UCHWAŁA NR LXXIII/576/18
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia Aneksu Nr 1 do Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Miasta i Gminy Staszów
na lata 2016-2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.1)) oraz art. 19 ust. 3 b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1307 ze zm.2) Rada Miejska
w Staszowie uchwala co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Aneks Nr 1 do Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Miasta i Gminy Staszów na lata 2016 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Dominik Rożek

1) Zmiany
2) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r.,poz. 1669.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXIII/576/18
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 18 października 2018 r.

Aneks nr 1 do
Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół
Miasta i Gminy Staszów
na lata 2016 – 2020

Opracowanie:
Urząd Miasta i Gminy Staszów

Październik 2018
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W wyniku aktualizacji harmonogramu działań na lata 2018-2020 polegających na
dodaniu następujących, niżej wymienionych zadań, wprowadza się Aneks nr 1 do
Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Miasta i Gminy Staszów na lata 2016 – 2020.

4. PLANY INWESTYCYJNE, HARMONOGRAM I ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA PROJEKTÓW
Przedsięwzięcia inwestycyjne opracowane w ramach niniejszego dokumentu
zaplanowano w perspektywie lat 2017–2020. Realizacja wszystkich inwestycji w znacznej
mierze wpłynie na osiągnięcie zaplanowanego celu tj. stworzenie atrakcyjnych warunków
do zamieszkania oraz zapewnienie wysokiej jakości kształcenia poprzez dostosowanie
instytucjonalne, dydaktyczne oraz programowe.
Żadna z placówek oświatowych i wychowawczych w Gminie Staszów nie będzie
likwidowana. Obecnie w wielu wsiach szkoła jest ostatnim publicznym budynkiem we wsi
– w niej odbywa się nie tylko edukacja dzieci, ale i wydarzenia kulturalne, sportowe,
rozrywkowe. Zamknięcie szkoły nie tylko utrudnia edukację dzieci w wieku szkolnym, ale
i ogranicza dostęp do edukacji przedszkolnej. Każda szkoła jest naturalnym miejscem
tworzenia zespołu lub punktu edukacji przedszkolnej. Po jej zamknięciu znika na ogół
jedyne miejsce, gdzie ona mogła być prowadzona. Dowożenie dzieci 3-5 letnich do
większych placówek będzie zagrażało ich bezpieczeństwu fizycznemu i psychologicznemu.
Organizacja edukacji przedszkolnej i szkoły podstawowej z dala od miejsca zamieszkania
dziecka utrudni kontakt nauczycieli z rodzicami, który to jest warunkiem efektywnego
wspierania rozwoju małego dziecka i buduje jego poczucie bezpieczeństwa. Już teraz,
pomimo środków unijnych na zakładanie placówek edukacji przedszkolnej czy tworzenie
nowych oddziałów, na wielu terenach jest bardzo trudne z powodu braku pomieszczeń, w
których można by je prowadzić. Placówki przedszkolne nie będą likwidowane z powodu
niewystarczającej liczby miejsc.
Tabela 12: Zadania oraz plany inwestycyjne
CEL

1

Nazwa zadania

Budowa sali gimnastycznej
z zapleczem, infrastrukturą
i wyposażeniem przy
Zespole Szkół Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 2

Program

Program
rozwoju
regionalnej
infrastruktury
sportowej

Wartość

W tym
Harmon
dofinansowa ogram
nie

4 794 580 1 582 211

20162018
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i Publiczne Gimnazjum Nr
2 w Staszowie.
1

1

Rozbudowa placówek
oświatowych:
zadanie nr 1: Rozbudowa
budynku ZPO -PSP i
Przedszkole w Mostkach
(tylko rozbudowa o 1 salę
dydaktyczną, szatnię
sanitariaty, bez sali
gimnastycznej);
zadanie nr 2: Rozbudowa
budynku Przedszkola nr 8;
zadanie nr 3: Rozbudowa
budynku Przedszkola nr 3
w Staszowie;
zadanie nr 4: Rozbudowa
infrastruktury sportowej
przy ZSPSP i PG w
Czajkowie
zadanie nr 5:
Modernizacja
infrastruktury sportowej na
terenie Gminy Staszów
(przy PSP w Czajkowie i
PSP nr 3 w Staszowie)
zadanie nr 6:
Rozbudowa boiska
sportowego, Sali
gimnastycznej przy PSP
w Wiązownicy Dużej
zadanie nr 7: Rozbudowa
boiska sportowego przy
PSP w Smerdynie
Renowacja pałacu w
Wiśniowej.

Działanie 7.4.
Rozwój
infrastruktury
edukacyjnej i
szkoleniowej
RPOWŚ na
lata 2014 –
2020

MSiT
MEN
RPO WŚ

Działanie 4.4
Zachowanie
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

do 75 %
kosztów
20174 766 339
kwalifikow 2019
alnych

do 75 %
kosztów
2016kwalifikow 2020
alnych

-

Dokumenta
cja
w trakcie
opracowani
anie więcej
niż

80%
kosztów
2017kwalifikow 2019
alnych

625 000
Poddziałanie
672 542
8.3.1 .Upowsze
chnianie i
wzrost jakości
edukacji
przedszkolnej

2,3

Wygenerowanie
dodatkowych miejsc
przedszkolnych w Gminie
Staszów:
Przedszkole w
Kurozwękach;
Przedszkole nr 3 Staszów;
Przedszkole nr 4 Staszów;
Przedszkole nr 8 Staszów

2,3

Rozszerzenie oferty
Środki własne/
przedszkolnej o dodatkowe finansowanie
zajęcia wyrównujące
zewnętrzne

-

85%
2017kosztów
2018
kwalifikow
alnych

Do 85%
2017kosztów
2020
kwalifikow
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szanse edukacyjne dzieci

pozyskiwane
na bieżąco

alnych

2,3

Rozwój kompetencji
kluczowych wśród
uczniów szkół
podstawowych,
niezbędnych na rynku
pracy

Poddziałanie
8.3.2.
Wsparcie
kształcenia
podstawowego
w zakresie
kompetencji
kluczowych

-

Do 85%
2017kosztów
2020
kwalifikow
alnych

2,3

Rozwój kompetencji
kluczowych wśród
uczniów szkół
gimnazjalnych

Środki własne/
w przypadku
ponowienia
konkursu
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskie
go na lata
2014–2020
Poddziałanie
8.3.4

-

Do 85%
2017kosztów
2020
kwalifikow
alnych

Wskazane w Planie działania są wypracowanymi priorytetami jakie mogą być przez
Gminę podejmowane i nie zawierają szczegółowych rozwiązań, które mogłyby negatywnie
oddziaływać na środowisko. Rodzaj i charakter planowanych działań nie będzie miał znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na przyrodę, jak również na
zdrowie i życie ludzi. Wszelkie ewentualne negatywne oddziaływania, powstające w trakcie prac, będą miały charakter punktowy i krótkotrwały. Prace inwestycyjne zwiększą komfort pracy i nauki, natomiast działania miękkie wpłyną na podniesienie kompetencji
uczniów i nauczycieli, niezbędnych do utrzymywania wysokiego poziomu nauczania.

4.1 Potrzeby i rozwój bazy dydaktycznej placówek oświatowych
Co roku przeznaczamy z budżetu gminy ponad 10 mln zł na jej funkcjonowanie.
Niestety środki te nie są w pełni wystarczające. Oczekiwania i potrzeby są dużo większe.
Nowa perspektywa finansowa umożliwi nam pozyskiwanie środków unijnych. Stanowią
one istotne uzupełnienie budżetu gminy. Dają także możliwość realizacji różnych przedsięwzięć. Dzięki projektom unijnym polepsza się baza dydaktyczna placówek oświatowych, uczniowie korzystają z różnych form wsparcia, a nauczyciele wzbogacają swój
warsztat pracy.
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Zapewnienie każdemu uczniowi równych szans edukacyjnych tak, aby umożliwić
mu wszechstronny rozwój, odpowiadający jego indywidualnym potrzebom, możliwościom
i oczekiwaniom, to najważniejszy cel współczesnej edukacji. Ten oczywisty cel w dynamicznie zmieniającym się świecie stawia przed szkołą wyzwania i zadania, których dzisiaj
nie jesteśmy w stanie do końca zidentyfikować. Taki stan rzeczy tym bardziej wymaga planowania działań i wyznaczania priorytetów rozwojowych.
Tabela 13: Potrzeby bazy dydaktycznej placówek oświatowych
Lp.
1

Placówka
ZPO Nr 1
w Staszowie

Zdiagnozowane potrzeby bazy dydaktycznej











2

ZS NR 2
w Staszowie



uzupełnianie braków bazy dydaktycznej
podnoszenie estetyki sal lekcyjnych, korytarzy, otoczenia szkoły
uzupełnianie księgozbioru w bibliotece ze szczególnym uwzględnieniem multimedialnych programów edukacyjnych
systematyczne uzupełnianie sal w pomoce dydaktyczne
prace remontowo – budowlane
budowa chodników wewnętrznych i zewnętrznych
inwentaryzacja zasilania i oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
przygotowanie do użytkowania sali audiowizualnej
remont małej i dużej sali gimnastycznej
budowa /remont boisk zewnętrznych



doposażenie pracowni dydaktycznych, biblioteki, czytelni, sali sportowej, świetlicy szkoły w potrzebne pomoce i materiały
remont ogrodzenia terenu szkoły, boisk przy szkole
stała modernizacja systemu monitoringu wykorzystywanego w analizie
trudnych zdarzeń
systematyczna poprawa estetyki szkoły
wzbogacanie sal lekcyjnych w sprzęt technologii multimedialnej
modernizacja obiektu szkoły
budowa sali gimnastycznej
wyposażenie szatni w szafki uczniowskie








3

PSP Nr 3
w Staszowie






dostosowywanie bazy szkoły do bieżących potrzeb
baza sportowa dostosowana do potrzeb uczniów
dostosowanie bazy szkoły do wymagań nowej reformy edukacyjnej
zagospodarowanie terenów wokół szkoły

4

ZS Czajków



rozbudowa szkoły: sale lekcyjne i gabinety, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenia dla administracji i obsługi, szatnie dla uczniów
budowa kompleksu boisk sportowych
budowa placu zabaw dla dzieci



5

ZPO Koniemłoty



systematyczne unowocześnianie i uzupełnianie bazy przedszkolnej i
szkolnej: pomocy dydaktycznych, programów komputerowych, sprzętu
audio-video do klas edukacji wczesnoszkolnej i pracowni przedmiotowych
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ZPO Kurozwęki










7

PSP,P- Wiśniowa








dokonywanie bieżących remontów
wymiana ogrodzenia wokół terenu szkolnego, remont schodów bocznych, wymiana płyt chodnikowych
wyposażenie klas w komputery i inny sprzęt elektroniczny
poprawa bazy lokalowej szkoły i przedszkola
zostaną wymienione meble w klasach
doposażona zostanie szatnia przedszkola
wyposażony zostanie gabinet pedagoga
przeprowadzona zostanie modernizacja boiska szkolnego
odnowione zostaną łazienki szkolne
rozbudowa szkoły w celu pozyskania dodatkowych sal dla szkoły i łazienek dla przedszkola
remont budynku
remont elewacji zewnętrznej, pokrycia dachowego
wykorzystanie ogrodu do stworzenia warunków do rozwoju sprawności fizycznej
zakup sprzętu sportowego
uzupełnianie braków bazy dydaktycznej
podnoszenie estetyki sal lekcyjnych, korytarzy, otoczenia szkoły

8

ZPO Smerdyna

 stworzenie w ogrodzie przedszkolnym zielonej sali w celu wzmocnienia efektów edukacji przyrodniczej
 wzbogacenie przedszkola w sprzęt niezbędny do prowadzenia obserwacji i doświadczeń przyrodniczych
 wykorzystanie ogrodu przedszkolnego do stworzenia warunków do doskonalenia sprawności fizycznej
 wyposażenie przedszkola w tablice interaktywne, tablety, laptopy i w
miarę możliwości inny sprzęt służący procesom edukacyjnym na miarę
nowoczesnej edukacji z zastosowaniem it
 budowa boisk sportowych

9

ZPO Wiązownica






remont budynku
wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy
termomodernizacja budynku
rozbudowa budynku o salę gimnastyczną, modernizacja boisk sportowych

10

ZPO Mostki



rozbudowa przedszkola - dobudowa sali zajęć, sanitariatów i szatni
termomodernizacja budynku
rozbudowa szkoły – dobudowa sali gimnastycznej, adaptacja istniejącej
sali gimnastycznej z przeznaczeniem na 2 sale lekcyjne
modernizacja zaplecza kuchennego
zakup programów do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
kontynuacja wyposażania szkoły w sprzęt multimedialny
doposażenie w pomoce do terapii pedagogicznej
organizowanie zajęć dodatkowych wynikających z indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci szkolnych i przedszkolnych
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Przedszkole Nr 3



tworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego wynikłych z potrzeb środowiskowych w oparciu o analizę statystyk przyro-
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Przedszkole Nr 8 –
z Oddziałami
Integracyjnymi















stu naturalnego na obszarze miasta i gminy Staszów na najbliższe lata
poprzez rozbudowę placówki o 1 salę zajęć dydaktycznych (wraz z
miejscem do spożywania posiłków i zajęć plastyczno- konstrukcyjnych, pomieszczenie z przeznaczeniem na wózki dziecięce oraz szatnię
dla dzieci
modernizacja i rozbudowa bloku żywieniowego i poszerzenie istniejących pomieszczeń wynikłe z przyjęcia większej ilości dzieci do przedszkola (magazyny, kuchnia, zmywak) oraz potrzeba dobudowy pomieszczenia gospodarczego oraz doposażenie w/w wspomnianych w
sprzęt, szafy, komory do mycia naczyń, nowy system wentylacji, przybory do utrzymania czystości
poszerzenie i rozbudowa pomieszczeń przedszkola o salę zabaw przeznaczoną do ćwiczeń gimnastycznych, rytmicznych oraz uroczystości
przedszkolne wynikające z kalendarza imprez, gabinet logopedyczny,
pomieszczenie księgowej, szatnie dla pracowników
modernizacja placu zabaw połączona z rekultywacją terenu
ogrodzenie terenu i monitoring zewnętrzny przedszkola
rozbudowa przedszkola o cztery sale zajęć, sala gimnastyczna
sala dla dzieci autystycznych
gabinet pielęgniarki
dostosowanie piwnic do użytkowania z przeznaczeniem na salę si, salę
konferencyjną, pokój nauczycielski, gabinet psychologa, łazienka, pomieszczenia magazynowe
zakup tablicy interaktywnej
wymiana ogrodzenia
modernizacja ogrodu przedszkolnego, zakup sprzętów
remont trzech łazienek
remont kuchni i zmywalni
organizowanie zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych i gimnastyki korekcyjnej
wspieranie aktywizacji dzieci niepełnosprawnych

We wszystkich wymienionych w tabeli powyżej placówkach konieczne jest doposażenie sal
dydaktycznych oraz pomieszczeń ogólnych. Doposażenie w sprzęt oraz materiały dydaktyczne
pozwoli na podnoszenie poziomu kształcenia oraz dostosowywanie placówek do wyższych standardów.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXIII/576/18
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 18 października 2018 r.
W dniu 28 listopada 2016 roku Rada Miejska w Staszowie Uchwalą Nr XXXIV/286/16 przyjęła
"Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2020", który został opracowany
na potrzeby uzyskania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.
Aneks nr 1 do „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Miasta i Gminy Staszów” wprowadza dodatkowe
zadania dotyczące modernizacji infrastruktury sportowej dla szkół w Smerdynie, Wiązownicy Dużej
i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Staszowie, w oparciu o analizę i potrzeby rozbudowy placówek
oświatowych. Przyjęte propozycje działań mają w rezultacie wnieść pozytywne zmiany w systemie edukacji,
m.in. dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, w tym pochodzących z Regionalnego Programu
Operacyjnego. W toku prac nad dokumentem dokonano uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Kielcach oraz ze Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym,
którzy jednocześnie stwierdzili, iż Aneks Nr 1 do „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Miasta i Gminy
Staszów” jest dokumentem dla którego nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
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