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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 Morawica Rada Gminy 

postanowiła opracować Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Morawica na lata 

2016 -2023, który określi priorytety władz gminy na najbliższe lata.  

Plan Rozwoju Szkół w Gminie Morawica na lata 2016-2023 wskazuje cele, obszary  

i kierunki działań, które będą  realizowane na terenie placówek oświatowych z terenu gminy 

w najbliższym okresie. Zagadnienia poruszane w niniejszym dokumencie korespondują 

z programami strategicznymi obowiązującymi w Gminie Morawica m.in.  Strategią Rozwoju 

Gminy Morawica do roku 2020. 

 

W dokumencie uwzględniono:  

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

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

3. Strategię Rozwoju Gminy Morawica do roku 2020. 
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2. Odniesienie do dokumentów strategicznych 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Morawica na lata 2016-2023 jest 

dokumentem który wpisuje się w cele dokumentów zarówno na szczeblu krajowym jak 

i europejskim. Dokument jest również spójny i wpisuje się w dokumenty wewnętrzne szkół 

znajdujących się na terenie gminy. Wzajemna komplementarność Kompleksowego Plan 

Rozwoju Szkół w Gminie Morawica z innymi dokumentami strategicznymi lokalnymi 

regionalnym, krajowym oraz europejskim ma podnieść efektywność podejmowanych w jego 

ramach działań, a dodatkowo podnosi znacznie jego ogólną wartość oraz 

prawdopodobieństwo realizacji. 

 

2. 1. Dokumenty europejskie  

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Morawica na lata 2016-2023 jest spójny  

z następującymi międzynarodowymi dokumentami strategicznymi: 

 

Komunikat Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 

Strategiczne ramy europejskiej współpracy w zakresie edukacji i szkolenia – ET2020 

Wymienione powyżej dokumenty zawierają wskazania dla krajowego systemu oświaty, który 

powinien uwzględniać cele i wyzwania rozwojowe przyjęte w Unii Europejskiej. Zakładają 

one  m.in.: 

 ułatwienie dostępu do edukacji wszystkim i na każdym etapie życia, 

 dążenie do stałego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji, 

 cyfryzację oświaty, 

 ułatwienie młodzieży wejścia na rynek pracy, 

 zwiększenie mobilności młodzieży. 
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2.2. Dokumenty krajowe  

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Morawica na lata 2016-2023 jest spójny  

i wpisuje się w dokumenty o znaczeniu krajowym. Do najważniejszych polskich dokumentów 

zawierających rekomendacje dotyczące kierunków rozwoju edukacji w skali kraju należą: 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020  

 

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

w rozumieniu ustawy  dnia 6 grudnia 2006 r. o  zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z pózn. zm.), realizujących średnio i długookresową 

strategię rozwoju kraju.  Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Morawica 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 odschematyzowanie kształcenia w szkołach, placówkach oświatowych i uczelniach, 

ukierunkowanie kształcenia i szkolenia na zdobywanie kompetencji kluczowych  

i umiejętności współpracy).  

 

Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych SRKL odbywać się będzie poprzez 

działania podejmowane na różnych etapach życia: od wczesnego dzieciństwa, poprzez 

edukację szkolną, edukację na poziomie wyższym, okres aktywności zawodowe 

i  rodzicielstwa, do starości. 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 

Definicja kapitału społecznego zawarta w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego określa 

go, jako wynikającą z zaufania oraz obowiązujących norm i wzorów postępowania, zdolność 

obywateli do mobilizacji i łączenia zasobów,   która sprzyja  kreatywności oraz wzmacnia   

wolę   współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych  celów.  Stanowi  to  rekomendację  

dla  edukacji,  w  której za szczególnie istotne uważa się: 

- upowszechnianie na wszystkich poziomach metod nauczania promujących budowanie 

postaw współpracy, kreatywności i komunikacji, 

- rozwój kompetencji obywatelskich, medialnych i kulturowych, 

- edukację pozaformalną i uczenie się przez całe życie. 

Realizacja  tych priorytetów jest możliwa dzięki   kształceniu  i doskonaleniu nauczycieli  

w zakresie rozwijania kompetencji społecznych  wśród uczniów i studentów oraz współpracy 

z instytucjami nauki, kultury i partnerami  społecznymi. 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Plan jest zgodny z celem I.3 Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji 

indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela. Cel szczegółowy I.3.2. Rozwój kapitału 

społecznego. Rozwój kapitału społecznego stanowi jedno z kluczowych wyzwań Polski 

i służy zwiększeniu skali i trwałości zaangażowania oraz współpracy obywatelskiej m.in. 

przez zwiększenie udziału obywatela w sprawowaniu władzy i silniejsze zaangażowanie  

w formułowanie  i  wdrażanie  polityki  rozwoju  kraju. Działania podjęte w tym obszarze 

należy traktować jako inwestycję o charakterze długofalowym, pamiętając jednocześnie, że 

państwo powinno jedynie tworzyć warunki dla tego procesu sprzyjając oddolnym 

inicjatywom obywatelskim.  
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2.3. Dokumenty regionalne  

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Morawica na lata 2016-2023 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 w Gminie Morawica na lata 2016-2023 jest zgodny  

z celem strategicznym  nr 3 cel szczegółowy 3.1  Sprzyjanie  kumulowaniu  kapitału  

ludzkiego czyli  zdrowi,  kreatywni  i  wykształceni  ludzie jako podstawa myślenia  

o pomyślnej przyszłości.  

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

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

przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej 

jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego  

i ponadgimnazjalnego, z  uwzględnieniem  formalnych, nieformalnych i pozaformalnych 

ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. 

 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego. 

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

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym 

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy. 
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2.4. Dokumenty lokalne 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Morawica na lata 2016-2023 jest spójny 

i wpisuje się w dokumenty o znaczeniu lokalnym. Głównym dokumentem strategicznym 

gminy jest Strategia Rozwoju Gminy Morawica do roku 2020 

 

Strategia Rozwoju Gminy Morawica do roku 2020 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Morawica na lata 2016-2023 wpisuje 

się w cel strategiczny nr 4. Zwiększony poziom zaspokojenia potrzeb społecznych, cel 

operacyjny nr 4.6. Wszechstronny rozwój (intelektualny, fizyczny, kulturalny) wszystkich 

mieszkańców Gminy, kierunki działań: 

 Wprowadzenie Szkolnych Kół Sportowych w klasach I – III i w klasach starszych,  

 Edukacja w zakresie nowych technik informatycznych i komunikacyjnych,  

 Zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych (np. wycieczki edukacyjne, koła zainteresowań 

itp.), 

 Zwiększanie dostępności do dóbr kulturalnych dla mieszkańców. 

 

Program Rewitalizacji Gminy Morawica - projekt 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Morawica na lata 2016-2023 wpisuje się  

projekt Programu Rewitalizacji Gminy Morawica, który identyfikuje m.in. braki w obszarze 

edukacji na terenie gminy (m.in. niski dostęp do edukacji). W dokumencie wskazano 

działania w obszarze termomodernizacji budynków szkół oraz doposażenia bazy 

dydaktycznej placówek na terenie gminy, jak również działania dotyczące zwiększenia 

poziomu oferty edukacyjnej oraz dostępu do edukacji. 
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3. Ogólna charakterystyka gminy  

Gmina Morawica usytuowana jest w centrum Województwa Świętokrzyskiego w pobliżu 

Miasta Kielce. Jest to gmina o charakterze usługowo – rolniczym. Gmina zajmuje 

powierzchnię 14 045 ha. Gmina Morawica graniczy bezpośrednio z: 

 Miastem Kielce, 

 Miastem i Gminą Daleszyce, 

 Miastem i Gminą Chęciny, 

 Miastem i Gminą Chmielnik 

 Gminą Pierzchnica, 

 Gminą Kije, 

 Gminą Sobków, 

 Gminą Sitkówka-Nowiny. 

Lokalizacja gminy na tle województwa oraz powiatu przedstawia mapa poniżej 

 

Mapa nr 1: Położenie gminy Morawica na tle województwa oraz powiatu 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Według danych GUS na dzień 31.12.2015r. gminę Morawica zamieszkiwało 15 801 osób 

(78911 mężczyzn, 7810 kobiet), to o 681 osób więcej niż w 2012r. Ludność gminy stanowiła 

1,25% ludności województwa i 7,5% ludności powiatu kieleckiego. Pod względem 
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zaludnienia gmina należy do średnio zaludnionych obszarów ze wskaźnikiem 110 osób/ km2. 

Na terenie gminy od kilku lat zaobserwować można dodatni przyrost naturalny, co ma wpływ 

na zwiększającą się liczbę ludności w gminie. Dodatkowo teren gminy jest corocznie 

zasiedlany przez mieszkańców gmin ościennych oraz Miasta Kielce co również ma wpływ na 

zwiększającą się liczbę mieszkańców. Największą część społeczeństwa gminy 68,84% 

stanowi ludność w wieku produkcyjnym tj. w wieku zdolności do pracy. Wiek emerytalny 

osiągnęło 13,7% mieszkańców gminy. Z roku na rok maleje liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym w roku 2015 było to 17,46% ogółu ludności. Poniższa tabela oraz 

wykresy obrazują strukturę ludności gminy Morawica w latach 2012-2015.  

 

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

Struktura ludności 
Stan na 

koniec roku 

2012 

Stan na 

koniec roku 

2013 

Stan na 

koniec roku 

2014 

Stan na 

koniec 

roku 2015 

Stan ludności ogółem, w tym: 15 129 15 373 15 603 15 801 

Kobiety 7 498 7 609 7 732 7 810 

Mężczyźni 7 631 7 764 7 871 7 991 

Urodzenia żywe ogółem 187 150 163 156 

Zgony ogółem 102 115 111 110 

Przyrost naturalny 85 35 52 46 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym 2 727 2 738 2 762 2 759 

Ludność w wieku produkcyjnym  10 557 10 688 10 808 10 878 

Ludność w wieku poprodukcyjnym  1 845 1 947 2 033 2 164 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS czerwiec 2015r. 

 
 
 

Wykres 1: Liczba ludności na terenie gminy Morawica w latach 2012-2015 

15 129

15 373

15 603

15 801

Stan na koniec roku 2012 Stan na koniec roku 2013 Stan na koniec roku 2014 Stan na koniec roku 2015

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS czerwiec 2015r. 

 

Sytuacja gospodarcza 

Według danych GUS liczba osób pracujących na terenie gminy pod koniec 2014r. wynosiła 

2825 osób. Ilość podmiotów gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON według klas 

wielkości w 2015 wynosiła 1479 podmiotów. Na terenie gminy najwięcej zarejestrowanych 

jest mikroprzedsiębiorstw zatrudniających od 0-9 osób.  
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Tabela 2: Ilość podmiotów gospodarczych na terenie gminy Morawica według klas 

wielkości 

Liczba osób pracujących 2012 2013 2014 2015 

Ogółem 1345 1416 1426 1479 

0-9 1282 1354 1362 1417 

10-49 56 54 55 54 

50-249 5 6 7 6 

250-999 2 2 2 2 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny BDL czerwiec 2015r. 

 

Morawica posiada wysoki wskaźnik przedsiębiorczości. Liczba podmiotów wpisanych do 

rejestru REGON na 1000 mieszkańców w 2015 roku wynosiła 94 i była wyższa od wskaźnika 

dla powiatu kieleckiego i województwa. 

 

Wykres 2: Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 1000 mieszkańców 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego BDL 

grudzień 

 

Duży spadek dochodu na 1 mieszkańca zanotowano w 2012 r. w stosunku do roku 2011. Od 

tego czasu poziom wskaźnika stale rośnie, choć nie osiągnął ponownie wartości z 

rekordowego roku 2011. W 2014 r. dochód ogółem na 1 mieszkańca wynosił 3 556,94 zł  (był 

niższy niż w 2011 roku o 320,55 zł) podczas gdy w Polsce 3 970,71 zł, a województwie 

świętokrzyskim 3 468,28 zł. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w 2014 r. 

wynosił 46,57% ¬ był niższy niż w Polsce (55,4%), oraz wyższy niż w województwie 

świętokrzyskim (43,4%).  Wydatki ogółem gminy Morawica na 1 mieszkańca w 2014 r. 

wyniosły  3 815,04 zł. Wynik ten był niższy niż w Polsce 4 021,68 zł oraz wyższy niż w 

województwie świętokrzyskim 3 540,89 zł. 
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Wykres 3: Dochód w gminie Morawica w przeliczeniu na 1 mieszkańca na tle 

województwa i powiatu 

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

 

Infrastruktura techniczna i mieszkalnictwo 

Wśród zasobów technicznych każdego samorządu wymienić można m.in. infrastrukturę 

drogową, wodociągową, sanitarną, gazową, zaopatrzenia w ciepło czy energię elektryczną.  

Przez teren gminy przebiegają drogi o różnym znaczeniu. Poniższa tabela prezentuje długość 

poszczególnych kategorii dróg na terenie gminy. 

 

Tabela 3: Drogi na terenie Gminy Morawica 
L.p. 

 
Długość na terenie Gminy [km] 

1.  Drogi gminne 91,373 

2.  Drogi powiatowe 85 

3.  Drogi wojewódzkie 16,8 

4.  Drogi krajowe 14,1 
Źródło: Urząd Gminy w Morawicy maj 2016r. 

 

Gmina jest w 99% zwodociągowana, w 90% skanalizowana. Część sołectw jest gazyfikowana 

są to: Brzeziny, Morawica, Bilcza, Radomice, Łabędziów, Osiedle Bieleckie Młyny, część 

Piasecznej Górki. Na terenie gminy znajduje się 9 boisk sportowych. Infrastruktura sportowa 

jest w dobrym stanie potrzebne są ewentualne niewielkie prace modernizacyjne oraz zakup 

sprzętu sportowego. 
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Bezrobocie 

Stopa bezrobocia w powiecie kieleckim na koniec 2015 r. wyniosła 15,5% i była jedną 

z wyższych w województwie. Analizując rynek pracy należy zwrócić również uwagę na 

liczbę osób bezrobotnych. Dane na ten temat przedstawione zostały w tabeli poniżej. Na 

terenie gminy z roku na rok maleje liczba osób bezrobotnych.  Osoby pozostające bez pracy 

to w większości bezrobotni posiadające niskie lub nieaktualne kwalifikacje zawodowe.  

Tabela 4: Liczba osób bezrobotnych w latach 2012-2015 

 2012 2013 2014 2015 

liczba osób bezrobotnych 767 867 700 538 

Udział bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności 

w wieku produkcyjnym  

7,2% 8,1% 6,4% 4,9% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Kielcach styczeń 2016r. 

 

Instytucje kultury na terenie Gminy 

Animatorem działań o charakterze kulturalnym a zarazem edukacyjnym na terenie Gminy 

Morawica są: 

1. Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy, które zostało utworzone na mocy 

Uchwały Nr XXXII/276/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 maja 2013 roku 

2. Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy, która rozpoczęła 

działalność w roku 1948.  

3. Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach,  

4. Świetlice wiejskie w Brzezinach, Nidzie, Morawicy, Lisowie, Drochowie Górnym, 

Zbrzy, Chałupkach, Dębskiej Woli.  

 

Wszystkie te instytucje starają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom 

mieszkańców w zakresie kultury i edukacji. Na terenie gminy podejmowane są liczne 

inicjatywy kulturalno - edukacyjne. Warto wspomnieć, że na terenie gminy działają liczne 

stowarzyszenia, zespoły taneczne, folklorystyczne, śpiewacze, Orkiestra Dęta oraz wielu 

regionalnych twórców. 
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Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy 

W chwili obecnej z oferty Centrum Kultury stale korzysta ok 264 osób, które biorą udział w 

zajęciach/wydarzeniach kulturalnych. Stan budynku w którym znajduje się Centrum Kultury 

jest bardzo dobry. 

 

Tabela 5: Wykaz zajęć organizowanych w Samorządowym Centrum Kultury  

L.p. Nazwa koła zainteresowań 
Liczba osób 

uczęszczających 

1. Zespół Pieśni i Tańca „Morawica” 29 osób 

2. „Kabaret jeszcze nie starszych Panów” 8 osób 

3. Klub Seniora „Zawsze Młodzi” 65 osób 

4. Koło plastyczne  32 osoby 

5. Chór Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej  35 osób 

6. Dziecięce koło taneczne  19 osób 

7. Zespoły folklorystyczne  76 osób 

 Razem 264 osoby 

Źródło: Samorządowym Centrum Kultury 

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy 

Na terenie gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna oraz trzy filie biblioteczne: Biblioteka 

Publiczno – Szkolna  w Bilczy, Biblioteka Publiczno – Szkolna w Brzezinach, Biblioteka 

Publiczno – Szkolna w Dębskiej Woli. Aktualny stan księgozbioru to ponad 53 404  

woluminów (Biblioteka główna wraz z filiami bibliotecznymi).  Biblioteki należy doposażyć 

m.in. w sprzęt multimedialny, komputerowy. Tabela poniżej przedstawia dane na temat 

czytelników Gminnej Biblioteki w Morawicy z podziałem na wiek i rodzaj wykonywanego 

zajęcia. 

Tabela 6: Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami bibliotecznymi 

według wieku i rodzaju wykonywanego zajęcia 

L.p. 
Przedział 

wieku 
Liczebność 

Rodzaj wykonywanego 

zajęcia 
Liczebność 

1. 1 – 5 lat 132 Dzieci 132 

2. 6 – 12 lat 799 Uczniowie 1642 

3. 13 – 15 lat 675 Studenci 205 

4. 16 – 19 lat 275 Pracownicy umysłowi 329 

5. 20 – 24 lata 330 Robotnicy 118 

6. 25 – 44 lata 374 Rolnicy 39 

7. 45 – 60 lat 236 Inni zatrudnieni 28 
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8. 60 lat i więcej 176 Emeryci, renciści 379 

9. -  Pozostali, niezatrudnieni 125 

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy 

 

Ośrodek Tradycji Garncarstwa 

Wystawa w muzeum obrazuje dzieje garncarstwa ludowego w Chałupkach, jednego z 

ciekawszych ośrodków garncarskich w Polsce. Wystawa składa się z dwóch części: 

ekspozycyjnej i warsztatowej. 

 

Część pierwsza prezentuje piękno wyrobów glinianych produkowanych w Chałupkach. 

Ekspozycja ta składa się z wyrobów garncarskich, które wyrabiali mistrzowie tego rzemiosła: 

Armańscy, Głuszkowie, Sowińscy, Możdżyńscy, Kuchnowie, Wojowie. W tej części znajdują 

się również wspaniałe dzieła mistrzów garncarskich, którzy nie zajmowali się produkcją 

naczyń użytkowych, ale także produkcją ceramiki figuralnej. Znajdują się tu gliniane figurki 

wykonane przez Stefana Sowińskiego, Elżbietę Klimczak, Feliksę Armańską i Monikę 

Klimczak. W drugiej części ośrodka znajduje się autentyczny, dwukomorowy piec garncarski 

(z zademonstrowanym sposobem ułożenia naczyń przygotowanych do wypału) oraz 

urządzenia i narzędzia niezbędne w procesie produkcji. Ośrodek jest czynny od wtorku do 

niedzieli w godz. 10 – 16. Corocznie Ośrodek Tradycji Garncarstwa odwiedza ok 5000 

turystów (w 2014r -5787) 

Co roku organizowane są na terenie obiektu liczne wydarzenia kulturalno - edukacyjne m.in. 

1. „Chałupkowe Garcynki” - pokazy rzemiosła garncarzy, lepienia w glinie oraz 

bezpłatne zwiedzanie Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach 

2. Dni otwarte Ośrodka Tradycji Garncarstwa- Europejskie Dni Dziedzictwa 

Budynek w którym znajduje się Ośrodek jest w złym stanie technicznym i należy go w 

najbliższym czasie zmodernizować (m.in. wykonać termomodernizację). 

 

Zarówno Centrum Kultury, Centrum Samorządowe, Biblioteka jak i Ośrodek Tradycji 

Garncarstwa oferuje szereg działań kulturalnych oraz edukacyjnych dla mieszkańców gminy. 

Wśród nich należy wymienić m.in.: 

- Organizacja warsztatów (m.in. muzycznych, plastycznych). 

- Organizacja spotkań tematycznych. 

- Organizacja dożynek, festynów. 

- Organizacja spotkań profilaktyczny. 
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Negatywne zjawiska społeczne na terenie gminy 

Według danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy w 2014 r. z świadczeń 

pomocy społecznej na terenie gminy korzystało 1607 osób – 10,29% mieszkańców. Wśród 

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

bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm. Informacji nt. liczby rodzin i osób korzystających 

z pomocy Ośrodka na przestrzeni ostatnich lata zawiera tabela poniżej. 

 

Tabela 7: Liczba rodzin i osób korzystających z pomocy GOPS w latach 2012-2014 

Wyszczególnienie 

2012 2013 2014 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Bezrobocie 135 451 157 528 130 454 

Ubóstwo 283 957 650 1547 657 1541 

Niepełnosprawność  124 299 153 341 134 310 

Długotrwała lub ciężka choroba 86 230 72 184 100 277 

Przemoc 38 65 19 87 16 70 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych 
24 464 114 526 96 434 

Trudności po opuszczeniu zakładów 

karnych 
2 2 7 10 3 6 

Alkoholizm 56 151 54 171 51 157 

Sytuacja kryzysowa 31 103 21 73 40 146 

Zdarzenia losowe 2 8 1 6 5 18 

RAZEM 781 2730 1248 3473 1232 3413 
Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy 

 

Podstawowa charakterystyka Gminy Morawica na tle powiatu kieleckiego pozwalająca ocenić 

jej potencjał społeczny i ekonomiczny przedstawia się następująco:  

 Gmina zajmuje 5 miejsce wśród gmin powiatu kieleckiego pod względem obszaru (14 045 

ha), 

 Gmina zajmuje 4 miejsce wśród gmin powiatu kieleckiego pod względem ludności, gminę 

zamieszkuje 15 801 osób (7 810 kobiet 7 991 mężczyzn), co stanowi stanowiła 1,25% 

ludności województwa i 7,5% ludności powiatu kieleckiego, 

 Gmina w odróżnieniu od tendencji ogólnopolskich notuje od kilku lat dodatni przyrost 

naturalny (rok 205 – 46, rok 2014-52, 2013-35) 

 W odróżnieniu od tendencji krajowych notuje dodatnie saldo migracji wewnętrznych na 

pobyt stały (1 miejsce w województwie) 
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 Gmina zajmuje 2 miejsce w powiecie (9 w województwie), jeśli chodzi o dochód własny 

gminy na 1 mieszkańca (1654,38 zł, dochód ogółem 3 556,94 zł) 

 Zajmuje 4 miejsce w powiecie pod względem zwodociągowania oraz 2 pod względem 

skanalizowania. 

 Na terenie gminy występuje wiele zjawisk negatywnych m.in. przestępczość, starzejące się 

społeczeństwo; 

 Gmina leży na terenie powiatu kieleckiego gdzie stopa bezrobocia pod koniec 2015r. 

wynosiła 15,5% % i była jedna z najwyższych w województwie 

 Obiekty kulturalno – edukacyjne znajdujące się na terenie gminy należy doposażyć. 

 Część budynków placówek oświatowych na terenie gminy wymaga przebudowy, 

rozbudowy lub termomodernizacji. 
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4. Opis i diagnoza stanu istniejącego  

W chwili obecnej gmina Morawica jest organem prowadzącym dla: 

 Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy, 

 Zespołu Szkół w Bilczy,  

 Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach,  

 Zespołu Szkół w Obicach,  

 Szkoły Podstawowej im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli.  

Ponadto na terenie Gminy Morawica w roku szkolnym 2015/2016 działały 4 publiczne szkoły 

podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia (w Lisowie, Woli Morawickiej, Radomicach, 

Chmielowicach). Dodatkowo od 1 września 2014 r.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Nidzie 

wraz z Punktem Przedszkolnym tworzą Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nidzie. Na terenie 

gminy funkcjonuje również jeden żłobek zapewniający opiekę dzieciom do lat 3. 

Na terenie gminy łącznie znajduje się: 

 10 szkół podstawowych, 

 4 gimnazja, 

 2 przedszkola (1 publiczne i 1 niepubliczne), 

 9 punktów przedszkolnych, 

 1 żłobek. 

 

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

również instytucje kultury, sportu i rekreacji oraz stowarzyszenia działające na terenie gminy. 

Do instytucji  o istotnym znaczeniu dla oświaty należy zaliczyć: 

 Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy które zostało utworzone  na mocy 

Uchwały Nr XXXII/276/13  Rady Gminy Morawica z dnia 27 maja 2013 roku.   

Przedmiotem działalności tej instytucji kultury jest upowszechnianie kultury, 

zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczności lokalnej Gminy Morawica, 

rozwój talentów, wspieranie zespołów folklorystycznych, organizowanie imprez 

kulturalnych. Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy  zajmuje się 

przygotowaniem społeczeństwa Gminy Morawica  do aktywnego uczestnictwa w 

kulturze i współtworzeniu wartości kulturowych. Głównym zadaniem Centrum  

Kultury jest organizowanie zróżnicowanych form działalności kulturalno-oświatowej i 
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rekreacyjnej mającej na celu atrakcyjne i pożyteczne zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieci, młodzieży  oraz osób dorosłych. 

 Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach to placówka o dużym znaczeniu w 

skali regionu a zarazem jedyny taki obiekt o charakterze muzealnym w kraju. Celem 

ośrodka, który składa się z części ekspozycyjnej i warsztatowej, jest ukazanie dziejów 

i podtrzymywanie tradycji garncarstwa. Ośrodek prowadzi działalność muzealną oraz 

edukacyjną. 

 Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy, która rozpoczęła 

działalność w roku 1948. Biblioteka co roku organizuje zajęcia edukacyjne dla 

wszystkich mieszkańców gminy m.in.  zajęcia biblioteczne oraz spotkania z książką. 

 Świetlice działające na terenie gminy w Brzezinach, Nidzie, Morawicy, Lisowie, 

Drochowie Górnym, Zbrzy, Chałupkach, Dębskiej Woli. 

 Organizacje społeczne (m.in. stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, OSP, 

zespoły folklorystyczne) wspierające edukację dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 
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4.1 Baza szkół i przedszkoli na terenie gminy Morawica 

 

Tabela 8: Dane teleadresowe placówek oświatowych na terenie Gminy Morawica 

 

 

L.p. Placówka Adres siedziby oraz e-mail 
Organ 

prowadzący 

1.  
Zespół Placówek Oświatowych 

w Morawicy 

ul. Szkolna 4, 26–026 Morawica 

tel. 413114510; 413114626 

E-mail:  zpomor@interia.pl 

Gmina Morawica 

2.  Zespół Szkół w Bilczy 

Bilcza ul. Szkolna 2, 26–026 Morawica 

tel. 41 311-71-38, e-mail: zsbilcza@op.pl 

http://www.zsbilcza.eu 

3.  
Zespół Szkół im. Jana Pawła II 

w Brzezinach 

Brzeziny ul. Szkolna 1, 26-026 Morawica 

tel.: (041) 3114055 

e-mail: zsbjanpawel2@o2.pl 

4.  Zespół Szkół w Obicach 

Obice ul. Szkolna 18, 26-026 Morawica 

tel. (0-41) 301-75-87 

e-mail:  gobice@wp.pl 

5.  
Szkoła Podstawowa im. Jakuba 

Szelesta w Dębskiej Woli 
Dębska Wola 146, 26-026 Morawica 

tel. 41/3118502, fax. 41/3118671 

e-mail: szkola@debskawola.uti.pl 

szkola@spdebskawola.pl 
6.  

Punkt Przedszkolny w Dębskiej 

Woli 

7.  Punkt przedszkolny w Bilczy 
Bilcza ul. Szkolna 2, 26–026 Morawica 

Tel: 413117138, Fax: 413117138 

Fundacja 

„Kazimierz” 

8.  
Punkt przedszkolny w 

Brzezinach 
Brzeziny ul. Szkolna 1, 26-026 Morawica 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Brzezin 

i Podwola 

9.  Punkt przedszkolny w Obicach 

Obice ul. Szkolna 18, 26-026 Morawica 

Tel.: +48 60 623 69 46 

e-mail: akademia.krasnoludka@op.pl 

Stowarzyszenie 

Kulturalno – 

Rozwojowe Obic 

10.  
Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Woli Morawickiej 
Wola Morawicka ul. Podemłynie 1, 

26-026 Morawica 

Tel. 41 3114119 

Stowarzyszenie 

Wola Morawicka 
11.  

Punkt Przedszkolny w Woli 

Morawickiej 

12.  
Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Lisowie 
Lisów ul. Szkolna 8, 26-026 Morawica 

Tel: 413549024, Fax: 413549024 

Stowarzyszenie 

Ekorozwoju 

Lisowa i Zaborza 13.  Punkt Przedszkolny w Lisowie 

14.  
Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Radomicach Radomice 110A, 26-026 Morawica 

telefon: 413017222, fax: 413017222 

Towarzystwo 

Ekorozwoju 

Radomic 15.  
Punkt Przedszkolny w 

Radomicach 

16.  
Zespół Szkolno – Przedszkolny 

Nida 

Nida 38, 26-026 Morawica 

tel. 41 311 90 84 

e-mail: szkolawnidzie@interia.eu 

Towarzystwo 

Przyjaciół Nidy 
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17.  

Samorządowy Żłobek w Bilczy 

 

 

Bilcza ul. Szkolna 2, 26-026 Morawica 

tel.572 498 649 

http:/www.przedszkolebilcza.tk 

email:blcza..koloroweprzedszkole@g 

mail.com 

Fundacja 

“Kazimierz” 

Punkt przedszkolny w Bilczy 

18.  
Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Chmielowicach 
Chmielowice ul. Szkolna 29 

26-026 Morawica 

telefon: 0413118615 

Towarzystwo 

Przyjaciół 

Chmielowic 
19.  

Punkt Przedszkolny w 

Chmielowicach 

 

 

4.2 Uczniowie 

Łącznie do wszystkich szkół i gimnazjów na terenie gminy Morawica w roku szkolnym 

2015/2016 uczęszczało 1767 dzieci i młodzieży. W ostatnich latach możemy zaobserwować 

ciągłe wahania liczby uczniów uczęszczających do placówek na terenie gminy. Względem 

roku szkolnego 2012/2013 nastąpił nieznaczny spadek o 21 uczniów. Liczba dzieci w wieku 

przedszkolnym w ostatnich latach stopniowo wzrasta. Według danych Urzędu Gminy w roku 

szkolnym 2015/2016 do placówek przedszkolnych (przedszkoli, punktów przedszkolnych) 

działających na terenie gminy uczęszczało 630 dzieci to o 222 dzieci więcej niż w roku 2013. 

Analizując liczbę placówek oferujących opiekę dla dzieci do lat 3 znajdujących się na terenie 

gminy (1 żłobek) należy stwierdzić iż istnieje potrzeba utworzenia dodatkowego miejsca 

pobytu dla tej grupy dzieci. Poniższy wykres oraz tabele przedstawiają liczbę dzieci uczniów 

uczęszczających do poszczególnych placówek edukacyjnych na terenie gminy Morawica. 

 

Wykres 4 Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i 

gimnazjów na terenie Gminy Morawica w latach 2010-20161 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Morawicy czerwiec 2016r 

 

 

 

                                                 
1 Spadek liczby dzieci w roku szkolnym 2014/2015 był spowodowany pozostawieniem dzieci 5-letnich w 

oddziałach rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolach i punktach przedszkolnych. 
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Tabela 9 Liczba dzieci przebywających w przedszkolach oraz punktach przedszkolnych 

zlokalizowanych na terenie gminy Morawica 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 
2013 2014 2015 

1. 
Samorządowe Przedszkole w 

Morawicy 
6 172 174 147 

2. 
Niepubliczne Przedszkole „Szalony 

Brzdąc” w Bilczy 
1 29 22 24 

3. 
Punkt Przedszkolny Akademia 

Przedszkolaka w  Brzezinach 
4 46 66 73 

4. Punkt Przedszkolny w Bilczy 7 19 22 177 

5. Punkt Przedszkolny w Obicach 2 17 16 32 

6. 
Punkt Wychowania Przedszkolnego 

w Dębskiej Woli 
2 25 25 45 

7. 
Punkt Wychowania Przedszkolnego 

w Nidzie 
2 16 13 19 

8. Punkt Przedszkolny w Lisowie 1 12 10 17 

9. Punkt Przedszkolny w Radomicach 2 26 19 32 

10. 
Punkt Przedszkolny w Woli 

Morawickiej 
3 34 31 45 

11. 
Punkt Przedszkolny w 

Chmielowicach 
2 12 12 19 

Ogółem 32 408 410 630 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Morawicy czerwiec 2016r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Morawica na lata 2016-2023 

 

Tabela 10: Liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie gminy Morawica z podziałem na klasy w 

latach 2013-2015 

0 I II III IV V 0 I II III IV V 0 I II III IV V

Szkoła Podstawowa      12 283 0 42 47 47 53 37 57 0 12 277 0 43 44 45 54 53 38 0 14 324 0 78 43 45 50 54 54 0

Gimnazjum 8 182 0 66 56 60 0 0 0 0 8 193 0 76 63 54 0 0 0 0 8 184 0 52 71 61 0 0 0 0

Szkoła Podstawowa      17 400 53 47 71 51 68 59 51 0 19 425 55 60 47 74 57 71 61 0 17 378 0 62 64 47 74 60 71 0

Gimnazjum 9 190 0 69 59 61 0 0 0 1 9 191 0 64 70 56 0 0 0 1 9 205 0 72 64 69 0 0 0 1

Szkoła Podstawowa      4 41 14 6 13 8 0 0 0 0 4 50 20 11 6 13 0 0 0 0 3 29 0 12 11 6 0 0 0 0

Gimnazjum 5 94 0 37 34 23 0 0 0 0 6 99 0 33 34 31 0 0 0 1 5 95 0 29 33 33 0 0 0 1

Szkoła Podstawowa      7 144 23 22 17 15 13 23 31 0 7 148 25 24 22 17 23 14 23 0 7 147 0 41 26 23 23 20 14 0

Gimnazjum 3 81 0 29 27 25 0 0 0 0 3 82 0 27 28 27 0 0 0 0 3 76 0 23 27 26 0 0 0 0

5 10 184 22 17 14 19 38 31 42 1 10 165 24 14 17 14 28 37 30 1 8 142 0 17 14 17 27 29 38 1

Szkoła Podstawowa      50 1052 112 134 162 140 172 150 181 1 52 1065 124 152 136 163 162 175 152 1 49 1020 0 210 158 138 174 163 177 1

Gimnazjum 25 547 0 201 176 169 0 0 0 1 26 565 0 200 195 168 0 0 0 2 25 560 0 176 195 189 0 0 0 2

6 4 56 10 8 7 10 7 6 8 0 4 51 10 4 7 7 10 7 6 0 4 51 5 11 4 8 7 10 6 0

7. 7 81 18 17 8 14 6 9 8 1 7 83 31 2 13 8 13 6 9 1 6 71 0 28 2 13 9 13 6 1

8. 2 27 10 4 5 8 0 0 0 0 3 32 13 10 4 5 0 0 0 0 2 26 0 12 10 4 0 0 0 0

9. 2 12 6 4 2 0 0 0 0 0 2 15 3 7 3 2 0 0 0 0 2 16 6 0 7 3 0 0 0 0

10. 2 13 0 2 4 6 0 0 0 1 2 10 5 2 0 3 0 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0

17 189 44 35 26 38 13 15 16 2 18 191 62 25 27 25 23 13 15 1 15 167 11 54 23 28 16 23 12 1

Szkoła Podstawowa      67 1241 156 169 188 178 185 165 197 3 70 1256 186 177 163 188 185 188 167 2 64 1187 11 264 181 166 190 186 189 2

Gimnazjum 25 547 0 201 176 169 0 0 0 1 26 565 0 200 195 168 0 0 0 2 25 560 0 176 195 189 0 0 0 2

92 1788 156 370 364 347 185 165 197 4 96 1821 186 377 358 356 185 188 167 4 89 1747 11 440 376 355 190 186 189 4

Wyszczególnienie Lp.

2014 2015

w tym klasy: Uczniowie 

uczęszczaj

ący na zaj. 

rew-wych.

w tym klasy: Uczniowie 

uczęszczają

cy na zaj. 

rew-wych.

RAZEM

RAZEM

Liczba 

ucznió

w

Liczba 

oddzia

łów

Liczba 

oddzia

łów

Liczba 

ucznió

w

2013

RAZEM UCZNIÓW

Publiczna Szkoła Podstawowa  w Chmielowicach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nidzie

Razem

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Radomicach

Szkoła Podstawowa  w Dębskiej Woli

3 Zespół Szkół w Obicach

4 Zespół Szkół w Brzezinach

1
Zespół Placówek 

Oświatowych w Morawicy 

2 Zespół Szkół w Bilczy

Liczb

a 

oddzi

Liczb

a 

uczni

w tym klasy: Uczniowie 

uczęszczają

cy na zaj. 

rew-wych.

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Morawicy, czerwiec 2016r 
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Wspieranie uczniów z trudnościami w nauce oraz uczniów zdolnych jest istotnym 

elementem kształcenia w szkołach z terenu gminy Morawica. Uczniowie z trudnościami 

edukacyjnymi z terenu gminy są wspierani m.in. poprzez pomoc psychologiczno- 

pedagogiczną polegającą m.in. na: 

 diagnozowaniu środowiska ucznia, 

 rozpoznawaniu potencjalnych możliwości psychofizycznych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwieniu ich zaspokojenia, 

 rozpoznawaniu trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych. 

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

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

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

naukowych, projektach i programach przeznaczonych dla uczniów zdolnych, w tym 

stypendialnych i grantowych, 

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

rodzicami i instytucjami. 

Poniższe tabele przedstawia informacje nt. uczniów zdolnych uczęszczających do szkół na 

terenie Gminy Morawica. 

 

Tabela 11: Liczba uczniów zdolnych w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczających do 

szkół na terenie Gminy Morawica 

Szkoła Olimpijczycy -  przedmioty ścisłe 

Olimpijczycy -  

przedmioty 

humanistyczne 

Uzdolnienia artystyczne 
Uzdolnienia 

sportowe 

Z
es

p
ó
ł 

P
la

có
w

ek
 O

św
ia

to
w

y
ch

 w
 

M
o
ra

w
ic

y
 

Szkoła 

Podstawowa 
8 uczniów 8 uczniów 

10 uczniów (plastyka) 

39 uczniów (zespół 

taneczny) 

- 

Gimnazjum 

 
1 uczennica 2 uczniów 

uzdolnienia wokalne: 4 

uczniów 

uzdolnienia poezja 

śpiewana: 2 uczniów, 

uzdolnienia aktorskie i 

recytatorskie: 4 uczniów, 

uzdolnienia recytatorskie: 5 

uczniów, uzdolnienia 

muzyczne, plastyczne: 8 

uczniów, uzdolnienia 

taneczne:  14 uczniów 

- 

Z
e

sp ó
ł 

S
z

k
ó
ł 

w
 

B
il

cz y
 Szkoła 

Podstawowa 
- 1 uczeń 

61 uczniów – uzdolnienia 

taneczno- wokalne 
16 uczniów 
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Gimnazjum 8 uczniów 6 uczniów 6 uczniów 19 uczniów 

Z
es

p
ó
ł 

S
zk

ó
ł 

w
 

O
b
ic

ac
h

 

 

- - 

Czołowe miejsca w 

Gminnych Konkursach 

Plastycznych 

 

S
zk

o
ła

 

P
o
d
st

aw
o
w

a 
im

. 

Ja
k
u
b
a 

S
ze

le
st

a 
w

 

D
ęb

sk
ie

j 
W

o
li

 

- - 

Coroczne przeglądy 

artystyczne- Zespół Małe 

Wolanecki-11 uczniów 

 

Z
es

p
ó
ł 

S
zk

ó
ł 

w
 

B
rz

ez
in

ac
h

 

- - - 
1 uczeń- uzdolnienia 

wokalne 
1 uczeń 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Morawicy czerwiec 2016r 
 

Dodatkowo część uczniów pobiera stypendia naukowe m.in. Uczniowie z Zespół Szkół in. 

Jana Pawła II w Brzezinach. Stypendia za wyniki w nauce pobiera 5 uczniów: Szkoła 

podstawowa -3 uczniów., Gimnazjum – 2 uczniów. Uczniowie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Lisowie. Stypendia za wyniki w nauce pobiera 5 uczniów. 
 

Dożywianie uczniów 

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

dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, zwłaszcza jeżeli 

chodzi o osoby z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. 

W tych placówkach, w których funkcjonują stołówki, dzieci i uczniowie objęci są programem 

dożywiania. Znacząca liczba wydawanych posiłków jest opłacana przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Morawicy. W roku 2015/2016  z pomocy w zakresie dożywiania 

skorzystało 158 uczniów. Względem roku szkolnego 2014/2015 nastąpił wzrost liczby dzieci 

i młodzieży spożywających posiłek w szkole o 30 uczniów.  
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Tabela 12: Liczba uczniów dożywianych z terenu gminy Morawica w roku 

szklonym 2014/2015, 2015/2016 

Szkoła Liczba uczniów i dzieci 

dożywianych w r. szk. 

2014/2015 

Liczba uczniów i dzieci 

dożywianych w r. szk. 

2015/2016 

Zespół Placówek Oświatowych w 

Morawicy  
32 28 

Zespół Szkół w Bilczy, Punkt 

Przedszkolny w Bilczy 
24 30 

Zespół Szkół w Obicach  6 6 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 

Brzezinach  
24 19 

Szkoła Podstawowa im. Jakuba 

Szelesta w Dębskiej Woli, Punkt 

Przedszkolny w Dębskiej Woli 

28 27 

Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Lisowie, PP w Lisowie 
20 23 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli 

Morawickiej, PP w Woli Morawickiej 
11 10 

Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Nidzie 
0 0 

Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Radomicach, PP w Radomicach 
11 9 

Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Chmielowicach, PP w Chmielowicach 
0 6 

Razem 128 158 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Morawicy czerwiec 2016r. 

 

 

Stypendia i zasiłki 

Uczniom pochodzącym z rodzin mających trudną sytuację materialną wypłacane są stypendia 

socjalne. W przypadku zdarzeń losowych dotykających takie rodziny uczniowie otrzymują 

zasiłki losowe. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawany jest na podstawie ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz  

uchwały    Nr II/14/05 Rady Gminy Morawica z dn. 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Morawica  (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 118 poz. 1475  z 2005 r. ze zm.). Z niniejszej 

pomocy korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych i policealnych, którzy zamieszkują teren gminy. Kryterium dochodowe 

uprawniające do uzyskania pomocy wynosiło 456,00 zł netto na członka rodziny. W roku 
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szkolnym 2015/2016 zasiłki szkolne otrzymało 197 uczniów. Należy zaznaczyć, że liczba 

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

 

Tabela 13: Liczba wypłacanych zasiłków szkolnych w latach szkolnych 2014/2015, 

2015/2016 

 

Szkoła do której 

uczęszcza uczeń 

Stypendia szkolne Zasiłki losowe 

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

Szkoły podstawowe 114 98 4 5 

Gimnazja 55 51 5 2 

Zasadnicze Szkoły 

Zawodowe 

9 14 - - 

Liceum 

Ogólnokształcące 

6 9 - - 

Technika 35 21 - - 

Szkoły Policealne 2 4 - - 

Ponadgimnazjalne - - 6 2 

Razem 221 197 15 9 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Morawicy, czerwiec  2016r 

 

Dowożenie do miejsca nauki 

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. Aby zapewnić uczniom prawidłowy i bezpieczny dowóz do szkół, 

Gmina Morawica corocznie organizuje przetarg nieograniczony, w wyniku, którego zostają 

wyłonieni przewoźnicy spełniający wymogi bezpieczeństwa. W roku szkolnym 2014/2015 do 

Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy dowóz zapewniał Pan Józef Kubicki, 

prowadzący działalność gospodarczą: Przewóz Osób Autobusem Józef Kubicki. Do Zespołu 

Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach i Zespołu Szkół w Bilczy dowóz zapewniał Pan Robert 

Młynarczyk, prowadzący działalność gospodarczą Usługi Transportowe i Autohandel Robert 

Młynarczyk. Do Zespołu Szkół w Obicach i do Szkoły Podstawowej im. Jakuba Szelesta w 

Dębskiej Woli dowóz uczniów zapewniała firma Pani Sylwii Grudzień P.T.-U. „Mega – 

Trans” Sylwia Grudzień. Natomiast dzieci niepełnosprawne do specjalistycznych ośrodków 

dowoził Pan Józef Kubicki, prowadzący działalność gospodarczą: Przewóz Osób Autobusem 

Józef Kubicki. Na to zadanie w roku szkolnym 2014/2015, Gmina Morawica poniosła 

wydatki w wysokości 525 523,14 zł w tym 103 577,40 zł na dowóz uczniów 

niepełnosprawnych  do specjalistycznych ośrodków w Kielcach. Aby dowóz uczniów był 

realizowany prawidłowo, zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty, Gmina Morawica w 

roku 2014/2015 zatrudniła 8 opiekunów, którymi są nauczyciele lub osoby posiadające 
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specjalny kurs dla opiekunów dowożonych dzieci i młodzieży. Na wynagrodzenia dla 

opiekunów dowożonych dzieci wraz z pochodnymi, Gmina Morawica w roku szkolnym 

2014/2015 wydała: 90 080,05 zł. Gmina Morawica zapewnia również dowóz uczniów 

środkiem komunikacji publicznej.  Z tej formy dowozu korzystali uczniowie uczęszczający 

do ZPO w Morawicy, zamieszkali w miejscowości Brudzów i Radomice. Gmina Morawica 

na ten cel w roku szkolnym 2014/2015  przeznaczyła 17 610,00zł. Zgodnie z ustawą o 

systemie oświaty w roku szkolnym 2014/2015 zwracano rodzicom koszty przejazdu 18 

uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Uczniowie ci uczęszczali do 

specjalistycznych ośrodków w Kielcach odpowiadających ich schorzeniom. Gmina Morawica 

zwróciła rodzicom 50 419,15 zł. Wybór form dowozu dziecka niepełnosprawnego należało do 

rodziców ucznia, co określa ustawa  o systemie oświaty. Łącznie na dowóz dzieci do szkół i 

ośrodków w roku szkolnym 2014/2015 wydatkowano 593 552,29 zł  (bez wynagrodzeń 

opiekunów).  W roku szkolnym 2014/2015 do szkół na terenie Gminy Morawica dowożonych 

było 553 dzieci i młodzieży (o 150 więcej niż w roku 2013/2014).  

 

Tabela 14: Liczba uczniów i dzieci dowożonych do szkoły w latach szkolnych 2012/2013, 

2013/2014, 2014/2015.  

Lp. Nazwa placówki oświatowej 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

1 Zespół Placówek Oświatowych  w Morawicy 155 151 169 

2 Zespół Szkół w Bilczy 240 193 191 

3 Zespół Szkół w Brzezinach  43 51 52 

4 Zespół Szkół w Obicach 73 99 98 

5 Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli 120 122 125 

Razem 631 616 635 

6 Dowóz Uczniów niepełnosprawnych do szkół 12 6 6 

7 
Zwrot kosztów dowozu ucznia 

niepełnosprawnego   
9 18 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Morawicy czerwiec 2016r 

 

Wnioski: 

1. Przez trzy kolejne lata szkolne (2012-2015) nastąpił znaczący wzrost liczby dzieci 

przebywających w przedszkolach/punktach przedszkolnych na terenie gminy. 

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

zmianom na przestrzeni ostatnich lat. 
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3. W ostatnim roku nieznacznie zmniejszyła się liczba dzieci objętych stypendiami 

szkolnymi. 

4. Gmina systematycznie wspiera uczniów mających trudną sytuację materialną. 

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

6. Co roku na terenie gminy wzrasta liczba dzieci dowożonych do placówek 

oświatowych co ma przełożenie na wzrost wydatków z tym związanych. 

7. We wszystkich szkołach na terenie gminy istnieje potrzeba wsparcia ucznia zdolnego 

poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające, wyjazdy edukacyjne, warsztaty pozaszkolne 

(np. wyjazdowe). 

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

w tym ucznia z niepełnosprawnościami. 

9. Wzrost dzieci w wieku przedszkolnym oraz w wieku do 3 lat wymaga tworzenia na 

terenie gminy nowych placówek (oddziałów) zapewniających profesjonalną opiekę 

przedszkolną oraz opiekę dla dzieci do 3 roku życia. 
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4.3 Kadra oświatowa 

 

Kadra oświaty to kluczowy element zasobów kapitału intelektualnego Gminy 

Morawica. To jedna z grup, która będzie w istotnym stopniu decydowała o rozwoju  Gminy. 

W szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy na  dzień 31.03.2015 zatrudnionych 

było 219 pracowników pedagogicznych. Najliczniejszą grupę stanowią pracownicy 

pedagogiczni o najwyższych kwalifikacjach zawodowych tj. posiadający tytuł zawodowy 

magistra z przygotowaniem pedagogicznym. Wyższe wykształcenie magisterskie z 

przygotowaniem pedagogicznym w roku szkolnym 2014/2015 posiadało 215 zatrudnionych 

nauczycieli, 3 nauczycieli posiadało wykształcenie wyższe zawodowe oraz 1 nauczyciel 

posiadał tytuł doktora. 

W ostatnich latach stan zatrudnienia w szkołach i przedszkolach na terenie gminy 

uległ nieznacznemu zwiększeniu.  Poniższe tabele przedstawiają dane nt. stanu zatrudnienia  

w poszczególnych placówkach w latach 2012-2015 oraz dane na temat kwalifikacji 

zawodowych kadry oświatowej.  

 

Tabela 15:  Kwalifikacje kadry pedagogicznej w placówkach oświatowych znajdujących 

się na terenie gminy Morawica stan na 31.03.2015r. 

Wyszczególnienie 

Stopień awansu zawodowego nauczycieli w 2015 r. 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 
Bez 

stopnia 
Razem 

ZPO  w Morawicy 4 4 10 38 - 56 

ZS w Bilczy 2 4 16 23 - 45 

ZS w Brzezinach - - 6 16 - 22 

ZS w Obicach - 1 4 14 - 19 
SP w Dębskiej Woli - 3 11 5 - 19 

PSP w Nidzie - - 1 - - 1 

PSP w Chmielowicach 1 3 - - - 4 

PSP w Radomicach 1 3 2 2 - 8 

PSP w Woli 

Morawickiej 

0 5 5 3 2 15 

PSP w Lisowie 2 6 1 - - 9 

Punkty edukacji 

przedszkolnej 

6 17 1 - - 24 

Razem 16 46 57 101 2 222 

Źródło: „INFORMACJA  o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Morawica w roku szkolnym 

2014/2015” 
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Tabela 16: Stan zatrudnienia oraz poziom wykształcenia kadry pedagogicznej w placówkach oświatowych na terenie gminy Morawica w 

latach 2013-2015 

  

Poziom wykształcenia ( w osobach) 2013 Poziom wykształcenia ( w osobach) 2014 Poziom wykształcenia ( w osobach) 2015 

WMPP* LICENCJAT SN** Razem dr  

W

MP

P* 

LICENCJAT SN** Razem Dr 
WMP

P* 
LICENCJAT SN** Razem 

ZPO w Morawicy 50 1 - 51 - 41 1 - 42 - 56 -   56 

ZS w Bilczy 41 2 - 43 1 44 1 - 46 1 43 1   45 

ZS w Brzezinach 23 - - 23 - 22 - - 22 - 22 -   22 

ZS w Obicach 20 1 - 21 - 20 - - 20 - 19 -   19 

SP w Dębskiej Woli 19 1 - 20 - 21 - - 21 - 18 1   19 

PSP w Nidzie 1 - - 1 - 2 - - 2 - 1 -   1 

PSP w Chmielowicach 2 - - 2 - 1 1 - 2 - 3 1   4 

PSP w Radomicach 3 - - 3 - 3 1 - 4 - 5 -   5 

PSP w Woli Morawickiej 10 - - 10 - 11 - - 11 - 15 -   15 

PSP w Lisowie 9 - - 9 - 9 - - 9 - 9 -   9 

Punkty edukacji 

przedszkolnej 
16 2 - 18 - 15 1 - 16 - 24 -   24 

Razem 194 7 0 201 1 189 5 - 195 1 215 3 0 219 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Urzędu Gminy w Morawicy czerwiec 2016r
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Nauczyciele z terenu Gminy Morawica ciągle podnoszą swoje umiejętności 

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

wszystkim należy przeszkolić nauczycieli pod kątem wykorzystania w systemie edukacji 

technologii informacyjno-komunikacyjnej. Należy również podnieść kompetencje w zakresie 

posługiwania się językami obcymi. Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania co 

roku zgodnie z wymogami prawa i potrzebami, przeznaczane są środki na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli. Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w roku szkolnym 

2014/2015 przedstawia tabela poniżej. 

 

Tabela 17: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Lp. Nazwa szkoły/placówki Plan na rok 

2014 

Wykonanie w roku 

2014 

1. ZPO  w Morawicy 23 672,00 12 348,98 

2. ZS w Bilczy 19 500,00 10 233,67 

3. ZS w Brzezinach 9 267,00 10 586,40 

4. ZS w Obicach 7 582,00 2 270,00 

5. SP w Dębskiej Woli 13 011.86 13 011,86 

Razem  73 032,86 48 450,91 
Źródło: „INFORMACJA  o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Morawica w roku szkolnym 

2014/2015” 

 

Wnioski: 

1. Zdecydowana większość zatrudnionych nauczycieli posiada wykształcenie wyższe 

magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.  

2. Stopień nauczyciela dyplomowanego posiada ok. 45% zatrudnionych nauczycieli. 

3. Względem roku szkolnego 2012 liczba nauczycieli pracujących w placówkach na 

terenie gminy wzrosła o 18 osób. 

4. Należy wzmocnić umiejętności posługiwania się i wykorzystania w procesie 

kształcenia technologii TIK. 

5. Należy rozwijać/wzmacniać wśród nauczycieli umiejętności posługiwania się 

językami obcymi. 
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4.4 Baza lokalowa 

Placówki oświatowe działające na terenie gminy Morawica funkcjonują w 10 budynkach, 

których stan należy określić jako dobry. Jest to rezultat stałych i znaczących nakładów 

finansowych czynionych od wielu lat na poprawę bazy lokalowej. W ostatnich latach dzięki 

unijnym funduszom dokonano remontów i modernizacji wielu budynków oświatowych oraz 

realizowano szereg projektów, które wpłynęły na zwiększenie oraz unowocześnienie bazy 

dydaktycznej.  Nadal jednak baza lokalowa oraz wyposażenie placówek wymaga znacznych 

nakładów. Poniższa tabela przedstawia dane na temat stanu bazy lokalowej poszczególnych 

szkół. Przedszkola, szkoły i gimnazja dysponują budynkami o różnym wieku, około 80% 

budynków użytkowanych przez placówki oświatowe to budynki wymagające 

przeprowadzenia podstawowych prac modernizacyjnych. 
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Tabela 18: Stan bazy lokalowej – wybrane elementy 

Lp. Nazwa placówki oświatowej 

Powierzchn

ia 

nieruchom

ości 

gruntowej 

(w m2) 

Powierzchn

ia terenów 

zielonych + 

place 

zabaw 

(w m2) 

Powierzchn

ia terenów 

sportowych 

(w m2) 

Sale 

lekcyjne 

(w szt.) 

Powierzchn

ia sal 

lekcyjnych 

(w m2) 

Sale 

gimnastyczne 

(powierzchnia 

w m2)  

Pracownie: 
z tego pracownie 

komputerowe 

z tego 

pracownie 

językowe 

Ilość 
komputerów  

w szkole 

(w szt.) 

1 Zespół Placówek Oświatowych  w 

Morawicy 
10.665 570 1.677 32 1.824 1=432 m2 3=144 m2 3=144 m2 - 94 

2 Zespół Szkół  w Bilczy  26.300 2.078 6.079 6 219 - 16=970 m2 2=131 m 2 1=48 m2 98 

3 Zespół Szkół  w Brzezinach   11.700 6.400 5.300 13 620 1=274 m2 2= 84 m2 1=40 m2 1=44 m2 56 

4 Zespół Szkół w Obicach 5.866 1.200 1.016 9 386 1=280 m2 1szt.=42 m 2 1=42 m 2 - 25 

5 Szkoła Podstawowa  w Dębskiej 

Woli 
16.200 5.019 5.350 9 273 1=271 m2 1szt.=28 m 2 1=28 m 2 - 23 

6 Publiczna Szkoła Podstawowa  w 

Woli Morawickiej 
15.382 600 5.000 5 210 1= 288 m2 1=70 m2 1=70 m2 - 24 

7 Publiczna Szkoła Podstawowa   w 

Lisowie 
18.400 9.600 7.800 4 130 - 1= 36 m 2 1= 36 m 2 - 17 

8 Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Radomicach 
6.700 4.300 1.600 2 55 1=96 m 2 1=15 m 2 1=15 m 2 - 13 

9 Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Nidzie 
6.400 4.130 270 2 62 - - - - 8 

10 Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Chmielowicach 
28.225 1.030 3.400 2 66 - - - - 6 

Źródło: Urząd Gminy w Morawicy „INFORMACJA  o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Morawica w roku szkolnym 2014/2015”
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Charakterystyka bazy poszczególnych szkół 

Stan bazy dydaktycznej szkół oraz przedszkoli na terenie gminy należy określić jako 

zadowalający. Nie oznacza to jednak, że w najbliższych latach baza ta nie będzie 

rozbudowywana i doposażona. Aby uczniowie szkół oraz przedszkoli z terenu gminy mieli 

zapewniony równy start istnieje potrzeba ciągłego doposażenia oraz unowocześnienia bazy 

dydaktycznej. Poniżej przedstawiamy tabele przedstawiające szczegółowe dane na temat 

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

 

Tabela 19: Stan bazy - Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy (SP, Gimnazjum) 

Liczba sal lekcyjnych 24 

Wyposażenie sali komputerowej 3 pracownie komputerowe,  

1 pracownia do języków obcych, 2 centra informacji 

medialnej/łącznie 48 stanowisk komputerowych/, 11 

tablic multimedialnych, 3 drukarki wielofunkcyjne, 

laptopy służbowe dla nauczycieli 

Wyposażenie sali gimnastycznej Skrzynia, kozioł, materac do zeskoku, siłownia z 

pełnym wyposażeniem 

Sala multimedialna BRAK 

Stołówka TAK 

Biblioteka TAK 

Sala gimnastyczna TAK 

Boisko TAK 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Morawicy, czerwiec 2016r. 

 

 

POTRZEBY NIEINWESTYCYJNE 

W najbliższym czasie istnieje potrzeba doposażenia placówki m.in. w sprzęt komputerowy 

oraz multimedialny ( tablice interaktywne -3szt. rzutnik multimedialny -3szt). Istnieje 

również potrzeba zakupu dodatkowych nowoczesnych pomocy dydaktycznych do 

prowadzenia zajęć (m.in. aparaty fotograficzne, mikroskopy), oraz wyposażenie do sal 

lekcyjnych (rolety, ławki, krzesełka, stoliki świetlicowe). 

Tabela 20: Stan bazy- Zespół Szkół w Bilczy  

Liczba sal lekcyjnych 18  

Wyposażenie sali komputerowej 22 laptopy, 24 komputery stacjonarne , 1 urządzenie 

wielofunkcyjne, 1 skaner, 4 drukarki 

Wyposażenie sali gimnastycznej BRAK 

Sala multimedialna BRAK  
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Stołówka TAK 

Biblioteka TAK 

Sala gimnastyczna BRAK*  
*Uczniowie ZS w Bilczy korzystają z hali sportowej zlokalizowanej 

przy szkole. Halą zarządza spółka komunalna, której właścicielem jest 

Gmina Morawica. 

Boisko TAK, trawiaste i wielofunkcyjne – ze sztuczną 

nawierzchnią 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Morawicy, czerwiec 2016r. 

 

POTRZEBY NIEINWESTYCYJNE 

Jednym z głównych problemów z jakim boryka się placówka to stare wyposażenie sal 

lekcyjnych. W najbliższym czasie istnieje potrzeba wymiany starych i zniszczonych mebli. 

m.in. regałów do świetlicy, szafek do szatni. ławek, krzeseł do sal oraz pokoju 

nauczycielskiego. Szkoła posiada boisko natomiast brakuje podstawowego sprzętu 

sportowego (lub jest on mocno wyeksploatowany). W najbliższym czasie należałoby zakupić 

m.in. materace gimnastyczne, piłki, siatki, pachołki. Modernizacji wymaga również 

ogrodzenie boiska oraz siedziska na trybunie. W celu zapewnienia prawidłowego rozwoju 

ruchowego najmłodszym mieszkańcom gminy należy zmodernizować plac zabaw znajdujący 

się obok szkoły. Istnieje również potrzeba zakupu dodatkowych nowoczesnych pomocy 

dydaktycznych do prowadzenia zajęć (m.in. kserokopiarki, drukarki), oraz wyposażenie do 

sal lekcyjnych (rolety, ławki, krzesełka, stoliki świetlicowe). Kuchnie znajdującą się w szkole 

również należy doposażyć w sprzęt AGD (m.in. krajalnica, maszynka do mięsa, lodówka). 

 

Tabela 21: Stan bazy - Zespół Szkół w Obicach 

Liczba sal lekcyjnych 9 

Wyposażenie sali komputerowej 
10 stanowisk, ekran, drukarka, rzutnik, serwer, 

laptop 

Wyposażenie sali gimnastycznej 
Boisko do piłki siatkowej, mini koszykówki, sprzęt 

gimnastyczny (materace, skrzynia, drabinki) 

Sala multimedialna 
BRAK –  4 sale lekcyjne wyposażone są w tablice 

interaktywne 

Stołówka BRAK 

Biblioteka TAK (2) 

Sala gimnastyczna TAK 

Boisko 
Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych o 

sztucznej nawierzchni. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Morawicy, czerwiec 2016r. 
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POTRZEBY NIEINWESTYCYJNE 

Wśród najważniejszych potrzeb należy wymienić zakup dodatkowych nowoczesnych pomocy 

dydaktycznych do prowadzenia zajęć (m.in. tablice multimedialne, komputery przenośne). 

 

Tabela 22: Stan bazy - Zespół Szkół in. Jana Pawła II w Brzezinach (SP, Gimnazjum) 
 

Liczba sal lekcyjnych 11 

Wyposażenie sali komputerowej 24 stanowiska komputerowe, rzutnik + projektor 

multimedialny, drukarka wielofunkcyjna 

Wyposażenie sali gimnastycznej Bramki, drabinki, kosze, materace gim, skrzynia, 

kozioł, ławeczki gim, piłki do gier zespołowych 

Sala multimedialna - 

Stołówka Tak - stołówka w pełni wyposażona 

Biblioteka TAK (czytelnia)  

Sala gimnastyczna TAK  

Boisko TAK  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Morawicy, czerwiec 2016r. 

 

POTRZEBY NIEINWESTYCYJNE 

W najbliższym czasie istnieje potrzeba doposażenia placówki w nowoczesny sprzęt 

komputerowy, który umożliwi prowadzenie zajęć w sposób ciekawy i różnorodny. Należy 

zakupić również komputer do czytelni oraz wymienić stare i zniszczone pomoce dydaktyczne 

m.in. do matematyki, biologii. Szkoła posiada boisko i salę gimnastyczną natomiast brakuje 

podstawowego sprzętu sportowego (lub jest on mocno wyeksploatowany). W najbliższym 

czasie należałoby zakupić m.in. piłki do gier zespołowych materace gimnastyczne, pachołki. 

Należy również zakupić nowe szafki uczniowskie do szatni.  

 

Tabela 23: Stan bazy - Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli 

Liczba sal lekcyjnych 9 

Wyposażenie sali komputerowej Serwer, 10 stanowisk , wideoprojektor, laptop , 

drukarka , skaner 

Oprogramowanie 

Wyposażenie sali gimnastycznej Bramki, drabinki, ławeczki, materace 

Sala multimedialna w 6 salach lekcyjnych  tablice multimedialne 

(laptop, projektor), 4 drukarki 

Stołówka BRAK 

Biblioteka TAK 
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Sala gimnastyczna TAK  

Boisko TAK( trawiaste i betonowe) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Morawicy, czerwiec 2016r. 

 

POTRZEBY NIEINWESTYCYJNE 

Wśród najważniejszych potrzeb należy wymienić zakup dodatkowych nowoczesnych pomocy 

dydaktycznych do prowadzenia zajęć (m.in. tablice multimedialne, komputery przenośne) 

oraz montaż rolet antywłamaniowych na sali gimnastycznej. 

 

Tabela 24: Stan bazy - Szkoła Podstawowa w Lisowie 

Liczba sal lekcyjnych 5 

Wyposażenie sali komputerowej 10 stanowisk 

Wyposażenie sali gimnastycznej Bramki, drabinki, ławeczki, materace 

Sala multimedialna w 6 salach lekcyjnych  tablice multimedialne 

(laptop, projektor), 4 drukarki 

Stołówka BRAK 

Biblioteka TAK 

Sala gimnastyczna TAK  

Boisko Jest ( trawiaste i betonowe) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Morawicy, czerwiec 2016r. 

 

POTRZEBY NIEINWESTYCYJNE 

W najbliższym czasie istnieje potrzeba doposażenia placówki m.in. w sprzęt komputerowy 

oraz multimedialny (m.in. komputery przenośne). Istnieje również potrzeba zakupu 

dodatkowych nowoczesnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć (m.in. aparaty 

fotograficzne, mikroskopy), oraz wyposażenie do sal lekcyjnych (ławki, krzesełka, stoliki 

świetlicowe). 

 

Tabela 25: Stan bazy - Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej 

Liczba sal lekcyjnych 5 

Wyposażenie sali komputerowej pracownia  EFS z 2006 r., + 4 zestawy 

uczniowskie z 2014r. 

Wyposażenie sali gimnastycznej Sala gimnastyczna wyposażona w niezbędny 

sprzęt sportowy 

Sala multimedialna BRAK 
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Stołówka TAK pow. 15m2 + rozdzielnia posiłków 8m2 

Biblioteka TAK  - 3 komputery uczniowskie, 

1 nauczycielski, ok. 2306 woluminów 

Sala gimnastyczna TAK  - w dobrym stanie 

Boisko TAK - do renowacji 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Morawicy, czerwiec 2016r. 

 

POTRZEBY NIEINWESTYCYJNE 

W najbliższym czasie istnieje potrzeba doposażenia placówki m.in. w sprzęt komputerowy 

oraz multimedialny (m.in. komputery przenośne, kserokopiarki itp.). Istnieje również 

potrzeba zakupu dodatkowych nowoczesnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć 

(m.in. skanera, terrarium). Wśród najważniejszych potrzeb należy wymienić również 

renowację boiska oraz termomodernizację budynku, który jest w złym stanie technicznym. Do 

placówki należy również zakupić szafki do szatni oraz zmodernizować sale m.in. poprzez 

zakup wykładziny, malowanie itp. 

 

Tabela 26: Stan bazy - Publiczna Szkoła Podstawowa w Nidzie 

Liczba sal lekcyjnych 1 

Wyposażenie sali komputerowej Sala komputerowa 5 komputerów 10 stanowisk, 

tablica multimedialna, 2 urządzenia 

wielofunkcyjne 

Wyposażenie sali gimnastycznej Funkcję sali gimnastycznej pełni świetlica 

dzierżawiona od gminy, wyposażenie dobre 

Sala multimedialna BRAK 

Stołówka BRAK dzieci spożywają posiłki w wydzielonej 

sali lekcyjnej 

Biblioteka TAK 

Sala gimnastyczna BRAK sali gimnastycznej zajęcia gimnastyczne 

odbywają się w wydzielonej części korytarza 

Boisko TAK boisko na nim bramki do gry w piłkę nożną 

oraz plac zabaw obok 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Morawicy, czerwiec 2016r. 

 

POTRZEBY NIEINWESTYCYJNE 

W najbliższym czasie istnieje potrzeba doposażenia placówki m.in. w sprzęt komputerowy 

oraz multimedialny (m.in. komputery przenośne, kserokopiarki itp.). Istnieje również 
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potrzeba zakupu dodatkowych nowoczesnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć. 

Znajdujący się obok szkoły plac zabaw należy doposażyć (nowe huśtawki, piaskownię, 

bujaczki itp.).  

 

Tabela 27: Stan bazy - Publiczna Szkoła Podstawowa w Radomicach 

Liczba sal lekcyjnych 3 

Wyposażenie sali komputerowej sala komputerowa – 9 stanowisk, drukarka 

Wyposażenie sali gimnastycznej Podstawowy sprzęt sportowy 

Sala multimedialna BRAK 

Stołówka BRAK 

Biblioteka BRAK Szafy wyposażone w 950 książek 

Sala gimnastyczna Sala ćwiczeń – 96 m 2 

Boisko TAK - do piłki nożnej i siatkowej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Morawicy, czerwiec 2016r. 

 

POTRZEBY NIEINWESTYCYJNE 

Wśród najważniejszych potrzeb należy wymienić zakupu dodatkowych nowoczesnych 

pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć (m.in. tablice multimedialne, komputery 

przenośne). 

 

Tabela 28: Stan bazy - Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach 

Liczba sal lekcyjnych 2 

Wyposażenie sali komputerowej BRAK na wyposażeniu sali lekcyjnych jest 2 

komputery stacjonarne, 2 laptopy i tablica 

interaktywna 

Wyposażenie sali gimnastycznej Podstawowy sprzęt sportowy 

Sala multimedialna BRAK 

Stołówka BRAK 

Biblioteka TAK 

Sala gimnastyczna BRAK 

Boisko TAK 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Morawicy, czerwiec 2016r. 

 

 

 



 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Morawica na lata 2016-2023 

 

       Strona 42 z 85 

 

POTRZEBY NIEINWESTYCYJNE 

Obecnie jednym z głównych problemów z jakim boryka się placówka to stare 

wyeksploatowane pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć. W najbliższym czasie 

należałoby zakupić m.in. materace gimnastyczne, piłki, siatki, pachołki, sprzęt komputerowy i 

multimedialny 

 

STAN TECHNICZNY PLACÓWEK 

Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy 

Stan budynków wchodzących w skład zespołu należy określić jako dobry. W najbliższym 

czasie należało by dokonać drobnych  prac remontowo – modernizacyjnych w następującym 

zakresie: 

 naprawa obróbek blacharskich, wymiana rynien w głównym budynku szkolnym i w 

Przedszkolu, 

 malowanie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej, 

 remont podłóg – położenie tarketu w  5 salach lekcyjnych i naprawa podłogi na holu 

szkolnym /ostatnia kondygnacja/, 

 wymiana okien na ostatniej kondygnacji budynku głównego,  

 położenie struktury mineralnej na lamperiach w szatni, holu ostatniego piętra, i bloku 

sportowym, 

 remont łazienek w Przedszkolu,  

 malowanie wszystkich pomieszczeń w Przedszkolu, 

 remont i malowanie stolarki okiennej w Przedszkolu, 

 odnowienie elewacji zewnętrznej budynku szkoły i Przedszkola. 

Obecnie ważnym problemem z jakim borykają się uczniowie i kadra pedagogiczna ZPO w 

Morawicy jest niepełne zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego znajdującego się 

przy szkole. W minionych latach Gmina wybudowała tutaj boisko wielofunkcyjne ze sztuczną 

nawierzchnią, plac zabaw i kompleks 3 mniejszych boisk do gier zespołowych. Brakuje 

jednak obiektów i urządzeń lekkoatletycznych – bieżni, stanowiska do skoku w dal, rzutni do 

pchnięcia kulą itp – wraz z ciągami komunikacyjnymi. Zgłaszana jest także potrzeba montażu 

oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym, co umożliwi korzystanie z obiektu także 

wieczorem. W związku z wysokim zużyciem energii elektrycznej na potrzeby 

funkcjonowania ZPO planuje się wykonanie instalacji do produkcji energii z OZE z 
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wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych. Miejscem montażu urządzeń wytwarzających prąd 

mógłby być płaski dach sali gimnastycznej. 

 

Zespół Szkół w Bilczy  

Budynek Zespołu Szkół w Bilczy jest w dobrym stanie technicznym. Budynek jest ocieplony. 

W środku stan dobry, podłogi wyłożone tarketem, płytkami, ściany systematycznie 

odświeżane- malowanie, wszystkie usterki związane z użytkowaniem są systematycznie 

naprawiane. W budynku należy dokonać drobnych prac m.in.:  

 remont podłóg w 3 salach. 

 remont szatni w gimnazjum wraz z montażem szafek. 

 wymiana daszków przy wejściach do szatni  

 modernizacja monitoringu 

 odnowienie murku przy szkole 

Jednym z głównych problemów z jakim boryka się placówka to niedostateczna ilość sal 

lekcyjnych w stosunku do wzrastającej liczby uczniów i przedszkolaków. Powoduje to 

konieczność nauki na zmiany, co dotyczy także dzieci w wieku przedszkolnym. I tak np. 

zajęcia dla klasy zero obywają się na dwie zmiany: przedpołudniową i popołudniową. 

Podobny problem jest następnie w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Brakuje także miejsc w 

samorządowym żłobku. W trakcie rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 na liście oczekujących 

do żłobka było ponad 20 dzieci. W związku z tymi problemami konieczna jest rozbudowa 

istniejącego kompleksu budynków szkolnych. 

Dodatkowo obok hali sportowej istnieje potrzeba budowy miejsc postojowych. 

 

Zespół Szkół w Obicach  

Stan techniczny budynku należy określić jako dobry. Remontu wymaga elewacja budynku 

szkoły i sali gimnastycznej od stron: wschodniej, zachodniej i północnej. W budynku należy 

zamontować wykładzinę podłogową w 4 salach (wymiana płytek PCV).  

Konieczne także do przeprowadzenia są niektóre prace termomodernizacyjne tj. dokończenie 

wymiany okien, modernizacja ogrzewania itp. 

 

Szkoła Podstawowa w Lisowie 

Stan techniczny budynku szkoły jest dobry. Należy wykonać nieznaczne prace remontowe:  

 wymiana płytek na tarasie,  

 naprawa rynien,  
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 malowanie niektórych pomieszczeń (sale lekcyjne, korytarz, pomieszczenie 

socjalne, gabinet dyrektora). 

Z kolei w planach inwestycyjnych jest budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną 

nawierzchnią, które byłoby wykorzystywane w czasie zajęć lekcyjnych (np. wychowania 

fizycznego) i pozalekcyjnych. 

 

Zespół Szkół in. Jana Pawła II w Brzezinach (SP, Gimnazjum) 

Obecnie najważniejszą potrzebą jest przeprowadzenie kompleksowych prac 

termomodernizacyjnych. W ramach projektu termomodernizacji przewiduje się wykonanie 

następujących prac w budynku Zespołu Szkół w Brzezinach: wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej zewnętrznej, częściowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania i kotłów 

gazowych, docieplenie ścian zewnętrznych. W wyniku opracowanego audytu energetycznego, 

w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię konieczna jest również wymiana dachu na 

stropodach. Wykonanie ocieplenia istniejącego dachu jest niemożliwe ze względu na 

konieczność zachowania wymaganych wysokości pomieszczeń dla tego typu obiektów.  Inne 

roboty termomodernizacyjne będą wynikiem audytu energetycznego budynku. 

Istnieje także pilna potrzeba modernizacji boiska z nawierzchnią asfaltową, które planuje się 

przebudować na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. 

 

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli 

Budynki Szkoły Podstawowej Im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli są w dobrym stanie 

technicznym. Okresowe przeglądy stanu technicznego dokonywane są na bieżąco, a drobne 

usterki i zalecenia realizowane w wyznaczonych terminach. 

W przyszłości na terenie szkoły może powstać boisko wielofunkcyjne ze sztuczną 

nawierzchnią, gdzie będzie można trenować gry zespołowe jak siatkówka, piłka nożna, 

koszykówka, piłka ręczna. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej 

Budynek jest w złym stanie. Zarówno w szkole podstawowej jak i punkcie przedszkolnym są 

braki lokalowe w zakresie pomieszczeń przeznaczonych dla uczniów/dzieci (liczba sal 

lekcyjnych, szatnie, wielkość sal lekcyjnych bez zapleczy w punkcie przedszkolnym) i 

nauczycieli (mały pokój nauczycielski, brak zaplecza socjalnego dla wszystkich 

pracowników, brak pomieszczeń gospodarczych i magazynowych). W szkole brakuje 

oddzielnej sali na świetlicę szkolną, gabinetu dla pielęgniarki oraz gabinetu dla 
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wychowawców klas, gabinetu dla księgowej i sekretarki. Konieczne jest malowanie sal i 

korytarzy szkolnych, wymiana drzwi wewnętrznych, remont schodów wewnętrznych i 

wymiana barierki przy tych schodach wymiana instalacji CO.  

Najważniejszym wyzwaniem na najbliższe lata jest budowa nowego budynku dydaktycznego 

dla szkoły i punktu przedszkolnego. Konieczność wykonania tej inwestycji wynika z tego, że 

obecnie użytkowany przez szkołę budynek został przejęty przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad na potrzeby przebudowy drogi krajowej nr 73 wraz z obwodnicą 

Morawicy i Woli Morawickiej. W miejscu szkoły planowany jest węzeł drogowy. 

Rozbudowa kompleksu obiektów dla szkoły i punktu przedszkolnego ma być oparta o 

połączenie z istniejącym budynkiem sali gimnastycznej. Podczas budowy nowego obiektu 

należy uwzględnić budowę nowego boiska (opracowano już dokumentację projektową na 

budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią). 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nidzie 

 

Stan budynku należy określić jako dobry w najbliższym czasie należałoby dokonać naprawy 

schodów oraz przeprowadzić remont elektryki w budynku, odmalować sale lekcyjne. 

Planuje się także budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią. Opracowano 

już dokumentację projektową dla tego zadania. Zastąpiłoby ono obecnie używane boisko 

trawiaste. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Radomicach 

Budynek szkoły jest w dobrym stanie. W najbliższym czasie należy wymienić okna w sali 

ćwiczeń 10 sztuk. Planuje się także modernizację boiska, wymianę koszy do koszykówki i 

montaż innych urządzeń sportowych  

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach 

Stan budynku należy określić jako zadawalający. Budynek należy ocieplić oraz zabezpieczyć 

kominy. Należy również wybudować altanę przy boisku sportowym. Głównym zadaniem 

inwestycyjnym przy szkole w Chmielowicach jest termomodernizacja budynku wraz z 

modernizacją systemu ogrzewania i pozyskiwania energii elektrycznej. Została opracowana 

dokumentacja projektowa dla tego zadania, ale do jej wykonania konieczne jest pozyskanie 

zewnętrznego dofinansowania. 
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Przedszkole w Bilczy 

Budynek Punktu Przedszkolnego w Bilczy został oddany do użytku w listopadzie 2014 r. Jest 

to nowy obiekt, w którym mieści się również Samorządowy Żłobek w Bilczy. Wymaga on 

jedynie bieżących działań mających na celu utrzymanie budynku w czystości i w dobrym 

stanie technicznym. Bolączką Punktu Przedszkolnego w Bilczy są nadal braki lokalowe, gdyż 

chętnych dzieci do uczęszczania do przedszkola i żłobka w Bilczy jest dużo więcej niż miejsc, 

szczególnie, że od września 2016 r. wychowaniem przedszkolnym objętych jest cztery 

roczniki. Dlatego też, Gmina Morawica jest na etapie projektowania budowy nowego 

skrzydła do budynku szkoły, gdzie nowe pomieszczenia znalazłyby również grupy 

przedszkolne. Dzięki temu udałoby się wygospodarować nowe pomieszczenia dla potrzeb 

żłobka. 

 

Gmina systematycznie przeprowadzała w placówkach bieżące remonty zapewniając  

w ten sposób podstawowe warunki do ich funkcjonowania oraz w miarę  możliwości 

doposaża szkoły. Poniższa tabela przedstawia wykaz projektów dotyczących edukacji 

zrealizowanych na terenie Gminy na przestrzeni kilku ostatnich lat. 

 

Tabela 29: Wykaz projektów realizowanych na terenie gminy Morawica głównie z 

obszaru edukacji 

L.p. Beneficjent/ Nazwa 

projektu 

Okres 

realizacji 

Wartość 

projektów 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty 

1 Beneficjent: Gmina 

Morawica; „Edukacja 

przedszkolna szansą na 

lepszy start w życiu 

naszych dzieci” 

Rok szkol. 

2008/2009 
849.712,87 

Uruchomienie i funkcjonowanie 9 punktów 

przedszkolnych na terenie całej Gm. Morawica, 

zwiększenie liczby dzieci objętych edukacją 

przedszkolną, 

Dodatkowe zajęcia rozwijające i wspomagające w 

Samorządowym Przedszkolu w Morawicy  

2 Beneficjent: Gmina 

Morawica; „Mamo, tato 

chcę być 

przedszkolakiem” 

Rok szkol. 

2009/2010 
1.589.996,28 

Kontynuacja funkcjonowania 9 punktów 

przedszkolnych na terenie całej Gm. Morawica, 

zwiększenie liczby dzieci objętych edukacją 

przedszkolną, 

Dodatkowe zajęcia rozwijające i wspomagające w 

Samorządowym Przedszkolu w Morawicy 

3 Beneficjent: Gmina 

Morawica; 

„Indywidualizacja 

nauczania i 

wychowania klas I-III 

Gminy Morawica” 

Od 

01.09.2011 

do 

21.06.2013 

192.363,60 

Doposażenie placówek oświatowych w pomoce 

dydaktyczne. Ponadto, wyeliminowanie wśród dzieci 

klas I - III SP trudności w czytaniu, pisaniu, wad 

wymowy i trudności w edukacji społecznej, 

skorygowanie wad postawy. Projekt miał na celu 

rozwijanie wśród dzieci umiejętności 

matematycznych i humanistycznych oraz 

zainteresowań w zakresie języka angielskiego.   

4. Beneficjent: Gmina 

Rządowy Program 

„Radosna Szkoła” 

2009 r. 22.550,37 

Utworzenie miejsc zabaw w 4 szkołach 

podstawowych  
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5. Beneficjent: Gmina 

Rządowy Program 

„Radosna Szkoła” 

2010 r. 385.990,81 

Powstanie 3 placów zabaw przy szkołach 

podstawowych w Morawicy, Bilczy i Dębskiej Woli 

6. Beneficjent: Gmina 

„Plac rekreacyjny przy 

Zespole Placówek 

Oświatowych w 

Morawicy” 

2014 r. 181.008,44 zł 

Wybudowanie przy ZPO w Morawicy trzech boisk 

do mini siatkówki, mini badmintona i do gry w dwa 

ognie. 

7. Beneficjent: Gmina 

Morawica, 

Maluch 2013 

2013 r. 270.000,00 zł 

Dofinansowania budowy części budynku z 

przeznaczeniem na Samorządowy Żłobek w Bilczy 

8. Beneficjent: Gmina 

Morawica,  

Maluch 2014 

2014 r. 581.575,00zł 

Dofinansowania budowy części budynku z 

przeznaczeniem na Samorządowy Żłobek w Bilczy 

oraz bieżące funkcjonowanie żłobka.   

9. Beneficjent: Gmina 

Morawica 

Rządowy program 

wspomagania w latach 

2015-2018 organów 

prowadzących szkoły w 

zapewnieniu 

bezpiecznych warunków 

nauki, wychowania i 

opieki w szkołach –

„Bezpieczna+” 

2015 r. 17.005,20 zł 

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. 

Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli wśród 147 

uczniów i 16 nauczycieli. Realizacja projektu 

przyczyniła się do wzrostu kompetencji i 

umiejętności pracy wychowawczo-profilaktycznej 

nauczycieli i umiejętności  rozwiązywania przez nich 

konfliktów, zwiększyła świadomość społeczności 

szkolnej w obszarze bezpiecznych zachowań i 

umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia. 

Ponadto zwiększyła wiedzę na temat cyberprzemocy, 

obniżyła poziom zachowań agresywnych i 

problemowych, nastąpiła integracja społeczności 

lokalnej oraz nastąpiło praktyczne wdrożenie 

nowoczesnych metod edukacji (np. wykorzystanie 

sprzętu multimedialnego przy przeprowadzaniu 

zajęć, metoda projektów).  

10. Beneficjent: Gmina 

Morawica 

Rządowy program 

wspierania w 2015 r. 

organów prowadzących 

szkoły podstawowe i 

szkoły artystyczne 

realizujące kształcenie 

ogólne w zakresie szkoły 

podstawowej w obszarze 

rozwijania zainteresowań 

uczniów przez promocję 

czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży – 

„Książki naszych 

marzeń” 

2015 r. 10.176,04 zł 

Doposażenie 5 bibliotek szkolnych w nowe pozycje 

książkowe o tematyce bliskiej współczesnym 

doświadczeniom uczniów, w poznawaniu i 

rozumieniu otaczającego świata, urozmaicenie 

realizacji programów nauczania poprzez 

zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji 

bibliotecznych. Ponadto promowanie czytelnictwa 

wśród uczniów szkół podstawowych oraz rozwijanie 

współpracy bibliotek szkolnych 

 z bibliotekami publicznymi.    

11. Beneficjent: Gmina 

Morawica 

Rządowy program 

rozwijania kompetencji 

uczniów i nauczycieli w 

zakresie stosowania 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 

2012/2013 175.550,00 zł 

Doposażenie Szkoły Podstawowej  

w Bilczy w sprzęt oraz oprogramowanie 

komputerowe. Podniesienie umiejętności 

posługiwania się technologią komputerową zarówno 

przez uczniów jak i nauczycieli.  
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„Cyfrowa szkoła” 

Źródło: Urząd Gminy w Morawicy, czerwiec 2016r. 

 

Wnioski: 

1. Gmina systematycznie przeprowadzała w placówkach bieżące remonty zapewniając  

w ten sposób podstawowe warunki do ich funkcjonowania. 

2. Co najmniej w pięciu obiektach szkolnych (Brzeziny, Dębska Wola, Chmielowice, 

Obice, Radomice) należy dokonać pewnych prac termomodernizacyjnych (m.in. 

wymienić stolarkę okienną instalacje centralnego ogrzewania itp.). 

3. Sprzęt komputerowy oraz multimedialny znajdujący się w wielu placówkach jest stary i 

należy go niezwłocznie wymienić. 

4. Wszystkie szkoły należy doposażyć w pomoce dydaktyczne (m.in. do matematyki, 

przyrody, języków obcych). 

5. Przy placówce w Brzezinach oraz Woli Morawickiej należy wybudować boisko 

wielofunkcyjne. 

6. Sprzęt sportowy w szkołach na terenie gminy jest wyeksploatowany i należy go 

wymienić. 

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

8. Ze względu na niezadawalający stan techniczny komputerów oraz sprzętu 

multimedialnego technologia TIK do nauczania w szkołach  wykorzystywana jest w 

ograniczonym zakresie. 
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4.5 Efektywność nauczania 

Gmina Morawica jest organem prowadzącym zarówno dla szkół podstawowych, jak  

i gimnazjów. Jednym ze wskaźników efektywności nauczania są wyniki egzaminów 

zewnętrznych. W tabelach poniżej zamieszczone są średnie wyniki egzaminów zewnętrznych 

uczniów z terenu gminy. Od kwietnia 2002 roku przeprowadza się powszechny sprawdzian 

dla uczniów kończących szóstą klasę szkoły podstawowej. Jego celem jest sprawdzenie 

opanowania umiejętności niezbędnych na wyższym etapie kształcenia. Wyniki sprawdzianu 

pozwalają na pełniejsze diagnozowanie osiągnięć uczniów. 

 

Tabela 30: Wyniki szkół podstawowych ze sprawdzianu przeprowadzonego w roku szkolnym 

2014/2015 

 Szkoła 

Część 1 język polski matematyka język angielski 

 

Liczba 

zadających 
wynik% wynik% wynik% 

liczba 

zdających  
wynik w% 

1. 

Szkoła Podstawowa im. K. 

Makuszyńskiego w Zespole 

Placówek Oświatowych w 

Morawicy 

54 76,2 79,8 77,3 54 85 

2. 
Szkoła Podstawowa im. Jakuba 

Szelesta w Dębskiej Woli 
36 54 63,4 44,2 36 69,5 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa 6 74,8 77 72,5 6 94,2 

4. Szkoła Podstawowa w Lisowie 6 61,4 65,9 56,7 6 69,6 

5. 

Szkołą Podstawowa im. Piotra 

Ściegiennego w Zespół Szkół w 

Bilczy  

69 75,3 78,6 71,7 69 52,8 

6. Szkoła Podstawowa w Brzezinach  13 72,2 78,8 65,4 13 73,3 

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

2016r. 
 

 

Najniższe wyniki z sprawdzianów klas 6 uzyskali uczniowie ze szkoły Podstawowej 

w Dębskiej Woli oraz Lisowie. Te szkoły wymagają szczególnego wparcia.  Na niskie wyniki 

sprawdzianu w Dębskiej Woli wpłynął fakt, iż w klasie VI a, na osiemnastu uczniów 

siedmioro dzieci posiadało opinie Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej stwierdzające 

niski poziom możliwości poznawczych ucznia  (z pogranicza normy, mniejsze niż przeciętne) 

i zalecenie o dostosowaniu poziomu wymagań nauczycieli do indywidualnych potrzeb  

i możliwości. W celu podniesienia wyników nauczania i jakości pracy szkoły komisja złożona 
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z trzech nauczycieli opracowała Program Naprawczy, który wdrożono do realizacji w roku 

szkolnym 2015/2016. 

 

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

zasadach:  

Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu: języka polskiego oraz zadań z zakresu: 

historii i wiedzy o społeczeństwie.  

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

z zakresu: przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii.  

W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego 

języka, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu 

ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. 

 

Tabela 31: Rozkłady wyników szkół z egzaminu gimnazjalnego 2015 
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  1 2 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 

G
im

n
az

ju
m

 w
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p

o
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 P
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có
w

ek
 

O
św

ia
to

w
y

ch
 w

 M
o
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w
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Język polski 0 3 5 8 9 14 9 6 6 

Historia i WOS 1 3 8 15 11 16 2 4 0 

Matematyka 0 5 5 10 18 7 7 4 4 

Przedmioty przyrodnicze 3 2 7 10 12 16 5 2 3 

Język angielski PP 1 3 5 16 17 6 4 8 

Język angielski PR 0 2 5 13 21 5 8 4 2 

G
im

n
az

ju
m

 w
 

Z
es

p
o

le
 S

zk
ó

l 

w
 O

b
ic

ac
h

 Język polski 5 1 6 5 9 4 2 1 0 

Historia i WOS 2 1 7 7 8 4 4 0 0 

Matematyka 3 1 6 10 7 4 1 1 0 
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Przedmioty przyrodnicze 4 3 5 6 3 7 3 2 0 

Język angielski PP 3 7 6 6 6 3 1 1 

Język angielski PR 2 6 11 3 7 2 1 1 0 

G
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Język polski 0 2 13 11 15 18 6 3 1 

Historia i WOS 0 5 7 12 10 17 12 1 5 

Matematyka 0 2 5 10 19 20 6 5 2 

Przedmioty przyrodnicze 1 3 5 15 7 21 9 5 3 

Język angielski PP 1 7 5 7 18 12 6 13 

Język angielski PR 4 3 8 10 16 9 9 6 4 
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Język polski 0 0 1 4 5 7 8 0 0 

Historia i WOS 0 0 0 7 7 6 3 1 1 

Matematyka 1 1 2 7 5 6 3 0 0 

Przedmioty przyrodnicze 0 2 3 7 4 3 3 3 0 

Język angielski PP 0 2 2 10 5 3 0 3 

Język angielski PR 0 2 3 6 6 4 4 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 

Łodzi maj 2016r. 

 

Tabela 32: Wyniki szkół gimnazjalnych z egzaminu przeprowadzonego w roku 

szkolnym 2014/2015 na terenie Gminy Morawica 

Szkoła Egzamin 

W szkole 
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Wyniki egzaminów w % punktów 
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Język polski 60 68 63 61 61 62 

Historia i WOS 60 63 65 63 63 64 

Matematyka 60 51 49 48 47 48 

Przedmioty przyrodnicze 60 49 50 49 49 50 



 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Morawica na lata 2016-2023 

 

       Strona 52 z 85 

 

Język angielski PP 60 66 64 62 64 67 

Język angielski PR 60 48 44 40 44 48 
G

im
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 w
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Język polski 33 54 63 61 61 62 

Historia i WOS 33 59 65 63 63 64 

Matematyka 33 39 49 48 47 48 

Przedmioty przyrodnicze 33 45 50 49 49 50 

Język angielski PP 33 50 64 62 64 67 

Język angielski PR 33 28 44 40 44 48 
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Język polski 69 62 63 61 61 62 

Historia i WOS 69 68 65 63 63 64 

Matematyka 69 53 49 48 47 48 

Przedmioty przyrodnicze 69 53 50 49 49 50 

Język angielski PP 69 71 64 62 64 67 

Język angielski PR 69 49 44 40 44 48 
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Język polski 25 69 63 61 61 62 

Historia i WOS 25 69 65 63 63 64 

Matematyka 25 46 49 48 47 48 

Przedmioty przyrodnicze 25 50 50 49 49 50 

Język angielski PP 25 63 64 62 64 67 

Język angielski PR 25 44 44 40 44 48 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 

Łodzi maj 2016r. 

 

Dane przedstawione powyżej wskazują iż uczniowie z terenu gminy Morawica gorzej radzą 

sobie z przedmiotami ścisłymi (matematyka). Potwierdzają to wyniki z egzaminów 

gimnazjalnych oraz sprawdzianu 6 klas. Dane przedstawione powyżej wskazują iż wyniki z 

wszystkich przedmiotów w Gimnazjum w Zespole Szkól w Obicach były niższe niż średnia 

dla gminy, powiatu oraz województwa. Wyniki z egzaminów z matematyki oraz języka 

angielskiego w Gimnazjum w Brzezinach  w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach 
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również były poniżej średniej dla powiatu oraz województwa. W większości gimnazjów 

uczniowie osiągali wyniki średnie lub poniżej średniej. 

 

Aby zapewnić jak najlepszy rozwój oraz wyrównywać szanse w dostępie do edukacji na 

terenach placówek organizowane są zajęcia dodatkowe/prowadzone są koła zainteresowań. 

Każda placówka stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom ucznia oraz rodzica.  

W Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy organizowane są następujące koła 

zainteresowań: W Szkole Podstawowej: koło historyczne, koło języka polskiego, koło 

matematyczne, koło przyrodnicze „Anioły ze szkoły”, koło przyrodnicze, koło języka 

angielskiego, zespół Taneczny PIRAMIDA, zespół instrumentalny, koło plastyczne, zespół 

wokalny, koło przyrodnicze „Odkrywcy przyrody”, koło przyrodniczo – plastyczne „Z 

ekologią za pan brat”, koło matematyczno – informatyczne „W królestwie Matematyki”, koło 

artystyczno-teatralne, koło plastyczne „Mały artysta”, koło Łamigłówki Mądrej Główki, koło 

regionalne, koło Małego Czytelnika, koło matematyczno-przyrodnicze „Sobieradzik”  Zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne, koło czytelniczo-plastyczne, koło misyjne. W Gimnazjum klub 

eTwinning, koło języka angielskiego, koło języka niemieckiego, koło języka rosyjskiego, 

koło dziennikarskie, koło polonistyczne (2), koło historyczne (3), koło biologiczne (2), koło 

geograficzne, Interdyscyplinarne koło „Kompas na przyrodę”, koło matematyka po angielsku, 

koło chemiczne, koło aktywności twórczej, koło turystyczne (2), szkolne koło sportowe (2), 

wolontariat, bemol – zespół wokalny, piramida – zespół taneczny. 

W Zespole Szkół w Bilczy działają następujące koła zainteresowań: Gimnazjum: Zajęcia 

wspierające-  matematyka, koło fizyczne, zajęcia wspierające, Zajęcia charytatywne, Koło 

biblijne, Koło Młodych Ekologów, Koło biologiczne, Zajęcia z uczniem zdolnym, Koło 

Chemiczne, Klub filmowy, Koło historyczne, Zajęcia –terapia pedagogiczna, Gry zespołowe 

– piłka siatkowa - Zajęcia świetlicowe – zajęcia informatyczne, Szkolny Klub Europejski, 

Koło szachowe, Zajęcia wspierające- j. angielski, Zajęcia wspierające kl. I j. polski, koło 

teatralne, koło języka angielskiego kl I- III-j. angielski, koło redakcyjne gimnazjalistów – j 

angielski, Gry zespołowe –piłka nożna chłopców, Gry zespołowe- piłka ręczna chłopców, 

Zajęcia wspierające kl II matematyka, Koło matematyczne- praca z uczniem zdolnym, Zajęcia 

wspierające –kl. III – j. polski, Zajęcia wokalne.  

 

Szkoła Podstawowa: 

Praca z uczniem zdolnym humanistycznie, Koło Młodych Redaktorów /praca z uczniem 

zdolnym, Praca z uczniem zdolnym –„Champion Club”, Koło teatralne w jęz. angielskim, 
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Koło języka niemieckiego, Koło fotograficzne,  Zajęcia komputerowe, Zajęcia wokalne, 

Zajęcia taneczne  - zespół „Takt”, Zajęcia plastyczne, Zajęcia bilardowe, Koło szachowe, 

Gromady zuchowe, Piłka ręczna dziewcząt, Piłka ręczna chłopców, Piłka nożna chłopców, 

Zajęcia gimnastyki akrobatycznej. 

W Zespole Szkół w Obicach działają następujące koła: SKS, ZHP, LOP, zajęcia 

wyrównawcze, koło polonistyczne, koło matematyczne, koło taneczne, koło plastyczne, koło 

teatralne, artystyczne. 

W Zespole Szkół w Brzezinach: Koło plastyczne, badminton, SKS, harcerstwo, zuchy, 

Zespół Pieśni i Tańca „Brzezina”, kółko teatralne Fantastic, koło biblijne, koło matematyczne. 

W Punkcie przedszkolnym w Lisowie organizowane jest koło recytatorskie, zajęcia 

wokalno- taneczne. 

W PSP w Chmielowicach organizowane jest koło czytelnicze. W PSP w Radomicach roku 

szkolnym 2015/2016 w szkole działają: kółko teatralne, kółko czytelnicze, kółko 

matematyczno-przyrodnicze, zbiórki zuchowe. W ramach świetlicy środowiskowej działa: 

kółko plastyczne, zajęcia matematyczno-komputerowe, zajęcia sportowe z elementami piłki 

nożnej, j. niemiecki i zajęcia tańca nowoczesnego. W PSP w Woli Morawickiej 

organizowane są następujące koła: humanistyczne, ekologiczne, warsztaty artystyczne, zespół 

wokalny, zespół taneczny, koło matematyczne, SKS. 

 

 

Wnioski: 

1. W placówkach na terenie gminy organizowanych jest szereg zajęć dodatkowych 

skierowanych zarówno do ucznia zdolnego jak i ucznia z problemami w nauce. 

2. Uczniowie na wszystkich szczeblach edukacji gorzej radzą sobie z przedmiotami 

ścisłymi (matematyka, przyroda). 

3. Istnieje potrzeba organizacji dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów 

słabszych. 

4. Istnieje potrzeba organizacji zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych. 

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

6. Istnieje potrzeba wsparcia uczniów zwłaszcza ze Szkół Podstawowych w Dębskiej 

Woli i Lisowie. 
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4.6 Analiza demograficzna 

Według danych GUS na dzień 31.12.2015r. gminę Morawica zamieszkiwało 15 801 osób 

(78911 mężczyzn, 7810 kobiet), to o 681 osób więcej niż w 2012r. Ludność gminy stanowiła 

1,25% ludności województwa i 7,5% ludności powiatu kieleckiego. Pod względem 

zaludnienia gmina należy do średnio zaludnionych obszarów ze wskaźnikiem 110 osób/ km2. 

Na terenie gminy od kilku lat zaobserwować można dodatni przyrost naturalny, co ma wpływ 

na zwiększającą się liczbę ludności w gminie. Dodatkowo teren gminy jest corocznie 

zasiedlany przez mieszkańców gmin ościennych oraz Miasta Kielce co również ma wpływ na 

zwiększającą się liczbę mieszkańców. Największą część społeczeństwa gminy 68,84% 

stanowi ludność w wieku produkcyjnym tj. w wieku zdolności do pracy. Wiek emerytalny 

osiągnęło 13,7% mieszkańców gminy.  

 

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 2012-2014 na terenie Gminy 

Morawica. 

 

Tabela 33: Zmiany wskaźnika obciążenia demograficznego w latach 2012-2014 

GMINA MORAWICA 2012 2013 2014 2015 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku produkcyjnym 
51,6 52,1 52,9 54,3 

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku przedprodukcyjnym 
55,8 58,6 60,5 63,7 

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku produkcyjnym 
18,5 19,3 19,9 21,1 

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

 

Na koniec 2015 r. w Gminie Morawica wskaźnik obciążenia demograficznego osiągnął 

wartość 21,1 i był dużo niższy w porównaniu ze wskaźnikiem dla województwa, który 

wynosił 33,9; oraz dla Polski  – 31,2. Świadczy to o tym, że społeczeństwo Gminy Morawica 

wolniej się starzeje.  
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Analiza danych demograficznych pokazuje iż w ostatnich latach stopniowo maleje liczba 

urodzeń na terenie gminy nadal jednak przyrost naturalny jest dodatni. W 2014 roku według 

danych Urzędu Gminy w Morawicy przyszło na świat 157 dzieci. Utrzymując się tendencja 

spadkowa może w konsekwencji doprowadzić m.in. do zwolnień części nauczycieli. W chwili 

obecnej żadna z placówek na terenie gminy nie jest przeznaczona do likwidacji. Wiele będzie 

jednak zależało od ostatecznego kształtu zapowiadanej przez rząd kolejnej reformy oświaty w 

Polsce. 

 

Wykres 5: liczba urodzeń na terenie gminy w latach 2011-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Morawicy, czerwiec 2016r 

 

 

Tabela 34: Liczba urodzeń wraz z podziałem na obwody szkolne 

Szkoła 2011 2012 2013 2014 2015 

ZPO Morawica  43 53 36 27 32 

ZS Bilcza 67 59 49 45 45 

ZS w Obicach 19 19 19 18 8 

ZS w Brzezinach 21 27 18 29 22 

SP w Dębskiej Woli 14 14 10 16 12 

SP w Lisowie 6 6 6 5 8 

SP w Woli Morawickiej 12 11 12 11 10 

SP w Radomicach 10 6 3 4 5 

SP w Chmielowicach 4 5 2 3 4 

SP w Nidzie 7 6 8 2 11 

RAZEM 203 206 163 160 157 
Źródło: Urząd Gminy w Morawicy, czerwiec 2016r 

 

 

Wnioski: 

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

2. Pomimo spadku liczby urodzeń ciągle odnotowywany jest dodatni przyrost naturalny. 

2. Społeczeństwo gminy starzeje się wolniej niż mieszkańcy województwa. 

3. Corocznie wzrasta liczba mieszkańców Gminy co może mieć przełożenie na liczbę 

uczniów w placówkach oświatowych. 
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4.7 Finansowanie oświaty 

Edukacja stanowi najistotniejszą  pozycję wydatków Gminy Morawica. W ostatnich 

latach następował stały wzrost nakładów na zadania związane z kształceniem   

i wychowaniem uczniów. Wydatki na oświatę wzrosły od roku 2010 o 39,12%. Przy czym 

subwencja wzrosła o 35,14%. W 2015 r. wydatki bieżące na edukację wynosiły  

20 001 629,67 zł w tym subwencja wynosiła  16 207 564,26 zł. Oznacza to iż gmina 

Morawica w 2015 roku  musiała pokryć z środków własnych pozostałe koszty związane  

z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy. Była to kwota  3 794 065,41 zł. Poniższe 

wykresy obrazują wydatki ponoszone na oświatę na terenie gminy w  latach 2010-2015. 

 

Wykres 6: Wydatki przeznaczone na oświatę w latach 2010 - 2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Morawicy, czerwiec 2016r 

 

Wykres 7: Wydatki przeznaczone na oświatę z budżetu  Gminy w Morawicy 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Morawicy, czerwiec 2016r 
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Wnioski: 

1. Corocznie rosną wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych na terenie 

gminy Morawica. 

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

3. Gmina w roku 2015 przeznaczyła kwotę ponad 3,5 mln złotych na oświatę z budżetu 

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

4. W roku 2015 Gmina Morawica przeznaczyła na oświatę o 1 409 852,38 zł więcej niż 

w roku 2010. 

5. Na wynagrodzenia i pochodne kadry pedagogicznej corocznie przeznaczana jest kwota 

ponad 11 mln.  
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4.8 Podsumowanie diagnozy 

Na przełomie lat 2010-2016 można zaobserwować nieznaczne wahania liczby dzieci  

i młodzieży szkolnej. Względem roku szkolnego 2012/2013 nastąpił nieznaczny spadek  

o 21 uczniów. Największy spadek jest widoczny wśród uczniów szkół podstawowych. Nieco 

inaczej wygląda sytuacja wśród dzieci w wieku przedszkolnym gdzie corocznie 

odnotowywany jest ich wzrost. Analiza danych demograficznych jednoznacznie wskazuje,  

iż społeczeństwo Gminy Morawica starzeje się. Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast coraz 

większy napływ ludzi młodych do gminy z gmin ościennych oraz miasta Kielce i coraz 

większa liczba dzieci w wieku przedszkolnym. Sytuacja taka wymusza na gminie podjęcie 

kolejnych kroków w celu zapewnienia opieki przedszkolnej najmłodszym mieszkańcom 

gminy oraz opieki dla dzieci do lat 3. 

W ciągu ostatnich lat zauważalny jest nieznaczny wzrost liczby kadry oświaty co jest 

bezpośrednio związane ze zwiększającą się liczbą dzieci w wieku przedszkolnym. Na chwilę 

obecną istnieje potrzeba poszerzenia bazy lokalowej przedszkoli i żłobków. Należy również 

doposażyć placówki w nowoczesny sprzęt dydaktyczny oraz przeprowadzić niezbędne prace 

remontowo – modernizacyjne. Ze względu na budowę obwodnicy Morawicy i Woli 

Morawickiej niezbędna jest budowa nowego obiektu oraz przeniesienie szkoły. Na obszarze 

gminy funkcjonuje kilkanaście organizacji społecznych, które mogłyby zaangażować się w 

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

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

terenie Gminy wymagają przeprowadzenia prac modernizacyjnych (w mniejszym lub 

większym zakresie) oraz doposażenia w sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne. 

Gmina corocznie z środków własnych współfinansuje placówki (w roku 2015 była to kwota 

ok 1,5 mln zł). 
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5. Potrzeby lokalnego rynku pracy i oczekiwań pracodawców 

Gmina Morawica usytuowana jest w centrum województwa świętokrzyskiego w pobliżu 

miasta Kielce. Jest to gmina o charakterze usługowo – rolniczym. Gmina zajmuje 

powierzchnię 14 045 ha. 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.  

 

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach wynika, że liczba osób bezrobotnych na 

terenie powiatu sukcesywnie spada, natomiast odnotowuje się wzrost liczby zgłaszanych ofert 

pracy. Stopa bezrobocia w powiecie kieleckim (ziemskim) na koniec marca 2016 r. wynosiła 

16,2% i była jedną z  wyższych w województwie. Na koniec czerwca 2016 r. w PUP  

w Kielcach zarejestrowanych  było  531  osób  bezrobotnych z terenu gminy Morawica w tym 

236 kobiety.  Dużą liczbę osób bezrobotnych stanowiły osoby młode pomiędzy 18 a 44 

rokiem życia   – 370 osób. 

 

Wykres 8: Stopa bezrobocia w powiecie kieleckim w latach 2012-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Kielcach maj 2016r. 

 

Bezrobotni według wieku i poziomu wykształcenia 

W końcu grudnia 2015 roku najliczniej zarejestrowani pozostawali bezrobotni w wieku 25-

34 lata – 19 351 osób, tj. 29,3%. Łącznie osoby w wieku 18-34 lata stanowiły 46,6% ogółu, 

tj. o 1,5 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej. Udział bezrobotnych w pozostałych 

grupach wieku wynosił: 35-44 lata - 20,7% (13 713 osób), 45-54 lata - 17,3% (11 428), 55-

59 lat - 10,5% (6 950), 60 lat i więcej - 4,9% (3 226). W porównaniu do końca grudnia 2014 

roku odnotowano zmniejszenie udziału  osób  w wieku:  18-24  lata  (o  1,1  punktu  proc.),  

25-34  lata  (o  0,4) i 45-54 lata (o 0,3), natomiast wzrósł udział osób w wieku: 35-44 lata (o 

0,3), 55-59 lat (o 0,5) oraz 60 lat i więcej (o 1,0 punkt proc.). 

 



 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Morawica na lata 2016-2023 

 

       Strona 61 z 85 

 

Charakterystyczną cechą struktury bezrobocia w Powiecie Kieleckim pozostaje niski 

poziom wykształcenia bezrobotnych. Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadało – 18 

221 osób (27,5%), a gimnazjalne i niższe  - 13 734 (20,8%). Łącznie  te dwie grupy 

stanowiły - 48,3% ogółu bezrobotnych (wobec 48,9% na koniec grudnia 2014 r.). 

Świadectwo ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych posiadały 16 643 osoby, 

tj. 25,2%, a wykształcenie średnie  ogólnokształcące – 7 084 osoby, tj. 10,7% ogółu 

zarejestrowanych. Liczba osób legitymujących się dyplomami wyższych uczelni  wyniosła – 

10 449, tj. 15,8%. 

Z powyższych danych wynika, że istnieje potrzeba zachęcania młodzieży do podejmowania 

kształcenia policealnego. Dodatkowo należy zachęcać młodzież do pozyskiwania wiedzy  

i umiejętności również poza szkołą. Samo wykształcenie oraz posiadanie dyplomu dzisiaj 

nie wystarcza na lokalnym rynku pracy. Uczniów należy zachęcić do udziału w wyjazdach, 

wymianach oraz promować ideę wolontariatu.  
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6. Analiza SWOT 

Po zakończeniu fazy diagnostycznej uporządkowano dotychczas zebrane informacje,  

a następnie wyselekcjonowano i ustalono obszary najistotniejsze dla rozwoju szkolnictwa na 

terenie Gminy Morawica. 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 Morawica, 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 35: Analiza SWOT 
DEMOGRAFIA 

Mocne Strony Słabe strony 

1. Zwiększająca się liczba mieszkańców gminy 

(mieszkańców napływających z gmin ościennych 

oraz miasta Kielce). 

2. Zwiększająca się liczba dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

3. Dodatni przyrost naturalny 

1. Coraz mniejsza liczba urodzeń na terenie 

gminy. 

Szanse Zagrożenia 

1. Programy rządowe wspierające rodzinę 

(RODZINA 500 +) 

 

 

1. Niekorzystna prognoza demograficzna Gminy 

Morawica – spadek wskaźnika urodzeń. 

2. Starzejące się społeczeństwo. 



 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Morawica na lata 2016-2023 

 

       Strona 63 z 85 

 

OFERTA DYDAKTYCZNA 

Mocne Strony Słabe strony 

1. Bardzo bogata oferta zajęć pozalekcyjnych  

pozaszkolnych i kół zainteresowań 

2. Obecność imprez o randze kulturalnej  

i naukowej. 

3. Wysokie osiągnięcia uczniów  w konkursach  

i zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, 

wojewódzkim i ogólnopolskim. 

4. Organizacja zajęć pozaszkolnych przez 

instytucje kulturalne 

1. Różnice w ofercie edukacyjnej  

w poszczególnych szkołach. 

2. Niezadowalająca jakość części oferty 

edukacyjnej. 

3. Niepełne wykorzystanie możliwości innych 

instytucji i organizacji zlokalizowanych w Gminie  

(np. stowarzyszeń). 

4. Niezadawalające wyniki z przedmiotów ścisłych 

na egzaminach zewnętrznych. 

Szanse Zagrożenia 

1. Realizacja programów wspierających 

działalność innowacyjną szkół. 

2. Szerokie wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu. 

3. Lepsze wykorzystanie potencjału organizacji 

pozarządowych. 

 

1. Zjawisko cyberwykluczenia oraz powiększająca 

się luka między rozwojem technologicznym,  

a wykorzystaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych w oświacie. 

2. Słaba obecność w ogólnoeuropejskich 

programach edukacyjnych. 

3.  Zwiększająca się liczba uczniów z trudnościami 

w nauce 

BAZA DYDAKTYCZNA 

Mocne Strony Słabe strony 

1. Dostępność nowoczesnych obiektów 

sportowych w większości szkół na terenie gminy. 

2.  Dobrze zorganizowana pomoc socjalna. 

3. Dobrze zorganizowany dojazd uczniów do 

szkół. 

 

1. Przestarzały i wyeksploatowany sprzęt 

komputerowy i multimedialny. 

2. Brak boisk wielofunkcyjnych przy placówkach 

w Brzezinach, Woli Morawickiej, Nidzie, Lisowie, 

Dębskiej Woli, Radomicach, Chmielowicach. 

3. Niezadawalający stan techniczny części 

obiektów szkolnych (np. potrzeba 

przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych). 

4. Niezadawalający stan pomocy dydaktycznych 

(np. stare wyeksploatowane pomoce dla ucznia  

i nauczyciela). 

5. Niewystarczające wyposażenie bibliotek. 

6. Niewystarczająca baza lokalowa przedszkoli i 

żłobków. 

7. Konieczność budowy nowego budynku 

dydaktycznego szkoły w Woli Morawickiej. 

Szanse Zagrożenia 

1. Zmniejszenie obciążenia bazy edukacyjnej 

dzięki możliwości realizacji części procesu 

nauczania on-line. 

2. Pełne wykonanie procesu termomodernizacji 

budynków szkolnych oraz zastosowanie OZE do 

ogrzewania i produkcji energii elektrycznej. 

3. Pozyskanie środków zewnętrznych na 

doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne. 

1. Brak środków na odnowienie sprzętu oraz 

modernizację budynków. 

2. Zawiłe procedury pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych.  

KADRA OŚWIATY 

Mocne Strony Słabe strony 

1. Wysoki poziom kwalifikacji nauczycieli  1. Wymagający modyfikacji system motywacyjny. 
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(w zdecydowanej większości nauczyciele 

mianowani i dyplomowani). 

2. Rozbudowane możliwości doskonalenia 

zawodowego kadry oświatowej 

3. Duża liczba aktywnych nauczycieli mocno 

zaangażowanych     w     proces     dydaktyczny 

4. Dobra współpraca placówek oświatowych z 

samorządem. 

2. Niewystarczająca znajomość języków obcych. 

3. Ograniczony napływ młodej kadry 

nauczycielskiej. 

4. Niechęć nauczycieli do zawodowego 

przekwalifikowania się i poszukiwania pracy w 

innym zawodzie. 

Szanse Zagrożenia 

1. Dopływ wysoko wykwalifikowanych kadr z 

innych sektorów – akademickiego, społecznego, 

biznesowego. 

2.  Wzrost współpracy europejskiej nauczycieli z 

gminy  Morawica. 

3. Rozszerzenie pracy nauczycieli na dorosłą 

część społeczeństwa. 

1. Niewystarczające dostosowanie kadry 

oświatowej do wprowadzania zmian w procesie 

edukacji 

2. Starzenie się kadry nauczycielskiej. 

3. Wypalenie zawodowe. 

FINANSOWANIE OŚWIATY 

Mocne Strony Słabe strony 

1. Wysoki priorytet edukacji w polityce 

finansowej Gminy Morawica. 

2. Szerokie wykorzystanie środków Unii 

Europejskiej. 

3. Duża ilość nakładów inwestycyjnych 

skierowana na rozwój bazy oświatowej. 

1.  Niedostateczne dofinansowanie oświaty przez 

budżet państwa - coraz mniejsza subwencja 

oświatowa. 

2. Zwiększająca się ilość środków 

przekazywanych na finansowanie oświaty 

pochodząca z środków   własnych gminy. 

Szanse Zagrożenia 

1. Pozyskiwanie środków z nowej perspektywy 

finansowej Unii Europejskiej dla realizacji 

celów oświatowych. 

2. Pozyskiwanie środków sektora biznesowego 

na rozwój edukacji. 

1. Zmiany w prawie oświatowym, które mogą 

mieć wpływ na realizację niektórych zadań 

edukacyjnych 

2. 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 Morawica istnieje potrzeba zmodyfikowania oraz rozszerzenia 

oferty dydaktycznej, która będzie dostosowana zarówno do potrzeb uczniów, rodziców jak i 

potrzeb współczesnego świata. W placówkach należy wprowadzić nowoczesne formy 

nauczania m.in. e-learning oraz zwiększyć wykorzystanie nowoczesnych technologii 

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

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

jak tablice interaktywne, odtwarzacze mp3, kamery cyfrowe) jako narzędzia edukacji. 

Korzyści stosowania TIK w edukacji są ogromne zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. 

Ważne jest również aby w jeszcze większym stopniu niż do tej pory wspierać osoby zdolne 

oraz dostosowywać program nauczania do osób mających  trudności w nauce. Analiza danych 

pokazała iż uczniowie gorzej radzą sobie z przedmiotami ścisłymi dlatego też należy nałożyć 

szczególny nacisk właśnie na ten obszar. Dodatkowo w zbyt małym stopniu szkoły 

przygotowują do uczenia się przez całe życie oraz w niskim stopniu przygotowują ucznia do 

współdziałania i pracy zespołowej. Na terenie gminy należy również wzmocnić  współpracę 

placówek oświatowych z instytucjami kultury,  sportu,   zdrowia,   pomocy   społecznej   oraz   

organizacjami pozarządowymi co wpłynie pozytywnie na rozszerzenie oferty dydaktycznej. 

Uczniom należy również w większym stopniu zapewnić dostęp do edukacji/kultury poza 

murami szkół. W tym celu należy wspierać działalność Centrum Kultury, Biblioteki, Ośrodka 

Tradycji Garncarstwa w Chałupkach oraz innych instytucji, które kierują swoje działania do 

dzieci i młodzieży z terenu gminy.  
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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. Część placówek na terenie gminy 

Morawica wymagają termomodernizacja. We wszystkich obiektach należy przeprowadzić 

drobne prace remontowo – modernizacyjne. Stan budynków oświatowych należy określić 

jako dobry. Baza lokalowa przedszkoli i żłobków na terenie gminy jest niewystarczająca – 

należy ją zwiększyć i dostosować do zwiększającej się liczby dzieci w wieku przedszkolnym. 

Przy niektórych szkołach należy wybudować wielofunkcyjne boiska sportowe.  Biblioteki 

działające w poszczególnych placówkach należy doposażyć. Pomoce dydaktyczne natomiast 

należy wymienić (głównie pomoce do zajęć sportowych, zajęć z matematyki, przyrody, 

języków obcych). Szczególne ważny jest zakup wyposażenia dydaktycznego celem 

stworzenia nowoczesnych pracowni komputerowych (multimedialnych). Zakup sprzętu 

komputerowego oraz multimedialnego pozwoli na wprowadzenie do oferty dydaktycznej 

nowych form nauczania, wpłynie również na zwiększenie zastosowania TIK. Należy również 

zakupić:    

 Pomoce   dydaktyczne   do   prowadzenia   zajęć   dla   dzieci   ze   specyficznymi 

trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji 

 Pomoce   dydaktycznych   do   prowadzenia   zajęć   dla   dzieci   z   trudnościami   w 

zdobywaniu umiejętności matematycznych 

 Pomoce dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla dzieci z wadami postawy – gimnastyka 

korekcyjna 

 Pomoce dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla dzieci rozwijających uzdolnienia ze 

szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych 

 Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych 

teatralno-muzycznie 

 

Kadra oświaty 

Nauczyciele pracujący w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Morawica 

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 
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zastosowaniu TIK w procesie nauczania. Dodatkowo należy rozszerzyć współpracę 

nauczycieli z rodzicami przede wszystkim uczniów z trudnościami wychowawczymi. Rodzic 

również powinien czynnie uczestniczyć w procesie kształcenia młodego człowieka a niestety 

często tak nie jest. 

 

 

Główne problemy szkół z terenu gminy Morawica 

 małe wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)  

w procesie nauczania, 

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

 niewystarczające zaangażowanie instytucji zewnętrznych (NGO) w proces szkolenia 

pozaformalnego, 

 niewystarczająca baza lokalowa przedszkoli i żłobków 

 niewystarczająca baza sportowa (potrzeba budowy boisk wielofunkcyjnych), 

 niezadawalający stan techniczny budynków szkół, przedszkoli (potrzeba 

termomodernizacji), 

 niezadawalająca ilość nowoczesnego sprzętu komputerowego i multimedialnego w 

placówkach, 

 stare i wyeksploatowane pomoce dydaktyczne do zajęć, 

 niedoposażone  biblioteki, 
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8. Cele Planu 

8.1 Cel strategiczny 

Strategiczny, nadrzędny cel Planu rozwoju edukacji w Mieście i Gminie to: 

 

 

 

 

 

 

Należy  zaznaczyć,  że  zakres  tak  sformułowanego  celu  strategicznego  jest  bardzo   

szeroki i może odnosić się do wielu dziedzin życia. Ten strategiczny cel w odniesieniu do 

kapitału ludzkiego  nawiązuje w Planie głównie do: 

 rozwijania umiejętności korzystania z technik informacyjno- komunikacyjnych 

(zarówno uczniów jak i nauczycieli), 

 rozwijania przedsiębiorczości i kreatywności młodzieży, 

 poprawy psychofizycznej kondycji uczniów, 

 rozwijania umiejętności komunikowania się w językach obcych, 

 podniesienia jakości ofert edukacyjnych szkół oraz publicznych instytucji edukacji, 

kultury, 

 wprowadzania  systemu   wspierania   rozwoju   nauczycieli   i   innych   kadr   

uczestniczących w procesie edukacyjnym, 

 

 

8.2 Cele główne 

CEL GŁÓWNY nr 1 Przygotowanie młodzieży do funkcjonowania we współczesnym  

świecie. 

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

kredą. Dziś mamy do czynienia z nowym uczniem i w pewien sposób z nowym światem 

edukacji, w którym aby dotrzeć do ucznia, trzeba posługiwać się zupełnie innym zestawem 

narzędzi niż w XX wieku. W zasięgu rąk pojawił się nowy świat edukacji, niosąc za sobą 

bogactwo interaktywnych i społecznościowych narzędzi oraz technik, które w naturalny 

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

nauczyciel mogą okazać się niewystarczające dla zapewnienia efektywności procesu edukacji. 

Nowy uczeń w informacyjnym społeczeństwie wymaga zupełnie nowego podejścia w 

nauczaniu, dzięki któremu potrafił będzie przetworzyć docierającą do niego informację  

Podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału ludzkiego   

i  społecznego poprzez rozwój edukacji jako czynnika decydującego 

o rozwoju społeczno-gospodarczym gminy Morawica 
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w wiedzę. Jednym z głównych celi jakie stawia przed sobą samorząd Gminy Morawica to 

dostosowanie oferty edukacyjnej tak aby przygotować młodego człowieka do funkcjonowania 

we współczesnym  świecie. Wszystkie działania realizowane w ramach tego celu maja za 

zadanie przyczynicie się wszechstronnego rozwoju intelektualnego, duchowego, moralnego, 

społecznego, emocjonalnego i fizycznego ucznia. Kształcenie w systemie szkolnym i poza 

nim powinno zapewnić każdemu umiejętności podstawowe, niezbędne do pomyślnego życia, 

działania i współdziałania we współczesnym społeczeństwie i gospodarce. Umiejętności te 

powinny wzmacniać szanse młodzieży z gminy Morawica na europejskim i światowym rynku 

pracy. Są to: 

 Umiejętność uczenia się;  

 Umiejętność krytycznego myślenia;  

 Znajomość dwu języków obcych;  

 Umiejętność biegłego posługiwania się podstawami matematyki, wiedzy o otaczającej 

nas przyrodzie, oraz współczesnymi technikami przekazu informacji;  

 Umiejętność komunikowania;  

 Umiejętności rozumienia i korzystania z informacji typowej i najczęściej pojawiającej się 

w życiu codziennym; w pracy, w szkole, w życiu publicznym i społecznościach 

lokalnych. 

 

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 

społeczeństw. W dobie Internetu podstawą staje się umiejętność obsługi najważniejszych 

programów komputerowych, umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji. Aby 

móc zastosować nowoczesne formy nauczania w tym z wykorzystaniem TIK niezbędny jest 

nowoczesny sprawny sprzęt komputerowy i multimedialny oraz nowe pomoce dydaktyczne. 

Doposażenie szkół z terenu Gminy Morawica 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. W placówkach na 

terenie gminy należy przeprowadzić niezbędne prace modernizacyjne i te modernizacyjne tak 

aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do zdobywania wiedzy nauczycielom jak 

najlepsze warunki do pracy. W przypadku niektórych budynków szkół należy przeprowadzić 
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także prace w szerszym zakresie – inwestycyjnym, szczególnie w Brzezinach, Bilczy i Woli 

Morawickiej, ale także np. w celu poprawy bazy sportowej konieczne są inwestycje w 

Morawicy, Lisowie, Nidzie, Radomicach, Chmielowicach i Dębskiej Woli. 

 

CEL GŁÓWNY nr 3 Korzystanie w pracy z najnowszych informacji oraz skutecznego 

stosowania współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez  

nauczycieli  i  uczniów w procesie nauczania 

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 

wyłącznie z podstawowych funkcji. Poprawę mogłoby przynieść nie tylko podnoszenie 

kompetencji nauczycieli i głębsze wykorzystanie funkcjonalności narzędzi TIK, ale także 

postawienie na współpracę i kreatywność uczniów, zaangażowanie ich w proces 

nowoczesnej edukacji. Zwiększenie wykorzystywania technologii TIK w szkołach na terenie 

gminy jest jednym z głównych celów, jakie przed sobą stawiają zarówno władze jak i szkoły.  
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8.3 Cele szczegółowe 

 

 

 

 

 

Cel 1.1 Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży. 

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

Cel 1.3 Przygotowania  młodych ludzi do funkcjonowania w przestrzeni europejskiej. 

Cel 1.4 Wzmacnianie  tożsamości lokalnej młodych mieszkańców Gminy Morawica. 

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 2.1 Modernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Morawica oraz ich otoczenia 

(termomodernizacja, adaptacja, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynków). 

Cel 2.2 Modernizowanie wyposażenia dydaktycznego szkół (zakup nowych pomocy dla 

nauczycieli i uczniów). 

Cel. 2.3 Stworzenie nowoczesnych pracowni komputerowych oraz multimedialnych 

w każdej placówce z terenu gminy Morawica. 

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

zakup wyposażenia oraz sprzętu w tym komputerowego). 

Cel 2.5 Zwiększenie bazy sportowej  

 

 

 

 

 

Cel główny nr 1 Przygotowanie młodzieży do funkcjonowania we współczesnym  

świecie 

 

Cel główny nr 2 Wzbogacenie bazy oświatowej koniecznej do realizacji zadań 

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

Cel 3.2 Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w zarządzaniu szkołą  

i oświatą. 

Cel 3.3 Wspieranie inicjatyw pozaszkolnych związanych z edukacją. 

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

Cel 3.5 Wspieranie samokształcenia nauczycieli i dyrektorów z wykorzystaniem Internetu. 

 

 

Cel główny nr 3 Korzystanie  w pracy z najnowszych informacji oraz skutecznego 

stosowania współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez  

nauczycieli  i  uczniów w procesie nauczania 
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9. Kierunki działań 

 

L.p. Rodzaj działania/ nazwa zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Planowane 

lata 

realizacji 

Źródła finasowania 

Cel główny nr 1 Przygotowanie młodzieży do funkcjonowania we współczesnym  świecie 

1. 

Organizacja zajęć 

rozwijających uzdolnienia i 

pasje uczniów szkół 

podstawowych z terenu gminy 

Gmina Morawica 
2016-

2023 RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.2 

Wsparcie kształcenia podstawowego w 

zakresie kompetencji kluczowych 
2. 

Organizacja zajęć 

wyrównujących szanse 

edukacyjne uczniów szkół 

podstawowych z terenu gminy 

Gmina Morawica 
2016-

2023 

3. 

Organizacja dodatkowych zajęć 

dla dzieci w wieku 3-5 lat z 

terenu gminy Morawica 

Gmina Morawica 
2016-

2023 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.1 

Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 

przedszkolnej 

4. 

Organizacja zajęć 

wyrównawczych i 

rozwijających kompetencje 

kluczowe dla uczniów 

Gimnazjum 

Gmina Morawica 
2016-

2023 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.4 

Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w 

budowaniu kompetencji kluczowych 

5. 
Organizacja zajęć z 

zastosowaniem narzędzi TIK 
Gmina Morawica 

2016-

2023 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.3 

Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w 

zakresie stosowania TIK 

6. 

Wspieranie inicjatyw edukacji 

pozaszkolnej organizowanych 

przez inne instytucje 

Gmina Morawica 
2016-

2023 

Środki Własne, Środki z Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego 

7. 

Organizacja wyjazdów, rajdów 

edukacyjnych przez 

organizacje społeczne z terenu 

gminy 

NGO 
2016-

2023 

Środki Własne, Środki z Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego 

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

kształcenia, wychowania i opieki 

1.  

Budowa boiska 

wielofunkcyjnego przy szkole 

w  Brzezinach 

Gmina Morawica 
2016-

2018 

Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, RPO 

WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Sprawne 

usługi publiczne działanie 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

2.  

Budowa budynku szkoły w 

Woli Morawickiej wraz z 

budową boiska 

wielofunkcyjnego 

Gmina Morawica 
2016-

2018 

3.  

Rozbudowa budynku szkoły o 

przedszkole (żłobek) i sale 

szkolne w Bilczy 

Gmina Morawica 
2017-

2018 

4.  
Budowa miejsc postojowych 

przy hali sportowej w Bilczy 
Gmina Morawica 2019 Środki własne 

5.  
Termomodernizacja budynku 

Szkoły w Brzezinach 
Gmina Morawica 

2017-

2019 

RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 Oś priorytetowa 6 Rozwój miast, 
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6.  
Termomodernizacja budynku 

szkoły w Chmielowicach 
Gmina Morawica 

2017-

2019 

priorytet inwestycyjny 4c  wspieranie 

efektywności energetycznej inteligentnego 

zarządzanie energią i wykorzystywania 

odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze 

publicznej, w tym w budynkach i sektorze 

mieszkaniowym 

RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 Oś 3 3. Efektywna i zielona energia 

Działanie 3.3 Poprawa efektywności 

energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym. Warunkiem uzyskania 

wsparcia w ramach projektów dotyczących 

głębokiej, kompleksowej modernizacji 

energetycznej jest uzyskanie zwiększenia 

efektywności energetycznej powyżej 25 %. 
Środki własne Gminy. 

7.  

Zakup sprzętu komputerowego 

oraz multimedialnego do 

prowadzenia zajęć do 

wszystkich placówek 

Gmina Morawica 
2017-

2019  

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 7 

Sprawne usługi publiczne działanie 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, 

Środki własne Gminy. 8.  

Zakup pomocy dydaktycznych 

(m.in. do zajęć sportowych, 

zajęć z matematyki, biologii, 

języków obcych) do 

wszystkich placówek 

Gmina Morawica 
2017-

2019 

9.  

Budowa altany przy boisku 

szkolnym, zagospodarowanie 

terenu wokół szkoły w 

Chmielowicach 

Gmina Morawica 
2017-

2019 

PROW na lata 2014 – 2020, M07 - 

Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich, Poddziałanie 7.4 - 

Wsparcie inwestycji w tworzenie, 

ulepszanie i rozwijanie podstawowych 

usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w 

tym rekreacji i kultury, i powiązanej 

infrastruktury 

Środki własne Gminy. 

10.  
Doposażenie bibliotek 

szkolnych 
Gmina Morawica 

2017-

2019 
Środki własne Gminy. 

11.  

Modernizacja infrastruktury 

sportowej przy szkole w 

Bilczy, Morawicy, Nidzie, 

Radomicach, Dębskiej Woli  i 

Lisowie  (m.in. ogrodzenie 

boisk, renowacja nawierzchni, 

lub wykonanie sztucznej 

nawierzchni, doposażenie 

placów zabaw, nowe 

urządzenia lekkoatletyczne, 

oświetlenie boisk) 

Gmina Morawica 2020 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 7 

Sprawne usługi publiczne działanie 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej,  

PROW na lata 2014 – 2020, M07 - 

Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich, Poddziałanie 7.4 - 

Wsparcie inwestycji w tworzenie, 

ulepszanie i rozwijanie podstawowych 

usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w 

tym rekreacji i kultury, i powiązanej 

infrastruktury 

Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki,  

Środki własne Gminy. 

12.  
Utworzenie sal 

matematycznych, 

Gmina 

Morawica/Placówki 
2017 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 7 

Sprawne usługi publiczne działanie 7.4 Rozwój 
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przyrodniczych, 

multimedialnych  (zakup 

sprzętu, wyposażenia , pomocy 

dla nauczyciela i ucznia) we 

wszystkich placówkach na 

terenie gminy 

oświatowe infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej,  

Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki,  

Środki własne Gminy. 

Cel główny nr 3 Korzystanie  w pracy z najnowszych informacji oraz skutecznego stosowania współczesnych 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez  nauczycieli  i  uczniów w procesie nauczania 

1.  

Organizacja kursów i szkoleń 

dokształcających nauczycieli 

dyrektorów 

Gmina 

Morawica/Placówki 

oświatowe 

2016-

2023 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.2 

Wsparcie kształcenia podstawowego w 

zakresie kompetencji kluczowych typ działania 
2. Tworzenie warunków dla nauczania 

opartego na metodzie eksperymentu 

2.  

Informatyzacja procesu 

nauczania we wszystkich 

placówkach (e- dzienniki, e-

learning) 

Gmina Morawica 
2016-

2019 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.3 

Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w 

zakresie stosowania TIK, Środki własne 

3.  

Organizacja zajęć 

pozaszkolnych dla dzieci i 

młodzieży 

Gmina 

Morawica/Centrum 

Kultury/NGO 

2016-

2023 

Środki z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa 

Narodowego, środki własne 

4.  
Organizacja wyjazdów/rajdów 

edukacyjnych  

Gmina 

Morawica/Centrum 

Kultury/NGO 

2016-

2023 

Środki z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa 

Narodowego, środki własne 

5.  

Wspieranie działalności 

edukacyjnej Centrum Kultury, 

Biblioteki, Ośrodka Tradycji 

Garncarstwa w Chałupkach 

oraz organizacji społecznych 

Gmina 

Morawica/Centrum 

Kultury/NGO 

2016-

2023 

Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, środki własne 

Źródło: Opracowanie własne
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10. Monitoring i ewaluacja  

Wprowadzenie obowiązkowego badania i oceny rezultatów wdrażania Kompleksowego 

Planu Rozwoju Szkół w Gminie Morawica na lata 2016-2023  jest warunkiem koniecznym 

do tego, by był on realizowany w sposób zgodny z założeniami i konsekwentny. 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Morawica 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 niż raz w roku. Na koniec każdego roku kalendarzowego 

przewodniczący Komisji ds. oświaty przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy zawierające 

informację o realizacji zadań ujętych w Planie. Po przyjęciu dokumentu do realizacji przez 

Radę Gminy w Morawicy, instytucje i osoby odpowiedzialne za realizację określonych 

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

Rozwoju Szkół w Gminie Morawica 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 obszarze Gminy Morawica znajdują się obszary prawnie chronione w tym obszary 

NATURA 2000 obszar siedlisk Dolina Czarnej Nidy PLH260016 oraz Ostoja Sobkowsko-

Korytnicka - PLH260032. Realizacja dokumentu nie spowoduje zagrożeń dla środowiska 

zwłaszcza na Obszarze Natura 2000 wręcz przeciwnie może mieć pozytywny wpływ na 

środowisko naturalne. Termomodernizacja obiektów wraz z wymianą starych pomocy 

dydaktycznych np. komputerów bez wątpienia wpłynie na zmniejszenie zużycia energii 

finalnej oraz zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do powietrza.  Przewidziane w 

dokumencie działania inwestycyjne będą realizowane na obiektach już istniejących 

znajdujących się poza obszarami NATURA 2000. Budynki Szkoły Podstawowej w Nidzie, 

Chmielowicach, Radomicach oraz Zespół Szkół w Morawicy znajdują się w bliskim 

sąsiedztwie obszaru NATURA 2000, pozostałe obiekty są oddalone od obszaru od  1 -7 km.  

Podczas realizacji inwestycji Gmina Morawica będzie przestrzegać m.in. zapisów Ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U z 2015r. poz. 1651), Dyrektywy Rady nr 

92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory, Dyrektywy rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie 

ochrony dzikich ptaków (ze zmianami). Prace jakie będą wykonywane w ramach 

poszczególnych inwestycji nie będą ingerować w przedmioty ochrony, dla których 

wyznaczono obszary NATURA 2000 Dolina Czarnej Nidy PLH260016 oraz Ostoja 

Sobkowsko-Korytnicka - PLH260032. Inwestycje nie będą realizowane na obszarze siedlisk. 

Ewentualne place budowy będą wyznaczone poza siedliskami. 

 

Krótka charakterystyka OBSZARÓW NATURA 2000  

Dolina Czarnej Nidy PLH260016  

Ostoja położona jest w obrębie mezoregionu Pogórze Szydłowskie. Obejmuje rzekę Czarną 

Nidę od miejscowości Przymiarki do Kuby Młyny, wraz z jej terasą zalewową, zboczami oraz 

obszarami przyległymi z rozproszonymi stanowiskami muraw kserotermicznych i zbiorowisk 

leśnych. Obszar leży częściowo w obrębie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, a także Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Pod 

względem siedliskowym przeważają tu bory sosnowe i bory mieszane, rzadziej występują 

fragmenty olsów, łęgów oraz grądów. W dnie doliny dominują pastwiska, ale zachowały się 

także fragmenty ekstensywnie użytkowanych oraz trzęślicowych łąk o zmiennym 
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uwilgotnieniu. Koryto rzeki zachowało w większości naturalny i silnie meandrujący 

charakter, z licznymi starorzeczami, zastoiskami, rozlewiskami. Często występują także płaty 

łęgów i zarośli wierzbowych. Na wychodniach skał węglanowych porastają murawy i zarośla 

kserotermiczne. Na południowy -zachód od wsi Brzeziny znajduje się kompleks 

rozproszonych wzgórz, m.in. Góra Hosa (289 m) i Góra Niedziańska pokrytych murawami 

kserotermicznymi ze znacznym udziałem jałowca. Dolina Czarnej Nidy stanowi ważny 

korytarz ekologiczny o randze krajowej. Ogółem stwierdzono tu występowanie 9 typów 

siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących łącznie ponad 

32 % obszaru. Do najcenniejszych należą murawy kserotermiczne, łąki o różnym stopniu 

wilgotności oraz starorzecza. Niezwykle cennym zbiorowiskiem leśnym oprócz łęgów jest 

rozległy fragment grądu wysokiego obejmującego także rezerwat Radomice chroniącego 

jedno z najliczniejszych na Wyżynie Małopolskiej stanowisk cisa Taxus baccata, gatunku 

zamieszczonego w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Na różnego typu murawach 

kserotermicznych występuje wiele rzadkich i zagrożonych w skali kraju gatunków, np. 

wisienka stepowa Cerasus fruticosa, lucerna kolczastostrąkowa Medicago minima. 

Największe znaczenie w Ostoi posiadają bardzo dobrze wykształcone i bogate florystycznie 

starorzecza, zarośla nadrzeczne, fragmenty rzeki z włosiennicznikami oraz rozległe płaty 

zbiorowisk łąkowych. Wśród zbiorowisk leśnych na uwagę i ochronę zasługują łęgi oraz 

fragmenty grądów z wieloma cennymi w skali kraju gatunkami. Znajdujące się w dolinie 

rzecznej siedliska łąkowe zamieszkują trzy gatunki motyli dziennych z Załącznika II 

Dyrektywy Siedliskowej, są to: modraszek telejus Maculinea teleius, czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar i czerwończyk fioletek Lycaena helle. Ze względu na wielkość ich populacji i 

dobry stan zachowania siedlisk obszar jest ważnym miejscem dla utrzymania tych gatunków. 

Koryto rzeczne, które jest w dużym stopniu naturalne licznie zasiedla ważka – trzepla zielona 

Ophiogomphus cecilia, Koryto zapewnia odpowiednie siedliska także minogowi 

ukraińskiemu Eudontomyzon mariae, kozie Cobitis taenia, głowaczowi białopłetwemu Cottus 

gobio i czterem innym chronionym gatunkom ryb oraz dobrze zachowanej populacji skójki 

gruboskorupowej Unio crassus, bobra Castor fiber i wydry Lutra lutra. Liczne starorzecza i 

torfianki zasiedlają kumaki nizinne Bombina bombina i traszki grzebieniaste Triturus 

cristatus. Jeden z ważniejszych w skali regionu obszarów dla zachowania modraszka telejusa, 

czerwończyka fioletka i skójki gruboskorupowej. Ostoja posiada także znaczne walory 

krajobrazowe 
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Ostoja Sobkowsko-Korytnicka - PLH260032. 

Ostoja Sobkowsko-Korytnicka zabezpiecza areał występowania muraw kserotermicznych i 

stanowi połączenie pomiędzy tymi siedliskami na Ponidziu i w Obszarze Chęcińskim. 

Stanowi również przedłużenie Doliny Nidy ku północy będąc łącznikiem z Białą Nidą i 

Czarną Nidą, a dalej Lubrzanką i Wierną Rzeką. Jest zatem istotnym korytarzem 

ekologicznym obejmującym naturalne rzeki niżowe oraz towarzyszące im łąki świeże i 

zmiennowilgotne, a także wzgórza głównie o charakterze kserotermicznym. Najcenniejsze 

obok muraw kserotermicznych są siedliska wapiennych piasków Koelerion glaucae, 

szczególnie tutaj dobrze zachowanych. Ostoja jest jednocześnie jednym z większych 

kompleksów łąk naturowych w regionie. W obszarze stwierdzono 13 siedlisk przyrodniczych 

z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Godne uwagi są też starorzecza Nidy. Szerokie, 

piaszczyste koryto rzeczne zasiedla bardzo liczna populacja trzepli zielonej Ophiogomphus 

cecilia, jedna z istotniejszych w regionie oraz dwa naturowe gatunki ryb – koza Cobitis taenia 

i piskorz Misgurnus fossilis oraz kolejne trzy chronione gatunki. Dolinę zasiedlają także trzy 

gatunki mięczaków: skójka gruboskrupowa Unio crassus, poczwarówka zwężona Vertigo 

angustior, poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana i jeden gatunek motyla dziennego z 

Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej - czerwończyk nieparek Lycaena dispar. Rozległe łąki 

i kompleks stawów w Korytnicy stanowią istotne tereny żerowiskowe i lęgowe dla ptaków 

wodno-błotnych i miejsce rozrodu kumaka nizinnego Bombina bombina. 

Pod względem występowania malakofauny w ostoi występują dobre warunki dotyczące 

podłoża geologicznego, wilgotności siedlisk oraz warunków ekologicznych rzeki Nidy. 

Siedliska mające duże znaczenie dla ochrony poczwarówki zwężonej to nawęglanowe, 

wilgotne łąki. Mikrosiedliska w których występuje poczwarówka jajowata są mniej liczne ale 

mają duże znaczenie dla ochrony gatunku. 

 

Na terenie gminy znajdują się dodatkowo następujące obszary chronione: 

 Chmielecka Szydłowski obszar Chronionego Krajobrazu 

 Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu 

 Rezerwat Radomice 

 2 pomniki przyrody 

 

Realizacja zadań ujętych w planie nie będzie wpływać negatywnie na w/w formy ochrony 

przyrody. Gmina podczas realizacji poszczególnych inwestycji ujętych w planie będzie 
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przestrzegać m.in. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin, Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w 

sprawie ochrony gatunkowej grzybów, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 

października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dyrektywy Rady 79/409/EWG z 

dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (ze zmianami), Uchwały Nr 

XXXV/620/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. 

dotycząca wyznaczenia Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

Uchwała Nr XIV/200/2015 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015 

r. w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  
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Mapa nr 2: Lokalizacja placówek oświatowych względem obszarów chronionych 

 

Legenda:  Rezerwaty  Parki Krajobrazowe  Parki Narodowe  Obszar Chronionego 

Krajobrazu  Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe  Natura 2000 – obszary ptasie  Natura 

200 Obszary siedliskowe           Placówki oświatowe na terenie Gminy Morawica 
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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 Morawica przed przystąpieniem do docieplania budynku/ów zleci odpowiednio 

przeszkolonemu ornitologowi i chiropterologowi ekspertyzę ornitologiczą, która będzie mieć 

na celu odpowiedzieć na 4 pytania: 

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

nietoperzy? 

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

ptaki lub nietoperze przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych? Zostanie wykonana 

szczegółowa inwentaryzacja takich miejsc, obejmująca lokalizację i rodzaj. 

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

prowadzenie prac remontowych w zakamarkach budynku znajdują się zwierzęta? Odpowiedź 

na to pytanie powinna obejmować rodzaj zabezpieczeń, terminy i sposoby ich wykonania oraz 

szacunek kosztów. Może zostać przygotowana wariantowo.  

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

oferował on dogodne schronienia i miejsca rozrodu dla ptaków i nietoperzy? Zakres tej 

propozycji powinien, co najmniej równoważyć stratę siedlisk w wyniku modernizacji plus 

kompensację strat poniesionych podczas remontu.  

W trakcie realizacji inwestycji w razie odnalezienia pojedynczych gniazd ptasich czy 

miejsca obecności nietoperzy, tak zaplanowana zostanie kolejność prac, aby miejsca te były 

docieplane dopiero po opuszczeniu ich przez zwierzęta. W przypadku ptaków ornitolodzy 

zabezpieczą miejsca natychmiast po wylocie z niego młodych, by nie dopuścić do ponownego 

złożenia jaj (wiele ptaków wyprowadza 2, albo 3 lęgi w ciągu roku). Czynne usuwanie 

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

konsultacji i zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Aby remont nie 

spowodował znaczącej szkody przyrodniczej, zostanie zapewniona zwierzętom odpowiednia 

ilość właściwych schronień. Jeśli nie będzie możliwości pozostawienia schronień istniejących 
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zostaną utworzone schronienia alternatywne, równoważące ubytek takich miejsc w wyniku 

remontu2. Liczba tych alternatywnych schronień będzie w pełni równoważyć stratę, z 

uwzględnieniem ew. rekompensaty za szkody poniesione przez populację tych gatunków w 

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

ochronie przyrody – wymóg ochrony ptaków i nietoperzy zasiedlających budynki.  

 

Wpływ projektów ujętych w Planie na ujęcia wody 

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

Morawica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
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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