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WSTĘP 

Wprowadzenie 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o stanie realizacji zadań oświatowych w danym roku szkolnym przedstawiana jest Radzie 

Miejskiej na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Materiał zawiera informacje określone w art. 11 ust. 7 

pkt 1 i 2, tj. na temat wyników ósmoklasisty, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły, nakierowanych na kształcenie uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz na temat wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. W raporcie 

znaleźć też można inne dane dotyczące działalności szkół, zespołu szkolno-przedszkolnego, których organem prowadzącym jest Gmina 

Daleszyce.   

Do przygotowania materiału wykorzystano: 

1. informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkoły 2020/2021 przygotowane przez dyrektorów szkół; 

2. informacje z Systemu Informacji Oświatowej (SIO); 

3. informacje z programu kadrowego Kadry Optivum; 

4. uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach, zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce; 

5. dokumentację zgromadzaną w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach, dotyczącą: 

a. arkuszy organizacji szkół, 

b. organizacji nauczania indywidualnego, 

c. prowadzenia postępowania w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, 

d. dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych zamieszkałych na terenie Gminy Daleszyce, 

e. dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół,  

f. stypendiów i zasiłków szkolnych,  

g. obowiązku nauki, 

h. inną. 

 

Wykaz szkół, których organem prowadzącym w roku szkolnym 2020/2021 była Gmina Daleszyce.  

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny, w skład którego wchodzą: 

a. Szkoła Podstawowa im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach z Punktem Przedszkolnym w Widełkach i Punktem 

Przedszkolnym w Cisowie, 

b. Przedszkole w Daleszycach. 

2. Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie z Oddziałami przedszkolnymi i Punktem przedszkolnym. 
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3. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie z Oddziałem przedszkolnym i Punktem przedszkolnym. 

4. Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy z Oddziałem przedszkolnym i Punktem przedszkolnym. 

 

Wykaz szkół, działających na terenie Gminy Daleszyce, których organem prowadzącym jest osoba prawna inna niż jednostka 

samorządu terytorialnego.  

W obszarze realizacji zadań oświatowych wykonywanych na terenie Gminy Daleszyce istotną rolę odgrywają szkoły prowadzone przez inne 

podmioty – stowarzyszenia. Na podstawie art. 58 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty założenie szkoły lub placówki 

publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymagało zezwolenia właściwego organu 

jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 5c pkt 3 ustawy, zezwolenie na założenie publicznej szkoły wydał Burmistrz Miasta i Gminy 

Daleszyce. W roku szkolnym 2020/2021 na terenie Gminy Daleszyce działały następujące szkoły:  

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sierakowie prowadzona przez Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa oraz Oddział 

przedszkolny i Punkt przedszkolny; 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie prowadzona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szczecna oraz Oddział przedszkolny  

i Punkt przedszkolny; 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Marzyszu prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Marzysza oraz Oddział przedszkolny i Punkt 

przedszkolny; 

4. Szkoła Podstawowa im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Słopca oraz Oddział przedszkolny  

i Punkt przedszkolny; 

5. Szkoła Podstawowa w Brzechowie prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Brzechowa Kuźnia Talentów oraz Oddział 

przedszkolny i Punkt przedszkolny; 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowie prowadzona przez Stowarzyszenie Wspólne Dobro wsi Borków i Trzemosna oraz Oddział 

przedszkolny i Punkt przedszkolny. 

 

Istotne decyzje prawne i strategiczne.  

W roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Daleszyce zostały podjęte przez organ stanowiący i organ wykonawczy istotne decyzje, mające 

zasadniczy wpływ na kształtowanie polityki oświatowej na terenie gminy. 

1. Rada Miejska w Daleszycach: 
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a. podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze; 

b. podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze; 

c. podjęła uchwałę w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Daleszyce; 

d. podjęła uchwałę w sprawie budowy popiersia upamiętniającego Patrona Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Buka w Mójczy; 

e. określiła średnią cenę jednostek paliwa w Gminie Daleszyce na rok szkolny 2021/2022. 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce: 

a. podał harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce, a także kryteria brane pod uwagę w postępowaniu, 

dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria; 

b. ustalił plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i zespole szkolno-

przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Daleszyce, maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez placówki 

doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe 

nauczycieli, ustalił formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane;  

c. przedłużył powierzenie pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie  

p. Elżbiecie Kasperek; 

d. powierzył obowiązki Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach p. Monice Kosmali. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 podjęto inne działania, których celem było zwiększenie jakości świadczonej pracy na rzecz dzieci i uczniów  

w Gminie Daleszyce. 

1. Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.  

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%. W 2021 r. 

jednym z kryteriów podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej jest dofinansowanie wyposażenia w pomoce 

dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych 

(biologia, geografia, chemia i fizyka). W związku z powyższym złożono wniosek o dofinansowanie w stosunku do Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Marzyszu, wnioskowano o 77 053 zł. Został on pozytywnie rozpatrzony na kwotę 75 000 zł.  

2. Wnioskowano także o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji ogólnej w roku 2021 z tytułu 

dofinansowania w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku 
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adaptacji w szkołach publicznych dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Świętej Jadwigi Królowej w Borkowie o 86 629 zł. Otrzymano 10 000 zł. 

3. Złożono wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2020 z tytułu wzrostu zadań szkolnych  

i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem 

części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. Otrzymano 59 052 zł.  

4. Wnioskowano o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji ogólnej w roku 2020 z tytułu 

dofinansowania w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku 

adaptacji w szkołach publicznych dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Szczecnie o 48 498 zł. Otrzymano 30 000 zł. 

5. Złożono wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji ogólnej w roku 2020 z tytułu 

dofinansowania w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych  

w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do Szkoły Podstawowej im. Kornela 

Makuszyńskiego w Niestachowie o 269 687 zł. Otrzymano 120 000 zł. 

6. W 2020 roku gmina Daleszyce otrzymała dwa granty na doposażenie szkół w niezbędny sprzęt IT. Nabór wniosków prowadzony był 

przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie w ramach otwartego konkursu grantowego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Projekt 

„Zdalna Szkoła” miał za zadanie zapewnić szkołom oraz uczniom niezbędny sprzęt (przykładowo komputery, laptopy, tablety, 

oprogramowanie) do kontynuowania nauki w formie zdalnej w związku z pojawieniem się epidemii COVID-19. W ramach grantu 

zakupiono 30 sztuk laptopów oraz 200 sztuk dostępu do platformy edukacyjnej dla szkół (Teams) – Office 365 Education, które 

przekazano do szkół (szczegółowe dane zawiera tabela nr 1). Kwota przyznana na realizację projektu to 70 000,00 zł. 

Nazwa i nr szkoły Liczba i rodzaj 

przekazanego sprzętu 

Liczba nauczycieli, 

którym przekazano 

sprzęt 

Liczba uczniów, 

którym przekazano 

sprzęt 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Daleszycach 

13 laptopów i 76 dostępów 

do platformy edukacyjnej 

20 dostępów 56 

Szkoła Podstawowa im. Generała 

Tadeusza Buka w Mójczy 

2 laptopy i 32 dostępy do 

platformy edukacyjnej 

17 dostępów 15 

Szkoła Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego w Niestachowie 

3 laptopy i 82 dostępy do 

platformy edukacyjnej 

19 dostępów 63 



Urząd Miasta i Gminy Daleszyce 

str. 8 

Daleszyce, 2021 rok 

8 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów 

Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w 

Sukowie 

6 laptopów i 10 dostępy do 

platformy edukacyjnej 

4 dostępów 6 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Borkowie 

1 laptop 0 1 

Szkoła Podstawowa w Brzechowie 1 laptop 0 1 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Marzyszu 

1 laptop 0 1 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Sierakowie 

1 laptop 0 1 

Szkoła Podstawowa im. Edmunda 

Niziurskiego w Słopcu 

1 laptop 0 1 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Szczecnie 

1 laptop 0 1 

Tabela nr 1. Zestawienie zakupów. 

 

7. Projekt „Zdalna Szkoła+” był kontynuacją poprzedniego wsparcia. Tym razem dofinansowanie skierowane zostało do gmin na zakup 

sprzętu dla szkół i użyczenie go najbardziej potrzebującym uczniom z wielodzietnych rodzin, liczących co najmniej troje dzieci, które 

znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, jak również do nauczycieli. W ramach grantu zakupiono 34 laptopy wraz z zestawem do 

zdalnej nauki (szczegółowe dane zawiera tabela nr 2). Wspartych zostało 31 uczniów z rodzin wielodzietnych. Kwota przyznana na 

realizację projektu to 81 549,00 zł. 

Nazwa i nr szkoły Liczba i rodzaj przekazanego sprzętu Liczba nauczycieli, 

którym przekazano 

sprzęt 

Liczba uczniów, 

którym przekazano 

sprzęt 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Daleszycach 

komputer, mysz, zestaw słuchawkowy 

do nauki zdalnej i torba przenośna 

0 11 

Szkoła Podstawowa im. Generała 

Tadeusza Buka w Mójczy 

komputer, mysz, zestaw słuchawkowy 

do nauki zdalnej i torba przenośna 

0 3 
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Szkoła Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego w Niestachowie 

komputer, mysz, zestaw słuchawkowy 

do nauki zdalnej i torba przenośna 

0 3 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów 

Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej  

w Sukowie 

komputer, mysz, zestaw słuchawkowy 

do nauki zdalnej i torba przenośna 

0 5 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Borkowie 

komputer, mysz, zestaw słuchawkowy 

do nauki zdalnej i torba przenośna 

0 2 

Szkoła Podstawowa w Brzechowie komputer, mysz, zestaw słuchawkowy 

do nauki zdalnej i torba przenośna 

0 2 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Marzyszu 

komputer, mysz, zestaw słuchawkowy 

do nauki zdalnej i torba przenośna 

0 2 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Sierakowie 

komputer, mysz, zestaw słuchawkowy 

do nauki zdalnej i torba przenośna 

0 2 

Szkoła Podstawowa im. Edmunda 

Niziurskiego w Słopcu 

komputer, mysz, zestaw słuchawkowy 

do nauki zdalnej i torba przenośna 

0 2 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Szczecnie 

komputer, mysz, zestaw słuchawkowy 

do nauki zdalnej i torba przenośna 

0 2 

Tabela nr 2. Zestawienie zakupów. 

 

8. W I połowie 2021 roku zakończyła się realizacja projektu „Edukacja cyfrowa w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce”. Wartość 

projektu wynosiła 993 617,5 zł (dofinansowanie (UE) - 878 167,50 zł, wkład własny - 115 450,00 zł). W ramach jego realizacji na 

przełomie 2020 i 2021 roku przeprowadzono ostatnie działania: budowę portalu – sieci współpracy pomiędzy nauczycielami 

uczestniczącymi w projekcie w zakresie wsparcia merytorycznego w kształtowaniu odpowiednich kompetencji i postaw uczniów oraz 

następujące szkolenia: „Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego” zakupionego do szkół w ramach 

wsparcia EFS, „Wykorzystanie dydaktyczne oprogramowania Minstructor”, „Wykorzystanie dydaktyczne oprogramowania MCouser”, 

„Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w tym wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji 

wspomagających nauczanie”, „Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych”. 
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ZESTAWIENIE LICZBY DZIECI I UCZNIÓW REALIZUJĄCYCH WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I OBOWIĄZEK SZKOLNY NA TERENIE GMINY DALESZYCE 

W roku szkolnym 2020/2021 do punktów przedszkolnych, przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół 

podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Daleszyce uczęszczało 1297 dzieci i uczniów, a których organem prowadzącym jest 

Stowarzyszenie uczęszczało 582 dzieci i uczniów (tabela nr 3 i 4). W ciągu roku szkolnego nastąpił nieznaczny ruch dzieci i uczniów.  

Lp. 
Nazwa 

szkoły 

Punkt 

przedszkolny 

Oddział 

przedszkolny 
Ogółem 

Kl. 

I 

Kl. 

II 

Kl. 

III 

Kl. 

IV 

Kl. 

V 

Kl. 

VI 

Kl. 

VII 

Kl.  

VIII 
Ogółem  

Średnia 

liczba 

uczniów  

w oddziale 

 
Organ prowadzący - Stowarzyszenie 

Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa 

1.  
PSP 

Borków 
23 8 31 9 10 13 7 8 16 11 3 77 9,63 

2.  
SP 

Brzechów 
17 22 39 9 13 8 18 6 14 9 8 85 10,63 

3.  
PSP 

Marzysz 
13 6 19 11 3 7 5 2 8 2 8 46 5,75 

4.  
PSP 

Sieraków 
16 10 26 8 12 8 9 9 0 9 11 66 9,43 

5.  
SP 

Słopiec 
14 13 27 5 6 10 11 8 15 7 8 70 8,75 

6.  
PSP 

Szczecno 
20 12 32 8 9 8 4 7 12 10 6 64 8,00 

         RAZEM: 103 71 174 50 53 54 54 40 65 48 44 408 8,68 

Tabela nr 3. Zestawienie liczby dzieci i uczniów – dane z SIO. Stan na 30 września 2020 roku. 
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Lp. Nazwa szkoły Przedszkole Punkt przedszkolny Oddział przedszkolny Ogółem Kl. I Kl. II 
Kl. 

III 

Kl. 

IV 
Kl. V 

Kl. 

VI 

Kl. 

VII 
Kl. VIII Ogółem  Ilość oddziałów 

Średnia liczba  

uczniów  

w oddziale 

Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa 

1. SP Daleszyce 0 
26 

(2 oddz.) 
0 

 

26 

 

 

64 

(3) 

 

 

53 

(3) 

 

 

64 

(3) 

 

61 

(3) 

21 

 

81 

(4) 

90 

(4) 

66 

(3) 
500 24 20,83 

2. SP Suków 0 19 
47 

(2 oddz.) 
66 

 

21 

 

 

21 

 

34 

(2) 

 

21 

 

 

13 

 

 

29 

(2) 

 

 

44 

(2) 

 

31 

(2) 
214 12 17,83 

3. SP Mójcza 0 18 12 30 13 13 7 13 10 9 10 12 87 8 10,88 

4. SP Niestachów 0 21 

 

21 

 

42 18 18 11 8 13 11 15 11 105 8 13,13 

5.  
Przedszkole 

Daleszyce 

227 

(10 oddz.) 
0 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

         RAZEM: 
227 

(10 oddz.) 

84 

(5 oddz.) 

80 

(4 oddz.) 

391 

(19 oddz.) 
116 105 116 103 57 130 159 120 906 52 17,42 

Tabela nr 4. Zestawienie liczby dzieci i uczniów – dane z SIO. Stan na 30 września 2020 roku. 

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe, wychowaniem przedszkolnym objęte były dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w wyjątkowych sytuacjach 

dyrektor przedszkola lub szkoły mógł podjąć decyzję o przyjęciu dziecka w wieku 2,5 lat. Realizację przez dzieci wychowania przedszkolnego  

w Gminie zapewniało przedszkole, odziały przedszkolne w szkołach podstawowych i punkty przedszkolne. Łącznie wychowaniem 
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przedszkolnym objętych było 565 dzieci – 391 w placówkach prowadzonych przez Gminę Daleszyce, 174 w placówkach prowadzonych przez 

Stowarzyszenia (tabela nr 3 i nr 4). Dzieci w wieku 6 lat były obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne (art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) w punkcie przedszkolnym, przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Wszystkie 

dzieci realizowały roczne przygotowanie przedszkolne – na terenie Gminy lub poza nią.  

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY I NAUKI 

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 18. roku życia. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej. Nauka jest 

obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej 

lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej; albo przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego  

u pracodawcy. Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia, może również spełniać obowiązek nauki 

przez uczęszczanie do szkoły wyższej. Dyrektorzy szkół podstawowych na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy kontrolowali spełnianie 

obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodach tych szkół. Wszyscy uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Daleszyce 

realizowali obowiązek szkolny. Wykres nr 1 przedstawia informacje na temat realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów poza obwodem 

szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Daleszyce. Gmina kontrolowała spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na jej 

terenie. Kontrola dotyczyła 615 uczniów – dane przedstawia tabela nr 5.   
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Wykres nr 1. Liczba uczniów realizujących obowiązek szkolny poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Daleszyce – dane pochodzą z informacji przygotowanych 

przez dyrektorów szkół.  

 

Obowiązek nauki 

2020/2021 

15 

lat 

dziewczęta 16 

lat 

dziewczęta 17 

lat 

dziewczęta 18 

lat 

dziewczęta Ogółem dziewczęta 

Liczba młodzieży w wieku 15-18 lat, 

spełniającej obowiązek szkolny 
3 1 2 0 0  3 1 2 0 

Liczba 

młodzieży 

spełniającej 

obowiązek 

nauki 

w publicznej lub 

niepublicznej szkole 

ponadgimnazjalnej 

150 78 133 67 160 72 142 71 585 288 

przez uczęszczanie do 

szkoły przy 

przedstawicielstwie 

dyplomatycznym 

innego państwa  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

93 

79 

10 

57 

19,00% 

36,90% 

8,92% 

50% 

0 20 40 60 80 100

Szkoła Podstawowa im. płk. Mariana 

Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów

Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w

Sukowie

Szkoła Podstawowa im. Kornela

Makuszyńskiego w Niestachowie

Szkoła Podstawowa im. Generała

Tadeusza Buka w Mójczy

Liczba uczniów realizujących obowiązek szkolny 

poza obwodem 
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w Polsce 

przez uczęszczanie do 

szkoły za granicą 
6 2 2 1 3 2 3 2 14 7 

przez realizowanie 

przygotowania 

zawodowego  

u pracodawcy 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

przez uczęszczanie do 

szkoły wyższej 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

przez uczęszczanie na 

kwalifikacyjne kursy 

zawodowe prowadzone 

przez podmioty,  

o których mowa w art. 

68a ust. 2 pkt 4 i 5 

ustawy o systemie 

oświaty 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liczba młodzieży zameldowanej, lecz 

niezamieszkałej na terenie gminy, co 

do której brak informacji o spełnieniu 

bądź niespełnieniu obowiązku nauki 

4 
 

1 
3 2 1 0 2 0 10 3 

Liczba młodzieży niespełniającej 

obowiązku nauki 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ogółem 163 82 140 70 164 74 148 73 615 299 

Liczba młodzieży w wieku 15-18 lat 

zameldowanej na terenie gminy 
163 82 140 70 164 74 148 73 615 299 

 Tabela nr 5. Kontrola obowiązku nauki – dane pochodzą z dokumentacji. 
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DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH 

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę 

o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Wykonując dyspozycje ustawowe na bieżąco 

przyjmowane były wnioski pracodawców o dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe  

i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Dofinansowanie przyznaje burmistrz  

w drodze decyzji administracyjnej. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu 

Pracy. W roku szkolnym 2020/2021 wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie. Wysokość przyznanych kosztów kształcenia pracowników 

młodocianych zamieszkałych na terenie Gminy Daleszyce wyniosła 39 724,40 zł. Dofinansowanie na przestrzeni pięciu ostatnich lat szkolnych 

obrazuje tabela nr 6. 

Rok szkolny Ilość wniosków Wysokość przyznanych kosztów 

2016/2017 3 22 095,46 zł 

2017/2018 10 73 768,61 zł 

2018/2019 6 48 179,10 zł 

2019/2020 12 83 183,04 zł 

2020/2021 7 39 724,40 zł 
Tabela nr 6. Porównanie ilości złożonych wniosków oraz wysokości przyznanych kosztów w kolejnych latach szkolnych – dane pochodzą z dokumentacji.  

 

PROCES NAUCZANIA – OGÓLNE INFORMACJE 

Frekwencja dziecka i ucznia w przedszkolu lub szkole ma istotne znaczenia dla jego rozwoju. Obecność na zajęciach wpływa, między innymi, na 

możliwość poszerzania ich wiedzy, rozwijania umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych. Absencja wiąże 

się bezpośrednio z niskimi wynikami w nauce, lekceważącym stosunkiem do nauki czy zachowaniem. Może również mieć wpływ na zagrożenie 

patologiami w dalszej karierze szkolnej młodych ludzi. Frekwencja ma zasadniczy wpływ na klasyfikację i promocję uczniów. Dlatego też 

obecność dzieci i uczniów na zajęciach jest stale monitorowana przez wychowawców. Informacje zawarte w tabeli nr 7 pozwalają na 

sformułowanie wniosku, iż wszyscy uczniowie spełnili warunki klasyfikacji. Nauczyciele podsumowali osiągnięcia edukacyjne uczniów z zajęć 

edukacyjnych i ich zachowanie w danym roku szkolnym oraz ustalili roczne oceny klasyfikacyjne z tych zajęć i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. Wszyscy uczniowie zostali promowani do klasy programowo wyższej lub ukończyli szkołę.  
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Szkoła Podstawowa im. 

Kornela Makuszyńskiego  

w Niestachowie 

Szkoła Podstawowa 

im. Generała 

Tadeusza Buka  

w Mójczy 

Szkoła Podstawowa im. 

płk. Mariana Sołtysiaka 

„Barabasza”  

w Daleszycach 

Szkoła Podstawowa im. 

Partyzantów Armii Krajowej 

Ziemi Kieleckiej w Sukowie 

Frekwencja  95,02% 93% 92%  93,48% 

Liczba uczniów 

klasyfikowanych. 
105 100% 89 100% 500 100% 214 100% 

Liczba uczniów 

promowanych  

i kończących szkołę. 

105 100% 89 100% 499 100% 214 100% 

Liczba egzaminów 

poprawkowych. 
0 0 0 0 

Tabela nr 7. Istotne informacje dotyczące procesu nauczania – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół. 

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁY, NAKIEROWANE NA KSZTAŁCENIE UCZNIÓW  

ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

Przedszkole i szkoły zaspokajały indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i uczniów. Stosowano specjalną organizację nauki  

i metod pracy, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanków. Planowanie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywało się w oparciu o zalecenia zawarte w opinii bądź orzeczeniu. Łącznie, w punktach 

przedszkolnych, przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych 15 dzieci posiadało orzeczenia  

o potrzebie kształcenia specjalnego, co stanowiło 1,16 % wszystkich dzieci, 114 dzieci posiadało opinię, co stanowiło 8,79%. Dzieci i uczniowie 

mogli uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych (logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych), rewalidacyjnych, dydaktyczno-

wyrównawczych. Dzieci i uczniowie objęci byli pomocą psychologiczno-pedagogiczną, której udzielali zatrudnieni w szkołach nauczyciele, 

pedagodzy, logopedzi i inni specjaliści. Udział dzieci i uczniów w zajęciach opisuje tabela nr 8.  

Nazwa szkoły 

Informacje dotyczące rodzaju 

udzielanej pomocy uczniom ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi: 

Liczba uczniów 

uczestniczących  

w zajęciach 

Udział 

procentowy 

Liczba uczniów 

uczestniczących  

w zajęciach 

Udział 

procentowy 

Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2020/2021 
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Szkoła Podstawowa im.  

Kornela Makuszyńskiego  

w Niestachowie 

zajęcia rewalidacyjne 3 3,03% 2 1,91% 

zajęcia logopedyczne  14 14,44% 17 13,49% 

zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne 
1 1,01% 1 0,95% 

zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze  
18 18,18% 24 22,86% 

Szkoła Podstawowa im. 

Generała Tadeusza Buka  

w Mójczy 

zajęcia rewalidacyjne 0 0% 0 0% 

zajęcia logopedyczne  7 8,33% 8 9% 

zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne 
3 3,57% 6 7% 

zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze  
12 14,28% 27 30% 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Daleszycach 

zajęcia rewalidacyjne 7 1,4% 6 1,2% 

zajęcia logopedyczne  12 2,4% 16 3,2% 

zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne 
27 5,4% 25 5% 

zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze  
58 11,7% 57 11,4% 

Szkoła Podstawowa im. 

Partyzantów Armii 

Krajowej Ziemi Kieleckiej  

w Sukowie 

zajęcia rewalidacyjne 5 1,9% 4 1,9% 

zajęcia logopedyczne  

6 - szkoła 

podstawowa  

6 - oddział 

przedszkolny 

12 - punkt 

przedszkolny 

2,8% 

 

31,6% 

 

32,4% 

 

8 - szkoła 

podstawowa  

22 - oddział 

przedszkolny 

 

3,6% 

 

46,7% 

 

 

zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne 
19 9% 20 9,2% 

zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze  
37 17,4% 19 8,9% 

Tabela nr 8. Informacje dotyczące rodzaju udzielanej pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dane pochodzą z informacji przygotowanych przez 

dyrektorów szkół.  
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Uczniowie, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności  

w funkcjonowaniu, wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem 

szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych realizują zajęcia edukacyjne  

w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. W roku szkolnym 2020/2021 jeden uczeń korzystał z tej formy pomocy (przyznano jedną 

godzinę zajęć tygodniowo).  

 

W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, wskazanych w orzeczeniu  

o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, wybrane zajęcia edukacyjne można realizować 

indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów. Z takiej możliwości skorzystało w roku szkolnym 2020/2021 trzech uczniów 

(przyznano łącznie 5 godzin tygodniowo na realizację matematyki, języka polskiego, języka angielskiego).  

 

W roku szkolnym 2020/2021 w placówkach, których organem prowadzącym była Gmina Daleszyce realizowano nauczanie indywidualne. 

Nauczaniem indywidualnym objętych był 2 uczniów, których stan zdrowia uniemożliwiał lub znacznie utrudniał uczęszczanie do szkoły lub 

przedszkola, czyli 0,22% wszystkich uczniów. Decyzję w tej sprawie wydawał dyrektor placówki, do której uczeń uczęszczał. Podstawą jej 

wydania było orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania bądź indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 

wydane przez zespół orzekający działający w poradni oraz wniosek rodzica. Dyrektor placówki oświatowej w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym ustalał zakres i czas prowadzenia zajęć. Musiały się one odbywać w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie nauczyciela  

z uczniem. Nauczanie indywidualne prowadzone było przez jednego lub kilku nauczycieli, którym dyrektor szkoły powierzył prowadzenie zajęć, 

z tym że prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I - III szkoły podstawowej – podobnie jak zajęć indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego można było powierzyć jednemu lub dwóm nauczycielom. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego 

nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosił: 

1. dla indywidualnego przygotowania przedszkolnego od 4 do 6 godzin; 

2. dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej od 6 do 8 godzin; 

3. dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej od 8 do 10 godzin; 

4. dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej od 10 do 12 godzin; 

Zajęcia odbywały się w domu uczniów. Podstawowe informacje na powyższy temat zawiera tabela nr 9. 
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Nazwa szkoły 

Suma godzin indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego przyznanych 

tygodniowo dla uczniów (realizowanych w różnych 

przedziałach czasowych i przez różny okres czasu) 

Suma godzin indywidualnego nauczania 

przyznanych tygodniowo dla uczniów 

(realizowanych w różnych przedziałach 

czasowych i przez różny okres czasu) 
Rok  

szkolny  

2017/2018 

Rok  

szkolny  

2018/2019 

Rok  

szkolny  

2019/2020 

Rok  

szkolny  

2020/2021 

Rok  

szkolny 

2017/2018 

Rok  

szkolny  

2018/2019 

Rok  

szkolny  

2019/2020 

Rok  

szkolny  

2020/2021 

Szkoła Podstawowa im. 

Kornela Makuszyńskiego  

w Niestachowie 

0 0 

 

0 0 7 7 

 

8 

 

0 

Szkoła Podstawowa im. 

Generała Tadeusza Buka  

w Mójczy 

0 0 0 0 22 11 0 0 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Daleszycach 
0 0 

 

0 0 93 41 

 

16 

 

16 

Szkoła Podstawowa im. 

Partyzantów Armii Krajowej 

Ziemi Kieleckiej w Sukowie 

0 0 

 

0 0 64 11 

 

9 

 

0 

Razem 0 0 0 0 186 70 33 16 
Tabela nr 9. Suma godzin indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania przyznanych tygodniowo dla uczniów 

(realizowanych w różnych przedziałach czasowych i przez różny okres czasu) - dokumentacja dotycząca organizacji nauczania indywidualnego. 

 

W szkołach prowadzonych przez Gminę Daleszyce, w których kształceniem specjalnym objęci byli uczniowie posiadający orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudniono 

dodatkowo, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczycieli posiadających 

kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Trzech nauczycieli wspierało 

4 uczniów, między innymi w bieżącej pracy podczas zajęć edukacyjnych, adekwatnie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (przyznano 

52 godziny tygodniowo).  
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ZAJĘCIA RELIGII I ETYKI 

Religia (określonego wyznania) i etyka są zajęciami, w których dziecko i uczeń uczestniczy na zasadzie dobrowolnego wyboru. Podstawą 

udziału w zajęciach z religii, z etyki lub w zajęciach z obu przedmiotów jest życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego 

przez rodziców. We wszystkich szkołach podstawowych i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Daleszyce zorganizowano naukę religii. Nie 

zaistniała potrzeba prowadzenia zajęć etyki. Zdecydowana większość dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkola, szkół podstawowych 

brała udział w lekcjach religii. Dokładne dane zawiera wykres nr 2.  

 

Wykres nr 2. Liczba dzieci i uczniów uczęszczających na lekcje religii - dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół. 
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Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej  im.

Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie

Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka w

Mójczy

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej  im.

Generała Tadeusza Buka w Mójczy

Liczba dzieci i uczniów uczęszczających na lekcje religii 
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ZAJĘCIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE 

Dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować zajęcia wychowania do życia w rodzinie. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w nich, jeżeli 

jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia 

„wychowanie do życia w rodzinie" były realizowane w szkole podstawowej w klasach IV, V, VI, VII, VIII.  W zdecydowanej większości 

uczniowie uczestniczyli w tych lekcjach. Szczegółowe informacje zawiera wykres nr 3.  

 

Wykres nr 3. Liczba uczniów uczęszczających na lekcje wychowania do życia w rodzinie - dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół. 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

W każdej ze szkół została opracowana oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów na dany rok szkolny. Uczniowie mogli rozwijać swoje 

zainteresowania, kształcić umiejętności językowe, zdobywać nowe doświadczenia. W szkołach między innymi działały koła językowe, 

przedmiotowe, artystyczne, sportowe; prowadzono zajęcia chóru. Szeroka gama zajęć oferowanych przez szkoły z pewnością pozwoliła 

zaspokoić oczekiwania i potrzeby uczniów. Szczegółowe informacje dotyczące oferty zawiera tabela nr 10 i nr 11.  
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Nazwa szkoły 
Nazwa zajęć pozalekcyjnych 

organizowanych w szkole 

Liczba uczniów 

uczestniczących w zajęciach 

Udział 

procentowy 

Szkoła Podstawowa im.  

Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie 

 artystyczne, 

 językowe, 

 polonistyczne, 

 matematyczne, 

 SKS 

36 

22 

11 

11 

26 

34,29% 

20,95% 

10,48% 

10,48% 

24,76% 

Szkoła Podstawowa im. Generała  

Tadeusza Buka w Mójczy 

 zajęcia przygotowujące do 

kuratoryjnego konkursu 

historycznego „ Losy żołnierza  

i dzieje oręża polskiego ” 

1 1% 

Szkoła Podstawowa im. płk. Mariana 

Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach 

 zajęcia sportowe, 

 zajęcia przedmiotowe, 

 inne 

112 

167 

61 

22,4% 

33,4% 

12,2% 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii 

Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie 

 chór szkolny , 

 gromada zuchów,  

 kółko biblioteczne, 

 kółko plastyczno-techniczne, 

 szkolne koło caritas, 

 kółko teatralne, 

 kółko wychowania fizycznego, 

 kółko geograficzne, 

 kółko matematyczne, 

 kółko języka angielskiego, 

 kółko języka niemieckiego 

20 

25 

10 

22 

15 

15 

40 

5 

5 

28 

20 

44 

14,5% 

32,9% 

4,7% 

10,5% 

10,9% 

10,9% 

29% 

3,5% 

3,5% 

20,3% 

14,5% 

58,7% 
Tabela nr 10. Informacje dotyczące zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół. 

 

Nazwa szkoły 
Informacje dotyczące organizacji przez szkołę czasu wolnego dla dzieci  

i uczniów 

Szkoła Podstawowa im.   wyjazd: Chęciny, Tokarnia – 12.09.2020 r., 
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Kornela Makuszyńskiego  

w Niestachowie 
 wycieczka do Sandomierza – 19.09.2020 r., 

 wycieczka rowerowa do Muzeum Samochodu Papieskiego JPII- 25.09.2020 r., 

 wyjście do leśniczówki – 01.06.2021 r. 

Szkoła Podstawowa im. Generała 

Tadeusza Buka w Mójczy 

Wspólny udział dyrektora, chętnych uczniów oraz nauczycieli w sobotniej, gminnej akcji 

„Sprzątanie Świata” – uprzątnięcie razem z sołectwem wsi Mójcza oraz OSP w Mójczy terenów 

leśnych w pobliżu szkoły – 22.05.2021 r. 

Szkoła Podstawowa im. płk.  

Mariana Sołtysiaka „Barabasza” 

w Daleszycach 

Uczniowie mogą skorzystać z ofert: chóru szkolnego, zespołu wokalnego Wybranieccy, harcerstwa 

(ZHP), drużyny zuchowej „Wesołe Ekoludki”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rekord”, 

Szkolnego Koła Ligii Ochrony Przyrody, SKO. 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów 

Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej  

w Sukowie 

 rajdy rowerowe, 

 wyjścia integracyjne uczniów na terenie miejscowości Suków 

Tabela nr 11. Informacje dotyczące organizacji przez szkołę czasu wolnego dla uczniów – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół. 

 

WYDARZENIA SZKOLNE 

W szkołach stosuje się różne formy nauki. Są to klasyczne lekcje, wycieczki, zabawy, imprezy szkolne, konkursy oraz działania tworzące 

tradycję szkoły. Uroczystości szkolne są tą formą pracy wychowawczej, która w sposób bezpośredni upowszechnia dorobek kulturalny  

i naukowy placówki. Dostarcza bodźców emocjonalnych i jest źródłem doznań estetycznych. Sprzyja aktywności uczniów, rozwija ich zdolności 

i zainteresowania, kształtuje poglądy i przekonania, postawy twórcze i odtwórcze oraz przygotowuje świadomego odbiorcę kultury. 

Organizowanie takich imprez polega przede wszystkim na inspirowaniu działania uczniów. Zestawienie ważniejszych wydarzeń (tabela nr 12) 

mających miejsce w szkołach dowodzi, że współpraca nauczycieli i dzieci układa się właściwie w tym zakresie. Przekonuje o tym szeroki 

wachlarz prezentowanych informacji dotyczących ilości i różnorodności podejmowanych przedsięwzięć. Wśród nich ważną rolę odgrywa 

działalność charytatywna. Nauczyciele integrują środowisko uczniowskie, uczą empatii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych.   

Nazwa szkoły Informacje dotyczące ważniejszych wydarzeń, które miały miejsce  

w szkole, w tym akcji charytatywnych 

Szkoła Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego w Niestachowie 

 Dzień chłopaka, 

 ślubowanie klasy I, 

 Dzień Edukacji Narodowej, 

 udział w podsumowaniu projektu „Młodzi przewodnicy świętokrzyscy na tropie legend”, 

 zdalnie: akademia z okazji odzyskania niepodległości, Dzień Babci i Dziadka i Dzień Kobiet, 
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 spotkanie z Mikołajem, 

 29 finał WOŚP,  

 zabawa karnawałowa, 

 sprzątania gminy, 

 Dzień Dziecka – ognisko w leśniczówce 

Szkoła Podstawowa im. Generała 

Tadeusza Buka w Mójczy 

 szkolna kampania i wybory do Samorządu Uczniowskiego – 09.10.2020 r., 

 „Od Katynia do Smoleńska - Ogień pamięci w naszych rękach!” – zdalna akademia 

przygotowana przez uczniów oraz złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Patrona szkoły 

gen. Tadeusza Buka przez dyrekcję szkoły wspólnie z wicewojewodą świętokrzyskim Rafałem 

Nowakiem oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Daleszyce - Dariuszem Meresińskim i radnym 

Rady Miejskiej Dariuszem Sarkiem – 12.04.2021 r. – relacja na stronie internetowej szkoły oraz 

w gazecie „Echo Dnia”, 

wycieczki: 

 październik 2020 r. – wyjazd dzieci klasy IV do Krakowa/Łagiewnik, 

 czerwiec 2021 r. – wycieczki klas 0 – VI do Ogrodu Botanicznego w Kielcach, 

 akcje charytatywne organizowane przez Szkolny Klub Wolontariatu: 

"Prześlij pączka do Afryki" Fundacja Kapucyni i Misje – zbiórka finansowa wśród uczniów na 

edukację oraz dożywianie głodnych dzieci w Afryce; 

"Stopy ogrzane miłością" – zbiórka nowych par skarpet dla osób bezdomnych z okazji świąt 

Bożego Narodzenia 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Daleszycach 

 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

 Kartka dla seniora – kartki świąteczne dla Domu Opieki „Zielone Niwy”, 

 zbiórka nakrętek na rzecz chorych dzieci, 

 zbiórka karmy dla schroniska w Dyminach, 

 zorganizowanie działań w ramach programu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego 

Kodeksu Walki z Rakiem”, 

 opieka nad Mogiłą Powstańców Styczniowych, 

 Światowy Dzień Zdrowia, 

 „Czytające szkoły” Hans Christian Andersen, 

 Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów”, 

 w związku z sytuacja epidemiczną i związaną z nią nauką zdalną niektóre zagadnienia zostały 
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zrealizowane w formie prezentacji multimedialnych lub filmów przesłanych uczniom oraz na 

stronę internetową szkoły: 2 maja „Święto Flagi”, 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, 

film promujący Szkołę Podstawową w Daleszycach 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów 

Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej  

w Sukowie 

 obchody Dnia Papieskiego pod hasłem „Totus Tuus”, 

 udział w akcji MEN „Szkoła do Hymnu”, 

 wirtualna akademia w związku z 102 rocznicą odzyskania Niepodległości, 

 obchody Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek, 

 obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia, 

 zajęcia profilaktyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia 

przeprowadzane były on-line przez mgr Łukasza Niewczasa – kierownika działu Profilaktyki  

i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w ŚCPiE, 

 udział nauczycieli w programie ”Praca z osobami zagrożonymi przemocą i uzależnieniem  

w czasie izolacji społecznej”, 

 udział w corocznej akcji „Betlejemskie Światełko Pokoju”, podczas której zuchy i harcerze 

przekazują ogień pochodzący z Betlejem, 

 udział szkoły w przedświątecznej akcji „Ożywiamy Rynek w Daleszycach”, 

 udział w akcji MEN „Razem na Święta”, 

 udział w akcji „Jesteśmy z Wami Niebieskimi Motylami” – zorganizowana przez Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy w Jarosławiu, 

 udział w akcji „Wirtualna adopcja psa Poligona” – cykliczna organizacja zbiórek we wszystkich 

grupach przedszkolnych, 

 wirtualne jasełka, 

 udział w WOŚP „Finał z Głową”, 

 udział w projekcie edukacyjnym „Od Przedszkola do Profesora” oraz w warsztatach 

edukacyjnych „Fizyka dla Smyka”, 

 zajęcia profilaktyczne w ramach „Bezpieczeństwa najmłodszych” dotyczące – „Bezpiecznie  

w drodze do i ze szkoły, jak poruszać się po przejściach dla pieszych”, 

 wiosenny pokaz talentów, 

 udział w akcji zbierania plastikowych nakrętek „Zakrętkowe Pogotowie” – Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie, 

 udział w akcji zbierania niedopalonych świec – Eko Akcja Wsparcja dla Bezdomnych Kobiet, 
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 obchody Światowego Dnia Ziemi – pokaz mody, 

 wirtualna akademia z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, 

 udział w akcji Tydzień Sprzątania Świata – zorganizowany przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Daleszyce, 

 wirtualna akademia na Święto Szkoły, 

 zorganizowanie charytatywnego biegu „Suków na Start” dla ucznia naszej szkoły 
Tabela nr 12. Informacje dotyczące ważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w szkole, w tym akcji charytatywnych – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez 

dyrektorów szkół.   

 

BIBLIOTEKA 

Art. 103 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe stanowi, iż w ramach wykonania zadań statutowych, szkoła publiczna 

powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z biblioteki. Służy ona bowiem realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji 

kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. W Gminie Daleszyce, w każdej ze szkół, której jest 

ona organem prowadzącym oraz w szkołach, których organem prowadzącym jest stowarzyszenie funkcjonowała biblioteka szkolna. W szkołach 

zatrudnieni byli nauczyciele – bibliotekarze w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Bliższe informacje zawiera tabela nr 13 oraz wykres nr 

4. 

Nazwa szkoły 

Liczba godzin 

biblioteki  

w danej szkole 

Etat 

nauczycielski 

Ilość etatu nauczyciela, przypadająca na 

jednego ucznia (kl. I-VIII) 

Szkoła Podstawowa im.  

Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie 
6 0,2 0,001905 

Szkoła Podstawowa im. Generała  

Tadeusza Buka w Mójczy 
9 0,3 0,003448 

Szkoła Podstawowa im. płk. Mariana Sołtysiaka 

„Barabasza” w Daleszycach 
30 1 0,002000 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii 

Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie 
20 0,67 0,003131 

Razem 65 2,17 0,010484 
Tabela nr 13. Liczba godzin biblioteki, ilość etatów oraz ilość etatu nauczyciela, przypadająca na jednego ucznia - dane pochodzą z arkuszy organizacji szkół. 
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Wykres nr 4. Liczba uczniów korzystających z zasobów biblioteki szkolnej - dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół. 

 

 ŚWIETLICA 

Dla uczniów, którzy musieli dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne 

okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole, organizowane były zajęcia i opieka w ramach prowadzonej świetlicy. W roku szkolnym 

2020/2021 we wszystkich szkołach, których organem prowadzącym była Gmina Daleszyce, w myśl art. 105 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku 

– Prawo oświatowe, zapewniono młodzieży możliwość korzystania ze świetlicy. Opiekę nad dziećmi sprawowali zatrudnieni wychowawcy 

świetlicy w pełnym lub niepełnym wymiarze zajęć. Informacje na ten temat przedstawia wykres nr 5 oraz tabela nr 14.  

Nazwa szkoły Liczba godzin świetlicy Etat nauczycielski 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie 15 0,58 
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0 50 100 150 200 250 300 350 400

Szkoła Podstawowa im. płk. Mariana 

Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii

Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie

Szkoła Podstawowa im. Kornela

Makuszyńskiego w Niestachowie

Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza

Buka w Mójczy

Liczba uczniów korzystających z zasobów biblioteki szkolnej  



Urząd Miasta i Gminy Daleszyce 

str. 28 

Daleszyce, 2021 rok 

28 

Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy 26 1 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach 104 4 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie 42 1,62 

Razem 187 7,2 

Tabela nr 14. Liczba godzin świetlicy, ilość etatów - dane pochodzą z arkuszy organizacji szkół. 

 

 

Wykres nr 5. Liczba uczniów korzystających ze świetlicy - dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół. 

 

DOWOŻENIE  

Dowóz dzieci i uczniów do szkół na obszarze Gminy 

Obowiązki gminy dotyczące dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół reguluje ustawa – Prawo oświatowe. Obowiązki te zależą od 

wieku dziecka, jego niepełnosprawności bądź jej braku, od odległości przedszkola lub szkoły od miejsca zamieszkania, a także od gotowości 
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rodziców do zaangażowania się w zapewnienie dojazdów. Droga dziecka pięcioletniego bądź sześcioletniego z domu do najbliższego 

publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego nie 

powinna przekraczać 3 km. Gmina jest zobligowana do ustalenia sieci publicznych szkół w taki sposób, aby umożliwić wszystkim dzieciom 

spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem, że droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 3 km – w przypadku uczniów 

klas I-IV szkół podstawowych; 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. W związku z tym, że w Gminie Daleszyce 

występuje sytuacja, gdy droga dziecka z domu do przedszkola lub szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza wskazane wyżej 

odległości, Gmina zapewnienia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu. Dane w tym zakresie ilustruje tabela nr 15 (dotyczy szkół, 

których organem prowadzącym jest jst).  

Nazwa szkoły 

Zgodnie z art. 32 ust. 5 

ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r.  – 

Prawo oświatowe 

Zgodnie z art. 32 ust. 7 

ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r.  – 

Prawo oświatowe 

Zgodnie z art. 39 ust. 3 

pkt 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r.  – Prawo 

oświatowe 

Zgodnie z art. 39 ust. 3 

pkt 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r.  – Prawo 

oświatowe 

Szkoła Podstawowa im. 

Kornela Makuszyńskiego  

w Niestachowie 

0  0  5 4,76% 0  

Szkoła Podstawowa im. 

Generała Tadeusza Buka  

w Mójczy 

0  0  0  0  

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Daleszycach 
25 5% 0  225 45% 15 3% 

Szkoła Podstawowa im. 

Partyzantów Armii Krajowej 

Ziemi Kieleckiej w Sukowie 

8 11,8% 12 18,5% 59 27,6% 49 22,9% 

Tabela nr 15. Liczba dzieci oraz uczniów korzystających z dowożenia – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół.  

 

Uwaga: 

art. 32 ust. 5 – jeżeli droga dziecka sześcioletniego i pięcioletniego do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami 

komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice; 

art. 32 ust. 7 – gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej 

formy wychowania przedszkolnego również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku; 

art. 39 ust. 3 pkt 1 – jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza odległości: 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół 

podstawowych oraz 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 
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dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot 

kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej; 

art. 39 ust. 3 pkt 2 – jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka nie przekracza odległości: 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół 

podstawowych oraz 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu. 

 

Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych 

Ważnym zadaniem gminy, wynikającym z art. 32 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim  

i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym, na podstawie art. 31 ust. 2, bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między 

burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Obowiązkiem gminy jest również, na podstawie art. 39 ust. 4 ww. ustawy, 

zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki  

w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia a także zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także 

dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą: 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną  

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

Jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, Gmina zobowiązana jest do zwrotu kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły lub 

ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem a rodzicami. W roku szkolnym 2020/2021 w 9 przypadkach uczniów 

dowozili rodzice i otrzymywali zwrot kosztów przejazdu. Dowożenie odbywało się samochodem prywatnym. Z bezpłatnego transportu i opieki 

zorganizowanych przez Gminę korzystało 14 uczniów. Byli oni dowożeni środkiem transportu MGOPS.  

 

POMOC O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

Dożywianie 

Zadania w zakresie żywienia uczniów w szkołach i w przedszkolach zbiegają się z ogólnym zadaniem własnym gmin, o charakterze socjalnym, 

jakim jest obowiązek zapewnienia pomocy w zakresie dożywienia dzieciom do 7. roku życia i uczniom do czasu ukończenia szkoły 

ponadpodstawowej. Dożywianie dzieci odbywało się w przedszkolu i szkołach w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019–2023. Według informacji uzyskanych od dyrektorów szkół z tej formy pomocy skorzystało 103 uczniów. Dane na ten 
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temat przedstawia wykres nr 6. Uczniowie nie byli dożywiani w ramach programu PAH PAJACYK. Dla niektórych posiłki opłacali rodzice. 

Powyższe informacje ilustruje odpowiednio wykres nr 7. 

 

Wykres nr 6. Liczba dzieci i uczniów korzystających z dożywiania finansowanego przez MGOPS - dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół. 
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Wykres nr 7. Liczba dzieci i uczniów korzystających z żywienia finansowanego we własnym zakresie - dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół. 

 

Stypendium szkolne 

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego otrzymuje 

dofinansowanie z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Uczniom szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Daleszyce, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. 

roku życia przysługuje stypendium szkolne. Stypendium otrzymali uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  

z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występowało: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 

długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także 

gdy rodzina była niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Z tego rodzaju pomocy skorzystało 98 uczniów.  
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Zasiłek szkolny 

Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na 

pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek szkolny może 

być przyznawany raz lub kilka razy w ciągu roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Takie świadczenie otrzymało 2 

uczniów, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.   

 

Nagroda promująca osiągnięcia młodzieży szczególnie uzdolnionej 

Zgodnie z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w celu wsparcia uczniów pobierających naukę na terenie 

Gminy Daleszyce, osiągających znaczące wyniki w nauce lub zdobywających wysokie miejsca w konkursach, olimpiadach, turniejach, 

przeglądach, festiwalach został przyjęty w 2019 roku Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Realizacja 

założeń programu pozwala motywować dzieci i młodzież do systematycznego pogłębiania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań; zwiększać 

ich aspiracje edukacyjne i aktywność; zachęcać do współzawodnictwa; tworzyć odpowiednie warunki do rozwijania i kształtowania uzdolnień; 

promować pozytywne wzorce wśród społeczności uczniowskiej oraz w środowisku lokalnym. W roku szkolnym 2020/2021 programem objęto 

38 uczniów, którym przyznano nagrodę pn. Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce. Informacje dotyczące liczby uczniów, którym 

przyznano wskazaną wyżej pomoc oraz nakład środków finansowych, wydatkowanych na ten cel zawiera tabela nr 16.  

Pomoc materialna udzielona uczniom zamieszkałym lub pobierającym naukę na terenie Gminy Daleszyce 

 

Liczba uczniów Kwota  

Rok szkolny 

2017/2018 

Rok szkolny 

2018/2019 

Rok szkolny 

2019/2020 

Rok szkolny 

2020/2021 

Rok szkolny 

2017/2018 

Rok szkolny 

2018/2019 

Rok szkolny 

2019/2020 

Rok szkolny 

2020/2021 

Stypendium 

szkolne 
247 172 149 98 

121 454,00 zł 

(wkład 

własny -  

25 218,00 zł) 

147 687,00 zł 

(wkład 

własny -  

30 008,00 zł) 

227 887,00 zł 

(wkład 

własny -  

46 374,00 zł) 

196 796,00 zł 

(wkład 

własny -  

39 725,00 zł) 

Zasiłek 

szkolny 
3 4 1 2 1 650,00 zł 2 400,00 600,00 zł 1 200,00 zł 

Stypendium/ 

Nagroda 
3 3 11 38 6 000,00 zł 6 000,00 zł 5200,00 zł 18 550,00 zł 

Tabela nr 16. Pomoc materialna udzielona uczniom zamieszkałym lub pobierającym naukę na terenie Gminy Daleszyce – dokumentacja dotycząca stypendiów, zasiłków 

szkolnych, nagród. 
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Stypendia inne 

Uczniowie mogli także liczyć na pomoc i wsparcie w szkołach, gdzie nauczyciele pomagali im w kompletowaniu i składaniu wniosków  

o przyznanie różnego rodzaju stypendium. W wyniku starań 2 uczniów zostało stypendystą stypendium ufundowanego przez rodzinę Generała 

Tadeusza Buka – Patrona Szkoły. Dane znajdują się w tabeli nr 17.  

 Nazwa szkoły 

Informacje dotyczące pozyskanych przez szkołę stypendiów dla uczniów 

Liczba uczniów, którzy uzyskali stypendium Udział procentowy 

Rok 

szkolny 

2017/2018 

Rok 

szkolny 

2018/2019 

Rok 

szkolny 

2019/2020 

Rok 

szkolny 

2020/2021 

Rok 

szkolny 

2017/2018 

Rok 

szkolny 

2018/2019 

Rok 

szkolny 

2019/2020 

Rok 

szkolny 

2020/2021 

Szkoła Podstawowa im. 

Kornela Makuszyńskiego 

w Niestachowie 

0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 

Szkoła Podstawowa im. 

Generała Tadeusza Buka 

w Mójczy 

1 1 2 2 1,25% 0,9% 2,38% 2,3% 

Szkoła Podstawowa im. 

płk. Mariana Sołtysiaka 

„Barabasza”  

w Daleszycach 

0 1 0 0 0% 0,16% 0% 0% 

Szkoła Podstawowa im. 

Partyzantów Armii 

Krajowej Ziemi 

Kieleckiej w Sukowie 

0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 

Tabela nr 17. Informacje dotyczące pozyskanych dla uczniów stypendiów przez szkołę – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół. 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone  w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do 

wybranych przedmiotów  nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. W latach 

2019–2021 ósmoklasista przystępował do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego 

nowożytnego. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, 
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hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Poniższe tabele nr 18, 19, 20 zawierają podstawowe informacje 

dotyczące wyników, jakie osiągnęli uczniowie. Zauważyć jednak należy, że na wyniki egzaminu mają istotny wpływ czynniki indywidualne (np. 

uzdolnienia, frekwencja ucznia, udział w dodatkowych zajęciach) oraz środowiskowe (np. sytuacja rodzinna i materialna, wykształcenie 

rodziców, dostęp do wiedzy). Dlatego ich interpretacja winna uwzględniać, oprócz analizy surowych danych, także analizę kontekstową.   

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2021 

nazwa szkoły przedmiot 
wyniki egzaminów w % punktów 

szkoła gmina powiat województwo kraj 

Szkoła podstawowa im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach 

język angielski 62 61,61 62,82 64,51 66 

matematyka 42 45 46,85 47,02 47 

język polski 63 60,35 60 59,1 60 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej  

w Sukowie 

język angielski 56 61,61 62,82 64,51 66 

matematyka 38 45 46,85 47,02 47 

język polski 55 60,35 60 59,1 60 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie 

język angielski 85 61,61 62,82 64,51 66 

matematyka 63 45 46,85 47,02 47 

język polski 70 60,35 60 59,1 60 

Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy 

język angielski 63 61,61 62,82 64,51 66 

język 

niemiecki 
  76,85 57,85 49 

matematyka 41 45 46,85 47,02 47 

język polski 53 60,35 60 59,1 60 

Szkoła Podstawowa w Brzechowie język angielski  61,61 62,82 64,51 66 
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matematyka  45 46,85 47,02 47 

język polski  60,35 60 59,1 60 

Szkoła Podstawowa im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu 

język angielski  61,61 62,82 64,51 66 

matematyka  45 46,85 47,02 47 

język polski  60,35 60 59,1 60 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Marzyszu 

język angielski  61,61 62,82 64,51 66 

matematyka  45 46,85 47,02 47 

język polski  60,35 60 59,1 60 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie 

język angielski  61,61 62,82 64,51 66 

matematyka  45 46,85 47,02 47 

język polski  60,35 60 59,1 60 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sierakowie 

język angielski 54 61,61 62,82 64,51 66 

matematyka 52 45 46,85 47,02 47 

język polski 52 60,35 60 59,1 60 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowie 

język angielski  61,61 62,82 64,51 66 

język 

niemiecki 
  76,85 57,85 49 

matematyka  45 46,85 47,02 47 

język polski  60,35 60 59,1 60 

Tabela nr 18. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2021 – dane pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi https://mapa.wyniki.edu.pl/MapaEgzaminow/. 

Uwaga: pozostałe dane nie są dostępne. 

 

https://mapa.wyniki.edu.pl/MapaEgzaminow/


Urząd Miasta i Gminy Daleszyce 

str. 37 

Daleszyce, 2021 rok 

37 

 język polski matematyka język angielski język niemiecki 
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Szkoła Podstawowa im. płk. Mariana Sołtysiaka 

„Barabasza” w Daleszycach 

64 63 18 64 44 64 42 25 36 16 64 62 31 66 98      

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów  Armii Krajowej 

Ziemi Kieleckiej w Sukowie 

31 55 17 56 69 31 38 22 32 16 31 56 27 56 20      

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w 

Niestachowie 

11 70 9 71 58 11 63 24 60  11 85 17 93 93      

Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka w 

Mójczy 

12 53 19 56 22 12 41 22 44 12 11 63 27 67 20 1     

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sierakowie 11 52 15 51 36 11 52 33 68  11 54 25 49       

Szkoła Podstawowa w Brzechowie 8     8     8          

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi 

Królowej w Borkowie 

3     3     2     1     

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie 6     6     6          

Publiczna Szkoła Podstawowa w Marzyszu 7     7     7          

Szkoła Podstawowa im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu 7     7     7          

Tabela nr 19. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2021 – zestawienie zbiorcze szkoły – dane pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Uwaga: pozostałe 

dane nie są dostępne.  
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  język polski matematyka język angielski język niemiecki 
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 Miasto 64 63 18 64 44 64 42 25 36 16 64 62 31 66 98      

D
a

le
sz

y
ce

 Obszar 

wiejski 

96 58 17 60 64 96 47 26 44 16 94 61 27 66 93 2     

Tabela nr 20. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2021 – zestawienie zbiorcze gminami – dane pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Uwaga: 

pozostałe dane nie są dostępne.  

 

OSIĄGNIĘCIA 

Uczniowie brali udział w różnego rodzaju konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych, o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Były to 

konkursy o różnorodnym charakterze: sportowe, artystyczne, wiedzy. Młodzież mogła wykazać się wiedzą z różnych dziedzin życia, biorąc 

udział w konkursach tematycznych o charakterze cyklicznym oraz tych, ogłaszanych na bieżąco. Miała okazję do samodzielnego zdobywania  

i pogłębiania swojej wiedzy, a także rozwijania swoich pasji. Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów do konkursów 

przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach, pracowali z młodzieżą nad przygotowaniem jej do poszczególnych 

etapów. Wymiernym efektem systematycznej pracy nauczycieli z uczniami były zdobyte nagrody i wyróżnienia. Zestawienie udziału uczniów  

w konkursach przedstawia poniższa tabela nr 21 i nr 22. 

Nazwa szkoły Informacje dotyczące ważniejszych osiągnięć uczniów 

w olimpiadach, konkursach przedmiotowych itp. 

Szkoła Podstawowa im.  

Kornela Makuszyńskiego  

w Niestachowie 

 olimpiada wiedzy Archimedes plus z matematyki (organizator - AMERMEDIA SP. Z O.O.) - laureat I 

stopnia Jan Munnich, Natalia Kowalczyk, Matylda Iwanek, 
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 VIII Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „ Po polsku o historii” – laureatka Maja Przepióra, 

 „Z panem Scratchem za pan brat” – finalista konkursu Ignacy Chudzicki,  

 Międzynarodowy konkurs ”Kangur Matematyczny” laureaci Julia Adach, Ignacy Chudzicki, Maja 

Przepióra, Oliwier Przepióra, 

 Wielki Test Edukacyjny ”Planeta i życie” wyróżnienia: Roksana Kraska,  Natalia Raczyńska, Ignacy 

Chudzicki 

Szkoła Podstawowa im. Generała 

Tadeusza Buka w Mójczy 

 Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” (w latach 972 – 1514. 

Od Cedyni do Orszy) - laureat Kacper Kojacz, kl. VII, 

 Mistrzostwa Szybkiego Mnożenia – konkurs ogólnopolski – I miejsce Alan Mrozik, kl. IV, 

 Mistrzostwa Szybkiego Dzielenia – konkurs ogólnopolski – III miejsce Alan Mrozik, kl. IV, 

 „Żołnierska ozdoba wielkanocna” – organizator  Klub CPdMZ w Kielcach - III miejsce Julia 

Nowaczek, kl. VII, 

 „Najpiękniejsze ozdoby bożonarodzeniowe” – konkurs plastyczny ogłoszony przez CpdMZ  

w Kielcach – III miejsce Piotr Dzióbek, kl. VI, wyróżnienie: Hanna Puchała, kl. IV i Zuzanna 

Krężołek, kl. VI, 

 konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty: Konkurs Historyczny – II Etap 

powiatowy – Oliwia Sarek, kl. VII, Konkurs Języka Angielskiego – II Etap powiatowy - Julia 

Kwiecień, kl. VIII 

Szkoła Podstawowa im. płk. 

Mariana Sołtysiaka „Barabasza” 

w Daleszycach 

 konkursy przedmiotowe; finalistą II Konkursu Wojewódzkiego z Informatyki został Oskar Kalisz, 

 XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Bezpiecznie na wsi mamy od 30 lat z KRUS wypadkom 

zapobiegamy - etap powiatowy. Organizator: KRUS. III – miejsce: Apolonia Michalczyk kl. 1b. 

Opiekun: Anna Guz, 

 Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny. Organizator: Towarzystwo Upowszechniania 

Wiedzy i Nauk Matematycznych, 6 wyróżnień, 

 Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii” klas II – III. Organizator: ZSP  

w Daleszycach. Nagrodzeni uczniowie: III miejsce Krzysztof Tarłowski kl. 3b, wyróżnienie – Filip 

Golmento, kl. III c. Opiekun: Agnieszka Maciejewska, Elżbieta Fortuńska, 

 Gminny konkurs plastyczny „Palma i pisanka wielkanocna”. Organizator: MGOK w Daleszycach. 

Wyróżniono 18 uczniów klas I-III. Opiekunowie: wychowawcy klas I-III, 

 Konkurs plastyczny „Ziemia to nasz skarb”. Organizator: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  

w Daleszycach. Nagrodzeni uczniowie: II miejsce Bartłomiej Zawiła kl. 2a, V miejsce Apolonia 
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Łosak kl. 2a, VI miejsce Lena Frąk kl. 2a, wyróżnienie – Karolina Ozga kl. 2a, Maja Kwiatkowska kl. 

2a. Opiekun: Aneta Gołuchowska, 

 Szkolny Konkurs Plastyczny „ 200-lecie Szkoły Podstawowej im. Płk. Mariana Sołtysiaka 

Barabasza”.   Organizator:   Agnieszka   Maciejewska,   Agnieszka   Michalecka, 

 Szkolny konkurs „Prawa dziecka” Organizator: Agnieszka Michalecka 

Szkoła Podstawowa im. 

Partyzantów Armii Krajowej 

Ziemi Kieleckiej w Sukowie 

 IV Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego – III etap wojewódzki – finalista, 

 Konkurs Plastyczny „Drzewo w krajobrazie” zorganizowany przez Zespół Świętokrzyskich  

i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach – finalista, 

 XXV- Gminny Konkurs Ortograficzny w Daleszycach – wyróżnienie, 

 Powiatowy Konkurs „Bezpiecznie na wsi” – udział, 

 Konkurs literacki „Popisz się talentem” – organizowany przez wydawnictwo Nowa Era – udział, 

 I edycja Wojewódzkiego Konkursu Okomode – ekologiczna moda niemieckiego obszaru językowego 

– organizowany przez SP Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach – udział, 

 Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza ozdoba Bożonarodzeniowa” – organizowany przez Klub 

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych – udział, 

 Konkurs „Świętokrzyskie liczy dla Polski” - organizowany przez Urząd Statystyczny w Kielcach – 

udział, 

 Konkurs Plastyczny „Sport w wyobraźni ucznia” – organizowany przez Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy w Kielcach – udział, 

 Konkurs „Dziecięca Palma Wielkanocna” oraz „Dziecięca Pisanka Wielkanocna” – organizowany 

przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach - wyróżnienie 
Tabela nr 21. Informacje dotyczące ważniejszych osiągnięć uczniów w olimpiadach, konkursach przedmiotowych itp. – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez 

dyrektorów szkół. 

 

Nazwa szkoły Informacje dotyczące ważniejszych osiągnięć sportowych uczniów 

Szkoła Podstawowa im.  

Kornela Makuszyńskiego  

w Niestachowie 

 II miejsce w XIV turnieju piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce 

Szkoła Podstawowa im. Generała 

Tadeusza Buka w Mójczy 

 

Szkoła Podstawowa im. płk.   Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Organizator: MGOK, I 
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Mariana Sołtysiaka „Barabasza”  

w Daleszycach 

miejsce 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów 

Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej  

w Sukowie 

 Gminny Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Przechodni Burmistrza Miasta 

i Gminy Daleszyce – IV miejsce, 

 Korespondencyjna Świętokrzyska  „Mini Olimpiada Turnieju Gier i Zabaw” z udziałem klas I – 

III, 

 Szkolne Zawody Sportowe – w ramach Dnia Dziecka oraz Święta Sportu Szkolnego z udziałem 

koedukacyjnych drużyn uczniów klas IV - VIII 
Tabela nr 22. Informacje dotyczące ważniejszych osiągnięć sportowych uczniów – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół. 

 

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA 

Innowacja prowadzona była w trzech jednostkach, o czym informuje – tabela nr 23. 

Nazwa szkoły Informacje dotyczące prowadzonej w szkole działalności innowacyjnej 

Szkoła Podstawowa im.  

Kornela Makuszyńskiego  

w Niestachowie 

„LAPBOOKOWA NAUKA cztery pory roku” innowacja ma na celu uporządkowanie, systematyzowanie 

i utrwalanie wiadomości o porach  roku. Lapbook to rodzaj teczki tematycznej i obrazowej mapy myśli, 

w której umieszcza się informacje, ciekawostki, zadania i zagadki na wybrany temat. To wszystko jest 

przedstawione w ciekawej formie graficznej: przegródek, kieszonek, zakładek, harmonijek czy mini- 

książeczek.   

Szkoła Podstawowa im. Generała  

Tadeusza Buka w Mójczy 

----- 

Szkoła Podstawowa im. płk.  

Mariana Sołtysiaka „Barabasza”  

w Daleszycach 

Pani Agnieszka Maciejewska i pani Elżbieta Fortuńska przeprowadzały  innowację pedagogiczną  

o nazwie „Jestem EKO – na 6+”. Innowacja organizacyjno – metodyczna „Jestem - Eko na 6+ ” jest 

odpowiedzią na powstałą w wyniku pandemii koronawirusa sytuację, która ograniczała w znacznym 

stopniu kontakt dzieci z otaczającym środowiskiem przyrodniczym, a tym samym miała duży wpływ na 

ich dyskomfort psychiczny i pojawiający się w związku z tym niepokój zauważony podczas zdalnego 

nauczania w minionym roku szkolnym. Realizacja innowacji miała również na celu ograniczenie stresu 

poprzez przebywanie na świeżym powietrzu oraz pobudzanie, stymulowanie i rozwój dziecka przez 

doznania zmysłowe. Działania, które zostały podjęte w czasie zajęć, wyposażyły dzieci w określone 

wiadomości, umiejętności i postawy. W przystępny sposób został im przybliżony świat przyrody. 

Uświadomieni zostali, że są jej częścią. 
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Pani Katarzyna Piątek przeprowadzała innowację pedagogiczną o nazwie „Ogród – ostoją zwierząt”. 

Adresatami innowacji programowej „Ogród – ostoją zwierząt” są dzieci uczęszczające do punktu 

przedszkolnego w Widełkach. Była ona realizowana przez świadome kształtowanie i pielęgnowanie 

ogrodu. Stał się on miejscem do prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej i edukacji dla 

zrównoważonego rozwoju bez opuszczania terenu placówki. Innowacja ta współgrała z koncepcją 

powstania Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach.  

 

Pani Jolanta Naszydłowska i pan Grzegorz Wiącek przeprowadzali innowację pedagogiczną o nazwie 

„Bieg po zdrowie z UKS „Rekord”. W ramach realizacji innowacji organizacyjno-metodycznej „Bieg po 

zdrowie z UKS „Rekord” prowadzone były zajęcia sportowo-rekreacyjne. Przeprowadzali je nauczyciele 

wychowania fizycznego Jolanta Naszydłowska i Grzegorz Wiącek z uczniami klas szóstych. Były to 

zajęcia z lekkiej atletyki, odbywały się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych. Brało  

w nich udział 20 dziewczynek i 16 chłopców. Innowacja ma na celu szerzenie pozytywnych wartości, 

jakie niesie sport z wykorzystaniem metod aktywizujących, indywidualnej pracy z uczniem oraz 

współdziałania w zespole. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do aktywnego spędzania wolnego 

czasu, podnoszenia sprawności fizycznej na miarę swoich możliwości. 

Szkoła Podstawowa im. 

Partyzantów Armii Krajowej 

Ziemi Kieleckiej w Sukowie 

Innowacja pedagogiczna programowo-metodyczna „Nakręcone książki”. Cel działalności innowacyjnej 

to: 

 popularyzacja czytelnictwa poprzez projekcje adaptacji filmowych książek dla dzieci i młodzieży, 

Program skierowany dla uczniów klas IV-VIII,  

 umożliwianie częstego kontaktu ze sztuką filmową,  

 wyrabianie nawyków i motywacji do świadomego uczestnictwa w kulturze,  

 ukazanie filmu jako alternatywy możliwości spędzania czasu wolnego 
Tabela nr 23. Informacje dotyczące prowadzonej w szkole działalności innowacyjnej – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół. 

 

CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA 

W roku szkolnym 2020/2021 szkoły podejmowały działania zmierzające do uzyskania certyfikatów, wyróżnień. Spełnienie i sprostanie 

wymaganiom postawionym przed nimi pozwoliło uzyskać zamierzony cel. Zestawienie informacji na powyższy temat zawiera tabela nr 24.  

Nazwa szkoły Informacje dotyczące uzyskanych przez szkołę certyfikatów, wyróżnień, itp. 
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Szkoła Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego w Niestachowie 

------- 

Szkoła Podstawowa im. Generała 

Tadeusza Buka w Mójczy 

------- 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Daleszycach 

Certyfikat - „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Główny 

organizator programu - Ministerstwo Zdrowia. Organizator i koordynator na poziomie wojewódzkim -

Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Partnerzy programu: Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty, 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Państwowa Inspekcja Sanitarna. Szkoła realizuje 

zadania edukacyjne (onkologiczne) dla dzieci i młodzieży z zakresu prewencji nowotworów. Adresatami  

programu są uczniowie i ich rodzice. W ramach godzin wychowawczych, zajęć WDŻ oraz spotkań 

profilaktycznych ze specjalistami omawiane są czynniki ryzyka najczęstszych nowotworów. Działania 

edukacyjne w okresie dorastania pozwalają modyfikować postawy uczniów w kierunku zachowań 

prozdrowotnych. 

Certyfikat „Giganci programowania” 

Szkoła uczestniczyła w 3 edycji ogólnopolskich warsztatów „Szkoła z Gigantami”. "Szkoła z Gigantami" 

to cykl webinarów na kanale YouTube, prowadzony przez najlepszych trenerów programowania  

i matematyki. 

Szkoła Podstawowa im. 

Partyzantów Armii Krajowej 

Ziemi Kieleckiej w Sukowie 

------- 

Tabela nr 24. Informacje dotyczące uzyskanych przez szkołę certyfikatów, wyróżnień, itd.– dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół. 

 

PROJEKTY 

Szkoły, wykonując zadania z zakresu działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, często swą działalność wiążą z realizacją różnego 

rodzaju projektów. Zamiarem ogólnym każdego z nich jest podniesienie jakości pracy szkoły. Zamierzenia szczegółowe zależą od charakteru 

projektu. Szkoły, realizując projekty, pomagały młodym ludziom budzić w nich innowacyjność, przedsiębiorczość czy umiejętność pracy 

zespołowej. Podejmowane, w trakcie realizacji projektu działania, rozwijały uzdolnienia dzieci (np. plastyczne, wokalne), wzmacniały 

zainteresowania książkami i publikacjami dla dzieci, przekonywały do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków. Informacje 

dotyczące nazwy projektów, zakładanych do realizacji celów i wysokość pozyskanych środków finansowych zawiera tabela nr 25 i 26.  
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Nazwa szkoły Informacje dotyczące realizowanych przez szkołę projektów 

Szkoła Podstawowa im.  

Kornela Makuszyńskiego  

w Niestachowie 

„Młodzi przewodnicy świętokrzyscy na tropie legendy” realizowany w ramach projektu „Bardzo Młoda 

Kultura 2019-2021 Świętokrzyskie”, realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach  

w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 

współfinansowanego przez Województwo Świętokrzyskie. Celem projektu było inspirowanie 

uczestników do twórczego spojrzenia na wybrane legendy i odkrywania niszowych aspektów wydarzeń 

historycznych, spotkania z ciekawymi ludźmi (archeolog, profesor UJK, przewodnik turystyczny). 

Rozwinięcie pasji poszukiwania, odwagi, dzielenia się swoimi odkryciami. Rozwinięcie umiejętności 

językowych pisemnych i ustnych, oratorskich i dziennikarskich, a także filmowych, plastycznych, 

wokalnych, artystycznych i rękodzielniczych. 

Szkoła Podstawowa im. Generała 

Tadeusza Buka w Mójczy 

Projekt „Lekcja Enter” - Edukacja cyfrowa w świętokrzyskich szkołach - w ramach którego nauczyciele 

uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach, które miały na celu wskazanie, jak zmienić sposób prowadzenia 

lekcji, by bardziej angażować uczniów, rozwijać w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, 

uczyć pracy w zespole z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji – cykl 

szkoleń on-line oraz przeprowadzanie zdalnych lekcji otwartych w okresie maj – czerwiec 2021 r. 

Zgłoszenie do projektu miało miejsce 23.03.2021 r. Projekt, dla grup, które jeszcze nie zakończyły 

szkoleń, będzie dalej realizowany w roku szkolnym 2021/2022. Uczestnicy: dyrektor, 10 nauczycieli. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Daleszycach 

Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Realizacja programu Europejski 

Kodeks Walki z Rakiem w roku szkolnym 2020/21 była utrudniona ze względu na naukę zdalną. Mimo to 

udało się zrealizować następujące zagadnienia: 

 uczniowie klas 5 i 6 wykonali prace plastyczne na temat szkodliwości palenia papierosów i e- 

papierosów, 

 klasy 7 wykonały prace na temat szkodliwości promieniowania słonecznego – bezpieczne 

przebywanie na słońcu, 

 w klasach 8 na lekcjach WDŻ zrealizowano tematy związane ze stosowaniem środków 

antykoncepcyjnych – ich pozytywne i negatywne skutki, 

 w klasach 2 uczniowie przygotowywali zdrowe posiłki i przekąski do szkoły – omówiono zasady 

zdrowego odżywiania, 

 na lekcjach wychowania fizycznego we wszystkich klasach nauczyciele zwracali uwagę na znaczenie 

aktywności fizycznej dla zdrowia i prawidłowego rozwoju, zwłaszcza w obecnym czasie pandemii. 

 

„Czytające szkoły” w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. W Zespole Szkolno-
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Przedszkolnym w ramach akcji „Czytające szkoły” corocznie odbywa się Ogólnopolski Tydzień Czytania 

Dzieciom. Jest to jeden z obszarów kampanii społecznej pod nazwą „Cała Polska czyta dzieciom”. Ma 

ona na celu uświadomienie dorosłym, jak ogromne znaczenie dla rozwoju psychicznego, umysłowego  

i moralnego dzieci ma czytanie, a także stworzenie nawyku codziennego czytania im przez co najmniej 

20 minut – w domach, przedszkolach, szkołach, szpitalach, świetlicach. Do szkoły zapraszani są tzw. 

”czytający Goście”, którzy przybliżają naszym najmłodszym czytelnikom dzieła literatury dziecięcej. 

Patronat nad akcją objęła Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, a dofinansowywana jest 

ona ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 

Kultury. 

 

Program SKS – MSiT. W roku szkolnym 2020/2021 w programie „SKS” finansowanym przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki udział wzięły wyróżniające się szkoły pod względem sportowym  

z naszego województwa. Nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  

w Daleszycach  w pierwszym  i drugim półroczu  roku szkolnego 2020/2021 realizowali zajęcia 

sportowo- rekreacyjne  w ramach tego programu. 

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”. W roku szkolnym 

2020/2021 r. dzieci z Punktu Przedszkolnego w Cisowie przystąpiły do ogólnopolskiego projektu 

edukacyjnego ,,Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”, którego celem było rozwijanie czytelnictwa  

a tym samym budzenie, wzmacnianie zainteresowania książkami i publikacjami dla dzieci. 

 

V Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w czytaniu PIRLS. Nasza szkoła, jako jedna z 4 szkół  

w województwie świętokrzyskim wzięła udział w piątej edycji Międzynarodowego Badania Postępów 

Biegłości w Czytaniu - PIRLS 2021. Badanie realizowane jest co 5 lat przez Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) z siedzibą w Amsterdamie, a w Polsce - przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przedmiotem pomiaru jest czytanie pod względem doświadczenia 

literackiego oraz czytanie w celu uzyskania informacji. W badaniu udział biorą dziesięciolatki. Program 

PIRLS uznawany jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie; jego założenia  

i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji oraz monitorowaniu ich osiągania  

w większości krajów rozwiniętych, także w Polsce. 

 

Projekt „Profilaktyczne badania słuchu i mowy wśród dzieci z klas pierwszych SP w województwie 
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świętokrzyskim”. Celem głównym projektu pn. Profilaktyczne badania słuchu i mowy wśród dzieci z klas 

pierwszych SP w województwie świętokrzyskim jest wzrost dostępu do usług zdrowotnych wczesnego 

wykrywania wad słuchu i mowy oraz działań edukacyjnych w zakresie higieny narządu słuchu i mowy.  

Z powodów epidemicznych realizacja projektu została po badaniu (diagnozie) zawieszona i zostanie 

wznowiona we wrześniu 2021 r. 

Szkoła Podstawowa im. 

Partyzantów Armii Krajowej 

Ziemi Kieleckiej w Sukowie 

Zbieraj Baterie i Telefony - Ogólnopolski Program Edukacyjny dla Szkół. Program ten poprzez 

praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego 

postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu 

postaw i nawyków. Program ma charakter wieloletni, podzielony jest na edycje. 

 

Program „SKS” – w ramach współpracy z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach. 

Celem programu jest rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania 

sportu u dzieci i młodzieży. Okres trwania projektu od 01.09.2020 r.-15.12.2020 r. 01.03.2021 r. - 

30.06.2021 r. 

 

Projekt „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim”. Działanie ma na celu 

poszerzenie kompetencji nauczycieli z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie pracy 

dydaktycznej w uczniowskim środowisku wielokulturowym. Kurs w ramach projektu odbył się w dniach 

26-27 października 2020 r. 

 

Program „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” jest ogólnopolskim programem edukacyjnym 

skierowanym do uczniów klas 0 - 3 szkół podstawowych. Ma charakter projektu długofalowego, trzecia 

edycja od września 2020 r. do czerwca 2021 r. Celem programu jest przede wszystkim edukacja  

w zakresie prawidłowego i świadomego żywienia oraz zachęcanie najmłodszych do gotowania. Program 

został przygotowany we współpracy z dietetykami, pedagogami i objęty patronatem Ministerstwa 

Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Żywności i Żywienia. 

 

Ogólnopolski Program Edukacyjny – „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. W ramach projektu dzieci 

uczestniczyły w zajęciach tematycznych, podczas których nauczyły się troszczyć o środowisko naturalne, 

poznały podstawowe zasady ekologii, dowiedziały się dlaczego warto jeść owoce i warzywa, rozwijały 

kreatywność. Koordynatorem programu w naszej szkole była wychowawczyni klasy I Pani Joanna Śliwa. 
Tabela nr 25. Informacje dotyczące udziału szkoły w projektach – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół. 
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Nazwa szkoły 
Informacje dotyczące udziału szkoły w projektach unijnych 

i wielkości pozyskanych środków 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego  

w Niestachowie 
------- 

Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka 

w Mójczy 
------- 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach ------- 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii 

Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie 
------- 

Tabela nr 26. Informacje dotyczące udziału szkoły w projektach unijnych i wielkości pozyskanych środków – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów 

szkół. 

 

KADRA 

Kadra pedagogiczna 

Organizacja pracy każdej szkoły, przedszkola oparta jest o arkusz organizacyjny, opracowywany corocznie przez dyrektora danej placówki  

i zatwierdzany przez Burmistrza Miasta i Gminy. Zatrudnienie nauczycieli w danym roku szkolnym jest realizowane zgodnie z arkuszem 

organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny. Liczba etatów nauczycielskich jest konsekwencją liczby oddziałów w poszczególnych placówkach; 

liczby godzin wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 

(tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zajęć z wychowawcą, tygodniowy wymiar godzin zajęć 

rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły); liczby godzin zajęć religii, zgodnie  

z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach; liczby zajęć wychowania do 

życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym 

człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach 

świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego; liczby godzin wynikających z podziału na grupy; liczby 

godzin wynikających z realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów; oraz innych, wynikających z przepisów prawa. Tabele nr 

27 – 32 przybliżają wiadomości na temat zatrudnianych w placówkach nauczycieli.  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach Liczba stosunków pracy 

ogółem bez 

stopnia 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Stopień doktora lub doktora habilitowanego, dyplom 

ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

62 0 0 6 7 49 
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pedagogiczne zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 7 0 1 3 1 2 

w tym 

etatu 

3,85 0 0,27 1,83 0,89 0,86 

razem etaty 65,85 0 0,27 7,83 7,89 49,86 

Dyplom ukończenia studiów magisterskich bez 

przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia 

wyższych studiów zawodowych i przygotowanie 

pedagogiczne 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etatu 

0 0 0 0 0 0 

razem etaty 0 0 0 0 0 0 

Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych bez 

przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia 

kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia kolegium 

języków obcych 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etatu 

0 0 0 0 0 0 

razem etaty 0 0 0 0 0 0 

Pozostałe kwalifikacje zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etatu 

0 0 0 0 0 0 

razem etaty 0 0 0 0 0 0 

Ogółem zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

62 0 0 6 7 49 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 7 0 1 3 1 2 

w tym 

etatu 

3,85 0 0,27 1,83 0,89 0,86 

razem etaty 65,85 0 0,27 7,83 7,89 49,86 

Tabela nr 27. Liczba stosunków pracy – dane z programu komputerowego Kadry Vulcan (spis 1 września 2020 r.) 

 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie Liczba stosunków pracy 

ogółem bez 

stopnia 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Stopień doktora lub doktora habilitowanego, dyplom 

ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie 

pedagogiczne 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

23 0 0 1 3 19 

zatrudnieni w 

niepełnym 

liczba 12 0 3 4 2 3 

w tym 6,88 0 1,77 1,72 1,44 1,95 
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wymiarze etatu 

razem etaty 29,88 0 1,77 2,72 4,44 20,95 

Dyplom ukończenia studiów magisterskich bez 

przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia 

wyższych studiów zawodowych i przygotowanie 

pedagogiczne 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etatu 

0 0 0 0 0 0 

razem etaty 0 0 0 0 0 0 

Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych bez 

przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia 

kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia kolegium 

języków obcych 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etatu 

0 0 0 0 0 0 

razem etaty 0 0 0 0 0 0 

Pozostałe kwalifikacje zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etatu 

0 0 0 0 0 0 

razem etaty 0 0 0 0 0 0 

Ogółem zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

23 0 0 1 3 19 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 12 0 3 4 2 3 

w tym 

etatu 

6,88 0 1,77 1,72 1,44 1,95 

razem etaty 29,88 0 1,77 2,72 4,44 20,95 

Tabela nr 28. Liczba stosunków pracy – dane z programu komputerowego Kadry Vulcan (spis 1 września 2020 r.) 

 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie Liczba stosunków pracy 

ogółem bez 

stopnia 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Stopień doktora lub doktora habilitowanego, dyplom 

ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie 

pedagogiczne 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

12 0 1 1 0 10 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 5 0 0 2 2 1 

w tym 

etatu 

2 0 0 0,83 1,06 0,11 
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razem etaty 14 0 1 1,83 1,06 10,11 

Dyplom ukończenia studiów magisterskich bez 

przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia 

wyższych studiów zawodowych i przygotowanie 

pedagogiczne 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etatu 

0 0 0 0 0 0 

razem etaty 0 0 0 0 0 0 

Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych bez 

przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia 

kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia kolegium 

języków obcych 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etatu 

0 0 0 0 0 0 

razem etaty 0 0 0 0 0 0 

Pozostałe kwalifikacje zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etatu 

0 0 0 0 0 0 

razem etaty 0 0 0 0 0 0 

Ogółem zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

12 0 1 1 0 10 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 5 0 0 2 2 1 

w tym 

etatu 

2 0 0 0,83 1,06 0,11 

razem etaty 14 0 1 1,83 1,06 10,11 

Tabela nr 29. Liczba stosunków pracy – dane z programu komputerowego Kadry Vulcan (spis 1 września 2020 r.) 

   

Szkołą Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy Liczba stosunków pracy 

ogółem bez 

stopnia 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Stopień doktora lub doktora habilitowanego, dyplom 

ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie 

pedagogiczne 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

11 0 0 0 5 6 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 9 0 1 3 0 5 

w tym 

etatu 

3,39 0 0,09 1,89 0 1,41 

razem etaty 14,39 0 0,09 1,89 5 7,41 
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Dyplom ukończenia studiów magisterskich bez 

przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia 

wyższych studiów zawodowych i przygotowanie 

pedagogiczne 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etatu 

0 0 0 0 0 0 

razem etaty 0 0 0 0 0 0 

Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych bez 

przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia 

kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia kolegium 

języków obcych 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etatu 

0 0 0 0 0 0 

razem etaty 0 0 0 0 0 0 

Pozostałe kwalifikacje zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etatu 

0 0 0 0 0,0 0 

razem etaty 0 0 0 0 0 0 

Ogółem zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

11 0 0 0 5 6 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 9 0 1 3 0 5 

w tym 

etatu 

3,39 0 0,09 1,89 0 1,41 

razem etaty 14,39 0 0,09 1,89 5 7,41 

Tabela nr 30. Liczba stosunków pracy – dane z programu komputerowego Kadry Vulcan (spis 1 września 2020 r.) 

 

Nazwa szkoły Liczba etatów 

nauczycieli 

Liczba 

dzieci, 

uczniów 

Liczba etatów nauczycieli 

przypadająca na jedno dziecko, 

ucznia 

Liczba dzieci, uczniów 

przypadająca na jeden etat 

nauczyciela 

Szkoła Podstawowa  

im. Kornela Makuszyńskiego  

w Niestachowie 

14 147 0,1 10,5 

Szkoła Podstawowa im. Generała 

Tadeusza Buka w Mójczy 

14,39 117 0,12 8,13 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  65,85 753 0,09 11,44 
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w Daleszycach 

Szkoła Podstawowa im. 

Partyzantów Armii Krajowej Ziemi 

Kieleckiej w Sukowie 

29,88 280 0,12 9,37 

Tabela nr 31. Liczba etatów nauczycieli przypadająca na jedno dziecko, ucznia. 

 

Nazwa szkoły Liczba etatów nauczycieli – specjalistów pracujących  

w szkole (pedagog, psycholog, logopeda, doradca 

zawodowy, itd.) 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie doradca zawodowy – 0,03 

logopeda – 0,11 

Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy doradca zawodowy – 0,03 

logopeda – 0,14 

psycholog – 0,09  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach pedagog – 1 

doradca zawodowy – 0,1 

logopeda – 0,27 

psycholog – 0,27 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej  

w Sukowie 

pedagog – 0,68 

doradca zawodowy – 0,06 

logopeda – 0,32 

psycholog – 0,09 
Tabela nr 32. Liczba etatów nauczycieli – specjalistów pracujących w szkole (pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, itd.) – dane pochodzą z informacji 

przygotowanych przez dyrektorów szkół. 

 

Awans zawodowy nauczycieli 

Nauczyciele zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (rozdział 3a – Awans zawodowy nauczycieli) rozporządzeniem 

MEN z dnia 26 lipca 2018 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego. 

Sytuację dotyczącą zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021 przedstawia tabela nr 33. W drodze 

decyzji administracyjnej nadano jednemu nauczycielowi stopień nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 
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1982 r. – Karta Nauczyciela, po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego, w związku ze złożeniem wniosku i uzyskaniem 

zaświadczenia o zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.  

Nazwa szkoły Liczba nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego 

nauczyciela 

kontraktowego mianowanego dyplomowanego 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie 1 0 0 

Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy 0 0 0 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach 2 1 0 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi 

Kieleckiej w Sukowie 

2 0 0 

Tabela nr 33. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół oraz 

dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli.  

 

Dokształcanie nauczycieli 

Zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela do obowiązków nauczyciela, między innymi należy dążenie do 

pełni własnego rozwoju. Ponadto zgodnie z przepisem art. 42 ust. 2 pkt 3 przywołanej ustawy do obowiązków nauczyciela w ramach 

tygodniowego czasu pracy należy między innymi wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem  

i doskonaleniem zawodowym. Wynika z tego, że obowiązkiem nauczyciela jest stałe podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych. 

Wiąże się to z koniecznością uczestnictwa nauczyciela w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego. Poniższa tabela nr 34 przedstawia 

informacje przekazane przez dyrektorów szkół, dotyczące udziału nauczycieli w szkoleniach, konferencjach itp. w roku szkolnym 2020/2021. 

Tabela nr 35 zawiera informacje na temat uzyskania przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji.   

Nazwa szkoły Informacja o nauczycielach uczestniczących w szkoleniach, 

warsztatach, konferencjach itd. 

Liczba nauczycieli Udział procentowy 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego  

w Niestachowie 

17 100% 

Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy 22 100% 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach 65 94% 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi 

Kieleckiej w Sukowie 

34 100% 
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Tabela nr 34. Informacja o nauczycielach uczestniczących w szkoleniach, warsztatach, konferencjach itd. – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów 

szkół. 

 

Nazwa szkoły 

Informacja o nauczycielach, którzy uzyskali dodatkowe 

kwalifikacje 

Liczba nauczycieli Udział procentowy 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie 0 0% 

Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy 0 0% 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach 2 2,9% 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej  

w Sukowie 
1 2,8% 

Tabela nr 35. Informacja o nauczycielach, którzy uzyskali nowe kwalifikacje – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół. 

 

Pracownicy administracji i obsługi 

W celu zapewnienia obsługi kancelaryjno-biurowej szkoły, stołówki szkolnej, utrzymania obiektów w ładzie i czystości oraz sprawnego 

działania placówki zatrudnia się pracowników niepedagogicznych. W roku szkolnym 2020/2021 w placówkach, których organem prowadzącym 

była Gmina Daleszyce zatrudniano pracowników administracji i obsługi. Poniżej znajdują się informacje na ten temat – tabela nr 36 

(zatrudnienie na 1.09.2020r.). 

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 

 

Szkoła Podstawowa im. 

Kornela Makuszyńskiego  

w Niestachowie 

Szkoła Podstawowa im. 

Generała Tadeusza Buka  

w Mójczy 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny 

w Daleszycach 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów 

Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej  

w Sukowie 

Ogółem 

sprzątaczka 1 1 12 2,75 16,75 

woźny 1 1 3 1 6 

konserwator 1 1 2,75 1 5,75 

intendent 0 0 1 1 2 

kucharka 0 0 2 1 3 

pomoc kuchenna 0 0 6,5 1 7,5 

dietetyk 0 0 1 0 1 

sekretarz szkoły 0 1 1,75 1 3,75 

kierowca 0 0 2 1 3 
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opiekun dzieci 

dowożonych 
0 0 1,75 1 2,75 

asystent 

nauczyciela 
0 0 0 0 0 

kierownik 

gospodarczy 
0 0 0 0 0 

pomoc nauczyciela 0 0 1 0 1 

Razem 3 4 34,75 10,75 52,5 
Tabela nr 36. Informacja o liczbie etatów pracowników administracji i obsługi – dane pochodzą z programu komputerowego Kadry Optivum (spis 1 września 2020 r.) 

 

WARUNKI DZIAŁANIA PLACÓWKI 

Prace remontowe, zakupy, inwestycje. 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe organ prowadzący ma za zadanie zapewnić warunki do działania 

szkoły, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki; warunki umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych 

w tym zakresie; wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów 

wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. Obowiązek organu prowadzącego 

jest ściśle powiązany z obowiązkiem dyrektora szkoły – zapewnieniem uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole. Na 

podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych  

i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

oraz określa kierunki ich poprawy. Dodatkowo art. 214 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy nakazuje dyrektorowi, jako 

wykonującemu obowiązki pracodawcy, utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia 

z nim związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Tabele nr 37-41 zawierają, pozyskane od dyrektorów szkół, 

istotne informacje na temat bazy i warunków lokalowych szkoły, jej wyposażenia w pomoce dydaktyczne, zrealizowanych zakupów, 

wykonanych w placówkach prac remontowych oraz zrealizowanych inwestycji.  
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Baza, warunki lokalowe szkoły (ilość). 

 

Szkoła Podstawowa 

im. Kornela 

Makuszyńskiego  

w Niestachowie 

Szkoła 

Podstawowa im. 

Generała Tadeusza 

Buka w Mójczy 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Daleszycach 

Szkoła Podstawowa 

im. Partyzantów 

Armii Krajowej 

Ziemi Kieleckiej  

w Sukowie 

Ogółem 

budynek 1 1 3 1 6 

plac zabaw 1 1 1 1 3 

boisko 0 1 1 1 3 

sala lekcyjna 9 8 33 15 65 

pracownia 

(wymienić 

jakie) 

1 - komputerowa 1- informatyczna 

językowa, humanistyczna, historyczna, 

polonistyczna, artystyczna, geograficzna, 

informatyczna, fizyczna, przyrodnicza, języka 

angielskiego, języka niemieckiego, 

matematyczna, biologiczna, chemiczna, 

edukacji wczesnoszkolnej 

komputerowa, 

biologiczna, 

chemiczna 

- 

świetlica 1 1 1 1 4 

stołówka 0 1 2 1 4 

biblioteka 1 1 1 1 4 

czytelnia 1 0 1 0 2 

gabinet 

logopedy 
0 0 1 0 1 

gabinet 

pedagoga 
0 0 1 1 2 

gabinet 

medycyny 

szkolnej 

1 0 1 1 3 

gabinet 

dentystyczny 
0 0 1 0 1 

sala 

gimnastyczna 
1 1 2 1 5 

sala korekcyjna 0 0 1 1 2 
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siłownia 0 0 1 1 2 

inne (wymienić 

jakie) 
0 0 0 0 0 

Tabela nr 37. Informacje na temat bazy, warunków lokalowych szkół – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół. 

 

Wyposażenie szkoły – pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, z których korzystają uczniowie (ilość). 

 

Szkoła Podstawowa im. 

Kornela 

Makuszyńskiego  

w Niestachowie 

Szkoła Podstawowa 

im. Generała 

Tadeusza Buka  

w Mójczy 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny 

w Daleszycach 

Szkoła Podstawowa im. 

Partyzantów Armii 

Krajowej Ziemi Kieleckiej  

w Sukowie 

Ogółem 

monitor dotykowy 5 3 4 3 0 

tablica interaktywna 0 8 34 10 40 

komputer 10 10 121 10 136 

laptop 5 23 113 4 112 

projektor/rzutnik 0 8 35 1 40 

magnetofon/radiomagnetofon 0 14 52 4 49 

telewizor 0 4 17 1 23 

inne ważne pomoce o podobnej 

wartości materialnej 
0  

- certyfikowany 

drewniany zestaw 

sportowy, 

- drukarki laserowe 

HP – 3  

drukarka 3D – 2  
kamera cyfrowa – 1  

tablica suchościeralna - 5 
- 

Tabela nr 38. Informacje dotyczące wyposażenia szkół – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół. 

 

Nazwa szkoły Informacje na temat zrealizowanych zakupów 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego 

w Niestachowie 

Zakupiono stoliki i krzesełka do nowej części budynku szkolnego; zakupiono 

tablice, monitory interaktywne i meble. Doposażono w sprzęt sportowy salę 

gimnastyczną. 

Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy 
zakupiono:  

 lektury do szkolnej biblioteki – 81 szt., 
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 lustro logopedyczne – 1 szt., 

 pomoce logopedyczne – 11 szt., 

 mysz do komputera – 5 szt. 

 tablica biała obrotowa – 1 szt., 

 pomoce dydaktyczne książkowe oraz wyprawka dla kl. 0 – 41 szt. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach 

systematyczny zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do 

funkcjonowania szkoły:  

 telewizor LG LED, 

 pralka Bosch, 

 monitor Promedhean 2szt., 

 notebook Lenovo, 

 chłodziarka BEKO, 

 mikser ręczny, 

 bemar z szafką trzykomorową, 

 notebook Dell Vostro, 

 żaluzje poziome 3szt., 

 żelazko Bosch, 

 deska do prasowania, 

 suszarka balkonowa, 

 wentylator pokojowy 2 szt., 

 czajnik Philips 2 szt., 

 mikser Zelmer, 

 pufa do ćwiczeń 3 szt., 

 lustro, 

 zestaw wiertarko-wkrętarka + sz., 

 odkurzacz kominkowy, 

 myjka do okien, 

 radioodtwarzacz Philips 3 szt., 

 komplet sportowy COLO 5 szt., 

 tom – zegar, 
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 piramida nierdzewna 3 – poziomowa, 

 sztućce w walizce, 

 łyżeczka do herbaty 54 szt., 

 miska nierdzewna 4 szt.,  

 talerz deserowy 36 szt., 

 miseczka okrągła 102 szt., 

 talerz płytki 36 szt., 

 talerz głęboki 36 szt., 

 porcjoner do ryżu, 

 tablet graficzny, 

 szafki szkolne 4 szt., 

 myjka, 

 monitor Promedhean, 

 notebook Fujitsu Lifeboox 5 szt., 

 Ggnerator ozonu, 

 odkurzacz z filtrem wodnym 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi 

Kieleckiej w Sukowie 

---------- 

Tabela nr 39. Informacje na temat zrealizowanych zakupów – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół. 

 

Nazwa szkoły Informacje na temat wykonanych prac remontowych 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego  

w Niestachowie 
 odmalowanie sanitariatów w starej części szkoły oraz korytarz dolny 

Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy 

 remont klatki schodowej punktu przedszkolnego, mającego na celu 

dostosowanie pomieszczeń dla punktu przedszkolnego do obowiązujących 

przepisów ochrony ppoż.: poszerzono korytarz, zainstalowano system 

oddymiający oraz drzwi przeciwpożarowe. Czynności kontrolno-

rozpoznawcze przeprowadzone przez Państwową Straż Pożarną miały 

miejsce w dn. 15.07.2021 r. – uzyskano protokół oddający pomieszczenia 

punktu przedszkolnego do użytku; 

 poddanie obróbce czterech kominów na dachu ze względu na przeciekanie 
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wody deszczowej do pomieszczeń punktu przedszkolnego; 

 demontaż starych i zamontowanie dwóch nowych ławek na placu przed 

szkołą i wyłożenie kostką terenu wokół nich; 

 pokrycie impregnatem drewnianego ogrodzenia wokół szkolnego placu 

zabaw; 

 pomalowanie części ścian na szkolnym korytarzu; 

 pomalowanie pomieszczenia przy szkolnej świetlicy 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach 

 wykonano podwieszane sufity wraz z malowaniem i zmianą lamp 

energooszczędne na parterze w następujących pomieszczeniach: kuchnia, 3 

magazynki na bloku żywieniowym, korytarz, hol, świetlica szkolna i 

jadalnia, 1 szatnia. Łącznie wykonano ponad 500 m2 sufitów; 

 remont generalny na III piętrze polegający na pomalowaniu  i wymianie 

oświetlenia w: 5 salach lekcyjnych, gabinecie pedagoga, holu, 6 łazienek, 

magazynku sprzątaczek, malowanie w gabinecie pielęgniarki szkolnej; 

 konserwacja boiska wielofunkcyjnego polegająca na oczyszczeniu 

nawierzchni i uzupełnieniu piasku kwarcowego; 

 w budynku przedszkola dostosowano wysokość barierek w ciągach 

komunikacyjnych; 

 na stropie przedszkola dokonano uszczelnienia miejsc, w których 

gromadziła się woda; 

 uzupełniono braki w nawierzchni na parkingach i chodnikach 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi 

Kieleckiej w Sukowie 

 malowanie sal lekcyjnych nr: 10, 13, 101, 106, 

 remont i malowanie urządzeń na placu zabaw 
Tabela nr 40. Informacje na temat wykonanych prac remontowych – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół. 

 

Nazwa szkoły Informacje na temat zrealizowanych inwestycji 

Szkoła Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego w Niestachowie 

------ 

Szkoła Podstawowa im. Generała 

Tadeusza Buka w Mójczy 

------ 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Daleszycach 

 rozbudowa sieci internetowej w budynku przedszkola, 

 wymiana aparatów telefonicznych w budynku szkoły i przedszkola, 

 wymiana rejestratorów monitoringu w budynku szkoły, 

 wymiana kamer na III piętrze budynku szkoły, 

 sfinalizowanie podłączenia szkoły do OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów 

Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej  

w Sukowie 

-------- 

Tabela nr 41. Informacje na temat zrealizowanych inwestycji – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół. 

 

Opieka medyczna 

Zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom 

możliwość korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki, świetlicy, zespołu urządzeń sportowych  

i rekreacyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni. Winna także zagwarantować uczniom możliwość użytkowania gabinetu 

profilaktyki zdrowotnej, spełniającego szczegółowe wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz wyposażonego w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków 

realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej. Dzieci i uczniowie korzystają z gabinetu pielęgniarki szkolnej  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach, Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie oraz Szkole 

Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie. 

 

Opieka dentystyczna 

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami zostało zawarte porozumienie, dotyczące 

udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka 

„Barabasza” w Daleszycach, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie, Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii 

Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie oraz Szkoły Podstawowej im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy. Przedmiotem porozumienia jest 

sprawowanie opieki stomatologicznej nad uczniami, obejmującej udzielanie uczniom świadczeń określonych w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, w części dotyczącej wykazu 

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji. 
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Monitoring wizyjny 

Szkoła to miejsce, które w szczególny sposób wymaga zapewnienia odpowiedniej kontroli oraz wysokich standardów bezpieczeństwa. 

Monitoring wizyjny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach, Szkole Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej 

w Sukowie, Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie oraz Szkole Podstawowej im. Generała Tadeusza Buka  

w Mójczy pozwala kontrolować miejsce, w którym większość dnia spędzają dzieci i uczniowie, wspomagając zagwarantowanie im 

bezpieczeństwa. Monitoring pozwala na rejestrowanie nieprawidłowych zachowań uczniów – akty wandalizmu, czy przemocy rówieśniczej. 

Wspomaga także w sprawowaniu kontroli nad osobami wchodzącymi na teren placówki (potencjalni złodzieje, dilerzy narkotyków i inni). 

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, realizację zadań oświatowych wspierają organizacje 

pozarządowe, które wdrażają różnorodne przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze, przeznaczone zarówno dla uczniów szkół podstawowych, 

jak i dla przedszkolaków. Z tej oferty w roku szkolnym 2020/2021 skorzystały także dzieci z terenu Gminy Daleszyce. Organizacje, z którymi 

współpracowały placówki, wskazali dyrektorzy szkół – w tabeli nr 42.   

Nazwa szkoły Informacje na temat współpracy szkoły z organizacjami pozarządowymi 

Szkoła Podstawowa im.  

Kornela Makuszyńskiego  

w Niestachowie 

Szkoła współpracuje z: 

 Energetyczne Centrum Nauki w Kielcach, 

 MGOK w Daleszycach, 

 Biblioteki (wojewódzka, miejska, gminna), 

 WDK w Kielcach, 

 Filharmonia świętokrzyska, 

 IPN w Kielcach, 

 Poradnią PP w Chmielniku, 

 Teatr Żeromskiego i Kubuś w Kielcach, 

 Kielecki Park Technologiczny, 

 Kielecki Geopark, 

 PCK – wolontariat, 

 Nadleśnictwo w Daleszycach, 

 Stowarzyszenie „Białe Ługi”, 

 Policją w Daleszycach, 
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 Ośrodkiem zdrowia NONZ w Radlinie, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Niestachowie. 

Współpraca z wymienionymi organizacjami istnieje już od wielu lat. Uczniowie uczestniczą  

w spotkaniach, konkursach, projektach, spektaklach, programach organizowanych przez te instytucje. 

Nauczyciele korzystają z porad, różnych scenariuszy do prowadzenia zajęć, nowości dydaktycznych  

i merytorycznych. Współpraca służy kształtowaniu w szeroki i ciekawy sposób właściwego 

światopoglądu na temat związku człowieka z przyrodą i konieczność ochrony środowiska. Innym celem 

współpracy jest rozwijanie samorządności uczniowskiej i integracja szkoły ze środowiskiem. Uczniowie 

stają się wrażliwi na potrzeby innych ludzi, rozumieją konieczność niesienia pomocy. Poprzez udział  

w różnych przedsięwzięciach mają okazję zaprezentować swoje możliwości i uzdolnienia. Uczniowie 

promują szkołę w środowisku, wzrasta współpraca z rodzicami i kształtuje się pozytywny wizerunek 

szkoły jako placówki edukacyjnej. Wzrasta doświadczenie nauczycieli, wychowawców.    

Szkoła Podstawowa im. Generała  

Tadeusza Buka w Mójczy 

---------- 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Daleszycach 

Szkoła współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, Związkiem Kombatantów i Byłych 

Więźniów Politycznych w Daleszycach. 

Szkoła Podstawowa im. 

Partyzantów Armii Krajowej 

Ziemi Kieleckiej w Sukowie 

 Stowarzyszenie “Nasz Suków”, 

 Koło Gospodyń Wiejskich “Sukowianki znad Lubrzanki”, 

 Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Dyminach, 

 „Zabiegani w Kielcach” 
Tabela nr 42. Informacje na temat współpracy szkoły z organizacjami pozarządowymi – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół. 

 

WYNIKI NADZORU PEDAGOGICZNEGO 

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem i szkołami prowadzonymi przez Gminę Daleszyce sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego wskazuje formy nadzoru 

pedagogicznego jako: ewaluację, kontrolę, wspomaganie i monitorowanie. W roku szkolnym 2020/2021 placówki oświatowe otrzymywały 

wsparcie w podnoszeniu jakości pracy ze strony Kuratorium Oświaty w Kielcach. Ewaluacji zewnętrznej nie przeprowadzono w żadnej szkole. 

W niektórych przeprowadzono kontrolę zgodności funkcjonowania szkoły z przepisami prawa. Informacje na powyższy temat zawiera tabela nr 

43.  
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Nazwa szkoły Informacje dotyczące wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty 

(wyniki, wnioski, rekomendacje) w zakresie ewaluacji i kontroli 

Szkoła Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego w Niestachowie 
 20.11.2020 r. – monitorowanie zdalnego nauczania przez dyrektora szkoły; przestrzegania statutu 

szkoły; przestrzeganie zasad oceniania; organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

w oparciu o zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W wyniku przeprowadzonej kontroli 

nie stwierdzono nieprawidłowości;  

 08.02.2021 r. kontrola doraźna – ocena pracy dyrektora     

Szkoła Podstawowa im. Generała 

Tadeusza Buka w Mójczy 

---------- 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Daleszycach 

---------- 

Szkoła Podstawowa im. 

Partyzantów Armii Krajowej 

Ziemi Kieleckiej w Sukowie 

---------- 

Tabela nr 43. Informacje dotyczące wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty (wyniki, wnioski, rekomendacje) w zakresie ewaluacji i kontroli 

– dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół. 

 

INNE INFORMACJE 

Inne informacje, dotyczące różnorodnych działań podejmowanych przez szkoły prezentuje tabela nr 44.  

Nazwa szkoły Inne informacje 

Szkoła Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego w Niestachowie 

------- 

Szkoła Podstawowa im. Generała 

Tadeusza Buka w Mójczy 

Wydarzenia z życia szkoły 

1. Ślubowanie klasy pierwszej – 13.10.2020 r. 

2. Ślubowanie uczniów kl. I na czytelnika – 05.11.2020 r. 

3. Zdalna akademia z okazji Święta Szkoły oraz rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – 

10.11.2020 r. 

4. Mikołajki on-line – Zdalne lekcje z mikołajkowymi akcentami – 07.12.2020 r. 

5. Przygotowywanie świątecznej scenerii wokół szkoły – 07.12.2020 r. 
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6. Odwiedziny Św. Mikołaja w punkcie przedszkolnym i klasie 0 – 07.12.2020 r. 

7. Udział w akcji „Zapal światło wolności” upamiętniającej rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu 

wojennego – opracowanie, przez uczniów kl. VII i VIII, informacji na stronę internetową na ww. 

temat.  

8. Zdalne życzenia od uczniów i dyrekcji oraz koncert kolend – zamieszczone na stronie internetowej 

szkoły. 

9. Klasowa zabawa karnawałowa kl. I - 05.02.2020 r. 

10. E-poczta walentynkowa – przesyłanie walentynek poprzez stronę internetową szkoły – 

14.02.2021r. 

11. Zdalne upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – opracowanie przez 

uczniów klasy VIII materiałów na stronę internetową szkoły – 01.03.2021 r. 

12. Filmowe życzenia dla Pań z okazji Dnia Kobiet – opracowanie przez uczniów filmu i umieszczenie 

na stronie internetowej szkoły – 08.03.2021 r. 

13. Filmowe życzenia na stronę internetową szkoły z okazji Świąt Wielkanocnych opracowane przez 

uczniów klasy IV – 01.04. 2021 r. 

14. Udział w akcji „Żonkile 2021” – zdalne lekcje, uczestnictwo nauczycieli w webinariach, relacja na 

stronie internetowej szkoły – 19.04.2021 r. 

15.  „Lekcje z klimatem” akcja Ministerstwa Klimatu i Środowiska – zdalne lekcje przyrody i biologii 

z wykorzystaniem materiałów opracowanych przez ww. ministerstwo, udział uczniów                                      

w webinarium na temat: Co mogę zrobić dla klimatu? – 22. 04. 2021 r. 

16. Zdalne akademie kl. 0 – III z okazji Dnia Matki – relacje na stronie internetowej szkoły – maj 

2021r. 

Technologia informacyjno-komunikacyjna w szkole 

17. Wprowadzenie dziennika elektronicznego  eszkola24.pl – umowa licencyjna z firmą Perfektus 

System sp. z o.o. 

18. Zakup nowej strony internetowej szkoły – licencja 5-letnia, firma Librus. 

19. Zakup pakietu strony BIP – firma Interefekt – umowa na okres 12 m-cy. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  Ze względu na pandemię COVID-19 wiele zadań (apele, akcje, udział w konkursach itp.) zostało 
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w Daleszycach odwołanych. 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów 

Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej  

w Sukowie 

------- 

Tabela nr 44. Inne informacje – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół. 

 

ZAKOŃCZENIE 

Przedstawiona informacja o stanie realizacji zadań oświatowych może posłużyć, jako materiał wyjściowy do inicjowania prac nad wspólną wizją 

oświaty, identyfikowaniem najważniejszych priorytetów.   


