
Strona 1 z 70 

 

 

 

 

 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół  

w Gminie Smyków  
na lata 2016-2023 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smyków, listopad 2016r. 



  Strona 2 z 70  

Zamawiający:  

Gmina Smyków  

Smyków 91, 26-212 Smyków  

NIP: 6581939608, REGON: 291010719 

tel./ fax. 41 373-91-81 

 

Wykonawca: 

 

 

 

Ul. Targowa 18, 25-520 Kielce 

IV piętro, pokoje 409a, 410/410a 

Tel. fax. 41 343 01 23 

e-mail: biuro@graczkowskidotacje.pl 

www.graczkowskidotacje.pl 

 

 

mgr Rafał Graczkowski  

mailto:biuro@graczkowskidotacje.pl
http://www.graczkowskidotacje/


Strona 3 z 70 

 

Spis treści 
1. Wstęp ................................................................................................................................................... 4 

2. Odniesienie do dokumentów strategicznych ....................................................................................... 5 

2. 1. Dokumenty europejskie............................................................................................................... 5 

2.2. Dokumenty krajowe ..................................................................................................................... 5 

2.3. Dokumenty regionalne ................................................................................................................. 6 

2.4. Dokumenty lokalne ...................................................................................................................... 7 

3. Ogólna charakterystyka gminy ............................................................................................................ 9 

4. Opis i diagnoza stanu istniejącego ..................................................................................................... 20 

4.1 Baza szkół i przedszkoli na terenie gminy Smyków ................................................................... 21 

4.2 Uczniowie ................................................................................................................................... 21 

4.3 Kadra oświatowa ......................................................................................................................... 27 

4.4 Baza lokalowa ............................................................................................................................. 29 

4.5 Efektywność nauczania ............................................................................................................... 46 

4.6 Analiza demograficzna ................................................................................................................ 48 

4.7 Finansowanie oświaty ................................................................................................................. 50 

4.8 Podsumowanie diagnozy ............................................................................................................. 51 

5. Potrzeby lokalnego rynku pracy i oczekiwań pracodawców ............................................................. 52 

6. Analiza SWOT .................................................................................................................................. 53 

7. Definicja potrzeb w zakresie kierunków rozwoju szkół .................................................................... 56 

8. Cele Planu .......................................................................................................................................... 58 

8.1 Cel strategiczny ........................................................................................................................... 58 

8.2 Cele główne ................................................................................................................................. 58 

8.3 Cele szczegółowe ........................................................................................................................ 60 

9. Kierunki działań ................................................................................................................................ 62 

10. Monitoring i ewaluacja .................................................................................................................... 65 

11. Oddziaływanie na środowisko planu oraz działań w nim przewidzianych ..................................... 66 

Spis tabel ............................................................................................................................................... 70 

Spis wykresów ....................................................................................................................................... 70 

Spis zdjęć ............................................................................................................................................... 70 

Spis map ................................................................................................................................................ 70 

 



  Strona 4 z 70  

1. Wstęp 

Podstawą rozwoju i postępu cywilizacyjnego każdego społeczeństwa jest potencjał ludzki. Od tego jak 

przebiega kształcenie i wychowanie młodego pokolenia zależy przyszłość nas wszystkich. Ciągle zmieniająca 

się rzeczywistość społeczna, kulturowa, polityczna i  gospodarcza powoduje, że jest to zadanie niezwykle trudne 

i odpowiedzialne. System edukacyjny, aby dobrze spełniał swoje funkcje, musi być dostosowany do potrzeb 

społecznych. Dotyczy to zarówno organizacji procesu kształcenia, opieki i wychowania, jak również bazy 

materialnej placówek oświatowych. Sprawny i efektywny system edukacyjny jest więc warunkiem dobrego 

i  równego startu życiowego oraz dalszego wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.   W trosce o przyszłość 

oświaty w Gminie Rada Gminy postanowiła opracować Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Smyków 

na lata 2016 -2023, który określi priorytety władz gminy na najbliższe lata. Opracowanie niniejsze to dokument 

strategiczny opisujący cele i sposoby rozwoju edukacji na terenie Gminy Smyków w najbliższych latach. 

 

W dokumencie uwzględniono:  

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami. 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. 

4. Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015 -2022 
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2. Odniesienie do dokumentów strategicznych 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Smyków na lata 2016-2023 jest dokumentem który wpisuje się 

w  cele dokumentów zarówno na szczeblu krajowym jak i  europejskim. Dokument jest również spójny i wpisuje 

się w dokumenty wewnętrzne szkół znajdujących się na terenie Gminy Smyków. Wzajemna komplementarność 

Kompleksowego Plan Rozwoju Szkół w Gminie Smyków z innymi dokumentami strategicznymi lokalnymi 

regionalnym, krajowym oraz europejskim ma podnieść efektywność podejmowanych w jego ramach działań, 

a  dodatkowo podnosi znacznie jego ogólną wartość oraz prawdopodobieństwo realizacji. 

 

2. 1. Dokumenty europejskie  

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Smyków na lata 2016-2023 jest spójny z następującymi 

międzynarodowymi dokumentami strategicznymi: 

 

Komunikat Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu 

Strategiczne ramy europejskiej współpracy w zakresie edukacji i szkolenia – ET2020 

Wymienione powyżej dokumenty zawierają wskazania dla krajowego systemu oświaty, który powinien 

uwzględniać cele i wyzwania rozwojowe przyjęte w Unii Europejskiej. Zakładają one  m.in.: 

 ułatwienie dostępu do edukacji wszystkim i na każdym etapie życia, 

 dążenie do stałego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji, 

 cyfryzację oświaty, 

 ułatwienie młodzieży wejścia na rynek pracy, 

 zwiększenie mobilności młodzieży. 

 

2.2. Dokumenty krajowe  

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Smyków na lata 2016-2023 jest spójny i wpisuje się w dokumenty 

o znaczeniu krajowym. Do najważniejszych polskich dokumentów zawierających rekomendacje dotyczące 

kierunków rozwoju edukacji w skali kraju należą: 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020  

 

SRKL jest jedną z dziewięciu strategii sektorowych stanowiących „inne strategie rozwoju” w rozumieniu ustawy  

dnia 6 grudnia 2006 r. o  zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z pózn. zm.), 

realizujących średnio i długookresową strategię rozwoju kraju.  Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie 

Smyków wpisuje się i jest zgodny z celem głównym SRKL którym jest rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez 

wydobywanie potencjałów osób w taki sposób, by mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, 

politycznym i  ekonomicznym na wszystkich etapach życia oraz z celem szczegółowym nr 5 

 

 Poza celem głównym w SRKL wyznaczono pięć celów szczegółowych: 

1. wzrost zatrudnienia; 
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2. wydłużenie aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób starszych; 

3. poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

4. poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywności opieki zdrowotnej; 

5. podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli. 

 

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące kierunki interwencji: 

- Poprawa dostępności i jakości wczesnej edukacji, w szczególności na terenach wiejskich oraz 

zorientowanie jej na wspieranie, a nie zastępowanie rodziców. 

- Szersze otwarcie szkół na współpracę z rodzicami i otoczeniem społecznym, zapewnianie w szkołach 

zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego otoczenia. Rozwijanie dodatkowych zajęć edukacyjnych 

uzupełniających edukację szkolną, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz 

wspomagających rodziców w wychowaniu. 

- Poprawa jakości kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach oraz rozwój kreatywności 

i  innowacyjności osób uczących się (zindywidualizowanie i odschematyzowanie kształcenia 

w  szkołach, placówkach oświatowych i uczelniach, ukierunkowanie kształcenia i szkolenia na 

zdobywanie kompetencji kluczowych i umiejętności współpracy).  

 

Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych SRKL odbywać się będzie poprzez działania podejmowane 

na różnych etapach życia: od wczesnego dzieciństwa, poprzez edukację szkolną, edukację na poziomie wyższym, 

okres aktywności zawodowej i  rodzicielstwa, do starości. 

 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 

Definicja kapitału społecznego zawarta w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego określa go, jako wynikającą 

z zaufania oraz obowiązujących norm i wzorów postępowania, zdolność obywateli do mobilizacji i łączenia 

zasobów,   która sprzyja  kreatywności oraz wzmacnia   wolę   współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych  

celów.  Stanowi  to  rekomendację  dla  edukacji,  w  której za szczególnie istotne uważa się: 

- upowszechnianie na wszystkich poziomach metod nauczania promujących budowanie postaw 

współpracy, kreatywności i komunikacji, 

- rozwój kompetencji obywatelskich, medialnych i kulturowych, 

- edukację pozaformalną i uczenie się przez całe życie. 

Realizacja  tych   priorytetów   jest   możliwa   dzięki   kształceniu   i   doskonaleniu   nauczycieli w zakresie  

rozwijania   kompetencji   społecznych   wśród   uczniów   i   studentów   oraz   współpracy z instytucjami nauki, 

kultury i partnerami  społecznymi. 

 

2.3. Dokumenty regionalne  

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Smyków na lata 2016-2023 jest spójny i wpisuje się w dokumenty 

o znaczeniu regionalnym.  
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Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 

Misją Strategii jest: pragmatyczne dążenie do najpełniejszego i innowacyjnego wykorzystania przewag i szans, 

odwrócenia niekorzystnych tendencji demograficznych oraz podniesienia jakości życia mieszkańców przy 

jednoczesnej dbałości o stan środowiska. Konkretyzacja  powyższej  misji  Strategii  odbywa się  na  drodze  

realizacji  następujących sześciu celów strategicznych: 

1. Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej. 

2. Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju gospodarczego regionu. 

3. Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki. 

4. Koncentracja na zwiększeniu roli ośrodków miejskich w stymulowaniu rozwoju gospodarczego regionu. 

5. Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich. 

6. Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu. 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Smyków na lata 2016-2023 jest zgodny z celem strategicznym  nr 

3 cel szczegółowy 3.1  Sprzyjanie  kumulowaniu  kapitału  ludzkiego czyli  zdrowi,  kreatywni  i  wykształceni  

ludzie jako podstawa myślenia o pomyślnej przyszłości.  

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Dokument jest zgodny m.in. z Priorytet inwestycyjny 10i ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 

kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej 

oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z  uwzględnieniem  formalnych, 

nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. 

 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego. 

Cel szczegółowy 2: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, 

w  kontekście potrzeb rynku pracy. 

 

2.4. Dokumenty lokalne 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Smyków na lata 2016-2023 jest spójny i  wpisuje się w dokumenty 

o znaczeniu lokalnym.  Głównym dokumentem strategicznym gminy jest Strategia Rozwoju Gminy Smyków na 

lata 2015 -2022 

 

Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015 -2022.  

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Smyków na lata 2016-2023 wpisuje się w cele operacyjne nr 1, 3 

i 4. Rozwój infrastruktury społecznej: sportowej, kulturalnej i  oświatowej.  

Kierunki działań- budowa przedszkola, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów zaspokajających 

potrzeby oświatowe, socjalne i kulturalne, a także usługi związane z  bezpieczeństwem są obowiązkiem 

samorządu.  
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Zapewnienie jak najlepszych warunków nauki, rozwoju intelektualnego oraz bezpieczeństwa są wyznacznikiem 

atrakcyjności osiedleńczej gminy. W ramach tego kierunku gmina stawia na modernizację obiektów szkolnych 

z dostosowaniem ich do obowiązujących norm i standardów nauczania, wyposażania w niezbędny sprzęt 

i  urządzenia oraz budowę szkolnych boisk sportowych.  
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3. Ogólna charakterystyka Gminy Smyków 

Gmina Smyków należy do gmin wiejskich. Położona jest w południowej części powiatu koneckiego i północno-

zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Historia obecnej Gminy Smyków rozpoczyna się z dniem 

1  stycznia 1992 roku. Wówczas to na mocy  rozporządzenia Rady Ministrów z 2 grudnia 1991 roku, 

sygnowanego przez Premiera RP Jana Krzysztofa Bieleckiego, siedemnaście wsi odłączyło się od Gminy Mniów, 

by reaktywować zlikwidowaną w 1976 roku Gminę Smyków. 

Były to: Adamów, Cisownik, Kawęczyn, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Matyniów, Miedzierza, Piaski 

Królewieckie, Pokoradz, Przyłogi, Smyków, Stanowiska, Strażnica, Świnków, Trawniki, Wólka Solana 

i  Zastawie. Dwa lata później, 1stycznia 1994 roku, do Gminy Smyków dołączyły Salata i Muszczarz z Gminy 

Mniów oraz Kozów z Gminy Radoszyce. W tej chwili Gminę Smyków tworzy 21 wsi, połączonych w 12 sołectw. 

Siedziba samorządu mieści się w Smykowie, a w skład Rady Gminy wchodzi 15 radnych.  

W skład Gminy Smyków wchodzi 12 sołectw (21 miejscowości). Sołectwami są: 

 Adamów, 

 Cisownik, 

 Kozów, 

 Królewiec, 

 Matyniów, 

 Miedzierza, 

 Przyłogi, 

 Salata, 

 Smyków, 

 Stanowiska, 

 Trawniki, 

 Wólka Smolana. 

Sołectwa, w skład, których wchodzi kilka wsi: 

 Cisownik - Cisownik i Strażnica; 

 Królewiec - Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Piaski Królewieckie i Zastawie; 

 Matyniów - Matyniów i Świnków; 

 Miedzierza- Miedzierza, Rozgół i Pokoradz; 

 Salata - Salata i Muszczarz; 

 Wólka Smolana - Wólka Smolana i Kawęczyn. 

Największą miejscowością w gminie pod względem powierzchni zajmuje sołectwo Wólka Smolana (12,59 km²) 

oraz Miedzierza (11,56 km²), najmniejszym sołectwem są Trawniki (0,85 km²). 

 

Poniższe mapy przedstawiają Gminę Smyków na tle powiatu koneckiego i na tle całego województwa 

świętokrzyskiego. 
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Mapa 1  Gmina Smyków na tle Powiatu Koneckiego 

 

 
Źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/mapy/swietokrzyskie/konecki.jpg 

 

 

Mapa 2 Gmina Smyków na tle Województwa Świętokrzyskiego 

 

Źródło: http://www.kwiatek.krakow.pl/skalbmierz/mapa2.htm 

 

https://www.osp.org.pl/hosting/mapy/swietokrzyskie/konecki.jpg
http://www.kwiatek.krakow.pl/skalbmierz/mapa2.htm
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Gmina Smyków położona jest w południowej części powiatu koneckiego i północno-zachodniej części 

województwa świętokrzyskiego. Od północy graniczy z gminą Końskie, od wschodu z gminą Stąporków, od 

zachodu z gminą Radoszyce należącymi do powiatu koneckiego, a od południa z gminą Mniów należącą do 

powiatu kieleckiego. Gmina Smyków zajmuje powierzchnię 62,11 km2  

Miejscowość Smyków, siedziba Gminy leży w odległości około 29,3 km na północny - zachód od Kielc – 

stolicy Województwa Świętokrzyskiego oraz w odległości około 21 km na południe od miasta Końskie. Przez 

Gminę Smyków z północy na wschód przebiega droga krajowa nr 74 – Piotrków Trybunalski - Sulejów – 

Kielce – Kraśnik – Frampol – Zamość – Hrubieszów-Zosin (przejście graniczne) oraz droga krajowa nr 728 – 

Jędrzejów – Końskie. Stanowią one główne osie komunikacyjne gminy. Pozostałe połączenia drogowe mają 

jedynie znaczenie lokalne. 

Gmina Smyków położona jest na Płaskowyżu Suchedniowskim zbudowanym głównie z  piaskowców 

dolnotriasowych (przykrytych czwartorzędowymi piaskami i glinami). Ukształtowanie terenu gminy ma 

charakter pagórkowaty, o rzeźbie niskofalistej. Najwyższe wzniesienie na terenie gminy znajduje się na wschód 

od miejscowości Strażnica (334 m n.p.m.). Z kolei nieco niższe są wzniesienia o wysokości 312,9 m  n.p.m. 

i  305 m n.p.m. znajdujące się w południowo – zachodniej części gminy. Najniżej położony jest taras zalewowy 

rzeki Czarnej Taraski w odcinku ujściowym do zbiornika wodnego w Sielpi (234,7 m n.p.m.) . Dlatego też 

wysokość względna Gminy Smyków wynosi 98 m.  

Cały obszar gminy ze względu na walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe, włączony został w obręb 

Konecko- Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym obowiązują ograniczenia 

wynikające z przepisów szczególnych, na podstawie, których zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów 

wpływających szkodliwie na środowisko. 

W strukturze krajobrazu ważną rolę odgrywają doliny głównych rzek wraz z przylegającymi kompleksami 

lasów oraz doliny boczne. Te lokalne korytarze i ciągi ekologiczne tworzą wzajemne powiązania z częścią 

suchedniowską i oblęgorską Parku Krajobrazowego oraz doliną Czarnej Koneckiej wraz z rozległymi 

kompleksami lasów koneckich. Tworzą krajowy korytarz ekologiczny, łączący się z doliną rzeki Pilicy. Taki 

strefowo-pasmowo-węzłowy model funkcjonowania przyrody decyduje o  zachowaniu równowagi 

ekologicznej środowisk. 

Według danych GUS na dzień 31.12.2015r. gminę Smyków zamieszkiwało 3876 osób (1925 kobiet, 1951 

mężczyzn), to o 46 osób więcej niż w 2012r. W kolejnych latach obserwujemy stopniowy wzrost liczby 

ludności, co obrazuje poniższa tabela oraz wykres. Liczba kobiet i  mężczyzn w trzech ostatnich latach kształtuje 

się na podobnym poziomie. 

 

Tabela 1 Struktura ludności na terenie Gminy w latach 2012-2015 

Struktura ludności na terenie Gminy w latach 2012-2015 

Struktura ludności 

Stan na 

koniec 

roku 

2012 

Stan na 

koniec 

roku 2013 

Stan na 

koniec 

roku 

2014 

Stan na 

koniec 

roku 2015 

Stan ludności ogółem 3830 3831 3846 3876 
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Kobiety 1894 1899 1908 1925 

Mężczyźni 1936 1932 1938 1951 

Urodzenia żywe ogółem 43 42 41 43 

Zgony ogółem 40 36 41 27 

Przyrost naturalny 3 6 0 16 

Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym(0-17 lat) 
840 827 822 828 

Ludność w wieku produkcyjnym -

Kobiety (18-59 lat)  
1089 1087 1093 1073 

Ludność w wieku produkcyjnym 

Mężczyźni (18-64) 
1313 1315 1328 1335 

Ludność w wieku poprodukcyjnym 

Kobiety (60 lat i więcej)  
397 406 411 428 

Ludność w wieku poprodukcyjnym 

Mężczyźni (65 lat i więcej) 
191 196 192 212 

Źródło: Urząd Gminy Smyków 

 

Wykres 1 Struktura ludności na terenie Gminy Smyków w latach 2013-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Smyków 

 

Z powyższych danych wynika, iż z roku na rok w Gminie Smyków przybywa mieszkańców . 

Tabela 2 Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach 

L.P 
Miejscowość 2012 2013 2014 2015 

1. Adamów 214 210 214 223 

2. Cisownik 75 76 81 83 

3. Kawęczyn 33 33 33 34 
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4. Kozów 365 364 365 369 

5. Królewiec 387 395 391 393 

6. Królewiec Poprzeczny 144 146 151 153 

7. Matyniów 227 230 232 246 

8. Miedzierza 393 390 389 398 

9. Muszczarz 59 60 59 59 

10. Piaski Królewieckie 178 179 182 181 

11. Pokoradz 47 46 46 46 

12. Przyłogi 438 436 436 438 

13. Rozgół 24 24 24 25 

14. Salata 182 185 184 185 

15. Smyków 410 421 430 427 

16. Stanowiska 238 245 248 256 

17. Strażnica 56 60 62 64 

18. Świnków 88 87 88 87 

19. Trawniki 81 78 80 79 

20. Wólka Smolana 58 61 60 61 

21. Zastawie 63 65 68 69 

RAZEM 3760 3791 3823 3876 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Smyków 

 

Najliczniejszymi miejscowościami na terenie gminy są Przyłogi, które liczą 438 mieszkańców oraz Smyków 

(427 mieszkańców), a także Miedzierza licząca 398 mieszkańców, Królewiec 393 i Kozów 369 mieszkańców. 

Najmniej, bo tylko 25 osób zamieszkuje miejscowość Rozgół. 

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na dynamikę i strukturę rozwoju ludności są urodzenia. Przyrost 

naturalny na terenie Gminy Smyków w ostatnich latach przyjmował wartości dodatnie, w roku 2015 wynosił 16. 

Sytuacja gospodarcza 

Gmina Smyków pod względem gospodarczym ma charakter leśno-rolniczy. Na jej terenie występują przeważnie 

gleby V i VI klasy bonitacyjnej. Użytki rolne stanowią 44,7% powierzchni gminy, lasy i grunty leśne 52,2 % 

powierzchni. W gminie średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 3,5 ha, w których działalność 

rolnicza stanowi przeważnie dodatkowe źródło utrzymania. 

Na terenie gminy Smyków na dzień 27.05.2016 roku zarejestrowanych było 161 przedsiębiorstw, z czego 

przeważają zakłady małe, zatrudniające do kilku – kilkunastu pracowników. Największymi zakładami 

znajdującymi się na terenie gminy są m.in.: 

1. BUDAR Budownictwo Drogowe Sp. z o.o. 

2. Feniks Sp. z o.o. w Adamowie 

3. Ubojnia Drobiu EUROQR Sp. z o.o. w Salacie, 

4. "Janex. PUPH. Momot J." (Tartak w Stanowiskach), 

5. Janusz Grochowski Piekarnia „GROCHLEB” z Kozowa, 

6. Zakład Piekarniczy Stanisław Dróżdż i s-ka, PPUH MADR Stanisław Dróżdż, 

7. Rafał Guldziński P.H.U. „ELBUD” 

8. PPHU Zofix w Adamowie. 
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Mieszkańcy Gminy Smyków znajdują również zatrudnienie w jednostkach budżetowych: Urzędzie Gminy, 

placówkach edukacyjnych. Rolnictwo jest dodatkowym źródłem dochodów dla mieszkańców gminy. Wg danych 

GUS w gminie Smyków na koniec 2013 r. w systemie regon zarejestrowanych było 248 podmiotów 

gospodarczych. Najwięcej jednostek gospodarczych zajmuje się działalnością budowlaną – 77. 

 

Wykres 2 Dochód gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego http://www.stat.gov.pl 

styczeń 2015r. 

Infrastruktura techniczna i mieszkalnictwo 

Wśród zasobów technicznych każdego samorządu wymienić można m.in. infrastrukturę drogową, wodociągową, 

sanitarną, gazową, zaopatrzenia w ciepło czy energię elektryczną. W  tej części Strategii nawiązano również do 

mieszkalnictwa, gospodarki odpadami, zaopatrzenia w energię elektryczną, dostępności usług 

telekomunikacyjnych oraz transportu i  komunikacji. 

Przez teren gminy przebiegają drogi o różnym zasięgu administracyjnym (od dróg krajowych nr 74 - do 

gminnych). Brak jest w Gminie dróg o zasięgu wojewódzkim. 

Głównym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze na terenie gminy Smyków 

są wody podziemne. Do zbiorowego zaopatrzenia wykorzystywane są przede wszystkim wody poziomu jurajsko-

triasowego i triasowego. Wody poziomu czwartorzędowego wykorzystywane są w znacznie mniejszej ilości i to 

głównie przez indywidualnych odbiorców. Długość sieci czynnej rozdzielczej wynosi około 68,78 km, a  liczba 

gospodarstw podłączonych do sieci wodociągowej – 1077 [szt.] . Stopień zwodociągowania Gminy Smyków 

wynosi 100 %. 

 

Bezrobocie 

Według stanu na 31.12.2015 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich z terenu Gminy Smyków 

zarejestrowanych było 247 osób bezrobotnych (6,4% ogółu mieszkańców) w tym 130 kobiet, co stanowi 52,63% 

ogółu. Największą liczbę osób bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 18-44 lat (181 osób). 
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Tabela 3 Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych gminach Powiatu Koneckiego stan na dzień 

31.12.2015r. 

Nazwa Gminy 

Liczba 

bezrobotnych 

ogółem 

W tym 

kobiety 

Zwolnieni z 

przyczyn 

dotyczących 

zakładu 

pracy 

Z prawem 

do zasiłku 

W wieku 

18 – 44 

lat 

Bez pracy 

powyżej 

12 m-cy 

Fałków 239 116 14 87 162 59 

Gowarczów 316 180 17 78 195 147 

Końskie 2 106 1 112 173 541 1 386 736 

Radoszyce 555 299 27 150 378 186 

Ruda Maleniecka 248 108 18 99 140 69 

Słupia Konecka 97 59 7 31 80 22 

Smyków 247 130 18 84 181 68 

Stąporków 1 436 771 70 294 886 519 

Razem 5 244 2 775 344 1 364 3 408 1 806 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Końskich 

 

Wykres 3 Liczba osób bezrobotnych na terenie Gminy Smyków w latach 2014-2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich  

 

 

Instytucje kultury na terenie Gminy 

 

Animatorem działań o charakterze kulturalnym w Gminie Smyków jest Urząd Gminy, Gminna Biblioteka 

Publiczna w Smykowie, oraz Szkoła Podstawowa w Królewcu. W/w  instytucje organizują szereg imprez 

kulturalnych skierowanych zarówno do osób młodych jak i  starszych/samotnych.  

Na terenie gminy w miejscowości Adamów funkcjonuje Prywatne Muzeum Ludowe, które zostało powołane 

do życia w 2006 roku. Muzeum prezentuje szereg wystaw związanych z  życiem mieszkańców okolicznych 

wiosek. W Muzeum można zobaczyć stare urządzenia sprzęty użytku domowego, maszyny rolnicze, militaria, 

przyrządy związane z kowalstwem i tkactwem.  
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Zdjęcie 1 Prywatne Muzeum Ludowe w Adamowie 

 

Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. luty 2015r. 

 

Na terenie gminy funkcjonuje 5 świetlic wiejskich: w Miedzierzy, Królewcu, Przyłogach, Smykowie 

i w  Kozowie.  

 Głównymi zadaniami świetlic jest: 

- troska o wychowanie dzieci, 

- zapewnienie dzieciom i młodzieży miejsca do spędzania wolnego czasu,  

- pomoc rodzinom w prawidłowym wychowaniu dzieci,  

- tworzenie optymalnych warunków rozwoju dziecka, 

- zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, 

- wzbogacanie potrzeb poprzez rozwijanie zainteresowań dzieci, 

- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, 

- zapewnienie dzieciom możliwości rozwoju społeczno-moralnego, 

- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, 

- pomoc w odrabianiu prac domowych, 

- rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie. 

Animatorami działań kulturalnych są również sami mieszkańcy Gminy Smyków, którzy pod egidą Urzędu 

Gminy organizują spotkania oraz różnego rodzaju wydarzenia kulturalne (Dożynki, Dni Strażaka, festyny 

rodzinne, itp.) Doskonałym tego przykładem są mieszkańcy miejscowości Cisownik, którzy od lat organizują 

Dni Cisownika, na które co roku zapraszani są wszyscy obecni i dawni mieszkańcy miejscowości, gminy oraz 

osoby związane i zaprzyjaźnione z miejscowością. 

Szkoła Podstawowa w Królewcu także stała się centrum krzewienia kultury. Od wielu lat bardzo aktywnie włącza 

się w różnorodne działania prowadzone na terenie Gminy Smyków, powiatu, a nawet województwa (np. dożynki, 

festyny rodzinne, akcje charytatywne, Dzień Dziecka na sportowo, Gala Rolnik Roku 2015, I Świętokrzyski 

Festiwal Smaków, Dzień Dziecka w Stąporkowie, wigilie dla osób samotnych z terenu Gminy Smyków, 

Światowe Dni Młodzieży w Końskich).  
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Gminna Biblioteka Publiczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-17:30. Na dzień 

28.02.2015r. biblioteka posiadała 14 802 woluminów. Jako instytucja kultury od lat organizuje zajęcia dla 

mieszkańców gminy (Ferie dla Dzieci, spotkania autorskie, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki). Liczba osób 

czytających na terenie gminy z roku na rok wzrasta co obrazuje poniższy wykres. 

 

Wykres 4 Liczba czytelników w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego  

 

Organizacje wspierające edukację na terenie gminy 

Obecnie na terenie Gminy Smyków funkcjonuje 10 organizacji społecznych (pozarządowych  

i grup nieformalnych): 

 4 stowarzyszenia, 

 4 ochotnicze straże pożarne, 

 2 zespoły ludowe. 

Organizacje te wymagają wsparcia zarówno pod względem finansowym jak i merytorycznym. 

Poniższa tabela przedstawia wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Smyków. 

Tabela 4 Wykaz stowarzyszeń działających na terenie Gminy – stan na 26.03.2015r. 

L.p. Nazwa organizacji Adres siedziby  Data rejestracji  

1. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Miedzierzy 

Miedzierza 23 1927r. 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Królewcu 

Królewiec 1985 r. 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Kozowie Kozów 2002r. 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w  

Przyłogach  

Przyłogi 1956r. 

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 

Smyków 

Smyków 91 2007r. 

6. Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „ 

Smykovia  

Smyków 91 2013r. 
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7. Stowarzyszenie Klub Sportowy 

Smyków 

Smyków 91 2014r.  

8. Stowarzyszenie Wspólnota 

Smykowska  

Przyłogi 147 2014r.  

9. Zespół Smykovia – w ramach struktury Stowarzyszenia Krzewienia Kultury „Smykovia” 

10. Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Szkoły Podstawowej w Królewcu „Królewiaczki” w  ramach 

struktury szkoły 

Źródło: Urząd Gminy Smyków marzec 2015r. 

 

Negatywne zjawiska społeczne na terenie gminy 

Według danych GOPS w 2015 r. ze świadczeń pomocy społecznej na terenie gminy korzystało – 13% 

mieszkańców. Wśród głównych przyczyn udzielania pomocy przez tutejszy GOPS należy wymienić: ubóstwo, 

niepełnosprawność, bezrobocie, oraz niezaradność. 

 

Tabela 5 Liczba rodzin i osób korzystających z pomocy GOPS w latach 2013-2015 

  
Liczba rodzin i osób korzystających z pomocy GOPS  

w latach 2013-2015 w podziale na sołectwa 

Razem liczba 

mieszkańców 

% ogółu 

mieszkańc

ów gminy 

    2013 2014 2015 

  Sołectwo 
Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Liczb

a 

rodzi

n 

Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

1. Adamów 41 14 38 11 38 12 223 17% 

2. Cisownik 27 11 26 10 25 10 147 17% 

3. Kozów 60 23 62 23 52 22 369 14% 

4. Królewiec 125 37 96 28 103 32 796 13% 

5. Matyniów 63 27 49 20 53 25 333 16% 

6. Miedzierza 66 27 73 32 49 21 469 10% 

7. Przyłogi 54 23 54 22 54 21 438 12% 

8. Salata  32 10 32 10 34 11 244 14% 

9. Smyków 41 13 52 28 50 14 427 12% 

10 Stanowiska 35 11 32 21 25 7 256 10% 

11 Trawniki 8 2 13 3 6 3 79 8% 

12 
Wólka 

Smolana 
15 7 22 7 26 9 95 27% 

    567 205 549 215 515 187 3876 13% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Smykowie 
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Wykres 5 Najczęstsze przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2015r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie 

 

Podstawowa charakterystyka Gminy Smyków na tle województwa i powiatu koneckiego pozwalająca ocenić iż 

jego potencjał społeczny i ekonomiczny przedstawia się następująco:  

 zajmuje 4 miejsce wśród gmin powiatu koneckiego pod względem ludności, 

 w odróżnieniu od tendencji krajowych notuje dodatnie saldo migracji wewnętrznych na pobyt stały 

(1 miejsce w powiecie, 9 w województwie) 

 gmina zajmuje 5 miejsce w powiecie, 90 w województwie, jeśli chodzi o dochód własny gminy na 

1  mieszkańca ( dochód ogółem - 3269 zł), 

 zajmuje 5 miejsce w powiecie pod względem skanalizowania, 2 pod względem zwodociągowania.  
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4. Opis i diagnoza stanu istniejącego  

W chwili obecnej gmina Smyków jest organem prowadzącym dla: 

 Szkoły Podstawowej w Królewcu, 

 Zespołu Szkół w Miedzierzy - Szkoły Podstawowej w Miedzierzy i Gimnazjum  w  Miedzierzy, 

 Punktu Przedszkolnego w Królewcu przy  Szkole Podstawowej w Królewcu, 

 Punktu Przedszkolnego w Miedzierzy przy  Szkole Podstawowej w Miedzierzy w  Zespole Szkół 

w  Miedzierzy. 

. 

W obu szkołach znajdują się biblioteki szkolne oraz boiska zlokalizowane w pobliżu budynków stołówki szkolne.  

Zdjęcie 2 Szkoła Podstawowa w Królewcu 

 
Fot: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. luty 2015r. 

 

 

Zdjęcie 3 Zespół Szkół w Miedzierzy 

 

Fot: GARCZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. luty 2015r. 

 

Należy wskazać, że liczne zadania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży wykonują również instytucje kultury, 

sportu i rekreacji oraz stowarzyszenia działające na terenie gminy. Instytucjami organizującymi szereg imprez 

kulturalnych skierowanych zarówno do osób młodych jak i starszych/samotnych są także Urząd Gminy, Gminna 

Biblioteka Publiczna w  Smykowie oraz Szkoła Podstawowa w Królewcu. Do instytucji  o istotnym znaczeniu 
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dla oświaty należy zaliczyć również 5  świetlic wiejskich: w Miedzierzy, Królewcu, Przyłogach, Smykowie 

i  Kozowie. 

4.1 Baza szkół i przedszkoli na terenie gminy Smyków 

 

Tabela 6 Dane teleadresowe placówek oświatowych na terenie Gminy Smyków 

 
Źródło: Urząd Gminy Smyków 

 

4.2 Uczniowie 

Łącznie do wszystkich szkół i gimnazjów na terenie gminy Smyków w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 

415 dzieci i młodzieży. W ostatnich latach możemy zaobserwować ciągłe wahania liczby uczniów 

uczęszczających do placówek na terenie gminy. Względem roku szkolnego 2012/2013 nastąpił nieznaczny 

spadek o 13 uczniów. Według danych Urzędu Gminy w roku szkolnym 2015/2016 do placówek przedszkolnych 

(przedszkoli, punktów przedszkolnych) działających na terenie gminy uczęszczało 38 dzieci..  

Analizując liczbę placówek oferujących opiekę dla dzieci w wieku przedszkolnym znajdujących się na terenie 

gminy należy stwierdzić, iż istnieje potrzeba utworzenia dodatkowego miejsca pobytu dla tej grupy dzieci. 

Poniższa tabela oraz wykres przedstawiają liczbę dzieci uczniów uczęszczających do poszczególnych placówek 

edukacyjnych na terenie gminy Smyków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Nazwa placówki oświatowej Adres siedziby oraz e-mail Organ prowadzący

1 Szkoła Podstawowa w Królewcu
Królewiec 14, 26-212 Smyków, tel. 41 

373 90 12, e-mail: spkrolewiec@wp.pl
GMINA SMYKÓW

2
Miedzierza 79 26-212 Smyków, tel. 41 

373 91 81, e-mail: spmiedzierza@wp.pl
GMINA SMYKÓW

GMINA SMYKÓW

4 GMINA SMYKÓW

Zespół Szkól w Miedzierzy             Szkoła 

Podstawowa w Miedzierzy Gimnazjum 

w Miedzierzy

Punkt Przedszkolny w Królewcu przy  

Szkole Podstawowej w Królewcu

Punkt Przedszkolny w Miedzierzy przy  

Szkole Podstawowej w Miedzierzy w 

Zespole Szkół w Miedzierzy

Miedzierza 79 26-212 Smyków

Królewiec 14, 26-212 Smyków3
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Tabela 7 Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i punktów przedszkolnych zlokalizowanych na 

terenie gminy Smyków 

 

Źródło: Urząd Gminy Smyków 

 

Wykres 6 Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Smyków w latach 2012-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Smykowie 

 

Na terenie Gminy Smyków w latach szkolnych 2012/2013 oraz 2013/2014 funkcjonowały dwa Punkty 

Przedszkolne, jeden w Miedzierzy przy Zespole Szkól w Miedzierzy, oraz drugi w Królewcu przy Szkole 

Podstawowej w Królewcu, które były prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków w ramach 

realizowanego projektu POKL pn. „  Bajkowe przedszkole” w partnerstwie z Gminą Smyków. Po okresie 

realizacji projektu Gmina przejęła prowadzenie  tych Punktów w ramach zobowiązania.  

 

Wspieranie uczniów z trudnościami w nauce oraz uczniów zdolnych jest istotnym elementem kształcenia 

w  szkołach z terenu gminy Smyków. Uczniowie z trudnościami edukacyjnymi z  terenu gminy są wspierani 

m.in. poprzez pomoc psychologiczno - pedagogiczną polegającą m.in. na: 

 diagnozowaniu środowiska ucznia, 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

201 174 183 191

W tym 152 uczniów w 

klasach  I-VI

W tym 146 uczniów w 

klasach  I-VI

W tym 146 uczniów w 

klasach  I-VI

W tym 159 uczniów 

w klasach  I-VI

 i  49 uczniów w  „0”  i  28 uczniów w  „0”  i  37 uczniów w  „0”  i  32 uczniów w  „0”

111 111 112 113

W tym 87uczniów w 

klasach  I-VI

W tym 85 uczniów w 

klasach  I-VI

W tym 94 uczniów w 

klasach  I-VI

W tym 103 uczniów 

w klasach  I-VI

 i  24 uczniów w  „0”  i  26 uczniów w  „0”  i  18 uczniów w  „0”  i  10 uczniów w  „0”

Punkt Przedszkolny w 

Królewcu
Królewiec 14, 26-212 Smyków 25 28 20 21

Punkt Przedszkolny w 

Miedzierzy

Miedzierza  79, 26-212 

Smyków
16 16 13 17

Królewiec 14, 26-212 Smyków

Zespół Szkół w Miedzierzy 

Szkoła  Podstawowa w 

Miedzierzy

Zespół Szkół w Miedzierzy 

Gimnazjum w Miedzierzy

Placówka Adres siedziby oraz e-mail
Liczba uczniów/przedszkolaków

Szkoła  Podstawowa w 

Królewcu

Miedzierza  79, 26-212 

Smyków

Miedzierza  79, 26-212 

Smyków
116 120 122 111
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 rozpoznawaniu potencjalnych możliwości psychofizycznych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

potrzeb ucznia i umożliwieniu ich zaspokojenia, 

 rozpoznawaniu trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych. 

Uczniowie zdolni z terenu gminy są wspierani na każdym etapie kształcenia m.in. poprzez: 

 dostosowanie metody i formy pracy do potrzeb, predyspozycji i uzdolnień, 

 motywację do udziału w olimpiadach, kursach, turniejach, warsztatach, obozach naukowych, projektach 

i programach przeznaczonych dla uczniów zdolnych, w tym stypendialnych i grantowych, 

 wskazywanie kierunków rozwoju, współpracę z innymi podmiotami i osobami, m.in. z  rodzicami 

i  instytucjami. 

Uczniowie z terenu Gminy osiągają sukcesy poza murami szkół. Wielu uczniów zdolnych bierze udział 

w  konkursach wojewódzkich oraz ogólnopolskich zajmując wysokie pozycje.  W  roku szkolnym 2015/2016 

uczniowie brali udział m.in. w: 

Zespół Szkół w Miedzierzy 

Gimnazjum 

 Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Do you speak English? – Dlaczego uczymy się języków?” udział 

3  ucz.; wyróżnienie 

 II Powiatowy Konkurs „Sprawdź się w zawodzie” udział 8 ucz.; I miejsce i dwa III miejsca 

 Powiatowy Konkurs „Turystyka rowerowa jako ekologiczna forma wypoczynku” udział 2 ucz.; II 

miejsce 

 Wojewódzki Konkurs Historyczny „W 1050. Rocznicę chrztu Polski. Państwo polskie od zarania 

dziejów do rozbicia dzielnicowego” udział 3 ucz.; III miejsce i jedno wyróżnienie 

 XVII Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej udział 1 ucz.; I miejsce 

 III edycja Powiatowego Konkursu Literackiego udział i wyróżnienie dla 2 ucz. 

 Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Wiem, co zrobić, gdy…” udział 3 ucz.; 

I  miejsce, II miejsce i IV miejsce 

 II Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej „Zaczarowane słowa” udział 2 ucz.; dwa 

wyróżnienia 

Szkoła Podstawowa 

 Powiatowy Konkurs „Bezpieczeństwo na piątkę” udział 3 ucz.; III miejsce 

 Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moje wędrówki po lesie” udział 5 ucz.; III miejsce 

 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego - jeden finalista 

 

Szkoła Podstawowa w Królewcu 

 Gminny Konkurs Przeciwpożarowy ” Młodzież zapobiega pożarom” udział 1 ucz.; I  miejsce 

 Powiatowy Konkurs Plastyczno- Profilaktyczny udział 1 ucz.; III miejsce 

 Powiatowy  Konkurs Piosenki o Zdrowiu 2016 – I miejsce 

 XIX Konecki Przegląd Form Estradowych Scena 2015 - II miejsce, 
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 Show  „Echa Dnia” Talent Konecki 2015 - III miejsce, 

 Wojewódzki Konkurs Dziecięca Estrada Folkloru 2016 – 1 ucz.; II miejsce, 

 Wojewódzki Konkurs Dziecięca Estrada Folkloru 2016 – III miejsce, 

 XIII Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” – I miejsce; 

 Ogólnopolski III Konkurs Kolęd i Pastorałek GLORIA – wyróżnienie, 

 Powiatowy Turniej piłkarski o Puchar Tymbarku „Z podwórka na stadion” - V miejsce, 

 Wojewódzki Finał eliminacji piłki ręcznej chłopców  - V miejsce, 

 Wojewódzkie Eliminacje  turnieju ,,Piłkarska Kadra Czeka" – II miejsce, 

 Wojewódzkie Eliminacje koszykówki dziewcząt – II miejsce, 

 Wojewódzkie Eliminacje ,,Świętokrzyskiej Mini Olimpiady Turnieju Gier  i Zabaw" dzieci z klas I -III 

– II miejsce. 

 Wojewódzki Finał w XII edycji Małej Ligi Piłki Ręcznej - III miejsce 

 Wojewódzki Finał Turnieju o Puchar Tymbarku,, Z podwórka na stadion” V miejsce  kl  V. 

 Wojewódzki Finał Turnieju o Puchar Tymbarku,, Z podwórka na stadion” V miejsce klasy I - III. 

 Wojewódzki Finał Turnieju o Puchar Tymbarku,, Z podwórka na stadion” V miejsce  kl. III i młodsi. 

 Finał Powiatowy turnieju piłki nożnej III miejsce 

 Finał Powiatowy turnieju piłki ręcznej chłopców- III miejsce. 

 Półfinał wojewódzki w piłce ręcznej chłopców - I miejsce  

 Półfinał wojewódzki w koszykówce chłopców - III miejsce. 

 Turniej o Puchar Burmistrza MIG Końskie - I miejsce. 

 

Dodatkowo część uczniów pobiera stypendia naukowe, sportowe lub artystyczne. Stypendia za wyniki w nauce 

pobiera 41 uczniów: Szkoła podstawowa w Królewcu - 11 uczniów, Zespół Szkół w Miedzierzy: Szkoła 

Podstawowa 16 uczniów, Gimnazjum – 14 uczniów. Stypendia za osiągnięcia sportowe lub artystyczne pobiera 

27 uczniów: Szkoła podstawowa w Królewcu - 22 uczniów., Zespół Szkół w Miedzierzy: Szkoła Podstawowa 

1  uczeń, Gimnazjum – 4  uczniów. 

 

Państwowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" nakłada na gminę obowiązek dożywiania dzieci 

oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby z terenów objętych 

wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. W tych placówkach, w których funkcjonują stołówki, 

dzieci i uczniowie objęci są programem dożywiania. Znacząca liczba wydawanych posiłków jest opłacana przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie. 

 

Tabela 8 Liczba uczniów dożywianych z terenu Gminy Smyków 

Szkoła 

Liczba uczniów  

i dzieci dożywianych 

w szkołach w r. szk. 

2014/2015 

Liczba uczniów  

i dzieci dożywianych 

w szkołach w r. szk. 

2015/2016 
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Szkoła Podstawowa w 

Królewcu 
57 43 

Szkoła Podstawowa 

w  Zespole Szkół  Miedzierzy 
25 27 

Gimnazjum w  Zespole 

Szkół  Miedzierzy 
22 23 

RAZEM 104 93 

Źródło: Urząd Gminy Smyków 

 

Uczniom pochodzącym z rodzin mających trudną sytuację materialną wypłacane są stypendia socjalne. 

W  przypadku zdarzeń losowych dotykających takie rodziny uczniowie otrzymują zasiłki losowe. W roku 

szkolnym 2015/2016 zasiłki szkolne otrzymało 125 uczniów. Należy zaznaczyć, że liczba osób ubiegających się 

o zasiłki szkolne nieco zmalała względem roku  szkolnego 2014/2015. 

 

Tabela 9  Liczba wypłacanych zasiłków szkolnych w latach szkolnych 1014/2015, 2015/2016 

Szkoła do której uczęszcza uczeń Stypendia Zasiłki losowe 

 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 

Szkoły podstawowe 95 89 2 0 

Gimnazja 55 36 0 0 

Razem 150 125 2 0 

Źródło: Urząd Gminy Smyków 

 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Gmina zapewnia uczniom bezpłatny dowóz 

do szkoły, jeżeli ich droga z domu do szkoły przekracza określone przepisami kilometry. w roku szkolnym 

2015/2016 do szkół na terenie gminy Smyków dowożonych było 163 dzieci i młodzieży (o 7 więcej niż 

w  poprzednim roku).  

 

Tabela 10 Liczba uczniów i dzieci dowożonych do szkoły w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 

Szkoła 

Liczba uczniów i 

dzieci dowożonych do 

szkoły w r. szk. 

2014/2015 

Liczba uczniów i 

dzieci dowożonych do 

szkoły w r. szk. 

2015/2016 

Szkoła Podstawowa w 

Królewcu 
34 43 

Szkoła Podstawowa 

w  Zespole Szkół  Miedzierzy 
37 41 
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Gimnazjum w  Zespole 

Szkół  Miedzierzy 
85 79 

Źródło: Urząd Gminy Smyków 

 

 

Wnioski: 

1. Przez cztery kolejne lata szkolne (2012-2016) nastąpił spadek liczby dzieci przebywających 

w  przedszkolach na terenie gminy, najbliższe lata zmienią tę sytuację, gdyż do przedszkoli powrócą 

6- latkowie. 

2. Liczba uczniów w szkołach podstawowych oraz gimnazjach nie uległa znacznym zmianom na 

przestrzeni ostatnich lat, sytuacja zmieni się, od roku 2016/2017 – skutkiem powrotu 6-latków do 

przedszkoli. 

3. W ostatnim roku zmniejszyła się liczba dzieci objętych stypendiami szkolnymi. 

4. Gmina systematycznie wspiera uczniów mających trudną sytuację materialną. 

5. W ostatnim roku spadła liczba dzieci dożywianych na terenie Gminy. 

6. We wszystkich szkołach na terenie gminy istnieje potrzeba wsparcia ucznia zdolnego poprzez dodatkowe 

zajęcia rozwijające, wyjazdy edukacyjne, warsztaty pozaszkolne (np. wyjazdowe). 

7. We wszystkich placówkach istnieje potrzeba wsparcia ucznia z trudnościami w nauce w tym ucznia 

z  niepełnosprawnościami, oraz znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej. 

8. Spadek liczby uczniów może spowodować zmniejszenie liczby oddziałów, co wpłynie na zmniejszenie 

zatrudnienia kadry nauczycielskiej. 
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4.3 Kadra oświatowa 

 

Kadra oświaty to kluczowy element zasobów kapitału intelektualnego Gminy Smyków. To jedna z grup, która 

będzie w istotnym stopniu decydowała o rozwoju tej Gminy.W szkołach i placówkach prowadzonych przez 

gminę w roku szkolnym 2015/2016 było zatrudnionych 44 pracowników pedagogicznych. Najliczniejszą grupę 

stanowili pracownicy pedagogiczni o najwyższych kwalifikacjach zawodowych tj. posiadający tytuł zawodowy 

magistra z przygotowaniem pedagogicznym. Nauczyciele z terenu Gminy Smyków ciągle podnoszą swoje 

umiejętności i kwalifikacje, jednak nadal istnieje duża potrzeba wsparcia ich w tym zakresie. Przede wszystkim 

należy przeszkolić nauczycieli pod kątem wykorzystania w systemie edukacji technologii informacyjno-

komunikacyjnej, oraz nowatorskich metod stosowanych w edukacji,  w tym innowacji pedagogicznych. Należy 

również podnieść kompetencje w zakresie posługiwania się językami obcymi.  Poniższe tabele przedstawiają 

dane nt. stanu zatrudnienia w poszczególnych placówkach oraz dane na temat kwalifikacji zawodowych kadry 

oświatowej.  

 

Tabela 11 Kwalifikacje kadry pedagogicznej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Smyków 

Placówka 

Kwalifikacje nauczycieli Stopień awansu zawodowego 

Stopień nauk. 

doktora 

magistra z 

przygotowani

em 

pedagogiczn

ym 

Tytuł 

licencjata 

z 

przygotowani

em 

pedagogiczn

ym 

Dyplom 

ukończ. kol. 

nauczycielski

ego, kol. jęz. 

Pozostałe 

kwalifika

cje 

 

Stażyst

a 

 

kontr

akto

wy 

 

mian

owan

y 

 

dyplo

mowa

ny 

Szkoła 

Podstawowa w 

Królewcu 

16 0 0 0 0 4 1 11 

Zespół Szkół 

w Miedzierzy  

Szkoła 

Podstawowa w 

Miedzierzy 

10 1 0 0 0 0 3 8 

Zespół Szkół 

w Miedzierzy  

Gimnazjum w 

Miedzierzy 

15 0 0 0 0 2 8 5 

Punkt 

Przedszkolny 

w Królewcu 

1 0 0 0 0 1 0 0 

Punkt 

Przedszkolny 

w Miedzierzy 

1 0 0 0 1 0 0 0 

Źródło: Urząd  Gminy Smyków, stan na: 31.08.2016 r. 
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Wnioski: 

1. Większość zatrudnionych nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem 

pedagogicznym.  

2. Stopień nauczyciela dyplomowanego posiada ok. 55% zatrudnionych nauczycieli. 

3. Należy wzmocnić umiejętności posługiwania się i wykorzystania w procesie kształcenia technologii 

TIK, oraz nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. 

4. Należy rozwijać/wzmacniać wśród nauczycieli umiejętności posługiwania się językami obcymi. 
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4.4 Baza lokalowa 

Budynki użytkowane przez placówki oświatowe to budynki wymagające przeprowadzenia podstawowych prac 

modernizacyjnych. W ostatnich latach dzięki unijnym funduszom dokonano remontów i modernizacji budynków 

oświatowych oraz realizowano szereg projektów, które wpłynęły na zwiększenie oraz unowocześnienie bazy 

dydaktycznej.  

Nadal jednak baza lokalowa oraz wyposażenie placówek wymaga znacznych nakładów. Poniższa tabela 

przedstawia dane na temat stanu bazy lokalowej poszczególnych szkół. 

 

Tabela 12: Stan bazy lokalowej – wybrane elementy 

 Nazwa Adres 

Powierzchnia 

nieruchomości 

gruntowej (m2) 

Sale 

lekcyjne 

Pracownie 

komp. 

Sale 

gimnastyczna 

Liczba/          

powierzchnia 

m2 

1. 
Szkoła Podstawowa w 

Królewcu 

Królewiec 14, 

26-212 Smyków 
1,32 ha 

12 klas + 

świetlica 
1 

1 /  

527,50 m² 

2. Zespół Szkół w Miedzierzy 
Miedzierza 79, 

6-212 Smyków 
2,0 ha 14 2 

1 / 

516,52 m² 

 Źródło: Urząd Gminy Smyków, stan na dzień 31.08.2016 

 

Charakterystyka bazy poszczególnych szkół 

Stan bazy dydaktycznej szkół oraz przedszkoli na terenie gminy należy określić jako zadowalający. Nie oznacza 

to jednak, że w najbliższych latach baza ta nie będzie rozbudowywana i doposażona. Aby uczniowie szkół oraz 

przedszkoli z terenu Gminy Smyków mieli zapewniony równy start istnieje potrzeba ciągłego doposażenia oraz 

unowocześnienia bazy dydaktycznej. Poniżej przedstawiamy tabele przedstawiające szczegółowe dane na temat 

zaplecza jakim dysponują poszczególne placówki oraz potrzeby z jakimi się borykają. 

 

Tabela 13 Stan bazy - Szkoła Podstawowa w Królewcu 

  Szkoła Podstawowa w Królewcu 

Liczba sal lekcyjnych 12 klas + świetlica 

Wyposażenie sali 

komputerowej 

(12 stacji roboczych, 1 serwer, 1 skaner, 1 projektor, 1 drukarka 

laserowa, laptop, wizualizer) 
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Wyposażenie sali 

gimnastycznej 

4 stoły do tenisa, 6 wózków na piłki, kozioł, skrzynia, 2 odskocznie, płotki 

20 szt, zestaw do skoku wzwyż, materace-30 szt, 3 zestawy do siatkówki, 

równoważnia, zestaw do hokeja, 2 komplety strojów gimnastycznych, 

piłki do nogi- 15 szt, piłki do ręcznej – 15 szt, piłki do siatkówki -15 szt, 

piłki do kosza-15 szt, zestaw klocków, pachołki – 6 szt, tyczki slalomowe 

– 4, rakietki do badmintona- 20 szt, rakietki do tenisa stołowego -14szt, 

pompka do piłek – 1 szt, zestaw do udzielania pierwszej pomocy, drążek 

do ćwiczeń gimnastycznych, zestaw drewniany do ćwiczeń, 4 bramki do 

piłki ręcznej, 2 bramki do mini piłki ręcznej, drabinki – 15 szt, 10 

ławeczek, piłki lekarskie - 15 szt, kula hop- 10 szt, skakanki – 20 szt, 

zestawy do koszykówki -6 szt, liny do wspinaczki -1, drabinka do 

wspinaczki-1, 2 komplety strojów,  piłki do nogi -15 szt, piłki do ręcznej 

– 15 szt 

Sala multimedialna 
1 laptop, 1 magnetofon, pulpit sterujący pracownią, 24 stanowiska dla 

uczniów, tablica interaktywna, projektor 

Stołówka Tak 

Biblioteka Tak  4 287 woluminów 

Sala gimnastyczna Tak 

Boisko Tak  jedno boisko poliuretanowe 

Źródło: Urząd Gminy Smyków, stan na dzień 31.08.2016r 

 

POTRZEBY  

W najbliższym czasie istnieje potrzeba doposażenia szkoły m.in. w 20 stanowisk do pracowni komputerowej, 

laptopy do każdej sali lekcyjnej, drukarki, wyposażenie szkoły w nowe meble ławki, krzesełka, szafy, 

wyposażanie w  pomoce dydaktyczne: m. in.:  językowe, do przyrody, edukacji wczesnoszkolnej, języka 

polskiego, historii i wychowania fizycznego. Wskazane jest założenie w każdej sali lekcyjnej szerokopasmowego 

Internetu, zakupienie nowoczesnych, wizualnych pomocy dydaktycznych, których używanie zainteresuje ucznia, 

a tym samym urozmaici zajęcia lekcyjne wzbudzając u ucznia motywację do nauki. 

Wyposażenie zwłaszcza sportowo – ruchowe jest niezbędne ze względu na coraz częściej występującą u dzieci 

otyłości oraz wady postawy. Zachęcenie dziecka do aktywności fizycznej może w przyszłości przynieść wiele 

korzyści m.in. zdrowotnych. Edukacja uwzględniająca aktywność fizyczną i rozwój sprawności ruchowej dzieci 

zajmuje w szkole szczególne miejsce. Ruch jest naturalną potrzebą dziecka a odpowiednia aktywność ruchowa 

jest dziecku niezbędna dla zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego, umysłowego, motorycznego 

i  społecznego. 

Tabela 14 Stan bazy - Zespół Szkól w Miedzierzy 

  Zespół Szkół w Miedzierzy 

Liczba sal lekcyjnych 14 

Wyposażenie sali 

komputerowej 

(28 komputerów dla uczniów, 1 stanowisko pracy (komputer) dla 

nauczyciela języka angielskiego + panel językowy, 1 stanowisko pracy 

(komputer)  dla nauczyciela informatyki , tablicę interaktywną, skaner, 

drukarkę, słuchawki do nauki języka) 
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Wyposażenie sali 

gimnastycznej 

ławki gimnastyczne-4 szt. sprzęt gimnastyczny: kółka gimnastyczne szt. 1, 

drabinki gimnastyczne, drążek gimnastyczny szt.1, skrzynka gimnastyczna 

–szt. 2, kozioł gimnastyczny szt. 2, równoważnia szt. 1, poręcze 

gimnastyczne szt. 1, przyrząd do skoku wzwyż tj. materac, kołdra, stojaki, 

poprzeczki ( 2szt.). kosz na piłki szt. 2, siatki na piłki szt. 1, bramki do gier 

zespołowych z założonymi siatkami (szt.2), liny gimnastyczne szt.2, kraty 

gimnastyczne szt.2, kosz do gry w piłkę koszykową szt. 2, słupki do gry w 

piłkę siatkową szt. 2, stoły do tenisa 4 szt. 

Sala multimedialna 
nie 

Stołówka Tak   

Biblioteka Tak woluminów 10 506 

Sala gimnastyczna 
Tak 

Boisko 

Tak  1 boisko trawiaste z trybunami zakończenie budowy 30.10.2016r. 

oraz  1 boisko poliuretanowe  

Źródło: Urząd Gminy Smyków, stan na dzień 31.08.2016r 

 

POTRZEBY 

W najbliższym czasie należałoby zakupić m.in. 40 stanowisk do pracowni komputerowej, wyposażyć szkołę  

w nowe meble ławki, krzesełka, szafy, jak również wyposażyć szkołę w  pomoce dydaktyczne: m. in:  językowe, 

do przyrody, wychowania fizycznego, chemii, fizyki, historii.  

 

STAN TECHNICZNY PLACÓWEK  

Szkoła Podstawowa w Królewcu 

Budynek Szkoły Podstawowej w Królewcu to budynek, który został wybudowany w  1956r.  Przez te 

lata przechodził on wiele remontów, natomiast w 2011 roku został przeprowadzony remont prawego skrzydła, 

po którym  to remoncie została oddana jedna duża sala lekcyjna wraz z sanitariatami i szatnią o oddzielnym 

wejściu. Sala  dzielona może być  na dwie mniejsze sale przesuwną ścianą. W 2012 roku został przeprowadzony 

remont skrzydła lewego (stołówka szkolna wraz z kuchnią). Ponadto w 2010 roku do użytku została oddana nowo 

wybudowana sala gimnastyczna  z trybunami dla  widzów, oraz  z boiskiem poliuretanowym wielofunkcyjnym. 

Dodatkowo powstały  sale lekcyjne, w których obecnie mieszczą się dwa oddziały przedszkola, biblioteka , sala 

komputerowa oraz sala lekcyjna,. Gmina posiada opracowany  projekt budowlany na generalny remont 

środkowej części szkoły (wymiana elektryki, hydrauliki, ścian, podłóg, docieplenie ścian zewnętrznych). 

 

Zespół Szkół w Miedzierzy 

 

Budynek Zespołu Szkół w Miedzierzy to budynek podpiwniczony, parter i  jedno piętro. Wybudowany w latach 

90. Oddany do użytku w 1999r.  w 2001 dobudowano halę sportową.  Szkoła nie przechodziła jeszcze 

gruntownego remontu.  W 2014r. w szkole przeprowadzono termomodernizację. W 2016r. termomodernizowana 

jest hala gimnastyczna wraz z łącznikiem (termomodernizacja dofinansowana ze środków  Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej zgodnie z decyzją Ministra  Sportu i Turystyki).  
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W przyszłości należy dokonać remontu szkoły wewnątrz ( malowanie ścian, wymiana sanitariatów, drzwi 

wewnętrznych,  wymiana wykładzin w salach lekcyjnych, modernizacja monitoringu). 

 

Gmina systematycznie przeprowadzała w placówkach bieżące remonty zapewniając w ten sposób 

podstawowe warunki do ich funkcjonowania oraz w miarę możliwości doposaża szkoły. Poniższa tabela 

przedstawia wykaz projektów dotyczących edukacji zrealizowanych na terenie Gminy Smyków na przestrzeni 

kilku ostatnich lat. 
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Tabela 15 Wykaz projektów realizowanych na terenie Gminy Smyków w okresie 2007-2014r. 

 

L.p. Tytuł projektu Źródło finansowania Wartość projektu Kwota 

dofinansowani

a 

Wkład własny Okres realizacji Zakres realizacji 

projektu 

1. „Królewski plac zabaw” Świętokrzyski Program Odnowy 

Wsi 

25 323,00 zł 20 000,00 zł 5 323,00 zł 10.05.2008r. Umowa trójstronna: 

Marszałek Województwa 

Świętokrzyskiego, Gmina 

Smyków oraz 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Gminy Smyków 

2. Budowa boiska 

wielofunkcyjnego przy 

Gimnazjum w 

Miedzierzy 

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 277 623,73 zł 138 811,00  zł 88 812,73 zł 31.05.2008r.  

3. „Świetlica u Floriana” Świętokrzyski Program Odnowy 

Wsi 

25 483,27 zł 20 000,00 zł 5 483,27 15.10.2008r. Umowa trójstronna: 

Marszałek Województwa 

Świętokrzyskiego, Gmina 

Smyków oraz 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Gminy Smyków 

4. Budowa centrum 

rekreacji przy zespole 

Boisk sportowych „ 

moje Boisko- Orlik 

2012” w Smykowie 

Program Osi 3  

„ Jakość życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie gospodarki 

wiejskiej, działanie 321 

„podstawowe usługi dla gospodarki i 

ludności wiejskiej PROW 

171 866,54 zł 

całkowita wartość 

inwestycji 

 

140 890,61 zł 

kwalifikowana 

wartość  inwestycji 

95 334,00 zł 

 

 

76 532,54  zł 12.03.2009r. 

30.09.2009r. 

Zagospodarowanie 

wolnego czasu, integracja 

społeczna mieszkańców 

miejscowości Smyków. 

Ułatwienie młodym 

dostępu do urządzeń 

sportowych w celu 

krzewienia kultury 

fizycznej  

5. Budowa boiska „Orlik 

2012” w Smykowie 

Program budowy kompleksów 

sportowych  pn. :   „ Moje boisko-

Orlik 2012” Ministerstwa Sportu i 

Turystyki 

1 120 000,00 zł 333 000,00 zł – 

dotacja z 

budżetu 

państwa 

 30.12.2008r. – 

zgodnie z 

umową 

Wojewody 
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315 640,00 zł- 

dotacja 

Samorządu 

Województwa 

Świętokrzyskie

go 

544 200,00 – 

budżet Gminy 

 

19.12.2008r. – 

zgodnie z 

umową 

Marszałka 

6. „RÓWNAJMY DO 

NAJLEPSZYCH„ 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Priorytet IX 

Działanie 9.1 

Poddziałanie 9.1.2 

468 542,00 zł 

Całkowita/ 

Kwalifikowana 

 

UE- 398 260,70 zł 

BP-    70 281,30 zł 

 

468 542,00 zł 0 zł 01.11.2008r. 

31.07.2009r. 

9.1.2 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych 

uczniów z grup 

o utrudnionym dostępie 

do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic 

w jakości usług 

edukacyjnych. 

7. „MAŁE PRZEDSZKOLA 

-WIELKA SPRAWA” 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Priorytet IX 

Działanie 9.1 

Poddziałanie 9.1.1 

262 494,00 zł 

Całkowita/ 

Kwalifikowana 

 

UE- 218 575,80 zł 

BP-    38 572,20 zł 

BJST-   5 364,00 zł 

257 148,00 zł 5 346,00 zł  

wkład 

niepieniężny 

01.08.2009r. 

31.07.2011r. 

9.1.1. Zmniejszanie 

nierówności   w stopniu 

upowszechniania edukacji 

przedszkolnej 

8. „WIĘCEJ WIEMY 

LEPIEJ ŻYJEMY W 

GMINIE SMYKÓW” 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Priorytet VI 

Działanie 6.3 

44 900,00 zł 

Całkowita/ 

kwalifikowana 

 

UE- 38 165 zł 

BP-    6 735 zł 

 

44 900,00 zł 0 zł  01.08.2009r. 

28.02.2010r. 
6.3.  

Inicjatywy lokalne na 

rzecz podnoszenia 

poziomu aktywności 

zawodowej                       

na obszarach wiejskich 

9. Budowa Boiska 

wielofunkcyjnego w 

Salacie 

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 370 880,00 zł 185 440,00 zł 185 440,00 zł 31.12.2009r.  
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10. Zakup pomocy 

dydaktycznych do 

miejsc zabaw w Szkole 

Podstawowej w 

Królewcu 

„Radosna Szkoła” 11  066,00zł 11 066,00 zł 20% wkład  

niepieniężny  

30.11.2009r.  

 

11. „PRZYSZŁE SUKCESY 

RODZĄ SIĘ DZISIAJ” 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Priorytet IX 

Działanie 9.1 

Poddziałanie 9.1.2 

413 980,00 zł 

Całkowita/ 

kwalifikowana 

 

UE- 351 883,00 zł 

BP-   62 097,00 zł 

 

413 980,00 zł  

 

0 zł 01.10.2009r. 

31.07.2010r. 

9.1.2 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych 

uczniów z grup 

o utrudnionym dostępie 

do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic 

w jakości usług 

edukacyjnych. 

12. Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

oraz   kanalizacji 

sanitarnej na terenie 

Gminy Smyków 

 

 

Program Osi 3  

„ Jakość życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie gospodarki 

wiejskiej, działanie 321 

„podstawowe usługi dla gospodarki i 

ludności wiejskiej PROW 

 

7 301 440,60 

całkowita wartość 

inwestycji 

 

5 849 341,00 zł 

kwalifikowana 

wartość  inwestycji 

4 000 000,00 zł 

 

2 270 904,00 zł 

– pierwsza 

transza  

dofinansowania 

dla I etapu 

 

1 729 096,00 zł- 

druga transza 

dofinansowania  

dla II etapu  

3 301 440,60 zł 31.10.2010r. 

—I etap 

 

31.10.2011r. 

 – II etap 

Poprawa warunków życia 

mieszkańców 14 

miejscowości poprzez 

budowę 137 sztuk 

przydomowych 

oczyszczalni ścieków oraz 

budowę kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości 

Miedzierza, Matyniów. 

Polepszenie warunków 

sanitarnych oraz poprawa 

środowiska naturalnego 

13. Pomoc rzeczowa w 

postaci interaktywnego 

zestawu 

multimedialnego 

Świętokrzyski Program Wspierania 

Rozwoju Edukacji na Obszarach 

Wiejskich 

15 790,00 zł 

/Notebook Asus  

3 600,00; licencja 

na 

oprogramowanie 

Microsoft Office 

2010 Professional 

-400,00zł, 

antywirus – 100,00 

zł; tablica Smart 

15 790,00 zł 0 zł 31.12.2009r.  
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Board Interactive 

SB680 – 5400,00 

zł; Projketor 

Hitachi Ed –A101- 

6190,00 zł; 

głośniki Mediatech 

– 100,00 zł 

14. „RÓWNE SZANSE” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Priorytet IX 

Działanie 9.1 

Poddziałanie 9.1.2 

658.810,00 zł 

Całkowita/ 

kwalifikowana 

 

UE- 559 988,50 zł 

BP-    98 821,50 zł 

 

658 810,00 zł 0 zł 01.09.2010r. 

31.07.2012r. 

9.1.2 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych 

uczniów z grup 

o utrudnionym dostępie 

do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic 

w jakości usług 

edukacyjnych 

15. Pomoc rzeczowa w 

postaci interaktywnego 

zestawu 

multimedialnego 

Świętokrzyski Program Wspierania 

Rozwoju Edukacji w 2010 r. 

17 645,00 zł 

/Notebook Asus  

3 900,00; licencja 

na 

oprogramowanie 

Microsoft Office 

2010 Professional 

-500,00zł, 

antywirus – 100,00 

zł; tablica Smart 

Board Interactive 

SB680 – 6400,00 

zł; Projketor 

Hitachi Ed –A101- 

6600,00 zł; 

głośniki Mediatech 

– 145,00 zł 

17 645,00 zł 0 zł 31.12.2010r.  
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16. Budowa boiska 

wielofunkcyjnego w 

miejscowości 

Stanowiska 

Budowa wielofunkcyjnych boisk 

sportowych ogólnie dostępnych dla 

dzieci i młodzieży ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej 

 

 

 

 

 

383 181,30 zł – 

całkowita wartość 

zadania 

 

314 644,81 zł- 

kwalifikowalna 

wartość zadania 

w tym 

 

222 981,00 zł 

środki PROW 

 

160 200,00 zł- 

środki Funduszu 

160 200,00 zł 0,30 zł 28.12.2010r. 

28.02.2011r.  

wg PROW 

 

08.08.2010r. 

28.10.2010r. 

Wg. protokołu 

odbioru 

 

17. 

 

 

 

 

 

Budowa 

wielofunkcyjnego boiska 

sportowego w 

Stanowiskach 

 

 

 

 

 

Program Os 3 „Jakość życia na 

obszarach wiejskich i różnicowanie 

gospodarki wiejskiej”. Działanie 

313, 322, 323 „Odnowa i rozwój 

wsi” objętego PROW na lata 2007-

2013 

222 981,00 zł  

 

 Podniesienie jakości życia 

mieszkańców, ułatwienie 

dostępu do infrastruktury 

sportowej oraz 

zwiększenie atrakcyjności 

turystycznej miejscowości 

poprzez budowę 

wielofunkcyjnego boiska 

sportowego 

18. Poprawa warunków 

edukacyjnych w gminie 

Smyków poprzez 

budowę Sali 

gimnastycznej wraz z 

boiskiem sportowym 

przy Szkole 

Podstawowej w 

Królewcu 

 

Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego w ramach Działania 

5.2 „ Podniesienie jakości usług 

publicznych poprzez wspieranie 

placówek edukacyjnych i 

kulturalnych  Osi 5 „Wzrost jakości 

infrastruktury społecznej oraz 

inwestycje w dziedzictwo 

kulturowe ,turystykę                 i 

sport” 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego 

 

 

 

 

3 362 167,14 zł – 
całkowita wartość 

zadania 

3 326 482,14 zł- 

kwalifikowalna 

wartość zadania  

W tym: 

1 120 118,18 zł – 

środki własne 

1 995 889,28 zł- 
środki unijne 

246 159,68 zł 

1 995 889,28 zł 1 120 118,18 zł 15.10.2010r. –

zakończenie 

zadania 

inwestycyjnego 

 

16.11.2010r. 

przekazanie 

obiektu do 

eksploatacji 
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19. Budowa Sali 

gimnastycznej                  

oraz boiska 

wielofunkcyjnego przy 

Szkole Podstawowej w 

Królewcu 

Wojewódzki Wieloletni Program 

Rozwoju Bazy Sportowej ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej 

środki Funduszu 246 159,68 zł  

20. „Budowa Placów Zabaw 

dla dzieci w 

miejscowościach Kozów 

i Przyłogi oraz 

doposażenie Placu 

Zabaw w Smykowie” 

Program osi 4 „LEADER” działania 

4.1, „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” z zakresu małych 

projektów. 

413 Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju w zakresie operacji 

odpowiadających warunkom 

przyznania pomocy w ramach 

działania „Odnowa i rozwój wsi” 

objętego PROW na lata 2007-2013 

137 436,23 zł  

Całkowita 

 

112 652,65 zł 

Kwalifikowana 

 

70 699,00 zł- 

umowa 

 

66 737,23 zł Zakończenie 

PROW 

31.01.2011r. 

Poprawa jakości życia 

oraz zaspakajanie potrzeb 

społecznych i 

kulturalnych 

mieszkańców 

miejscowości Kozów i 

Przyłogi poprzez budowę 

placów zabaw dla dzieci e 

tych miejscowościach 

oraz doposażenie placu 

zabaw w Smykowie 

21. Zakup pomocy 

dydaktycznych                   

do miejsc zabaw              

w Szkole Podstawowej         

w Miedzierzy 

Program 

„Radosna Szkoła” 

6 000,00 zł 6 000,00 zł 20% wkład nie 

finansowy 

31.12.2010r.  

22. 

 

Modernizacja i 

doposażenie świetlicy 

środowiskowej w 

Przyłogach 

„Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 

2010” 

25 000,00 zł 

Całkowita/ 

kwalifikowalna 

15 000,00 zł 10 000,00 zł 30.11.2010r.  

23. Urządzanie  i 

porządkowanie terenów 

zielonych w 

miejscowości Przyłogi, 

Smyków i Kozów 

„Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 

2010” 

25 000,00 zł 

Całkowita/ 

kwalifikowalna 

15 000,00 zł 10 000,00 zł 30.11.2010r.  
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24. „Kultywowanie tradycji 

poprzez organizację 

Dożynek” 

Program osi 4 „LEADER” działania 

4.1, „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” z zakresu małych 

projektów. 

413 Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju dla operacji, które nie 

odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w zakresie małych 

projektów” objętego PROW na lata 

2007-2013 

32 317,68 zł 

Całkowita 

 

30 741,38 zł 

kwalifikowana 

 

21 550,46 zł  10 767,22 zł 

 

w tym: 

-wkład pieniężny 

 7 590,38 zł 

wkład 

niepieniężny 

3 176,84 zł 

21.04.2010r. 

31.12.2010r./  

 

Dożynki 

22.08.2010r. 

Podniesienie jakości życia 

mieszkańców oraz 

stworzenie alternatywy 

spędzania wolnego czasu 

poprzez organizację 

imprezy rekreacyjno-

integracyjnej, która 

wpłynie na poprawę 

integracji na obszarach 

wiejskich poprzez 

zaspokojenie potrzeb 

społeczno kulturalnych 

mieszkańców 

25. „Przebudowa  

i zmiana przeznaczenia 

użytkowania 

istniejącego budynku 

wielofunkcyjnego 

 w Smykowie w części 

pod potrzeby gminy 

Smyków  

  i jednostki 

organizacyjne gminy 

wraz  

z niezbędnymi 

urządzeniami  

do jego funkcjonowania-

etap III” 

Program Os 3 „Jakość życia na 

obszarach wiejskich i różnicowanie 

gospodarki wiejskiej”. Działanie 

313, 322, 323 „Odnowa i rozwój 

wsi” objętego PROW na lata 2007-

2013 

400 935,72 zł 

Całkowita 

 

297 666,83 zł 

kwalifikowana 

 

223 250,00 zł  177 685,72 zł. 28.02.2011r. 

zakończenie 

PROW 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców poprzez 

remont i doposażenie 

budynku Urzędu Gminy w 

części przeznaczonej na 

realizację funkcji 

społeczno -kulturalnych 

26. „Remont                                  

i wyposażenie Świetlicy 

Środowiskowej                              

w Miedzierzy                 

wraz z 

zagospodarowaniem 

terenu wokół świetlicy 

dla potrzeb lokalnej 

Program Os 3 „Jakość życia na 

obszarach wiejskich i różnicowanie 

gospodarki wiejskiej”. Działanie 

313, 322, 323 „Odnowa i rozwój 

wsi” objętego PROW na lata 2007-

2013 

283 294,31 zł 

Całkowita 

 

232 593,38 zł 

kwalifikowana 

174 445,00 zł  108 849,31 zł 28.02.2011r. 

zakończenie 

PROW 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców poprzez 

zaspokojenie potrzeb 

społecznych i 

kulturalnych, 

zagospodarowanie 

wolnego czasu, integracja 

społeczna. Poprawa 
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społeczności” estetyki otoczenia. 

27. „INDYWIDUALIZACJA  

NAUCZANIA I 

WYCHOWANIA KLAS I-

III W GMINIE 

SMYKÓW” 

–projekt systemowy 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Priorytet IX 

Działanie 9.1 

Poddziałanie 9.1.2 

67 623,90 zł 

Całkowita/ 

kwalifikowana 

 

UE 57 480,31 zł 

BP 10 143,59 zł 

 

67 623,90 zł 0 zł 01.10.2011r. 

21.06.2013r. 

9.1.2 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych 

uczniów z grup 

o utrudnionym dostępie 

do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic 

w jakości usług 

edukacyjnych. 

28. „ŚWIĘTO PLONÓW 

OKAZJĄ DO 

INTEGRACJI – 

DOŻYNKI GMINNE 

2011” 

 

Program osi 4 „LEADER” działania 

4.1, „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” z zakresu małych 

projektów. 

413 Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju dla operacji, które nie 

odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w zakresie małych 

projektów  

objętego PROW  

na lata 2007-2013 

35 976,20 zł 

Całkowita 

 

31 799,52 zł 

Kwalifikowana 

 

22 367,88 zł 13 608,32 zł 

 

w tym: 

-wkład pieniężny 

 9 841,52 zł 

wkład 

niepieniężny 

3 766,80 zł-  

05.10.2010r. 

31.10.2011r. 

 

21.08.2011r.-

Dożynki  

Kultywowanie tradycji 

dożynkowych o 

charakterze religijno-

folklorystycznym, 

integracja społeczności 

lokalnej, prezentacja 

dorobku i walorów Gminy 

oraz promocja regionu 

poprzez zorganizowanie 

święta plonów 

29. „SPORTOWE LATO- 

SMYKÓW 2011” 

Program osi 4 „LEADER” działania 

4.1, „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” z zakresu małych 

projektów. 

413 Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju dla operacji, które nie 

odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w zakresie małych 

projektów 

objętego PROW  

na lata 2007-2013 

19 168,62 zł 

Całkowita 

 

17 010,73 zł 

Kwalifikowana 

 

11 603,72 zł 7 564,90 zł 

 

w tym: 

-wkład pieniężny 

 8 988,10 zł 

wkład 

niepieniężny 

1 576,80 zł 

05.10.2010r. 

31.10.2011r. 

 

Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu wśród 

dzieci, młodzieży oraz 

mieszkańców Gminy 

Smyków poprzez 

zorganizowanie jednej 

imprezy sportowej w 

trzech miejscowościach  
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30. „INTEGRACJA 

MIESZKAŃCÓW 

GMINY SMYKÓW” 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Priorytet VII 

Działanie 7.3 

47.665,00 zł 

Całkowita/ 

kwalifikowana 

 

UE - 40 515,25 zł 

BP -   7 149,75 zł 

47 665,00 zł 0 zł 01.09.2011r. 

30.06.2012r. 

7.3 Inicjatywy lokalne na 

rzecz aktywnej integracji 

31. „ZNAJOMOŚĆ 

JĘZYKÓW SZANSĄ NA 

LEPSZE JUTRO” 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Priorytet IX 

Działanie 9.5 

50.000,00 zł 

Całkowita/ 

kwalifikowana 

 

UE- 42 500,00 zł 

BP-   7 500,00 zł 

 

50 000,00 zł 0 zł 01.10.2011r. 

31.05.2012r. 

9.5 Oddolne inicjatywy 

edukacyjne na obszarach 

wiejskich 

32. „ KOMPETENCJE 

INFORMATYCZNE 

SZANSĄ NA SUKCES” 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Priorytet IX 

Działanie 9.5 

48 790,00 zł 

Całkowita/ 

kwalifikowana 

 

UE- 41 474,50 zł 

BP-   7 318,50 zł 

48 790,00 zł  0 zł 01.10.2011r. 

31.05.2012r. 

9.5 Oddolne inicjatywy 

edukacyjne na obszarach 

wiejskich 

33. „MULTIMEDIA                 

I ROBOTY 

PRZYSZŁOŚCIĄ 

SMYKOWSKICH 

DZIECI” 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Priorytet IX 

Działanie 9.1 

Poddziałanie 9.1.2 

481 430,00 zł 

Całkowita/ 

kwalifikowana 

 

UE- 409 215,50 zł 

BP-   72 214,50 zł 

 

481 430,00 zł 

 

0 zł 01.09.2012r.  

31.07.2013r. 

 

9.1.2 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych 

uczniów z grup 

o utrudnionym dostępie 

do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic 

w jakości usług 

edukacyjnych 

34. „Budowa obiektów 

małej architektury. Place 

zabaw dla dzieci  w 

miejscowościach: 

Cisownik, Stanowiska, 

Salata” 

Program osi 4 „LEADER” działania 

4.1, „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” z zakresu małych 

projektów. 

413 Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju w zakresie operacji 

odpowiadających warunkom 

przyznania pomocy w ramach 

141 638,03 zł -

całkowite 

 

115 152,87 zł - 

kwalifikowane 

92 122,00 zł 49 516,03 zł 22.07.2011r. 

09.02.2012r. 

 

 

Poprawa jakości życia 

oraz zaspokojenie potrzeb 

społecznych  

i kulturalnych 

mieszkańców 

miejscowości Cisownik, 

Stanowiska, Salata 

poprzez budowę placów 
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działania „Odnowa i rozwój wsi” 

objetego PROW na lata 2007-2013 

zabaw dla dzieci w tych 

miejscowościach 

35. Budowa budynku 

użyteczności kulturalno-

społecznej wraz z 

garażem dla OSP 

Królewiec 

Program osi 4 „LEADER” działania 

4.1, „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” z zakresu małych 

projektów. 

413 Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju w zakresie operacji 

odpowiadających warunkom 

przyznania pomocy w ramach 

działania „Odnowa i rozwój wsi” 

objętego PROW na lata 2007-2013 

706 006,85 zł – 

całkowite 

 

281 102,50 

kwalifikowane 

224 882,00 zł 481 124,85 zł 227.07.2011r. 

30.11.2012r. 

Poprawa jakości życia na 

terenie Gminy Smyków 

objętym LGD, 

zaspokojenie potrzeb 

społecznych i 

kulturalnych 

mieszkańców oraz 

promowanie obszarów 

wiejskich poprzez budowę 

budynku użyteczności 

społeczno – kulturalnej w 

Królewcu 

36. „Sportowa gmina 2012 – 

Turnieje i zajęcia 

sportowe” 

Program osi 4 „LEADER” działania 

4.1, „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” z zakresu małych 

projektów. 

413 Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju dla operacji, które nie 

odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w zakresie małych 

projektów 

13 017,29 zł  

całkowite 

 

11 429,16 

kwalifikowalne 

8 000,00 zł 

 

5 017,29 zł 

w tym: 

-wkład pieniężny 

3 909,09 zł 

wkład 

niepieniężny 

1 108,20 zł 

22.07.2011r. 

31.10.2012r. 

Upowszechnienie kultury 

fizycznej i sportu wśród 

dzieci i młodzieży oraz 

dorosłych mieszkańców 

Gminy Smyków poprzez 

zorganizowanie zajęć i 

turniejów sportowych 

37. „Tradycja święta plonów 

– Dożynki Gminne 2012 

Program osi 4 „LEADER” działania 

4.1, „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” z zakresu małych 

projektów. 

413 Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju dla operacji, które nie 

odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w zakresie małych 

projektów. 

40 815,34 zł 

całkowite 

 

39 957,60 zł 

kwalifikowalne 

25 000,00 zł 15 815,34 zł 

w tym: 

-wkład pieniężny 

11 992,05 zł 

wkład 

niepieniężny 

3 823,29 zł 

 22.07.2011r. 

30.11.2012r 

Kultywowanie tradycji 

święta planów o 

charakterze religijno-

folklorystycznym z 

wykorzystaniem 

lokalnych zasobów 

dziedzictwa kulturowego, 

historycznego i 

przyrodniczego oraz 

integracja społeczności 

lokalnej poprzez 

przygotowanie dożynek. 
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38. „Z NOWYMI 

UMIEJĘTNOSCIAMI W 

LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Priorytet IX 

Działanie 9.5 

50 000,00 zł 

Całkowita/ 

kwalifikowana 

 

UE- 42 500,00 zł 

BP-   7 500,00 zł 

 

50 000,00 zł  0 zł 01.09.2012r. 

31.05.2013r. 

9.5 Oddolne inicjatywy 

edukacyjne na obszarach 

wiejskich 

39. AKADEMIA  

KOMPETENCJI 

KLUCZOWYCH                   

W GMINIE SMYKÓW 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Priorytet IX 

Działanie 9.1 

Poddziałanie 9.1.2 

325 607,00 zł 

 

UE 276 765,95 zł 

BP 48 841,05 zł 

325 607,00 zł 0 zł 01.08.2013 do 

31.07.2014r. 

 

9.1.2 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych 

uczniów z grup 

o utrudnionym dostępie 

do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic 

w jakości usług 

edukacyjnych. 

40. KWALIFIKACJE TO 

PODSTAWA 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Priorytet IX 

Działanie 9.6 

Poddziałanie 9.6.2. 

110 972,90 zł 

 

UE 94 326,97 zł 

BP 16 645,93  zł 

110 972,90 zł 

 

0 zł 01.01.2013r. 

31.03.2014. 

Podwyższanie 

kompetencji osób 

dorosłych w zakresie ICT 

i znajomości języków 

obcych 

41. „Oznakowanie odcinka o 

długości ok. 9 km 

„Piekielnego Szlaku” 

wraz z 

zaprojektowaniem i 

budową towarzyszącej 

małej infrastruktury 

turystycznej – jednego 

miejsca odpoczynku w 

miejscowości Cisownik” 

Program osi 4 „LEADER” działania 

4.1, „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” z zakresu małych 

projektów. 

413 Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju w zakresie operacji 

odpowiadających warunkom 

przyznania pomocy w ramach 

działania „Odnowa i rozwój wsi” 

objętego PROW na lata 2007-2013 

Całkowite -

96 404,37 zł 

 

Kwalifikowane 

78 377,53 zł 

57 850,00 zł 38 554,37 zł 26.04.2013r. 

31.12.2014r. 

Wzrost liczby turystów 

odwiedzających obszar 

Gminy poprzez realizację 

szlaku turystycznego – 

części markowego 

produktu turystycznego 

„piekielnego Szlaku” 

42. „Budowa obiektów 

małej architektury – plac 

zabaw w miejscowości 

Program osi 4 „LEADER” działania 

4.1, „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” z zakresu małych 

Całkowite 

226 580,00 zł 

 

133 339,00 zł 93 241,00 zł 24.05.2013r. 

28.02.2014r. 

Poprawa jakości życia 

oraz zaspokajanie potrzeb  

społecznych i 
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Matyniów, Adamów, 

Trawniki” 

 

projektów. 

413 Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju w zakresie operacji 

odpowiadających warunkom 

przyznania pomocy w ramach 

działania „Odnowa i rozwój wsi” 

objętego PROW na lata 2007-2013 

Kwalifikowane 

184 212,08 zł 

kulturalnych 

mieszkańców 

miejscowości Matyniów, 

Adamów, trawniki 

poprzez budowę placów 

zabaw dla dzieci w tych 

miejscowościach 

43. „Wysoka jakość usług w 

oddziałach 

przedszkolnych w 

gminie Smyków” 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Priorytet IX 

Działanie 9.1 

Poddziałanie 9.1.1 

174 540,10 zł 

 

UE  148 359,08 zł 

BP  26 181,02 zł 

174 540,10 zł 

 

0 zł 01.01.2014r,      

31.12.2014r.. 

9.1.1. Zmniejszanie 

nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji 

przedszkolnej 

44. „Dożynki Gminne 2014- 

wydarzeniem 

kulturalnym przy 

piekielnym szlaku” 

Program osi 4 „LEADER” działania 

4.1, „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” z zakresu małych 

projektów. 

413 Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju dla operacji, które nie 

odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w zakresie małych 

projektów 

46 481,00  zł 

całkowite 

 

42 440,00 zł 

kwalifikowalne 

 

 

36 444,33 zł 10 036,67 zł 

w tym: 

-wkład pieniężny 

6 921,25 zł 

wkład 

niepieniężny 

3 115,42 zł 

14.08.2013r. 

30.09.2014r. 

 

17.08.2014r. 

Dożynki  

Podniesienie jakości życia 

mieszkańców Gminy 

Smyków, zapoznanie 

mieszkańców z 

tradycjami, walorami i 

dorobkiem kulturowym 

Gminy Smyków poprzez 

organizację wydarzenia 

kulturalnego – Dożynek 

Gminnych 

45. „Siłownia zewnętrzna 

miejscem organizacji 

zajęć Fitness” 

Program osi 4 „LEADER” działania 

4.1, „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” z zakresu małych 

projektów. 

413 Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju dla operacji, które nie 

odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w zakresie małych 

projektów 

45 595,00  zł 

całkowite 

 

37 069,11 zł 

kwalifikowalne 

 

27 766,46 zł 17 828,54 zł  

wkład pieniężny 

   06.02.2014r. – 

26.03.2015r.  

Stworzenie miejsca 

rekreacji i aktywnego 

wypoczynku poprzez 

budowę siłowni 

zewnętrznej oraz 

organizacje zajęć fitness 

Źródło: Urząd Gminy Smyków stan na 26.03.2015
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Wnioski: 

1. Gmina systematycznie przeprowadzała w placówkach bieżące remonty zapewniając w ten sposób 

podstawowe warunki do ich funkcjonowania. 

2. We wszystkich obiektach szkolnych na terenie Gminy Smyków należy dokonać prac 

termomodernizacyjnych (m.in. wymienić stolarkę okienną i drzwiową, dach, instalacje centralnego 

ogrzewania). 

3. W sołectwie Smyków należy wybudować publiczne przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

(m.in. placem zabaw). 

4. Istnieje pilna potrzeba modernizacji Szkoły Podstawowej w Królewcu.  

5. Sprzęt komputerowy oraz multimedialny znajdujący się w placówkach jest stary i należy go niezwłocznie 

wymienić. 

6. Wszystkie szkoły należy doposażyć w pomoce dydaktyczne (m.in. do matematyki, przyrody, języków 

obcych, języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej). 

7. Sprzęt sportowy w szkołach na terenie Gminy Smyków jest wyeksploatowany i należy go wymienić. 

8. W placówkach gdzie znajdują się stołówki należy wymienić wyposażenie oraz zakupić nowe meble. 

9. W placówkach gdzie mieszczą się biblioteki należy je doposażyć. 

10. Ze względu na zły stan techniczny komputerów oraz sprzętu multimedialnego technologia TIK do 

nauczania w szkołach  wykorzystywana jest w ograniczonym zakresie. 

11. Należy podnieść atrakcyjność warunków nauki uczniów. 

12. Wskazane jest wsparcie merytoryczne i materialne zespołów ludowych działających w gminie. 
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4.5 Efektywność nauczania 

Gmina Smyków jest organem prowadzącym zarówno dla szkół podstawowych, jak i gimnazjów. Jednym ze 

wskaźników efektywności nauczania są wyniki egzaminów zewnętrznych. W tabelach poniżej zamieszczone są 

średnie wyniki egzaminów zewnętrznych uczniów z Gminy Smyków. 

Od kwietnia 2002 roku przeprowadza się powszechny sprawdzian dla uczniów kończących szóstą klasę szkoły 

podstawowej. Jego celem jest sprawdzenie opanowania umiejętności niezbędnych na wyższym etapie 

kształcenia. Wyniki sprawdzianu pozwalają na pełniejsze diagnozowanie osiągnięć uczniów. 

 

Tabela 16 Wyniki szkół podstawowych ze sprawdzianu przeprowadzonego w roku szkolnym 2015/2016 

L.p. Szkoła 

Część 1 
język 

polski 
matematyka język angielski 

Liczba 

zdających 
wynik% wynik% wynik% 

liczba 

zdających  

wynik 

w% 

1. 
Szkoła Podstawowa w 

Miedzierzy 
12 77,1 78,8 75,4 12 75,8 

2. 
Szkoła Podstawowa w 

Królewcu 
24 64,1 69,8 58,3 24 72,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi 

 

Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na nowych zasadach:  

Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu: języka polskiego oraz zadań z zakresu: historii i wiedzy 

o  społeczeństwie.  

Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu: matematyki oraz zadań z zakresu: 

przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii.  

W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego języka, którego uczył 

się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy 

i  rozszerzony. 

 

Tabela 17 Wyniki szkół gimnazjalnych z egzaminu przeprowadzonego w roku szkolnym 2015/2016 na terenie 

Gminy Smyków 

S
zk

o
ła

 

Egzamin 

W szkole 

G
m

in
ie

 

P
o

w
ie

ci
e 

W
o

je
w

ó
d

zt
w

ie
 

K
ra

ju
 

Liczba 

zdających 
Wyniki egzaminów w % punktów 

G
im

n
az

ju
m

 w
 

M
ie

d
zi

er
zy

 

Język polski 45 58 58 69 69  69 

Historia i WOS 45 50 50 57 56 56 

Matematyka 45 42 42 49 48 49 

Przedmioty przyrodnicze 45 49 49 54 52 51 

Język angielski PP 45 46 46 62 63 64 
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Język angielski PR 45 25 25 44 43 45 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi 

 

Dane przedstawione powyżej wskazują iż uczniowie z terenu Gminy Smyków  mają trudności przede wszystkim 

z przedmiotami ścisłymi (matematyka). Potwierdzają to wyniki z  egzaminów gimnazjalnych gdzie uczniowie 

uzyskali niższe wyniki niż średnia dla powiatu, województwa, oraz kraju. Sprawdzian 6 klas również pokazał,  

iż uczniowie maja większe problemy z matematyką, niż z przedmiotami humanistycznymi. Wyniki w obu 

szkołach z tego przedmiotu były niższe, niż z języka polskiego oraz języka angielskiego. Zdecydowanie lepiej 

kształtują się natomiast wyniki z języka polskiego.  

 

Wnioski: 

1. Uczniowie na wszystkich szczeblach edukacji gorzej radzą sobie z przedmiotami ścisłymi (matematyka). 

2. Istnieje potrzeba organizacji dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów słabszych. 

3. Istnieje potrzeba organizacji zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych. 

4. Istnieje potrzeba szerszego wdrożenia technologii TIK do procesu nauczania. 

5. Należy wprowadzić atrakcyjne formy zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez wyjazdy edukacyjne. 

6. Wskazane jest uczestnictwo nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego, które pozwolą 

poznać i wprowadzić nowoczesne metody nauczania. 
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4.6 Analiza demograficzna 

Według danych GUS w 2015 r. Gminę Smyków zamieszkiwało 3876 osób i było to o 465 osób więcej niż w  roku 

2010. Największą część społeczeństwa gminy 63,6% stanowi ludność w  wieku produkcyjnym tj. w wieku 

zdolności do pracy. Wiek emerytalny osiągnęło 15% mieszkańców gminy, natomiast w wieku 

przedprodukcyjnym  było 21% ogółu ludności. 

 

Wskaźnik obciążenia demograficznego 

Analiza wskaźnika obciążenia demograficznego, tj. liczby ludności w wieku poprodukcyjnym (powyżej 59/64 

roku życia) na 100 osób w wieku produkcyjnym, potwierdza tendencję stałego wzrostu ludności w wieku 

emerytalnym. Poniżej przedstawiono tabelę obrazującą zmiany wskaźnika obciążenia demograficznego w latach 

2013-2015 na terenie Gminy Smyków. 

 

Tabela 18 Zmiany wskaźnika obciążenia demograficznego w latach 2013-2015 

GMINA SMYKÓW 2013 2014 2015 

Ludność w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku produkcyjnym 

59,7 58,6 60,8 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku przedprodukcyjnym 

75,4 76,8 81,4 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku produkcyjnym 

25,7 25,5 27,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach 

Na koniec 2015 r. w Gminie Smyków wskaźnik obciążenia demograficznego osiągnął wartość 27,3 i był wyższy 

w porównaniu ze wskaźnikiem z 2014 r. Świadczy to o tym, że społeczeństwo Gminy Smyków szybciej się 

starzeje.  

Analiza danych demograficznych pokazuje iż w ostatnich latach stopniowo maleje liczba urodzeń na terenie 

gminy. W 2015 roku według danych Urzędu Gminy w Smykowie przyszło na świat 41 dzieci. Utrzymując się 

tendencja spadkowa może w konsekwencji doprowadzić m.in. do zwolnień części nauczycieli lub w drastycznych 

przypadkach zamknięciu części placówek. W chwili obecnej żadna z placówek na terenie gminy nie jest 

przeznaczona do likwidacji. 

 

Tabela 19 Liczba urodzeń wraz z podziałem na obwody szkolne 

Rocznik Liczba 

urodzeń 

Obwód 

szkolny 

Królewiec 

Obwód 

szkolny 

Miedzierza 

Stanowiska Kozów 

2009 50 25 12 6 7 

2010 38 23 10 3 2 
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2011 43 25 11 3 4 

2012 40 20 10 3 7 

2013 37 20 10 3 4 

2014 38 28 8 2 0 

2015 41 13 22 4 2 

Źródło: Urząd Gminy Smyków 

 

 

Dzieci ze Stanowisk uczęszczają do szkoły w Gminie Mniów, zaś z Kozowa do szkoły w Gminie Radoszyce. 

 

Wnioski: 

1. Na terenie Gminy Smyków w ostatnich latach zmalała liczba urodzeń. 

2. Społeczeństwo gminy starzeje się. 

 

  



  Strona 50 z 70  

4.7 Finansowanie oświaty 

Edukacja stanowi   najistotniejszą   pozycję   wydatków  Gminy Smyków. W ostatnich latach następował stały 

wzrost nakładów na zadania związane z kształceniem  i wychowaniem uczniów. Wydatki na oświatę wzrosły 

od roku 2010 o około 44%. Przy czym subwencja wzrosła o około 26%. W 2015 r wydatki bieżące na edukację 

wynosiły 3 573 809,46 zł., w tym subwencja wynosiła  3 107 982,76 zł. Oznacza to, iż Gmina w 2015 roku  

musiała pokryć z środków własnych pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy. 

Była to kwota 465 826,70  zł. 

 

Wykres 7 Wydatki przeznaczone na oświatę w latach 2010 - 2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Smykowie 

 

Wykres 8 Wydatki przeznaczone na oświatę z budżetu Gminy Smyków 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Smykowie 

 

Wnioski: 
1. Corocznie rosną wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych na terenie Gminy Smyków. 

2. Subwencja oświatowa przekazywana do gminy nie pokrywa w pełni potrzeb. 

3. Gmina w roku 2015 przeznaczyła kwotę 465 826,70 złotych na oświatę w Gminie Smyków z budżetu 

jako różnicę pomiędzy wydatkami, a subwencją oświatową i  dotacjami na oświatę. 

4. W roku 2015 Gmina Smyków przeznaczyła na oświatę o 464 616 zł więcej niż w roku 2010. 
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4.8 Podsumowanie diagnozy 

Na przełomie lat 2009-2015 można zaobserwować coroczny spadek liczby dzieci i młodzieży szkolnej.  

Na terenie Gminy Smyków liczba ta spadła o 9. Analiza danych demograficznych jednoznacznie wskazuje,  

iż społeczeństwo Gminy Smyków starzeje się. Zauważalnym zjawiskiem jest to, iż coraz częściej z gminy 

wyjeżdżają ludzie młodzi. Na obszarze gminy funkcjonuje kilkanaście organizacji społecznych, które mogłyby 

zaangażować się w rozwój procesu edukacji zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Coraz większym 

problemem dla samorządu staje się finansowanie oświaty. Wszystkie budynki oświatowe na terenie Gminy 

Smyków wymagają przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych oraz doposażenia w sprzęt komputerowy 

oraz pomoce dydaktyczne. Gmina corocznie z środków własnych współfinansuje placówki (w roku 2015 była to 

kwota ok 0,5 mln zł). 
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5. Potrzeby lokalnego rynku pracy i oczekiwań pracodawców 

Gmina Smyków należy do gmin wiejskich. Położona jest w obrębie Województwa Świętokrzyskiego, w powiecie 

koneckim, w jego południowej części. Szkoły z terenu Gminy Smyków starają się dostosować kształcenie 

zarówno do oczekiwań uczniów oraz rodziców, jak i do potrzeb rynku pracy. Często jednak zdarza się tak, że 

preferencje absolwentów gimnazjów rozmijają się z oczekiwaniami rynku pracy.  

 

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich wynika, że liczba osób bezrobotnych na terenie powiatu 

sukcesywnie spada, natomiast odnotowuje się wzrost liczby zgłaszanych ofert pracy. Stopa bezrobocia 

w  powiecie koneckim na koniec stycznia 2016 r. wynosiła 18,1% i  była jedną z najwyższych w województwie. 

Na koniec lipca 2016 r. w PUP w Końskich zarejestrowanych  było 199  osób  bezrobotnych z terenu Gminy 

Smyków, w tym 111 kobiet.   

 

Wykres 9 Stopa bezrobocia w powiecie koneckim oraz województwie świętokrzyskim w latach 2010-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach 

 

Wśród bezrobotnych przeważają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz policealnym 

i  średnim zawodowym. We wszystkich kategoriach na przestrzeni roku spadł poziom reprezentujących je 

bezrobotnych.  

Istnieje potrzeba zachęcania młodzieży do podejmowania kształcenia zawodowego oraz policealnego. 

Dodatkowo należy zachęcać młodzież do pozyskiwania wiedzy i umiejętności również poza szkołą. . Samo 

wykształcenie oraz posiadanie dyplomu dzisiaj nie wystarcza na lokalnym rynku pracy. Uczniów należy 

zachęcić do udziału w wyjazdach, wymianach oraz promować ideę wolontariatu. 
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6. Analiza SWOT 

Po zakończeniu fazy diagnostycznej uporządkowano dotychczas zebrane informacje, a następnie 

wyselekcjonowano i ustalono obszary najistotniejsze dla rozwoju szkolnictwa na terenie Gminy Smyków. Do 

uporządkowania wiedzy, wynikającej z diagnozy oraz utworzenia logicznej podstawy do sformułowania celów 

strategicznych, zastosowano narzędzie analizy SWOT. 

Zgodnie z przyjętą literaturową definicją macierzy SWOT mocne i słabe strony rozumiemy, jako pozytywne 

i  negatywne wewnętrzne czynniki rozwojowe, natomiast szanse i zagrożenia, jako pozytywne i negatywne 

zewnętrzne czynniki rozwojowe. Nazwa SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów:   

 strenghts – silne strony – w postaci przewagi zjawisk i procesów pozytywnych dla rozwoju edukacji na 

terenie Gminy Smyków, które powinny być kontynuowane i wzmacniane,  

 weaknesses - słabe strony – w postaci procesów i barier, wad, ograniczających możliwości rozwojowe, 

które powinny być zmniejszone bądź niwelowane,  

 opportunities - szanse/możliwości – w postaci czynników obiektywnych, zewnętrznych, na które nie ma 

bezpośredniego wpływu sprawczego oraz wyjątkowej sytuacji jaką daje możliwość wykorzystania 

znacznych środków pomocowych UE, 

 threats – zagrożenia – wynikające przede wszystkim z czynników zewnętrznych stwarzających 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystniej.  

Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą poszczególnych 

obszarów edukacji. Analiza SWOT jest kontynuacją oraz podsumowaniem diagnozy stanu i w niej znajduje 

uzasadnienie większość rozstrzygnięć. 

 

Tabela 20 Analiza SWOT 

DEMOGRAFIA 

Mocne Strony Słabe strony 

1. Zwiększająca się liczba mieszkańców gminy. 

2. Dodatni przyrost naturalny 

1. Niż demograficzny w edukacji szkolnej. 

Szanse Zagrożenia 

1. Programy rządowe wspierające rodzinę 

(RODZINA 500 +) 

1. Starzejące się społeczeństwo. 

OFERTA DYDAKTYCZNA 

Mocne Strony Słabe strony 

1. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych. 

2. Obecność imprez o randze kulturalnej  

i naukowej. 

1. Różnice w ofercie edukacyjnej  

w poszczególnych szkołach. 

2. Niezadowalająca jakość części oferty edukacyjnej. 

3. Niepełne wykorzystanie możliwości innych instytucji 

i organizacji zlokalizowanych w Gminie Smyków. 

4. Niezadawalające wyniki z przedmiotów ścisłych na 

egzaminach zewnętrznych. 

5. Niewystarczająca liczba miejsc w placówkach 

przedszkolnych (niski stopień upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej) 

Szanse Zagrożenia 

1. Realizacja programów wspierających działalność 

innowacyjną szkół. 

1. Zjawisko cyberwykluczenia oraz powiększająca się 

luka między rozwojem technologicznym,  
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2. Szerokie wykorzystanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych w nauczaniu. 

3. Lepsze wykorzystanie potencjału organizacji 

pozarządowych. 

 

a wykorzystaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych w oświacie. 

2. Słaba obecność w ogólnoeuropejskich programach 

edukacyjnych. 

 

BAZA DYDAKTYCZNA 

Mocne Strony Słabe strony 

1. Dostępność nowoczesnych obiektów sportowych w 

dwóch szkołach na terenie gminy. 

2.  Dobrze zorganizowana pomoc socjalna. 

3. Dobrze zorganizowany dojazd uczniów do szkół. 

1. Przestarzały i wyeksploatowany sprzęt komputerowy 

i multimedialny. 

2. Brak bazy lokalowej na utworzenie dodatkowych 

miejsc przedszkolnych (brak budynku który można by 

dostosować rozbudować). 

3. Niezadawalający stan techniczny obiektów szkolnych 

(potrzeba przeprowadzenia prac 

termomodernizacyjnych we wszystkich placówkach). 

4. Niezadawalający stan pomocy dydaktycznych (stare 

wyeksploatowane pomoce dla ucznia  

i nauczyciela). 

5. Niewystarczające wyposażenie stołówek oraz 

bibliotek. 

Szanse Zagrożenia 

1. Zmniejszenie obciążenia bazy edukacyjnej dzięki 

możliwości realizacji części procesu nauczania on-line. 

2. Pełne wykonanie procesu termomodernizacji 

budynków szkolnych oraz zastosowanie OZE do 

ogrzewania. 

3. Pozyskanie środków zewnętrznych na doposażenie 

placówek w pomoce dydaktyczne. 

1. Brak środków na odnowienie sprzętu oraz 

modernizację budynków. 

2. Zawiłe procedury pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych.  

KADRA OŚWIATY 

Mocne Strony Słabe strony 

1. Wysoki poziom kwalifikacji nauczycieli  

(w zdecydowanej większości nauczyciele mianowani i 

dyplomowani). 

2. Rozbudowane możliwości doskonalenia 

zawodowego kadry oświatowej 

3. Duża liczba aktywnych nauczycieli mocno 

zaangażowanych     w     proces     dydaktyczny 

4. Dobra współpraca placówek oświatowych z 

samorządem. 

 

1. Wymagający modyfikacji system motywacyjny. 

2. Niewystarczająca znajomość języków obcych. 

3. Ograniczony napływ młodej kadry nauczycielskiej. 

4. Niechęć nauczycieli do zawodowego 

przekwalifikowania się i poszukiwania pracy w  innym 

zawodzie. 

Szanse Zagrożenia 

1. Dopływ wysoko wykwalifikowanych kadr z innych 

sektorów – akademickiego, społecznego, biznesowego. 

2.  Wzrost współpracy europejskiej nauczycieli z 

Gminy Smyków. 

3. Rozszerzenie pracy nauczycieli na dorosłą część 

społeczeństwa. 

1. Niewystarczające dostosowanie kadry oświatowej do 

wprowadzania zmian w procesie edukacji 

2. Starzenie się kadry nauczycielskiej. 

3. Niedostosowanie liczebności kadry do skutków 

przemian demograficznych. 

4. Wypalenie zawodowe. 

FINANSOWANIE OŚWIATY 

Mocne Strony Słabe strony 

1. Wysoki priorytet edukacji w polityce 

finansowej Gminy Smyków. 

2. Szerokie wykorzystanie środków Unii 

Europejskiej. 

1.  Niedostateczne dofinansowanie oświaty przez budżet 

państwa -coraz mniejsza subwencja oświatowa. 

2. Zwiększająca się ilość środków przekazywanych na 

finansowanie oświaty pochodząca z środków   własnych 

gminy. 

Szanse Zagrożenia 

1. Pozyskiwanie środków z nowej 1. Zmiany w prawie oświatowym, które mogą 
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perspektywy finansowej Unii Europejskiej 

dla realizacji celów oświatowych 

2. Pozyskiwanie środków sektora 

biznesowego na rozwój edukacji 

mieć wpływ na realizację niektórych zadań 

edukacyjnych 

2. Zawiłe procedury aplikowania o środki 

zewnętrzne 

 

 

 



  Strona 56 z 70  

7. Definicja potrzeb w zakresie kierunków rozwoju szkół 

 

Oferta dydaktyczna 

W otaczającym nas świecie szczególnego  znaczenia  nabiera konieczność  stosowania  metod  i technik  

dydaktycznych  ukierunkowanych  na kształcenie u uczniów umiejętności praktycznych oraz skutecznego 

i  samodzielnego rozwiązywania postawionych przed nimi problemów. Nowoczesna  edukacja    powinna  

opierać  się  na  czterech  filarach  nauczania  i  wychowania: 

 uczyć się, aby wiedzieć (wiedza), 

 uczyć się, aby działać (umiejętności),  

 uczyć się, aby być (system wartości i postaw), 

 uczyć się, aby żyć wspólnie z innym. 

W szkołach na terenie Gminy Smyków istnieje potrzeba zmodyfikowania oraz rozszerzenia oferty dydaktycznej, 

która będzie dostosowana zarówno do potrzeb uczniów, rodziców jak i  potrzeb współczesnego świata. 

W  placówkach należy wprowadzić nowoczesne formy nauczania m.in. e-learning oraz zwiększyć wykorzystanie 

nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK ) w procesie nauczania. Należy przygotować 

spójny i bogaty program nauczania, który będzie wykorzystywał komputery (i inne urządzenia, takie jak tablice 

interaktywne, odtwarzacze mp3, kamery cyfrowe) jako narzędzia edukacji. Korzyści stosowania TIK w edukacji 

są ogromne zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Ważne jest również, aby w jeszcze większym stopniu niż do 

tej pory wspierać osoby zdolne oraz dostosowywać program nauczania do osób mających  trudności w nauce. 

Uczniom należy również w większym stopniu zapewnić dostęp do edukacji/kultury poza murami szkół. W tym 

celu należy wspierać organizacje społeczne, które kierują swoje działania do dzieci i młodzieży z terenu gminy. 

 

Baza dydaktyczna 

Aby udoskonalać standardy nauczania, umożliwiające lepsze przygotowanie do dalszej edukacji oraz 

funkcjonowania w społeczeństwie niezbędna jest modernizacja oraz częściowa wymiana dotychczasowej bazy 

dydaktycznej. Wszystkie placówki na terenie Gminy Smyków wymagają termomodernizacji i remontu 

(zwłaszcza Szkoła Podstawowa w Królewcu). Stołówki oraz biblioteki działające w poszczególnych placówkach 

należy doposażyć. Pomoce dydaktyczne natomiast należy wymienić (głównie pomoce do zajęć sportowych, zajęć 

z matematyki, przyrody, języków obcych, edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego). Szczególnie ważne jest 

założenie szerokopasmowego Internetu w każdej sali lekcyjnej oraz zakup wyposażenia dydaktycznego celem 

stworzenia nowoczesnych pracowni komputerowych (multimedialnych). Zakup sprzętu komputerowego oraz 

multimedialnego pozwoli na wprowadzenie do oferty dydaktycznej nowych form nauczania, wpłynie również na 

zwiększenie zastosowania TIK. Istnieje potrzeba budowy przedszkola na terenie Gminy Smyków – obecnie brak 

jest takiego budynku w gminie, który spełniałby te funkcje.  

 

Kadra oświaty 

Nauczyciele pracujący w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Smyków posiadają wysokie kwalifikacje 

zawodowe i umiejętności, jednak dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość wymusza na nauczycielach ciągłe 

podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy. Główną potrzebą jaką zdefiniowano 
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podczas opracowywania niniejszego dokumentu jest konieczność podniesienia wiedzy i umiejętności 

w  wykorzystywaniu i zastosowaniu TIK w  procesie nauczania. Dodatkowo należy rozszerzyć współprace 

nauczycieli z rodzicami przede wszystkim uczniów z trudnościami wychowawczymi. Rodzic również powinien 

czynnie uczestniczyć w procesie kształcenia młodego człowieka, a niestety często tak nie jest. 

 

Główne problemy szkół z terenu Gminy Smyków 

 małe wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w procesie nauczania, 

ze względu na brak: dostępu do szerokopasmowego Internetu, najnowszej generacji laptopów, odpowiedniej 

ilości tablic multimedialnych z oprogramowaniem, 

 zły stan techniczny budynków szkół (w szczególności Szkoły Podstawowej w Królewcu), 

 niewystarczająca oferta dydaktyczna dla osób zdolnych oraz osób z trudnościami w nauce, 

 małe zaangażowanie instytucji zewnętrznych (NGO) w proces szkolenia pozaformalnego, 

 niewystarczająca liczba miejsc przedszkolnych na terenie gminy, 

 niski poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej – brak przedszkola na terenie gminy Smyków, 

 brak budynku który można by zaadoptować lub przebudować w celu utworzenia przedszkola,  

 niezadawalający stan techniczny budynków szkół (potrzeba termomodernizacji), 

 mała liczba nowoczesnego sprzętu komputerowego i multimedialnego w placówkach, 

 stare i wyeksploatowane pomoce dydaktyczne do zajęć, 

 niedoposażone stołówki oraz biblioteki, 

 małe zainteresowanie społeczeństwa sprawami edukacji w gminie. 
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8. Cele Planu 

8.1 Cel strategiczny 

Strategiczny, nadrzędny cel Planu rozwoju edukacji w Gminie to: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy  zaznaczyć,  że  zakres  tak  sformułowanego  celu  strategicznego  jest  bardzo   szeroki i może odnosić 

się do wielu dziedzin życia. Ten strategiczny cel w odniesieniu do kapitału ludzkiego  nawiązuje w Planie głównie  

do: 

 rozwijania umiejętności korzystania z technik informacyjno- komunikacyjnych (zarówno uczniów jak 

i  nauczycieli), 

 budowy przedszkola, 

 modernizacji budynków szkół (w pierwszej kolejności Szkoły Podstawowej w Królewcu), 

 rozwijania przedsiębiorczości i kreatywności młodzieży, 

 poprawy psychofizycznej kondycji uczniów, 

 rozwijania umiejętności komunikowania się w językach obcych, 

 podniesienia jakości ofert edukacyjnych szkół oraz publicznych instytucji edukacji, kultury, 

 wprowadzania  systemu   wspierania   rozwoju   nauczycieli   i   innych   kadr   uczestniczących w  procesie 

edukacyjnym, 

 

8.2 Cele główne 

Cel główny nr 1 Przygotowanie młodzieży do funkcjonowania we współczesnym  świecie. 

Otaczający nas świat ciągle się zmienia. Nauka do tej pory kojarzona była z tablicą i kredą. Dziś mamy do 

czynienia z nowym uczniem i w pewien sposób z nowym światem edukacji, w  którym aby dotrzeć do ucznia, 

trzeba posługiwać się zupełnie innym zestawem narzędzi niż w XX wieku. W zasięgu rąk pojawił się nowy 

świat edukacji, niosąc za sobą bogactwo interaktywnych i społecznościowych narzędzi oraz technik, które 

w  naturalny sposób wykorzystywane są codziennie przez młodych ludzi. Tradycyjna kreda, tablica i dobry 

nauczyciel mogą okazać się niewystarczające dla zapewnienia efektywności procesu edukacji. Nowy uczeń 

w  informacyjnym społeczeństwie wymaga zupełnie nowego podejścia w  nauczaniu, dzięki któremu potrafił 

będzie przetworzyć docierającą do niego informację w wiedzę. Jednym z głównych celi jakie stawia przed sobą 

samorząd Gminy Smyków to dostosowanie oferty edukacyjnej tak aby przygotować młodego człowieka do 

funkcjonowania we współczesnym  świecie. 

Cel główny nr 2 Wzbogacenie bazy oświatowej koniecznej do realizacji zadań wynikających z potrzeby 

kształcenia, wychowania i opieki w XXI wieku. 

Podniesienie jakości edukacji i poprawa dostępu do bazy 

dydaktycznej (szkolnej, przedszkolnej) na terenie Gminy Smyków 

gwarancją  konkurencyjności kapitału ludzkiego  

i społecznego na przyszłym rynku pracy. 
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Szybki rozwój technologii informacyjnej nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie społeczeństw. W dobie 

Internetu podstawą staje się umiejętność obsługi najważniejszych programów komputerowych, umiejętność 

wyszukiwania i przetwarzania informacji. Aby móc zastosować nowoczesne formy nauczania w tym 

z  wykorzystaniem TIK niezbędny jest nowoczesny sprawny sprzęt komputerowy i multimedialny oraz nowe 

pomoce dydaktyczne. Doposażenie szkół z terenu Gminy Smyków jest zatem niezbędne aby móc w pełni 

sprostać oczekiwaniom zarówno uczniów, rodziców jak i dynamicznie zmieniającego się świata.  Wzbogacenie 

bazy oświatowej to nie tylko zakup nowych pomocy do pracy, ale również dokonanie niezbędnych remontów 

w budynkach oraz ich otoczeniu. Na terenie Gminy Smyków znajdują się jedynie dwa punkty przedszkolne. 

Analizując dane demograficzne oraz dane na temat liczby dzieci objętych edukacją przedszkolną bez wątpienia 

należy stwierdzić, iż istnieje pilna potrzeba utworzenia na terenie gminy dodatkowych miejsc dla dzieci w wieku 

przedszkolnym (najlepiej poprzez budowę przedszkola). W gminie brakuje placówki, która zaspokoiłaby 

potrzeby społeczne w  zakresie edukacji przedszkolnej. Według danych statystycznych na przestrzeni ostatnich 

lat liczba ludności zamieszkującej gminę Smyków wzrasta, co również przemawia za potrzebą zwiększenia bazy 

przedszkolnej. 

 

Cel główny nr 3 Wykorzystanie innowacyjnych działań w procesie nauczania, wychowania i opieki. 

Stosowanie nowoczesnych technologii TIK jest dziś w szkołach koniecznością, ale póki co ich wpływ na 

skuteczność tradycyjnie rozumianą jest wątpliwa ze względu na brak dostępu do szerokopasmowego Internetu 

oraz nowoczesnego sprzętu komputerowego i multimedialnego. Głównie ze względu na to, że zdarzają się 

nauczyciele, którzy często korzystają wyłącznie z podstawowych funkcji. Poprawę mogłoby przynieść nie tylko 

podnoszenie kompetencji nauczycieli i głębsze wykorzystanie funkcjonalności narzędzi TIK, ale także 

postawienie na współpracę i kreatywność uczniów, zaangażowanie ich w proces nowoczesnej edukacji. 

Zwiększenie wykorzystywania technologii TIK w szkołach na terenie gminy jest jednym z  głównych celów, 

jakie przed sobą stawiają zarówno władze jak i szkoły.  
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8.3 Cele szczegółowe 

 

 

 

 

Cel 1.1 Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży. 

Cel 1.2 Rozwijanie  umiejętności komunikowania się dzieci i młodzieży w językach obcych. 

Cel 1.3 Przygotowania  młodych ludzi do funkcjonowania w przestrzeni europejskiej. 

Cel 1.4 Wzmacnianie  tożsamości lokalnej młodych mieszkańców Gminy Smyków. 

Cel 1.5 Rozwijanie inteligencji emocjonalnej wśród dzieci i młodzieży. 

Cel 1.6 Zwiększenie oferty edukacyjnej dla uczniów zdolnych oraz uczniów z szczególnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

Cel 1.7 Zwiększenie oferty edukacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci w wieku do lat 3. 

Cel 1.8 Poprawy psychofizycznej kondycji uczniów i dzieci. 

Cel 1.9 Zwiększenie oferty i jakości zajęć sportowych.  

 

 

 

 

 

Cel 2.1 Termomodernizacja, remont i doposażenie obiektów oświatowych na terenie Gminy Smyków wraz z 

zagospodarowaniem otoczenia. 

Cel 2.2 Modernizowanie wyposażenia dydaktycznego szkół (zakup nowych pomocy dla nauczycieli i uczniów) 

głównie w zakresie pracowni matematyczno-przyrodniczych.  

Cel. 2.3 Stworzenie nowoczesnych pracowni komputerowych (cyfrowe klasy) oraz multimedialnych w każdej 

placówce z terenu Gminy Smyków. 

Cel. 2.4 Doposażenie bibliotek funkcjonujących w szkołach (zwiększenie księgozbioru, zakup wyposażenia oraz 

sprzętu w tym komputerowego). 

Cel 2.5 Zmodernizowanie wyposażenia stołówek zlokalizowanych w szkołach. 

Cel 2.6 Budowa budynku przedszkola publicznego w sołectwie Smyków wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

m.in. placem zabaw) i zagospodarowanie terenu.  

Cel 2.7 Modernizacja infrastruktury sportowej przyszkolnej.  

  

Cel główny nr 1 Przygotowanie młodzieży do funkcjonowania we współczesnym  

świecie 

 

Cel główny nr 2 Wzbogacenie bazy oświatowej koniecznej do realizacji zadań 

wynikających z potrzeby kształcenia, wychowania i opieki w XXI wieku 
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Cel 3.1 Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w procesie nauczania. 

Cel 3.2 Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w zarządzaniu szkołą i oświatą. 

Cel 3.3 Wspieranie inicjatyw pozaszkolnych związanych z edukacją. 

Cel 3.4 Organizacja procesu nauczania poza murami szkół (zajęcia wyjazdowe, plenerowe). 

Cel 3.5 Wspieranie samokształcenia nauczycieli i dyrektorów m.in. szkolenia, konferencje, seminaria – także  

z wykorzystaniem internetu np. w formie e-learningowej.  

Cel 3.6 Zgłaszanie innowacji pedagogicznych. 

Cel 3.7 Prowadzenie innowacyjnych zajęć dydaktycznych z zastosowaniem sprzętu badawczego (metoda 

eksperymentu). 

Cel 3.8 Prowadzenie innowacyjnych zajęć dydaktycznych w plenerze lub na specjalnych terenach  

z bezpośrednim kontaktem odbiorców z przyrodą. 

Cel 3.9 Prowadzenie zajęć wykorzystujących urządzenia i technologie informatyczne. 

Cel 3.10 Organizacja wyjazdów edukacyjnych i innych atrakcyjnych i innowacyjnych form nauczania.  

Cel główny nr 3 Wykorzystanie innowacyjnych działań w procesie nauczania, 

wychowania i opieki 
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9. Kierunki działań 

 

L.p. 
Rodzaj działania/ nazwa 

zadania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Planowane 

lata 

realizacji 

Źródła finasowania 

Cel główny nr 1 Przygotowanie młodzieży do funkcjonowania we współczesnym  świecie. 

1. 

Organizacja zajęć 

rozwijających uzdolnienia i 

pasje uczniów szkół 

podstawowych z terenu 

gminy 

Gmina Smyków 2016-2023 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.2 

Wsparcie kształcenia podstawowego w 

zakresie kompetencji kluczowych 

2. 

Organizacja zajęć 

wyrównujących szanse 

edukacyjne uczniów szkół 

podstawowych z terenu 

gminy 

Gmina Smyków 2016-2023 

3. 

Organizacja zajęć z 

zastosowaniem narzędzi 

TIK 

Gmina Smyków 2016-2023 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.3 

Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w 

zakresie stosowania TIK 

4. 

Organizacja zajęć 

wyrównawczych i 

rozwijających kompetencje 

kluczowe dla uczniów 

gimnazjum 

Gmina Smyków 2016-2023 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.4 

Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w 

budowaniu kompetencji kluczowych 

5. 

Organizacja dodatkowych 

zajęć dla dzieci w wieku 3-

5 lat z terenu Gminy 

Smyków 

Gmina Smyków 2016-2023 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.1 

Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 

przedszkolnej 

6. 

Wspieranie inicjatyw 

edukacji pozaszkolnej 

organizowanych przez inne 

instytucje 

Gmina 

Smyków/NGO 
2016-2023 

Środki Własne, Środki z Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego 

Cel główny nr 2 Wzbogacenie bazy oświatowej koniecznej do realizacji zadań wynikających z potrzeby 

kształcenia, wychowania i opieki 

1.  

Termomodernizacja, 

remont i wyposażenie 

budynku Szkoły 

Podstawowej w Królewcu 

wraz z zagospodarowaniem 

terenu 

Gmina Smyków 2017-2019 

RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 Oś 3 3. Efektywna i zielona energia 

Działanie 3.3 Poprawa efektywności 

energetycznej z  wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii w sektorze 

publicznym i  mieszkaniowym. Warunkiem 

uzyskania wsparcia w ramach projektów 

dotyczących głębokiej, kompleksowej 

modernizacji energetycznej jest uzyskanie 

zwiększenia efektywności energetycznej 

powyżej 25 %. Środki własne Gminy. 

 

2.  

Termomodernizacja, 

remont i wyposażenie 

budynku Zespołu Szkół  

w Miedzierzy wraz z 

zagospodarowaniem terenu 

Gmina Smyków 2017-2019 

3.  

Budowa przedszkola 

publicznego w Smykowie 

wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą (m.in. plac 

zabaw) i 

zagospodarowaniem terenu 

Gmina Smyków 2017-2019 

 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 7 

Sprawne usługi publiczne działanie 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i  szkoleniowej, 

Środki własne Gminy. 
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4.  

Zakup sprzętu 

komputerowego oraz 

multimedialnego do 

prowadzenia zajęć do 

wszystkich placówek 

Gmina Smyków 2017-2019 

5.  

Zakup pomocy 

dydaktycznych (m.in. do 

zajęć sportowych, zajęć z 

matematyki, przyrody, 

biologii, języków obcych) 

do wszystkich placówek 

Gmina Smyków 2017-2019 

6.  

Doposażenie stołówek 

funkcjonujących na terenie 

szkół 

Gmina Smyków 2017-2019 

Cel główny nr 3 Wykorzystanie innowacyjnych działań w procesie nauczania, wychowania i opieki 

1.  

Organizacja kursów i 

szkoleń dokształcających 

nauczycieli dyrektorów 

Gmina 

Smyków/Placówki 

oświatowe 

2016-2023 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.2 

Wsparcie kształcenia podstawowego w 

zakresie kompetencji kluczowych typ działania 

2. Tworzenie warunków dla nauczania 

opartego na metodzie eksperymentu   

2.  

Informatyzacja procesu 

nauczania we wszystkich 

placówkach (e- dzienniki, 

e-learning) 

Gmina Smyków 2016-2019 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.3 

Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w 

zakresie stosowania TIK, Środki własne 

3.  

Organizacja zajęć 

pozaszkolnych dla dzieci i 

młodzieży 

Gmina 

Smyków/NGO 
2016-2023 

Środki z Ministerstwa Kultury i  dziedzictwa 

Narodowego, środki własne 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Budowa przedszkola publicznego w Smykowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. plac zabaw)  

i zagospodarowanie terenu 

Zadanie będzie polegało na budowie od podstaw nowego obiektu. Gmina przez przystąpieniem do prac uzyska 

wszelkie stosowne decyzje i pozwolenia. Inwestycja będzie realizowana na Konecko-Łopuszniański obszarze 

Chronionego Krajobrazu w związku z czym podczas prac będą przestrzegane m.in. zapisy Uchwały Nr 

XXXV/616/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia 

Konecko-Łopuszniańskiego obszaru Chronionego Krajobrazu. Zgodnie z uchwała na obszarze  zakazuje się: 

 zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i  miejsc rozrodu 

oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych 

z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i  łowiecką; 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one 

z  potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub 

budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 
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 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone 

wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; likwidowania 

naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i  obszarów wodno-błotnych; 

 

Zakazy, o których mowa powyżej nie dotyczą: 

 terenów objętych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których przeprowadzona ocena 

oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru 

chronionego krajobrazu; 

 terenów objętych ustaleniami projektów planów zagospodarowania przestrzennego lub projektów studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla których przeprowadzona strategiczna 

ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody 

obszaru chronionego krajobrazu; 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których procedura dotycząca 

oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody 

obszaru chronionego krajobrazu; 

 ustaleń warunków zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej oraz 

obiektów i urządzeń budowlanych niezbędnych do jej użytkowania, pod warunkiem zapewnienia minimum 

30% powierzchni biologicznie czynnej na danym terenie. 
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10. Monitoring i ewaluacja  

Wprowadzenie obowiązkowego badania i oceny rezultatów wdrażania Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół 

w Gminie Smyków na lata 2016-2023  jest warunkiem koniecznym do tego, by był on realizowany w sposób 

zgodny z założeniami i konsekwentny. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Smyków na lata 2016-

2023 będzie monitorowany przez Radę Gminy Smyków. Realizacja poszczególnych zadań ujętych w Planie 

będzie monitorowana poprzez składanie sprawozdań przez osoby odpowiedzialne za ich realizację, nie rzadziej 

niż raz w roku. Na koniec każdego roku kalendarzowego przewodniczący Komisji ds. oświaty przedłoży 

sprawozdanie Radzie Gminy zawierające informację o realizacji zadań ujętych w  Planie. Po przyjęciu 

dokumentu do realizacji przez Radę Gminy Smyków, instytucje i  osoby odpowiedzialne za realizację 

określonych zadań, podejmą przewidziane w nim działania. Coroczna ewaluacja Kompleksowego Planu 

Rozwoju Szkół w  Gminie Smyków na lata 2016-2023 będzie stanowiła podstawę, w miarę potrzeby, do jego 

aktualizowania. 
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11. Oddziaływanie na środowisko planu oraz działań w nim przewidzianych 

Cały obszar gminy Smyków ze względu na walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe, włączony został 

w obręb Konecko- Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym obowiązują 

ograniczenia wynikające z przepisów szczególnych, na podstawie, których zabrania się budowy lub 

rozbudowy obiektów wpływających szkodliwie na środowisko. Realizacja dokumentu nie spowoduje 

zagrożeń dla środowiska wręcz przeciwnie może mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne. 

Termomodernizacja obiektów wraz z wymianą starych pomocy dydaktycznych np. komputerów bez wątpienia 

wpłynie na zmniejszenie zużycia energii finalnej oraz zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do 

powietrza.  Przewidziane w dokumencie działania inwestycyjne będą realizowane na obiektach już 

istniejących znajdujących się poza obszarami prawnie chronionymi. Podczas realizacji inwestycji Gmina 

Smyków będzie przestrzegać m.in. zapisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U 

z  2015r. poz. 1651), Dyrektywy Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dyrektywy rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku 

w  sprawie ochrony dzikich ptaków (ze zmianami), Uchwały Nr XXXV/616/13 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Konecko-Łopuszniańskiego obszaru 

Chronionego Krajobrazu. Prace jakie będą wykonywane w ramach poszczególnych inwestycji nie będą 

ingerować w  przedmioty ochrony. 

Zdjęcie 4 Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu 

Źródło:https://www.google.pl/search?q=obręb+Konecko+Łopuszniańskiego+Obszaru+Chronionego+Krajob

razu 

Gmina Smyków położona jest na Płaskowyżu Suchedniowskim zbudowanym głównie z piaskowców 

dolnotriasowych (przykrytych czwartorzędowymi piaskami i glinami). Ukształtowanie terenu gminy ma 

charakter pagórkowaty, o rzeźbie niskofalistej. Najwyższe wzniesienie na terenie gminy znajduje się na wschód 

od miejscowości Strażnica (334 m n.p.m.). Z kolei nieco niższe są wzniesienia o wysokości 312,9 m  n.p.m. 

i  305 m n.p.m. znajdujące się w południowo – zachodniej części gminy. Najniżej położony jest taras zalewowy 
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rzeki Czarnej Taraski w odcinku ujściowym do zbiornika wodnego w Sielpi (234,7 m n.p.m.) . Dlatego też 

wysokość względna Gminy Smyków wynosi 98 m.  

W strukturze krajobrazu ważną rolę odgrywają doliny głównych rzek wraz z przylegającymi kompleksami 

lasów oraz doliny boczne. Te lokalne korytarze i ciągi ekologiczne tworzą wzajemne powiązania z częścią 

suchedniowską i oblęgorską Parku Krajobrazowego oraz doliną Czarnej Koneckiej wraz z rozległymi 

kompleksami lasów koneckich. Tworzą krajowy korytarz ekologiczny, łączący się z doliną rzeki Pilicy. Taki 

strefowo-pasmowo-węzłowy model funkcjonowania przyrody decyduje o zachowaniu równowagi ekologicznej 

środowisk. 

Obszar gminy Smyków posiada wysokie walory przyrodnicze w krajowym i regionalnym układzie 

przestrzennym oraz pełni ważne funkcje ekologiczne. 

Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET-Polska. 

Głównym wyróżnikiem krajobrazu ekologicznego tej sieci są ekosystemy charakteryzujące się największą 

bioróżnorodnością, zagęszczeniem gatunków i naturalnością. Są to węzły ekologiczne powiązane między sobą 

korytarzami ekologicznymi. Funkcje takich korytarzy i  ciągów pełnią mało przekształcone przez człowieka 

doliny rzek i cieków, strefy zadrzewień i zakrzewień śródpolnych lub wydłużone kompleksy leśne.  

Najcenniejsze przyrodniczo obszary gminy stanowią, zgodnie z koncepcją krajowej sieci ekologicznej 

(ECONET-PL), fragment węzła ekologicznego o randze krajowej 18K-Obszar Przedborski oraz lokalny korytarz 

ekologiczny o znaczeniu krajowym 59K-Czarna Konecka. Oba te obszary są najważniejszymi elementami 

lokalnego systemu przyrodniczego. Korytarzem ekologicznym jest również rzeka Czarna Taraska. Na terenie 

gminy znajduje się fragment Obszaru NATURA 2000 Dolina Czarnej (PLH260015). Obszar ostoi obejmuje 

naturalną dolinę meandrującej rzeki Czarnej Koneckiej (Malenieckiej) wraz ze starorzeczami. Jest to największy 

prawobrzeżny dopływ Pilicy. Rzeka na przeważającej długości zachowała naturalny charakter koryta i doliny. 

Niezbyt długie i nieliczne uregulowane odcinki, mają związek z historią tych terenów. Obszar charakteryzuje 

duża różnorodność siedlisk Natura 2000, jakie zachowały się w warunkach ekstensywnego użytkowania. Dolina 

Czarnej uzupełnia geograficzną lukę w rozmieszczeniu obszarów chroniących dobrze zachowane zbiorowiska 

z  włosienicznikami kształtujące się w korycie rzeki. Występują tu 3 podtypy lasów łęgowych: łęgi i zarośla 

wierzbowe, łęgi olszowo-jesionowe oraz olszyny źródliskowe. Odcinek źródłowy posiada cechy wyżynne, 

a  dolna część doliny ma charakter nizinny. Obszar ma również istotne znaczenie dla zachowania oraz 

uzupełnienia obszarów chroniących interesujące siedliska nieleśne o acydofilnym charakterze. W górnym 

odcinku znajduje się duża liczba dobrze zachowanych torfowisk przejściowych oraz łąk trzęślicowych, gdzie 

występuje wiele cennych i chronionych gatunków roślin naczyniowych. Rzeka Czarna jest w niewielkim stopniu 

przekształcona przez człowieka, dlatego stanowi doskonale zachowane siedlisko dla takich gatunków jak bóbr, 

wydra czy trzepla zielona zaś torfowiska i glinianki na terenie ostoi mają znaczenie dla utrzymania zasięgu zalotki 

większej na terenie województwa. W budynkach muzeum w Sielpi znajduje się największa znana 

w  województwie kolonia rozrodcza nocka dużego. Istotna, w skali kraju, jest także populacja przeplatki aurinii, 

związanej z łąkami trzęślicowymi i wilgotnymi psiarami. Ponadto w granicach obszaru stwierdzono 10 gatunków 

bezkręgowców z Czerwonej Listy. Ostoja jest kluczowa dla zachowania w centralnej i  południowej Polsce 
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dwóch z tych gatunków - dostojki akwilonaris i modraszka bagniczka. Dolina Czarnej jest ważnym korytarzem 

ekologicznym. Łączy dolinę Pilicy z Puszczą Świętokrzyską (poprzez znajdującą się w sieci Natura 2000 Dolinę 

Krasnej), oraz lasami koneckimi i przysuskimi1. Na terenie gminy znajduje się również jeden pomnik przyrody 

- Głaz narzutowy o wymiarach: długość - 1.00 m, szerokość - 0,70 m, wysokość - 0,25 m, częściowo zagłębiony 

w ziemi. Zbudowany jest z granitu barwy jasnoszarej i żółtawej, drobnoziarnistaego. 

Realizacja zadań ujętych w dokumencie nie będzie miała negatywnego wpływu na obszary cenne przyrodniczo 

znajdujące się na obszarach gminy.  

 

Poniższa mapa przedstawia obszary chronione na terenie Gminy Smyków oraz miejsca realizacji inwestycji. 

 

Mapa 3 Lokalizacja placówek oświatowych względem obszarów chronionych 

 
Legenda:  Rezerwaty  Parki Krajobrazowe  Parki Narodowe  Obszar Chronionego Krajobrazu  

Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe  Natura 2000 – obszary ptasie  Natura2000 Obszary siedliskowe        

Placówki oświatowe na terenie Gminy Smyków       teren budowy przedszkola 

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  

W trakcie realizacji zadań dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej uwzględnione 

zostaną wymogi ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów – zgodnie m.in. z zaleceniami i sugestiami 

wymienionymi w publikacjach:  

                                                 
1 http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=513 
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-P. Wylegała, R. Jaros, R. Dzięciołowski, A. Kepel, R. Szkudlarek, R. Paszkiewicz, Docieplanie budynków 

w  zgodzie z zasadami ochrony przyrody, 2009;  

-Ptaki w budynkach. Remonty i docieplenia w zgodzie z zasadami ochrony przyrody, Kielce 2010. 

Zostaną podjęte następujące działania: 

Gmina Smyków przed przystąpieniem do docieplania budynku/ów zleci odpowiednio przeszkolonemu 

ornitologowi i chiropterologowi ekspertyzę ornitologiczą, która będzie mieć na celu odpowiedzieć na 4 pytania: 

-czy budynek jest wykorzystywany, jako miejsce gniazdowania ptaków lub schronienie nietoperzy? 

- czy w budynku znajdują się inne potencjalne miejsca, które mogłyby zostać zajęte przez ptaki lub nietoperze 

przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych? Zostanie wykonana szczegółowa inwentaryzacja takich miejsc, 

obejmująca lokalizację i rodzaj. 

-Jakie optymalne metody należy zastosować, by zminimalizować ryzyko, że w chwili prowadzenie prac 

remontowych w zakamarkach budynku znajdują się zwierzęta? Odpowiedź na to pytanie powinna obejmować 

rodzaj zabezpieczeń, terminy i sposoby ich wykonania oraz szacunek kosztów. Może zostać przygotowana 

wariantowo.  

-Jakie działania można podjąć w przypadku danego budynku, aby po zakończeniu remontu oferował on dogodne 

schronienia i miejsca rozrodu dla ptaków i nietoperzy? Zakres tej propozycji powinien, co najmniej równoważyć 

stratę siedlisk w wyniku modernizacji plus kompensację strat poniesionych podczas remontu.  

W trakcie realizacji inwestycji w razie odnalezienia pojedynczych gniazd ptasich czy miejsca obecności 

nietoperzy, tak zaplanowana zostanie kolejność prac, aby miejsca te były docieplane dopiero po opuszczeniu ich 

przez zwierzęta. W przypadku ptaków ornitolodzy zabezpieczą miejsca natychmiast po wylocie z niego młodych, 

by nie dopuścić do ponownego złożenia jaj (wiele ptaków wyprowadza 2, albo 3 lęgi w ciągu roku). Czynne 

usuwanie ptaków czy nietoperzy będzie traktowane, jako ostateczność i każdorazowo będzie wymagało 

konsultacji i  zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Aby remont nie spowodował znaczącej 

szkody przyrodniczej, zostanie zapewniona zwierzętom odpowiednia ilość właściwych schronień. Jeśli nie 

będzie możliwości pozostawienia schronień istniejących zostaną utworzone schronienia alternatywne, 

równoważące ubytek takich miejsc w wyniku remontu2. Liczba tych alternatywnych schronień będzie w pełni 

równoważyć stratę, z  uwzględnieniem ew. rekompensaty za szkody poniesione przez populację tych gatunków 

w  czasie remontu3. Realizując tę inwestycje Gmina będzie uwzględniać art. 51 i 52 ustawy o  ochronie przyrody 

– wymóg ochrony ptaków i nietoperzy zasiedlających budynki.  

 

Wpływ projektów ujętych w Planie na ujęcia wody 

Planowane inwestycje są także zgodne z warunkami ochrony ujęć wody na terenie Gminy Smyków. 

  

                                                 
2 Dot. to przede wszystkich niektórych nietoperzy oraz trzech gatunków ptaków, dla których taki ubytek stanowi poważne zagrożenie 

wpływające na spadek ich liczebności – wróbli, jerzyków i pustułek.  
3 Dobór odpowiednich skrzynek będzie uzgodniona z ornitologiem i chiropterologiem. 
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