młodzieży w sytuacji epidemii COVID-19”. 

• Możliwość uzyskania indywidualnego wsparcia w punktach konsultacyjnych poradni. 

 

Wsparcie dla nauczycieli i rodziców 

• Konsultacje i wsparcie indywidualne bezpośrednio w poradni, telefoniczne                          

oraz w punktach konsultacyjnych w szkołach.  

• Opublikowanie na stronie internetowej poradni artykułów i materiałów opracowanych 

przez pracowników poradni dotyczących między innymi właściwego pomagania dzieciom 

w nauce, motywowania ich do nauki, sposobów spędzania z dziećmi wspólnego czasu, 

zabaw w domu i poza nim. 

• Opublikowanie propozycji zabaw i ćwiczeń logopedycznych oraz pedagogicznych, 

instrukcji odrabiania lekcji, wskazówek dotyczących rozmów z nastolatkiem                                  

i dzieckiem o lęku i epidemii ale też wskazówek dla dorosłych jak pomóc samemu sobie, 

czym jest depresja, anoreksja, uzależnienia, kiedy Internet pomaga a kiedy szkodzi. 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno − Pedagogiczna w Chmielniku 

Wsparcie dla uczniów 

• Diagnoza uczniów, udzielanie rodzicom wskazówek jak pracować z uczniem                         

w okresie pandemii i zdalnego nauczania. 
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• Prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej w reżimie 

sanitarnym.  

• Terapia psychologiczna ukierunkowana na następujące aspekty: 

o redukcja stresu i napięcia związanego z izolacją domową ze względu na nauczanie 

zdalne, 

o  niwelowanie, obniżanie poziomu lęku spowodowanego sytuacją epidemiczną, 

o stworzenie bezpiecznej przestrzeni do przekazywania przez dzieci, młodzież 

informacji nt. swoich trudności, problemów. 

• Wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,  tak aby                                                                            

w okresie pandemii można korzystać z różnego rodzaju wsparcia w zakresie swoich 

potrzeb psychofizycznych. 

 

Wsparcie dla nauczycieli 

• Pracownicy udzielali indywidualnych konsultacji dla nauczycieli nt. ,,Nauczyciel                            

i uczeń w sytuacji przedłużającego się stresu. Jak zachować spokój w sytuacji pandemii  

i zdalnej edukacji’’. 

• Przeprowadzono warsztaty online dla nauczycieli dot. ,,Wpływu pandemii na 

funkcjonowanie emocjonalno − społeczne oraz poznawcze uczniów”. 

• Spotkanie online z pedagogami szkolnymi i z zainteresowanymi nauczycielami nt. 

,,Zdrowie psychiczne uczniów podczas edukacji zdalnej’’. 

• Na stronie internetowej poradni w zakładce ,,Warto przeczytać’’ oraz na portalu 

społecznościowym zamieszczane były różne interesujące materiały dla nauczycieli. 

• Z uwagi na zdalne nauczanie w szkołach zostały wstrzymane wyjazdy do punktów 

konsultacyjnych.  

• Udzielane były indywidualne konsultacje dla nauczycieli, którzy mieli problemy: 

o ze zdrowiem psychicznym uczniów podczas edukacji zdalnej, 

o z radzeniem sobie z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, 

o jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
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• Udzielane były wskazówki w zakresie procedur postępowania w przypadku podjęcia 

próby samobójczej przez ucznia. 

 

Wsparcie dla rodziców 

• Udzielanie wsparcia rodzicom dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. 

• Zamieszczanie interesujących materiałów na stronie poradni i portalu 

społecznościowym. 

• Pomoc logopedyczna ukierunkowana na: 

o     udzielanie porad oraz konsultacji telefonicznych i online dla rodziców dzieci                               

             z zaburzeniami mowy o podłożu językowym (mutyzm wybiórczy), 

o   udzielanie porad osobom po przebytym COVID-19 w celu niwelowania    

         skutków choroby, m. in. poprzez terapię oddechową. 

• Na stronie internetowej poradni w zakładce „Warto przeczytać” oraz na portalu 

społecznościowym zamieszczane są różne materiały dla rodziców oraz linki do zabaw      

i gier dla dzieci w okresie pandemii. 

• Z uwagi na zdalne nauczanie w szkołach zostały wstrzymane wyjazdy do punktów 

konsultacyjnych.  

• Udzielane były indywidualne konsultacje dla rodziców, którzy mieli problemy: 

o z radzeniem sobie z dziećmi w trakcie kwarantanny domowej, 

o jak motywować dziecko do nauki i jak efektywnie spędzać z dzieckiem czas  

    wolny stymulując jego rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. 

 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno − Pedagogiczna w Piekoszowie 

Wsparcie dla uczniów 

• W poradni, w zaostrzonym reżimie sanitarnym, przeprowadzana była diagnoza 

psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna, służąca kierowaniu dzieci i młodzieży do 
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odpowiednich form kształcenia i zapewnieniu im właściwej pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. Było to działanie ważne z punktu widzenia sytuacji szkolnej uczniów  

a także wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci.  

• Prowadzona była także terapia dla dzieci i młodzieży w celu minimalizowania skutków 

zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych, redukowania stresu i napięcia związanego  

z izolacją domową. 

• Dzieci i młodzież korzystali również z indywidualnych porad w zakresie radzenia sobie  

z emocjami wynikającymi z braku kontaktów z rówieśnikami, stawianych wymagań 

edukacyjnych w nowej sytuacji szkolnej (nauka zdalna) oraz mierzenia się z trudnymi 

sytuacjami w relacjach rodzinnych i domowych.  

 

Wsparcie dla nauczycieli 

• W związku z panującą sytuacją została opublikowana szeroka oferta działań 

prowadzonych online. Systematycznie odbywały się spotkania (na platformie Zoom) 

pedagogów i psychologów szkolnych (grupa wsparcia). Podczas szkoleń przekazywane 

były treści dotyczące wspierania dzieci i młodzieży z objawami depresyjnymi  

i zachowaniami autodestrukcyjnymi. 

• Dla nauczycieli odbył się też cykl warsztatów (na platformie Zoom) mających na celu 

odpowiednie ich wsparcie w organizacji kształcenia oraz w zaspokajaniu potrzeb 

edukacyjnych dziecka z zespołem Aspergera, ze specyficznymi trudnościami 

edukacyjnymi i ucznia zdolnego. Przedstawione zostały sposoby dostosowania wymagań 

edukacyjnych i warunków pracy, w celu uzyskania jak najlepszych efektów oddziaływań 

dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych. Nauczyciele mieli też możliwość 

zapoznania się z narzędziami do stosowania w zdalnym nauczaniu oraz metodami i 

formami pracy terapeutycznej. 

Wsparcie dla rodziców 

• Rodzice korzystali z pomocy specjalistów poradni poprzez konsultacje zarówno                                           

w bezpośrednim kontakcie, jak i w formie zdalnej. Udzielane były porady dotyczące 
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radzenia sobie z trudnościami podczas nauki zdalnej, wspierania dziecka w okresie 

kwarantanny domowej oraz traumatycznych przeżyć związanych z pandemią.  

• Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji pod względem emocjonalnym specjaliści 

opracowali celem zamieszczenia na stronie internetowej poradni własne artykuły                                          

i informacje dla rodziców oraz nauczycieli pomocne w pracy i w kontaktach z dziećmi 

(zakładka „warto przeczytać”- artykuły np. „Trudny czas”, „Jak dobrze spędzić czas ze 

swoim dzieckiem w domu”, „Zasady uczenia się w sytuacjach życia codziennego” itp.) 

 

 

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie 
 

Wsparcie dla uczniów 

• Wyposażenie uczniów w niezbędny sprzęt do nauki zdalnej. 

• Zapoznanie uczniów z zasadami pracy zdalnej i planem lekcji online (zmodyfikowany 

zgodnie z zaleceniami MEN). 

• Rozmowy z uczniami przeprowadzane przez wychowawców oraz nauczycieli 

przedmiotowych. 

• Umożliwienie maturzystom udziału w konsultacjach. 

• Organizowanie dodatkowych zajęć online z następujących przedmiotów: matematyka, 

język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie na 

poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. 

 

 

 

 

 

Wsparcie dla  nauczycieli 

• Ciągły kontakt dyrektora szkoły z nauczycielami i wychowawcami, pomoc                             

w rozwiązywaniu problemów. 
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• Udostępnienie sprzętu szkolnego w celu uatrakcyjnienia zajęć zdalnych. 

• Przekazywanie wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usług 

potrzebnych do nauki zdalnej. 

• Przekazywanie informacji na temat szkoleń dot. pracy zdalnej, wsparcia psychicznego, 

obsługi platform edukacyjnych. 

• Uczestniczenie w szkoleniach i webinarach dotyczących pracy szkoły w dobie pandemii 

koronawirusa. 

 

Wsparcie dla rodziców 

• Zapoznanie rodziców z zasadami pracy zdalnej i planem lekcji online. 

• Rozmowy z rodzicami o problemach związanych ze zdalnym nauczaniem prowadzone  

przez wychowawców. 

• Spotkania z rodzicami organizowane zdalnie na platformie Zoom. 

• Rozmowy telefoniczne wychowawców z rodzicami w sytuacji problemów 

wychowawczych w domu.  

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach 

 

Wsparcie dla uczniów 

• Wypożyczenie 3 uczniom komputerów szkolnych do pracy zdalnej. 

• Pomoc w obsłudze platformy  Microsoft Teams oraz dziennika elektronicznego UONET+. 

• Stały kontakt nauczycieli i wychowawców z uczniami. 

• Stały monitoring dotyczący postępów w nauce oraz nieobecności uczniów na platformie. 

• Wsparcie psychologiczno − pedagogiczne poprzez rozmowy telefoniczne                                  

z nauczycielem podstaw psychologii i wychowawcami klas.  

• Wsparcie psychologiczno − pedagogiczne z nauczycielami prowadzącymi zajęcia      

rewalidacyjne – rozmowy indywidualne z uczniami. 
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• Zabezpieczenie możliwości korzystania z biblioteki szkolnej (bibliotekarz pracował 

stacjonarnie). 

• Kontakt mailowy lub przez platformę Microsoft Teams wychowawców internatu                        

z uczniami z Ukrainy. 

• Możliwość przeprowadzenia egzaminu maturalnego próbnego z Operonem                            

z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

• Udzielanie informacji nt. możliwości składania wniosku o stypendium dla uzdolnionych 

uczniów z niskimi dochodami rodziców. 

• Możliwość prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego – praktyczna nauka 

zawodu w szkole w małych grupach. 

• Możliwość indywidualnych konsultacji w małych grupach − do 5 osób. 

 

Wsparcie dla nauczycieli 

• Użyczenie nauczycielom 7 komputerów szkolnych. 

• Zakup 15 kamerek i głośników do pracy zdalnej. 

• Dwukrotne przeszkolenie nauczycieli do pracy zdalnej na platformie Microsoft Teams 

oraz na dzienniku elektronicznym UONET+. 

• Przekazanie informacji nauczycielom o możliwości zakupu sprzętu do pracy zdalnej 

zgodnie z Rozporządzeniem MEN. 

• Zabezpieczenie możliwości korzystania z biblioteki szkolnej (bibliotekarz pracował 

stacjonarnie). 

• Wprowadzenie szczegółowej organizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod                   

i technik kształcenia na odległość poprzez publikację zarządzeń Dyrektora PZS                     

w Chęcinach. 

• Stała pomoc ze strony dyrektora i wicedyrektora szkoły w rozwiązywaniu wszelkich 

problemów związanych z pracą zdalną. 

 

Wsparcie dla rodziców 
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• Liczne rozmowy telefoniczne nauczycieli i wychowawców klas z rodzicami uczniów na 

temat organizacji szkoły w czasie nauki zdalnej, na temat frekwencji i wyników 

nauczania, problemów wychowawczych, usprawiedliwiania nieobecności podczas  nauki 

zdalnej. 

• Rozmowy z rodzicami nt. obowiązku dołączenia uczniów do lekcji online na platformie 

Teams. 

• Przekazanie rodzicom  informacji nt. możliwości skorzystania ze stypendium dla 

uzdolnionych uczniów z niskimi dochodami. 

• Rozwiązywanie problemów z obsługą platformy i brakiem Internetu – pomoc skierowana 

do rodziców. 

• Zorganizowanie spotkań online na platformie Teams  wychowawców klas z rodzicami. 

• Przekazywanie informacji dotyczących: 

o obowiązku dołączania uczniów do lekcji w czasie zdalnego nauczania, 

o usprawiedliwiania nieobecności z powodów technicznych u wychowawców klas 

lub na bieżąco u nauczycieli przedmiotów, 

o  wywiązywania się z obowiązku szkolnego w czasie zdalnego nauczania, 

o systematycznego uczenia się i rzetelnego przygotowywania się do lekcji. 

• Stałe monitorowanie pracy zdalnej – udzielanie informacji na temat postępów                       

w nauce. 

• Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne poprzez rozmowy telefoniczne                             

z nauczycielami i wychowawcami klas.  

• Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne z nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

rewalidacyjne – rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci. 

• Kontakt mailowy i telefoniczny dyrektora szkoły z prezesem Stowarzyszenia „Dom Polski” 

w Winnicy – przekazywanie informacji rodzicom uczniów z Ukrainy. 

 
 
 
 

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku 
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Wsparcie dla uczniów 

 

• Wypożyczono uczniom 14 laptopów szkolnych celem realizacji nauczania zdalnego. 

• Uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w konsultacjach prowadzonych przez 

nauczycieli. 

Wsparcie dla nauczycieli 

• Zorganizowano w formie zdalnej szkolenie nt. "Organizacji pracy zdalnej, oceniania              

i klasyfikowania uczniów". 

• Wypożyczono nauczycielom laptopy oraz udostępniono pracownie celem organizacji 

pracy zdalnej. 

Wsparcie dla rodziców 

• Konsultacje dyrekcji szkoły z Prezydium Rady Rodziców dotyczące organizacji nauczania 

zdalnego i rozwiązywania bieżących problemów. 

• Spotkania wychowawców klas z rodzicami dotyczące postępów w nauce, organizacji 

nauczania zdalnego oraz rozwiązywania bieżących problemów. 

 

Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie 

Wsparcie dla uczniów 

 

• Diagnoza stanu zaopatrzenia w urządzenia do uczestnictwa w zajęciach zdalnych oraz 

dostępu do Internetu. 

• Zaopatrzenie potrzebujących uczniów w laptopy. 

• Przeprowadzanie szkoleń związanych w zasadami korzystania ze sprzętu do zdalnego 

nauczania. 

• Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów dotyczących nauki zdalnej (zasady korzystania                        

z komunikatorów, stron z materiałami, e- podręcznikami i innymi zasobami). 

• Poinformowanie uczniów o możliwości uczestnictwa w lekcjach w budynku szkoły                                    

(w przypadku braku własnego sprzętu do nauki zdalnej).  



 

46 

• Umożliwienie uczniom (szczególnie maturzystom) udziału w konsultacjach 

przedmiotowych na terenie szkoły, możliwość korzystania  z biblioteki szkolnej. 

• Wsparcie psychologiczne dla uczniów – dyżur telefoniczny oraz dyżur online psychologa 

szkolnego. 

 

Wsparcie dla nauczycieli 

 

• Przeprowadzanie szkoleń dotyczących zasad korzystania ze sprzętu do zdalnego 

nauczania. 

• Diagnoza stanu zaopatrzenia w urządzenia do uczestnictwa w zajęciach zdalnych oraz 

dostępu do Internetu. 

• Zaopatrzenie w urządzenia (laptopy). 

• Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli dotyczących nauki zdalnej (zasady korzystania  

z komunikatorów, stron z materiałami, e-podręcznikami i innymi zasobami). Nauczyciele  

uczestniczyli w szkoleniach z zasad obsługi komunikatora Zoom, platformy Google Meet, 

Testportalu. 

• Przeprowadzenie szkoleń dotyczących bezpieczeństwa na lekcjach wychowania 

fizycznego podczas zajęć zdalnych.  

• Przeprowadzenie szkoleń dotyczących BHP oraz higieny w pracy z uczniem podczas 

pozostałych zajęć. Zwrócono uwagę na przestrzeganie czasu pracy z komputerem, 

nieprzeciążanie uczniów zadaniami przeznaczonymi do wykonania w domu. 

• Monitorowanie kształcenia na odległość m.in. w celu eliminowania pojawiających się 

trudności. 

 

 

 

 

 

Wsparcie dla rodziców 
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• Systematyczne przekazywanie informacji odnośnie sytuacji epidemicznej w szkole 

poprzez publikowanie zarządzeń, artykułów na stronie szkoły i w dzienniku 

elektronicznym. 

• Informowanie o zasadach komunikacji między rodzicami, wychowawcą i dyrektorem 

szkoły. 

 

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu 

Wsparcie dla wychowanków 

• Wsparcie udzielane wychowankom przez pedagoga i psychologa w sytuacjach trudnych 

związanych z pandemią. 

• Umożliwienie częstszych kontaktów z rodziną i znajomymi (telefon, Internet). 

• Prowadzenie zajęć nt. sytuacji epidemiologicznej oraz o zachowaniu środków ostrożności 

w związku z COVID-19. 

Wsparcie dla nauczycieli 

• Przeprowadzenie szkoleń dla całej kadry pracującej w ośrodku dotyczące zapobiegania 

COVID-19 oraz postępowania personelu w przypadku wystąpienia zakażenia. 

 

Wsparcie dla rodziców 

• Umożliwienie częstszych kontaktów rodziców z dziećmi przebywającymi w ośrodku 

(telefon, Internet). 

• Informowanie rodziców o bieżącej sytuacji epidemiologicznej w ośrodku. 

• Częstsze rozmowy wychowawców z rodzicami w sprawach wychowanków ze 

szczególnym naciskiem na stan zdrowia wychowanka i rodziny. 

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 

Wsparcie dla wychowanków  
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• Umożliwienie częstszych kontaktów z rodziną i znajomymi (telefon, Internet). 

• Wsparcie udzielane przez pedagoga i psychologa w sytuacjach trudnych związanych                  

z pandemią. 

• Prowadzenie zajęć nt. sytuacji epidemiologicznej oraz o zachowaniu środków ostrożności 

w związku z COVID-19. 

• Zwiększenie ilości indywidualnych rozmów pomiędzy wychowankami   a wychowawcami. 

• Zwiększenie oferty zajęć dodatkowych w trybie stacjonarnym. 

 

Wsparcie dla nauczycieli  

• Informowanie o sytuacji epidemiologicznej w ośrodku oraz obowiązujących zasadach. 

• Informowanie o organizowanych szkoleniach online oraz motywowanie do wzięcia                

w nich udziału. 

• Częstsze rozmowy kadry kierowniczej z pracownikami nt. sytuacji epidemiologicznej.    

        

Wsparcie dla rodziców 

• Umożliwienie częstszych kontaktów z wychowankami (telefon, Internet). 

• Informowanie rodziców o bieżącej sytuacji epidemiologicznej w ośrodku. 

• Częstsze rozmowy wychowawców z rodzicami w sprawach wychowanków                            

ze szczególnym naciskiem na stan zdrowia wychowanków i ich rodzin. 

 

 

 

XII. Kadra pedagogiczna oraz pracownicy administracji i obsługi 

 

1. Ogólna liczba nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 



 

49 

 

W szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego w roku 

szkolnym 2020/2021 zatrudnionych było 281 nauczycieli na 249,54 etatach oraz 121 

pracowników niepedagogicznych na 108,94 etatach (tabela nr 11).  

 

Tabela nr 11 - Dane dotyczące liczby pracowników w poszczególnych szkołach/placówkach Powiatu Kieleckiego 
w roku szkolnym 2020/2021 

Lp. Nazwa szkoły/placówki Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni 

w osobach w etatach w osobach w etatach 

1. Powiatowy Zespół Szkół  
w Bodzentynie 

15 13,15 5 5 

2. Powiatowy Zespół Szkół  
w Chęcinach 

48 39,11 11 11 

3. Powiatowy Zespół Szkół  
w Chmielniku 

46 41,48 22 19,19 

4. Powiatowy Zespół Szkół  
w Łopusznie 

67 60,57 16 15,75 

5. Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno − Pedagogiczna 
w Bodzentynie 

9 9,5 3 1,75 

6. Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno − Pedagogiczna 
w Chmielniku 

10 10 2 1,5 

7. Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno − Pedagogiczna 
w Piekoszowie 

12 11,5 3 2 

8. Powiatowy Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy  
w Podzamczu 

41 33,96 20 19,5 

9. Powiatowy Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy  
w Rembowie 

28 26,77 19 19 

10. Powiatowe Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe w Chęcinach 

5 3,5 20 14,25 

RAZEM 

 

281 

 

249,54 

 

121 

 

108,94 

 

2.  Liczba nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego 
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Liczba nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego w szkołach 

ponadgimnazjalnych i placówkach Powiatu Kieleckiego  przedstawiała się następująco (tabela           

nr 12): 

• nauczyciele dyplomowani –  141 osób, 

• nauczyciele mianowani –  48 osób,   

• nauczyciele kontraktowi – 67 osób,  

• nauczyciele stażyści – 21 osób, 

• bez stopnia – 4 osoby. 
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Tabela nr 12 - Liczba nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego w roku szkolnym 2020/2021 wg stopnia awansu zawodowego  

 
Źródło: dane przekazane przez szkoły/placówki 

                                             

Lp. Nazwa Szkoły 

Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego (osoby) 

 

  

Pensum   

Bez stopnia  Stażysta  Kontraktowy  Mianowany  Dyplomowany  

Pełny etat 
(liczba 

nauczycieli) 

Niepełny etat  
(liczba  

nauczycieli) 

Ogółem 

liczba 

nauczycieli 

1. Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie  − 1 4 2 8 11 4 15 

2. Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach  − 9 15 6 18 40 8 48 

3. Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku  − 1 10 5 30 33 13 46 

4. Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie  − 5 19 10 33 52 15 67 

5. 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Bodzentynie 
− − 2 1 6 9 − 9 

6. 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Chmielniku 
− − 1 − 9 10 − 10 

7. 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Piekoszowie 
− − 2 1 9 11 1 12 

8. 
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Podzamczu 
4 4 11 9 13 28 13 41 

9. 
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Rembowie 
− 1 3 12 12 26 2 28 

10. 
Powiatowe Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe w Chęcinach 
− − − 2 3 2 3 5 

 

RAZEM 

 

4 21 67 48 141 222 59 281 
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3. Awans zawodowy nauczycieli uzyskany w roku szkolnym 2020/2021 

 

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach Powiatu 

Kieleckiego to kadra systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje i uzyskująca wyższe stopnie 

awansu zawodowego.  

W roku szkolnym 2020/2021 wyższy stopień awansu zawodowego uzyskało                            

18  nauczycieli z powiatowych szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych.  

Stopień awansu zawodowego nauczyciela uzyskało: 

• nauczyciela kontraktowego – 10 osób 

• nauczyciela mianowanego – 7 osób 

• nauczyciela dyplomowanego – 1 osoba 

W minionym roku szkolnym, największą liczbę stopni awansu zawodowego uzyskali 

nauczyciele z Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. 

Tabela nr 13 - Uzyskane stopnie awansu zawodowego przez nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 

                                                                                                                      Źródło: dane przekazane przez szkoły i placówki      

    

Lp. Nazwa szkoły/ placówki 

Uzyskane stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 
2020/2021 

Nauczyciel 
kontraktowy 

Nauczyciel 
mianowany 

Nauczyciel 
dyplomowany 

RAZEM 

1. 
Powiatowy Zespół Szkół  
w Bodzentynie 
 

− 1 − 1 

2. 
Powiatowy Zespół Szkół  
w Chęcinach 
 

4 1 − 5 

3. 
Powiatowy Zespół Szkół  
w Chmielniku 
 

1 1 1 3 

4. 
Powiatowy Zespół Szkół  
w Łopusznie 
 

3 − − 3 

5. 
Powiatowy Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy  
w Podzamczu 

− 3 − 3 

6. 
Powiatowy Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy  
w Rembowie 

1 1 − 2 
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7. 

Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna  
w Bodzentynie 

1 − − 1 

8. 

Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna  
w Chmielniku 

− − − − 

9. 

Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna  
w Piekoszowie 

− − − − 

10. 
Powiatowe Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe 
w Chęcinach 

− − − − 

 
RAZEM 

 
10 7 1 18 

 

 

4. Konkursy na stanowiska kierownicze 

 

• Uchwałą Nr 209/245/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 11 sierpnia 2021 roku 

przedłużono powierzenie Pani Grażynie Bekier pełnienie obowiązków dyrektora 

Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie na okres od 1 września 2021 roku do dnia  

31 sierpnia 2022 roku. 

 

• Uchwałą Nr 203/207/2021 z dnia 7 lipca 2021 roku Zarząd Powiatu w Kielcach ogłosił 

konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku. W dniu  

17 sierpnia 2021 roku odbył się konkurs, w wyniku którego Komisja Konkursowa 

powołana uchwałą Nr 208/238/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia  

4 sierpnia 2021 roku wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu 

Szkół w Chmielniku – Pana Sławomira Wójcika. Zgodnie z Uchwałą Nr 210/258/2021 

Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 18 sierpnia 2021 roku zatwierdzony został konkurs na 

stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu szkół w Chmielniku.  
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Uchwałą Nr 211/269/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach w wyniku rozstrzygnięcia 

konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku 

powierzono Panu Sławomirowi Wójcikowi stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu 

Szkół w Chmielniku na okres od 1 września 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2026 roku. 

 

• Uchwałą Nr 210/259/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 18 sierpnia 2021 roku 

zatwierdzony został nierozstrzygnięty konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chmielniku przeprowadzony w dniu                

17 sierpnia 2021 roku przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Nr 208/239/2021 

Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 4 sierpnia 2021 roku. 

W myśl art. 63 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe stanowisko dyrektora szkoły lub placówki 

powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę. Z kolei z art. 63 ust. 12 w/w 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. Natomiast na podstawie art. 63 ust. 21 w/w ustawy stanowisko 

dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych 

przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż                 

1 rok szkolny. Świętokrzyski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar powierzenia 

stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chmielniku 

Pani Marcie Nowak. Pozytywną opinię wyraziła również Rada Pedagogiczna placówki. 

Stanowisko dyrektora powierzono na okres 1 roku szkolnego ze względu na złożony 

wniosek przez Panią Martę Nowak, w którym wystąpiła o powierzenie stanowiska 

dyrektora od dnia 01.09.2021 roku do 31.08.2022 roku z uwagi na nabycie przez nią  

praw emerytalnych. 

 

• Uchwałą Nr 210/260/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 18 sierpnia 2021 roku 

zatwierdzony został nierozstrzygnięty konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach przeprowadzony w dniu  
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17 sierpnia 2021 roku przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Nr 208/237/2021 

Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 4 sierpnia 2021 roku.   

W myśl art. 63 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe stanowisko dyrektora szkoły lub placówki 

powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę. Z kolei z art. 63 ust. 12 w/w 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. Natomiast na podstawie art. 63 ust. 21 w/w ustawy stanowisko 

dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych 

przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż                   

1 rok szkolny. Świętokrzyski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar powierzenia 

stanowiska dyrektora Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach 

panu Szymonowi Baumelowi. Pozytywną opinię wyraziła również Rada Pedagogiczna 

placówki. 

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. 

 

• 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. 
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XIII. Nadzór nad szkołami i placówkami oświatowymi 

 

           W roku szkolnym 2020/2021 w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Kielecki przeprowadzone zostały kontrole przez organ prowadzący, instytucje zewnętrzne oraz 

Kuratorium Oświaty w Kielcach w ramach nadzoru pedagogicznego. 

        

Tabela nr 14 - Kontrole przeprowadzone przez pracowników Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa 

Powiatowego w Kielcach w roku szkolnym 2020/2021 

Lp. 

 
Nazwa kontrolowanej 

placówki 

 

Typ 
kontroli 

Zakres kontroli 

 
 

Wynik kontroli 

1. Powiatowy Zespół Szkół  
w Bodzentynie 

 
planowa 

Kontrola prawidłowości danych w systemie 
informacji oświatowej – stan na dzień  
30 września 2020 roku oraz ich weryfikacja  
z dokumentacją szkoły 

W wyniku kontroli wydano zalecenia 
pokontrolne, dotyczące korekty danych           
w systemie informacji oświatowej w 
następujących kwestiach: 
- Należy dokonać korekty w systemie 
informacji oświatowej, polegającej na 
przypisaniu obowiązków każdemu 
nauczycielowi zgodnie z  ilością godzin 
przyznaną nauczycielowi, wynikającą z 
arkusza organizacji roku szkolnego 
2020/2021 oraz umową znajdującą się w 
aktach osobowych nauczyciela.   
- Należy dokonać korekty w systemie 
informacji oświatowej, polegającej na 
prawidłowym wpisaniu tygodniowego 
wymiaru zajęć wraz z poprawnym 
wpisaniem ilości godzin 
ponadwymiarowych zgodnie z ilością 
godzin wynikającą z arkusza organizacji 
roku szkolnego 2020/2021 oraz umową 
znajdującą się w aktach osobowych 
nauczyciela.   
Zalecenia zostały zrealizowane. 

2 Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna w 
Bodzentynie 
 

Planowa Kontrola prawidłowości danych w systemie 
informacji oświatowej – stan na dzień  
30 września 2020 roku oraz ich weryfikacja  
z dokumentacją poradni 

Nie wydano zaleceń 

3. Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna w 
Piekoszowie 
 

planowa Kontrola prawidłowości danych w systemie 
informacji oświatowej – stan na dzień  
30 września 2020 roku oraz ich weryfikacja  
z dokumentacją poradni 

Nie wydano zaleceń 

4. 
 

Powiatowy Zespół Szkół   
w Chęcinach 
 

planowa Kontrola prawidłowości danych w systemie 
informacji oświatowej – stan na dzień  
30 września 2020 roku oraz ich weryfikacja  
z dokumentacją szkoły 

W wyniku kontroli wydano zalecenia 
pokontrolne, dotyczące zweryfikowania  
w systemie informacji oświatowej danych 
dotyczących kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych.  
Zalecenia zostały zrealizowane. 

5. 
 

Powiatowe Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe  

planowa Kontrola prawidłowości danych w systemie 
informacji oświatowej – stan na dzień  

Nie wydano zaleceń 
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 w Chęcinach 
 

30 września 2020 roku oraz ich weryfikacja 
z dokumentacją schroniska 

6. 
 
 

Powiatowy Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy                 
w Rembowie 
 

planowa Kontrola prawidłowości danych w systemie 
informacji oświatowej – stan na dzień  
30 września 2020 roku oraz ich weryfikacja  
z dokumentacją ośrodka 

Nie wydano zaleceń 

7. 
 
 
 

Powiatowy Zespół Szkół   
w  Łopusznie 
 

planowa Kontrola prawidłowości danych w systemie 
informacji oświatowej – stan na dzień  
30 września 2020 roku oraz ich weryfikacja  
z dokumentacją szkoły 

W wyniku kontroli wydano zalecenia 
pokontrolne dotyczące dokonania korekty 
w SIO w związku z podaną błędną  liczbą 
godzin ponadwymiarowych nauczycieli, 
wynikających z umów o pracę na czas 
określony. 
Zalecenia zostały zrealizowane. 

8. 
 

Szkoła Podstawowa 
Specjalna Nr 1  w Wólce 
Kłuckiej 
 

planowa Kontrola prawidłowości danych w systemie 
informacji oświatowej – stan na dzień  
30 września 2020 roku oraz ich weryfikacja  
z dokumentacją szkoły 

Nie wydano zaleceń 

9. Powiatowy Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy                 
w Podzamczu 
 

Planowa Kontrola prawidłowości danych w systemie 
informacji oświatowej – stan na dzień  
30 września 2020 roku oraz ich weryfikacja  
z dokumentacją ośrodka 

W wyniku kontroli wydano zalecenia 
pokontrolne dotyczące dokonania korekty 
liczby wychowanków przebywających              
w ośrodku. 
Zalecenia zostały zrealizowane. 

10. 
 
 

Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Chmielniku 
 

planowa Kontrola prawidłowości danych w systemie 
informacji oświatowej – stan na dzień  
30 września 2020 roku oraz ich weryfikacja  
z dokumentacją poradni 
 

Nie wydano zaleceń 

11. Powiatowy Zespół Szkół   
w Chmielniku 
 

 
planowa 

Kontrola prawidłowości danych w systemie 
informacji oświatowej – stan na dzień 30 września 
2020 roku oraz ich weryfikacja z dokumentacją 
szkoły 

Nie wydano zaleceń 

12. Niepubliczne Szkolne  
Schronisko Młodzieżowe  
w Świętej Katarzynie 

planowa Kontrola prawidłowości danych w systemie 
informacji oświatowej – stan na dzień 30 września 
2020 roku oraz ich weryfikacja z dokumentacją 
schroniska 

Nie wydano zaleceń 

13. Dom Wczasów Dziecięcych 
„Gołoborze” w Rudkach 

planowa  Kontrola prawidłowości danych w systemie 
informacji oświatowej – stan na dzień 30 września 
2020 roku oraz ich weryfikacja z dokumentacją 
domu wczasów dziecięcych 

Nie wydano zaleceń 

14. Zespół Szkół Nr 8 w Nowej 
Słupi 

planowa  Kontrola prawidłowości danych w systemie 
informacji oświatowej – stan na dzień 30 września 
2020 roku oraz ich weryfikacja z dokumentacją 
szkoły 

W wyniku przeprowadzonej kontroli 
wydano zalecenie sprawdzania 
poprawności i kompletności wniosków                
o przyjęcie do szkoły; w Technikum Nr 6 
kilkanaście wniosków było 
niekompletnych (brak informacji nt. 
wybranego zawodu, semestru, brak 
podpisu). 

15. Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Chmielniku 

doraźna  Kontrola dotycząca dokonania oceny pracy 
dyrektora poradni  

Nie wydano zaleceń 

16. Powiatowy Zespół Szkół  
w Chmielniku 

doraźna  Kontrola dotycząca dokonania oceny pracy 
dyrektora poradni  

Nie wydano zaleceń 
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Tabela nr 15 -  Kontrole przeprowadzone przez inne jednostki w roku szkolnym 2020/2021 

                                                                                                                                                                                  źródło: dane uzyskane ze szkół i placówek  

 

Lp. 

 
Nazwa kontrolowanej 

placówki 
 

 
Nazwa jednostki 

kontrolującej 
 

Typ kontroli 

 
Zakres kontroli 

 

 
Wynik kontroli 

 
1. 

 
Powiatowy Zespół Szkół w 
Bodzentynie  
 

− 
 

− 
_ _ 

2. 
 
 

 

Powiatowy Zespół Szkół w 
Chęcinach 
 
 

Komisja Rewizyjna Rady 
Powiatu  w Kielcach planowa 

Kontrola  wydatków PZS 
w Chęcinach na 
następujące 
przedsięwzięcia:  
- modernizacja stołówki z 
zapleczem  
- ogrodzenie szkoły 
 
 
 
 
 

Zalecenia pokontrolne: 
- wzmożenie nadzoru 
 nad przebiegiem procesu udzielania 
zamówień publicznych  poprzez 
dokonywanie każdorazowo oceny 
prawidłowości sporządzonej 
dokumentacji, zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych 
- Zwiększenie wiedzy pracowników 
na temat dostępnych instrumentów 
prawnych umożliwiających 
uwzględnienie w zamówieniach 
publicznych aspektów społecznych 
oraz prawidłowego nadzoru i 
kontroli nad realizacją umów 
zawartych  
z wykonawcami, w części dotyczącej 
zastosowania klauzuli społecznej 
- Poprawne szacowanie wartości 
przedmiotu zamówienia  
 

 
3. 

 
Powiatowy Zespół Szkół w 
Chmielniku 

Kuratorium Oświaty w 

Kielcach 
doraźna 

Kontrola w zakresie oceny 

pracy dyrektora szkoły. 

Ocena pracy dyrektora - ocena  

wyróżniająca   

4. 
 

 

 
Powiatowy Zespół Szkół w 
Łopusznie 
 
 
 

Departament Kontroli 
RPO, Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Świętokrzyskiego 

 

doraźna 

Zgodność projektu z 
umową o dofinansowanie 
procedury zamówień 
publicznych, weryfikacja 
zgodności dokumentacji z 
wnioskiem aplikacyjnym, 
plonem przedsięwzięcia, 
weryfikacja poziomu 
wskaźników 
zamieszczonych we 
wniosku aplikacyjnym na 
podstawie dokumentów 
źródłowych, zakres 
działań informacyjnych i 
promocyjnych 

Nie wydano zaleceń 

 

 

Izba Skarbowa Kielce 

 

doraźna 

Procedury udzielania 
zamówień publicznych, 
dysponowanie środkami 
publicznymi w latach 
2018-2020, ewidencja 
księgowa, majątek trwały, 
oględziny oraz analiza 
zakupionych środków 
trwałych, inwestycje 

Nie wydano zaleceń 
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Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny  
w Kielcach 

doraźna 

Kontrola kuchni oraz 

budynku szkoły 

Nie wydano zaleceń 

Kuratorium Oświaty  

w Kielcach 
doraźna 

Kierowanie działalnością 
szkoły w zakresie 
zatrudniania nauczycieli, 
przydzielania godzin dla 
nauczycieli,  dydaktyki, 
wychowania i opieki, 
doskonalenie zawodowe 
nauczycieli 

Nie wydano zaleceń 

5. 

 
Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno − 
Pedagogiczna                            
w Bodzentynie 

− − − 

 
 

− 

6. 
 

Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno − 
Pedagogiczna                      
w Chmielniku 

Kuratorium Oświaty  
w Kielcach 

doraźna 

Kontrola dotycząca oceny 
pracy dyrektora 
Powiatowej poradni 
Psychologiczno- 
Pedagogicznej                      
w Chmielniku 

Ocena pracy dyrektora - ocena  
wyróżniająca   

7. 

Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno − 
Pedagogiczna                          
w Piekoszowie 

− − − 

 
− 

8.  

Powiatowe Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe                         
w Chęcinach Filia Nr 3 w 
Mąchocicach Scholasterii 

Świętokrzyski 

Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny               

w Kielcach 

Kontrola 
kompleksowa 

Kontrola z oceną stanu 
sanitarnego szkolnego 
schroniska 
młodzieżowego 

Stwierdzono nieprawidłowości 
w zakresie: 
- zniszczone, zakurzone, brudne 
ściany i sufity w pokojach 
mieszkalnych,  
- zniszczone, zużyte, stare meble 
(szafki nocne, tapczany, materace, 
szafy – zepsute zawiasy, zużyte 
poszycie tapicerki) w pokojach 
mieszkalnych.   
Termin wykonania zaleceń do dnia 
15 grudnia 2021 roku.  
Placówka jest w trakcie usuwania 
wskazanych w kontroli 
nieprawidłowości 

 
Powiatowe Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe                         
w Chęcinach 

Świętokrzyski 

Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny               

w Kielcach 

Kontrola 
kompleksowa 

Kontrola z oceną stanu 
sanitarnego szkolnego 
schroniska 
młodzieżowego 

Stwierdzono nieprawidłowości                
w zakresie: 
- miejscami zniszczone z 
pęknięciami, odpryskami farby i 
tynku ściany na wysokości lamperii i 
sufit w korytarzu, 
- zniszczone, z dużymi ubytkami i 
odpryskami farby drzwi oraz futryny 
do kabiny ustępowych w 
sanitariatach, 
- zniszczone, miejscami z 
pęknięciami, odpryskami farby, 
zapuchnięciami ściany i sufity w 
natryskach. 
Termin wykonania zaleceń do dnia 
15 grudnia 2021 roku. 
Placówka jest w trakcie usuwania 
wskazanych w kontroli 
nieprawidłowości. 
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9. 
 
 
 
 
 
 
 

Powiatowy Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy                        
w Podzamczu 
 

Sędzia Sądu Rejonowego  

w Kielcach 
kontrola 

okresowa  

Kontrola w sprawie 

szczegółowego sposobu, 

zakresu i trybu 

sprawowania nadzoru 

nad wykonaniem 

orzeczeń w sprawach 

nieletnich za okres 1 lipca 

2020 r. do 30 grudnia 

2020 r. 

Z uwagi na wprowadzone 

obostrzenia z powodu pandemii 

koronawirusa kontrola została 

przeprowadzona zdalnie. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Sędzia Sądu Rejonowego  

w Kielcach 
Kontrola 

okresowa 

Kontrola w sprawie 

szczegółowego sposobu, 

zakresu i trybu 

sprawowania nadzoru 

nad wykonaniem 

orzeczeń w sprawach 

nieletnich za okres  

31 grudnia 2020 r. do  

22 czerwca 2021 r. 

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości  

 
 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Powiatowy Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy                 
w Rembowie 
 

Sędzia Sądu Rejonowego 

w Kielcach 

 

Kontrola 
okresowa 

Kontrola w sprawie 
szczegółowego sposobu, 
zakresu i trybu 
sprawowania nadzoru 
nad wykonaniem 
orzeczeń w sprawach 
nieletnich za okres 1 lipca 
2020 r. do 30 grudnia 
2020 r. 

Z uwagi na wprowadzone 

obostrzenia z powodu pandemii 

koronawirusa kontrola została 

przeprowadzona zdalnie. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Sędzia Sądu Rejonowego                       

w Kielcach 
Kontrola 

okresowa 

Kontrola w sprawie 
szczegółowego sposobu, 
zakresu i trybu 
sprawowania nadzoru 
nad wykonaniem 
orzeczeń w sprawach 
nieletnich za okres  
31 grudnia 2020 r. do  
22 czerwca 2021 r. 
 

Nie stwierdzono nieprawidłowości  

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

XIV.   Finansowanie oświaty 

 

1. Źródła finansowania oświaty 

 

Na wydatki oświatowe ogółem składają się koszty utrzymania szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Kielecki, w tym również związane z remontami  

i inwestycjami, koszty dotacji przekazywanych jednostkom oświatowym wpisanym do 

ewidencji prowadzonej przez Powiat. 

Niezmiennie co roku największym źródłem finansowania zadań oświatowych jest 

część oświatowa subwencji ogólnej, jednak ogólna kwota wydatków na edukację to 

również środki własne Powiatu, a także zewnętrzne źródła finansowania tj. dotacje w tym                           

z programów rządowych, projektów unijnych oraz pozyskiwane w ramach rezerwy 

subwencji oświatowej. Pozyskiwane środki zewnętrzne wzbogacają zakres zadań 

oświatowych realizowanych przez Powiat powodując, że oferta edukacyjna Powiatu jest 

bardziej atrakcyjna. 

 

➢ Subwencja oświatowa na rok 2020 wyniosła 28 747 863 zł  

➢ wydatki szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kielecki − 34 452 363,94 zł  

 

➢ Struktura wydatków szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kielecki przedstawia 

się następująco: 

•   wynagrodzenia i naliczane od nich składki - 25 703 151,08 zł - 74,60% 

• wydatki statutowe - 7 604 251,71 zł - 22,07% 

• świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 144 961,15 zł - 3,32 % 
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➢ Wydatki bieżące - 32 971 703,12 zł – 95,70 % 

➢ Wydatki inwestycyjne - 1 480 660,82 zł – 4,30 % 

 

 

 

 

wynagrodzenia      
i składki

75%

świadczenia na rzecz 

osób fizycznych

3%

wydatki 
statutowe

22%

Wydatki szkół i placówek Powiatu 
Kieleckiego w 2020 roku

zł0,00

zł5 000 000,00

zł10 000 000,00

zł15 000 000,00

zł20 000 000,00

zł25 000 000,00

zł30 000 000,00

zł35 000 000,00

wydatki bieżące wydatki inwestycyjne

wydatki bieżące i inwestycyjne
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Tabela nr 16 - Wydatki poszczególnych jednostek w roku 2020 i planowane na 2021 rok   
 

Jednostka rok subwencja dochody wydatki  
różnica  
(środki powiatu) 

Powiatowy Zespół Szkół 
w Bodzentynie 

2020 880 941,32 40 258,28 1 719 406,58 -798 206,98 

2021 1 045 873,89 24 200,00 1 827 900,00 -757 826,11 

Powiatowy Zespół Szkół 
w Chęcinach 

2020 3 055 200,71 202 523,22 5 887 942,04 -2 630 218,11 

2021 3 943 872,76 397 850,00 5 461 470,00 -1 119 747,24 

Powiatowy Zespół Szkół 
w Chmielniku 

2020 3 749 920,06 40 212,82 5 378 670,30 -1 588 537,42 

2021 4 144 018,71 30 184,00 6 496 530,00 -2 322 327,29 

Powiatowy Zespół Szkół 
w Łopusznie 

2020 5 653 219,61 63 812,89 6 636 768,10 -919 735,60 

2021 6 426 469,05 140 200,00 9 374 517,00 -2 807 847,95 

Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna w 
Bodzentynie, 
Chmielniku, 
Piekoszowie 

2020 3 892 388,73 42 3 398 089,32 494 341,41 

2021 4 060 280,66 0 3 577 642,00 482 638,66 

Powiatowy 
Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy                     
w Podzamczu 

2020 4 063 841,08 236 526,84 5 313 699,01 -1 013 331,09 

2021 3 722 197,39 203 000,00 5 926 050,00 -2 000 852,61 

Powiatowy 
Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy                            
w Rembowie 

2020 2 415 205,21 98 096,54 4 507 590,75 -1 994 289,00 

2021 1 520 961,42 81 000,00 4 994 800,00 -3 392 838,58 

Powiatowe Szkolne 
Schronisko 
Młodzieżowe                       
w Chęcinach 

2020 560 426,34 170 594,43 1 610 197,84 -879 177,07 

2021 580 129,55 422 500,00 1 529 279,00 -526 649,45 

Razem 

2020   
  

34 452 363,94   

2021 39 188 188,00   
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                Tabela nr 17  - Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki w 2020 r. 

Lp. 
Stopnie awansu 

zawodowego 

Wskaźniki 
określone w 
art. 30 ust. 3 

Karty 
Nauczyciela 

Średnie  wynagrodzenie  

Średnioroczna liczba etatów 
ustalana dla okresów 

obowiązywania poszczególnych 
kwot bazowych  

Suma iloczynów 
średniorocznej liczby 

etatów i średnich 
wynagrodzeń,  

o których mowa w art. 30 
ust. 3 Karty Nauczyciela, 
ustalonych dla okresów 

obowiązywania 
poszczególnych kwot 

bazowych 

 

 

 

Wydatki poniesione  

w roku na 

wynagrodzenia                  

w składnikach 

wskazanych w art. 30 

ust.1 Karty Nauczyciela 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kwota różnicy od dnia  
1 stycznia  

do dnia  
31 sierpnia  

od dnia  
1 września  

do dnia  
31 grudnia  

od dnia  
1 stycznia  

do dnia  
31 sierpnia  

od dnia  
1 września  

do dnia  
31 grudnia  

(kol. 3 x B1) (kol. 3 x B2) 
n x (kol. 4 x kol. 6) + (12-

n) x (kol. 5 x kol. 7) 

(kol. 9 – kol. 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 nauczyciel stażysta 100% 3 337,55 3 537,80 28,75  18,66  1 031 697,89  
 

1 107 325,07 

 

75 627,18 

2 nauczyciel kontraktowy 111% 3 704,68 3 926,96 43,54  57,43  2 192 515,39  
 

2 558 576,95 

 
366 061,56 

3 nauczyciel mianowany 144% 4 806,07 5 094,43 41,14  40,71  2 411 350,74  
 

2 680 532,46 

 
269 181,72 

 

4 nauczyciel dyplomowany 184% 6 141,09 6 509,55 121,96  127,00  9 298 590,09  
 

9 861 934,39 
 

563 344,30 
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2. Dotacje  

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 zostały przekazane dotacje dla niepublicznych szkół  

i placówek w wysokości  2 529 027,22 zł w tym  dla: 

• Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świętej Katarzynie: 

6 679,20 zł (IX-XII 2020),  

13 825,76 zł  (I-VIII 2021),  

• Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 w Wólce Kłuckiej − Akademicka Fundacja Staropolska 

w Kielcach: 

64 255,28 zł  (IX-XII 2020),   

161 470,72 zł  (I-VIII 2021),  

• Dom Wczasów Dziecięcych „Gołoborze” w Rudkach: 

227 734,19 zł  (IX-XII 2020),  

2 055 061,47 zł  (I-VIII 2021),  

 

Przekazana dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną − CKU 

„PATRONUS w roku szkolnym 2020-2021 -  w kwocie 1 129 188, 82  zł 

- Technikum nr 6 w Nowej Słupi 

274 695,27 zł (IX-XII 2020),  

544 276,09 zł  (I-VIII 2021),  

-Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nowej Słupi 

168 480,30 zł (IX-XII 2020),  

141 737,16 zł  (I-VIII 2021),  

 

 

W 2020 roku została zakończona przeprowadzona przez Zespół Kontroli Starostwa 

Powiatowego w Kielcach, kontrola problemowa w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji 

udzielonych w 2016 roku, 2017 roku, oraz w I kwartale 2018 roku z budżetu Powiatu Kieleckiego 

dla szkół:  
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1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grzymałkowie  

2. Policealnej Szkole Zawodowej dla Dorosłych w Grzymałkowie  

3. Technikum Nr 6 w Nowej Słupi, 

4. Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Nowej Słupi, 

5. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowej Słupi 

prowadzonych przez Piotra Pająka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Centrum 

Kształcenia Ustawicznego „PATRONUS" Piotr Pająk z siedzibą w Warszawie.  

W wyniku stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, oraz niezrealizowania przez 

Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus” Piotr Pająk  wniosków pokontrolnych Starosty 

Kieleckiego wobec organu dotowanego - Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus” Piotr 

Pająk, zostały  wszczęte postępowania administracyjne w celu wydania decyzji, określających 

kwoty dotacji oświatowej podlegającej zwrotowi za rok 2016 oraz rok 2017. 

 

3. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe 

 

Powiat Kielecki otrzymał dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych 

przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne  

w wysokości 10 598,92 zł. zgodnie z art.54 ust. 1, art. 55 ust. 3 oraz art.69 ust.1 ustawy z dnia  

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 roku poz. 2029  

z późn. zm.) 
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Tabela nr 18 – dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

 

L.p. Jednostka otrzymująca dotację Kwota 
przyznana 

Kwota 
wykorzystana 

Zwrot środków  

1.  Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Rembowie 

4 921,00 4 915,50 5,50 

2.  Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Wólce 
Kłuckiej 

1 779,81 1 779,81 0,00 

3.  Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek  
Wychowawczy w Podzamczu 

3 812,00 3 809,48 2,52 

4.  Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 86,11 86,00 0,11 

Łączny zwrot środków do  Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 8,13 

 

 

 4. Rządowy Program „Szkolny Klub Sportowy” 

 

W dniu 24 lutego 2021 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojewódzkim 

Szkolnym Związkiem Sportowym z siedzibą w Kielcach, który jest operatorem wojewódzkim 

Program „Szkolny Klub Sportowy” w 2021 roku a Powiatem Kieleckim. Celem programu „SKS” 

jest organizacja i prowadzenie systematycznych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych  

dla  dzieci i młodzieży z danej szkoły przez nauczyciela w-f z tej szkoły. 

 

Tabela nr 19 - Wykaz jednostek oświatowych, które przystąpiły do programu „Szkolny Klub Sportowy” 

L.p. Szkoła Ilość grup Kwota 

1. Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie 1 400,00   

2. Powiatowy Zespół Szkół  w Chęcinach 1 400,00   

3. Powiatowy Zespół Szkół w Łopuszno 2 800,00   

4. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu 1 400,00   

5. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 1 400,00   

Łącznie 6 2 400 zł 
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5.  Program „Aktywna tablica” 

W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” do szkół prowadzonych przez Powiat 

Kielecki zakupione zostały materiały dydaktyczne. Na ten cel powiat pozyskał 168000 zł 

natomiast wkład finansowy powiatu ze środków własnych wynosił 40308,33 zł.  

           „Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno − komunikacyjnych. Do programu przystąpiły 

wszystkie szkoły oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Kielecki. Zakupione zostały laptopy, interaktywne monitory dotykowe, projektory, 

głośniki oraz tablice interaktywne. 

Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych do 

naszych szkół w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”: 

• Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Szermentowskiego w Powiatowym Zespole Szkół 

w Bodzentynie − 2 tablice interaktywne z projektorem ultraogniskowym; 

• Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół  

• w Chęcinach − 3 projektory, 5 głośników oraz 1 interaktywny monitor dotykowy;    

• Technikum im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach −                  

3 projektory, 5 głośników oraz 1 interaktywny monitor dotykowy; 

• Branżowa Szkoła I Stopnia im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół            

w Chęcinach  − 7 laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku                           

i głosu udostępnionego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za 

pośrednictwem transmisji audiowizualnej oraz dźwięku;    

• Liceum Ogólnokształcące im. Adolfa Dygasińskiego w Powiatowym Zespole Szkół  

w Chmielniku − 4 laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku  

i głosu udostępnionego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za 

pośrednictwem transmisji audiowizualnej oraz 1 interaktywny monitor dotykowy;    

• Branżowa Szkoła I Stopnia w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku − 4 laptopy wraz 

ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego przez 

ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji 

audiowizualnej oraz dźwięku oraz 1 interaktywny monitor dotykowy;        
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• Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku − 4 laptopy wraz ze sprzętem 

umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego przez ucznia lub 

nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej oraz 

dźwięku oraz 1 interaktywny monitor dotykowy;           

• Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Karola Wojtyły w Powiatowym Zespole Szkół w 

Łopusznie − 10 laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku      

i  głosu udostępnionego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za 

pośrednictwem transmisji audiowizualnej; 

• Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie − 10 laptopów wraz ze sprzętem 

umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego przez ucznia lub 

nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej;             

• Branżowa Szkoła I Stopnia w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie − 10 laptopów 

wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego 

przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji 

audiowizualnej;                         

• Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Podzamczu − 6 laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym 

przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego przez ucznia lub nauczyciela                     

w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, 1 projektor oraz                

2 głośniki; 

• Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rembowie − 3 interaktywne monitory dotykowe. 

Powiat Kielecki dokonał rozliczenia dotacji w ramach rządowego programu „Aktywna 

tablica” za 2020 rok. Kompletna dokumentacja została przekazana do Kuratorium Oświaty             

w Kielcach. 
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6. Środki przekazane na doskonalenie nauczycieli 

 

Zgodnie z art.  70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela środki na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się 

środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń 

branżowych w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W roku budżetowym 2020 na realizację tych zadań 

zabezpieczono kwotę w wysokości 126 852 zł. Środki te zostały wyodrębnione w Uchwale                

Nr XVI/125/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Kieleckiego na 2020 rok. 

 Na podstawie ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia                  

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, Zarząd Powiatu zatwierdził Uchwałę Nr 87/21/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku             

w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez placówki 

doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zdania statutowe obejmują 

doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kielecki. 

  

Wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2020 roku przedstawia 

następująca tabela: 

Tabela nr 20  – Wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2020 r. 
źródło: dane Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

Lp. Nazwa placówki 

Wykonanie w zł na 

doskonalenie i dokształcanie 

nauczycieli w szkołach 

i placówkach Powiatu 

Kieleckiego 

1. Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie 7 763,00 

2. Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach 3 418,00 
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3. Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku 5 458,80 

4. Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie 4 988,00 

5. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu 

 

Podzamczu 

2 197,16 

6. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 4 000,00 

RAZEM W SZKOŁACH I MOW-ach: 27 824,96 

1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie 6 918,00 

2. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku 5 860,00 

3. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie 5 485,00 

4. Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach 0,00 

RAZEM W PORADNIACH I PSSM: 18 263,00 

RAZEM WE WSZYSTKICH TYPACH PLACÓWEK: 

 

46 087,96 

 

 

W roku 2021 plan finansowy na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przewiduje 

kwotę 144 436 zł zgodnie z Uchwałą Nr 173/28/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia                                              

27 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego  nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych 

przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania 

statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na 

które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Kielecki. 

Do dnia 31 sierpnia 2021 roku szkoły i placówki oświatowe Powiatu Kieleckiego na 

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykorzystały kwotę 16 765,50 zł.  
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7. Środki przekazane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

Kalkulacja kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2020                         

w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego otrzymana z Ministerstwa Edukacji 

Narodowej w Warszawie wynosiła 7 575 822 zł, a Powiat Kielecki na realizację w/w zadań 

wydatkował kwotę 10 025 049,55 zł.  

Tabela nr 21 - Wysokość wydatków poniesionych w poszczególnych szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat 

kielecki w roku budżetowym 2020 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży 

Nazwa jednostki  

Kwota w zł 

PZS w Bodzentynie  

25 064,96 

PZS w Chęcinach  

55 763,72 

PZS w Chmielniku  

66 787,74 

PZS w Łopusznie  

56 143,37 

PMOW w Podzamczu  

5 313 699,01 

PMOW w Rembowie  

4 507 590,75 

 

Na rok budżetowy 2021 kalkulacja kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 

realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  

i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego wynosi 6 487 457 zł. 

Natomiast planowane wydatki na kształcenie wskazanych uczniów w szkołach i placówkach, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat kielecki na dzień 31 sierpnia 2021 roku stanowią 

kwotę 10 611 435 zł.  
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XV.  Warunki kształcenia w szkołach i placówkach  

 

1. Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 

 

W trosce o uczniów, o jakość kształcenia, Powiat Kielecki każdego roku znaczną część 

środków finansowych przeznacza na doposażenie szkół i placówek w nowoczesny, 

specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.  

W roku szkolnym 2020/2021 na zakup materiałów dydaktycznych, naukowych i książek 

wydano 446 210 zł. Sposób wydatkowania przedmiotowych środków przez szkoły i placówki 

przedstawia tabela zamieszczona poniżej. 

 

Tabela nr 22 -  Zakup materiałów dydaktycznych, naukowych i książek 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. 

 

 

OGÓŁEM  

 

21 506 zł  
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2. 

 

 

Powiatowy Zespół Szkół 

w Chęcinach 

 
projektory, laptopy, monitory, 
sprzęt na zajęcia W-F 
 
 

 

OGÓŁEM 55 948 zł 

3. 

 

 

 

Powiatowy Zespół Szkół  

w Chmielniku 

  

gry, filmy, książki, projektory, 
zestaw kluczy  

 

OGÓŁEM 

 

 

     80 886 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) 

 

 

OGÓŁEM 

 

109 797 
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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 

      

 

 

OGÓŁEM  

 

24 367 zł  
   

   

 

6. 

  

 

 

 

Powiatowa Poradnia  

Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Chmielniku 

 

 

  

- zestawy pomocy dydaktycznych 

dla poradni pedagogicznej 

- zestawy pomocy dydaktycznych 

dla poradni logopedycznej 

- zestawy pomocy dydaktycznych 

dla poradni sensorycznej 

- zestawy pomocy dydaktycznych 

dla poradni psychologicznej 

 

 

OGÓŁEM 64 077 zł 

 

7. 

 

Powiatowa Poradnia  

Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Piekoszowie 

pomoce logopedyczne do pracy                

z dziećmi 

 

 

 

OGÓŁEM  

 

1499 zł  

8.  
Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe  

w Chęcinach 

 

− 

 

 

− 

 

OGÓŁEM 

 

 

− 

9. 

 

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy     

w Podzamczu 

Materiały naukowe, dydaktyczne  

i książki 

46 164 zł 

10. 

 

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy     

w Rembowie 

Materiały naukowe, dydaktyczne  

i książki 

41 966 zł 

 

RAZEM  
446 210 zł 

 

 

 

 

2. Wykonane prace remontowo − budowlane 
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Ponadto, w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach i placówkach przeprowadzono różnego 

rodzaju remonty i inwestycje. 

Tabela nr 23 -  Wykonane prace remontowo – budowlane 

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                                   

         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 



 

77 

w pomieszczeniu pracowni i pomieszczeniu socjalnym 

 

OGÓŁEM 140 198,62 zł 

4. 

 

Powiatowy Zespół Szkół  

w Łopusznie 

 

Remont dachu na budynku pałacu. 
 

 

16 000 zł 
 

OGÓŁEM 
 

16 000 zł 
 

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 
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XVI. Projekty realizowane przez szkoły i placówki oświatowe  

     Powiatu Kieleckiego w roku szkolnym 2020/2021 

 

1) Nazwa projektu: „Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach na drodze do 

sukcesu w karierze zawodowej” 

     Szkoła realizująca projekt: Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach 

 

Rozpoczęcie realizacji projektu:  01.09.2020  

Zakończenie projektu:  31.08.2021 

Wartość całkowita projektu:  54 603,00 Euro 

Beneficjenci projektu: 30 uczniów klas III i IV technikum Powiatowego Zespołu Szkół                     

w Chęcinach 

Uczniowie kształcący się w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik urządzeń i 

energii odnawialnej     

  

Cele projektu: 

• Zwiększenie wiedzy i rozwój umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego  

i językowego (lepsze wyniki w nauce, uzyskanie wyższych wyników na egzaminach 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz egzaminie maturalnym z języka 

angielskiego); 

• Rozwijanie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych w zakresie 

funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw i zakładów pracy za granicą; 

• Zwiększenie szans na podjęcie pracy po zakończeniu szkoły − zaistnienie  

na lokalnym, regionalnym i europejskim rynku pracy, uatrakcyjnienie swojej kandydatury 

na pracownika lokalnych firm, przedsiębiorstw i zakładów; 

• Wymiana doświadczeń (transfer innowacyjnych narzędzi i metod) zawodowych  

z pracownikami placówek, w których odbywa się praktyka; 

• Przełamywanie barier kulturowych, budowanie postawy otwartości na świat; 
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• Kształtowanie postawy świadomego Europejczyka; 

• Zwiększenie motywacji do wielopłaszczyznowego rozwoju zarówno zawodowego  

jak i osobistego; 

• Lepsze dopasowanie absolwentów szkół technicznych do dzisiejszego rynku pracy                      

w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. 

 

2) Tytuł projektu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów pierwszy krok do kariery” 

 

Szkoła realizująca projekt: Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie 

Rozpoczęcie realizacji projektu:  01.09.2019 r. 

Zakończenie projektu:  28.02.2021 r. 

Wartość całkowita projektu:  177 992 zł 

 

Beneficjenci: uczniowie klas II − IV liceum i technikum Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie   

Miejsce realizacji zadań:  Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie oraz miejscowość Soleczniki na 

Litwie 

Opis projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności                    

i kompetencji w zakresie IT oraz języka angielskiego. W trakcie  realizacji ma odbyć się dla każdej 

grupy wyjazd, który obejmować będzie 5 dni zajęć merytorycznych. Uczniowie  będą realizować 

zajęcia wspólnie z ich rówieśnikami z Litwy. Efektem tych działań ma być nawiązanie szerszej 

współpracy i wymiany, która ma się przyczynić do realizacji kolejnych działań o charakterze 

międzynarodowym pomiędzy obydwoma krajami, w szczególności pomiędzy współpracującymi 

szkołami. 
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3) Tytuł projektu: „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” 

 

       Szkoły realizujące projekt:  

• Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu 

• 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 146 uczniów/wychowanków Powiatowych Zespołów Szkół 

w Chęcinach, Chmielniku i Łopusznie oraz Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Podzamczu. 

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

praktycznej nauki zawodu. 

• Doposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. 
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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; 
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4) 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. 

 

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; 
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− 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; 

 − 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; 
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− 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; 

− 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; 
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− 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 

 

 

5) Tytuł projektu: „Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie” 

 

       Szkoła realizująca projekt:  

• Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku 

 

Okres realizacji projektu: 03.11.2019  − 01.11.2022  

Wartość całkowita projektu: 451 113,11 zł 

Beneficjenci projektu: 40 uczniów technikum (kierunki kształcenia: technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych i technik informatyk) 

Cel projektu:  

Głównym celem projektu jest przygotowanie uczniów do warunków i standardów jakie 

panują na europejskim rynku pracy. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z organizacją i techniką 

pracy przedsiębiorstw gastronomicznych, informatycznych i samochodowych a także rozwijać 

swoje umiejętności i kompetencje zawodowe. Ponadto, uczniowie biorący udział w projekcie 

będą mogli doskonalić swoje umiejętności językowe. Potwierdzeniem zdobytych umiejętności 

będzie dokument Europass – Mobilność.  

Do umowy finansowej podpisano aneks wydłużający okres realizacji projektu o kolejne                             

12 miesięcy ze względu na COVID-19. 
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6) 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: 105 452,00 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 będzie 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                           

POWER (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.   
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Uczestnikami projektu będzie 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, 

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. 

 

 

 

 

 

 


