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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

dla Gminy Dwikozy

aktualizacja na lata 2016 -2023, który określi priorytety władz gminy na najbliższe lata.
Niniejsze opracowanie to dokument strategiczny opisujący cele i sposoby rozwoju edukacji
na terenie Gminy Dwikozy w najbliższych latach.

W dokumencie uwzględniono:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z
późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.
poz. 2203).
3. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami.
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
5. Strategia Rozwoju Gminy Dwikozy na lata 2015-2022.
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2. Odniesienie do dokumentów strategicznych
Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2023- aktualizacja 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. Wzajemna komplementarność Kompleksowego Plan
Rozwoju Szkół dla

Gminy Dwikozy 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 dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2023 – aktualizacja 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.
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2.2. Dokumenty krajowe
Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2023- aktualizacja 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 dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2023aktualizacja 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;
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
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i od schematyzowanie 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

nauczycieli w zakresie rozwijania

możliwa
kompetencji

dzięki

kształceniu

społecznych

i

wśród

doskonaleniu
uczniów

i

studentów oraz współpracy z instytucjami nauki, kultury i partnerami społecznymi.
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2.3. Dokumenty regionalne
Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2023-aktualizacja jest
spójny i wpisuje się w dokumenty o znaczeniu regionalnym.

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 dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2023- aktualizacja 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 poza formalnych
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.
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2.4. Dokumenty lokalne
Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2023-aktualizacja jest
spójny i wpisuje się w dokumenty o znaczeniu lokalnym.

Głównym dokumentem

strategicznym gminy jest Strategia Rozwoju Gminy Dwikozy na lata 2015-2022.
Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2023-aktualizacja
wpisuje się misję tj. Gmina Dwikozy wykorzystując zasoby własne i pozyskane z zewnątrz
dba o dobro wszystkich grup społecznych mieszkańców zapewniając dogodne, bezpieczne
warunki do życia i ich rozwoju, stwarza sprzyjający klimat dla inwestorów podejmujących
różne rozdaje działalności gospodarczej tworzącej miejsca pracy.

Strona 9 z 84

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2023

3. Ogólna charakterystyka gminy
Gmina Dwikozy leży we wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Wchodzi
w skład powiatu sandomierskiego. Od północy graniczy z gminami Zawichost i Ożarów, od
zachodu z Wilczycami i Obrazowem, od południa z Sandomierzem, natomiast od wschodu
naturalną granicę z województwem Podkarpackim stanowi rzeka Wisła. Gmina obejmuje 23
miejscowości: Bożydar, Buczek, Czermin, Dwikozy, Gałkowice, Gierlachów, Góry Wysokie,
Kamień Łukawski, Kępa Chwałowska, Kolonia Gałkowice, Mściów, Nowe Kichary, Nowy
Garbów, Nowy Kamień, Romanówka, Rzeczyca Mokra, Rzeczyca Sucha, Słupcza, Stare
Kichary, Stary Garbów, Szczytniki, Winiarki, Winiary.
Gmina zajmuje teren 84,8 km 2. Średnia gęstość zaludnienia gminy wynosi 104,5 osób/km2.
Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski Gmina Dwikozy obejmuje fragmenty
mezoregionów: Wyżyny Sandomierskiej i Niziny Nadwiślańskiej. Na obszarze gminy
znajduje się jeden rezerwat przyrody — „Góry Pieprzowe” o powierzchni 18,01 ha. Ogólna
powierzchnia lasów wynosi 5,9% ogólnej powierzchni gminy — kształtuje się znacznie
poniżej średniej wojewódzkiej (średnia lesistość województwa — 26,9%). Zadrzewienia
i zakrzewienia towarzyszą głównie dolinom rzecznym. Główną arterią komunikacyjną
przebiegającą przez teren gminy jest droga wojewódzka 777. Wzdłuż zachodniej granicy
gminy przebiega również droga krajowa 79. Przez teren Gminy Dwikozy przebiega linia
kolejowa, normalnotorowa, dwutorowa, zelektryfikowana Łódź — Dęblin
Mapa nr 1: Położenie Gminy Dwikozy na tle powiatu sandomierskiego.

Źródło: www.google.pl
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3.1 Sytuacja gospodarcza
Potencjał przedsiębiorczości to nie tylko potencjał istniejących podmiotów gospodarczych,
ale też potencjał postawy przedsiębiorczej wśród mieszkańców, a więc gotowość do
podejmowania aktywności z własnej inicjatywy. Potencjał istniejących przedsiębiorstw jest
pośrednim wskaźnikiem obrazującym lokalne szanse na znalezienie zatrudnienia. Natomiast
od potencjału postawy przedsiębiorczej zależy gotowość do podejmowania ryzyka:
przekwalifikowywania się, poszukiwania lepszej pracy oraz podejmowania własnej
działalności gospodarczej. Pośrednim wskaźnikiem postawy przedsiębiorczej jest dynamika
rejestrowania nowych podmiotów w bazie REGON ogółem. Poniższa tabela przedstawia ten
wskaźnik.
Tabela 1: Liczba podmiotów zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej
2014
2015
2016
2017
podmioty wpisane do rejestru na
54
56
57
58
1000 ludności
osoby fizyczne prowadzące
41
42
43
44
działalność gospodarczą na 1000
ludności
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Z uwagi na dużą produkcję warzyw i owoców gmina jest idealnym miejscem do rozwoju
przemysłu

owocowo-warzywnego.

Znajdują

się

tutaj

dwa

duże

przedsiębiorstwa

wytwarzające przetwory owocowo-warzywne o bardzo szerokim asortymencie (od mrożonek,
poprzez soki, na wyrobach alkoholowych kończąc). Funkcjonuje także kilka mniejszych
zakładów zajmujących się m. in. kiszonkami oraz sałatkami o krótkim terminie przydatności
do spożycia, wytwarzanymi bez konserwantów.
Największymi sołectwa pod względem powierzchni są:
• Słupcza – 773 ha,
• Dwikozy – 703 ha,
• Winiary – 656 ha,
• Mściów – 554 ha.
Gmina Dwikozy posiada duży, naturalny potencjał turystyczny, który tworzą unikalne
warunki przyrodniczo-krajobrazowe doliny rzeki Opatówki (liczne wąwozy, odsłonięcia i
skarpy lessowe itp.). Przez teren gminy przebiegają piesze szlaki turystyczne, trasy rowerowe
oraz tzw. „Sandomierski Szlak Jabłkowy” stanowiący regionalną trasę turystyczną,
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nastawioną na poznawanie walorów przyrodniczych oraz płodów rolnych Ziemi
Sandomierskiej.

Bazę noclegową na terenie gminy tworzą 3 podmioty:
• Hotel- Restauracja „Dwór Dwikozy” Dwikozy ul. Spółdzielcza 12,
• Willa „ Dzika Róża” Kamień Łukawski 61,
• Winnica Sandomierska Góry Wysokie 136

Bazę gastronomiczną na terenie gminy tworzą 3 podmioty:
• Hotel- Restauracja „Dwór Dwikozy”
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KASIA” Sp. z o.o. Dwikozy
ul. Nadwiślańska 1
• Pizzeria „ Maricella” Dwikozy ul. Spółdzielcza 6
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3.2 Infrastruktura techniczna i mieszkalnictwo
Wśród zasobów technicznych każdego samorządu wymienić można m.in. infrastrukturę
drogową, wodociągową, sanitarną, gazową, zaopatrzenia w ciepło czy energię elektryczną.
Gmina

Dwikozy

położona

jest

w

pobliżu

węzła

komunikacyjnego;

znaczenia

międzyregionalnego zlokalizowanego w Sandomierzu i powiązana z nim drogą wojewódzką
nr 777. Przez węzeł ten gmina łączy się z:
• Drogą krajową nr 77 łączącą Lipnik - Sandomierz- Stalowa Wola - Przemyśl z Kielcami,
Łodzią, Katowicami i zachodnimi obszarami Polski.
• Drogą krajową nr 79 Warszawa – Sandomierz – Kraków – Bytom. Droga nr 79 (z
pominięciem węzła sandomierskiego) łączy również gminę z Warszawą oraz północnymi
obszarami Polski.
Drogą nr 777 oraz krajową nr 74 Sulejów – Kielce – Kraśnik – Zamość –gran. państwa
gmina uzyskuje połączenie z Lublinem i wschodem kraju. Połączenia z najbliższymi
ośrodkami powiatowymi (Sandomierzem, Tarnobrzegiem, Opatowem, Ostrowcem Św.,
Kraśnikiem) odbywają się poprzez drogę wojewódzką nr 777, drogami krajowymi a z
Ostrowcem Św. alternatywnie drogą wojewódzką nr 755 Ostrowiec Św. – Zawichost.
Połączenie z Tarnobrzegiem, dawnym ośrodkiem wojewódzkim odbywa się przez
Sandomierz drogą wojewódzką nr 723 Sandomierz – Tarnobrzeg.
Gmina Dwikozy jest w 99% zwodociągowana i jedynie w 5% skanalizowana. Samorząd
wybudował ponad 155 km wodociągów i 12,3 km kanalizacji. W gminie działa także 1
oczyszczalnia ścieków w Dwikozach obciążona w około 30%. Problem gospodarki ściekowej
rozwiązywany jest częściowo poprzez szczelne szamba - jest ich zamontowanych na koniec
2015r. - 2634 szt.
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3.3 Bezrobocie
W powiecie sandomierskim stopa bezrobocia uległa obniżeniu. W 2014r. wyniosła 11,3%,
gdzie dla województwa świętokrzyskiego było to 14,1%, w 2017r. w powiecie odnotowano
stopę bezrobocia na poziomie 7,4% (dla województwa 8,8%). Gmina Dwikozy w tym okresie
miała zarejestrowaną dość niską liczbę bezrobotnych.

Wykres 1 Stopa bezrobocia w powiecie sandomierskim na tle województwa w latach
2014-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Spada liczba osób bezrobotnych z terenu Gminy Dwikozy zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Sandomierzu – w 2017r. było to łącznie 315 osób. Jest to spadek o 172
osoby w stosunku do roku 2014r.

Tabela 2 Wykaz osób bezrobotnych z podziałem na płeć w Gminie Dwikozy
w latach 2014-2017
Rok
2014
2015
2016
2017
ogółem

487

371

381

315

mężczyźni

244

167

188

151

kobiety

243

204

193

164

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego
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3.4 Instytucje kultury na terenie Gminy
Gminnego Ośrodka Kultury
Realizację potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy zapewnia Gminny Ośrodek Kultury.
Do zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności:
a) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
b) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu kulturalnego oraz rozwoju folkloru i
sztuki ludowej,
c) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
środowiska,
d) propagowanie indywidualnej aktywności kulturalnej,
e) organizowanie imprez kulturalnych,
f) prowadzenie sekcji i zespołów zainteresowań,
g) organizowanie koncertów, konkursów i przeglądów,
h) organizowanie imprez rozrywkowych, turystycznych i rekreacyjno-sportowych,
i) współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi, bibliotekami
oraz organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i
zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna
Kolejną instytucją kultury na terenie gminy jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dwikozach.
Biblioteka posiada w swoich zbiorach ponad dwanaście tysięcy książek z różnych gatunków
(powieści sensacyjne, kryminały, literaturę sf i fantastykę, literaturę historyczną jak również
bajki dla najmłodszych czytelników).
W bibliotece znajdują się 3 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, z których
mogą nieodpłatnie korzystać czytelnicy. Biblioteka posiada cztery filie: w Gałkowicach,
Garbowie, Mściowie i Słupczy. Biblioteka bierze również udział w programie „Orange dla
Bibliotek”. Program ma na celu działanie na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży.
Poprzez twórcze inicjatywy zachęcania młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze,
budowania społeczności przy wykorzystaniu nowych technologii. W ten sposób zyskują
liczne kompetencje, w tym kompetencje cyfrowe niezbędne do funkcjonowania w
społeczeństwie XXI wieku.
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4. Opis i diagnoza stanu istniejącego
Zapowiadana reforma oświaty rozpoczęła się w roku szkolnym 2017/2018. Dotyczy ona
ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół.
Docelowa struktura szkolnictwa będzie obejmowała:
8 - letnią szkołę podstawową
4 - letnie liceum ogólnokształcące
5 - letnie technikum
3 - letnią branżową szkołę I stopnia
3 - letnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy
2 - letnie szkoły branżowe
szkoły policealne
Szkoła Podstawowa w Dwikozach, która jest prowadzona przez Gminę z dniem 1 września
2017 r. z 6- letniej staje się 8- letnią szkołą podstawową. Natomiast w przypadku
dotychczasowych 6- letnich publicznych

szkół podstawowych prowadzonych przez

stowarzyszenia przyjęto analogicznie, że szkoły te z 1 września 2017 r. staną się 8- letnimi
szkołami. Szkoły Gimnazjalne będą wygaszane.
Na terenie gminy Dwikozy uczniowie pobierają naukę w:
• 8 szkołach podstawowych
− Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Dwikozach
− Szkoła Podstawowa im. Ziemi Sandomierskiej w Słupczy
− Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Winiarach
− Szkoła Podstawowa im. Wincentego Burka w Gałkowicach
− Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gierlachowie
− Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych "Puławiaków" w Górach
Wysokich
− Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściowie
− Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego herbu Sulima w Starym Garbowie
• 2 Gimnazjach:
−

Publicznym Gimnazjum w Dwikozach

−

Publicznym Gimnazjum w Słupczy.
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Na terenie gminy funkcjonują tez placówki wychowania przedszkolnego:
1.

Niepubliczne Przedszkole im. Stefana Żeromskiego w Winiarach

2.

Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Gałkowicach

3.

Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko w Gierlachowie

4.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny przy Szkole w Mściowie

5.

Niepubliczne Przedszkole "Jabłuszko" w Starym Garbowie

6.

Niepubliczne przedszkole „Smerf” w Górach Wysokich

7.

Przedszkole Samorządowe w Dwikozach z oddziałami zamiejscowymi

- w Słupczy
- w Szczytnikach
Na terenie gminy znajduje się również 1 żłobek.

Od 1 września 2017 roku obligatoryjnym obowiązkiem każdej gminy jest zapewnienie miejsc
w przedszkolach wszystkim dzieciom chcącym z nich skorzystać.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Dwikozach
Szkoła zajmuje wyremontowany budynek z 1925 roku i nową (wybudowaną w 2009
roku),bardzo dobrze wyposażoną halę sportową z zapleczem socjalnym oraz szatniami w
łączniku. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i stabilizację, a ich rodzicom daje silne
poczucie więzi między pokoleniami. Szkoła tętni życiem, organizowane są różnorodne
zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie mają możliwość udziału w wyjazdach na basen. W szkole
jako w pierwszej w okolicy urządzono nowoczesną pracownią informatyczną z dostępem do
Internetu oraz wyposażono w 5 tablic interaktywnych. W szkole zorganizowano zajęcia
świetlicowe dla uczniów przed i po zakończonych lekcjach oraz objęto opieką uczniów
dojeżdżających.
W codziennej praktyce szkolnej uwzględnia się założenia programu Szkoły Promującej
Zdrowie (szkoła posiada wojewódzki certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”), szkoła
uzyskała również certyfikat „Szkoły z klasą”.
Realizowane są różne programy i akcje uwzględniające aktualne potrzeby i
zainteresowania uczniów, przykładowo:
•

„Trzymaj formę”,

•

„Nie pal przy mnie proszę”,

•

„Znajdź właściwe rozwiązanie”,
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•

„Akademia Bezpiecznego Puchatka”,

•

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

•

„Mleko w szkole”,

•

„Owoce i warzywa w szkole”,

•

„Śniadanie daje moc”,

•

akcje charytatywne: np. zbieranie nakrętek dla chorych dzieci, wspieranie schronisk dla
bezdomnych zwierząt.

Uczniowie angażują się w życie szkoły i całego środowiska, zawsze chętnie uczestniczą w
organizowanych obchodach różnorodnych uroczystości. Szkoła może się pochwalić wysokimi
notowaniami uczniów w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych na najwyższych
szczeblach (także krajowym), a nasi absolwenci są chlubą szkół na kolejnych etapach
edukacyjnych.

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Sandomierskiej i Publiczne Gimnazjum w Słupczy
2 stycznia 1978 roku piękne mury placówki przyjęły do swoich pomieszczeń prawie 200
uczniów. Rozpoczęto pracę w nowym systemie klasopracowni. Zagospodarowano również
teren wokół szkoły. 15 października 1978 roku nastąpiło oficjalne otwarcie szkoły.
Od 1 września 1978 roku na skutek obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej
w Winiarach uczniowie klas V - VIII wraz z nauczycielami dołączyli do szkoły w Słupczy.
Na przestrzeni lat zmieniała się kadra pedagogiczna. W 1991 roku na zasłużoną emeryturę
odeszła pani Teodora Stefańska. Nowym dyrektorem został pan Alfred Araszkiewicz.
Kolejnym dyrektorem w 1992 roku została pani Maria Wąsik, która pełniła tę funkcję do
2007 roku. W 2000 roku na skutek kolejnej reformy oświatowej szkoła zaczęła funkcjonować
jako sześcioklasowa szkoła podstawowa. W 2003 roku szkoła przyjęła imię Ziemi
Sandomierskiej. We wrześniu 2007 roku obowiązki dyrektora przejęła pani Barbara
Majewska.
Szkoła Podstawowa w Słupczy na przestrzeni ponad 100 lat swego istnienia wydała wielu
absolwentów, wśród których znaleźć można przedstawicieli najróżniejszych zawodów m.in.
inżynierów, prawników, lekarzy, ekonomistów, nauczycieli itp. Jest to dowód iż dzieci
uczęszczające do tej szkoły otrzymują solidne podstawy umożliwiające dalszą naukę.
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Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Winiarach
Szkolnictwo na terenie wsi Winiary, Winiarki sięga swym początkiem roku 1906. Powstała
wtedy tak zwana „Ochronka” kierowana przez panią Annę Aniołowicz. W 1908 r.
przekształcona została w przedszkole. W tym samym roku „Macierz Szkolna”, ze stojącym na
jej czele właścicielem majątku panem Juliuszem Targowskim, zorganizowała oddzielną
szkołę dla uczniów ze wsi Winiary, Winiarki. Funkcjonowała ona do wybuchu I wojny
światowej. Reaktywacja życia szkolnego nastąpiła w 1917 roku. Zajęcia lekcyjne odbywały
się wtedy w prywatnych domach rolników. Na początku dzieci z obu wsi uczyły się razem,
potem w każdej miejscowości utworzono osobny oddział. W 1921 r. zapada decyzja o
ponownym powstaniu jednej szkoły dla uczniów z obydwu wsi. Na placu podarowanym
przez pana Targowskiego staje budynek, zakupiony i zmontowany przez rolników.
Pierwszym nauczycielem zostaje pan Świechowski. Do nowej szkoły uczęszczało przeciętnie
70 uczniów. Starsza młodzież uczyła się w Dwikozach i Zawichoście. Placówka
funkcjonowała w czasie okupacji i nie przerwała swej działalności. W roku 1958 ówczesny
kierownik szkoły występuje z inicjatywą budowy nowej szkoły czynem społecznym.
Zaangażowanie mieszkańców sprawia, że władze powiatu w Sandomierzu zdecydowały, iż
będzie ona budowana w ramach programu Pomnik Tysiąclecia.
Uroczystość położenia kamienia węgielnego i wmurowania aktu erekcyjnego ma miejsce 29
maja 1960 roku. Budowa trwa dwa lata. 25 września 1962 r. następuje uroczyste otwarcie
nowej szkoły. Jej pierwszym dyrektorem zostaje pan Mieczysław Jasiński. Do kolejnego
ważnego wydarzenia dochodzi 27 sierpnia 1972 roku. Szkoła przyjmuje imię Stefana
Żeromskiego i otrzymuje swój sztandar. Okolicznościowy list przysyła córka pisarza Monika
Żeromska. Przechodząc różnorakie zmiany organizacyjne szkoła przetrwała do 2000 r. Wtedy
to rozpoczyna się nowy etap w jej historii. Staje się tak zwaną „Małą Szkołą”. Przechodzi pod
zarząd powstałego Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Winiarki, Winiary, Kępa
Chwałowska.
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Szkoła Podstawowa im. Wincentego Burka w Gałkowicach
1945 – powstaje szkoła w Gałkowicach z jedną salą dla klas I – II pod kierunkiem
nauczycielki Genowefy Komorowskiej, przy udziale komitetu w składzie: Mateusz
Kwietniewski, Franciszek Wrzosek, Stanisław Żmuda.
1946 – 1947 – powstają następne klasy III i IV
1953 – 1955 – podwyższono stopień organizacyjny do 6 oddziałów, nowym kierownikiem
jest Henryka Rycombel.
1956 – 1957 – zostaje podjęta decyzja o budowie nowego budynku szkolnego.
1964 – 1967 – zmniejszono stopień organizacyjny szkoły do 4 oddziałów. Następuje zmiana
kadry pedagogicznej. Kierownictwo obejmuje Stanisław Marzec, drugim nauczycielem jest
Bogusława Marzec.
1967 – 1968 – budynek szkolny znajduje się w stanie fatalnym. Zawiązuje się Komitet
budowy w składzie: Tadeusz Mazur, Stanisław Szpara, Jan Łukasiewicz, Józef Pawlica,
Lucjan Łukasiewicz.
1968 – 1972 – nareszcie budujemy szkołę! Dzięki zaangażowaniu środowiska lokalnego
oddano 2 sale lekcyjne i jedno mieszkanie.
1971 – 1972 – wybudowano część szkoły; dzięki ofiarności społeczeństwa, aktywności
Komitetu i zaangażowaniu dyrektora szkoły Stanisława Marca oddano do użytku dwie sale
lekcyjne.
1972 – 1973 – dokończono budowę parteru i rozpoczęto budowę piętra,.
1974 –1980 – piętro skończone w stanie surowym; władze oświatowe zmniejszają stopień
organizacyjny do 2 oddziałów, nową siłą pedagogiczną jest Zofia Kwaśniewska.
1980 – 1981 – Zofia Kwaśniewska przekazuje szkołę Helenie Siwiec.
1982 – podniesiono stopień organizacyjny szkoły do 8 klas; kierownikiem szkoły ponownie
zostaje Stanisław Marzec.
1983 – 1984 – ze względu na konieczność rozbudowy szkoły oraz dobudowania sali
gimnastycznej powołano Komitet rozbudowy szkoły w składzie: Gustaw Pieklik, Zofia
Łukawska, Zygmunt Przyłucki, Marian Pawlica, Zygmunt Kwietniewski.
1985 – 1990 – oddano do użytku dwa skrzydła na piętrze; sala gimnastyczna stoi w stanie
surowym. Zwiększa się grono pedagogiczne, w ośmiu oddziałach, pod kierownictwem
Stanisława Marca pracuje 11 nauczycieli.
1990 – 1991 – na emeryturę odchodzi pan Stanisław Marzec, długoletni dyrektor szkoły. Jego
obowiązki przejmuje Bogusława Marzec.
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1992 – 1993 – przeprowadzono remont szkoły i zmieniono ogrzewanie z węglowego na
gazowe.
1993 – uroczyste otwarcie sali gimnastycznej.
1998 – szkoła otrzymuje imię Wincentego Burka. Uroczystość koronuje dotychczasową pracę
Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Rodziców, Władz Samorządowych i Oświatowych oraz
sympatyków szkoły.
2000 – kierownictwo szkoły przejmuje pani Barbara Ziemnicka.
2002 – z inicjatywy Dyrektora Szkoły oraz Rady Rodziców zorganizowano Dożynki Gminne
w Gałkowicach. Dzięki wypracowanym środkom finansowym, przy wsparciu organu
prowadzącego, położono na szkole nowy dach.
2003 – 2005 – ciąg dalszych remontów – wymieniono wszystkie okna i drzwi. Powstała
koncepcja zorganizowania Rajdu „Szlakiem Wędrówek Wincentego Burka” na skalę gminną.
2008 – powstaje punkt przedszkolny przy szkole, do którego uczęszczają dzieci od 3 do 5 lat.
2009 – 2010 – Rada Pedagogiczna wraz z Radą Rodziców podejmuje decyzję o nadaniu
szkole sztandaru.
2011 – 2012 – W szkole został przeprowadzony remont korytarzy oraz klatki schodowej
(podłoga wyłożona płytkami), wprawiono nowe drzwi do klas. Zakupiono huśtawki na plac
zabaw.
Od 1 września 2012 r. organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
im. Wincentego Burka w Gałkowicach k. Sandomierza.
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gierlachowie/Niepubliczne
Przedszkole "Słoneczko w Gierlachowie
Szkoła w obecnym budynku funkcjonuje od 1964 roku. Jest to jedyny budynek w
miejscowości Gierlachów, który może służyć potrzebom lokalnej społeczności. Nie posiada
sali gimnastycznej i stołówki i dlatego niezbędna jest jego rozbudowa i modernizacja. Jest
usytułowana na pograniczu Gminy Dwikozy i miasta Sandomierza i dlatego uczęszczają do
niej dzieci nie tylko z naszej gminy ale również z Sandomierza. Szkoła i przedszkole cieszą
się dobrą opinią. Wyniki dotychczasowych sprawdzianów zewnętrznych corocznie lokują
naszą szkołę w czołówce szkół w powiecie i gminie. Od 1 września 2012 r. organem
prowadzącym szkołę i przedszkole jest Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w
Gierlachowie k/Sandomierza.
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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściowie/Niepubliczny Punkt Przedszkolny
przy Szkole
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściowie przygotowuje się do obchodów jubileuszu
50 – lecia szkoły (2018 rok). Od 2012 roku prowadzona jest przez Stowarzyszenie
Oświatowo – Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie.
Stowarzyszenie prowadzi

również

Niepubliczny Punkt

Przedszkolny przy Szkole

Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie. Corocznie do tych placówek uczęszcza łącznie
blisko 90 dzieci/uczniów. Zarówno szkoła jak i punkt przedszkolny dbają o rozwój
dziecka/ucznia, rozpoznają ich potrzeby i możliwości – wszyscy wychowankowie mają
możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych – przedmiotowych, sportowych,
artystycznych. Placówki zatrudniają specjalistów – pedagoga, pedagoga specjalnego,
logopedę, psychologa, instruktora gimnastyki korekcyjnej. W szkole podejmowane są
inicjatywy sprzyjające aktywności uczniów i promowaniu ich zainteresowań i zdolności, co
przejawia się w uczestnictwie w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i
tematycznych. Uczniowie zajmują wysokie lokaty na szczeblu szkolnym i międzyszkolnym.
Wyraźny jest wzrost efektów osiągnięć edukacyjnych - wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w
roku szkolnym 2015/2016 z części I umiejscawiają szkołę w 5 staninie. Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mściowie w każdym roku szkolnym realizuje programy i projekty, które
przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności oferowanych zajęć pozaszkolnych i pomagają
wyposażać szkołę w pomoce dydaktyczne. Wśród realizowanych w ostatnim roku szkolnym i
obecnie projektów są m.in. „Umiem pływać”, „Książki naszych marzeń”, „Narodowy
program Rozwoju Czytelnictwa”, „Bezpieczna+”.

Szkoła

Podstawowa

im.

Zawiszy

Czarnego

herbu

Sulima

w

Starym

Garbowie/Niepubliczne Przedszkole "Jabłuszko"
Szkoła Podstawowa w Starym Garbowie jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie
Edukacyjne im. Zawiszy Czarnego. Pomimo małej ilości uczniów szkoła odnosi sukcesy
edukacyjne i sportowe. Szkoła uczestniczy w projektach edukacyjnych, starając się o
pozyskanie dodatkowych środków min. z funduszy unijnych, FIO, Działaj lokalnie.
Dzieci mogą brać udział w zajęciach z logopedą, gimnastyce korekcyjnej, objęci są opieką
pedagoga szkolnego.
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Przedszkole Samorządowe w Dwikozach z oddziałami zamiejscowymi w Słupczy i
Szczytnikach
Przedszkole mieści się w nowym, przestronnym i nowoczesnym budynku, sąsiadującym ze
stadionem "Sparty Dwikozy" oraz Publicznym Gimnazjum. Placówka położona jest w
atrakcyjnym, zacisznym miejscu, z daleka od drogi głównej i wzmożonego ruchu drogowego.
Uroku dodaje duża ilość ozdobnych krzewów w pięknie zaprojektowanym placu wokół
przedszkola

Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach
Publiczne Gimnazjum w Dwikozach istniej od 1999 r. Kształci się w nim młodzież z całej
gminy Dwikozy, a także ze względu na wysoki poziom nauczania młodzież z gminy
Zawichost i Sandomierz. Gimnazjum należy do Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek
skupiających najlepsze placówki oświatowe w województwie świętokrzyskim. W roku 2011
w ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez ekspertów Kuratorium Oświaty w Kielcach
mającej na celu ocenę pracy szkoły Publiczne Gimnazjum w Dwikozach osiągnęło we
wszystkich obszarach działalności szkoły poziom wysoki i bardzo wysoki. W szkole
funkcjonują klasy integracyjne, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi (obecnie po jednej klasie na każdym poziomie). Młodzież uczy się
obowiązkowo dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego, dodatkowo dla chętnych
uczniów jest język hiszpański oraz możliwość nauki języka rosyjskiego. Uczniowie osiągają
znaczące sukcesy w konkursach tematycznych, przedmiotowych, sportowych, artystycznych
na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym. Szkoła może poszczycić się 12
laureatami i 45 finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty, w tym tylko w ubiegłym roku szkolnym 5 uczniów
uzyskało tytuł laureata, a 15 uczniów tytuł finalisty. Corocznie osiągamy wysokie wyniki
egzaminu gimnazjalnego powyżej średniej powiatu sandomierskiego. Jest to możliwe dzięki
skutecznemu zarządzaniu placówką i pracy nauczycieli wykraczającej poza ramowy schemat.
Nauczyciele w każdym roku prowadzą bezpłatne zajęcia dodatkowe dla uczniów:
rozszerzające wiedzę, a także uzupełniające braki; sportowe, techniczne, artystyczne.
Uczniowie chętnie angażują się w działania odbywające się na terenie szkoły.
Gimnazjum jest organizatorem m.in.:
- Festiwali Naukowych dla lokalnej społeczności,
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- Dnia Języków Obcych, którego celem jest poznawanie tradycji i kultury innych krajów
(impreza cykliczna z udziałem uczniów szkół podstawowych),
- festynów rodzinnych organizowanych dla społeczności lokalnej,
- finałów WOŚP dla społeczności lokalnej,
-

powiatowego Konkursu Wiedzy Humanistycznej Łami-główka dla uczniów szkół

podstawowych (impreza cykliczna),
-

powiatowego

Konkursu

Duet

Matematyczno-Przyrodniczy

dla

uczniów

szkół

podstawowych (impreza cykliczna),
- powiatowego konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych (impreza cykliczna),
- wycieczek krajowych i zagranicznych (m. in.: Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy,
Austria),
- Wieczorów Poezji Miłosnej,
- akcji Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia dla mieszkańców Dwikozy,
- akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących.
Młodzież kończąca dwikoskie gimnazjum nie ma kompleksu absolwenta małej szkoły
wiejskiej. Absolwenci są dobrze przygotowani do dalszej edukacji w szkołach
ponadgimnazjalnych, gdzie również osiągają sukcesy dydaktyczne i chętnie angażują się w
życie szkoły oraz działają społecznie. Kształcą się nie tylko w szkołach średnich powiatu
sandomierskiego, ale również w prestiżowych szkołach ponadgimnazjalnych na terenie
całego kraju.

Żłobek w Mściowie "Dziecięcy Świat".
Żłobek „Dziecięcy Świat” prowadzony przez Spółdzielnie Socjalną powstał jako pierwsza
w powiecie sandomierskim tego typu placówka, która pełni funkcję opieki dziennej dla dzieci
w wieku od 5 miesięcy do 3 lat. Wśród podopiecznych są dzieci z okolicznych miejscowości,
w tym z miasta Sandomierza.
Żłobek rozpoczął swoją działalność 15.01.2015 r. Placówka posiada grupę 16-ga dzieci,
i cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców. Żłobek „Dziecięcy Świat” powstał
z myślą o stworzeniu miejsca, które będzie przyjazne najmłodszym dzieciom, pozwoli im na
bezpieczny i spokojny rozwój. Placówka jest miejscem rozwoju dla dzieci, ale jest także
instytucją pozwalająca podejmować pracę obydwojga rodziców. Opieka w żłobku jest
sprawowana od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 16:00 ponieważ jest to czas
najbardziej dogodny dla pracujących rodziców.
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Żłobek „Dziecięcy Świat” jest także miejscem pracy, które dzięki swojej działalności daje
możliwość zatrudnienia. Pracownicy żłobka to wykwalifikowana kadra, jak również osoby
będące na stażu

z Powiatowego Urzędu Pracy, głównie mieszkańcy Gminy Dwikozy.

Placówka daje możliwość zdobywania doświadczenia osobom młodym, wspiera także osoby
będące już w wieku powyżej 50 lat. Dzieci na co dzień korzystają z cateringu, który jest
obsługiwany przez firmę posiadającą odpowiednie certyfikaty. Rodzice mają możliwość
wglądu w jadłospis na każdy dzień.
Żłobek ma do dyspozycji sale zabaw i sypialnie dla dzieci. Jest zaopatrzony w odpowiednie
zabawki oraz pomoce dydaktyczne, posiada niezbędne atesty i certyfikaty. W pobliżu
położony jest plac zabaw. Placówka oferuje szereg zajęć stymulujących prawidłowy rozwój
dziecka w zakresie małej i dużej motoryki, strefy psycho-emocjonalnej oraz społecznej.
Dzięki czemu dziecko jest lepiej przygotowane do dalszego wspinania się po szczeblach
edukacji. W lipcu 2017 r. odbył się na terenie placówki kurs animatorów zabaw dla dzieci, w
którym aktywnie uczestniczyli pracownicy żłobka. Zdobywali nowe umiejętności
pozwalające im na bardziej twórcze i kreatywne prowadzenie codziennych zajęć z
najmłodszymi.
W 2018 r placówka korzysta z dofinansowania gminy w wys. 250,00 zł/miesięcznie na
dziecko mieszkające na terenie gminy, oraz dofinansowania z miasta Sandomierza w wys.
150,00 zł/miesięcznie na dziecko z terenu miasta. Jako, że dzieci są z różnych środowisk, tj. z
wiejskich oraz miejskich daje to szanse na integrację społeczną. Dzięki wsparciu jakie
otrzymujemy od gminy Dwikozy, miasta Sandomierza oraz rządowego programu Maluch
wiele rodzin może pozwolić sobie na korzystanie ze żłobka.
Liczba dzieci uczęszczających do żłobka: 2015- 15 osób, 2016- 15 osób, 2017-15 osób, 2018
14 osób.
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4.1 Baza szkół i przedszkoli
Tabela 3: Dane teleadresowe placówek oświatowych na terenie Gminy Dwikozy
Placówka
Adres siedziby oraz e-mail
Organ prowadzący
Szkoła Podstawowa im.
Powstańców Styczniowych
w Dwikozach

ul. Sandomierska 55
27-620 Dwikozy
spdwik@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi
Sandomierskiej i Publiczne
Gimnazjum w Słupczy

Słupcza 76
27 - 620 Dwikozy
spslupcza@gmail.com

Gmina Dwikozy

Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość
przy Szkole Podstawowej w Słupczy

Szkoła Podstawowa im. Stefana
Żeromskiego w
Winiary 2
Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi
27-620 Dwikozy
Winiarach/Niepubliczne
Winiarki, Winiary, Kępa Chwałowska
Przedszkole im. Stefana
sp.winiary@onet.eu
Żeromskiego w Winiarach
Szkoła Podstawowa im.
Gałkowice 21
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
Wincentego Burka w
Gałkowicach/Niepubliczne
27-620 Dwikozy
Podstawowej im. Wincentego Burka w
Gałkowicach k.Sandomierza
Przedszkole "Tęczowa Kraina" w galkowice19wb@poczta.onet.pl
Gałkowicach
Szkoła Podstawowa im. Kornela
Makuszyńskiego w
Gierlachowie/Niepubliczne
Przedszkole "Słoneczko w
Gierlachowie

Gierlachów 96
27-600 Sandomierz
s.p.gierlachow@op.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i
Szkoły w Gierlachowie k/Sandomierza

Szkoła Podstawowa im.
Powstańców Styczniowych
"Puławiaków" w Górach
Wysokich

Góry Wysokie 61
27-620 Dwikozy

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi
Góry Wysokie

Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w
Mściowie/Niepubliczny Punkt
Przedszkolny przy Szkole

Mściów 100
27-600 Sandomierz

Stowarzyszenie Oświatowo - Kulturalne
przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła
II w Mściowie

Szkoła Podstawowa im. Zawiszy
Czarnego herbu Sulima w Starym
Garbowie/Niepubliczne
Przedszkole "Jabłuszko"

Stary Garbów 82
27-620 Dwikozy
szkolagarbow@gmail.com

Stowarzyszenie Edukacyjne im. Zawiszy
Czarnego w Starym Garbowie

Przedszkole Samorządowe w
Dwikozach z oddziałami
zamiejscowymi w Słupczy i
Szczytnikach

ul. Spółdzielcza 12
27-620 Dwikozy

Gmina Dwikozy
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Publiczne Gimnazjum im. Ziemi
Dwikoskiej w Dwikozach

ul. Spółdzielcza 21
27-620 Dwikozy
gimndwikozy@poczta.onet.pl

Gmina Dwikozy

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Dwikozach

W gminie funkcjonuje żłobek "Dziecięcy Świat" zlokalizowany w Mściowie, Mściów 100,
27-600 Sandomierz, prowadzony przez Spółdzielnie Socjalną

Placówka

Tabela 4: Obwody szkolne
Podział obwodów szkolnych

Szkoła Podstawowa im.
Powstańców Styczniowych
w Dwikozach

Bożydar, Buczek, Czermin, Dwikozy, Gałkowice,
Gierlachów, Kępa Chwałowska, Kamień Łukawski,
Kolonia Gałkowice, Mściów, Nowe Kichary, Nowy
Garbów, Nowy Kamień, Romanówka, Rzeczyca Mokra,
Rzeczyca Sucha, Słupcza, Stare Kichary, Stary Garbów,
Szczytniki, Winiarki.

Szkoła Podstawowa im. Ziemi
Sandomierskiej i Publiczne
Gimnazjum w Słupczy

-

Szkoła Podstawowa im. Stefana
Żeromskiego w
Winiarach/Niepubliczne
Przedszkole im. Stefana
Żeromskiego w Winiarach

Winiary

Szkoła Podstawowa im.
Wincentego Burka w
Gałkowicach/Niepubliczne
Przedszkole "Tęczowa Kraina" w
Gałkowicach

brak obwodu

Szkoła Podstawowa im. Kornela
Makuszyńskiego w
Gierlachowie/Niepubliczne
Przedszkole "Słoneczko w
Gierlachowie

szkoła bez obwodu

Szkoła Podstawowa im.
Powstańców Styczniowych
"Puławiaków" w Górach
Wysokich
Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w
Mściowie/Niepubliczny Punkt
Przedszkolny przy Szkole

szkoła bez obwodów

Mściów, Nowy Kamień

Strona 27 z 84

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2023

Szkoła Podstawowa im. Zawiszy
Czarnego herbu Sulima w Starym
Garbowie/Niepubliczne
Przedszkole "Jabłuszko"

-

Przedszkole Samorządowe w
Dwikozach z oddziałami
zamiejscowymi w Słupczy i
Szczytnikach

-

Publiczne Gimnazjum im. Ziemi
Dwikoskiej w Dwikozach

cała gmina Dwikozy

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Dwikozach
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4.2 Uczniowie
Łącznie do wszystkich przedszkoli, szkół i gimnazjum z terenu gminy w roku szkolnym
2017/2018 uczęszczało 895 dzieci i młodzieży. W ostatnich latach możemy zaobserwować
spadek liczby dzieci uczęszczających do placówek na terenie gminy. Względem roku
szkolnego od 2016/2017 spadek ten wyniósł 42 uczniów. Poniższy wykres oraz tabela
przedstawiają liczbę uczniów uczęszczającą do poszczególnych placówek na terenie Gminy
Dwikozy.
Wykres 2: Ilość dzieci i uczniów we wszystkich placówkach na terenie
Gminy Dwikozy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Dwikozach
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Placówka

Tabela 5: Liczba uczniów na terenie Gminy Dwikozy w poszczególnych placówkach
Liczba uczniów

prognoza
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

2012/2013

2013/2014

SP

121

126

129

142

147

164

193

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Sandomierskiej i Publiczne
Gimnazjum w Słupczy

SP

61

59

64

74

64

78

83

G

0

0

0

5

13

13

8

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w
Winiarach/Niepubliczne Przedszkole im. Stefana
Żeromskiego w Winiarach
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Burka w
Gałkowicach/Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina"
w Gałkowicach
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w
Gierlachowie/Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko w
Gierlachowie
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych
"Puławiaków" w Górach Wysokich

SP

29

27

35

40

27

28

35

P

29

27

20

16

21

22

20

SP

33

32

32

28

42

28

30

P

0

7

16

12

14

13

19

SP

54

59

61

67

65

78

87

P

38

50

50

33

31

35

34

SP

60

61

53

49

-

-

-

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
Mściowie/Niepubliczny Punkt Przedszkolny przy Szkole

SP

70

62

60

55

66

69

76

PP

26

24

23

20

20

15

14

Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego herbu Sulima w
Starym Garbowie/Niepubliczne Przedszkole "Jabłuszko"

SP

39

41

42

36

35

30

36

P

22

14

14

18

20

32

35

Przedszkole Samorządowe w Dwikozach z oddziałami
zamiejscowymi w Słupczy i Szczytnikach

P

114

115

116

99

104

98

101

Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach

G

268

243

269

268

268

192

90

269

273

281

205

98

476

491

446

475

540

239

198

210

215

223

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w
Dwikozach

razem

Gimnazjum
268
243
Szkoły
467
467
podstawowe
Przedszkola
229
237
Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Dwikozach
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Wspieranie uczniów z trudnościami w nauce oraz uczniów zdolnych jest istotnym elementem kształcenia w szkołach z terenu Gminy.
Uczniowie z trudnościami edukacyjnymi z terenu gminy mają zapewnione wsparcie m.in. poprzez nauczanie indywidualne, rewalidację. Dla
dzieci z problemem nadwagi bądź otyłości oaz wadą postawy organizowane są zajęcia korekcyjne. Poniższa tabela obrazuje ilość dzieci
korzystających z tej formy wsparcia.
Tabela 6: Zajęcia dodatkowe odbywają się w poszczególnych szkołach na terenie gminy

Szkoła
Podstawowa
im.
Wyszczególnienie
Powstańców
Styczniowych
w Dwikozach

Szkoła
Podstawowa
im. Ziemi
Sandomierskiej
i Publiczne
Gimnazjum w
Słupczy

Szkoła
Podstawowa
Szkoła
im. Stefana
Przedszkole
Szkoła Podstawowa im.
Podstawowa
Szkoła Podstawowa
Publiczne
Żeromskiego
Szkoła Podstawowa im.
Szkoła Podstawowa im.
Samorządowe
Kornela Makuszyńskiego
im.
im. Zawiszy Czarnego
Gimnazjum
w
Wincentego Burka w
Jana Pawła II w
w Dwikozach z
w
Powstańców
herbu Sulima w Starym
im. Ziemi
Winiarach/ Gałkowicach/Niepubliczne
Mściowie/Niepubliczny
oddziałami
Gierlachowie/Niepubliczne Styczniowych
Garbowie/Niepubliczne
Dwikoskiej
Niepubliczne
Przedszkole "Tęczowa
Punkt Przedszkolny
zamiejscowymi
Przedszkole "Słoneczko w "Puławiaków"
Przedszkole
w
Przedszkole
Kraina" w Gałkowicach
przy Szkole
w Słupczy i
Gierlachowie
w Górach
"Jabłuszko"
Dwikozach
im. Stefana
Szczytnikach
Wysokich
Żeromskiego
w Winiarach

nauczanie
indywidualne

-

-

1

-

-

-

-

-

-

3

rewalidacja

2

-

1

4

2

-

PP-1

4

-

9

zajęcia
korekcyjne

-

-

-

7

7

7

PP-4; kl. "0" - 21; kl. II
14; kl. III-6; kl.VI - 4

5

-

-

wczesne
wspomaganie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Dwikozach
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Placówka

Tabela 7: Tygodniowa liczba zajęć dodatkowych
Biblioteka
Logopeda
Świetlica
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba godzin
uczniów
godzin
uczniów
godzin
uczniów

Pedagog
Liczba
Liczba
godzin
uczniów

Szkoła Podstawowa im.
Powstańców Styczniowych
w Dwikozach

15

141

-

-

23

25

-

-

Szkoła Podstawowa im.
Ziemi Sandomierskiej i
Publiczne Gimnazjum w
Słupczy

-

-

-

-

14

38

2

6 (według
potrzeb)

Szkoła Podstawowa im.
Stefana Żeromskiego w
Winiarach/Niepubliczne
Przedszkole im. Stefana
Żeromskiego w Winiarach

1

9

3

12

10

25

-

-

Szkoła Podstawowa im.
Wincentego Burka w
Gałkowicach/Niepubliczne
Przedszkole "Tęczowa
Kraina" w Gałkowicach

22

34

2

20

16

5

28

Szkoła Podstawowa im.
Kornela Makuszyńskiego
w
Gierlachowie/Niepubliczne
Przedszkole "Słoneczko w
Gierlachowie

SP- 3

SP-64

SP- 1
P- 1

SP- 30

SP- 50

SP- 2
P- 1

SP- 84
P- 12

8

SP- 1 0
P- 8
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Szkoła Podstawowa im.
Powstańców Styczniowych
"Puławiaków" w Górach
Wysokich

2

49

Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w
Mściowie/Niepubliczny
Punkt Przedszkolny przy
Szkole

SP- 5

SP -66

3

44

2

-

-

30

268

Szkoła Podstawowa im.
Zawiszy Czarnego herbu
Sulima w Starym
Garbowie/Niepubliczne
Przedszkole "Jabłuszko"
Przedszkole Samorządowe
w Dwikozach z oddziałami
zamiejscowymi w Słupczy
i Szczytnikach
Publiczne Gimnazjum im.
Ziemi Dwikoskiej w
Dwikozach

2

5

30

-

SP - 22

SP - 19

SP - 4
PP- 2

5

15

30

6

w razie potrzeb

-

-

-

-

-

-

-

-

30

77

15

268

SP - 5
2

7

PP- SP - 17 PP20

-

SP - 7

PP- 2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Dwikozach
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Szkoły na terenie Gminy Dwikozy zapewniają dodatkowe zajęcia (koła zainteresowań, koła
naukowe), które służą rozwijaniu zdolności, umiejętności i zainteresowań, pracę
indywidualną z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz pomoc w przygotowaniu do
olimpiad i konkursów przedmiotowych.
Koła zainteresowań działają w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2016/2017 to
m.in.:
koło
• Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Dwikozach:
plastyczne,

rytmiczno - taneczne, matematyczne, ekologiczne, j. angielskiego, j.

niemieckiego, polonistyczne, wokalno - instrumentalne, sportowe, historyczne,
katechezy, czytelnicze, 4 koła rozwijające zainteresowania w klasach kl. I- III.
•

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Sandomierskiej i Publiczne Gimnazjum w
Słupczy: koło przyrodnicze – klub 4h

•

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Winiarach/Niepubliczne
Przedszkole im. Stefana Żeromskiego w Winiarach: koło języka niemieckiego,
zajęcia taneczne i rytmika, koło szachowe, koło z matematyką za pan brat

•

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Burka w Gałkowicach/Niepubliczne
Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Gałkowicach: koła przedmiotowe koło
szachowe, koło teatralne, koła przedmiotowe, koło zainteresowań – artystyczne

•

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gierlachowie/Niepubliczne
Przedszkole "Słoneczko w Gierlachowie: koło z j. polskiego, j. angielskiego, j.
niemieckiego; matematyczne, ekologiczne, taneczne, plastyczne, SKS, rytmika,
teatralne. LOP, zajęcia na basenie, rozwijające kreatywne myślenie, zajęcia
wyrównawcze.

•

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych "Puławiaków" w Górach
Wysokich: kółko polonistyczne, matematyczne, sportowe, informatyczne.

•

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściowie/Niepubliczny Punkt
Przedszkolny przy Szkole: Koło plastyczne, językowe, przyrodnicze, teatralne,
dziennikarskie oraz chór szkolny.

•

Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach:
Zajęcia dodatkowe: z j. polskiego, j. hiszpańskiego, z języka niemieckiego, z języka
angielskiego z historii, z biologii, z matematyki.

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2023
Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego: z matematyki, z historii, z
wos – u, z geografii, z matematyki, z biologii + Koło LOP, z języka angielskiego, z
języka polskiego, z fizyki, z chemii.
Zajęcia dodatkowe przygotowujące do konkursów: z języka polskiego, z historii
Zajęcia wspomagające w klasie integracyjnej- biologia, j. polski, fizyka
zajęcia dodatkowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zajęcia wyrównawcze: z matematyki, języka polskiego, czytanie - zajęcia
wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi.
Zajęcia rozwijające zainteresowania: SKS – piłka nożna, SKS – tenis stołowy,
KSM, ZHP, Koło LOP, zajęcia techniczne, zajęcia świetlicowe – pomoc uczniom w
lekcjach, Liturgiczna Służba Ołtarza, kółko taneczne, brydż sportowy, piłka ręczna
/siatkówka, chór szkolny.
• Przedszkole Samorządowe w Dwikozach: w przedszkolu prowadzone są zajęcia
dodatkowe ; język angielski, zajęcia umuzykalniające, zajęcia logopedyczne,
taneczne, bajkoterapia, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna.
• Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego herbu Sulima w Starym Garbowie:
matematyka

Uczniowie z terenu gminy osiągają sukcesy poza murami szkół. Wielu uczniów zdolnych
bierze udział w konkursach wojewódzkich oraz ogólnopolskich zajmując wysokie pozycje.
W poniższej tabeli znajduje się wykaz olimpijczyków oraz wykaz osiągnięć sportowych
uczniów w poszczególnych szkołach z terenu gminy.

Tabela 8: Liczba uczniów zdolnych w roku szkolnym 2017/2018
uczęszczających do szkół na terenie gminy Dwikozy
Szkoła

Olimpijczycy

Szkoła Podstawowa
im. Powstańców
Styczniowych w
Dwikozach

Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej klas II – IV– I miejsce
Gminny Andrzejkowy Festiwal Gier i Zabaw Ruchowych – I
miejsce
Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej – I miejsce
Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt – I miejsce
Gminny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt – II miejsce
Gminny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców– I miejsce
IV
Międzyszkolny
konkurs
plastyczny
„Ozdoby
Wielkanocne” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we
wyróżnienie:
1
osoba
z
kl.
IIIa
Mściowie:
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Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” eliminacje gminne II miejsce 1 osoba z kl. IV
Udział w Turnieju Półfinałowym Dziecięcej Piłki Ręcznej – II
miejsce
Akcja PCK „Gorączka złota i srebra” I miejsce w kategorii
szkół podstawowych w powiecie sandomierskim w edycji 2017 r.
IV edycja konkursu recytatorskiego „Poezja dla Jana Pawła
II” we Mściowie I miejsce, wyróżnienie
XXI Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Z Pismem
Świętym w Trzecie tysiąclecie”
- finaliści 2 osoby
2 laureatów (historia i matematyka)
1 finalista (historia)
2 osoby konkurs plastyczny
Publiczne Gimnazjum 5 osób konkurs recytatorski
w Dwikozach
2 osoby konkurs biblijny
1 osoba konkurs wiedzy pożarniczej
4 osoby turniej wiedzy o ruchu drogowym
9 osób osiągnięcia sportowe
2 osoby osiągnięcia w konkursach tematycznych
Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Dwikozach

Tabela 9: Osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2015/2016
Szkoła
Nazwa zawodów
Osiągnięcie

Szkoła Podstawowa im.
Powstańców Styczniowych w
Dwikozach

POWIATOWE ZAWODY
LEKKOATLETYCZNE

1 osoba- 2 miejsce biegu na 600 m

POWIATOWE ZAWODY
LEKKOATLETYCZNE

1 osoba- 1 miejsce w roczniku kl
IV

POWIATOWE ZAWODY
LEKKOATLETYCZNE

1 osoba - 4 miejsce w biegu na
600 m

POWIATOWE ZAWODY
LEKKOATLETYCZNE

4 osoby- 4 miejsce w sztafecie
szwedzkiej

GMINNY FESTIWAL GIER I
ZABAW RUCHOWYCH

I drużyna 1 miejsce, II drużyna 3
miejsce

GMINNY TURNIEJ HALOWEJ
PIŁKI NOŻNEJ

drużyna II miejsce

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI
NOŻNEJ DLA DZIEWCZĄT

drużyna I miejsce

Strona 36 z 84

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2023

GMINNY TURNIEJ HALOWEJ
PIŁKI NOŻNEJ DLA KLAS I-III

I drużyna I miejsce, II drużyna II
miejsce

GMINNY TURNIEJ PIŁKI
SIATKOWEJ DLA
DZIEWCZĄT

drużyna II miejsce

POWIATOWY TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO
DZIEWCZĄT

drużyna III miejsce

POWIATOWY TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO
CHŁOPCÓW

drużyna IV miejsce

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O
PUCHAR WÓJTA GMINY
DWIKOZY

drużyna II miejsce

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
DZIEWCZĄTO PUCHAR
PRZEWODNICZĄCEGO RADY
GMINY DWIKOZY

drużyna I miejsce

GMINNY HALOWY TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT

drużyna I miejsce

XIII OTWARTE
MISTRZOSTWA PŁYWALNI
NEPTUN w OŻAROWIE

1 osoba- 1 miejsce: 25 m. stylem
dowolnym, 1 osoba- 1 miejsce: 50
m. stylem dowolnym

XIII OTWARTE
MISTRZOSTWA PŁYWALNI
NEPTUN w OŻAROWIE

1 osoba- 3 miejsce: 25 m. stylem
grzbietowym

XIII OTWARTE
MISTRZOSTWA PŁYWALNI
NEPTUN w OŻAROWIE

1 osoba- 2 miejsce: 25 m. stylem
dowolnym, 1 osoba- 2 miejsce:25
m. stylem grzbietowym

XIII OTWARTE
MISTRZOSTWA PŁYWALNI
NEPTUN w OŻAROWIE

1 osoba- 3 miejsce: 25 m. stylem
grzbietowym

XIII OTWARTE
MISTRZOSTWA PŁYWALNI
NEPTUN w OŻAROWIE

1 osoba- 1 miejsce: 25 m. stylem
grzbietowym

XIII OTWARTE
MISTRZOSTWA PŁYWALNI
NEPTUN w OŻAROWIE

1 osoba- 3 miejsce: 25m. styklem
grzbietowym
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Szkoła Podstawowa im Ziemi
Sandomierskiej w Słupczy

"Puchar Wójta Dwikozy"
Piłka Nożna
Turniej piłki siatkowej

II miejsce
I miejsce

Szkoła Podstawowa im.
Stefana Żeromskiego w
Winiarach/ Niepubliczne
Przedszkole im. Stefana
Żeromskiego w Winiarach

Turniej Piłki Nożnej Szkół
Podstawowych o Puchar Wójta
Gminy Dwikozy

IV miejsce

Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt
o Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy Dwikozy

II Miejsce

Festiwal Gier i Zabaw
Ruchowych w Dwikozach.

II Miejsce

Turniej Halowej Piłki Nożnej
Chłopców w Dwikozach

I Miejsce

Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Mściowie

Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Dwikozy
I Mikołajkowe Gminne
Zawody Wspinaczkowe w
Mściowie.
Szkoła Podstawowa im.
Zawiszy Czarnego herbu
Sulima w Starym
Grabowie

Publiczne Gimnazjum w
Dwikozach

I Miejsce
I Miejsce kat. Chłopców, I
Miejsce kat. Dziewcząt

Półfinał wojewódzki w tenisie
stołowym

I miejsce

Powiatowe Zawody w
Drużynowym Tenisie Stołowym

I miejsce

Świętokrzyskie Igrzyska
Młodzieży Szkolnej Półfinał
Wojewódzki w Tenisie Stołowym
Chłopców

I miejsce

Finał Świętokrzyskich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w
Drużynowym Turnieju Tenisa
Stołowego

II miejsce

I runda eliminacyjna Coca-ColaCup 2015

III miejsce

Powiatowa Gimnazjada w Piłce
Siatkowej Dziewcząt

I miejsce

Powiatowe Zawody w Piłkę
Ręczną Dziewcząt Szkół
Gimnazjalnych

I miejsce

Indywidualnych Mistrzostwach
Lekkoatletycznych

II miejsce w powiecie - srebrny
medal w skoku wzwyż
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Indywidualnych Mistrzostwach
Lekkoatletycznych

II miejsce w powiecie - srebrny
medal w pchnięciu kulą

Mistrzostwa Polski w Tenisie
Stołowym w grze deblowej
chłopców

III miejsce

Mistrzostwach Polski w Tenisie
Stołowym w grze indywidualnej
chłopców

V miejsce

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Dwikozach

Gmina Dwikozy wspiera dzieci i młodzież poprzez:
• finansowanie dożywiania
• stypendia
• dowóz uczniów do placówek
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 Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Tabela 10: Liczba uczniów dożywianych z terenu Gminy Dwikozy
Liczba uczniów i dzieci dożywianych w szkołach
Placówka
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych
28
28
24
18
"Puławiaków" w Dwikozach
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Sandomierskiej i
Publiczne Gimnazjum w Słupczy

23

33

39

40

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w
Winiarach/ Niepubliczne Przedszkole im. Stefana
Żeromskiego w Winiarach

13

9

7

8

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Burka w
Gałkowicach/Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa
Kraina" w Gałkowicach

18

26

19

26

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
w Gierlachowie/Niepubliczne Przedszkole
"Słoneczko w Gierlachowie

27

30

34

36

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych
"Puławiaków" w Górach Wysokich

9

3

-

-
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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
Mściowie/Niepubliczny Punkt Przedszkolny przy
Szkole
Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego herbu
Sulima w Starym Garbowie/Niepubliczne
Przedszkole "Jabłuszko"
Przedszkole Samorządowe w Dwikozach z
oddziałami zamiejscowymi w Słupczy i
Szczytnikach
Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w
Dwikozach
RAZEM

25

17

0

0

-

20

22

27

5

6

1

10

87

62

58

52

217

234

204

217

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Dwikozach

Gmina Dwikozy realizuje zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej uczniom
w postaci stypendiów. W roku szkolnym 2016/2017 stypendia wypłacono 205 uczniom.
Tabela 11: Ilość wypłacanych stypendiów w latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017
Stypendia
Zasiłki losowe
2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017
222
205
2
4
Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Dwikozach

Strona 40 z 84

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2023
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 Dwikozy
dowożonych było 310 dzieci i młodzieży.
Tabela 12: Dowóz uczniów do szkół w poszczególnych miejscowościach
Miejscowość
Ilość uczniów
Przewoźnik
Szkoła
Transport
Szkoła Podstawowa w
Góry Wysokie
49
Stowarzyszenia
Górach Wysokich
Romanówka
Buczek
Czermin

11
1
9

Gmina Dwikozy
Gmina Dwikozy
rodzice

Szkoła Podstawowa im.
Zawiszy Czarnego herbu
Sulima w Starym Garbowie

Bożydar
Rzeczyca Sucha
Rzeczyca Mokra
Mściów
Kamień Nowy
Kamień Łukawski
Gierlachów
Sandomierz
Góry Wysokie
Kichary Nowe
Kichary Stare
Gałkowice
Gałkowice Kolonia
Gałkowice Ocin
Wysiadłów
Garbów Nowy
Garbów Stary
Czermin
Buczek
Romanówka
Winiary
Winiarki
Kępa Chwałowska
Słupcza
Szczytniki
Czyżów
Wygoda
Zawichost
Pawłów
Wyspa
Dąbie

8
8
10
24
17
2
18
14
17
8
2
9
2
3
1
4
2
4
3
10
4
6
4
15
5
6
2
9
2
3
1

PKS
PKS
PKS
PKS
PKS
PKS
PKS
PKS
PKS
PKS
PKS
PKS
PKS
PKS
PKS
Autobus GZO
Autobus GZO
Autobus GZO
Autobus GZO
Autobus GZO
Autobus GZO
Autobus GZO
Autobus GZO
PKS
PKS
Bus GZO
Bus GZO
Autobus GZO / PKS
Bus GZO
Autobus GZO
Bus GZO

Publiczne Gimnazjum
w Dwikozach

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2023
Gałkowice
Nowe Kichary
Gałkowice -Ocin

PKS Tarnobrzeg
PKS Tarnobrzeg
8
PKS Tarnobrzeg
2
Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Dwikozach
7

Szkoła Podstawowa im.
Wincentego Burka w
Gałkowicach

Wnioski:
1. Względem roku szkolnego 2016/2017 nastąpił spadek uczniów w stosunku do roku
2017/2018.
2. W ostatnim roku zmniejszyła się liczba dzieci objętych stypendiami szkolnymi.
3. Gmina systematycznie wspiera uczniów mających trudną sytuację materialną.
4. We wszystkich szkołach na terenie gminy istnieje potrzeba wsparcia ucznia zdolnego
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające, wyjazdy edukacyjne, warsztaty pozaszkolne
(np. wyjazdowe).
5. We wszystkich placówkach istnieje potrzeba wsparcia ucznia z trudnościami w nauce
w

tym

ucznia

z

niepełnosprawnościami
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4.3 Kadra oświatowa
Kadra oświaty to kluczowy element zasobów kapitału intelektualnego Gminy Dwikozy. To
jedna z grup, która będzie w istotnym stopniu decydowała o rozwoju Gminy. Nauczyciele z
terenu Gminy Dwikozy ciągle podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje, jednak nadal
istnieje duża potrzeba wsparcia ich w tym zakresie. Przede wszystkim należy przeszkolić
nauczycieli pod kontem wykorzystania w systemie edukacji technologii informacyjnokomunikacyjne. Należy również podnieść kompetencje w zakresie posługiwania się językami
obcymi.
Tabela 13 Stopień awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Dwikozy
Kwalifikacje nauczycieli

Placówka
Szkoła Podstawowa im.
Powstańców Styczniowych
w Dwikozach
Szkoła Podstawowa im.
Ziemi Sandomierskiej i
Publiczne Gimnazjum w
Słupczy
Szkoła Podstawowa im.
Stefana Żeromskiego w
Winiarach/ Niepubliczne
Przedszkole im. Stefana
Żeromskiego w Winiarach
Szkoła Podstawowa im.
Wincentego Burka w
Gałkowicach/Niepubliczne
Przedszkole "Tęczowa
Kraina" w Gałkowicach
Szkoła Podstawowa im.
Kornela Makuszyńskiego w
Gierlachowie/Niepubliczne
Przedszkole "Słoneczko w
Gierlachowie
Szkoła Podstawowa im.
Powstańców Styczniowych
"Puławiaków" w Górach
Wysokich
Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w
Mściowie/Niepubliczny
Punkt Przedszkolny przy
Szkole
Szkoła Podstawowa im.
Zawiszy Czarnego herbu
Sulima w Starym
Garbowie/Niepubliczne
Przedszkole "Jabłuszko"

Stopień awansu zawodowego

Stopień nauk.
doktora
Dyplom ukończ.
magistra z
Tytuł licencja z
kol.
przygotowaniem przygotowaniem nauczycielskiego,
pedagogicznym pedagogicznym
kol. jęz.

Stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

2

3

22

SP-3, G-3

SP-6, G-5

SP-6 G-4

SP-3
P- 2

SP-13
P- 1

27

SP-15, G-12

SP-1, G-2,

SP-1

SP-1

P-1

SP-17
P- 1

SP-3
P-2

SP-4

SP-3

SP- 7

SP- 17
P- 2

SP - 1

SP-5
P-1

SP - 3
P-1

SP - 8

1

8

SP-8
PP-2

SP-4
PP-3

9

SP-18
PP-5

P -1

SP-1
PP-1

SP13

SP-1
PP-1

P-1

SP-1
PP-1

SP-2

P- 2 SP-5

SP-5
PP-1

SP-7

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2023
Przedszkole Samorządowe w
Dwikozach z oddziałami
zamiejscowymi w Słupczy i
Szczytnikach
Publiczne Gimnazjum im.
Ziemi Dwikoskiej w
Dwikozach

13

2

27

6

9

2

25

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Dwikozach

Wnioski:
1. Należy wzmocnić umiejętności posługiwania się i wykorzystania w procesie
kształcenia technologii TIK.
2. Należy rozwijać/wzmacniać wśród nauczycieli umiejętności posługiwania się
językami obcymi.
3. Wspierać podejmowane przez nauczycieli innowacje pedagogiczne i ich udział w tym
zakresie.
4. Zachęcać do coraz szerszego udziału nauczycieli w projektach edukacyjnych.
5. Wspierać i wzmacniać współpracę z organizacjami pozarządowymi.
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4.4 Baza lokalowa
Przedszkola, szkoły i gimnazja posiadają zróżnicowaną ofertę edukacyjną. Gmina Dwikozy
dobrze dba o swoje placówki oświatowe. W miarę możliwości finansowych stopniowo je
modernizuje, remontuje i doposaża. Jak oceniają dyrektorzy placówek, stan bazy jest ogólnie
dobry, ale z uzyskanych informacji wynika, że potrzeby w tym zakresie są jeszcze bardzo
duże. Przedszkola, szkoły i gimnazja dysponują budynkami o różnym wieku, około 80%
budynków

użytkowanych

przez

placówki

oświatowe

to

budynki

wymagające

przeprowadzenia podstawowych prac modernizacyjnych. Poniższa tabela przedstawia dane na
temat stanu bazy lokalowej poszczególnych szkół.

Strona 45 z 84

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2023
Tabela 14: Stan bazy lokalowej – wybrane elementy

Wyszczególnienie

Szkoła
Podstawowa im.
Powstańców
Styczniowych
w Dwikozach

Szkoła
Podstawowa
im. Ziemi
Sandomierskiej
i Publiczne
Gimnazjum w
Słupczy

Szkoła
Podstawowa
im. Stefana
Żeromskiego
w Winiarach

Liczba sal
lekcyjnych

11

9

7

Wyposażenie sali
komputerowej

pracownia
komputerowa,
10 stanowisk z
dostępem do
Internetu

Wyposażenie sali
gimnastycznej

10
15 zestawów
komputerów
komputerowych stacjonarnych,
drukarka

wyposażenie
pełne, sprzęt do
drabinki do
ćwiczeń, 2
realizacji
kosze do gry
podstawy
Drabinki,
kosze,
w
programowej;
materace,
koszykówkę,
boiska pełnowymiarowe
skrzynia,
zaplecze
sportowe z
do piłki ręcznej,
kozioł,
piłki siatkowej, ławeczki, siatki, wyposażeniem
piłki do gier
(piłki, worki,
piłki
zespołowych
ślimaki,
koszykowej;
zaplecze
szczudła,
sanitarne z
kozioł itp.)
szatniami

Szkoła
Szkoła
Szkoła
Podstawowa
Przedszkole
Podstawowa
Podstawowa
Niepubliczne
Szkoła
Niepubliczne
im. Jana Pawła
Niepubliczne Samorządowe
im.
im. Zawiszy
Przedszkole
Szkoła Podstawowa Podstawowa im. Przedszkole
II w
Przedszkole w Dwikozach z
Powstańców
Czarnego
im. Stefana im. Wincentego Burka
Kornela
"Słoneczko
Mściowie/
"Jabłuszko"
oddziałami
Styczniowych
herbu
Żeromskiego
w Gałkowicach
Makuszyńskiego
w
Niepubliczny
w Starym
zamiejscowymi
"Puławiaków"
Sulima w
w Winiarach
w Gierlachowie Gierlachowie
Punkt
Grabowie
w Słupczy i
w Górach
Starym
Przedszkolny
Szczytnikach
Wysokich
Garbowie
przy Szkole

Publiczne
Gimnazjum
im. Ziemi
Dwikoskiej
w
Dwikozach

2

8

7

2

7

7

6

2

7

18

-

10 stanowisk
komputerowych
tablica multimedialna,
drukarka
wielofunkcyjna

16 komputerów,
2 laptopy,
drukarka, ekran
multimedialny

-

dobre

12 stanowisk komputery
stacjonarne

12
stanowisk

-

brak

Komputery
(stare)

dobre

sztuczna
ścianka
wspinaczkowa
wraz ze
sprzętem
asekuracyjnym
do wspinaczki,
kozioł
gimnastyczny
z odskocznią i
dwoma
materacami,
14 stepów do
aerobiku i 14
kompletów 1,5
kg hantli, po
cztery piłki do
każdej gry
zespołowej,
zestaw do
unihokeja

brak

sprzęt do gry
w piłkę
nożną,
ręczną,
siatkową,
koszykówkę,
skrzynia,
stoły do
tenisa,
zestaw do
gimnastyki
korekcyjnej,
zestaw do
skoku w
zważ,
materace

-

standardowe

-

-

-

-
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Sala
multimedialna

Projektory,
5 tablic
tablice
interaktywnych
multimedialne,
rozmieszczonych
podłogi
w 5 salach
interaktywne

1 rzutnik,
tablica
interaktywna,
laptop,
nagłośnienie

1 rzutnik,
tablica
interaktywna,
laptop

-

0

1

3

-

4

-

brak

3 sale
lekcyjne
wyposażone
w tablice
interaktywne
(w tym 2
własność
fundacji)

Stołówka

-

1

-

-

1

połączona ze
świetlicą

-

brak

1

1

-

2

1 (kuchnia w
przedszkolu)

Biblioteka

1

1

5 070
woluminów

-

3459 woluminów 2
pomieszczenia

1

-

1

1

1

-

brak

1

Sala
gimnastyczna

1

1

1

1

1
(niepełnowymiarowa)

-

-

1

1

brak

-

brak

1 duża, 1
mała

Boisko/Plac
zabaw

-

1

2 boiska
nieutwardzone

-

1 trawiaste
(niepełnowymiarowe),
plac zabaw

Małe
wielofunkcyjne

-

1

1

1

-

plac zabaw dla
dzieci

trawiaste
(stadion
Sparty),
Orlik

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Dwikozach
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Charakterystyka bazy poszczególnych szkół
Stan bazy dydaktycznej szkół, gimnazjum oraz przedszkoli na terenie gminy należy określić
jako dobry. Aby uczniowie szkół, przedszkoli i gimnazjum z terenu Gminy Dwikozy mieli
zapewniony równy start istnieje potrzeba ciągłego doposażenia oraz unowocześnienia bazy
dydaktycznej. Poniżej przedstawiamy potrzeby z jakimi borykają się placówki na terenie
Gminy Dwikozy.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Dwikozach
Elementy budynku znajdują się w należytym stanie technicznym, jednakże zapewnienie jego
pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania bieżącej naprawy i konserwacji.
Zakres robót remontowych:
1. Wykonać remont kominów nad dachem w części szkolnej i mieszkalnej budynku.
2. Wykonać remont konstrukcji drewnianej i pokrycia dachu części mieszkalnej
budynku.
3. Wykonać wymianę starej drewnianej stolarki okiennej w części mieszkalnej budynku.
4. Wykonać modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły i domu
nauczyciela wraz z kotłownią (wymiana pieców gazowych).
5. Wykonać odnowienie elewacji budynku.
6. Wykonać podwyższenia balustrad schodowych do wysokości odpowiadającej
aktualnej normie.
Placówka wymaga również doposażenia w sprzęt komputerowy do pracowni
komputerowej, zakup 5 tablic interaktywnych oraz zakup pracowni językowej.

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Sandomierskiej i Publiczne Gimnazjum w Słupczy
Stan budynku jest w stanie ogólnym dobrym. Remontu wymaga stołówka i kuchnia szkolna
(wymiana stolików i krzeseł)

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Winiarach/ Niepubliczne Przedszkole
im. Stefana Żeromskiego w Winiarach
Placówka wymaga:
• rozbudowy przedszkola (wykonanie oddzielnego wejścia, zaadaptowanie pomieszczeń
na szatnie oraz toaletę),
• boiska szkolne wymagają modernizacji
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• wymiana CO – kaloryfery
• remont łazienek; instalacja ciepłej wody
• malowanie sal lekcyjnych
• modernizacja placu zabaw
• wykonanie elewacji budynku
• remont kanalizacji
• remont ogrodzenia placu szkolnego
• remont kuchni – płytki
Szkoła wymaga

zakupu projektora, tablicy interaktywnej, laptopa, wyposażenia

klasopracowni fizycznej i chemicznej, komputery nowej generacji, oraz mebli do biblioteki
szkolnej. Doposażyć należy również sale lekcyjne w nowe ławki, krzesła, meble sprzęt
sportowy (przenośnie bramki do gry w piłkę nożną), kserokopiarka , pomoce dydaktyczne
Natomiast Przedszkole wymaga doposażenia sal dla dzieci w zabawki i pomoce dydaktyczne,
gry, układanki itp.

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Burka w Gałkowicach/Niepubliczne Przedszkole
"Tęczowa Kraina" w Gałkowicach
Placówka wymaga przeprowadzenia następujących prac:
• wymiana rynien na dachu budynku szkolnego,
• naprawa kominów na dachu budynku szkolnego, założenie siatek ochronnych,
• docieplenie budynku szkolnego, nowa elewacja budynku,
• zabezpieczenie ściany kotłowni,
• wymiana chodników wokół budynku szkolnego i sali gimnastycznej,
• wymiana centralnego ogrzewania,
• wykonanie zewnętrznej izolacji ścian piwnicznych;
• wymiana instalacji centralnego ogrzewania;
• uzupełnić miejscowe braki opaski odbojowej;
• wykonać brakujące balustrady schodowe w części mieszkalnej budynku;
• pomalować korytarz budynku szkolnego.
Oprócz powyższych prac remontowych obiekt wymaga również doposażenia w lektury,
tablice interaktywne, sprzęt komputerowy, rzutnik , pomoce dydaktyczne, sportowe oraz
meble m.in. do stołówki.
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Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gierlachowie /Niepubliczne
Przedszkole "Słoneczko w Gierlachowie
Szkoła Podstawowa w Gierlachowie wymaga w najbliższym czasie remontu:
• wymiana grzejników centralnego ogrzewania,
• wymiana podłóg,
• malowanie sal lekcyjnych,
• wymiana instalacji elektrycznej,
• wymiana zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo),
• wykonanie drenażu opaskowego szkoły (zalewane są piwnice i kotłownia),
• naprawa i remont wentylacji w salach dydaktycznych (montaż nawiewników,
anemostatów wyciągowych),
• modernizacja boiska sportowego – trawiastego, remont ogrodzenia,
• modernizacja stołówki.
Placówka wymaga również zakupu nowego sprzętu komputerowego, tablicy multimedialnej,
programów komputerowych. Doposażenia wymagają również pracownie przedmiotowe
(fizyczna, chemiczna, geograficzna, językowe. Obecne pomoce dydaktyczne są już mocno
wyeksploatowane. Doposażenia wymaga również plac zabaw.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściowie/Niepubliczny Punkt Przedszkolny
przy Szkole
Do najpilniejszych prac remontowo-budowalnych w najbliższym czasie należy:
•

Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o poj. do 10 m3 z
przyłączem kanalizacji sanitarnej.

•

Renowacja schodów wejściowych do budynku szkoły, wykonanie dachu nad
schodami, przystosowanie wejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

•

Doprowadzenie do należytego stanu sanitarno – technicznego ścian i podłóg w sali
lekcyjnej (nr 5).

•

Wykonać nawierzchnię na placu zabaw.

•

Wykonać remont lub rozbiórkę nieużytkowane budynki starych ubikacji.

•

Wykonać połączenie rynny z rurą spustową w narożu sali gimnastycznej.

•

Wykonać remont pokrycia dachowego sali gimnastycznej wraz z zapleczem.
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•

Wykonać prace remontowo – budowlane w budynku szkoły w celu przekształcenia
punktu przedszkolnego w przedszkole.

•

naprawa zapadniętej kostki brukowej opaski odbojowej budynku,

•

naprawa/uzupełnienie/wymiana ogrodzenia działki szkolnej.

•

Remont łazienek

Placówka wymaga również doposażenia m.in. w sprzęt sportowy tj. skrzynia gimnastyczna,
mini bramki, ławeczki gimnastyczne, tablice z obręczaki do koszykówki, nowe piłki,
materace gimnastyczne itp. Wyposażenie zwłaszcza sportowo – ruchowe jest niezbędne ze
względu na coraz częściej występującą u dzieci otyłości oraz wady postawy. Zachęcenie
dziecka w tak młodym wieku do aktywności fizycznej może w przyszłości przynieść wiele
korzyści m.in. zdrowotnych.

Szkoła

Podstawowa

im.

Zawiszy

Czarnego

herbu

Sulima

w

Starym

Garbowie/Niepubliczne Przedszkole "Jabłuszko"
Do najważniejszych potrzeb remontowych placówki należy wymienić:
• podłogi w klasach,
• malowanie sal, lekcyjnych i korytarzy,
• budowa pomieszczenia gospodarczego,
• remont stołówki/kuchni,
• remont pokoju nauczycielskiego.
• rozbudowa budynku szkoły o dodatkowe sale lekcyjne
• budowa sali gimnastycznej
• wymiana sprzętu na placu zabaw
• wykonanie zadaszenia nad boiskiem
W najbliższym czasie istnieje potrzeba wymiany wyposażenia kuchni. Szkoła posiada stary
sprzęt komputerowy, który wymaga natychmiastowego odnowienia. Nowoczesny sprzęt
multimedialny, komputerowy jest niezbędny. Komputery w szkole przydają się nie tylko na
lekcjach informatyki. Przydają się one również poza zajęciami. Dzięki komputerom można
zorganizować ciekawe lekcje z zastosowaniem nauczania przez Internet. Należy również
doposażyć sale lekcyjne głównie chemiczną.
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Przedszkole Samorządowe w Dwikozach z oddziałami zamiejscowymi w Słupczy
i Szczytnikach
Przedszkole w Dwikozach wymaga wymiany rynien, wyłożenia kostką brukową miejsca na
zapleczu przedszkola pomiędzy Przedszkolem a salą gimnastyczną Gimnazjum.
Przedszkole w Słupczy wymaga wymiany ogrodzenia, remontu łazienek.
Należy doposażyć sale zajęć w komputery, tablice interaktywne, rzutniki, odtwarzacze CD
telewizory. Należy wprowadzić system zabezpieczający drzwi wejściowe i obsługujący epłatności elektroniczne za przedszkole. „Elektroniczny przedszkolak”. Doposażenie placu
zabaw: aktywne ścianki, przeplotnie, tor przeszkód, stacje sprawnościowe, zabawki
sensoryczne, huśtawki wagowe, altanka dla dzieci, tablice kredowe, bezpieczna nawierzchnia
piankowa.

Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach
Najpilniejsze prace remontowo-budowalnych w palcówce to:
− wymiany orynnowania na zespole administracyjno-kulturalnym i zespole dzieci
młodszych,
− wymiana drzwi wejściowych – 2 szt. i balkonowych ewakuacyjnych – 1 szt.,
− wymiana kotłów CO, (rozważenie możliwości montażu solarów),
− naprawa podłogi i wymiana linoleum w pokoju nauczycielskim,
− malowanie pomieszczeń: kotłownia + 3 sąsiadujące pomieszczenia i łazienka, sekretariat,
gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, sala lekcyjna 20, szatnie uczniowskie i dolny hol
obok szatni,
− remont schodów ewakuacyjnych (zmiana nawierzchni trepów),
− remont schodów ewakuacyjnych prowadzących do szatni,
− modernizacja prysznicy w zespole sportowym,
− wykonanie nawierzchni dziedzińca od strony południowej,
− remont nawierzchni dróg dojazdowych do gimnazjum i przedszkola,
− malowanie ogrodzenia gimnazjum i przedszkola.
W szkole należy wymienić sprzęt komputerowy, który umożliwi prowadzenie zajęć w sposób
ciekawy i różnorodny m.in. komputery, tablice interaktywne, kserokopiarki. Placówka
wymaga również zakupu wyposażenia do siłowni, rolety, linoleum do Sali gimnastycznej
oraz monitoring wizyjny.
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Gmina systematycznie zyskuje środki z różnych projektów. Poniżej wykaz projektów
dotyczących edukacji zrealizowanych na terenie Gminy Dwikozy na przestrzeni kilku
ostatnich lat.
Tabela 15: Wykaz projektów realizowanych na terenie gminy głównie
z obszaru edukacji
Beneficjent/ Nazwa
projektu

Gmina
Dwikozy/Budowa Hali
Sportowej

Wartość
Najważniejsze osiągnięte rezultaty
projektów
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych
w Dwikozach
2007 – 2009
Budowa Hali Sportowej.

Okres realizacji

Gmina
Dwikozy/Podróże
historyczno –
kulturowe w czasie i
przestrzeni
Gmina
Dwikozy/Razem
spędzamy wolny czas
ucząc się i bawiąc się

09.10. 2007 –
09.11.2007

8 203,41 zł

Dofinansowano wycieczki edukacyjne, wzbogacenie wiedzy
o miejsca kulturowo - historyczne

15.10.2008 –
10.12.2008

9 700,00 zł

Rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań twórczych,
rozwinięcie pomysłowości i oryginalności uczniów podczas
wykonywanych prac, udoskonalenie sprawności manualnej,
wystawy prac plastycznych, dekoracje sal lekcyjnych,
gazetki szkolne

Gmina
Dwikozy/Równe szanse

01.10.2008 –
10.12.2008

9 413,00 zł

Zintegrowanie społeczności uczniowskiej, kształcenie
umiejętności życiowych, zajęcia rekreacyjno – sportowe,
kurs pierwszej pomocy

Gmina
Dwikozy/Świętokrzyski
Program Wspierania
Edukacji na Obszarach
Wiejskich
Radosna szkoła

10.2010

29 777,24 zł

Szkoła otrzymała zestaw 20 uczniowskich z 1 komputerem
nauczycielskim oraz szafę mobilną.

2011

6 000,00 zł

Zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw w
szkole, przygotowano salę o pow.60 m2(m.in. pomalowano
ściany, założono rolety przeciwsłoneczne

Gmina Dwikozy/W
trosce o udany start

01.08.2013 –
30.06.2014

30 000,00 zł

Przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, które
pozwoliły na rozwój talentów u uczniów zdolnych i
wyrównanie szans u uczniów słabszych.

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Sandomierskiej i Publiczne Gimnazjum w Słupczy
POMOCE
2011/2012
DYDAKTYCZNE DO
MIEJSC ZABAW W
SZKOLE Program
Rządowy
Wyrównywanie szans
Rok
edukacyjnych uczniów szkolny2013/2014
z grup o utrudnionym
dostępie do Edukacji
9.1.2
„Uczeń z charakterem”
POKL
„”Na tropie
malowniczych szlaków

6 000

Powstanie kącików tematycznych w klasach 1-3
wykorzystywanych na zajęciach

30 000

Projekt pozwolił uczniom rozwijać zainteresowania,
zwiększył ich szanse na rozwój i podniósł umiejętności
uczniów. Podniósł jakość pomocy udzielanej przez szkołę
rodzicom na pierwszym etapie edukacyjnym.

2014/2015

41 092,56

2014/15

55.000

Rozwinięcie kompetencji kluczowych i ukierunkowanie
zainteresowań uczniów mających trudności w nauce.
Poprawa życia mieszkańców regionu w oparciu o zasoby
przyrodnicze i kulturowe , wzrost aktywności mieszkańców
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w Słupczy ”Projekt z
funduszy szwajcarskich
„Uczeń z pasją” POKL

i rozwój infrastruktury turystycznej
2015/2016

41344,79

Rozwinięcie kompetencji kluczowych i ukierunkowanie
zainteresowań uczniów zdolnych.

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Winiarach/ Niepubliczne Przedszkole im. Stefana Żeromskiego w
Winiarach
Indywidualizacja
01.09.2013 r. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów mających
procesu nauczania i
30.06.2014 r.
trudności w czytaniu i pisaniu oraz trudności matematyczne
wychowania uczniów
30 000,00 zł
klas I-III Szkoły
Podstawowej im.
Stefana Żeromskiego w
Winiarach
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Burka w Gałkowicach/Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w
Gałkowicach
Stowarzyszenie
01.02.20139167.60
Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów,
Przyjaciół Szkoły im.
30.06.203
zagospodarowanie czasu wolnego, współpraca ze
Wincentego Burka w
środowiskiem lokalnych, doposażenie bazy dydaktycznej
Gałkowicach k.
Sandomierza
„Tworzę więc jestem –
pozalekcyjne warsztaty
edukacyjne rozwijające
zdolności artystyczne
dla dzieci i młodzieży.”
Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły im.
Wincentego Burka w
Gałkowicach k.
Sandomierza
„ Bawię się i uczę to
podstawa mojego
szkolnego sukcesu.
Indywidualizacja
procesu nauczania i
wychowania uczniów
kl. I –III. Rozwijanie
zainteresowania
uczniów uzdolnionych
w zakresie nauk
przyrodniczo –
matematycznych.
Zajęcia dla uczniów
mających trudowi w
czytaniu i pisaniu.”
Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły im.
Wincentego Burka w
Gałkowicach k.
Sandomierza

01.08.201330.06.2014

30.000 zł

Wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień matematyczno – przyrodniczych,
zagospodarowanie czasu wolnego, doposażenie bazy
dydaktycznej.

01.09.201430.06.2015

41.300 zł

Integracja społeczności lokalnej, kultywowanie tradycji
lokalnej- powstanie księgi kucharskiej z przepisami
lokalnych potraw, ścieżka questingowej, ścieżki rowerowej,
doposażenie bazy dydaktycznej.

„Apetyt na
Świętokrzyskie
kultywowanie
lokalnych tradycji
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budowa produktów
turystycznych małych”
wiejskich
społecznościach
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gierlachowie/Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko w
Gierlachowie
Stowarzyszenie
Przyjaciół Przedszkola i
Szkoły w Gierlachowie
- Vademecum
nauczania w klasach
początkujących

01.08.201330.06.2014

30.000,00

Dzięki realizacji projektu dzieci rozwinęły zdolności
matematyczno-przyrodnicze, artystyczne i polonistyczne.

Stowarzyszenie
Przyjaciół Przedszkola i
Szkoły w Gierlachowie
- Popularyzacja i
upowszechnienie
kultury fizycznej w
miejscowości
Gierlachów

01.01.201331.12.2013

7000

Dzięki realizacji projektu wyrobiono wśród dzieci nawyk
kulturalnej zabawy, rozrywki sportu. Rozwinięto dyscypliny
sportowe uprawiane w szkołach podstawowych.
Zintegrowano młodzież szkolną i międzyszkolną oraz
promowano zdrowy styl życia oraz aktywne i bezpieczne
spędzenie wolnego czasu.

Gmina Dwikozy Stowarzyszenie
Przyjaciół Przedszkola i
Szkoły w Gierlachowie
Organizacja imprezy
kulturowej- jubileuszu
50-cio lecia Szkoły
Podstawowej im. K.
Makuszyńskiego w
Gierlachowie.

Styczeń –
grudzień 2014 r.

10.000,00

Upowszechnienie historii szkolnictwa w Gierlachowie w
latach 1964-2014.Wydanie kalendarza oraz nakręcenie
filmu.

Gmina Dwikozy Stowarzyszenie
Przyjaciół Przedszkola i
Szkoły w Gierlachowie
Gmina Dwikozy w
partnerstwie ze
środowiskiem

Styczeń –
grudzień 2013 r.

Folder historyczno-pamiątkowy, prezentacja multimedialna,
tablica historyczno-pamiątkowa wmurowana w mury
szkoły.
700

Gmina Dwikozy w
partnerstwie ze
środowiskiem

Poszerzenie wiedzy przyrodniczej oraz związanej z ochroną
środowiska.

Doposażenie biblioteki szkolnej w 56 nowych pozycji
książkowych.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych "Puławiaków" w Górach Wysokich
„Uczeń z charakterem”

2014/2015

50.000,00

„Uczymy się dla
siebie”

2014/2015

50.000,00

Rozwijanie indywidualnych zainteresowań,, rozwijanie
kreatywności
Podwyższenie wyników nauczania z przedmiotów
matematycznych i humanistycznych

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściowie/ Niepubliczny Punkt Przedszkolny przy Szkole
Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich
"Promocja zdrowego
stylu życia poprzez
sport i racjonalne
odżywianie"

2012

9.000 zł

Zajęcia dodatkowe nordic walking dla dorosłych, zakup
laptopa, 10 kompletów kijków do nordic walking
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Starostwo Powiatowe
Sandomierz "Piłka
nożna doskonal i
rozwijaj swoją pasję"

2012

1.500 zł

Zajęcia dodatkowe z piłki nożnej dla dzieci, zakup sprzętu
sportowego .

Świętokrzyskie Biuro
Rozwoju Regionalnego
„Szkoła przyjazna
dzieciom”
Ośrodek Promowania
Przedsiębiorczości
Sandomierz "Szkolny
plac zabaw"
Ośrodek Promowania
Przedsiębiorczości
Sandomierz
"Wspinaczka sport
ekstremalny łączący
pokolenia".
Ośrodek Promowania
Przedsiębiorczości w
Sandomierzu
Spółdzielnia Socjalna
"Dziecięcy świat" .

2012

20.000 zł

Zajęcia specjalistyczne dla dzieci z naszej szkoły, zakup
pomocy dydaktycznych.

2013

4.500 zł

Budowa szkolnego placu zabaw, zakup urządzeń do
wyposażenia placu zabaw.

2014

4.200 zł

Budowa sztucznej ścianki wspinaczkowej, zakup sprzętu do
wspinaczki, zorganizowanie zajęć dodatkowych z
wspinaczki

2014

100.000 zł

Budowa żłobka dla dzieci, zakup wyposażenia dla żłobka.

Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego herbu Sulima w Starym Garbowie/Niepubliczne Przedszkole
"Jabłuszko"
SP Stary Garbów ,,W
2013-2014 r.
30 000
Zmniejszenie różnic w poziomie wiedzy uczniów,
trosce o lepszy start”
wspieranie uczniów zdolnych
SP Stary Garbów
,,Patrioci jutra”

2015

7000

propagowanie wśród młodego pokolenia wartości
patriotycznych

SP Stary
2013
2000
Zachęcenie do wysiłku fizycznego
Garbów,,Nurkujemy po
uśmiech”
Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego herbu Sulima w Starym Garbowie/Niepubliczne Przedszkole
"Jabłuszko"
Publiczne Gimnazjum
Rok szkolny
Ok. 130000
Poszerzenie horyzontów i rozwój zainteresowań uczniów.
w Dwikozach „Pasje
2013/14
zł
zaklęte w nauce”

Publiczne Gimnazjum
w Dwikozach „Gramy
w radę, damy radę”

01.09.2013 –
01.06.2014

-

Zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania
samorządów gminnych i przygotowanie do pracy w radach
gmin

Publiczne Gimnazjum
w Dwikozach „Wisła
jakiej nie znamy”

Rok szkolny
2013/2014

-

Zdobycie umiejętności pozyskiwania informacji
historycznych i fotografiki.

Publiczne Gimnazjum
w Dwikozach
„Aktywna Młodzież
szansą dla regionu”

Rok szkolny
2013/2014

-

Zdobycie umiejętności prowadzenia Internetowego Serwisu
Informacyjnego.
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Publiczne Gimnazjum
w Dwikozach „Rozwój
zainteresowań kluczem
do sukcesu”
Publiczne Gimnazjum
w Dwikozach
„Czarnnna maaagia”

Publiczne Gimnazjum
w Dwikozach
„Fascynacje zaklęte w
nauce i biznesie”

Rok szkolny
2012/2013

01.05.2012. –
31.10.2012

Ok. 120000
zł

Rozwój kompetencji kluczowych i ukierunkowanie
zainteresowań uczniów poprzez udział w zajęciach
dodatkowych i pozaszkolnych. Zdobycie umiejętności nauki
na nartach w ramach obozu sportowego.
Ok. 10000 zł
Rozbudzenie zainteresowań edukacją przyrodniczą w
powiązaniu z językiem angielskim wśród uczniów
gimnazjum i dzieci z Przedszkola Samorządowego w
Dwikozach i Przedszkola Językowego „Jaś i Małgosia” w
Sandomierzu.

Rok szkolny
2008/2009

Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów
przyrodniczych i ekonomicznych.

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 Dwikozy należy dokonać prac
remontowych/modernizacyjnych.
3. Sprzęt komputerowy oraz multimedialny znajdujący się w placówkach jest stary
i należy go niezwłocznie wymienić.
4. Sprzęt sportowy w szkołach na terenie gminy jest wyeksploatowany i należy go
wymienić.
5. Pomoce dydaktyczne w szkołach wymagają wymiany/uzupełnienia.
6. Niektóre z placówek z terenu gminy wymagają budowy/modernizacji boisk.

Strona 57 z 84

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2023

4.5 Efektywność nauczania
Jednym ze wskaźników efektywności nauczania są wyniki egzaminów zewnętrznych. W
tabelach poniżej zamieszczone są średnie wyniki egzaminów zewnętrznych uczniów z Gminy
Dwikozy.
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. W poniższej tabelce widnieją wyniki z języka polskiego,
matematyki oraz języka angielskiego.

L.p.

Tabela 16: Wyniki szkół podstawowych z tereny Gminy Dwikozy ze sprawdzianu
przeprowadzonego w roku 2016
język
Część 1
matematyka
język angielski
polski
Szkoła
Liczba
liczba
wynik
wynik% wynik% wynik%
zadających
zdających
w%

1

Szkoła Podstawowa im.
Wincentego Burka w
Gałkowicach

6

67,9

79,2

56,7

6

86,3

2

Szkoła Podstawowa im.
Ziemi Sandomierskiej

12

70,8

72,9

68,8

12

83,3

3

Szkoła Podstawowa w
Górach Wysokich

7

58,2

72,9

43,6

7

65,7

8

59,1

65,6

52,5

8

69,7

17

52,8

65,3

40,3

17

65,0

11

61,6

70,5

52,7

11

61,4

11

68,2

74,1

62,3

11

74,5

12

60,0

70,8

49,2

12

70,6

4

5

6

7

8

Szkoła Podstawowa im.
Stefana Żeromskiego w
Winiarach
Szkoła Podstawowa im.
Powstańców
Styczniowych w
Dwikozach
Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w
Mściowie
Szkoła Podstawowa im.
Zawiszy Czarnego herbu
Sulima w Starym
Garbowie
Szkoła Podstawowa
im.Kornela
Makuszyńskiego w
Gierlachowie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi
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W związku z reformą edukacji decyzją MEN sprawdzian dla 6-klasistów został zlikwidowany
od roku szkolnego 2016/2017.

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.
Egzamin gimnazjalny w 2017 roku, podobnie jak w latach ubiegłych składał się z trzech
części. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka
polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej –
odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii,
fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestawy zadań z języka
obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym
i rozszerzonym.

Publiczne
Gimnazjum im.
Ziemi Dwikoskiej
w Dwikozach

Język polski
Historia
i WOS
Matematyka
Przedmioty przyrodnicze
Język angielski PP

Bardzo wysokie

13

13

13

9

6

5

4

4
4
2

4
9
4

12
13
7

17
7
22

7
13
11

14
11
13

10
9
6

3
6

2
1

Najwyższe

8

Wysokie

2

Średnie

2

Niżej średnie

1

Niskie

Bardzo niskie

Egzamin

Najniższe
Szkoła

Wyżej średnie

Tabela 17: Rozkłady wyników szkół z egzaminu gimnazjalnego 2017

3
4
5
6
7
8
9
Rozkład krajowy wyników
4% 7% 12% 17% 20% 17% 12% 7% 4%
Liczba uczniów w szkole według wyników
Niskie
Średnie
Wysokie
2
11
6
19
6
14
9
3
3

2
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Język angielski PR
Język niemiecki PP
Język niemiecki PR

2
0
0

6
3
0

14
0
0

14
0
0

15
1
0

8
0
0

4
1
0

4
0
0

0
1
1

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

Na egzaminie z języka polskiego uczniowie rozwiązywali zadania zamknięte i
otwarte. Problemem dla gimnazjalistów było umiejętne wykorzystanie przywołanych
przykładów literackich. Uczniowie w sposób opisywali dane działania. Z analizy prac
egzaminacyjnych wynika,

że uczniowie nie otrzymywali

maksymalnej

punktacji

za

realizację treści ze względu na brak wnikliwości w prezentowanej argumentacji. W wielu
pracach pojawiało się zachwianie logicznej spójności polegające na nieumiejętności
podporządkowania argumentacji zaprezentowanej tezie.
W praktyce szkolnej warto więc:
−

doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem

−

ćwiczyć umiejętność tworzenia własnych wypowiedzi

−

zwracać uwagę na rolę wypowiedzi argumentacyjnej jako podstawowej formy
wyrażania własnych opinii

−

ćwiczyć umiejętność budowania argumentu,

−

doskonalić sprawność językową i umiejętność trafnego wyboru środków językowych

−

wypracować u uczniów nawyk starannego redagowania własnych wypowiedzi.

(Opracowanie: Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2017 r. OKE
Łódź. Województwo świętokrzyskie)

Szkoła

Egzamin

Kraju

Województwie

W szkole

Powiecie

Gminie

Tabela 18: Wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku

Publiczne
Gimnazjum
im. Ziemi
Dwikoskiej
w Dwikozach

Liczba Wyniki egzaminów w %
zdających punktów
Język polski

73

67

67

66

69

69

Historia i WOS

73

56

56

56

58

59

Matematyka

73

44

44

41

45

47
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Przedmioty przyrodnicze

73

49

49

49

52

52

Język angielski PP

67

60

60

63

66

67

Język angielski PR

67

39

39

43

46

49

Język niemiecki PP

6

52

52

44

54

54

Język niemiecki PR

1

100

100

59

43

41

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

Dane przedstawione powyżej wskazują iż uczniowie z terenu gminy mają trudności
przede wszystkim z językami obcymi. Potwierdzają to wyniki z egzaminów gimnazjalnych,
gdzie uczniowie uzyskali niższe wyniki niż średnia dla województwa oraz kraju.
Zdecydowanie lepiej kształtują się natomiast wyniki z języka polskiego, matematyki czy
historii i WOSu.
Historia:
kształcić umiejętność historyczną nie tylko w oparciu o treści związane z historią
polityczną i gospodarczą, ale także historią kultury,
ćwiczyć umiejętność chronologii historycznej i umiejscowienia wydarzeń w epokach
historycznych,
pracować ze źródłami ikonograficznymi.
Matematyka:
kształtować wyobraźnię przestrzenną poprzez wykonywanie różnorodnych modeli brył,
budowanie figur przestrzennych, identyfikowanie kształtu brył na podstawie ich siatek,
rozwiązywać zadania na uzasadnienie i argumentację,
rozwiązywać zadania, w których problem jest zdefiniowany w nietypowy sposób.
Język angielski:
zwracać uwagę na konieczność uważnego czytania poleceń, zwłaszcza w zadaniach
sprawdzających znajomość środków językowych,
zwracać uwagę w wypowiedziach pisemnych na precyzyjny dobór słownictwa i struktur
gramatycznych,
zwracać uwagę na zwroty charakterystyczne dla danego tematu, na odmienność sposobu
ich funkcjonowania w języku polskim oraz w języku obcym.
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Przyroda:
należy rozwiązywać zadania z bogatą i urozmaiconą szatą graficzną, tak aby wdrażać
uczniów do posługiwania się nabytą wiedzą i umiejętnościami,
położyć nacisk na wykorzystywanie tekstów popularno – naukowych, informacji z prasy
czy Internetu, które będą stawiać uczniów w nowych sytuacjach zadaniowych,
wdrażać uczniów do samodzielnego wykonywania doświadczeń biologicznych,
chemicznych, fizycznych, pomiarów geograficznych wymagających logicznego myślenia.
Warto zaznaczyć, że Publiczne Gimnazjum w Dwikozach należy do Salonu Kreatywnych
Szkół

i

Placówek

skupiającego

najlepsze

placówki

oświatowe

z

województwa

świętokrzyskiego.
Wnioski
1. Uczniowie na wszystkich szczeblach edukacji gorzej radzą sobie z językami obcymi.
2. Istnieje potrzeba organizacji dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów
słabszych.
3. Istnieje potrzeba organizacji zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych.
4. Istnieje potrzeba wdrożenia technologii TIK do procesu nauczania.
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4.6 Analiza demograficzna
W gminie Dwikozy od 2014 odnotowuje się spadek liczby ludności. W 2017 roku gminę
zamieszkiwało 8859 osób tj. 74 mniej niż w roku 2014.
Wykres 3: Liczba ludności w Gminie Dwikozy w latach 2014-2017

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

Niepokojącym zjawiskiem jest występujący od kilku lat ujemny przyrost naturalny.
Największą część społeczeństwa gminy 65,18% stanowi ludność w wieku produkcyjnym tj.
w wieku zdolności do pracy. Wiek emerytalny osiągnęło 22,8% mieszkańców gminy. Z roku
na rok maleje liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w roku 2017 było zaledwie to
12,24% ogółu ludności, co świadczy o starzejącym się społeczeństwie. Poniższy wykres oraz
tabela obrazują strukturę ludności Gminy Dwikozy w latach 2014-2017.

Tabela 19 Struktura Ludności w Gminie Dwikozy w latach 2014-2017
2014
2015
2016
2017
Ogółem
8 933
8 893
8 879
8 859
Kobiet
4 542
4 524
4 507
4 495
Mężczyzn
4 391
4 369
4 372
4 364
65
Urodzenia
76
74
80
109
Zgony
100
98
98
Przyrost naturalny
-24
-24
-18
-44
W wieku
przedprodukcyjnym
1 157
1 136
1 149
1 129
W wieku produkcyjnym
5 955
5 906
5 813
5 774
Kobiet
2 710
2 682
2 624
2 611
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Mężczyzn
W wieku poprodukcyjnym
Kobiet
Mężczyzn

3 245
1 821
1 283
538

3 224
1 851
1 300
551

3 189
1 917
1 340
577

3 163
1 956
1 350
606

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

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 2014-2017 na terenie Gminy
Dwikozy.
Tabela 20: Zmiany wskaźnika obciążenia demograficznego w latach 2014-2017

GMINA DWIKOZY

2014

2015

2016

2017

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na
100 osób w wieku produkcyjnym

56,7

57,3

59,0

60,3

Ludność w wieku poprodukcyjnym na
100 osób w wieku przedprodukcyjnym

129,1

133,3

139,0

142,0

Ludność w wieku poprodukcyjnym na
100 osób w wieku produkcyjnym

31,9

32,7

34,3

35,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Na koniec 2017 r. w Gminie Dwikozy wskaźnik obciążenia demograficznego osiągnął
wartość 35,4 i był wyższy w porównaniu ze wskaźnikiem dla Polski który wynosił 34,0.
Świadczy to o tym, że społeczeństwo Gminy Dwikozy szybciej się starzeje.
Wnioski:
1. Społeczeństwo gminy starzeje się.
2. Co rocznie spada liczba mieszkańców Gminy Dwikozy.
3. Największą część społeczeństwa gminy stanowi ludność w wieku produkcyjnym.
4. Od kilku lat notuje się ujemny przyrost naturalny
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4.7 Finansowanie oświaty
Edukacja stanowi najistotniejszą pozycję wydatków Gminy Dwikozy.
Zadanie finansowania zadań oświatowych wynika z dwóch ustaw: Ustawy o Systemie
Oświaty i Karty Nauczyciela, które nakładają obowiązek zagwarantowania w dochodach
jednostek samorządu terytorialnego środków niezbędnych na realizację zadań oświatowych,
w tym na wynagrodzenie nauczycieli oraz utrzymanie placówek oświatowych. W Gminie
Dwikozy, podobnie jak i w innych gminach, subwencja ta niestety nie wystarcza na pokrycie
wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych.
W ostatnich latach następował stały wzrost nakładów na zadania związane z kształceniem
i wychowaniem uczniów. Wydatki na oświatę wzrosły od roku 2014 o -2 530 704,40 zł.
W 2017 roku wydatki bieżące na edukację wynosiły 11 123 801,49 zł w tym subwencja i
dotacje wynosiły 8 347 783,69 zł. Oznacza to iż Gmina w 2017 roku musiała pokryć z
środków własnych pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy.
Była to kwota 2 776 17,80 zł.

Tabela 21: Wydatki przeznaczone na oświatę w latach 2014 – 2018

Lata

Wydatki bieżące
ogółem na
edukację

Wynagrodzenia
i pochodne

Subwencje i
dotacje

Kwota, którą Gmina
Dwikozy "dokłada" do
oświaty na wydatki
bieżące i majątkowe

2014

9 205 275,95

4 284 831,62

6 835 631,98

2 543 295,03

2015

9 772 940,97

4 565 105,63

7 373 907,90

2 534 685,41

2016

9 938 581,19

4 516 860,85

7 615 742,24

2 322 838,95

2017

11 123 801,49

4 625 105,20

8 347 783,69

2 776 17,80

2018 plan

11 735 980,35

4 757 705,79

8 406 857,00

3 329 123,35

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

Wnioski:
1. W ostatnich latach rosną wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych na
terenie Gminy Dwikozy.
2. Subwencja oświatowa przekazywana do gminy nie pokrywa w pełni potrzeb.
3. Gmina w roku 2017 przeznaczyła kwotę ponad 3 mln złotych na oświatę z budżetu
jako różnicę pomiędzy wydatkami a subwencją oświatową.
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4.8 Podsumowanie diagnozy
Na przełomie lat 2014-2017 można zaobserwować spadek liczby mieszkańców na terenie
Gminy

Dwikozy.

Analiza

danych

demograficznych

jednoznacznie

wskazuje,

iż

społeczeństwo Gminy starzeje się. Zauważalnym zjawiskiem jest to, iż coraz częściej z
gminy wyjeżdżają ludzie młodzi. Na terenie Gminy Dwikozy poza szkołami role kulturalno –
edukacyjną pełni Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Kultury.
Na obszarze gminy funkcjonuje kilkanaście organizacji społecznych, które wspierają
i angażują się w edukacje zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Coraz większym
problemem dla samorządu staje się finansowanie oświaty. Wszystkie budynki oświatowe na
terenie Gminy wymagają przeprowadzenia prac remontowych oraz doposażenia w sprzęt
komputerowy oraz pomoce dydaktyczne.
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5. Potrzeby lokalnego rynku pracy i oczekiwań pracodawców
Gmina Dwikozy leży we wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Wchodzi w
skład powiatu sandomierskiego. Od północy graniczy z gminami Zawichost i Ożarów, od
zachodu z Wilczycami i Obrazowem, od południa z Sandomierzem, natomiast od wschodu
naturalną granicę z województwem Podkarpackim stanowi rzeka Wisła. Szkoły z terenu
Gminy 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.
Stopa bezrobocia w powiecie sandomierskim na koniec grudnia 2017. wyniosła 7,4%. We
grudniu 2017 w PUP w Sandomierzu było zarejestrowanych 315 osób bezrobotnych
zamieszkujących Gminę Dwikozy (w tym 164 kobiety).

Wykres 4: Stopa bezrobocia w powiecie sandomierskim oraz województwie
świętokrzyskim w latach 2014-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach
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6. Analiza SOWT
Po zakończeniu fazy diagnostycznej uporządkowano dotychczas zebrane informacje,
a następnie wyselekcjonowano i ustalono obszary najistotniejsze dla rozwoju szkolnictwa na
terenie Gminy Dwikozy. 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,

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 22: Analiza SWOT

MOCNE STRONY
Wysokie osiągnięcia uczniów w konkursach
i zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim
Dobrze zorganizowana pomoc socjalna
Duża liczba aktywnych nauczycieli mocno zaangażowanych w proces dydaktyczny
Dobra współpraca placówek oświatowych z samorządem
Dobra współpraca z rodzicami
Znajomość środowiska rodzinnego
Polepszający się stan bazy i wyposażenia szkół
Wysoki priorytet edukacji w polityce finansowej Gminy
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Szerokie wykorzystanie środków Unii Europejskiej

SŁABE STRONY
Różnice w ofercie edukacyjnej w poszczególnych szkołach
Niezadowalająca jakość części oferty edukacyjnej
Przestarzały i wyeksploatowany sprzęt komputerowy i multimedialny
Niedostateczne zaplecze sportowe brak m.in. boisk
Niezadawalający stan techniczny obiektów szkolnych
Niezadawalający stan pomocy dydaktycznych
Niewystarczające wyposażenie placówek m.in. meble, sprzęt sportowy
Niedostateczne dofinansowanie oświaty przez budżet państwa
Niewystarczające środki na modernizację i rozwój placówek oświatowych
Zwiększająca się ilość środków przekazywanych na finansowanie oświaty pochodząca z
środków własnych gminy

SZANSE
Realizacja programów wspierających działalność innowacyjną szkół
Szerokie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu
Lepsze wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych
Pozyskanie środków zewnętrznych na doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne
Pozyskiwanie środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej dla
realizacji celów oświatowych
Pozyskiwanie środków sektora biznesowego na rozwój edukacji
Dostosowanie organizacji pracy placówek oświatowych do oczekiwań i potrzeb uczniów i
rodziców

ZAGROŻENIA
Niekorzystna prognoza demograficzna gminy – spadek wskaźnika urodzeń
Starzejące się społeczeństwo
Zjawisko cyber wykluczenia oraz powiększająca się luka między rozwojem
technologicznym,
a wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w oświacie
Słaba obecność w ogólnoeuropejskich programach edukacyjnych
Niewystarczające dostosowanie kadry oświatowej do wprowadzania zmian w procesie
edukacji
Starzenie się kadry nauczycielskiej
Niedostosowanie liczebności kadry do skutków przemian demograficznych
Wypalenie zawodowe
Zmiany w prawie oświatowym, które mogą mieć wpływ na realizację niektórych zadań
edukacyjnych
Zawiłe procedury aplikowania o środki zewnętrzne
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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 Dwikozy 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- larning 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.
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 Dwikozy
wymagają prac remontowych/modernizacyjnych. Niektóre placówki z terenu gminy
wymagają budowy /modernizacji boisk szkolnych/hal sportowych. Pomoce dydaktyczne głównie pomoce do zajęć sportowych należy wymienić/doposażyć. Szczególne ważny jest
zakup

wyposażenia

dydaktycznego

celem

stworzenia

nowoczesnych

pracowni

komputerowych (multimedialnych). Zakup sprzętu komputerowego oraz multimedialnego
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pozwoli na wprowadzenie do oferty dydaktycznej nowych form nauczania, wpłynie również
na zwiększenie zastosowania TIK.

Kadra oświaty
Nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych na terenie Gminy posiadają wysokie
kwalifikacje zawodowe i umiejętności, jednak dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość
wymusza na nauczycielach ciągłe podnoszenie kwalifikacji oraz doszkalania się. Główną
potrzebą jaką zdefiniowano 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.
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8. Cele Plan
8.1 Cel strategiczny
Strategiczny, nadrzędny cel Planu rozwoju edukacji w Gminie to:

Podniesienie jakości i konkurencyjności
kapitału ludzkiego i społecznego poprzez rozwój edukacji jako
czynnika decydującego o rozwoju społeczno-gospodarczym
Gminy Dwikozy
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),
− 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.
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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 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.
Szybki rozwój technologii informacyjnej nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie
społeczeństwa. 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 Dwikozy 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.

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. Głównie ze względu na to,
że ciągle jeszcze wielu nauczycieli posługuje się nimi dość nieporadnie, często korzystając
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wyłącznie z podstawowych funkcjonalności. 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 celi jakie przed sobą stawiają zarówno władze jak i szkoły.
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8.3 Cele szczegółowe
Cel główny nr 1 Przygotowanie młodzieży do funkcjonowania we współczesnym
świecie
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.
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 główny nr 2 Wzbogacenie bazy oświatowej koniecznej do realizacji zadań
wynikających z potrzeby kształcenia, wychowania i opieki w XXI wieku
Cel 2.1 Modernizacja/budowa obiektów oświatowych na terenie Gminy oraz ich otoczenia
(remont/modernizacja, termomodernizacja, adaptacja, zagospodarowanie przestrzeni wokół
budynków m.in. boisk, budowa hali sportowej).
Cel 2.2 Modernizowanie wyposażenia dydaktycznego szkół (zakup nowych pomocy dla
nauczycieli i uczniów).
Cel. 2.3 Stworzenie nowoczesnych pracowni komputerowych oraz multimedialnych
w placówkach z terenu Gminy Dwikozy.

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

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

Rodzaj działania/ nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Planowane
lata
realizacji

Źródła finasowania

Cel główny nr 1 Przygotowanie młodzieży do funkcjonowania we współczesnym świecie.
Organizacja zajęć rozwijających
uzdolnienia i pasje uczniów
2016Gmina Dwikozy
szkół podstawowych z terenu
2023
RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój
gminy
edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.2
Wsparcie kształcenia podstawowego w
Organizacja zajęć
zakresie kompetencji kluczowych
wyrównujących szanse
2016Gmina Dwikozy
edukacyjne uczniów szkół
2023
podstawowych z terenu gminy
RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój
Organizacja zajęć z
2016edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.3
Gmina Dwikozy
zastosowaniem narzędzi TIK
2023
Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w
zakresie stosowania TIK
Organizacja zajęć
RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój
wyrównawczych i rozwijających
2016edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.4
Gmina Dwikozy
kompetencje kluczowe dla
2023
Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w
uczniów Gimnazjum
budowaniu kompetencji kluczowych
RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój
Organizacja dodatkowych zajęć
2016edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.1
dla dzieci w wieku 3-5 lat z
Gmina Dwikozy
2023
Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji
terenu Gminy
przedszkolnej
Gmina Dwikozy/
Wspieranie inicjatyw edukacji
pozaszkolnej organizowanych
przez inne instytucje

Gminna
Biblioteka
Publiczna/
Gminny Ośrodek
Kultury/ NGO

20162023

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
Remont/modernizacja
2017wszystkich placówek z terenu
Gmina Dwikozy
2018
gminy Dwikozy
Budowa/modernizacja
RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 7
infrastruktury sportowej (m.in.
2017- Sprawne usługi publiczne działanie 7.4 Rozwój
Gmina Dwikozy
boisk, sal gimnastycznych) na
2018
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
terenie gminy Dwikozy

3.

Budowa hali sportowej w SP
w Gierlachowie

4.

Termomodernizacja placówek
oświatowych z terenu gminy
Dwikozy m.in. SP w
Dwikozach, SP w Gierlachowie,
SP w Mściowie, SP w
Winiarach, Publiczne
Gimnazjum w Dwikozach

Gmina Dwikozy

Gmina Dwikozy

20172019

20172019

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
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energetycznej jest uzyskanie zwiększenia
efektywności energetycznej powyżej 25 %.
Środki własne Gminy Dwikozy

5.

6.

Zakup sprzętu komputerowego
oraz multimedialnego do
prowadzenia zajęć do
wszystkich placówek
„Szkolne Pracownie
Informatyczne Województwa
Świętokrzyskiego”1
Zakup pomocy dydaktycznych
(m.in. do zajęć sportowych,
matematycznych,
przyrodniczych, doposażenie sal
komputerowych)
Doposażenie sal
lekcyjnych/stołówek m.in. w
meble

7.

Gmina Dwikozy

20172019
RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 7
Sprawne usługi publiczne działanie 7.4 Rozwój
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej,
Środki własne Gminy.

Gmina Dwikozy

20172019

Gmina Dwikozy

20172019

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 7
Sprawne usługi publiczne działanie 7.4 Rozwój
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej,
Środki własne Gminy.

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

1.

Organizacja kursów i szkoleń
dokształcających nauczycieli
dyrektorów

Gmina Dwikozy
/Placówki
oświatowe

20162023

2.

Informatyzacja procesu
nauczania we wszystkich
placówkach (e- dzienniki, elearning)

Gmina Dwikozy

20162019

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
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

Gmina Dwikozy/
Organizacja zajęć
pozaszkolnych dla dzieci i
młodzieży

3.

Gminna
Biblioteka
Publiczna/
Gminny Ośrodek
Kultury/ NGO

20162023

Środki z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa
Narodowego, środki własne

Źródło: Opracowanie własne
1

Zadanie to obejmuje projekt „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” Źródło

finansowania: działanie 7.4 RPO WŚ 2014-2020. Zakres merytoryczny projektu obejmuje zadania Partnerów z
którymi Województwo Świętokrzyskie podpisze porozumienie o partnerstwie w zakresie przygotowania,
realizacji i utrzymania założonych celów. W ramach projektu planowane jest doposażenie pracowni
komputerowych (max. 24 stanowiska komputerowe na jedną pracownię) w zestawy komputerów All-In-One z
obsługą siecią radiową Wi-Fi, systemy operacyjne, pakiety biurowe wraz z oprogramowaniem antywirusowym.
Nowo wyposażone pracownie będą spełniały wymóg możliwości podłączenia do planowanych dostaw urządzeń
w ramach projektu OSE (Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 27 października
2017r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Dz. U. 2017, poz. 2184) w znacznej części realizowanej w ramach
projektu rozbudowy sieci światłowodowej w ramach I Osi Priorytetowej PO PC.
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10. Monitoring i ewaluacja
Wprowadzenie obowiązkowego badania i oceny rezultatów wdrażania Kompleksowego
Planu Rozwoju Szkół dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2023 jest warunkiem koniecznym
do tego, by był on realizowany w sposób zgodny z założeniami i konsekwentny.
Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2023 będzie
monitorowany przez Radę Gminy. Realizacja poszczególnych zadań ujętych w Planie będzie
monitorowana poprzez składanie sprawozdań przez osoby odpowiedzialne za ich realizację,
nie rzadziej dwa razy w okresie realizacji Planu. Po przyjęciu dokumentu do realizacji przez
Radę Gminę w Dwikozach, instytucje i osoby odpowiedzialne za realizację określonych
zadań, podejmą przewidziane w nim działania. Ewaluacja Kompleksowego Planu Rozwoju
Szkół dla Gminy Dwikozy 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
Na terenie Gminy znajdują się następujące obszary i obiekty chronione:
• Rezerwaty
− Góry Pieprzowe
− Wisła pod Zawichostem
• Natura 2000
− Obszary siedliskowe Góry Pieprzowe
− Obszary siedliskowe Tarnobrzeska Dolina Wisły
• Dwa użytki ekologiczne
• Pomnik przyrody
Mapa nr 2: Obszary chronione na terenie Gminy Dwikozy

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
Legenda:
Rezerwaty
Parki Krajobrazowe
Parki Narodowe
Obszar Chronionego Krajobrazu
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Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe
Natura 2000 – obszary ptasie
Natura 2000 Obszary siedliskowe
Pomnik przyrody

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:
-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 przed przystąpieniem do prac 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
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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.

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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