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Wprowadzenie 

 

 Gwarantowane w Konstytucji prawo do edukacji jest jednym z podstawowych 

praw człowieka, warunkującym korzystanie z innych, w szczególności prawa do 

świadomego i aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, a sam proces 

kształtowania kapitału ludzkiego zaczyna się już w momencie narodzin i trwa 

praktycznie przez całe życie. Nie ulega jednak wątpliwości, że edukacja szkolna            

w największym stopniu wpływa na jego rozwój.  

 Dobrze funkcjonujący system edukacji pociąga za sobą określone skutki 

gospodarcze, czyli spełnia funkcję ekonomiczną. Zapoznaje uczących się z nowymi 

technologiami pracy i nową organizacją pracy, kształtując nawyki w tym zakresie            

i umacniając dobrą organizację działalności w określonym kierunku, przyczynia się do 

lepszej wydajności pracy ludzi zatrudnionych na danym odcinku. Od poziomu edukacji 

zależy jakość przyszłych kadr pracowniczych, a kategoria ta to jeden z podstawowych 

czynników dobrej pracy i jej wysokiej efektywności. Przez rozpowszechnienie wiedzy   

o postępie technicznym i technologicznym oświata, zarówno dla młodzieży, jak i dla 

dorosłych, zwiększa popyt na nowe urządzenia techniczne, co ma również pośrednio 

określone następstwa ekonomiczne. Ucząc racjonalnych metod pracy, oświata 

przyczynia się do zmniejszenia wypadkowości na stanowiskach pracy, powoduje 

racjonalniejsze gospodarowanie surowcami i zasobami energii, co ma następstwa 

ekonomiczne. 

 Konieczność opracowania Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół wynika 

właśnie z potrzeby ukierunkowania przyszłych działań zmierzających do podniesienia 

jakości oferty edukacyjnej, co przełoży się na zwiększenie szans uczniów na osiągnięcie 

sukcesu zawodowego i w ostatecznym rozrachunku poprawi jakość życia wszystkich 

mieszkańców gminy.  

 Opracowanie niniejszego Planu służyć ma określeniu wizji oraz kierunków 

działań do dalszego rozwoju placówek szkolnych i przedszkolnych z terenu gminy 

Bogoria. Wskazać ma również inwestycje niezbędne do zrealizowania w celu 

zapewnienia możliwie najlepszego poziomu kształcenia dzieci i młodzieży, cechującego 

się efektywnością oraz kompleksowością.  

 W Polsce wypracowany podział kompetencji w sferze zarządzania państwa, 

nakłada na samorządy gminne zadania związane z prowadzeniem edukacji na poziomie 



4 
 

przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym. Do obowiązków każdej gminy w tym 

zakresie należy m.in.: 

• zapewnienie właściwych warunków działalności edukacyjnej, wychowawczej               

i opiekuńczej placówek oświatowych; 

• prowadzenie remontów i działań inwestycyjnych; 

• wyposażanie placówek w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów 

nauczania i innych celów strategicznych. 

Dostosowanie sieci szkół do zmieniającej się liczby dzieci, dopasowanie 

infrastruktury oświatowej do potrzeb uczniów i obowiązujących standardów, a także 

dbałość o stałe podnoszenie poziomu nauczania powinny być priorytetem dla każdego 

samorządu. Dlatego został opracowany Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół, który  

stanowi podstawę do prowadzenia polityki oświatowej w perspektywie najbliższych lat. 

Dokument ten nie ma charakteru zamkniętego, dlatego należy założyć, że w przypadku 

pojawienia się czynników wewnętrznych jaki zewnętrznych mających wpływ na system 

oświaty w Gminie będzie konieczna jego aktualizacja.  

W ramach przygotowania powyższego opracowania: 

 

• wykonano diagnozę stanu istniejącego na podstawie materiałów zawierających 

charakterystykę szkół (środowisko lokalne i strukturę organizacyjną, strukturę uczniów, 

kadrę, warunki edukacyjne, lokalowe, analizę poziomu edukacji); 

 

• określono potrzeby w powyższym zakresie; 

 

• określono kierunki rozwojowe szkół; 

 

• dobrano odpowiednie wskaźniki oraz sposoby ich monitoringu. 

 

Plan został przygotowany przy współpracy dyrektorów wszystkich placówek 

oświatowych, którzy przygotowali dane niezbędne do opracowania niniejszego 

dokumentu. 
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I. Charakterystyka Gminy Bogoria 

 

Gmina Bogoria leży w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego,  

w powiecie staszowskim.  

 

Graniczy z czteroma gminami:  

• od północy z gminą Iwaniska, 

• od wschodu z gminą Klimontów, 

• od południa z gminą Staszów, 

• od zachodu z gminą  Raków.  

 

 Gmina Bogoria pod względem wielkości obszaru zaliczana jest do większych 

gmin. Jej obszar zajmuje powierzchnię 123,41 km2. W skład gminy Bogoria wchodzi 

aktualnie 37 sołectw: Bogoria, Budy, Ceber, Domaradzice, Gorzków, Grzybów 

Szczeglicki, Józefów Witowicki, Jurkowice, Kiełczyna, Kolonia Bogoria, Kolonia 

Pęcławice, Kolonia Pęcławska, Kolonia Wysoki Małe, Łagówka, Malkowice, Mała 

Wieś, Miłoszowice, Moszyny, Niedźwiedź, Pełczyce, Pęcławice Górne, Podlesie, 

Przyborowice, Rosołówka, Szczeglice, Ujazdek, Wagnerówka, Wierzbka, Witowice, 

Wola Kiełczyńska, Wola Malkowska z enklawami leśnymi: Batogi, Poręba Kiełczyńska 

i Swoboda, Wolica, Wysoki Duże, Wysoki Małe, Wysoki Średnie, Zagorzyce                 

i Zimnowoda.   

 Najbliższe ośrodki miejskie to: Staszów i Opatów. Bogoria znajduje się 60 km 

na południowy - wschód od Kielc  i 130 km na wschód od Krakowa. Przez gminę 

przebiega droga wojewódzka nr 757 relacji Opatów – Stopnica (długość na terenie  

gminy  9,048 km), a także drogi powiatowe (78.145 km) i gminne (98,7km).  

Najbliższymi węzłami komunikacyjnymi, które mają charakter międzyregionalny          

są Opatów i Łagów, położone na północy w odległości około 25 kilometrów. Korytarz 

transportowy tworzą tu drogi krajowe nr 74 i nr 9 oraz drogi wojewódzkie nr 756 i 757. 
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Gmina Bogoria na tle województwa świętokrzyskiego i powiatu staszowskiego 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podst. http://www.geoportal.gov.pl/ 
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 Gminę Bogoria zamieszkuje 7 895 mieszkańców, w tym 3 953 Kobiet (GUS, 

stan na 2014 rok). Niestety w ostatnich latach obserwuje się na terenie Gminy Bogoria 

niekorzystne tendencje demograficzne, związane z systematycznym zmniejszaniem      

się liczby mieszkańców.  

 

 

 

Źródło: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Bogoria) 

 

  

 W latach 2002-2015 liczba mieszkańców zmalała o 3,1%. Średni wiek 

mieszkańców wynosi 39,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku 

mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego 

wieku mieszkańców całej Polski. 

http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Bogoria
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Mieszkańcy gminy Bogoria zawarli w 2014 roku 32 małżeństw, co odpowiada 4,0 

małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla 

województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym 

samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 

27,8% mieszkańców gminy Bogoria jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 

2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.  

 Gmina Bogoria ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -30. Odpowiada to 

przyrostowi naturalnemu -3,8 na 1000 mieszkańców gminy Bogoria. W 2014 roku 

urodziło się 59 dzieci, w tym 42,4% dziewczynek i 57,6% chłopców 

 

 

źródło: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Bogoria) 

http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Bogoria
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 Według prognoz opracowywanych przez Główny Urząd Statystyczny                  

w Warszawie, do roku 2025 ludność powiatu staszowskiego spadnie do liczby 69 078, 

w odniesieniu do obecnej liczby ludności, która wynosi 73 320 w powiecie staszowskim 

(stan na 2014 r.). Dane te obrazują negatywny trend wyludniania się, który negatywnie 

wpływa na sytuację społeczno – gospodarczą samorządu 

 

Prognozy ludności wg płci i funkcjonalnych grup wieku (opracowane na bazie NSP 

2011) na rok 2025. 

NAZWA PROGNOZA NA ROK 2025 

OGÓŁEM MIASTO WIEŚ 

ogółem M* K* ogółem M K ogółem M K 

ogółem ogółem ogółem ogółem ogółem ogółem ogółem ogółem ogółem 

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 193 522 582 552 610 970 511 347 241 636 269 711 682 175 340 916 341 259 

Powiat staszowski 69 078 34 132 34 946 23 178 11 090 12 088 45 900 23 042 22 858 

*M-mężczyźni / *K-kobiety 

Opracowanie własne, źródło GUS/BDL 

Liczba bezrobotnych w Gminie Bogoria na koniec 2013 wynosiła 492 w tym 248 

mężczyzn i 244 kobiet (źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie). Udział 

zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym jest wysoki   

i wynosi w gminie Bogoria 9,5% dla porównania wskaźnik ten dla całego powiatu 

staszowskiego wynosi 7,9 (GUS, stan na 2014).  

 

Bezrobocie rejestrowane 2014 r. na terenie powiatu staszowskiego. 

 

Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach, 2015 r. 
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Porównanie wybranych danych o rynku pracy w 2014 r. na terenie woj. 

świętokrzyskiego oraz powiatu staszowskiego. 

 

 

Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach, 2015 r. 

 

 Bogoria jest gminą wiejską i zaliczana jest do typowo rolniczych. Na terenie 

Gminy funkcjonuje ponad 2,5 gospodarstw rolnych a blisko 80% mieszkańców gminy 

Bogoria związanych jest z rolnictwem. Według danych Głównego Urzędu 

Statystycznego za rok 2014 na terenie Gminy Bogoria w sektorze prywatnym 

funkcjonowało ogółem 412 jednostek gospodarczych, najwięcej w sektorze usługowym  

i budowlanym, w tym zdecydowanie dominowały osoby fizyczne prowadzące 

indywidualna działalność gospodarcza.  

 Dochody ogółem budżetu Gminy na 1 mieszkańca wynosiły w 2014 roku            

4 023 zł (stat.gov.pl).  
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II. Gminny system edukacji 

 

 Na terenie gminy Bogoria działa 1 gimnazjum, 1 Liceum Ogólnokształcące,         

4 szkoły podstawowe (Bogoria, Jurkowice, Niedźwiedź,  i Szczeglice) oraz                       

3 przedszkola (Bogoria z oddziałami w Kiełczynie i Moszynach oraz przedszkola           

w Jurkowicach i Szczeglicach). Według danych statystycznych na rok 2014, w Gminie 

Bogoria scharakteryzować można następująco ludność w wieku edukacyjnym: 397 

dzieci w wieku 3-6 lat, 488 dzieci w wieku 7-12 lat oraz 283w wieku 13-15 lat 

(stat.gov.pl). Liczba gospodarstw objętych pomocą społeczną w roku 2013 wyniosła 

568 (26%). 

Placówki oświatowe 

Lp. Szkoła/Przedszkole Organ 

prowadzący 

Liczba uczniów Potrzeby 

remontowe: 

1 Szkoła Podstawowa w 

Bogorii 

Gmina 297 Tak 

2 Zespół Szkół w Bogorii 

(gimnazjum i liceum) 

Gmina Gimnazjum 276 

Liceum - 121 

Tak 

3 Zespół Placówek 

Oświatowych Publiczna 

Szkoła Podstawowa i 

Publiczne Przedszkole w 

Jurkowicach 

Gmina Przedszkole – 44 

Szkoła 124 

Tak 

4 Zespół Placówek 

Oświatowych Publiczna 

Szkoła Podstawowa i 

Przedszkole w 

Szczeglicach 

Gmina Przedszkole 27 

Szkoła 79 

Tak 

5 Szkoła Podstawowa w 

Niedźwiedziu i filia 

przedszkola 

Gmina Przedszkole 13 

Szkoła 39 

Tak 

6 Przedszkole w Bogorii 

(filie w Kiełczynie i 

Moszynach) 

Gmina Ogółem 149 Tak 
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 Zachodzące w strukturze wiekowej mieszkańców gminy spowodowały, że liczba 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w latach 2010-2013 wahała się. 

 Natomiast od 2014 roku widać tendencję wzrostową w wypadku szkół 

podstawowych, prócz szkoły w Niedźwiedziu, gdzie z roku na rok liczba dzieci ulega 

zmniejszeniu. Oznacza to, że w najbliższych latach należy spodziewać się również 

zwiększonej liczby uczniów w placówkach szkolnych, a co za tym idzie, wystąpi 

konieczność zapewnienia właściwych warunków nauczania. Należy zatem wziąć pod 

uwagę konieczność rozbudowy istniejących placówek, zwłaszcza tych, które nie 

posiadają wystarczającej liczby sal dydaktycznych czy gimnastycznych. 

 

Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w latach 2010 - 2015 

 

Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od dyrektorów placówek 

oświatowych z terenu Gminy Bogoria 

 

  

 Rosnąca liczba dzieci w szkołach podstawowych oznacza, że w najbliższych 

latach wzrośnie również liczba uczniów gimnazjum, którym będzie trzeba zapewnić 

właściwe warunki do nauki. 

 Z uwagi na obecne wymagania, koniecznym wydaje się przygotowanie 

placówek doświadczenia usług edukacyjnych na wysokim poziomie poprzez 

modernizację, rozbudowę i dobudowę dodatkowych niezbędnych pomieszczeń 

edukacyjnych, jak również doposażenie ich w niezbędny i innowacyjny sprzęt 
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dydaktyczny. W związku z powyższym poniżej przedstawiono stan infrastruktury 

sportowej na terenie Gminy Bogoria. 

 

 

L.p. Miejscowość Rodzaj Potrzeby 

rozbudowy/modernizacji 

1 Bogoria Hala sportowa i boisko do piłki przy 

zespole szkół 

Tak 

2 Bogoria Boisko do piłki nożnej i  

wielofunkcyjne z bieżnią i trybunami 

Tak 

3 Jurkowice Boisko i sala gimnastyczna  przy 

szkole 

Tak 

4 Szczeglice Boisko i sala gimnastyczna Tak 

5 Grzybów Boisko Doposażenie 

6 Przyborowice Boisko wielofunkcyjne Nie 

7 Niedźwiedź Boisko  

8 Podlesie Boisko  

 

  

 Analizując dane dotyczące liczby dzieci w wieku 0-6 lat zameldowanych na 

terenie Gminy Bogoria, należy zauważyć, że w tym przedziale wiekowym nastąpił 

wzrost liczby urodzeń w roku 2015 w porównaniu z 2014 rokiem. Nie występują 

znaczne różnice w liczbie urodzeń w ostatnich 7 latach, co oznacza, że nie należy 

obawiać się gwałtownych zmian w kierunku zmniejszenia się liczby uczniów. Będzie to 

miało wpływ na zakres rozwoju placówek oświatowych w Gminie Bogoria. 
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Liczba dzieci w wieku 0-6 lat zameldowanych w Gminie Bogoria w latach 2010 – 2016 

 

ROK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

L. dzieci 460 481 508 512 481 486 446 

Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Bogorii 

 

 Organem prowadzącym dla wszystkich jednostek oświatowych z terenu gminy 

jest Gmina Bogoria, która sprawuje nadzór nad szkołami w zakresie spraw 

administracyjno-finansowych poprzez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół       

i Przedszkoli. Za całokształt nadzoru pedagogicznego odpowiada z kolei Kuratorium 

Oświaty w Kielcach. Polega on między innymi na ocenie stanu, efektów i warunków 

pracy dydaktycznej, działalności wychowawczej oraz opiekuńczej. 

 Za bieżące funkcjonowanie placówki odpowiada dyrektor szkoły bądź 

przedszkola. Sprawuje on opiekę nad dziećmi i młodzieżą w procesie dydaktycznym       

i wychowawczym w swojej placówce. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich 

pracowników oraz odpowiada za realizację planu finansowego.  

Pomimo szerokiego zakresu kompetencji, w praktyce pozycja dyrektora 

placówki oświatowej jest ograniczona. Za sprawy finansowe odpowiada przecież organ 

prowadzący szkołę, a za kwestie dydaktyczne Kuratorium Oświaty, w związku              

z czym dyrektor jest zmuszony do przestrzegania zaleceń formułowanych w trybie 

nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. 

Dyrektorzy publicznych szkół i przedszkola powoływani są z zachowaniem 

trybu konkursowego. Jest to optymalne rozwiązanie, pozwalające w sposób sprawny       

i przejrzysty zapewnić konkurencyjność i tym samym umożliwić wybranie najlepszego 

zarządcę danej placówki. 

Najistotniejszym źródłem finansowania wydatków publicznych na oświatę           

i wychowanie w Polsce jest część oświatowa subwencji ogólnej. Z założeń 

Rozporządzenia Ministra Oświaty wynika, iż subwencja ogólna dla samorządów 

gminnych powinna zaspokajać wydatki naprowadzenie oświaty, w szczególności na 

bieżącą działalność szkół podstawowych i gimnazjalnych, nie uwzględniając: 

• dowozu uczniów, 

•  przedszkoli, 

• stołówek, 
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• świetlic. 

 

 Wysokość subwencji oświatowej od lat jest tematem dyskusji samorządowców, 

którzy wskazują, że wynikające z niej kwoty są niewystarczające i większość gmin 

musi dopłacać do utrzymania szkół czerpiąc ze środków własnych, co odbywa się 

kosztem innych zadań.  

Według informacji Rady Ministrów o wykonaniu budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, aż 92% 

samorządów nie równoważyło przy pomocy pieniędzy otrzymywanych z budżetu 

państwa bieżących wydatków oświatowych. Nie inaczej sytuacja wygląda w Gminie 

Bogoria.  

 

 

Procentowy udział wydatków ponoszonych na oświatę i wychowanie w ogólnych 

wydatkach  w latach 2008 – 2015 

 

Rok Kwota przeznaczona 

na oświatę                   

i wychowanie 

Procentowy 

udział                   

w całości 

wydatków 

2008 7,9 mln 43,6 % 

2009 8,2 mln 34,8 % 

2010 9,2 mln 24,2% 

2011 9,7 mln 33,5 % 

2012 9,5 mln 31,8 % 

2013 10,1 mln 31,7 % 

2014 10,4 mln 32,1 % 

2015 10,7 mln 33 % 

 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

 Gmina Bogoria wspiera uczniów ze swoich placówek na różnych płaszczyznach, 

zapewnia m.in. stypendia socjalne, dowóz do szkół oraz finansuje dożywianie.  

 Dowożąc uczniów do szkół gmina zapewnia także opiekę w czasie dowozu. 

Liczba uczniów dowożonych do placówek jest zróżnicowana. Szczegółowe dane 
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zawiera wykres poniżej. Wynika z niego, że w 2014 roku dowozem objętych było 438 

uczniów, a w 2015 już 504.  

 

Liczba dzieci korzystających z dowozu do placówek oświatowych 

 

Opracowanie własne na podstawie danych od dyrektorów placówek oświatowych 

     

Następną formą wsparcia dla uczniów jest dożywianie, które Gmina Bogoria 

finansuje. Dożywianiem objęta jest zróżnicowana liczba uczniów. Zaplecze kuchenne 

posiadają wszystkie szkoły, prócz szkoły w Niedźwiedziu, gdzie posiłki są dowożone    

z Jadłodajni Gminnej. Liczbę dożywianych uczniów przedstawia poniższy wykres. 

Wynika z niego, że w 2014 roku 752 dwóch uczniów skorzystało z bezpłatnego 

dożywiania, w 2015 roku ilość ta nieznacznie spadła do 744 uczniów. 

Liczba dzieci korzystających z dożywiania 

 

Opracowanie własne na podstawie danych od dyrektorów placówek oświatowych 
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Bogoria Gmina realizuje zadania związane z udzieleniem pomocy materialnej 

uczniom także w postaci stypendiów socjalnych i naukowych oraz osiągnięcia 

sportowe. W 2014 roku stypendia socjalne uzyskało 341 uczniów, a w 2015 roku 342. 

Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w 2014 roku otrzymało 107 

uczniów liceum i gimnazjum, w 2015 roku 127 uczniów, także z liceum i gimnazjum. 

W  placówkach oświatowych na terenie Gminy Bogoria uczniowie mają 

zapewniony wysoki poziom kształcenia, który zapewnia wykwalifikowana kadra 

pedagogiczna, z wieloletnim stażem pracy, dbająca przede wszystkim o rozwój               

i dobro ucznia. Respektowane są  prawa dziecka i jego godność. Dzieci otoczone są 

opieką, utrzymywany jest dobry kontakt z rodzicami. W swojej pracy nauczyciele 

wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania 

zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. 

Odczuwalny jest jednak brak zatrudnionych specjalistów, szczególnie logopedy, 

psychologa i pedagoga.  

 Szkoły posiadają zróżnicowaną ofertę edukacyjną. Gmina Bogoria dobrze dba    

o swoje placówki oświatowe. W miarę możliwości finansowych stopniowo                     

je modernizuje, remontuje i doposaża. Niezbędna i konieczna jest dalsza modernizacja, 

zwiększająca powierzchnię użytkową Jak oceniają dyrektorzy placówek, stan bazy jest 

ogólnie dobry, ale z uzyskanych informacji wynika, że potrzeby w tym zakresie           

są jeszcze bardzo duże, brakuje niezbędnych do nauki sal lekcyjnych czy edukacyjnych, 

boisk wielofunkcyjnych. 

 Konieczne są prace remontowe, jakie jak malowanie sal lekcyjnych, wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej, odnowienie elewacji budynku. Brakuje również 

pomieszczeń na świetlice i szatnie. Należy dokonać remontów sanitariatów. 

 W informacjach przekazanych przez dyrektorów placówek oświatowych 

wykazano też ogromne potrzeby dotyczące wyposażenia i zakupu pomocy 

dydaktycznych. W wielu placówkach trzeba wymienić przestarzały sprzęt 

informatyczny, uzupełnić sprzęt multimedialny. Należy położyć większy nacisk na 

stosowanie innowacyjnych metod nauczania., uzupełnić wyposażenie pracowni 

przedmiotowych w zestawy doświadczalne. Ponadto brakuje sprzętu sportowego              

i rekreacyjnego. Podsumowując, pomimo, że stan bazy jest ogólnie dobry, to wymaga 

jeszcze zaangażowania środków finansowych i pracy, by osiągnąć poziom zadawalający 

uczniów oraz kadrę dydaktyczną i pozwalający na kształcenie na jak najwyższym 

poziomie. 
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III. Charakterystyka bazy oświatowej w Gminie Bogoria 

 

1. Przedszkola  

 

Publiczne Przedszkole w Bogorii mieści się przy ul. Południowej 2.  

Budynek przedszkola przedstawia fotografia poniżej.  

 

 

Źródło: UG w Bogorii 

  

 W roku szkolnym 2015/2016 do przedszkola w Bogorii uczęszcza 104 dzieci      

w tym 58 dziewczynek i 46 chłopców, do 2013 r. liczba chętnych na korzystanie z usług 

przedszkolnych sukcesywnie wzrastała, w 2014 nieznacznie spadła, ale od 2015 znów 

utrzymuje się tendencja wzrostowa.  

 Publiczne Przedszkole w Bogorii obecnie liczy 6 oddziałów: 4 oddziały w Bogorii,              

1 oddział w Kiełczynie i 1 oddział w Moszynach. Przedszkole jest przyjazne dla dzieci, 

rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego. Zapewnia wszechstronny bezpieczny        

i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Poniższe zdjęcia przedstawiają 

oddziały przedszkola w Bogorii. Odział przedszkola w Kiełczynie mieści się pod 

adresem Kiełczyna 14, zaś oddział w Moszynach pod adresem Moszyny 15. 
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Odział przedszkola w Kiełczynie 

 

Źródło UG w Bogorii 

 

 

Odział przedszkola w Moszynach 

 

Źródło UG w Bogorii 

 

 Budynek Publicznego przedszkola w Bogorii składa się z 3 sal, pomieszczenie 

na 4 salę zostało udostępnione w budynku liceum. Poniższa tabela zawiera szczegółowe 

dane dotyczące przedszkola w Bogorii i jego oddziałów.  
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Dane dot. przedszkola w Bogorii i oddziałów w Kiełczynie i Moszynach 

Liczba dzieci w placówce w latach 2010 – 2015 z podziałem na: 

                                                                                        2010          2011           2012            2013                

2014                         2015 

Liczba dzieci w placówce 

a/ oddział I (wiek dzieci 3 – 6 

latki) 

68 79 106 114 70 72 

b/ oddział II (wiek dzieci 5 – 6 

latki) 

32 33 22 39 74 73 

Ogółem 100 112 128 153 144 145 

Kadra pedagogiczna 

Liczba nauczycieli ogółem 10 10 11 14 14 13 

Liczba dzieci objętych 

programem dożywiania 

100 112 128 153 144 145 

Baza lokalowa i rekreacyjna 

Liczba sal i ewentualnie 

powierzchnia w m² 

Bogoria 3 sale x 75 m² + sala 32 m², Kiełczyna 1 sala 54 m², 

Moszyny 2 sale – 45 m² 

Pomieszczenia inne 

a/ pokój nauczycielski 0 

b/ zaplecze kuchenne po jednym w każdym budynku przedszkola 

c/ szatnia Po jednej w każdym budynku przedszkola 

d/ łazienki i toalety Bogoria – 4, Kiełczyna -1, Moszyny - 1 

e/ pomieszczenia administracyjne Bogoria - 2 

f/ pomieszczenia gospodarcze Bogoria -10 

g/ inne – kotłownia, piwnice Bogoria - 1 

Wyposażenie w zabawki, pomocy dydaktyczne, informatyczne i inne 

Sprzęt audiowizualny 

a/ telewizory 1- Bogoria 

b/ rzutniki multimedialne 0 

c/ tablice interaktywne 0 

d/ inne Radiomagnetofony 

Plac zabaw i zaplecze rekreacyjne 

Liczba, rodzaj i powierzchnia poszczególnych obiektów 

a /powierzchnia w m² 1 plac zabaw w Kiełczynie  

b/ wyposażenie Huśtawka, zestaw zabawowy, piaskownica, bujaki 

Dostosowanie placówki do potrzeb 

dzieci niepełnosprawnych 

Bogoria – brak 

Kiełczyna - dostosowana 

 

 Stan techniczny budynku przedszkola w Bogorii jest dobry. W latach 2012 – 

2016 zakupiono szafki i stoliki, wymieniono wykładziny we wszystkich salach, 

wyremontowano łazienki, wymieniono drzwi wejściowe. Największym problemem jest 

brak miejsc przedszkolnych, w stosunku do zapotrzebowania, dlatego planowany jest 

remont i wyposażenie piętra budynku przedszkola w Kiełczynie celem utworzenia 

dodatkowego oddziału  co rozwiązałoby problem braku miejsc w Bogorii. Kolejnym 

problemem jest i zbyt mała oferta dodatkowych zajęć, które wpłynął na wyrównywanie 

szans dzieci m.in. poprzez realizację warsztatów muzycznych czy zajęć z logopedą         

w celu poprawy wady wymowy.  
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Aby zaspokoić potrzeby przedszkola w Bogorii i jego oddziałów w Kiełczynie     

i Moszynach należałoby przede wszystkim zapewnić dodatkowe miejsca przedszkolne 

w Kiełczynie oraz zorganizować dodatkowe zajęcia, gdyż  oferta zajęć prowadzonych       

w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a należałoby także 

poszerzyć  ją  o nowatorskie rozwiązania programowe i  metodyczne.  

Przedszkole  buduje swój wizerunek jako placówki przyjaznej dzieciom               

i rodzicom oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem, w którym pielęgnowane 

są tradycje regionalne. Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie 

budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu 

dzieci. Jednakże, aby realizacja tych zamierzeń była możliwa, koniecznym jest wsparcie 

placówki, jej rozbudowa i modernizacja, poprzez zaadaptowanie piętra budynku 

oddziału w Kiełczynie pod potrzeby stworzenia kolejnego oddziału. Zaspokojenie 

potrzeb edukacyjnych dzieci wymaga również remontu kuchni w przedszkolu                 

w Bogorii, budowy placu zabaw w Bogorii i Moszynach, doposażenie przedszkola         

w pomoce dydaktyczne oraz wymianę zużytych mebli i sprzętów, zakupu sprzętu 

audiowizaulnego, zakupu zabawek edukacyjnych oraz zainstalowanie telefonu                

i Internetu w oddziale w Kiełczynie. 

 

Publiczne Przedszkole w Jurkowicach 

 

Przedszkole w Jurkowicach mieści się przy budynku szkoły podstawowej. Budynek 

przedszkola przedstawia fotografia poniżej. 

Budynek w którym mieści się przedszkole w Jurkowicach 

 

Źródło UG w Bogorii 
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W skład przedszkola wchodzą dwie sale jedna o powierzchni 70,72 m², druga 

37,62 m². Przedszkole składa się z dwóch oddziałów I oddział dzieci w wieku 3 – 6 lat, 

II oddział 5 – 6 latki. W 2014 roku do przedszkola uczęszczało 54 dzieci w 2015 nieco 

mnie, bo 44. Szczegółowy opis przedstawia poniższa tabela. 

 

Dane dot. Przedszkola w Jurkowicach 

Liczba dzieci w placówce w latach 2010 – 2015 z podziałem na: 

                                                                     2010          2011           2012           2013           2014               

2015 

Liczba dzieci w placówce 

a/ oddział I (wiek dzieci 3 – 6 

latki) 

18 22 36 26 24 24 

b/ oddział II (wiek dzieci 5 – 6 

latki)-gr 0 

18 36 20 22 30 20 

Ogółem 36 58 56 48 54 44 

Kadra pedagogiczna 

Liczba nauczycieli ogółem 4 5 4 4 4 4 

Liczba dzieci objętych 

programem dożywiania 

8 16 16 18 10 9 

Baza lokalowa i rekreacyjna 

Liczba sal i ewentualnie 

powierzchnia w m² 

Dwie sale 1 o pow 70,72mkw ,a druga o pow. 37,62 m kw 

Pomieszczenia inne 

a/ pokój nauczycielski Brak 

b/ zaplecze kuchenne 1 

c/ szatnia 1 

d/ łazienki i toalety 1 

e/ pomieszczenia administracyjne 0 

f/ pomieszczenia gospodarcze 0 

g/ inne – kotłownia, piwnice 0- razem ze szkołą wspólna  kotłownia i piwnice 

Wyposażenie w zabawki, pomocy dydaktyczne, informatyczne i inne 

Sprzęt audiowizualny 

a/ telewizory 2 

b/ rzutniki multimedialne 0 

c/ tablice interaktywne 0 

d/ inne Magnetofony do każdej sali, małe ksera w każdej sali, aparat 

fotograficzny 

Plac zabaw i zaplecze rekreacyjne 

Liczba, rodzaj i powierzchnia poszczególnych obiektów 

a /powierzchnia w m² 240 m²- wybudowany w ramach rządowego programu -Radosna 

Szkoła 

b/ wyposażenie Przeplotnia Aktiv ,,potrójna ścianka wspinaczkowa, zestaw 

sprawnościowo- zabawowy, domek interaktywny, kosz na śmieci, 

duży stół piknikowy, ławka z oparciem -2 szt.,  karuzela, bujak 

sprężynowy, huśtawka 2 –osobowa, tablica informacyjna z 

regulaminem, bezpieczna nawierzchnia FLEXI-STEP gr 5 cm 

kolor pomarańczowy i niebieski 

Dostosowanie placówki do potrzeb 

dzieci niepełnosprawnych 

Podjazd z kostki bez barier ochronnych szeroki, drzwi wejściowe 

szerokie, brak łazienek i odpowiednich drzwi do sal 
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Dzieci mają do dyspozycji wyposażony plan zabaw, który został zakupiony          

z programu Radosna Szkoła. Przedszkole realizuje podstawę programową, brak jednak 

dodatkowych zajęć wspomagających rozwój dzieci.  

Z powodu braku odpowiedniego pomieszczenia w budynku przedszkola grupa 5 

– 6 latków odbywa zajęcia w bloku szkolnym, gdzie brak odpowiednio wyposażonej 

toalety oraz stołówki. W związku z powyższym niezbędna jest rozbudowa budynku 

przedszkola o blok żywieniowy oraz dwa oddziały przedszkola, zakup nowoczesnego 

wyposażenia i pomocy dydaktycznych.  

Pomimo, że dotychczasowe sale są wyposażone w odpowiednie meble, stoliki        

i krzesełka z zachowaniem ergonomii wzrostu oraz na bieżąco wyposażane w niezbędne 

pomoc w ramach posiadanych środków finansowych, aby zapewnić odpowiednie 

warunki do rozwoju dzieci należy również zmodernizować i doposażyć istniejące 

zaplecze przedszkolne, dokupić sprzęt audiowizualny, zabawki edukacyjne. Ponadto 

wskazane jest także zorganizowanie dodatkowych zajęć typu logopeda, rytmika 

wspomagających kształcenie przedszkolaków. 

 

Publiczne przedszkole w Szczeglicach 

 

Przedszkole w Szczeglicach mieści się przy budynku szkoły podstawowej. Budynek      

w którym mieści się przedszkole przedstawia zdjęcie poniżej. 

 

Budynek w którym mieści się przedszkole 

 

Źródło UG w Bogorii 
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  Przedszkole składa się z 1 sali o powierzchni 50 m². W 2015 roku w przedszkolu 

w zajęciach brało udział 25 dzieci. Stan budynku jest dobry, posiada odpowiednie 

zaplecze sanitarne i kuchenne. Szczegółowy opis zawiera tabela poniżej.  

 

Dane dot. Przedszkola w Szczeglicach 

Liczba dzieci w placówce  w latach 2010 – 2015 z podziałem na: 

                                                                                   2010            2011              2012                2013                   

2014               2015 

Liczba dzieci w placówce 

a/ oddział I (wiek dzieci 3 – 6 

latki) 

26 25 28 20 14 25 

b/ oddział II (wiek dzieci 5 – 6 

latki) 

   „0” 26 „22”  

Ogółem 26 25 28 46 36 25 

Kadra pedagogiczna 

Liczba nauczycieli ogółem 2 2 2 3 5 4 

Liczba dzieci objętych 

programem dożywiania 

11 11 13 21 18 19 

Baza lokalowa i rekreacyjna 

Liczba sal i ewentualnie 

powierzchnia w m² 

1 sala – 50 m
2 

Pomieszczenia inne 

a/ pokój nauczycielski - 

b/ zaplecze kuchenne - 

c/ szatnia 1 – 12 m
2 

d/ łazienki i toalety 2 toalety – 6 m
2 

e/ pomieszczenia administracyjne - 

f/ pomieszczenia gospodarcze - 

g/ inne – kotłownia, piwnice - 

Wyposażenie w zabawki, pomocy dydaktyczne, informatyczne i inne 

Sprzęt audiowizualny 

a/ telewizory 1 

b/ rzutniki multimedialne - 

c/ tablice interaktywne - 

d/ inne 1 odtwarzacz DVD, radiomagnetofon, zestaw komputerowy 

Plac zabaw i zaplecze rekreacyjne 

Liczba, rodzaj i powierzchnia poszczególnych obiektów 

a /powierzchnia w m² - 

b/ wyposażenie - 

Dostosowanie placówki do potrzeb 

dzieci niepełnosprawnych 

Podjazd przy wejściu do budynku i łazienka dla 

niepełnosprawnych. 

 

Przedszkole pracuje zgodnie z modyfikowaną koncepcją, którą znają i akceptują 

rodzice oraz przedstawiciele środowiska lokalnego. Dzieci skutecznie angażowane         

są do podejmowania różnorodnych aktywności – uczone są samodzielności, inicjują 

własne pomysły, skutecznie współpracują ze środowiskiem lokalnym. Dzięki 

współpracy przedszkola z instytucjami wspomagającymi diagnozę potrzeb i możliwości 

dzieci przedszkole cechuje skuteczność w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb 

rozwojowych dzieci. 
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Dzieci uczestniczą w zajęciach realizując podstawę programową dostosowaną 

do wieku przedszkolaków. Ponadto placówka prowadzi dodatkowe zajęcia w roku 

szkolnym 2010/2011 zajęcia z rytmiki, a od roku 2014/2015 zajęcia logopedyczne. 

Aby zaspokoić potrzeby placówki konieczne jest dokupienie nowych szafek, półek, 

stolików i krzeseł dla przedszkolaków, doposażenie szatni, zakup nowych zabawek i 

pomocy dydaktycznych. Rozwojowi dzieci będą sprzyjały również dodatkowe zajęcia 

wyrównujące szanse. 

 

 

2. Szkoły podstawowe 

 

Szkoła Podstawowa w Bogorii  

 Szkoła Podstawowa zlokalizowana jest przy ul. Staszowskiej 10. Budynek 

szkoły obrazuje poniższa fotografia. 

 

Budynek Szkoły Podstawowej  

 

Źródło UG Bogoria 

 

Szkoła Podstawowa w 2010 roku liczyła 278 dzieci 2015 zaś 296. Szczegółowe dane 

dotyczące liczby uczniów tej szkoły, kadry pedagogicznej, zakresu pomocy udzielanej 

uczniom, wyników w nauce oraz infrastruktury lokalowej i wyposażenia zawiera 

poniższa tabela. 
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Dane dotyczące Szkoły Podstawowej w Bogorii 

Liczba dzieci w placówce 

w latach 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

a/  klasy I liczba 

uczniów 

46 37 34 35 74 65 

b/ klasy II liczba 

uczniów 

48 46 37 34 37 74 

c/ klasy III liczba 

uczniów 

44 48 47 37 34 35 

d/ klasy IV liczba 

uczniów 

47 44 48 48 39 35 

e/ klasy V liczba 

uczniów 

38 47 44 47 48 39 

f/ klasy VI liczba 

uczniów 

55 36 48 43 47 48 

Ogółem 278 258 258 244 279   296 

Kadra pedagogiczna 

Liczba nauczycieli ogółem 

a/ wykształcenie 

wyższe mgr 

23 23 23 24 26 24 

b/nauczyciel stażysta 0 0 0 0 0 0 

c/ nauczyciel 

kontraktowy 

4 4 2 1 2 0 

d/ nauczyciel 

mianowany 

4 3 5 6 7 7 

e/ nauczyciel 

dyplomowany 

16 17 17 17 18 18 

Liczba pełnych 

etatów 

20 19 19 19 19 20 

Liczba dzieci 

dowożonych do 

placówki 

204 174 172 169 193 205 

Liczba dzieci i 

młodzieży objętych 

programem 

dożywiania  - ogółem 

184 180 186 183 195 170 

a/ II śniadanie       

c/ obiad I danie       

b/ obiad II danie 184 180 186 183 195 170 

Stypendia i zasiłki 

a/liczba dzieci 

otrzymujących 

stypendium za 

wyniki w nauce 

      

b/ liczba dzieci 

otrzymujących 

stypendium socjalne 

125 113 122 119 106 108 

Wyniki w nauce 

(średnia ocena, 

zdawalność %) 

4,12 

100 % 

4,08 

100 % 

4,07 

99,6 % 

4,05 

100 % 

3,99 

100 % 

4,12 

100 % 

Sprawdzian szóstoklasisty: 

a/ część I (język 

polski, matematyka) 

28,09 pkt 22,39 pkt 23,63 pkt 28,44 

pkt 

26,64 pkt 

65 % 

24,68 pkt 

62% 

b/ część II (język 

obcy) 

    28,02 pkt 

70,05 % 

23,89 pkt 

60 % 

Liczba laureatów 

olimpiad i 

konkursów 

przedmiotowych 

 1 1    
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Baza lokalowa i rekreacyjna 

Liczba sal i 

ewentualnie 

powierzchnia w m² 

11 sal 

Pomieszczenia inne 

a/ pokój 

nauczycielski 

30,70 m
2 

b/ zaplecze kuchenne 40,90 m
2 

c/ szatnia 83,30 m
2 

d/ łazienki i toalety 62,40 m
2 

e/ pomieszczenia 

świetlica 

107,10 m
2 

f/ pomieszczenia 

gospodarcze 

10, 50 m
 

g/ inne – stołówka, 

sklepik, gabinet 

pielęgniarki itp. 

świetlica pełni funkcje stołówki 

Zaplecze 

informatyczne 
 

a/ liczba sal 

informatycznych 

1 sala, 12 stanowisk komputerowych 

b /liczba posiadanych 

stanowisk 

informatycznych dla 

potrzeb 

dydaktycznych 

16 stanowisk 

c/ liczba komputerów 

i laptopów 

4 komputery, 8 laptopów 

Sprzęt audiowizualny  

a/telewizory 8 

b/ rzutniki 

multimedialne 

2 

c/ tablice 

interaktywne 

3 

d/ inne – kamery, 

aparat, wizualizer 

1 kamera, 2 aparaty, 2 wizualizery 

Zaplecze sportowe (liczba, rodzaj i powierzchnia poszczególnych obiektów) 

a/ sala, hala 

gimnastyczna 

1sala gimnastyczna 207 m
2 

b/ boisko sportowe 1 boisko wielofunkcyjne 420 m
2
 (syntetyczne), 1 boisko asfaltowe do piłki 

ręcznej 961,35 m
2 

Dostosowanie 

placówki do potrzeb 

dzieci 

niepełnosprawnych 

Szkoła częściowo dostosowana jest do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Przy 

wejściu do szkoły znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich i szerokie 

drzwi wejściowe z niskimi progami. Dolny korytarz umożliwia swobodne 

przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. Natomiast placówka nie posiada 

dogodnych wjazdów na piętro dydaktyczne szkoły, stołówkę i świetlicę 

szkolną. Niezbędne jest również pełniejsze dostosowanie toalet szkolnych dla 

osób niepełnosprawnych. 

 

 Stan techniczny budynku, w którym mieści się szkoła należy ogólnie określić 

jako dobry. Szkoła dysponuje 11 salami lekcyjnymi, 1 salą informatyczną, pokojem 

nauczycielskim, zapleczem kuchennym, świetlicą oraz pomieszczeniem gospodarczym. 

Placówka posiada Koncepcję Pracy Szkoły  uwzględniającą potrzeby uczniów, 

ich rodziców i lokalnego środowiska. Praca szkoły zaspokaja potrzeby edukacyjne oraz 

wspomaga rozwój osobowy każdego ucznia. Współpraca ze środowiskiem lokalnym 
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korzystnie wpływa na rozwój uczniów i wizerunek szkoły, jako instytucji dbającej          

o jakość kształcenia, a działania podejmowane przez szkołę służą promowaniu wartości 

edukacji i są cenione przez uczniów, ich rodziców i lokalne środowisko.  

Tygodniowy rozkład zajęć szkole uwzględnia wymogi higieny pracy umysłowej 

uczniów i nauczycieli, prowadzony jest monitoring i ewaluacja organizacji procesu 

kształcenia w celu poprawy efektów nauczania i uczenia się, uczniowie maja możliwość 

rozwoju zainteresowań i uzdolnień. Szkoła rozpoznaje potrzeby i możliwości 

edukacyjne uczniów i udziela im pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Placówka 

jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym, a jej działanie kulturotwórcze        

i cywilizacyjne odgrywa dużą rolę dla społeczności Bogorii i całej gminy. Rodzice         

są partnerami szkoły w tworzeniu warunków do jak najlepszego rozwoju uczniów. 

Stworzony przez szkołę system kontaktów zapewnia rodzicom stały dostęp do rzetelnej 

informacji o postępach dziecka. 

Każdy uczeń w szkole może brać udział w zajęciach pozalekcyjnych zależnie od 

swoich potrzeb i zainteresowań. Zajęcia te są zaplanowane i na stałe wpisane                 

w tygodniowy plan zajęć. Oferta zajęć pozalekcyjnych została w szkole przygotowana 

w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów. Uwzględnia ona zajęcia rozwijające 

zainteresowania i uzdolnienia (koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, 

historyczne, przyrodnicze), SKS, chór szkolny, zajęcia taneczne, zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze i specjalistyczne (logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne) 

organizowane dla dzieci wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów 

niepełnosprawnych. 

Tworząc ofertę zajęć pozalekcyjnych uwzględnia się, m.in.: wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów (opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-

pedagogicznej, deficyty rozwojowe dzieci, wnioski zespołów nauczycieli 

organizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów), wyniki 

monitorowania procesów edukacyjnych w szkole, informacje, propozycje i sugestie 

uzyskane od rodziców oraz ich dzieci, zainteresowania, uzdolnienia i pasje uczniów, 

osiągnięcia szkoły w konkursach i zawodach, warunki lokalowe i bazę szkoły, 

kwalifikacje nauczycieli, warunki środowiskowe, ofertę programów finansowanych ze 

środków unijnych. Priorytetem jest również  podnoszenie jakości procesu kształcenia, 

wynik sprawdzianu zewnętrznego z poprzedniego roku szkolnego. 
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W związku z dużą liczbą dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej zachodzi 

potrzeba rozbudowy tej części obiektu szkolnego. Obecnie to samo pomieszczenie pełni 

funkcję stołówki i świetlicy. Aby zapewnić właściwą opiekę, bezpieczny pobyt              

i zaspokoić potrzeby w zakresie dydaktyczno – wychowawczym,  jak największej 

liczbie naszych podopiecznych, przebywających w świetlicy szkolnej, należałoby 

dobudować dodatkową salę. 

 Konieczne jest utworzenie w szkole nowoczesnej pracowni 

multimedialnej na 25 stanowisk, ze stałym dostępem do szybkiego, szerokopasmowego 

Internetu, wyposażoną również w niezbędne instalacje i meble. Pracownia 

komputerowa, o najwyższym standardzie, pozwoli młodym ludziom na pełniejszą 

realizację swoich informatycznych zamiłowań, zarówno w trakcie zajęć lekcyjnych, jak 

i na zajęciach pozalekcyjnych, które szkoła prowadzi. Na pewno będzie sprzyjała 

rozwijaniu kompetencji kluczowych naszych uczniów. Należy również zakupić tablice 

interaktywne, które w szczególny przyczyniają się do rozwoju intelektualnego ucznia. 

 W szkole niezbędna jest także nowoczesna pracownia językowa                

z adekwatnymi do potrzeb środkami technicznymi i oprogramowaniem. 

 W placówce odczuwalny jest brak gabinetu pedagoga szkolnego             

ze względu na zwiększającą się z roku na rok liczbę uczniów objętych pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną, wywodzących się z rodzin niewydolnych 

wychowawczo, mających problemy w nauce. Osobne pomieszczenie dla pedagoga 

szkolnego jest niezbędne w celu prowadzenia indywidualnej pracy z w/w grupą 

uczniów, ich rodzicami oraz nauczycielami pracującymi z tymi uczniami na co dzień. 

 Odświeżenie – pomalowanie sal dydaktycznych i elewacji zewnętrznej 

budynku szkoły to również jeden z priorytetów w zakresie modernizacji placówki. 

 

 

Szkoła Podstawowa w Jurkowicach 

 

 Szkoła zlokalizowana jest w miejscowości  Jurkowice 80. Budynek Szkoły 

Podstawowej     w Jurkowicach przedstawia zdjęcie poniżej. 
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Budynek Szkoły Podstawowej w Jurkowicach 

 

Źródło UG w Bogorii 

 

Szkoła dysponuje 7 salami lekcyjnymi o średniej powierzchni 60 m²,  1 salą 

informatyczną, pokojem nauczycielskim. W 2014 roku do szkoły uczęszczało 124 

uczniów stan ten utrzymywał się także w 2015 roku. Ogólny stan budynku jest dobry,                       

a szczegółowe informacje na temat placówki zawiera poniższa tabela. 

 

Dane dot. Szkoły Podstawowej w Jurkowicach 

Liczba dzieci w placówkach w latach 2010 – 2015 z podziałem na: 

                                                                2010       2011        2012                 2013        2014                  2015 

Liczba dzieci w placówce 

a/  klasy I liczba uczniów 16 15 20 21 23 30 

b/ klasy II liczba uczniów 23 16 15 19 21 23 

c/ klasy III liczba uczniów 24 23 16 15 19 22 

d/ klasy IV liczba uczniów 21 25 23 15 15 19 

e/ klasy V liczba uczniów 18 21 24 22 15 15 

f/ klasy VI liczba uczniów 22 18 21 24 22 15 

Ogółem 124 118 119 118 115 124 

Kadra pedagogiczna 

Liczba nauczycieli ogółem – w szkole zatrudnionych razem z dyrektorem 10 nauczycieli 

a/ wykształcenie wyższe mgr 10 10 10 10 10 10 

b/nauczyciel stażysta 0 0 0 0 0 0 

c/ nauczyciel kontraktowy 1 1 1 1 0 0 

d/ nauczyciel mianowany 4 4 5 4 5 4 

e/ nauczyciel dyplomowany 5 5 4 5 5 6 

Liczba pełnych etatów 6 6 6 6 6 7 

Liczba dzieci dowożonych do 

placówki 

18 19 18 20 21 16 

Liczba dzieci i młodzieży 

objętych programem dożywiania  

- ogółem 

57-

opieka 

42-

opieka 

42-

opieka 

49-

opieka 

47-

opieka 

43-opieka 

a/ II śniadanie - - - - - - 

c/ obiad I danie - - - - -  
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b/ obiad – dwa  dania 85 75 79 81 76 77 

Stypendia i zasiłki 

a/liczba dzieci otrzymujących 

stypendium za wyniki w nauce 

- - - - - - 

b/ liczba dzieci otrzymujących 

stypendium socjalne 

25 24 27 28 24 27 

Wyniki w nauce (średnia ocena, 

zdawalność %) 

4,29-

100% 

4,3-

100% 

4,44-

100% 

4,6-

100% 

4,5-

100% 

4,4-100% 

Sprawdzian szóstoklasisty: 

a/ część I (język polski, 

matematyka) 

29,55 27,89 21,38 25,75 27,76 26,93 

b/ część II (język obcy) - - - - 31,10 28,40 

Liczba laureatów olimpiad i 

konkursów przedmiotowych 

- - - - - - 

Wyniki przeprowadzonych 

ewaluacji 

      

Baza lokalowa i rekreacyjna 

Liczba sal i ewentualnie 

powierzchnia w m² 

7 sal lekcyjnych o średniej powierzchni 60 m.kw. 

Pomieszczenia inne 

a/ pokój nauczycielski 2 ok 30m. kw 

b/ zaplecze kuchenne 0 

c/ szatnia 8 boksów każdy na 30 uczniów 

d/ łazienki i toalety 4 dla uczniów i 2 dla n-li 

e/ pomieszczenia świetlica brak 

f/ pomieszczenia gospodarcze 3 

g/ inne – stołówka, sklepik, 

gabinet pielęgniarki itp. 

1 pomieszczenie wygospodarowane na stołówkę ok 25 m. kw. zbyt 

małe i ciasne, sklepiku nie ma, przez ścianę gabinet pielęgniarki i 

ośrodek zdrowia. 

Zaplecze informatyczne  

a/ liczba sal informatycznych 1 ok 60 m.kw. 

b /liczba posiadanych 

stanowisk informatycznych dla 

potrzeb dydaktycznych 

12 

c/ liczba komputerów i 

laptopów 

12 w Sali komputerowej 2 w pokojach nauczycielskich, 1 w 

gabinecie dyrektora, 4 laptopy , 20 notebooków uczniowskich wraz z 

szafą  

Sprzęt audiowizualny  

a/telewizory 4 szt. 

b/ rzutniki multimedialne 1 

c/ tablice interaktywne 3 szt. wraz  z pełnym wyposażeniem ( na bloku klas starszych) 

d/ inne – kamery, aparat, 

wizualizer 

1 kamera, 2 aparaty fotograficzne 

Zaplecze sportowe (liczba, rodzaj i powierzchnia poszczególnych obiektów) 

a/ sala, hala gimnastyczna 1 sala gimnastyczna o pow użytkowej 521m. kw. w tym szatnie, 2 

ubikacje i 2 pomieszczenia prysznicowe, 1 schowek na sprzęt 

(magazyn) 1 pomieszczenie dodatkowe np. dla n-la w-f 

b/ boisko sportowe 1 trawiaste do poprawy- nierówna nawierzchnia( dwie bramki) + 

boisko do gry w siatkówkę + bieżnia 

Dostosowanie placówki do 

potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych 

Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych bez barierek 

zabezpieczających, szerokie drzwi wejściowe, poza tym brak 

łazienek i brak możliwości wjazdu  na bloki wiekowe oraz do szatni ( 

schody nie posiadają żadnych elementów dla niepełnosprawnych, a 

na blok klas starszych potrzebna byłaby nawet winda- brak) 

 

Placówka posiada Koncepcję pracy szkoły. Szkoła jest placówką bezpieczną        

i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców, przygotowującą absolwentów do 

samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie i osiągania sukcesów. Program 
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szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny 

rozwój, indywidualizuje rozwój uczniów z uwzględnieniem spontanicznej aktywności 

dziecka w sferze poznawczej, emocjonalno-społecznej i fizycznej. Uczeń korzysta         

ze zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwija swoje zainteresowania       

i zdolności. Nad wszechstronnym rozwojem każdego ucznia czuwa odpowiednio 

wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, 

stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania. Rodzice                                     

są współorganizatorami życia szkoły. Szkoła umożliwia wyrównywanie szans 

edukacyjnych wszystkim uczniom, wspiera rodzinę w działaniach wychowawczych 

oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego. 

W szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z języka angielskiego, 

zajęć komputerowych, zajęcia świetlicowe w klasach młodszych i zajęcia świetlicowe 

w klasach IV-VI. W klasach starszych prowadzone są również zajęcia z innowacji 

pedagogicznych z przyrody w roku szkolnym 2016/17 i w poprzednich latach 

prowadzono je z języka angielskiego, j. polskiego, plastyki i przyrody oraz zajęć 

komputerowych.  

Największą niedogodnością w obecnej chwili jest brak dostatecznej ilości sal 

lekcyjnych w pełni wyposażonej i profesjonalnej sali informatycznej oraz 

nowoczesnych pomocy dydaktycznych. W związku planowaną reformą oświaty 

przywracającą 8 - klasowe szkoły podstawowe niezbędne będzie przebudowanie 

budynku szkoły i doposażenie celem przygotowania pod przyjęcie 7 i 8 klas. 

Należałoby także zmodernizować zaplecze sportowe (salę gimnastyczną oraz boisko). 

Należy dokupić pomoce dydaktyczne do nauczania chemii, fizyki, biologii. 

Klasopracownie wraz z holami wymagają malowania, wymiana stolarki okiennej             

( coroczne zalecenia nadzoru budowlanego). Poza tym należy pomalować cały blok 

należący do sali gimnastycznej wraz z salą.  

Należy także wygospodarować miejsce na w pełni przystosowaną stołówkę oraz 

bibliotekę, którą trzeba doposażyć w nowe książki i publikacje. Szkoła potrzebuje  

odpowiednio  wyposażonej sali informatycznej, w której każde dziecko miałoby 

możliwość nauki przy swoim komputerze oraz sali językowej, należy także zakupić 

tablice interaktywne umożliwiające wszechstronny rozwój dzieci. 
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Szkoła Podstawowa w Szczeglicach 

 

Szkoła Podstawowa zlokalizowana jest w miejscowości Szczeglice 48. Zdjęcie poniżej 

przedstawia budynek szkoły. 

 

Budynek Szkoły Podstawowej w Szczeglicach 

 

Źródło UG w Bogorii 

Palcówka dysponuje 6 salami lekcyjnymi – 3 sale po 36 m², 3 sale po 54 m², 

pokojem nauczycielskim, zapleczem kuchennym. Ogólny stan budynku można określić 

jako zadawalający. W 2010 roku do placówki uczęszczało 83 dzieci, w 2015 zaś 79. 

Szczegółowy  opis funkcjonowania szkoły zawiera poniższa tabela. 

 

 Dane dot. Szkoły podstawowej w Szczeglicach 

Liczba dzieci w placówkach w latach 2010 – 2015 z podziałem na: 

                                                                                 2010               2011              2012                2013                  

2014                2015 

Liczba dzieci w placówce 

a/  klasy I liczba uczniów 12 11 15 9 17 16 

b/ klasy II liczba uczniów 16 12 11 15 9 17 

c/ klasy III liczba uczniów 15 16 12 11 15 9 

d/ klasy IV liczba uczniów 10 13 16 11 11 15 

e/ klasy V liczba uczniów 17 10 13 15 11 11 

f/ klasy VI liczba uczniów 13 17 10 13 15 11 

Ogółem 83 79 77 74 78 79 

Kadra pedagogiczna 

Liczba nauczycieli ogółem 

a/ wykształcenie wyższe mgr 10 10 10 10 10 10 

b/nauczyciel stażysta - - - - - - 

c/ nauczyciel kontraktowy 2 1 1 1 - - 
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d/ nauczyciel mianowany 2 2 2 2 3 3 

e/ nauczyciel dyplomowany 6 7 7 7 7 7 

Liczba pełnych etatów 6 7 7 7 7 7 

Liczba dzieci dowożonych do 

placówki 

36 38 31 26 23 64 

Liczba dzieci i młodzieży 

objętych programem dożywiania  

- ogółem 

59 64 62 62 69 70 

a/ II śniadanie       

c/ obiad I danie 59 64 62 62 69 70 

b/ obiad II danie 59 64 62 62 69 70 

Stypendia i zasiłki 

a/liczba dzieci otrzymujących 

stypendium za wyniki w nauce 

- - - - -- - 

b/ liczba dzieci otrzymujących 

stypendium socjalne 

39 38 30 32 39 45 

Wyniki w nauce (średnia ocena, 

zdawalność %) 

4,16 

100% 

4,31 

100% 

4,43 

100% 

4,31 

100% 

4,23 

100% 

4,39 

100% 

Sprawdzian szóstoklasisty: 

a/ część I (język polski, 

matematyka) 

25,54 

pkt 

24,29 

pkt 

29,11 pkt 29,15 

pkt 

26,33 pkt 25,00 pkt 

b/ część II (język obcy) 29,60 pkt 25,55 pkt 

Liczba laureatów olimpiad i 

konkursów przedmiotowych 

- - - - - - 

Baza lokalowa i rekreacyjna 

Liczba sal i ewentualnie 

powierzchnia w m² 

6 sal lekcyjnych (3 sale po 36 m
2
, 3 sale po 54 m

2
) 

Pomieszczenia inne 

a/ pokój nauczycielski Pokój nauczycielski 18 m
2
  

b/ zaplecze kuchenne Zaplecze kuchenne  - 96 m
2 

c/ szatnia 1 szatnia 36 m
2
, 2 przebieralnie 

d/ łazienki i toalety 3 toalety dla chłopców, 4 toalety dla dziewczynek, 1 dla osób 

niepełnosprawnych, 3 toalety dla personelu, 6 kabin prysznicowych 

dla uczniów, 1 dla personelu 

e/ pomieszczenia świetlica  

f/ pomieszczenia gospodarcze Kotłownia 24 m
2
, magazyn oleju 16 m

2
, magazynek 

g/ inne – stołówka, sklepik, 

gabinet pielęgniarki itp. 

Stołówka 24 m
2 

,pokój dyrektora 12 m
2
, sekretariat 18 m

2
, magazyn 

sportowy 31 m
2
,  

Zaplecze informatyczne  

a/ liczba sal informatycznych 1 sala 35 m
2
 

b /liczba posiadanych stanowisk 

informatycznych dla potrzeb 

dydaktycznych 

9 

c/ liczba komputerów i 

laptopów 

5 komputerów, 2 laptopy 

Sprzęt audiowizualny  

a/telewizory 6 

b/ rzutniki multimedialne 1 

c/ tablice interaktywne 1 

d/ inne – kamery, aparat, 

wizualizer 

1 aparat fotograficzny, 6 odtwarzaczy DVD, 6 radiomagnetofonów 

Zaplecze sportowe (liczba, rodzaj i powierzchnia poszczególnych obiektów) 

a/ sala, hala gimnastyczna Hala gimnastyczna -288 m
2 

b/ boisko sportowe Boisko sportowe 600 m
2 

Plac zabaw 240 m
2 

Dostosowanie placówki do 

potrzeb dzieci niepełnosprawnych 

Podjazd przy wejściu do budynku i łazienka dla niepełnosprawnych. 
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Placówka posiada Koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły. Zgodnie             

z koncepcją głównym zadaniem szkoły jest wspieranie rozwoju osobowego każdego 

ucznia poprzez rzetelne i wszechstronne przekazywanie wiedzy potrzebnej w życiu, 

kształtowanie umiejętności samodzielnego poruszania się we współczesnym świecie, 

zastosowanie w sposób twórczy zdobytej w szkole wiedzy oraz wychowanie 

nastawione przede wszystkim na uwrażliwienie na dobro, prawdę i piękno. 

Placówkę charakteryzuje otwartość na propozycje uczniów, nauczycieli               

i rodziców oraz szczerość we wzajemnych kontaktach. Szkoła dąży do tego, aby 

autentyczna tożsamość celów dyrektora, nauczycieli, uczniów i rodziców stwarzała 

podstawę wszelkich podejmowanych przez nich działań. Współdziałanie ma sprzyjać 

skutecznemu zaspakajaniu potrzeb uczniów i jak najlepszemu przygotowaniu ich do 

życia. Szkołę wyróżnia poszanowanie godności każdego człowieka, indywidualne 

traktowanie ucznia, innowacyjność w działaniu. 

W szkole jest zbyt mała ilość dodatkowych zajęć w roku szkolnym 2014/2015 

prowadzone były tylko 2 koła sportowe. Aby szkoła mogła zrealizować cele zawarte      

w programie funkcjonowania placówki konieczne jest wsparcie ze strony gminy               

i realizacja działań  w zakresie zakupu nowoczesnego wyposażenia, zwłaszcza sprzętu 

informatycznego i multimedialnego. Należy także przeprowadzić  remont części 

sportowej: malowanie i cyklinowanie sali gimnastycznej, malowanie korytarza                 

i łącznika, zakupić  tablice interaktywne, założyć dodatkowy monitoring na górnym 

korytarzu i przy sali gimnastycznej. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu 

Placówka mieści się w miejscowości Niedźwiedź 24. Budynek szkoły obrazuje 

zdjęcie poniżej.  

Budynek Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu 

 

Źródło UG w Bogorii 
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Szkoła dysponuje 8 salami lekcyjnymi, pokojem nauczycielskim, zapleczem 

kuchennym. W 2010 roku do placówki uczęszczało 52 dzieci, teraz jest ich tylko 39. 

Dokładny opis funkcjonowania szkoły zawarty jest w poniższym zestawieniu. 

 

                                                               2010     2011     2012           2013                2014              2015 

Liczba dzieci w placówce 

a/  klasy I liczba uczniów 0 15 10 0 10 7 

b/ klasy II liczba uczniów 9 0 15 10 0 10 

c/ klasy III liczba uczniów 12 9 0 14 10 0 

d/ klasy IV liczba uczniów 8 12 9 0 13 9 

e/ klasy V liczba uczniów 11 7 12 9 0 13 

f/ klasy VI liczba uczniów 12 10 8 12 8 0 

Ogółem 52 53 54 45 41 39 

Kadra pedagogiczna 

Liczba nauczycieli ogółem 

a/ wykształcenie wyższe mgr 10 10 10 10 7 8 

b/nauczyciel stażysta 2 0 0 0 0 0 

c/ nauczyciel kontraktowy 3 5 3 4 2 2 

d/ nauczyciel mianowany 2 2 3 3 3 4 

e/ nauczyciel dyplomowany 3 3 4 3 2 2 

Liczba pełnych etatów 3 3 3 4 3 3 

Liczba dzieci dowożonych do 

placówki 

42 43 44 38 36 35 

Liczba dzieci i młodzieży 

objętych programem 

dożywiania  - ogółem 

42 42 41 38 39 39 

a/ II śniadanie       

c/ obiad I danie 50 48 52 43 39 38 

b/ obiad II danie 50 48 52 43 39 38 

Stypendia i zasiłki 

a/liczba dzieci otrzymujących 

stypendium za wyniki w nauce 

0 0 0 0 0 0 

b/ liczba dzieci otrzymujących 

stypendium socjalne 

36 36 37 35 41 42 

Wyniki w nauce (średnia ocena, 

zdawalność %) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Sprawdzian szóstoklasisty: 

a/ część I (język polski, 

matematyka) 

51% 73% 54% 62% 84% Brak 6 

klasy 

b/ część II (język obcy)     92% - 

Liczba laureatów olimpiad i 

konkursów przedmiotowych 

0 0 0 0 0 0 

       

Baza lokalowa i rekreacyjna 

Liczba sal i ewentualnie 

powierzchnia w m² 

8 

Pomieszczenia inne 

a/ pokój nauczycielski 1 

b/ zaplecze kuchenne 1 

c/ szatnia W wydzielonej części korytarza 

d/ łazienki i toalety 2, toalety – 8 

e/ pomieszczenia świetlica 1 

f/ pomieszczenia gospodarcze 1 

g/ inne – stołówka, sklepik, 

gabinet pielęgniarki itp. 

1 stołówka 

Zaplecze informatyczne  

a/ liczba sal informatycznych 1 
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b /liczba posiadanych stanowisk 

informatycznych dla potrzeb 

dydaktycznych 

6 

c/ liczba komputerów i 

laptopów 

7+3=9 

Sprzęt audiowizualny  

a/telewizory 3 

b/ rzutniki multimedialne 1 

c/ tablice interaktywne - 

d/ inne – kamery, aparat, 

wizualizer 

1 aparat 

Zaplecze sportowe (liczba, rodzaj i powierzchnia poszczególnych obiektów) 

a/ sala, hala gimnastyczna - 

b/ boisko sportowe Boisko do piłki nożnej 40×20, boisko do piłki plażowej 18×9 

Dostosowanie placówki do 

potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych 

- 

 

Placówka posiada Koncepcję pracy.  W szkole współpracuje się z organizacjami 

działającymi na terenie gminy i powiatu. Komunikacja z rodzicami opiera się na 

zasadzie partnerstwa. Respektuje się normy, zachowania uczniów są właściwe i nie 

wymagają dodatkowych działań wychowawczych. Nauczyciele uczestniczą                  

w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, stosują zróżnicowane formy           

i metody pracy wykorzystując wyniki ewaluacji do swojej pracy, współdziałają             

w zespołach i na zasadzie współpracy planują i przeprowadzają większość działań, 

rozwiązują zaistniałe problemy. Nauczyciele motywują uczniów, pracują z uczniem 

mocnym i słabym. 

W szkole prowadzone są zajęcia: SKS, drużyna zuchowa i harcerska, PCK, 

zajęcia sportowe, polonistyczne oraz zajęcia o charakterze świetlicowym. 

Budynek szkoły wymaga przeprowadzenia remontu. Modernizacji wymagają 

łazienki szkolne ze względu na  Remont w tych pomieszczeniach był przeprowadzony 

dość dawno, toteż sprzęt sanitarny, armatura  i kafelki są mocno zniszczone. Generalny 

remont łazienek poprawiłby ich estetykę i funkcjonalność oraz zwiększył 

bezpieczeństwo korzystających. Zaś przebudowa jednej z kabin w celu dostosowania jej 

do potrzeb dzieci młodszych zapewniałby komfort użytkownikom. Szkoła nie  posiada  

sali gimnastycznej, toteż zajęcia odbywają się na korytarzu. Wybudowanie  takiego 

obiektu znacznie ułatwiłoby i uatrakcyjniło prowadzenie zajęć sportowych. Sala 

posłużyłaby także jako miejsce uroczystości spotkań dla społeczności szkolnej                

i lokalnej.  
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Modernizacji wymaga szatnia szkolna, która obecnie mieści się wydzielonej 

części dolnego korytarza. Taka lokalizacja szatni powoduje trudności w utrzymaniu 

należytego porządku. Nowa szatnia mogłaby powstać poprzez przebudowę jednego         

z pomieszczeń szkolnych. Szkoła nie posiada tablicy multimedialnej. Jej zakup 

znacznie usprawniłby prowadzenie różnorakich zajęć szkolnych. Modernizacja 

niezbędna jest w sali komputerowej. Szkoła dysponuje bowiem mocno zużytym               

i przestarzałym sprzętem komputerowym. Wymiana sprzętu komputerowego, znacznie 

usprawniłaby prowadzenie zajęć i w dużej mierze je uatrakcyjniła. Pozwoliłaby też na 

łatwiejsze korzystanie z informacji, platform edukacyjnych, wirtualnych wycieczek, 

materiałów udostępnionych bezpłatne przez MEN i wydawnictwa szkolne, które                

są niezbędne do poprawy edukacji naszych uczniów. 

Doposażenia w nowe pozycje książkowe wymaga biblioteka szkolna. Szkoła            

w miarę możliwość finansowych kupuje nowe książki, przystąpiła też do realizacji 

programu „Książki naszych marzeń”, ale jest to ciągle kropla w morzu potrzeb. 

Najczęściej kupowane są lektury szkolne, które umożliwiają realizację podstawy 

programowej. Brakuje jednak finansów na zakup nowości wydawniczych. Uczniowie 

bardzo chętnie korzystają ze zbiorów bibliotecznych, toteż zakup nowych pozycji 

książkowych bardzo by  dzieci ucieszył. Nowości wydawnicze pozwoliłyby uczniom na 

obcowanie z kulturą, wzbogacały zasób słownictwa oraz umożliwiły pożyteczne             

i przyjemnie spędzać wolny czas. 

 

 

3. Gimnazjum i liceum 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II       

w Bogorii  

 

Zespół  mieści się przy ulicy Staszowskiej 12. W skład zespołu wchodzi gimnazjum 

i liceum. Wygląd budynku przedstawia zdjęcie poniżej. 
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Budynek zespołu szkól w Bogorii 

 

Źródło UG w Bogorii 

 

Placówka dysponuje 20 salami lekcyjnymi, 3 pokojami nauczycielskimi, zapleczem 

kuchennym, stołówką, biblioteką z czytelnią, gabinetem pielęgniarki. W 2010 roku do 

szkoły uczęszczało 455 dzieci w 2015 było ich 398. Szczegółowe dane dotyczące liczby 

uczniów, kadry pedagogicznej, zakresu pomocy udzielanej uczniom ze strony Gminy 

Bogoria, wyników w nauce oraz infrastruktury lokalowej i wyposażenia zawiera 

poniższa tabela. 

 

                                    2010          2011         2012                       2013               2014                       2015 

Liczba dzieci w placówce 

a/  klasy I 

liczba 

uczniów 

Gim. – 106 

L.O. - 46 

Gim. – 105 

L.O - 28 

Gim. – 87 

L.O - 39 

Gim. – 86 

L.O - 51 

Gim. – 

93 

L.O - 36 

Gim. – 

97 

L.O - 34 

b/ klasy II 

liczba 

uczniów 

Gim. – 100 

L.O - 51 

Gim. – 106 

L.O - 46 

Gim. – 111 

L.O - 29 

Gim. – 88 

L.O - 41 

Gim. – 

86 

L.O - 50 

Gim. – 

93 

L.O - 37 

c/ klasy 

III liczba 

uczniów 

Gim. – 99 

L.O. - 53 

Gim. – 103 

L.O - 51 

Gim. – 102 

L.O - 46 

Gim. – 110 

L.O - 29 

Gim. – 

87 

L.O - 41 

Gim. – 

87 

L.O - 50 

Ogółem Gim. – 305 

L.O - 150 

Gim. – 314 

L.O - 125 

Gim. – 300 

L.O - 114 

Gim. –  284 

L.O - 121 

Gim. – 

266 

L.O - 

127 

Gim. – 

277 

L.O - 

121 

Kadra pedagogiczna 
Liczba nauczycieli ogółem 

a/ 

wykształc

enie 

wyższe 

40 41 40 39 39 39 
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mgr 

b/ 

wykształc

enie 

wyższe 

----------- ------------ -------------- ------------ ---------

-- 

----------

- 

c/nauczyci

el stażysta 
2 2 2 1 1 1 

d/ 

nauczyciel 

kontrakto

wy 

4 5 3 3 3 3 

e/ 

nauczyciel 

mianowan

y 

2 2 3 4 3 2 

f/ 

nauczyciel 

dyplomow

any 

32 32 32 31 32 33 

Liczba 

pełnych 

etatów 

31 30 30 31 31 31 

Liczba 

dzieci 

dowożony

ch do 

placówki 

265 243 227 173 165 184 

Liczba 

dzieci i 

młodzieży 

objętych 

programe

m 

dożywiani

a  - 

ogółem 

247 241 233 220 224 237 

a/ II 

śniadanie 
--------- ------------ ----------- ----------- ---------

-- 

--------- 

c/ obiad I 

danie 

Gim. – 187 

L.O. – 60 

Gim. – 188 

L.O. – 53 

Gim. – 178  

L.O. – 55 

Gim. – 168 

L.O. – 52 

Gim. – 

174  

L.O. – 

50 

Gim. – 

194 

L.O. – 43 

b/ obiad II 

danie 

Gim. – 187 

L.O. – 60  

Gim. – 188 

L.O. - 53 

Gim. – 178 

L.O. - 55 

Gim. – 168 

L.O. – 52  

Gim. – 

174 

L.O. – 

50  

Gim. – 

194 

L.O. - 43 

Stypendia i zasiłki 

a/liczba 

dzieci 

otrzymują

cych 

stypendiu

m za 

wyniki w 

nauce i 

osiągnięci

Gim. – 79 

L.O. – 56 

Gim. – 102  

L.O. – 47 

Gim. –131  

L.O. – 40 

Gim. – 96  

L.O. – 32 

Gim. – 

70  

L.O. – 

37 

Gim. – 

83  

L.O. – 44 
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a 

sportowe  

b/ liczba 

dzieci 

otrzymują

cych 

stypendiu

m socjalne 

Gim. – 114  

L.O. – 42  

Gim. – 107 

L.O. – 46 

Gim. – 101  

L.O. – 36 

Gim. – 101 

L.O. – 32  

Gim. – 

98  

L.O. – 

33  

Gim. – 

92  

L.O. – 28 

Wyniki w 

nauce 

(średnia 

ocena, 

zdawalnoś

ć %) 

Gim. 

śr. szk. – 3,60 

zdaw.-  99 % 

L.O.  

śr. szk. – 3,96  

zdaw. – 100 % 

Gim. 

śr. szk. – 

3,61 

zdaw.-  

99,3% 

L.O.  

śr. szk. – 

4,06 

zdaw. – 100 

% 

Gim. 

śr. szk. –3,57  

zdaw.-  97,8% 

L.O.  

śr. szk. – 4,08 

zdaw. – 100 % 

Gim. 

śr. szk. – 

3,59 

zdaw.- 100% 

L.O.  

śr. szk. – 

4,26 

zdaw. – 100 

% 

Gim. 

śr. szk. – 

3,44 

zdaw.-  

99,28% 

L.O.  

śr. szk. – 

4,13 

zdaw. – 

100 % 

Gim. 

śr. szk. – 

3,55  

zdaw.-  

99,25% 

L.O. 

śr. szk. – 

4,23 

zdaw. – 

100 % 

 

Egzamin gimnazjalny 
 Egzamin gimnazjalny w l. 2010, 2011 miał formułę egzaminu z zakresu przedmiotów 

humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego. 0d 2012 roku blok 

przedmiotów humanistycznych został podzielony na egzamin gimnazjalny z zakresu historii               

i wos, egzamin gimnazjalny z zakresu języka  polskiego, zaś blok przedmiotów 

 matematyczno – przyrodniczych został podzielony na egzamin gimnazjalny z zakresu matematyki i 

egzamin gimn. z zakresu przedmiotów przyrodniczych.  

  

a/ historia i 

wiedza o 

społeczeństw

ie 

 

31,06 % 

 

23,28 % 

56,90 % 55,80 % 55, 80 % 59, 80 % 

b/ język 

polski 

66,40 % 64,60 % 67, 00 % 59, 50 % 

c/ 

przedmioty 

przyrodnicze 

 

22,95 % 

 

19,82 % 

49, 20 % 57,30 % 55, 00 % 46, 10 % 

d/ 

matematyka 

48, 20 % 45, 70 % 53, 10 % 46, 00 % 

e/ język obcy angielski 

- poziom 

podstawowy 

 

24,71 % 

 

20,75 % 

67, 90 % 56, 60 % 58, 70 % 65, 10% 

- poziom 

rozszerzony 

53,70 % 32,90 % 33, 50 % 46, 90 % 

Język obcy – 

język 

rosyjski  

 

- poziom 

podstawowy 

---------------

-- 

------------- 52,30 % 64,80 % 57,60 % 40, 40 % 

Egzamin maturalny  
biologia 

 

- poziom 

podstawowy  

52,33 % 46, 00 % 41,00 % 58,00 % -----------

----- 

---------- 

- poziom 

rozszerzony  

73, 33 % 71,97 % 

 

50,83 % 49,33 % 50,93 % 38,93 % 

geografia  

- poziom 

podstawowy  

27,33 % 46,92 % 40,50 % 31,00 % 52,00 % ------------

--- 
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- poziom 

rozszerzony 

28, 07 % 64,38 % 55,83 % 41,67 % 56,33 % 30,48 % 

historia  

- poziom 

podstawowy  

44, 75 % 61,25 % 39,17 % 42,75 % --------------

---- 

------------

----- 

- poziom 

rozszerzony 

36,50 % 60,00 % 24,00 % 64, 00 % 39,00% 68,00 % 

historia sztuki  

- poziom 

podstawowy 

---------------

---- 

----------------

-- 

---------------

------- 

----------------

----- 

-------------- ------------

--- 

- poziom 

rozszerzony  

---------------

---- 

----------------

-- 

76,00 % ----------------

---- 

--------------

- 

------------

--- 

język angielski 

- poziom 

podstawowy  

62,79 % 79,45 % 80,75 % 76,96 % 83,76 % 72,73 % 

- poziom 

rozszerzony  

81,00 % 74,57 % 60,67 % 53,83 % 72,00 % 72,00 % 

język polski 

- poziom 

podstawowy  

54,62 % 45,01 % 60,92 % 52,92 % 50,34 % 68,82 % 

- poziom 

rozszerzony 

75,00 % 80,00 % 62,50 % 75,83 % 87,50 % 48,75 % 

język niemiecki 

- poziom 

podstawowy 

---------------

-- 

----------------

----- 

88,00 % ----------------

------ 

--------------

--- 

-------- 

- poziom 

rozszerzony 

---------------

-- 

----------------

-- 

--------------- ----------------

------ 

--------------

----- 

--------- 

matematyka  

- poziom 

podstawowy 

75,45 % 57,96 % 69,53 % 75,30 % 54,41 % 65,17 % 

- poziom 

rozszerzony 

52,00 % 61,25 % 46,29 % 53,00 % 49,20 % 38,67 % 

Wiedza o społeczeństwie   

- poziom 

podstawowy  

---------------

- 

------------ -----------------

---- 

35,20 % --------------

--- 

------------

--- 

- poziom 

rozszerzony 

42,40 % 43,00 % -----------------

---- 

51,00 % 44,00 % 27,92 % 

chemia 

- poziom 

podstawowy 

---------------

--- 

48, 00 % --------------- -------------- 74,00 % ------------

-- 

- poziom 

rozszerzony  

72,86 % 52,33 % 41,25 % 58,06 % 40,42 % 42,50 % 

fizyka i astronomia  

- poziom 

podstawowy  

---------------

------ 

--------------

------ 

-----------------

------- 

--------- --------------

--- 

------------ 

- poziom 

rozszerzony  

60, 00 % 40,56 % -----------------

------ 

65,00 % --------------

- 

50,00 % 

Liczba 

laureatów 

olimpiad i 

konkursów 

przedmiotow

ych (z 

krótkim 

opisem ilu 

finalistów, 

które 

miejsca) 

 

Rok szkolny 2010/2011 

Gimnazjum 

Osiągnięcia naukowe: laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, finalistka 

Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, I miejsce w powiecie teatrzyku 

profilaktycznego „Jak skutecznie zmarnować sobie życie”, I miejsce w Powiatowym 

Konkursie Piosenki Religijnej 

Osiągnięcia sportowe: V miejsce w Mistrzostwach Województwa w biegu na 100 m, II 

miejsce na mistrzostwach województwa w rzucie oszczepem, na szczeblu powiatu- IV 

miejsce chłopców w drużynowych biegach przełajowych, IV miejsce w piłce ręcznej 

dziewcząt, VI miejsce w tenisie stołowym chłopców, II miejsce w piłce ręcznej 

dziewcząt, II miejsce w piłce ręcznej chłopców, II miejsce w biegu przełajowym 

dziewcząt na 1000 m, II miejsce w skoku w dla chłopców, II miejsce w rzucie 

oszczepem chłopców, III miejsce w biegu na 300 m, III miejsce w drużynowych 



43 
 

zawodach lekkoatletycznych w Sandomierzu organizowanych przez EZGDK  

Liceum:  

Osiągnięcia naukowe: finalista V Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę „Chemia a 

Ekologia”, I miejsce XXIV Wojewódzkiego Konkursu Na Referat  

z Zakresu Astronomii i Astrofizyki”, finalista XXXVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego 

Seminarium Astronomicznego im. Roberta Głębockiego”  

Osiągnięcia sportowe: VI miejsce w mistrzostwach powiatu w tenisie stołowym 

chłopców ,VI miejsce w Mistrzostwach Powiatu w halową piłkę nożną chłopców, IV 

miejsce w Mistrzostwach Powiatu w tenisie stołowym dziewcząt, V miejsce w 

Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej chłopców, III miejsce w Mistrzostwach w tenisie 

stołowym dziewcząt, II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w 

sztafetowych biegach przełajowych, II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży 

Szkolnej w drużynowych biegach przełajowych chłopców. 

Rok szkolny 2011/2012 

Gimnazjum 

Osiągnięcia naukowe: 3 finalistki konkursu biologicznego, 1 finalista konkursu 

chemicznego, I miejsce w konkursie ekologicznym „Zbieramy, segregujemy i 

przetwarzamy odpady” 

Osiągnięcia sportowe: indywidualne zawody lekkoatletyczne na szczeblu powiatu- I 

miejsce w biegu na 100 m, II miejsce  w pchnięciu kulą, III miejsce dla sztafety 

chłopców 4x100 m, III miejsce w rzucie oszczepem, III miejsce w biegu na 2000 m, III 

miejsce w biegu na 300 m;  w IV zawodach młodzieży szkolnej w lekkoatletyce Gmin 

Dorzecza Koprzywianki nasi uczniowie zajęli następujące lokaty: I miejsce w biegu na 

200 m, II miejsce w skoku w dal, II miejsce w biegu na 300 m, II miejsce w biegu na 

1000 m, II miejsce w sztafecie 4x100 m, III miejsce w biegu na 1000 m; w powiatowej 

lidze piłki ręcznej chłopców – IV miejsce rocznik 1996 (kl.III), II miejsce rocznik 1997 

(kl.II); osiągnięcia w województwie z lekkiej altetyki: mistrz województwa w biegu na 

1000 m, wi-ce mistrz w skoku w dal, VII miejsce w biegu na 2000 m 

Liceum 

Osiągnięcia sportowe: III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w 

sztafetowych biegach przełajowych, III miejsce w VIII Turnieju Małej Ligii Piłki 

Ręcznej, III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt, VI miejsce w 

Mistrzostwach Powiatu w halową piłkę nożną chłopców, II miejsce w Powiatowych 

Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w drużynowych biegach przełajowych chłopców, Iv 

miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Ręcznej chłopców.    

 

Rok szkolny 2012/2013 

Gimnazjum 

Osiągnięcia naukowe:  laureatka konkursu chemicznego, 2 laureatów konkursu 

biologicznego, laureatka Olimpiady Ekologicznej, 2 finalistów Konkursu z Języka 

Polskiego, 2 laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego 

Osiągnięcia sportowe: I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Szkolnych w piłce ręcznej 

chłopców, I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej halowej o Puchar Prezesa EZDK, II 

miejsce w powiatowych Igrzyskach Szkolnych w piłce ręcznej dziewcząt, IV miejsce w 

Festiwalu Piłki Ręcznej dziewcząt w Busku – Zdroju, IV miejsce w Powiatowych 

sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców, I, III, IV, V miejsce w 

Wojewódzkich Masowych Biegach Przełajowych, IV miejsce w Świętokrzyskich 

Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – półfinał wojewódzki w piłce ręcznej dziewcząt, IV 

miejsce w Świętokrzyskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej- półfinał wojewódzki w 

piłce ręcznej chłopców. 

Liceum 

Osiągnięcia sportowe: III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w 

sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców, VI miejsce w wojewódzkich 

Mistrzostwach Zrzeszenia LZS „Biegi Przełajowe” dziewcząt i chłopców (drużynowo), 

III miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Ręcznej dziewcząt, IV miejsce w 

Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Nożnej chłopców, IV miejsce w Powiatowych 

Mistrzostwach w Piłce Ręcznej chłopców. 

Rok szkolny 2013/2014 

Gimnazjum 

Osiągnięcia naukowe: finalistka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, laureat 
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Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, I miejsce Wojewódzkiej Olimpiady Ligii 

Ochrony Przyrody, finalistka i laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, 

laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Polskiego 

Osiągnięcia sportowe: na szczeblu województwa: V miejsce w XVI Wojewódzkich 

Masowych Biegach Zrzeszenia LZS o memoriał Z. Stawiarza w punktacji drużynowej 

szkół gimnazjalnych, V miejsce w X Turnieju Małej Ligii Piłki Ręcznej, V miejsce w 

Świętokrzyskich Igrzyskach  Młodzieży  Szkolnej – Finał Wojewódzki w piłce ręcznej 

chłopców, na szczeblu powiatu: IV miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży 

Szkolnej  

w sztafetowych biegach przełajowych w kategorii dziewcząt i chłopców szkół 

gimnazjalnych, II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Szkolnych w Piłce Ręcznej 

dziewcząt i chłopców, IV miejsce w XIX Halowym Turnieju Młodzieży Szkolnej w 

piłce nożnej o Puchar Prezesa EZDGK, IV miejsce w Powiatowych Igrzyskach 

Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej chłopców, I miejsce w Świętokrzyskich Igrzyskach 

Młodzieży szkolnej- półfinał wojewódzki w piłce ręcznej chłopców, II miejsce w 

Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Lekkiejatletyce – rzut oszczepem. 

Liceum 

Osiągnięcia sportowe:  III miejsce w XVI Wojewódzkich Masowych Biegach 

Przełajowych Zrzeszenia LZS o memoriał Z. Stawiarza w punktacji drużynowej szkół 

ponadgimnazjalnych, III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w 

drużynowych biegach przełajowych, V miejsce  

w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Nożnej chłopców, III miejsce w Powiatowych 

Mistrzostwach w Piłce Ręcznej chłopców, V miejsce w X Turnieju Małej Ligi Piłki 

Ręcznej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, III miejsce w Powiatowych 

Mistrzostwach w Tenisie Stołowym. 

Rok szkolny 2014/2015 

Gimnazjum 

Osiągnięcia naukowe: finalistka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, 2 finalistów 

i I laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia „Trzymaj 

Formę”, laureatka XII Konkursu Języka Polskiego, laureatka XII Konkursu 

Historycznego, finalistka XII Konkursu Matematycznego, laureatka Ogólnopolskiej 

Olimpiady Przedmiotowej OLIMPUS, II miejsce w XIV Powiatowym Turnieju 

Ortograficznym, I miejsce w gminnych i III miejsce w powiatowych eliminacjach 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, I 

miejsce w X Olimpiadzie Liturgicznej „Błogosławiony Edmund Bojanowski- człowiek o 

wielkim sercu”, I i II miejsce w dekanalnym konkursie wiedzy „Święty Ojciec Pio” 

Osiągnięcia sportowe:  I miejsce w Świętokrzyskich Igrzyskach Młodzieży szkolnej – 

półfinał wojewódzki w piłce ręcznej chłopców, III miejsce  

w Świętokrzyskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – Finał Wojewódzki w piłce ręcznej 

chłopców, III miejsce w Świętokrzyskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w dysku, II 

miejsce w Świętokrzyskich Igrzyskach Lekkoatletycznych w dysku, III miejsce w 

Świętokrzyskich Igrzyskach Lekkoatletycznych w oszczepie, II miejsce w IV Festiwalu 

Piłki Ręcznej Chłopców Szkół Gimnazjalnych w Busku – Zdroju, VI i VII miejsce w 

XV Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Burmistrza Zwolenia w kategorii 

szkół gimnazjalnych. 

Liceum  

Osiągnięcia sportowe: III miejsce w XVII Wojewódzkich Masowych Biegach 

Przełajowych Zrzeszenia LZS o memoriał Z. Stawiarza w punktacji drużynowej szkół 

ponadgimnazjalnych, II i VI miejsce w XVII Wojewódzkich Masowych Biegach 

Przełajowych Zrzeszenia LZS o memoriał 

 Z. Stawiarza na dyst. 2000 m, I miejsce w XVII Wojewódzkich Masowych Biegach 

Przełajowych Zrzeszenia LZS o memoriał Z. Stawiarza na dyst. 2500 m, I miejsce w 

Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Ręcznej dziewcząt, II miejsce w Powiatowych 

Mistrzostwach w Piłce Ręcznej chłopców, V miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w 

Piłce Nożnej, I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Tenisie Stołowym, IV miejsce 

XI Turnieju Małej Ligii Piłki Ręcznej, IV miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w 

Piłce Siatkowej.   

Rok szkolny 2015/2016 

Gimnazjum  

Osiągnięcia naukowe: 2 laureatów w Ogólnopolskim Konkursie Stypendiada 
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Polonistyczna, laureat Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS, I miejsce w konkursie 

„Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady” – X edycja, 2 finalistów 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia „Trzymaj Formę”, II 

miejsce w VII Powiatowym Konkursie Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II, II miejsce 

w powiatowym konkursie „Co wiecie  

o powiecie”. 

Osiągnięcia sportowe: III miejsce w województwie w piłce ręcznej chłopców w 

Końskich, II miejsce w województwie w rzucie dyskiem, I miejsce  

w Festiwalu Piłki Ręcznej chłopców w Busku – Zdroju, VI miejsce w województwie w 

rzucie dyskiem w Kielcach, III miejsce w wojewódzkim turnieju dwójek dziewcząt piłki 

siatkowej w Kielcach, I miejsce w powiecie w piłce siatkowej dziewcząt w Staszowie. 

Liceum 

Osiągnięcia sportowe: V miejsce w XVIII Wojewódzkich Masowych Biegach 

Przełajowych Zrzeszenia LZS o memoriał Z, Stawiarza w punktacji drużynowej szkół 

ponadginazjalnych, III miejsce w XII Turnieju Małej Ligii Piłki ręcznej, V miejsce w 

Wojewódzkim Turnieju w Piłce Siatkowej Dziewcząt Młodzieży Szkół 

Ponadgimnazjalnych, II miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt w ramach X 

Świętokrzyskiej Ligii LZS 2016r. 

 o puchar Starosty Pińczowskiego, III miejsce w Turnieju Świętokrzyskiej Ligii LZS w 

Piłce Siatkowej.  

  

Baza lokalowa i rekreacyjna 

Liczba sal 

i 

ewentualn

ie 

powierzch

nia 

 w m² 

20,  pow. 288,98 m
2
 

Pomieszczenia inne 

a/ pokój 

nauczyciel

ski 

3 pomieszczenia - 79,51 m
2 

b/ 

zaplecze 

kuchenne 

126, 84 m
2 

c/ szatnia 150,86 m
2  

d/ łazienki 

i toalety 
218,04 m

2 

e/ 

pomieszcz

enia 

świetlica 

- 

f/ 

pomieszcz

enia 

gospodarc

ze 

39,36 m
2 

g/ inne – 

stołówka, 

sklepik, 

gabinet 

pielęgniar

ki itp. 

stołówka (2) – 183,94 m
2 

; biblioteka z czytelnią – 53,65 m
2
 ; gabinet 

pielęgniarki – 26,04 m
2  

inne
 
pomieszczenia – 1088,39 m

2 
 

h/ 

pomieszcz

enia 

gospodarc

ze 

kotłownia – 15,65 m
2 
  

Zaplecze informatyczne  
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a/ liczba sal 

informatycznych 
2 sale - 116 m

2
 

b /liczba posiadanych 

stanowisk 

informatycznych dla 

potrzeb dydaktycznych 

30  

c/ liczba komputerów i 

laptopów 
65 w tym 12 laptopów 

d/inny sprzęt 

informatyczny 
kserografy – 6, drukarki – 5   

Sprzęt audiowizualny  
a/telewizory 14 
b/ rzutniki 

multimedialne 

(projektory)  

10 

c/ tablice interaktywne 5 
d/ inne – kamery, 

aparat, wizualizer 
kamery – 2,  aparaty – 2, magnetofony – 19, odtwarzacze DVD 

– 11, 
Zaplecze sportowe (liczba, rodzaj i powierzchnia poszczególnych obiektów) 

a/ sala, hala 

gimnastyczna 
salka – 76,89 m

2 
, siłownia – 33,50 m

2 
, hala sportowa – 862,8 

m
2 
  

b/ boisko sportowe boisko do piłki ręcznej – 924 m
2 

, boisko do siatkówki – 242 

m
2
, boisko do piłki nożnej – 4900 m

2 
, skocznie – 150 m

2 
, inne 

urządzenie sportowe -1213 m
2 
 

Dostosowanie placówki 

do potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych 

podjazdy – 1, toalety – 1  

 

Placówka posiada plan pracy w którym zawarte są kierunki działania                 

W tym  dokumencie placówka stawia przed sobą cele do realizacji takie jak: 

systematyczne podnoszenie efektów kształcenia, wzbogacenie bazy lokalowej, 

poszerzenie oferty szkoły o nowe koła zainteresowań, rozwijanie współpracy                   

z rodzicami na różnych płaszczyznach, zapewnienie wielokierunkowego                          

i wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu, utworzenie 

gabinetu pielęgniarki szkolnej, zatrudnienie w szkole pedagoga, psychologa i logopedy. 

Placówka chciałaby zaoferować uczniom częstsze wycieczki do teatru, kina, czy 

na warsztaty edukacyjne, wzbogacić ofertę szkoły o Koło Dziennikarskie                         

i Fotograficzne, wzmocnić współpracę z rodzicami czy wzmocnić aktywność uczniów 

poprzez promocje ich działań i inicjatyw.  

Przeprowadzona w 2015 roku ewaluacja wykazała, że: 

1.  Szkoła podejmuje działania wychowawcze, jednak ich skuteczność jest nisko 

oceniana prze uczniów. Rodzice i nauczyciele oceniają stopień skuteczności na raczej 

wysoki. 
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2. Dokumentacja szkolna tj. Statut Szkoły, Program Wychowawczy               

i Profilaktyczny w prawidłowy sposób uwzględnia potrzeby uczniów oraz reguluje ich 

postawy i zachowania poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu kar i nagród.  

3. Uczniowie i ich rodzice posiadają wiedzę na temat prowadzonych            

w szkole zajęć wyrównawczych. 

4. Nauczyciele diagnozują możliwości swoich uczniów i stosują różnorodne 

formy, by wyrównywać szanse swoich uczniów. 

5. W szkole analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. 

Prowadzone analizy mają na celu poprawę jakości pracy, a dokonywane                        

są   z wykorzystaniem różnych metod. 

6. Szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów w procesie 

nauczania i wychowania. 

Szkoła oferuje różnorodne zajęcia pozalekcyjne.  Działają koła zainteresowań    

(j. polskiego, j. rosyjskiego, j. angielskiego, historii, chemii, geografii, informatyki, 

matematyki, plastyki, biologii), na których poszerzane są wiadomości i umiejętności 

uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach. Nauczyciele prowadzą również 

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce. Dużym 

zainteresowanie uczniów cieszą się zajęcia zespołu tanecznego, chóru oraz zajęcia 

sportowe.    

Stan budynku można określić jako dobry, brakuje jednak odpowiednio 

dostosowanego zaplecza sportowego, dlatego aby zapewnić uczniom jak najlepszy 

rozwój i warunki sprzyjające ich sportowym zainteresowaniom – uczniowie osiągają 

bardzo dobre wyniki w różnorodnych zawodach sportowych niezbędna jest  budowa        

i modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w tym budowa krytego basenu. 

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa boisk piłkarskich                      

o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x 62m, boisk wielofunkcyjnych 

do koszykówki, piłki siatkowej i piłki ręcznej o wymiarach 19,1m x 32,1m, budowa 

budynków sanitarno – szatniowych, krytego basenu.  

Wymiary basenu do pływania - 25 x 8,40 m, głębokość 1,3 – 1,8 m, 

• Wymiary brodzika minimum 50 m2 i głębokości od 0,30 – 1,1 m, 

• Kubatura budynku basenu - 4500 m3, 

• Powierzchnia budynku basenu - 1000 m2, 

W skład basenu wchodzić będą: Hala basenowa, Strefa wejściowa, 

Pomieszczenia administracyjne, Podziemie techniczne. Wybudowane zostanie także 



48 
 

oświetlenia terenu, zamontowane zostaną  kolektory słoneczne przy. Przeprowadzona 

zostanie modernizacja kotłowni (pompy ciepła). Budowa zespołu boisk sportowych 

przyniesie niezmierne korzyści dla dzieci i młodzieży, pozwoli na aktywne spędzanie 

czasu nie tylko w chwilach wolnych, ale także podczas zajęć dydaktycznych (w ramach 

wychowania fizycznego). 

Boiska sportowe pozwolą również dzieciom i młodzieży na rozwijanie ich 

zamiłowań sportowych, a także pozwoli szkołom na organizowanie zawodów                   

i turniejów sportowych. Efektem pośrednim projektu będzie zapewnienie właściwego 

rozwoju fizyczno-ruchowego młodzieży będące w fazie rozwoju oraz mieszkańcom, 

umożliwiając im regularne uprawianie sportu i zapobiegając w ten sposób wadom 

postawy. 

Szkoła wymaga również przeprowadzenia modernizacji pracowni 

komputerowej, doposażenia w nowoczesny sprzęt multimedialny, zakupu tablic 

interaktywnych, pomocy dydaktycznych do poszczególnych pracowni przedmiotowych, 

doposażenia szatni oraz kuchni, zakupu mebli  do sal lekcyjnych. 
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IV. Analiza SWOT 

  

 Jednym z ważnych narzędzi umożliwiających podjęcie prawidłowej decyzji na 

podstawie posiadanych informacji jest analiza SWOT. Umożliwia ona 

systematyzowanie danych dotyczących projektu i podpowiada kierunki rozwiązań. Jej 

przeprowadzenie jest niezbędne do prawidłowej oceny sytuacji.  

 

Analiza SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

•Atrakcyjne położenie i bezpieczna lokalizacja 

placówek, 

•Wykształcona i kompetentna kadra pedagogiczna, 

•Dobrze rozwinięty system działań 

dydaktycznych, 

•Dobra współpraca z rodzicami, 

•Uczniowie zaangażowani w życie szkoły               

i lokalnej społeczności, 

•Znajomość środowiska rodzinnego, 

•Wysokie lokaty uczniów w konkursach 

przedmiotowych na szczeblu szkolnym                    

i pozaszkolnym, 

•Zapewniona bezpieczeństwo i opieka nad 

uczniami 

•Coraz lepszy stan bazy lokalowej i wyposażenia 

placówek oświatowych.  

• Niedostateczne zaplecze sportowe, 

• Niewystarczająca ilość nowoczesnych pomocy 

dydaktycznych, sprzętu informatycznego                 

i wyposażenia w placówkach, 

• Brak specjalistów w niektórych placówkach – 

logopedy, psychologa, pedagoga, 

• Niewystarczające środki na rozbudowę                  

i modernizację placówek oświatowych, 

• Niewystarczająca ilość pomieszczeń niezbędnych 

do funkcjonowania placówek. 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

•Dodatkowe środki finansowe umożliwiające 

rozwój i unowocześnienie bazy wychowawczo – 

dydaktycznej i rekreacyjnej placówek, co jeszcze 

bardziej podniesie jakość ich pracy, 

•Nowoczesna baza dydaktyczna pozwoli 

zwiększyć rozwój uczniów, uatrakcyjni proces 

dydaktyczny, 

•Rozszerzenie pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, 

•Dostosowanie organizacji pracy placówek 

oświatowych do oczekiwań i potrzeb i rodziców. 

•Niewystarczające środki na realizację 

zaplanowanych przedsięwzięć, 

•Potencjalny spadek urodzeń dzieci, 

• zmieniająca się ustawa może wprowadzić 

reorganizację w oświacie. 
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V. Plan Rozwoju Oświaty dla Gminy Bogoria 

 

1.Wizja Gminy, cele strategiczne. 

 

 Przeprowadzona szczegółowa analiza stanu oświaty w Gminie Bogoria oraz 

opracowana diagnoza pozwoliła sprecyzować wizję, cele strategiczne oraz działania dla 

Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Gminy Bogoria na lata 2016-2020. 

 Wizja strategiczna stanowi realnie wyobrażoną sytuację docelową oświaty          

w Gminie Bogoria w przyjętej perspektywie czasowej. Określa ona sytuację, jaką 

społeczność lokalna chce osiągnąć i do jakiej należy dążyć.  

 Poniższa wizja i strategie rozwoju jest istotą wytyczonego kierunku rozwoju 

oświaty w Gminie Bogoria. Stanowi idealne odzwierciedlenie  Gminy, do którego 

należy dążyć. Realizacja tak określonej strategii musi odbywać się według ściśle 

określonych i wytyczonych  kierunków działania, które są wskazówkami dla wszystkich 

zaangażowanych w rozwój oświaty  w gminie. Wybrany sposób działania jest 

specyficznym zestawem działań, które stanowią o skuteczności realizowanych zadań. 

Określa on cele strategiczne funkcjonowania  i działania oświaty w Gminie Bogoria. 
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Rozbudowa , modernizacja i wyposażenie bazy 

edukacyjnej i towarzyszącej jej bazy sportowej 

Doposażenie placówek oświatowych w nowoczesne 

pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy 

Rozwój kompetencji jako element uzupełniający podstawy 

programowej 
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Matryca strategiczna 

 

Nazwa zadania Opis zadania 
Czas 

realizacji 

Możliwe źródło 

finasowania 

Cel szczegółowy 1.1 Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy edukacyjnej           

i towarzyszącej jej bazy sportowej 

1.1.1 Budowa i 

modernizacja 

infrastruktury sportowo 

– rekreacyjnej, 

dydaktycznej przy 

Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w 

Bogorii w tym budowa 

krytego basenu 

Zadanie obejmuje budowę boisk 

piłkarskich o nawierzchni z trawy 

syntetycznej, budowę boisk 

wielofunkcyjnych do koszykówki, 

piłki siatkowej i piłki ręcznej, 

budowę budynku sanitarno – 

szatniowych, budowę krytego 

basenu 

2017 - 2018 

Regionalny program 

Operacyjny 

Województwa 

Świętokrzyskiego na 

lata 2014 - 2020 

1.1.2 Rozbudowa 

przedszkola  w 

Jurkowicach o blok 

żywieniowy oraz 2 

oddziały przedszkola 

Zadanie obejmuje rozbudowę i 

wyposażenie przedszkola               

w Jurkowicach o blok żywieniowy 

oraz utworzenie dwóch oddziałów 

przedszkola 

2017 - 2018 

Regionalny program 

Operacyjny 

Województwa 

Świętokrzyskiego na 

lata 2014 - 2020 

1.1.3 Remont budynku 

Szkoły Podstawowej w 

Jurkowicach 

przygotowanie do 

przyjęcia VII i VIII klas 

wraz z przebudową 

kompleksu sportowego 

Zadanie obejmuje rozbudowę i 

remont budynku szkoły wraz z 

wyposażeniem  oraz przebudowę  

kompleksu sportowego 

2017 – 2018 

Regionalny program 

Operacyjny 

Województwa 

Świętokrzyskiego na 

lata 2014 – 2020 

1.1.4 Rozwój oferty 

przedszkolnej w 

Gminie Bogoria 

poprzez utworzenie 

dodatkowych miejsc w 

oddziale przedszkola w 

Kiełczynie 

Zadanie obejmuje remont obiektu 

przedszkola w Kiełczynie, 

wyposażenie obiektu w sprzęt i 

pomoce dydaktyczne, organizację i 

prowadzenie zajęć dodatkowych 

dla przedszkolaków 

2017 – 2018  

Regionalny program 

Operacyjny 

Województwa 

Świętokrzyskiego na 

lata 2014 – 2020 

 

1.1.5 Remonty i 

modernizacje w 

pozostałych 

placówkach 

oświatowych 

Zadanie obejmuje: 

Publiczne przedszkole w Bogorii – 

remont oraz doposażenie kuchni; 

Szkoła Podstawowa w Bogorii – 

rozbudowa świetlicy szkolnej, 

2018 - 2020 

Środki 

własne/finasowanie 

zewnętrzne 

pozyskiwane na bieżąco 
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wygospodarowanie miejsca na 

gabinet dla pedagoga, 

pomalowanie sal dydaktycznych 

oraz elewacji zewnętrznej 

budynku; 

Szkoła Podstawowa w 

Niedźwiedziu – remont łazienek 

szkolnych, szatni. 

 

Cel szczegółowy 1.2 Doposażenie placówek oświatowych w nowoczesne pomoce 

dydaktyczne i sprzęt sportowy 

1.2.1 Podniesienie 

jakości pracy placówek 

oświatowych  

Zadanie polega na wyposażeniu 

placówek z terenu gminy Bogoria 

w sprzęt informatyczny                   

i audiowizualny 

2017 – 2019 

Regionalny program 

Operacyjny 

Województwa 

Świętokrzyskiego na 

lata 2014 – 2020 

1.2.2 Doposażenie 

placówek oświatowych 

w nowe meble 

Zadanie polega na zakupie 

nowych, dostosowanych do 

potrzeb uczniów mebli szkolnych 

do wszystkich placówek z ternu 

gminy. 

2017 – 2020 

Środki 

własne/finasowanie 

zewnętrzne 

pozyskiwane na bieżąco 

1.2.3 Wyposażenie sal 

gimnastycznych w 

sprzęt sportowy 

Zadanie polega na doposażeniu 

sal gimnastycznych w 

nowoczesny sprzęt sportowy 

2017 - 2020 

Środki 

własne/finasowanie 

zewnętrzne 

pozyskiwane na bieżąco 

1.2.4 Wyposażenie sal 

dydaktycznych w 

nowoczesny sprzęt 

multimedialny) 

Zadanie polega na zakupie tablic 

interaktywnych, projektorów, 

laptopów, wizualierów, filmów 

edukacyjnych, map i tabletów. 

2017 - 2020 

Środki 

własne/finasowanie 

zewnętrzne 

pozyskiwane na bieżąco 

1.2.5 Zakup 

nowoczesnych pomocy 

dydaktycznych 

Zadanie polega na zakupie 

zakupie zabawek edukacyjnych          

i pomocy naukowych do 

przedszkoli z terenu gminy, 

zakupie nowości książkowych 

celem doposażenia bibliotek 

szkolnych, zakupie pomocy 

dydaktycznych do 

poszczególnych pracowni 

przedmiotowych 

2017 - 2020 

Środki 

własne/finasowanie 

zewnętrzne 

pozyskiwane na bieżąco 
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Cel szczegółowy 1.3 Rozwój kompetencji jako element uzupełniający podstawy 

programowej 

1.3.1 Rozszerzenie 

oferty przedszkolnej 

o dodatkowe zajęcia 

wyrównujące szanse 

edukacyjne dzieci 

Zadanie obejmuje realizację zajęć 

dodatkowych kształtujących 

kompetencje społeczno – 

emocjonalne, zajęć stymulujących 

rozwój psychoruchowy w tym 

wyjazdowych oraz zajęć 

wspierających wydłużenie czasu 

świadczenia usług wychowania 

przedszkolnego  

corocznie 

Środki własne/finasowanie 

zewnętrzne pozyskiwane 

na bieżąco 

1.3.2 Rozwój 

kompetencji 

kluczowych wśród 

uczniów szkół z 

terenu gminy 

Bogoria  

Zadanie obejmuje Zadanie 

obejmuje realizację dodatkowych 

zajęć pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych, wyjazdów 

edukacyjnych oraz doradztwa 

edukacyjno-zawodowego, wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego, w 

ramach których kształtuje się 

rozwój kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy. 

Doposażenie w niezbędne pomoce 

dydaktyczne oraz specjalistyczny 

sprzęt do rozpoznawania potrzeb 

rozwojowych, edukacyjnych i 

możliwości psychofizycznych oraz 

wspomagania rozwoju i 

prowadzenia terapii uczniów. 

corocznie 

Środki własne/finasowanie 

zewnętrzne pozyskiwane 

na bieżąco 

 

 

2. Potencjalne źródła finasowania 

 

 Poza subwencją oświatową, wśród potencjalnych źródeł finansowania realizacji 

celów strategicznych Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Gminy Bogoria na lata 

2016-2020 należy wymienić: 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
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4. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 

5. Programy ministerialne  

6. Inne źródła. 

Istniej także możliwość pozyskania środków na działalność placówek oświatowych           

w Gminie Bogoria z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

(PFRON), zwłaszcza na prace przystosowujące placówki do potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (NFOŚiGW) na działania i zajęcia propagujące zachowania proekologiczne 

wśród dzieci i młodzieży oraz inne przedsięwzięcia w tym zakresie, granty np. Program 

ERASMUS+, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich itp. 

 

3. Monitoring i ewaluacja 

 

 Warunkiem sprawnego oraz efektywnego wdrażania niniejszego Planu jest 

opracowanie i stosowanie skutecznego systemu monitorowania i oceny wraz                     

z towarzyszącymi jej programami rozwoju.  

 W działaniach kontrolnych wszelkich programów i planów strategicznych 

stosuje się zasadę, że w trakcie wdrażania Planu następuje monitoring jego realizacji,      

a po wykonaniu każdego zadania lub grupy zadań ze sobą powiązanych, przeprowadza 

się ewaluację osiągniętych rezultatów i - jeśli to niezbędne - zmianę założeń.                

W przypadku monitoringu najskuteczniejszą metodą jest praca własna jednostki 

odpowiedzialnej za wdrażanie Planu, a w przypadku ewaluacji najskuteczniejsze jest 

wykonanie autoewaluacji. Autoewaluacja jest oceną etapu realizacji Planu i uzyskanych 

oraz osiągniętych efektów, realizowaną własnymi siłami w oparciu o zbiór informacji 

pochodzących z monitoringu, wspierana dodatkowymi narzędziami oceny. 

 Organizacja procesu kontroli realizacji Planu, czyli przebieg monitorowania         

i ewaluacji oraz odpowiedzialność za niego należy do Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Bogorii.  Zadanie będzie realizowane             

w oparciu o zestaw narzędzi (np. formularzy i zestawień). Zapewnienie skutecznego 

monitorowania wskaźników realizacji Planu wymaga przeprowadzenia odpowiednich 

analiz i opracowania raportów okresowych (raz na dwa lata) z monitorowania dla Wójta 

Gminy Bogoria.  

 Wnioski z prowadzonego monitoringu i ewaluacji Planu będą prezentowane 

Radzie Gminy w miarę potrzeb oraz co najmniej raz w roku. W trakcie realizacji Planu 
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mogą pojawić się, zarówno sytuacje korzystne wpływające na przyspieszenie jej 

realizacji, jak i sytuacje niekorzystne, które opóźnią lub wręcz uniemożliwią realizację 

określonych zadań. Może to wynikać ze zmiany uwarunkowań np. finansowych, 

technologicznych i prawnych. Oznacza to, że prowadzenie stałego monitoringu              

i ewaluacji Planu ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zakładanych celów 

strategicznych. 
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Podsumowanie 

 

 Planowanie strategiczne, jako element zarządzania polega na decydowaniu          

o podjęciu działań zorientowanych na wywołanie zjawisk, które nie zaistniałyby 

samoistnie Planowanie strategiczne jest bardzo ważnym elementem rozwoju                 

na wszystkich poziomach zarządzania – zarówno w zakresie administracyjnym, 

branżowym jak i finansowym. Planowanie pozwala określić cele, do których działania 

mają zmierzać oraz wyznaczyć ramy czasowe i finansowe dla jego osiągnięcia,              

co skutkuje racjonalizacją postępowania. 

Kompleksowy Planu Rozwoju Szkół dla Gminy Bogoria jest zgodny i skoordynowany 

z następującymi dokumentami krajowymi i regionalnymi - aktami prawnymi                   

i dokumentami strategicznymi takimi jak: 

• Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria,  

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020, 

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 

r., poz. 446), 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., 

poz. 2156), 

• Ustawa z dnia 27 września 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.      

z 2016 r., poz. 672), 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 778), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, 

poz. 290), 

• Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 

r., poz. 184) 

 Wdrożenie niniejszego Planu w perspektywie najbliższego czasu pozwoli lepiej 

zorganizować system szkolnictwa oraz podnosić standardy nauczania na obszarze 

Gminy Bogoria, co wpłynie na jakość kształcenia w kontekście infrastrukturalnym, jak 

również pozwoli na poszerzanie horyzontów uczniów i podnoszenie kwalifikacji 
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nauczycieli. W perspektywie długofalowej da podstawy i możliwość dla podnoszenia 

jakości kapitału ludzkiego – wykreuje chęć ciągłego kształcenia się i podnoszenia 

kompetencji oraz pozwoli na wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry dla coraz 

bardziej wymagającego rynku pracy. 

 Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół Gminy Bogoria na lata 2016 – 2020 

opracowany został w celu jak najlepszego wykorzystania posiadanego potencjału            

w postaci młodego społeczeństwa, zatrzymania go na obszarze oraz stworzenia 

warunków do kształtowania pozytywnych postaw i wcielania ich w życie. 


