
UCHWAŁA NR XLIII/217/18
RADY GMINY ŁUBNICE

z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Łubnice
na lata 2018-2023

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm..) oraz art. 19 ust. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1307), Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Łubnice na lata 2018-2023 stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Łubnice.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Komasara
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1. Wstęp 

Niniejszy Kompleksowy Planu Rozwoju Szkół w Gminie Łubnice został opracowany w 

odpowiedzi na rosnące potrzeby szkół. Prowadzenie oświaty jest jednym z priorytetowych 

zadań realizowanych przez gminę, jako jednostkę samorządu terytorialnego, a sama 

edukacja jest jednym z najważniejszych obszarów życia społecznego. Obowiązkowym  

zadaniem  własnym  gminy  jest  zakładanie  i  prowadzenie  publicznych przedszkoli i szkół 

podstawowych Gmina jako organ prowadzący ma obowiązek między innymi:  

 zapewnić właściwe warunki działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej 

placówek oświatowych;  

 wykonywać remonty oraz zadania inwestycyjne;  

 wyposażać placówki w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów 

nauczania i innych zadań strategicznych. 

 zapewnić obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną. 

Wśród licznych przedsięwzięć polityki społecznej państwa oświata pozostaje jednym 

z jej kluczowych zadań. Współczesna polityka oświatowa oznacza działania państwa  

w dziedzinie szkolnictwa i wychowania, realizowanie celów kształcenia oraz podstawy 

materialno-technicznej funkcjonowania przyjętego systemu oświatowego jak i zarządzanie 

instytucjami zajmującymi się tą dziedziną. Współczesna rzeczywistość wiąże również polską 

oświatę z zadaniami wynikającymi z pozostawania Polski w strukturach europejskich. Na 

systemach edukacyjnych wymusza to doskonalenie systemu edukacji w zakresie metod  

i treści nauczania i uczenia się. W efekcie tych procesów dostosowawczych i koniecznych 

zmian, systemy edukacji winny odpowiadać potrzebom rynku pracy i zmieniającym się 

wymaganiom społeczeństwa. Polski system oświatowy pozostaje więc w stanie ciągłej 

reformy. Ponadto szkoła jako żywy organizm zmienia się w sposób ciągły, każdego dnia, na 

wielu płaszczyznach związanych z bazą, kadrą i organizacją pracy. W świetle powyższych 

informacji zasadne pozostaje tworzenie wizji polityki oświatowej przez samorządy lokalne, 

zawierające opis i kierunki działań na rzecz optymalizacji i rozwoju tej dziedziny społecznej 

rzeczywistości. 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Łubnice w  na lata 2018 -2023 stanowi 

ogólny program rozwoju oświaty ukierunkowany na wykorzystanie potencjału 
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intelektualnego i materialnego szkół oraz innych zasobów, które mogą przyczynić się do 

optymalizacji szkolnictwa na terenie gminy.  

 

Celem Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Łubnice na lata 2018 -2023 

jest wypracowanie głównych kierunków rozwoju oświaty 

 

Dokument opiera się na następujących aktach prawnych:  

1. Ustawy z  dnia  8  marca  1990 roku o Samorządzie Gminnym   

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z 

późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 

2203). 

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

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. 

6. Strategia Rozwoju Gminy Łubnice na lata 2016 -2024. 

7. Program Rewitalizacji Gminy Łubnice na lata 2016-2023 
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2. Odniesienie do dokumentów strategicznych 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Łubnice na lata 2018-2023 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 Łubnice.  Wzajemna komplementarność Kompleksowego 

Plan Rozwoju Szkół w Gminie Łubnice 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 Łubnice na lata 2018-2023 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 Łubnice na lata 2018-2023 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 Łubnice na lata 2018-2023 

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  

Id: 3260F9CA-FE05-41D8-AEFC-68FA8CF2BA21. Podpisany Strona 7



 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Łubnice na lata 2018-2023 

       Strona 8 z 70 

i odschematyzowanie kształcenia w szkołach, placówkach oświatowych i uczelniach, 

ukierunkowanie kształcenia i szkolenia na zdobywanie kompetencji kluczowych  

i umiejętności współpracy).  

 

Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych SRKL odbywać się będzie poprzez 

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

edukację szkolną, edukację na poziomie wyższym, okres aktywności zawodowej  

i  rodzicielstwa, do starości. 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 

Definicja kapitału społecznego zawarta w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego określa 

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

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

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

dla  edukacji,  w  której za szczególnie istotne uważa się: 

- upowszechnianie na wszystkich poziomach metod nauczania promujących budowanie 

postaw współpracy, kreatywności i komunikacji, 

- rozwój kompetencji obywatelskich, medialnych i kulturowych, 

- edukację pozaformalną i uczenie się przez całe życie. 

Realizacja  tych   priorytetów jest możliwa dzięki kształceniu i doskonaleniu nauczycieli  

w zakresie rozwijania kompetencji społecznych  wśród uczniów i studentów oraz współpracy 

z instytucjami nauki, kultury i partnerami  społecznymi. 
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2.3. Dokumenty regionalne  

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Łubnice na lata 2018-2023 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 Łubnice na lata 2018-2023 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. 

 

Id: 3260F9CA-FE05-41D8-AEFC-68FA8CF2BA21. Podpisany Strona 9



 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Łubnice na lata 2018-2023 

       Strona 10 z 70 

Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2025 

Plan jest zgodny z celem strategicznym 5  

Rozwój nauki i oświaty, upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia. Troska o 

zachowanie dóbr kultury. 

CELE OPERACYJNE: 

1. Rozwój  oświaty  w oparciu o szkoły wszystkich szczebli. Dostosowywanie 

programów  nauczania  do wymagań rynku pracy.  

2. Poprawa materialnej bazy kształcenia,  rozbudowa obiektów, realizacja remontów i 

zakup wyposażeń. Informatyzacja kształcenia. 

3. Wspieranie  działalności  związków  sportowych oraz klubów, organizowanie 

rozgrywek  i  festynów  oraz innych imprez o charakterze masowym. 

4. Organizacja   nowych form kształcenia pod kątem możliwości  i  potrzeb  uczniów,  

współpraca  z  przedsiębiorcami   w   procesie kształcenia zawodowego. 

5. Działania  zmierzające do  zachowania  dóbr  kultury,  zapobieganie  dewastacji 

zabytków pomników przyrody Prowadzenie  działalności edukacyjnych i  

promocyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego. 

6. Budowa  ścieżek  edukacyjnych,  domów  kultury oraz świetlic.  
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2.4. Dokumenty lokalne 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Łubnice na lata 2018-2023  jest spójny 

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

gminy jest Strategia Rozwoju Gminy Łubnice na lata 2016 -2024. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Łubnice na lata 2016 -2024. 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Łubnice na lata 2018-2023 wpisuje  

się w Cel strategiczny II. Otwarty, kreatywny i konkurencyjny kapitał ludzki. Cel operacyjny 

II. Cel operacyjny II.1 - Zwiększenia liczby działań edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży.  

 

Program Rewitalizacji Gminy Łubnice na lata 2016-2023 

Plan jest zgodny z Cel główny nr 3 Poprawa jakości i dostępu do szeroko rozumianych usług 

społecznych (m.in. usług edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych itp.) 
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 3. Ogólna charakterystyka gminy  

Łubnice (w 1597 roku pisało się Łubnicze) to nazwa topograficzna. Łub to dawniej kora, 

drzewo darte z lipy bądź dębiny. Osadnictwo na terenach dzisiejszej gminy Łubnice datuje się 

od co najmniej XIV wieku. Wskazują na to dokumenty pochodzące z 1328 roku, w których 

wspomina się o istnieniu parafii klasztornej w Beszowej i kościele drewnianym. Choć 

możliwe, że osadnictwo na tych terenach jest o wiele starsze. 

Gmina Łubnice to gmina o charakterze wiejskim położona w południowej części powiatu 

staszowskiego, w województwie świętokrzyskim. Położona jest przy lewym brzegu Wisły. 

Od zachodu sąsiaduje z gminami Oleśnica i Pacanów, od północy z gminą Rytwiany  

i Połaniec natomiast od południowego wschodu przez Wisłę z województwem podkarpackim 

i małopolskim. W skład gminy wchodzi 19 sołectw: Beszowa, Borki, Budziska, Czarzyzna, 

Gace Słupieckie, Góra, Grabowa, Łubnice, Łyczba, Orzelec Duży, Orzelec Mały, 

Przeczów, Rejterówka, Słupiec, Szczebrzusz, Wilkowa, Wolica, Zalesie, Zofiówka. 

Główny szlak komunikacyjny przebiegający przez gminę to droga krajowa nr 79 Warszawa-

Bytom. Odległość wsi Łubnice – centrum gminy, od miasta powiatowego Staszów wynosi 

około 20 km, od najbliższego miasta Połańca ok. 10 km na wschód.  Obszar gminy wynosi 84 

km
2
. Poniżej przedstawiamy mapę gminy na tle powiatu i województwa. 

 

Mapa 1 Gmina Łubnice na tle mapy Powiatu Staszowskiego 
 

 
 

Źródło: www.google.pl  
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W skład Gminy Łubnice wchodzi 19 sołectw. Największym sołectwem pod względem 

powierzchni są Łubnice (1157 ha) , najmniejszym Góra (162 ha). Na terenie gminy przeważa 

zabudowa zagrodowa, związana z dominującą (rolniczą) funkcją gminy. Obecnie obserwuje 

się częste przypadki tworzenia nowej zabudowy jednorodzinnej i przekształcania istniejącej 

zabudowy zagrodowej w budownictwo jednorodzinne. Obszar gminy pod względem 

geograficznym należy do makroregionów Niecka Nidziańska i Kotlina Sandomierska. 

Nieckę Nidziańska reprezentuje tu mezoregion Niecka Połaniecka. Większa część gminy 

Łubnice znajduje się na zróżnicowanym wysokościowo obszarze Niecki Połanieckiej, która 

jest wysoczyzną wznoszącą  się na wysokości 165-218 m n.p.m., rozczłonkowaną szeregiem 

dolin rzecznych, dolin bocznych i obniżeń. Najwyższym punktem w gminie Łubnice jest 

wzniesienie Góra o wysokości 210 m n.p.m. Niecka Nadwiślańska rozciąga się w 

południowej części gminy. Południowa część obszaru gminy ma charakter równinny 

natomiast część północna falisty.  

Na obszarze gminy występują głównie piaski oraz gliny zwałowe. Z utworów tych 

wytworzyły się gleby brunatne, rdzawe oraz bielicowe, a na zalegających glinach – gleby 

opadowo –glejowe. Z przedstawioną budową związana jest ściśle szata roślinna i świat 

zwierzęcy tworzące razem całą gamę przeróżnych ekosystemów.  Z glebami żyznymi łączą 

się siedliska lasowe o bogatej szacie roślinnej. W gminie Łubnice występuje jeden duży 

kompleks leśny, usytuowany w centralnej części gminy. Przeważają w nim lasy świeże i lasy 

wilgotne. Powierzchnie leśne zajmują siedliska lasów mieszanych, lasów świeżych boru 

mieszanego. 
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3.1 Dane demograficzne 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach na dzień 31.12.2017r. gminę 

Łubnice zamieszkiwało 4 118 osób i było to o 104 osoby mniej niż w roku 2014. Średnia 

gęstość zaludnienia gminy wynosi 48,94 osób/km
2
. Niepokojącym zjawiskiem jest 

występujący od kilku lat ujemny przyrost naturalny. Największą część społeczeństwa gminy 

stanowi ludność w wieku produkcyjnym tj. w wieku zdolności do pracy 63,72%. Wiek 

emerytalny osiągnęło 23,19% mieszkańców gminy. Z roku na rok maleje liczba osób w 

wieku przedprodukcyjnym w roku 2017 było zaledwie to 13,9% ogółu ludności, co świadczy 

o starzejącym się społeczeństwie. Poniższy tabela oraz wykres obrazują strukturę ludności 

gminy Łubnice w latach 2014-2017.  

Tabela 1 Struktura ludności gminy Łubnice w latach 2014-2017 

Struktura ludności 2014 2015 2016 2017 

Stan ludności ogółem 4 222 4 118 4 142 4 118 

Kobiety 2 139 2 079 2 100 2 093 

Mężczyźni 2 083 2 039 2 042 2 025 

Urodzenia żywe ogółem 47 26 25 27 

Zgony ogółem 57 60 58 57 

Przyrost naturalny -10 -34 -33 -30 

Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym  
580 565 542 539 

Ludność w wieku 

produkcyjnym 
2 689 2 608 2 638 2 624 

 Kobiety  1 219 1 178 1 196 1 194 

Mężczyźni 1 470 1 430 1 442 1 430 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym  
953 945 962 955 

Kobiety 648 635 644 643 

Mężczyźni  305 310 318 312 

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

Demografia w poszczególnych sołectwach  

Pod względem demograficznym sołectwa można podzielić na: 

• duże –powyżej 300 mieszkańców: 3 sołectwa Słupiec, Budziska,  Łubnice, 

• średnie –powyżej 200 mieszkańców a mniej niż 300- 7 sołectw: Orzelec Duży, Przeczów, 

Czarzyzna, Wilkowa, Beszowa, Wolica, Gace Słupieckie, 

• małe –powyżej 100 mieszkańców a mniej niż 200: 6 sołectw Zalesie, Łyczba, Szczebrzusz, 

Zofiówka, Borki, Rejterówka, 

• bardzo małe –poniżej 100 mieszkańców 3 sołectwa: Orzelec Mały, Góra, Grabowa. 
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Poniższy wykres przedstawia liczbę mieszkańców gminy Łubnice. Od roku 2014 nastąpił 

znaczny spadek liczby ludności.  

 

Wykres 1: Liczba mieszkańców gminy Łubnice w latach 2014-2017 

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

 

Wskaźnik obciążenia demograficznego 

Analiza wskaźnika obciążenia demograficznego, tj. liczby ludności w wieku poprodukcyjnym 

(powyżej 59/64 roku życia) na 100 osób w wieku produkcyjnym, potwierdza tendencję 

stałego wzrostu ludności w wieku emerytalnym. Poniżej przedstawiono tabelę obrazującą 

zmiany wskaźnika obciążenia demograficznego w latach 2014-2017. 

Tabela 2: Zmiany wskaźnika obciążenia demograficznego w latach 2014-2017 

Gmina Łubnice 2014 2015 2016 2017 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 

100 osób w wieku produkcyjnym 
65,8 66,2 64,6 63,3 

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 

100 osób w wieku przedprodukcyjnym 
131,8 135,8 145,1 149,0 

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 

100 osób w wieku produkcyjnym 
37,4 38,2 38,2 37,9 

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

 

Na koniec 2017 r. w Gminie Łubnice wskaźnik obciążenia demograficznego osiągnął wartość 

37,9 i był wyższy w porównaniu ze wskaźnikiem dla powiatu staszowskiego 33,3 oraz 

wyższy niż w porównaniu ze wskaźnikiem dla województwa, który wynosił 36,6; Świadczy 

to o tym, że społeczeństwo Gminy Łubnice szybciej się starzeje. 
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3.2 Sytuacja gospodarcza 

W strukturze gospodarczej gminy dominuje rolnictwo, stanowiące źródło dochodów i 

utrzymania mieszkańców. Ogólna powierzchnia gruntów ornych w Gminie Łubnice wynosi 

6002 ha. Największa liczba gospodarstw znajduje się w sołectwie Słupiec zaraz za nim są 

Budziska następnie Łubnice. Najmniejszą liczbę gospodarstw ma sołectwo Góra oraz 

sołectwo Rejterówka. Jakość gruntów ornych na terenie Gminy Łubnice jest bardzo wysoka, 

podobnie jak przydatność rolnicza. Przeważają tu gleby najwyższej, jakości zaliczane do 

kompleksów pszennego dobrego oraz żytniego bardzo dobrego lub pszenno-żytniego.  

Usługi w zakresie mechanizacji i chemizacji rolnicy wykonują we własnym zakresie. 

Posiadają dobre wyposażenie w ciągniki rolnicze, kombajny i inne maszyny rolnicze. Ilość 

użytków rolnych przypadająca na 1 ciągnik wynosi około 10 ha. Na terenie gminy 

zorganizowane są sezonowe punkty skupu owoców. Dochód z rolnictwa nie stanowi jednak 

jedynego źródła utrzymania. Mieszkańcy gminy utrzymują się dzięki pracy zarówno w 

państwowych przedsiębiorstwach, firmach prywatnych czy prowadzą własną działalność 

gospodarczą. 

Liczbę podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tysięcy ludności dla gminy Łubnice 

przedstawia poniższy wykres 

 

Wykres 2: Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tyś ludności 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach. 
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W ostatnich latach  możemy zauważyć wahania  dochodu na 1 mieszkańca, co obrazuje 

poniższy wykres. W roku 2016 nastąpił znaczny wzrost dochodu na jednego mieszkańca. 

Wykres 3: Dochód gminy Łubnice w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

 

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

 

Turystyka w gminie  

Mimo atrakcyjnego położenia oraz posiadanych walorów na terenie Gminy Łubnice 

znajdują się tylko trzy gospodarstwa agroturystyczne: Gospodarstwo agroturystyczne Ryszard 

Mazur, Rejterówka 26 oraz Gospodarstwo Agroturystyczne Bożena Tomasik, Szczebrzusz 7 

oraz Gospodarstwo Agroturystyczne Jadwiga Paruch, Grabowa 38.  Na terenie gminy brak 

jest bazy turystycznej i usług hotelarskich jak również pensjonatów. Brakuje również 

zaplecza gastronomicznego.  
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3.3 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 zasięgu administracyjnym: 

 gminne  

 powiatowe  o długości 53,72 km 

 krajowe 11 km.  

Brak jest w Gminie dróg wojewódzkich.  

Gmina Łubnice jest w 100% zwodociągowana. 

Na terenie gminy nie istnieje sieciowy system odprowadzania ścieków. Istniejące 

zakłady, instytucje oraz część gospodarstw indywidualnych posiada lokalne systemy 

odprowadzające ścieki do zbiorników bezodpływowych (tzw. szamba). Na terenie gminy nie 

ma oczyszczalni ścieków komunalnych. Zbiorniki bezodpływowe opróżniane są okresowo. 

W latach 2010-2015 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie 

gminy podjęto realizację 520 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków typu SBR. Jest to 

instalacja biologicznego oczyszczania ścieków sanitarnych pracujących na bazie osadu 

czynnego z odprowadzaniem wód oczyszczonych do studni chłonnych lub istniejących 

zbiorników. 

Od 1 lipca 2013 r., gmina jest odpowiedzialna za zorganizowanie odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości a mieszkaniec (lub w jego imieniu 

administrator lub zarządca nieruchomości) wpłaca na konto gminy opłatę za gospodarowanie 

odpadami. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa 

się poprzez ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odebranie 

ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, wyłonionego w drodze przetargu, zgodnie z 

ustalonym odrębnie harmonogramem.  

Obszar gminy obsługiwany jest pod względem elektroenergetycznym przez PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów –– Rejon Energetyczny Staszów. Obszar gminy zasilany 

jest napięciem 15kV. Głównymi punktami zasilania gminy w energię elektryczną są GPZ 

110/15kV „Połaniec” i „Grzybów”. Obszar gminy zasilany jest napięciem 15kV. Energia 

elektryczna wyprowadzana jest z w/w GPZ-tów liniami napowietrznymi:  

 15kV „Połaniec – Ruszcza”  

 15kV „Połaniec – Łubnice”  

 15kV „Grzybów – Sichów””  
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do 55 stacji transformatorowych 15/0,4kV znajdujących się w poszczególnych 

miejscowościach gminy. Stacje te są głównym źródłem zasilania odbiorców bytowo – 

komunalnych, drobnego przemysłu, usług, handlu i sieci oświetleniowej. Wszystkie stacje 

transformatorowe są stacjami napowietrznymi
1
. 

Gmina znajduje się w Okręgu Telekomunikacyjnym Staszów. Automatyczna centrala 

telefoniczna zlokalizowana w sołectwie Łubnice. Linia telefoniczna relacji Łubnice-Staszów 

prowadzona jest, jako światłowód.. Istniejąca stacja wieżowa telefonii komórkowej w 

sołectwie Łyczba Słupiec zabezpieczają potrzeby gminy w tym zakresie. 

Na terenie Gminy Łubnice obsługę komunikacji zbiorowej realizują autobusy 

Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej i prywatni przewoźnicy. Polityka 

komunikacyjna gminy zakłada podporządkowanie układu komunikacyjnego dla swobodnego 

korzystania z samochodu osobowego. Nie stwarza się ograniczeń odnośnie użytkowania 

samochodów osobowych ciężarowych i parkowania. Gmina dysponuje dość dobrze 

rozwiniętą ofertą miejsc do parkowania. Są to wydzielone place o nawierzchni utwardzonej 

lub ulepszonej gruntowej, zlokalizowane w miejscach występowania potrzeb parkingowych. 

Przez teren gminy nie przebiega żadna linia kolejowa. Najbliższe sieci kolejowe znajdują się 

w obrębie gminy Połaniec i Staszów.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Dane: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego- Łubnice 
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3.4 Bezrobocie 

Pojęcie „bezrobotnego” oznacza ogólnie osobę niezatrudnioną, nieprowadzącą działalności 

gospodarczej i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia 

zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy).  

Stopa bezrobocia w powiecie staszowskim na koniec grudnia 2017 r. wynosiła 7,5 % i była 

jedną z niższych w województwie. W ostatnich latach obserwujemy stopniowy spadek stopy 

bezrobocia na terenie powiatu. 

Wykres 4: Stopa bezrobocia w powiecie staszowskim na tle województwa i kraju  

w latach 2014-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego  

 

Według danych na dzień 31.12.2017 r. w PUP w Staszowie było zarejestrowanych 95 osób 

bezrobotnych z terenu Gminy Łubnice. Tak jak w poprzednich latach ok 20% (19 osób) to 

osoby po 50 roku życia. 

 Tabela 3: Liczba osób bezrobotnych na terenie gminy Łubnice w latach  2014-2017r. 

Podział 2014 2015 2016 2017 

Ogółem 157 126 105 95 

Kobiety 86 63 62 53 

Mężczyźni 71 63 43 42 

do 25 roku życia 40 35 30 25 

powyżej 50 roku 

życia 
18 17 11 19 

długotrwale 

bezrobotni 
78 49 54 36 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie. 
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Negatywne zjawiska społeczne na terenie gminy 

Analizując problemy społeczne wzięto pod uwagę przede wszystkim dane z Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Poniższa tabela prezentuje ogólną liczbę rodzin i osób korzystających z pomocy 

GOPS w latach 2015-2017. 

 

Tabela 4 Liczba rodzin i osób korzystających z Pomocy Społecznej w latach 2015-2017 
 

Wyszczególnienie 

2015 2016 2017 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Bezrobocie 106 301 100 278 94 256 

Ubóstwo 131 423 126 404 108 341 

Niepełnosprawność  31 63 27 51 22 43 

Długotrwała lub ciężka choroba 143 343 145 338 136 314 

Przemoc 0 0 0 0 0 0 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych w tym: 

rodziny niepełne, rodziny 

wielodzietne 

40 129 38 117 30 96 

Trudności po opuszczeniu zakładów 

karnych 
3 3 1 1 1 1 

Alkoholizm 13 30 8 16 10 20 

Sytuacja kryzysowa 0 0 0 0 0 0 

Zdarzenia losowe 11 27 1 7 0 0 

Źródło: dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach 

 

Z danych GOPS z roku 2017 wynika iż najwięcej osób korzystało z pomocy społecznej z 

powodu) i ubóstwa (341 osób), bezrobocia (256 osób) W 2017 r. liczba osób korzystających z 

pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku 2016. 

Na terenie gminy odnotowują się spadek liczby przestępstw. Najczęściej występującymi 

przestępstwami są: nietrzeźwi kierowcy, kradzież z włamaniem oraz kradzież mienia. Z roku 

na rok przybywa nietrzeźwych kierowców. 

 

Tabela 5: Przestępstwa odnotowane na terenie Gminy w latach 2014-2017 

Kategoria przestępstwa 2014 2015 2016 2017 

Bójka i pobicie   - -  1   

Kradzież mienia 5 4 4 2 

Kradzież z włamaniem 5 5 7 1 

Znęcanie  - 1 2 2 

Nietrzeźwy kierujący 3 5 6 7 
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Wypadki drogowe   2 -  -  

Naruszenie zakazu sądowego 2 1  - -  

Oszustwo 1 3 8 1 

Niealimentacja -  -  1 1 

Uszkodzenie ciała 1  - -  -  

Samobójstwo  -  -  -  - 

Nieumyślne spowodowanie 

śmierci 

 -  - -  3 

Przywłaszczenie cudzej rzeczy 1 -  -  -  

Kradzież dokumentów  -  -  - -  

Cofniecie uprawnień do 

kierowania 
- 1 2 - 

Razem 18 22 31 17 

Źródło: dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach 

 

Podstawowa charakterystyka Gminy Łubnice na tle województwa i powiatu staszowskiego 

pozwalająca ocenić iż jej potencjał społeczny i ekonomiczny przedstawia się następująco:  

 Gmina zajmuje 7 miejsce wśród gmin powiatu staszowskiego pod względem ludności. 

 Gmina notuje od kilku lat ujemny przyrost naturalny . 

 Gmina zajmuje 8 miejsce (na 8 gmin) w powiecie i 90 w województwie, jeśli chodzi  

o dochód własny gminy na 1 mieszkańca  

 Na terenie gminy jest mało zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON 7 miejsce 

w powiecie (na 8 gmin) (91 miejsce w województwie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 3260F9CA-FE05-41D8-AEFC-68FA8CF2BA21. Podpisany Strona 22



 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Łubnice na lata 2018-2023 

       Strona 23 z 70 

3.5 Instytucje kultury na terenie Gminy 

Na terenie Gminy potrzeby kulturalne mieszkańców zaspokaja Centrum Kultury  

z siedzibą w Łubnicach 74 z działalnością rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne 

mieszkańców gminy. Nadzór nad działalnością sprawuje Wójt Gminy natomiast osobą 

kierującą jest Dyrektor. Pozostali pracownicy to m.in. Główny księgowy, Starszy 

bibliotekarz, Specjalista ds. administracji i promocji, Rzemieślnik-kasjer, Pracownik 

gospodarczy zatrudniony z Urzędu Pracy.   

Do podstawowych zadań Centrum Kultury należy:  

 Organizacja różnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę 

 Organizacja konkursów, festiwali, spektakli, wystaw itp.  

 Organizowanie kół zainteresowań, zespołów  

 Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego 

zaspokajania potrzeb kulturalnych 

 Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa 

Działalność kulturalna Centrum Kultury to organizacja takich imprez jak m.in. Biesiada 

Łubnicka, Przegląd Kolęd i Pastorałek, Choinka Samorządowa, Dzień Wiosny, Światowy 

Dzień Książki-  spotkanie autorskie, Dyskotekowe Powitanie Lata, Piknik Ekologiczny, 

Akcja – wakacje w gminie, Dożynki gminne,  Dyskoteka Andrzejkowa, O kobietach i dla 

kobiet – wieczór poetycko - taneczny. We wszystkich miejscowościach na terenie gminy 

występują  obiekty pełniące funkcje kulturalne.  

 

Zajęcia w Centrum Kultury w Łubnicach 

 zuchy ZHP 

 angielski 

 taniec 

 rytmika 

 plastyka 

 aerobik 
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Gminna Biblioteka Publiczna 

Na terenie gminy znajduje się jedna biblioteka publiczna, która pracuje 5 dni  

w tygodniu po 5 godzin. Od 1992 biblioteka znajduje się w strukturze Centrum Kultury  

w Łubnicach. Biblioteka znajduje się na parterze budynku i zajmuje 2 pomieszczenia  

o łącznej powierzchni 60 m
2
. Wyposażona jest m.in. w stoliki, krzesełka, biurka pod 

komputery i fotele, ladę biblioteczną, regały.  W bibliotece jest wydzielony kącik malucha 

pełniący funkcję czytelni z zielonymi regałami, na których są umieszczone książeczki dla 

dzieci. Biblioteka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stan księgozbioru na 

dzień 31.12.2014 wyniósł 9761 woluminów.  

W 2014 roku biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 752 złotych ze środków 

finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

– Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Celem programu, realizowanego 

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest wzbogacenie 

i odnowienie księgozbioru poprzez dopływ nowości wydawniczych, a konsekwencji 

zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników biblioteki.  

W 2008 r. Gminna Biblioteka w Łubnicach otrzymała w ramach ministerialnego programu 

Ikonka@ 3 komputery, dzięki czemu uruchomiono czytelnię internetową z bezpłatnym 

dostępem do Internetu. Zakup sprzętu komputerowego został sfinansowany ze środków  

Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, dążącego w ramach programu Ikonka@ do 

uruchomienia punktów powszechnego dostępu do Internetu w gminnych instytucjach kultury, 

w tym również bibliotekach publicznych. Czytelnia internetowa w Łubnicach została 

wyposażona w trzy stanowiska komputerowe wraz z oprogramowaniem, pakietem biurowym 

i programem antywirusowym, co znacznie przyczyniło się do wzrostu kultury medialnej 

czytelników, często korzystających z Internetu szybkiego i najaktywniejszego źródła 

informacji oraz wyrównywaniu szans mieszkańców ze wsi w dostępie do wiadomości 

oferowanych przez sieć Internet. 

Poniższy wykres przedstawia liczbę czytelników na 1000 mieszkańców na terenie 

województwa, powiatu i gminy w poszczególnych latach. Analizując wykres należy 

stwierdzić,  iż w gminie Łubnice liczba osób czytających  z roku na rok nieznacznie wzrasta. 
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Wykres 5: Liczba czytelników na 1000 mieszkańców na terenie województwa, powiatu  

i gminy w latach 2014-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Organizacje pozarządowe 

Obecnie na terenie Gminy Łubnice funkcjonuje 9 organizacji społecznych 

(pozarządowych i grup nieformalnych).  

 

Tabela 6: Wykaz organizacji pozarządowych 

L.p. Nazwa organizacji  Miejscowość 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Łubnicach -  Komendant 

Józef Dulęba  

Łubnice 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Budziskach – Komendant 

Grzegorz Oleś  

Budziska 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Beszowej – Komendant 

Jan Szałach  

Beszowa 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcu – Komendant 

Wiktor Płachta  

Słupiec 

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowej – Komendant  

Hubert Woś  

Wilkowa 

6. Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowej – Prezes Ewa 

Strzępek  

Wilkowa 

7. Koło Gospodyń Wiejskich w Słupcu – Prezes Bożena 

Dudzińska  

Słupiec 

8. Stowarzyszenie na rzecz wsparcia i rozwoju Sołectwa 

Czarzyzna- Prezes Jerzy Karwasiński  

Czarzyzna 

9. Stowarzyszenie Jak nie my to kto? – Prezes Agnieszka 

Gil 

Orzelec Duzy 

10. Łubnicka Nuta – zespól estradowo ludowy Centrum 

Kultury,  
Źródło: Urząd Gminy Łubnice  
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3.6 Edukacja na terenie gminy 

Na terenie Gminy Łubnice funkcjonują 4 Publiczne Szkoły Podstawowe oraz 1 

Gimnazjum.  Szkoły umożliwiają dzieciom z terenu Gminy:  

 rozwój umiejętności porozumiewania się w mowie i piśmie;  

 ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;  

  rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów;  

 kształtowanie i ocenę własnej wartości;  

 samoidentyfikację narodową i kulturową; 

 kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności lokalnej, narodu;  

 zdobycie wykształcenia umożliwiające dalsze kształcenie  

Natomiast to co zapewnia szkoła to m.in.  opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla 

zdrowia ucznia warunki edukacji; poszanowanie praw dziecka i ucznia czy warunki 

prawidłowego rozwoju psychofizycznego.  

 

Tabela 7: Wykaz placówek edukacyjnych na terenie Gminy Łubnice 

Lp. Szkoła Adres siedziby oraz e-mail 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Wojciecha Skuzy w Łubnicach 

(Gimnazjum) 

Łubnice, 28-232 Łubnice/ 

psplubnice62@poczta.fm 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Gacach Słupieckich  

Gace Słupieckie 85, 28-232 

Łubnice/szkola_gace_slupieckie@wp

.pl 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Wilkowej  

Wilkowa, 28-232 

Łubnice/spwilkowa@wp.pl 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Budziskach 

Budziska, 28-232 

Budziska/pspbudziska@wp.pl 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łubnice 

 

Tabela 8: Wykaz oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Lp. Przedszkola Adres siedziby i e-mail 

1 Oddział przedszkolny w Łubnicach 

(2 oddziały przy szkole)  

Łubnice 62, 28-232 Łubnice 

2 Oddział Przedszkolny w Gacach 

Słupieckich (przy szkole)  

Gace Słupieckie 85, 28-232 Łubnice 

3 Oddział przedszkolny w Wilkowej 

(przy szkole) 

Wilkowa, 28-232 Łubnice 

4 Oddział przedszkolny w 

Budziskach (przy szkole) 

Budziska, 28-232 Łubnice 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łubnice 
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Obwody szkolne 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach: Łubnice,  Orzelec 

Duży, Orzelec Mały, Beszowa, Borki, Łyczba, Grabowa, Przeczów, część Rejterówki 

i Zofiówki. Gimnazjum: teren całej gminy oraz miejscowości Podlesie gm. Oleśnica, 

miejscowość Sydzyna gm. Rytwiany, Część Komorowa gm. Pacanów. 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich: Gace Słupieckie, Szczebrzusz, 

Zalesie, część Słupca, Część Rejterówki, część Zofiówki, część Łubnic, część 

Komorowa. 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej  Góra, Wilkowa, Wolica, część Podlesia  

i część Sydzyny. 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach: Budziska, Czarzyzna i część Słupca 
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4. Opis i diagnoza stanu istniejącego  

Na terenie Gminy Łubnice w chwili obecnej funkcjonują następujące placówki oświatowe: 

Szkoły Podstawowe: 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach wraz z Gimnazjum 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej  

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach 

Przedszkola:  

1. Oddział przedszkolny w Łubnicach (2 oddziały przy szkole)  

2. Oddział Przedszkolny w Gacach Słupieckich (przy szkole)  

3. Oddział przedszkolny w Wilkowej (przy szkole) 

4. Oddział przedszkolny w Budziskach (przy szkole)  

 

Gmina Łubnice jest organem prowadzącym wszystkich placówek oświatowych:  
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4.1 Uczniowie 

Łącznie do wszystkich przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Łubnice w roku 

szkolnym 2016/2017 uczęszczało 429 dzieci i młodzieży. W  roku szkolnym 2017/2018 

wynika iż liczba uczniów wzrosła o 4 osoby W ostatnich latach możemy zaobserwować 

stopniowy spadek liczby dzieci uczęszczających do placówek na terenie gminy. Względem 

roku szkolnego 2014/2015 spadek ten wynosił 32 uczniów. Jest to spowodowane m.in. coraz 

mniejsza ilością urodzeń oraz wyjazdem w gminy ludzi młodych. Poniższa tabela oraz wykres 

przedstawiają liczbę uczniów uczęszczającą do poszczególnych placówek na terenie Gminy 

Łubnice. 

Tabela 9: Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Łubnice w podziale na szkoły w latach 2014-2018 

Lp. Szkoła 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1. 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Wojciecha Skuzy w Łubnicach 

(Gimnazjum) 

203 197 208 202 

2. 
Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Gacach Słupieckich  
98 101 90 94 

3. 
Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Wilkowej  
82 84 83 72 

4. 
Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Budziskach 
59 56 48 65 

 

razem uczniów 442 438 429 433 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łubnice 

 

 

Wykres nr 1: Liczba dzieci i uczniów we wszystkich placówkach na terenie 

Gminy Łubnice 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łubnice 
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Analiza danych demograficznych pokazuje iż w ostatnich latach liczba urodzeń na terenie 

gminy ma charakter stały. Jednak w stosunku do lat 2011-2014 liczba urodzeń w gminie 

znacznie zmalała. W 2017 roku według danych przyszło na świat 26 dzieci. W chwili obecnej 

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

 

Tabela 10 Liczba urodzeń z podziałem na obwody szkolne w Gminie Łubnice  

w latach 2011-2017 

Lp. Szkoła 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Wojciecha Skuzy w 

Łubnicach (Gimnazjum) 

10 17 12 23 11 10 8 

2. 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Gacach Słupieckich  
11 8 9 12 7 4 8 

3. 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Wilkowej  
9 4 3 6 5 5 2 

4. 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Budziskach 
9 3 7 5 6 10 8 

 
razem uczniów 39 32 31 46 29 29 26 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Stanu Cywilnego w Łubnicach 

 

Wsparcie ucznia zdolnego oraz z deficytami 

Wspieranie uczniów z trudnościami w nauce oraz uczniów zdolnych jest istotnym 

elementem kształcenia w szkołach z terenu Gminy Łubnice. Uczniowie z trudnościami 

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

pedagogiczną polegającą 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. 

 

Dzieci i młodzież z terenu gminy posiadająca orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną ma możliwość edukacji w placówkach Gminy 

Łubnice. Rodzaj orzeczonej niepełnosprawności i liczbę dzieci i młodzieży uczęszczającą do 

placówek edukacyjnych prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela 11: Liczba dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności  

 

 
Gimnazjum 

Łubnice 
PSP Łubnice 

PSP  

Gace Słupieckie 
PSP Wilkowa PSP Budziska 

Rodzaj niepełnosprawności 

2
0
1
4
/2

0
1
5
 

2
0
1
5
/2

0
1
6
 

2
0

1
6
/2

0
1
7
 

2
0
1
7
/2

0
1
8
 

2
0
1
4
/2

0
1
5
 

2
0
1
5
/2

0
1
6
 

2
0
1
6
/2

0
1
7
 

2
0
1
7
/2

0
1
8
 

2
0
1
4
/2

0
1
5
 

2
0
1
5
/2

0
1
6
 

2
0
1
6
/2

0
1
7
 

2
0
1
7
/2

0
1
8
 

2
0
1
4
/2

0
1
5
 

2
0
1
5
/2

0
1
6
 

2
0
1
6
/2

0
1
7
 

2
0
1
7
/2

0
1
8
 

2
0
1
4
/2

0
1
5
 

2
0
1
5
/2

0
1
6
 

2
0
1
6
/2

0
1
7
 

2
0
1
7
/2

0
1
8
 

Uczniowie  niepełno  sprawni 

ogółem 
7 6 4 0 1 1 0 4 2 5 4 4 2 2 3 5 1 1 2 2 

W tym                     

słabo słyszące 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

z niepełno 

sprawnością ruchową 
0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu lekkim 
3 2 2 0 0 0 0 0 2 4 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 

z upośledzeniem umysłowym    w 

stopniu umiarkowanym lub 

znacznym 

3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 

z upośledzeniem umysłowym     w 

stopniu głębokim 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

z niepełno sprawnością sprzężoną 

 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

z Autyzmem zespołem Aspergera 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  1 0 1 0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Łubnicach
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Uczniowie zdolni z terenu gminy są wpierani 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, współpracuj z innymi podmiotami i osobami, m.in. z 

rodzicami i instytucjami. 

 

Tabela 12: Laureaci Olimpiad i konkursów wiedzy z terenu Gminy Łubnice  

rok szkolny 2017/2018 

 

Szkoła Olimpijczycy 

Np. 1 osoba (język polski) 

Stypendium naukowe 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Wojciecha Skuzy w 

Łubnicach (Gimnazjum) 

1 laureat (historia) 

1 finalista (j. polski) 

1 finalista ( matematyka) 

1 finalista (geografia) 

2 finaliści Konkurs religijny 

 

 

____________ 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Gacach Słupieckich  

1 osoba ( konkurs język 

angielski) 

1 osoba (konkurs religijny) 

3 osoby (konkursy wokalne) 

____________ 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Wilkowej  

3 osoba (konkurs języka 

polskiego) 

2 osoba (konkurs języka 

angielskiego)  

2 osoba (konkurs 

matematyczny) 

3 osoby (konkursy artystyczne) 

____________ 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Budziskach 

2 osoby (konkurs mat-przyrod.) 

2 osoby (konkurs humanist.) 

1 osoba (konkursy i przeglądy 

wokalne ) 

1 osoba (konkurs religijny) 

____________ 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Szkół w Gminie Łubnice 
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Dożywianie dzieci  

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 Łubnicach. W ostatnim roku liczba dzieci które, otrzymują posiłek w 

placówkach szkolnych zmniejszyła się 22 osoby. 

 

Tabela 13: Liczba uczniów dożywianych w szkole z terenu Gminy Łubnice 

Szkoła 

Liczba uczniów i dzieci dożywianych 

w szkołach 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha 

Skuzy w Łubnicach (Gimnazjum) 

184 148 136 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach 

Słupieckich  

41 42 37 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej  70 76 75 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach 43 42 38 

Razem 338 308 286 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Łubnicach 

 

Uczniom pochodzącym z rodzin mających trudną sytuację materialną wypłacane są 

stypendia socjalne. W roku szkolnym 2017/2018 stypendia szkolne otrzymało 80 uczniów. 

Należy zaznaczyć, że liczba osób ubiegających się o stypendia szkolne nieco zmalała 

względem roku  szkolnego 2016/2017. Uczniowie nie korzystają z zasiłków losowych. 

 

Tabela 14: Liczba wypłacanych zasiłków szkolnych w latach szkolnych  

2015/2016 - 2017/2018 

 

Szkoła 

Stypendia Zasiłki losowe 

2
0
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/2
0

1
6
 

2
0
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6

/2
0
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7
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0
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7
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0
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1
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2
0

1
7

/2
0

1
8
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Wojciecha Skuzy w Łubnicach 

(Gimnazjum) 
54 50 34 - - - 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach 28 23 25 - - - 
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Słupieckich  

Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Wilkowej  
19 16 14 - - - 

Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Budziskach 
9 8 7 - 1 - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach 

 

Dowóz ucznia do miejsca edukacji 

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

uczniom bezpłatny dowóz do szkoły, jeżeli ich droga z domu do szkoły przekracza określone 

przepisami kilometry. W roku szkolnym 2017/2018 do szkół na terenie Gminy Łubnice 

dowożonych było 223 dzieci i młodzieży. W trakcie przewozu dzieci mają zapewnioną 

wykwalifikowaną opiekę.  

Tabela 15: Liczba uczniów i dzieci dowożonych do szkoły w roku szkolnym  

2014/2015 - 2017/2018 

Szkoła 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Wojciecha Skuzy w Łubnicach 
14 13 15 61 

Gimnazjum 72 65 69 - 

Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Gacach Słupieckich  
77 75 70 70 

Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Wilkowej  

70 76 75 
43 

Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Budziskach 
49 50 46 49 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Łubnice 

 

Wnioski: 

1. Liczba uczniów w szkołach podstawowych uległa zmniejszeniu,  

2. W ostatnim latach zmniejsza się liczba dzieci objętych stypendiami szkolnymi. 

3. Gmina systematycznie wspiera uczniów mających trudną sytuację materialną. 

4. Placówki na terenie gminy zapewniają edukację uczniom z orzeczeniami  

o niepełnosprawności oraz nauczanie indywidualne. 

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

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

poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające, wyjazdy edukacyjne, warsztaty pozaszkolne (np. 

wyjazdowe). 

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

tym ucznia z niepełnosprawnościami. 

8. W placówkach przedszkolnych istnieje potrzeba wprowadzenia dodatkowych  zajęć.  
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4.2 Kadra oświatowa 

 

Kadra oświaty to kluczowy element zasobów kapitału intelektualnego gminy Łubnice. To 

jedna z grup, która będzie w istotnym stopniu decydowała o rozwoju  gminy. W placówkach 

prowadzonych przez gminę w roku szkolnym 2017/2018 było zatrudnionych 62 

pracowników pedagogicznych.  

Stopień awansu zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Łubnice: 

 Stażysta – 3 osoby 

 kontraktowy – 3 osoby 

 mianowany - 5 osób 

 dyplomowanych – 51 osób. 

Nauczyciele z terenu gminy Łubnice  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. Poniższe tabele przedstawiają dane na temat kwalifikacji 

zawodowych kadry oświatowej oraz stanu zatrudnienia w poszczególnych placówkach w 

latach 2017-2018 

Tabela 16  Kwalifikacje kadry pedagogicznej w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Łubnice 

Placówka 

Kwalifikacje nauczycieli 
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Wojciecha Skuzy w Łubnicach 

 

20 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

20  

Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Gacach Słupieckich  

13 1 - - 1 2 1 10 

Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Wilkowej  

13 - - - - 1 1 11 

Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Budziskach 

14 1 - - 2  3 10 

Źródło: Urząd Gminy Łubnice
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Wnioski: 

1. 96,77% zatrudnionych nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie  

z przygotowaniem pedagogicznym.  

2. Stopień nauczyciela dyplomowanego posiada ok. 82% zatrudnionych nauczycieli. 

3. Należy wzmocnić umiejętności posługiwania się i wykorzystania w procesie 

kształcenia technologii TIK. 

4. Należy rozwijać/wzmacniać wśród nauczycieli umiejętności posługiwania się 

językami obcymi. 

5. Należy wspierać rozwój formalny oraz poza formalny kadry pedagogicznej. 
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4.3 Baza lokalowa 

Przedszkola, szkoły i gimnazjum dysponują budynkami o różnym wieku, wszystkie 

użytkowane przez placówki oświatowe budynki wymagające przeprowadzenia podstawowych 

prac modernizacyjnych, niektóre obiekty wymagają rozbudowy. 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.  

 

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. Placówki przedszkolne należy doposażyć oraz wzbogacić ofertę edukacyjna o 

dodatkowe zajęcia/ wyjazdy. Poniżej przedstawiamy tabele przedstawiające szczegółowe 

dane na temat zaplecza jakim dysponują poszczególne placówki oraz potrzeby 

z jakimi się borykają. 

 

Tabela 17: Stan bazy- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach 

(Gimnazjum) 

Liczba sal lekcyjnych 15 

Wyposażenie sali 

komputerowej 

Wyposażenie sali komputerowej Nr 1 : - 10 stanowisk 

komputerowych (2008r.) 

 Wyposażenie sali komputerowej Nr 2 : - 10 stanowisk 

komputerowych (2008r.) 

Wyposażenie sali gimnastycznej tak 

Sala multimedialna tak 

Stołówka tak 

Biblioteka tak 

Sala gimnastyczna tak 

Boisko wielofunkcyjne 

Jaki sprzęt wyposażenie jest 

potrzebny? Co należałoby w 

najbliższym czasie zakupić 

Zakup wyposażenia pracowni informatycznej na 15 

stanowisk z pełnym wyposażeniem (komputery, monitory, 

serwery, tablice interaktywną itp.Wyposażenie pracowni 

matematyczno-fizycznej projektor, regały, roboty itp                                                           

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnicach 
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POTRZEBY 

W placówce należy zmodernizować sale komputerową (zakup nowego sprzętu komputery, 

monitory, serwery, tablica interaktywna itp znacznie ułatwi i uatrakcyjni prace). Do placówki 

należy zakupić wyposażenie sali matematyczno-fizycznej m.in. tablicę interaktywna, 

projektor, regał, roboty, ułamkowe listwy magnetyczne itp. Komputer jest nowoczesnym 

narzędziem edukacyjnym o szerokich możliwościach zastosowań.  

 

Tabela 18: Stan bazy- Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich  

Liczba sal lekcyjnych 7 

Wyposażenie sali 

komputerowej 

10 stanowisk ( stare laptopy), zastaw multimedialny             

( tablica, projektor, laptop), drukarka 

Wyposażenie sali gimnastycznej Piłki, drabinki, ławeczki, materace 

Sala multimedialna                                               - 

Stołówka - 

Biblioteka - 

Sala gimnastyczna zastępcza 

Boisko Wielofunkcyjne i trawiaste 

Jaki sprzęt wyposażenie jest 

potrzebny? Co należałoby w 

najbliższym czasie zakupić 

Wyposażenie pracowni komputerowej w  10 stanowisk - 

laptopy, serwer, drukarki, zestaw robotów 

Wyposażenie pracowni przedmiotowych: tablica 

interaktywna, projektor, laptop przenośny, mikroskopy, 

zestawy do elektrolizy, tace laboratoryjne, zestawy 

soczewek, itp. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Publicznej Szkoły Podstawowej Gacach 

Słupieckich 

 

POTRZEBY 

W placówce należy zmodernizować sale komputerową m.in laptopy, serwer, drukarki, zestaw 

robotów, zakup nowego sprzętu znacznie ułatwi i uatrakcyjni prace. Do placówki należy 

zakupić wyposażenie sal przedmiotowych m.in. tablica interaktywna, projektor, laptop 

przenośny, mikroskopy, zestawy do elektrolizy, tace laboratoryjne, zestawy soczewek itp. 

które umożliwią wprowadzenie nowych ciekawych form nauki.  
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Tabela 19: Stan bazy- Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej  

Liczba sal lekcyjnych 10 

Wyposażenie sali 

komputerowej 

10 stanowisk, rzutnik, laptop, ekran, drukarka (stare 

komputery) 

Wyposażenie sali gimnastycznej Drabinki, 2 tablice do koszykówki, materace, kozioł 

gimnastyczny, odskocznia, ławeczki, skocznia do skoku  

wzwyż, unihokej, piłki do: piłki ręcznej, piłki siatkowej, 

piłki nożnej, piłki koszykowej, siatka do piłki siatkowej, 

sprzęt drobny.  

Sala multimedialna                                               - 

Stołówka TAK 

Biblioteka TAK 

Sala gimnastyczna Sala zastępcza 

Boisko TAK 

Jaki sprzęt wyposażenie jest 

potrzebny? Co należałoby w 

najbliższym czasie zakupić 

Wyposażenie pracowni komputerowej (10 stanowisk + 

serwer + drukarka wielofunkcyjna + komputer przenośny 

+ tablica multimedialna + zestaw robotów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej 

 

POTRZEBY 

W placówce należy zmodernizować sale komputerową (zakup nowego sprzętu znacznie 

ułatwi i uatrakcyjni prace). Do placówki należy zakupić wyposażenie sal przedmiotowych.  

m.in. tablicę multimedialną, zestaw robotów, które umożliwią wprowadzenie nowych 

ciekawych form nauki. Komputer jest nowoczesnym narzędziem edukacyjnym o szerokich 

możliwościach zastosowań. Doposażenia w sprzęt sportowy wymaga również sala 

gimnastyczna. 

Tabela 20: Stan bazy- Publiczna Szkoła Podstawowa Budziskach 

Liczba sal lekcyjnych 10 

Wyposażenie sali 

komputerowej 

10 stanowisk, drukarka, tablica biała suchościeralna, 

stoliki, krzesła, biurko 

Wyposażenie sali gimnastycznej Sprzęt sportowy, piłki, pachołki 

Sala multimedialna - 

Stołówka pomieszczenie do wydawania posiłków 

Biblioteka TAK 

Sala gimnastyczna TAK 

Boisko niepełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne, bieżnia 

Jaki sprzęt wyposażenie jest wymiana sprzętu komputerowego, projektor, ekran, 
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potrzebny? Co należałoby w 

najbliższym czasie zakupić 

komputer przenośny, Robot PHoton z matą, tabletem, 

wyposażenie sal, matematyczno-przyrodniczej 

mikroskopy, preparaty biologiczne, termometry, wagi, 

elektroskop, programy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach 

 

POTRZEBY 

W placówce należy zmodernizować sale komputerową (zakup nowego sprzętu znacznie 

ułatwi i uatrakcyjni prace). Konieczna jest wymiana sprzętu komputerowego oraz 

doposażenie w nowy sprzęt pracowni informatycznej, aby spełniała ona wymogi i standardy 

obowiązujące, a także dawała możliwość realizacji podstawy programowej 8 klasowej szkoły 

podstawowej. Sprzęt, który jest na wyposażeniu szkoły jest z 2003r. Do placówki należy 

zakupić wyposażenie sali matematyczno-przyrodniczych, które umożliwią wprowadzenie 

nowych ciekawych form nauki.  

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach (Gimnazjum) 

W szkole pilnego remontu wymaga: 

 dach nad częścią budynku szkolnego, gdzie mieści się kuchnia i część oddziału     

przedszkolnego oraz szatnie. W sytuacji większych opadów deszczu i śniegu dach ten 

przecieka co powoduje przesiąkanie sufitów.  

 kotłownia – wymiana poszczególnych urządzeń, tynki,  malowanie, 

 wymiana rur odpływowych kanalizacyjnych  

 demontaż kostki brukowej 

 malowanie ogrodzenia (czyszczenie, podkład antykorozyjny), 

 zwiększenie mocy oświetlenia w poszczególnych salach lekcyjnych 

 remont Sali gimnastycznej: cyklinowanie parkietu na sali gimnastycznej, zakup i 

montaż rolet na okna oraz siatki  wyciszającej, 

 malowanie korytarzy i sal lekcyjnych 

 doposażenie sal lekcyjnych (pracowni matematyczno-fizycznej, informatycznej) 
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich  

Niewystarczająca jest powierzchnia budynku. Konieczna jest rozbudowa, przebudowa i 

modernizacja budynku z uwzględnieniem: 

 biblioteki,  

 stołówki,  

 świetlicy,  

 pomieszczeń gospodarczych,  

 łazienek,  

 zwiększenie liczby sal lekcyjnych 

 sali multimedialnej,  

Należy doposażyć sale lekcyjne. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej  

 cyklinowanie podłogi sali gimnastycznej,  

 kompleksowa wymiana oświetlenia sal,  

 wymienia podłóg w 7 salach,  

 malowanie 5 sal lekcyjnych 

Należy doposażyć sale lekcyjne. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach 

Budynek szkolny składa się z części starej, gdzie znajduje się sala matematyczno- 

przyrodnicza oraz biblioteka i z części nowej dobudowanej w roku 1994, gdzie znajdują się 

pozostałe pomieszczenia. Stan ogólny budynków jest dobry. Jednak należy wykonać 

następujące prace: 

- izolację podpiwniczenia i stropu na starej i nowej części budynku 

- wymiana okien 

- wymiana drzwi  

- malowanie sali komputerowej oraz zakup wyposażenie (stoliki, krzesła, rolety, szafki) 

- wymiana oświetlenia, wykładziny 

- wymiana podłogi w Sali matematyczno-przyrodniczej 

Należy doposażyć sale lekcyjne  
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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 Łubnice na przestrzeni kilku ostatnich lat. 

 

Tabela 21: Wykaz projektów realizowanych na terenie Gminy Łubnice   

z obszaru edukacji 

L.p. Beneficjent/ Nazwa 

projektu 

Okres 

realizacji 

Wartość 

projektów 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty 

1 PSP 

Budziska/„Raźnym 

krokiem z małej 

ojczyzny do wielkiej 

Europy 

02.11.2008 

29.10.2009 

139812,00  ”Więcej wiem– więcej potrafię” - 

zorganizowanie kół przedmiotowych: 

polonistycznego, matematycznego, 

przyrodniczego, techniczno-

informatycznego. Zapewnienie 

równych szans edukacyjnych uczniom 

wykazującym trudności w nauce: 

zajęcia wyrównawcze dla klas I-III, 

zajęcia wyrównawcze dla klas IV-VI 
2 Projekt: ”Pierwsze 

uczniowskie 

doświadczenia drogą 

do wiedzy” 

2009-2011 6305,56  -rozwój zdolności i zainteresowań 

uczniów 

 

3 Rozbudowa i 

modernizacja centrum 

Kultury w Łubnicach 

2009 1 228 360,93  Rozwój Kultury na terenie Gminy, 

Umożliwienie atrakcyjnego spędzania 

czasu wolnego, 

4 „Radosna Szkoła” 2009 6 000,00  Zakup pomocy dydaktycznych do 

kącików zabaw w celu wykorzystania 

ich podczas zajęć lekcyjnych i 

opiekuńczych. 

5 Gmina Łubnice/ 

Świętokrzyski 

Program Wspierania 

Rozwoju Edukacji na 

Obszarach Wiejskich  

2009 22 000,00  Wyposażenie sal w pomoce 

edukacyjne, pomoce do zajęć 

ruchowych, pomoce multimedialne. 

Zwiększenie jakości pracy szkoły. 

6 Świętokrzyski 

Program Wspierania 

Edukacji Na 

Obszarach Wiejskich-

2009r. 

2009 15790  Zakup tablicy multimedialnej 

wykorzystywanej na zajęciach 

lekcyjnych 

7 Świetokrzyski  

Program Wspierania 

Edukacji na Obszarach 

Wiejskich 

2010 178000  Szkoła w Budziskach otrzymała 

mobilny zestaw komputerowy 

8 Doposażenie Centrum 

Kultury w Łubnicach 

2010 154 818,00  Wzbogacenie wyposażenia  

9 Gmina 2010/2011 214530,69  Wyższy wynik sprawdzianu 
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Łubnice/Wszechstronn

y rozwój Jasia – szansą 

na sukces Jana 

zewnętrznego i sprawdzianów 

wewnętrznych, wzbogacanie bazy 

szkoły w pomoce dydaktyczne, 

umożliwienie uczniom uczestnictwa w 

wydarzeniach kulturalnych i 

wycieczkach krajoznawczo – 

turystycznych, dzieci nabyły 

umiejętność pływania w trakcie 

regularnych zajęć z instruktorem na 

basenie, wyrównanie szans 

10 „Szkolny plac zabaw” 

Rządowy program 

„Radosna Szkoła” 

2011 103082,36  Utworzenie szkolnego placu zabaw  

11 Budowa obiektów 

małej architektury –

plac zabaw dla dzieci – 

Radosna Szkoła –

Budziska  i Gace 

Słupieckie Gm. 

Łubnice 

2011 245.901,35 Budowa placów zabaw, urozmaicenie 

spędzania wolnego czasu 

12 Gmina Łubnice/ 

Budowa boisk 

wielofunkcyjnych i 

placów zabaw ze 

środków PROW – 

Odnowa i rozwój wsi 

2011 573 000,00  Zapewnie dzieciom możliwości 

rozwoju psycho-ruchowego, 

umożliwienie atrakcyjnego spędzania 

czasu wolnego, zainteresowanie 

sportem i poprawa kondycji fizycznej 

13 Budowa otwartej 

strefy rekreacji w 

miejscowości 

Budziska i Gace 

Słupieckie – część 1 

Budziska 

2011 Łącznie na 

dwie szkoły: 

286498,72  

W wyniku projektu wybudowano 

niepełnowymiarowe boisko 

wielofunkcyjne i bieżnię 

lekkoatletyczną 

14 Budowa boiska 

wielofunkcyjnego oraz 

adaptacja 

pomieszczenia na 

świetlicę wiejską w 

miejscowości 

Wilkowa, gm.Łubnice 

2011 558 516,94  Zapewnie dzieciom możliwości 

rozwoju psycho-ruchowego, 

umożliwienie atrakcyjnego spędzania 

czasu wolnego, 

15 Budowa Zespołu 

Obiektów Sportowych 

w Łubnicach 

2011 2 356 479,00  Zapewnie dzieciom możliwości 

rozwoju psycho-ruchowego 

16 Popowodziowy remont 

budynku publicznej 

szkoły podstawowej w 

Gacach Słupieckich  

2011 174 023,70  Zapewnienie warunków lokalowych do 

prowadzenia zajęć 

17 Popowodziowy remont 

budynku publicznej 

szkoły podstawowej w 

2011 181 923,11 Zapewnienie warunków lokalowych do 

prowadzenia zajęć 
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Budziskach 

18 Popowodziowy remont 

budynku publicznej 

szkoły podstawowej i 

publicznego 

gimnazjum w 

Łubnicach 

2011 268 430,27  Zapewnienie warunków lokalowych do 

prowadzenia zajęć 

19 Język angielski 

otwiera drzwi 

Europy”w ramach 

POKL IX  9.5  

 02.11.2011r. 

31.05.2012 r 
42011,00  Podniesienie wiedzy i umiejętności z 

zakresu języka angielskiego. 

 

20 Budowa placu zabaw 

wraz z elementami 

małej architektury przy 

publicznej szkole 

podstawowej w 

Łubnicach w ramach 

rządowego programu 

„Radosna Szkoła”. 

2012 125.794,02 Zapewnie dzieciom możliwości 

rozwoju psycho-ruchowego, atrakcyjne 

miejsce spędzania wolnego czasu. 

21 Łubnice Artystycznie -

Biesiada Łubnicka i 

Miedzynarodowy 

Plener Rzeźbiarsko –

Fotograficzny 

08.06.2012- 

28.02.2013 

30 418,71  Cykliczne wydarzenie kulturalne 

służące integracji mieszkańców 

22 Bliżej kultury – 

wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w Orzelcu 

Dużym 

08.06.2012-

30.04.2013 

8 702,00  Wyposażenie obiektu pełniącego 

funkcje społeczno – kulturalne w 

sprzęt słuzacy aktywizacji i integracji 

mieszkańców 

23 Bliżej kultury- 

wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w Borkach 

08.06.2012-

30.04.2013 

6 933,61  Wyposażenie obiektu pełniącego 

funkcje społeczno –kulturalne w sprzet 

słuzący aktywizacji i integracji 

mieszkańców 

24 Bliżej kultury – 

wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w Zofiówce 

08.06.2012-

30.04.2013 

5 347,66  Wyposażenie obiektu pełniącego 

funkcje społęczno – kulturalne w 

sprzęt służący aktywizacji i integracji 

mieszkańców 

25 Bliżej kultury- 

wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w 

Przeczowie 

08.06.2012-

30.04.2013 

7 017,29  Wyposażenie obiektu pełniącego 

funkcje społeczno-kulturalne w sprzet 

służacy aktywizacji i integracji 

mieszkańców 

26 Bliżej kultury- 

wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w Beszowej 

08.06.2012-

30.04.2013 

6 674,16  Wyposażenie obiektu pełniącego 

funkcje społeczno-kulturalne w sprzet 

służacy aktywizacji i integracji 

mieszkańców 

27 Bliżej kultury- remont 

i wyposażenie 

świetlicy wiejskiej w 

Słupcu 

29.04.2013- 

26.09.2014 

78 499,19  Remont budynku, zagospodarowanie 

ternu i wyposażenie obiektu pełniącego 

funkcje społeczno-kulturalne celem 

aktywizacji i integracji mieszkańców i 

poprawy jakości życia na obszarach 

Id: 3260F9CA-FE05-41D8-AEFC-68FA8CF2BA21. Podpisany Strona 44



 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Łubnice na lata 2018-2023 

       Strona 45 z 70 

wiejskich 

28 Zakup sprzetu 

oświetleniowego do 

Centrum Kultury w 

Łubnicach 

13.07.2012-

30.09.2013 

41 990,03  Wyposażenie obiektupełniacego 

funkcje społeczno-kulturalne w sprzęt 

oświetleniowy służący aktywizacji 

mieszkańców 

29 Wykonanie 

termomodernizacji 

budynków: 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Beszowej 

oraz świetlicy 

wiejskiej w 

Przeczowie 

2013 94 823,27  Ocieplenie budynków 

30 Zakup sprzętu 

nagłaśniającego do 

Centrum Kultury w 

Łubnicach 

06.02.2013-

30.09.2013 

53 494,04  Wyposażenie obiektu pełniacego 

funkcje społeczno-kulturalne w sprzęt 

nagłaśniający służący aktywizacji 

mieszkańców 

31 Kultura w obiektywie 

– wyposażenie 

Cemtrum Kultury w 

Łubnicach  

16.09.2013-

30.05.2014 

5 032,00  Wyposażenie obiektu pełniącego 

funkcje społeczno – kulturalne w 

sprzęt służący aktywizacji i integracji 

mieszkańców 

32 Gmina 

Łubnice/Przedszkole 

przy szkole  

2013/2014 77 480,00 Wyposażenie przedszkola w meble i 

pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 

audiowizualny. Doposażenie łazienki, 

kuchni, szatni, zwiększenie jakości 

pracy przedszkola. 

33 Projekt: „Małymi 

krokami w wielki 

świat” 

2013-2015 332 414,00  Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszenie 

różnic jakości usług edukacyjnych. 

34 Projekt: 

”Przygotowanie 

oddziałów 

przedszkolnych  

w szkołach 

podstawowych do 

świadczenia wysokiej 

jakości usług na rzecz 

dzieci w wieku 

przedszkolnym.” 

2013-2015 343346,50 

Kwota 

przeznaczona 

na oddziały 

przedszkolne 

w całej 

gminie. 

Doposażenie oddziału przedszkolnego 

w pomoce dydaktyczne ,multimedialne 

i meble. 

35 Modernizację 5 

oddziałów 

przedszkolnych w 

gminie Łubnice 

2014 340 907,00  Modernizacja oddziałów 

przedszkolnych 

36 Modernizacja 

świetlicy wiejskiej w 

Budziskach 

2014 38.014zł + 

17.958 

roboty 

dodatkowe 

Zapewnienie dostępu do zajęć 

pozaszkolnych, atrakcyjne spędzanie 

wolnego czasu 

37 Projekt ze środków 

EFS w ramach POKL 

2015 32 251,00  Podniesienie jakości pracy oddziałów 

przedszkolnych poprzez doposażenie w 
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„Modernizacja 5 

oddziałów 

przedszkolnych w 

gminie Łubnice” 

celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 

4 letnich. 

38 Poddziałanie8.3.1 

RPOWŚ 

Upowszechnianie i 

wzrost jakości 

edukacji przedszkolnej 

„Szczęśliwe dzieciaki” 

2017-2018 570375,00  

 

utworzono oddział przedszkolny dla 

dzieci 3 i 4- letnich, celem projektu 

udostępnienie edukacji przedszkolnej 

dla dzieci najmłodszych na terenie 

gminy Łubnice, w tym celu 

zrealizowano: 

39 Gmina Łubnice/ 

Książki naszych 

marzeń 

2015 5375,31 Wzbogacenie oferty czytelniczej 

bibliotek szkolnych oraz wzrost 

czytelnictwa wśród uczniów 

40 Gmina Łubnice 2016 154759,17 termomodernizacja budynku 

Publicznej Szkoły Podstwowej w 

Wilkowej 

41 Gmina Łubnice/ 

Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa 

2016 

2017 

5002,53 

8102,08 

Wzbogacono księgozbiór w nowości 

wydawnicze i lektury, wzrost poziomu 

czytelnictwa i zainteresowania 

księgozbiorem podręcznym, ułatwiony 

dostęp do lektur beletrystyki i 

wydawnictw popularno-naukowych. 

42 Gmina Łubnice/ 

Pracownia edukacji 

ekologiczno-

przyrodniczej w szkole 

podstawowej 

2017 25210,97 Polepszenie warunków nauczania 

przedmiotów przyrodniczo – 

środowiskowych. Kształtowanie 

zainteresowań uczniów ekologią, 

ochroną przyrody i środowiska    

43 Gmina Łubnice/ W 

zdrowym ciele Zdrowy 

duch 

2017 9284,86 Zapobieganie wadom postawy u dzieci 

oraz uświadomienie im ryzyka 

związanego z wadami postawy. 

44 Gmina Łubnice 2017 151382,87 termomodernizacja budynku 

Publicznej Szkoły Podstwowej w 

Budziskach 

45 Poddziałanie8.3.1 

RPOWŚ 

Upowszechnianie i 

wzrost jakości 

edukacji przedszkolnej 

„Szczęśliwe dzieciaki” 

2017-2018 570375,00 

 

utworzono oddział przedszkolny dla 

dzieci 3 i 4- letnich, celem projektu 

udostępnienie edukacji przedszkolnej 

dla dzieci najmłodszych na terenie 

gminy Łubnice. 

46 Gmina Łubnice/ 

Pracownia edukacji 

ekologiczno-

przyrodniczej w szkole 

podstawowej 

2018 

w trakcie 

realizacji 

30000,00 Polepszenie warunków nauczania 

przedmiotów przyrodniczo - 

środowiskowych, kształtowanie 

zainteresowań uczniów ekologią, 

ochroną przyrody i środowiska    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łubnice 
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Wnioski:  

1. Gmina systematycznie przeprowadzała w placówkach bieżące remonty zapewniając  

w ten sposób podstawowe warunki do ich funkcjonowania. 

2. Sprzęt komputerowy oraz multimedialny znajdujący się we wszystkich placówkach jest 

stary i należy go niezwłocznie wymienić. 

3. Ze względu na zły stan techniczny komputerów oraz sprzętu multimedialnego  

technologia TIK do nauczania w szkołach  wykorzystywana jest w ograniczonym 

zakresie. 

4. Należy rozbudować Szkołę Podstawową w Gacach Słupieckich. 

5. We wszystkich placówkach należy przeprowadzić bieżące prace remontowe. 
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4.4 Efektywność nauczania 

Gmina Łubnice jest organem prowadzącym zarówno dla szkół podstawowych, jak  

i gimnazjum. Jednym ze wskaźników efektywności nauczania są wyniki egzaminów 

zewnętrznych.  

Od kwietnia 2002 roku przeprowadzany był powszechny sprawdzian dla uczniów kończących 

szóstą klasę szkoły podstawowej. Jego celem było sprawdzenie opanowania umiejętności 

niezbędnych na wyższym etapie kształcenia. Wyniki sprawdzianu pozwalały na pełniejsze 

diagnozowanie osiągnięć uczniów. W związku z reformą edukacji decyzją MEN sprawdzian 

dla 6-klasistów został zlikwidowany od roku szkolnego 2016/2017. 

 

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

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

zakresu: historii i wiedzy o społeczeństwie.  Część matematyczno-przyrodnicza składa się z 

zadań z zakresu: matematyki oraz zadań  z zakresu: przedmiotów przyrodniczych: biologii, 

chemii, fizyki i geografii.  W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista 

dokonuje wyboru jednego języka, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu 

obowiązkowego. 

Egzamin gimnazjalny w 2018 roku składał się z trzech części. W części pierwszej –

humanistycznej –gimnazjaliści rozwiązywali  zadania  z  historii  i  wiedzy  o  społeczeństwie  

oraz  z  języka  polskiego(w  dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej –

matematyczno-przyrodniczej –zadania z przedmiotów przyrodniczych:  biologii,  chemii,  

fizyki  i  geografii  oraz  z  matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej 

części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego 

na poziomie podstawowym albo na poziomach podstawowym i rozszerzonym. 
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Tabela 22 Wyniki ze sprawdzianu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 

2017/2018 na terenie gminy Łubnice 

Szkoła Egzamin 

W szkole 

G
m

in
ie

 

P
o
w

ie
ci

e
 

W
o
je

w
ó
d

zt
w

ie
 

K
ra

ju
 

Liczba 

zdających 

Wyniki egzaminów w % 

punktów 

PUBLICZNA 

SZKOŁA 

PODSTAWOWA W 

ŁUBNICACH 

Język angielski PP 37 49 49 63 66 68 

Język angielski PR 37 31 31 45 49 52 

Historia i WOS 37 62 62 57 58 59 

Język polski 37 70 70 67 68 68 

Matematyka 37 45 45 51 51 52 

Przedmioty 

przyrodnicze 
37 52 52 54 55 56 

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

 

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z 

języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystanie 

zawartych w nim informacji. Większości  gimnazjalistów  nie  przysporzyło  również  

problemów  zadanie z historii sprawdzające  umiejętność  analizy  i  interpretacji  źródła  

kartograficznego. Z matematyki  uczniowie  wykazali  się  umiejętnością odczytywania  i  

interpretowania  informacji przedstawionych za pomocą wykresów funkcji a z biologii − 

umiejętnością posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu genetyki. Gimnazjaliści 

przystępujący do egzaminu z języka angielskiego, na poziomie podstawowym najlepiej 

poradzili sobie z rozwiązaniem  zadań  z  zakresu  rozumienia  ze  słuchu   

 (Opracowanie:  Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2018 r. OKE 

Łódź. Województwo świętokrzyskie) 

 

Nauczyciele wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców poprzez organizację 

zajęć dodatkowych. We wszystkich placówkach organizowane są zajęcia wyrównawcze oraz 

rozwijające. Należy jednak zaznaczyć iż nadal istnieje duża potrzeba wsparcia uczniów 

poprzez organizację dodatkowych zajęć/wyjazdów edukacyjnych itp. 
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach (Gimnazjum) 

 kółko polonistyczne 

 kółko matematyczne 

 kółko przyrodnicze 

 kółko biologiczne 

 kółko chemiczne 

 zajęcia plastyczne „Mały artysta” 

 zajęcia sportowe „Badminton” 

 zajęcia taneczne 

 szkolne koło sportowe 

 zajęcia z języka angielskiego 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich  

 kółko sportowe,  

 kółko matematyczne kl. VI ,  

 kółko ekologiczne,  

 kółko zainteresowań „Bawimy i uczymy się” 

 kółko teatralne 

 kółko z języka angielskiego 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej  

 kółko matematyczne,  

 kółko czytelnicze,  

 kółko sportowe,  

 kółko polonistyczne,  

 kółko informatyczne,  

 kółko historyczne 

 chór 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach 

 kółko teatralne, 

 kółko techniczne 
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 kółko przyrodnicze 

 kółko matematyczne 

 kółko sportowe 

 kółko polonistyczne 

 kółko młodego ekologa 

 kółko informatyczne 

 

Wnioski: 

1. Uczniowie na wszystkich szczeblach edukacji nieco gorzej radzą sobie z 

przedmiotami ścisłymi (matematyka, przyroda). 

2. Istnieje potrzeba organizacji dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów 

słabszych. 

3. Istnieje potrzeba organizacji zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych. 

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

5. Należy uczulić uczniów na dokładną analizę zadań oraz skupieniu się na całym 

tekście. 

6. Uczniowie maja trudności z zapamiętywaniem słownictwa oraz struktury 

gramatycznej (język obcy). 

7. Istnieje potrzeba podejmowania indywidualnej pracy z uczniami najsłabszymi na 

zajęciach pozalekcyjnych. 
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4.5 Finansowanie oświaty 

Zadanie finansowania zadań oświatowych wynika z ustaw: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 

- Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 października 

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203), Karty Nauczyciela, które 

nakładają obowiązek zagwarantowania w dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

środków niezbędnych na realizację zadań oświatowych,  w tym na wynagrodzenie nauczycieli 

oraz utrzymanie placówek oświatowych.  Z zapisów powyższych ustaw wynika, iż 

zapewnienie samorządom środków na realizację zadań oświatowych powinno następować 

poprzez przekazywanie subwencji oświatowej, będącej sposobem podziału części subwencji 

ogólnej, określonym przez MEN. Wysokość tej subwencji jest uzależniona od zakresu zadań 

oświatowych wykonywanych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, typów i 

rodzajów szkół, liczby uczniów w danym roku szkolnym, liczby nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego oraz innych danych. W Gminie Łubnice, podobnie jak i w innych 

gminach, subwencja ta niestety nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów związanych z 

funkcjonowaniem placówek oświatowych. Edukacja stanowi najistotniejszą pozycję 

wydatków Gminy Łubnice. W ostatnich latach następował  stały wzrost nakładów na zadania 

związane z kształceniem  i wychowaniem uczniów.  

 

Wykres 6 Wydatki przeznaczone na oświatę w latach 2013 – 2017 (w mln zł) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łubnice 
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Wydatki na oświatę wzrosły od roku 2013 o 469 683,35 zł. Przy czym subwencja wzrosła 

tylko o 137 296,27. W 2017 r wydatki bieżące na edukację wynosiły 5 134 375,65 zł w tym 

koszt wynagrodzenia kadry oświatowej wynosił 4 104 928,20 zł. Subwencje i dotacje w 

2017r. wynosiły  3 711 716,27 zł. Oznacza to iż Gmina w 2017 roku  musiała pokryć z 

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

Była to kwota  1 422 659,38 zł.  

 

Wykres 7:Wydatki przeznaczone na oświatę z budżetu Gminy Łubnice (w mln zł) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łubnice 

 

 

Wnioski: 

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

Gminy Łubnice. 

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

3. Gmina w roku 2017 przeznaczyła kwotę 1 422 659,38 zł. na oświatę z budżetu jako 

różnicę pomiędzy wydatkami a subwencją oświatową i dotacjami na oświatę. 

4. W roku 2017 Gmina Łubnice przeznaczyła na oświatę o 325 636,23 zł więcej niż w 

roku 2016. 

5. Wynagrodzenia nauczycieli stanowią największy procent wydatków na oświatę. 
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4.6 Podsumowanie diagnozy 

Na przełomie lat 2012-2018 można zaobserwować nieznaczny spadek liczby dzieci  

i młodzieży szkolnej. Na terenie Gminy Łubnice liczba ta spadła o 32 osoby. Analiza danych 

demograficznych jednoznacznie jednak wskazuje, iż społeczeństwo gminy starzeje się a 

liczba urodzeń w kolejnych latach będzie stopniowo spadała. Niepokojący jest również 

ujemny przyrost naturalny przez 4 minione lata. Oferta edukacyjna placówek na terenie 

gminy jest dość szeroka należy jednak ją zwiększyć o dodatkowe zajęcia z wykorzystaniem 

technologii TIK, zajęcia dla uczniów zdolnych oraz z deficytami, jak również wyjazdy 

edukacyjne, rajdy. Ofertę przedszkoli należy rozszerzyć o organizację dodatkowych zajęć 

wspomagających wszechstronny rozwój dziecka. Na obszarze gminy funkcjonuje kilkanaście 

organizacji społecznych, które angażują  się w rozwój procesu edukacji zarówno dzieci, 

młodzieży jak i osób dorosłych. Coraz większym problemem dla samorządu staje się 

finansowanie oświaty. W szkole w Łubnicach niezwłocznie należy wymienić dach nad 

częścią budynku szkolnego, gdzie mieści się kuchnia i część oddziału  przedszkolnego oraz 

szatnie oraz wykonać remont kotłowni. Remontu wymaga tez sala gimnastyczna. Szkołę w 

Gacach Słupieckich należy rozbudować. W Szkole w Wilkowej należy przeprowadzić bieżące 

prace tj. malowanie, wymiana podług, oświetlenia. W szkole w Budziskach należy pilnie 

wykonać izolację podpiwniczenia i stropu, wymienić okna i drzwi. Wszystkie placówki 

należy doposażyć w pomoce do zajęć.  

Wszystkie placówki dysponują starym sprzętem komputerowym, który należy w najbliższym 

czasie wymienić aby umożliwić uczniom/dzieciom zdobywanie wiedzy w sposób ciekawy 

oraz zwiększyć wykorzystanie technologii TIK. Placówki należy również doposażyć w 

pomoce dydaktyczne dla nauczycieli oraz uczniów. Wyniki z egzaminów zewnętrznych 

potwierdzają konieczność wsparcia uczniów zwłaszcza z przedmiotów ścisłych. Natomiast 

nagrody i wyróżnienia zdobywane przez młodzież i dzieci z gminy potwierdzają konieczność 

wsparcia ucznia zdolnego m.in. poprzez organizację zajęć dodatkowych, zajęć wyjazdowych, 

rajdów itp. 
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5. Potrzeby lokalnego rynku pracy i oczekiwań pracodawców 

W Gminie Łubnice dominuje działalność rolnicza. Z danych Powiatowego Urzędu Pracy  

w Staszowie wynika, że liczba osób bezrobotnych na terenie powiatu sukcesywnie spada, 

natomiast odnotowuje się wzrost liczby zgłaszanych ofert pracy. Stopa bezrobocia  

w powiecie staszowskim na koniec grudnia 2017r. wynosiła 7,5% i była jedną z niższych 

w województwie. Według danych na dzień 31.12.2017r. w PUP w Staszowie było 

zarejestrowanych 95 osoby bezrobotnych z terenu Gminy Łubnice. W ostatnich latach 

obserwujemy stopniowy spadek stopy bezrobocia na terenie powiatu. 

 

Wykres 8: Stopa bezrobocia w powiecie staszowskim w latach 2014-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Wśród zawodów deficytowych na ternie powiatu staszowskiego należy wymienić:  

 Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 

 Nauczyciele kształcenia zawodowego 

 Operatorzy wprowadzania danych 

 Technicy archiwiści i pokrewni 

 Kierownicy do spraw finansowych 

 Urzędnicy do spraw podatków 

 Monterzy  

 Kierownicy do spraw budownictwa 

 Operatorzy maszyn do prania 

 Projektanci grafiki i multimediów 

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

kształcenia zawodowego oraz podejmowania nauki na studiach wyższych. Należy zachęcać 

młodzież do poznawania nowych języków oraz kultur  jak również do pozyskiwania wiedzy 

i umiejętności poza szkołą. 
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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 Łubnice. 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 Łubnice, 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 23: Analiza SWOT 

Mocne Strony Słabe strony 

1. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych. 

2. Obecność imprez o randze kulturalnej  

i naukowej. 

3. Prężnie działające Centrum Kultury w 

Łubnicach 

4. Biblioteka, oferujące spotkania 

okolicznościowe 

5. Zapewnienie uczniom z trudnościami i 

uczniom niepełnosprawnym odpowiedniego 

wsparcia 

6. Dobrze zorganizowana pomoc socjalna. 

1. Niż demograficzny w edukacji szkolnej. 

2. Coraz mniejsza liczba urodzeń na terenie 

gminy. 

3. Niezadowalająca jakość części oferty 

edukacyjnej. 

4. Niepełne wykorzystanie możliwości innych 

instytucji i organizacji zlokalizowanych w 

gminie (np. Stowarzyszenia). 

5. Niezadawalające wyniki z przedmiotów 

ścisłych na egzaminach zewnętrznych. 

6. Niewystarczająca ilość zajęć dla uczniów 

zdolnych oraz uczniów z deficytami 
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7. Wysoki poziom kwalifikacji nauczycieli  

(w zdecydowanej większości nauczyciele 

mianowani i dyplomowani). 

8. Duża liczba aktywnych nauczycieli mocno 

zaangażowanych     w     proces     

dydaktyczny 

9. Dobra współpraca placówek oświatowych z 

samorządem. 

10. Wysoki priorytet edukacji w polityce 

finansowej Gminy Łubnice 

11. Szerokie wykorzystanie środków Unii 

Europejskiej. 

7. Przestarzały i wyeksploatowany sprzęt 

komputerowy i multimedialny. 

8. Niezadawalający stan techniczny obiektów 

szkolnych (potrzeba przeprowadzenia prac 

modernizacyjnych). 

9. Niezadawalający stan pomocy dydaktycznych 

(stare wyeksploatowane pomoce dla ucznia  

i nauczyciela). 

10. Niedostateczne dofinansowanie oświaty przez 

budżet państwa -coraz mniejsza subwencja 

oświatowa. 

11. Zwiększająca się ilość środków 

przekazywanych na finansowanie oświaty 

pochodząca z środków   własnych gminy. 

 

Szanse Zagrożenia 

1. Programy rządowe wspierające rodzinę 

(RODZINA 500 +) 

2. Realizacja programów wspierających 

działalność innowacyjną szkół. 

3. Szerokie wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu. 

4. Lepsze wykorzystanie potencjału organizacji 

pozarządowych i innych instytucji 

5. Zmniejszenie obciążenia bazy edukacyjnej 

dzięki możliwości realizacji części procesu 

nauczania on-line. 

6. Pozyskanie środków zewnętrznych na 

doposażenie placówek w pomoce 

dydaktyczne. 

7. Rozszerzenie pracy nauczycieli na dorosłą 

część społeczeństwa. 

8. Pozyskiwanie środków z nowej perspektywy 

finansowej Unii Europejskiej dla realizacji 

celów oświatowych 

9. Pozyskiwanie środków sektora biznesowego 

na rozwój edukacji 

1. Niekorzystna prognoza demograficzna 

Gminy Łubnice – spadek wskaźnika urodzeń. 

2. Starzejące się społeczeństwo. 

3. Zjawisko cyberwykluczenia oraz 

powiększająca się luka między rozwojem 

technologicznym, a wykorzystaniem 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych w oświacie. 

4. Słaba obecność w ogólnoeuropejskich 

programach edukacyjnych. 

5. Brak środków na odnowienie sprzętu 

oraz modernizację budynków. 

6. Zawiłe procedury pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych  

7. Zmiany w prawie oświatowym, które 

mogą mieć wpływ na realizację 

niektórych zadań edukacyjnych 

 

 

 

Id: 3260F9CA-FE05-41D8-AEFC-68FA8CF2BA21. Podpisany Strona 57



 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Łubnice na lata 2018-2023 

       Strona 58 z 70 

7. Definicja potrzeb w zakresie kierunków rozwoju szkół 

 

Oferta dydaktyczna 

W otaczającym nas świecie szczególnego  znaczenia  nabiera konieczność  stosowania  metod  

i technik  dydaktycznych  ukierunkowanych  na kształcenie u uczniów umiejętności 

praktycznych oraz skutecznego i samodzielnego rozwiązywania postawionych przed nimi 

problemów. Nowoczesna  edukacja    powinna  opierać  się  na  czterech  filarach  nauczania  

i wychowania: 

 uczyć się, aby wiedzieć (wiedza), 

 uczyć się, aby działać (umiejętności),  

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

 uczyć się, aby żyć wspólnie z innym. 

W szkołach na terenie Gminy Łubnice 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. Placówki już 

teraz oferują szereg zajęć pozalekcyjnych natomiast ofertę tą należy zwiększyć, Uczniom 

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

W tym celu należy wspierać Centrum Kultury w Łubnicach, Bibliotekę Gminną. Organizacje  

społeczne, które kierują swoje działania do dzieci i młodzieży z terenu gminy również należy 

wspierać. Należy też zapewnić uczniom inny rodzaj formy nauki m.in. wyjazdy edukacyjne, 

rajdy. Młodzież wiejska ma zdecydowanie mniejszy dostęp do kultury dlatego też tak ważne 

są również wyjazdy do teatru, muzeum czy też kina. Dodatkowo oferta edukacyjna nie 

rozwija w pełni postaw prospołecznych uczniów, oferta edukacyjna nie odpowiada potrzebom 

uczniów i rynku pracy. Placówki realizują niewiele projektów edukacyjnych i autorskich 

programów edukacyjnych, oferta zajęć pozaszkolnych/pozalekcyjnych jest niewystarczająca. 

Należy wesprzeć zarówno ucznia zdolnego jak i ucznia słabszego. W placówkach 
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przedszkolnych istnieje potrzeba wzbogacenia oferty o nowe zajęcia oraz wyjazdy 

edukacyjne.  

Baza dydaktyczna 

Aby udoskonalać standardy nauczania, umożliwiające lepsze przygotowanie do 

dalszej edukacji oraz funkcjonowania w społeczeństwie niezbędna jest modernizacja oraz 

częściowa wymiana dotychczasowej bazy dydaktycznej. Wszystkie placówki na terenie 

Gminy Łubnice wymagają przeprowadzenia prac modernizacyjnych (m.in. malowanie 

modernizacja sal lekcyjnych, korytarzy. wymiana mebli szkolnych, oświetlenia). Stołówki 

oraz biblioteki działające w poszczególnych placówkach należy doposażyć. Pomoce 

dydaktyczne natomiast należy wymienić (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.  

 

Kadra oświaty 

Nauczyciele pracujący w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Łubnice 

posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe i umiejętności, jednak dynamicznie zmieniająca 

się rzeczywistość wymusza na nauczycielach ciągłe podnoszenie kwalifikacji oraz 

doszkalania się. Główną potrzebą jaką zdefiniowano podczas opracowywania niniejszego 

dokumentu jest konieczność podniesienia wiedzy i umiejętności w wykorzystywaniu 

i zastosowaniu TIK w procesie nauczania. Dodatkowo należy rozszerzyć współprace 

nauczycieli z rodzicami przede wszystkim uczniów z trudnościami wychowawczymi. Rodzic 

również powinien czynnie uczestniczyć w procesie kształcenia młodego człowieka a niestety 

często tak nie jest.  

 

Główne problemy szkół z terenu Gminy Łubnice 

 niepełne wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)  

w procesie nauczania, 

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

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

 niezadawalający stan techniczny budynków szkół, przedszkoli (potrzeba rozbudowy, 

wymiany dachu, urządzeń ciepłowniczych ), 

 mała liczba nowoczesnego sprzętu komputerowego i multimedialnego w placówkach, 
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 stare i wyeksploatowane pomoce dydaktyczne do zajęć, 

 niedoposażone stołówki oraz biblioteki, 

 coraz większe koszty związane z finansowaniem oświaty, 

 dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość i przepisy dotyczące oświaty, 

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

8.1 Cel strategiczny 

Strategiczny, nadrzędny cel Planu Rozwoju Szkół w Gminie Łubnice na lata  

2018-2023 to: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cel główny nr 1 
Podniesienie standardów 

infrastruktury 

edukacyjnej i sportowej 

 

Cel główny nr 2 
Zapewnienie wysokiej 

jakości kształcenia i 

możliwości rozwoju 

dzieci i młodzieży. 

 

Cel główny nr 3 
Podnoszenie efektywności w 

zarządzaniu oświatą poprzez 

podnoszenie kwalifikacji i 

kompetencji kadry 

nauczycielskiej 

 

 

Zapewnienie wysokiego standardu edukacyjnego w gminie 

Łubnice poprzez poprawę stanu infrastruktury, innowacyjne 

metody nauki, i wzrost atrakcyjności placówek 
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8.2 Cele szczegółowe 

 

 

 

 
 

Cel 1.1 Stworzenie nowoczesnych pracowni komputerowych oraz multimedialnych 

w każdej placówce z terenu gminy. 

Cel 1.2 Modernizacja obiektów oświatowych i sportowych na terenie Gminy Łubnice oraz 

ich otoczenia (rozbudowa SP w Gacach Słupieckich, termomodernizacja, adaptacja, 

zagospodarowanie przestrzeni wokół budynków). 

Cel. 1.3 Modernizowanie wyposażenia dydaktycznego szkół (zakup nowych pomocy dla 

nauczycieli i uczniów zwłaszcza do pracowni matematyczno-przyrodniczych  

i komputerowych. 

Cel. 1.4 Doposażenie bibliotek funkcjonujących w szkołach (zwiększenie księgozbioru, 

zakup wyposażenia oraz sprzętu w tym komputerowego). 

 

 

 

 

Cel 2.1 Zwiększenie oferty edukacyjnej dla uczniów zdolnych oraz uczniów z szczególnymi 

potrzebami edukacyjnymi. (Organizacja procesu nauczania poza murami szkół zajęcia 

wyjazdowe, plenerowe). 

Cel 2.2 Rozwijanie  umiejętności komunikowania się dzieci i młodzieży w językach obcych. 

Cel 2.3 Przygotowania  młodych ludzi do funkcjonowania w przestrzeni europejskiej. 

Cel 2.4 Rozwijanie inteligencji emocjonalnej wśród dzieci i młodzieży. 

Cel 2.5 Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży. 

 

 

 

 
 

Cel 3.1 Wspieranie samokształcenia nauczycieli i dyrektorów z wykorzystaniem Internetu.. 

Cel 3.2 Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w zarządzaniu szkołą  

i oświatą. 

Cel 3.3 Wspieranie inicjatyw pozaszkolnych związanych z edukacją. 

Cel 3.4 Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w procesie nauczania 

Cel główny nr 1 

Podniesienie standardów infrastruktury edukacyjnej i sportowej 

Cel główny nr 2  

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i możliwości rozwoju  

dzieci i młodzieży. 
 

Cel główny nr 3  

Podnoszenie efektywności w zarządzaniu oświatą poprzez podnoszenie 

kwalifikacji i kompetencji kadry nauczycielskiej 
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9. Kierunki działań 

 

L.p. Rodzaj działania/ nazwa zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Planowane 

lata 

realizacji 

Źródła finasowania 

Cel główny nr 1 

Podniesienie standardów infrastruktury edukacyjnej i sportowej 

1.  
Wymiana pokrycia dachowego 

w PSP w Łubnicach 

Gmina Łubnice 

2019-

2021 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 7 

Sprawne usługi publiczne działanie 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

2.  

Remont kotłowni wymiana 

rur odpływowych 

kanalizacyjnych w PSP w 

Łubnicach  

Gmina Łubnice 

3.  
Rozbudowa PSP w Gacach 

Słupieckich 

 

Gmina Łubnice 2019-

2021 

4.  

Izolacja podpiwniczenia, 

wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej, oświetlenia itp. 

W PSP w Budziskach 

 

Gmina Łubnice 2019-

2021 

5.  

Zakup sprzętu komputerowego 

oraz multimedialnego do 

prowadzenia zajęć do 

wszystkich placówek 

edukacyjnych 

Gmina Łubnice 

2019-

2021 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 7 

Sprawne usługi publiczne działanie 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, 

Środki własne Gminy. 

6.  

Zakup pomocy dydaktycznych 

(m.in. do zajęć sportowych, 

zajęć z matematyki, 

przyrodniczych, biologii, 

języków obcych, pracowni 

komputerowych) do 

wszystkich placówek 

Gmina Łubnice 

2019-

2021 

Cel główny nr 2  

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i możliwości rozwoju dzieci i młodzieży. 
 

1. 

Organizacja zajęć 

rozwijających uzdolnienia i 

pasje uczniów szkół 

podstawowych z terenu gminy 

Gmina Łubnice 
2018-

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 Łubnice 
2018-

2023 

3.  

Organizacja wyjazdów 

edukacyjnych oraz innych 

pozaszkolnych form edukacji 

w szkołach  

Gmina Łubnice/ 

GCK 

2018-

2023 
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4. 
Organizacja zajęć z 

zastosowaniem narzędzi TIK 
Gmina Łubnice 

2018-

2023 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.3 

Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w 

zakresie stosowania TIK 

 

5. 

Organizacja dodatkowych 

zajęć dla dzieci w wieku 3-5 

lat z terenu Gminy Łubnice 

Gmina Łubnice 
2018-

2023 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.1 

Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 

przedszkolnej 

 

Cel główny nr 3  

Podnoszenie efektywności w zarządzaniu oświatą poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry 

nauczycielskiej 

1.  

Organizacja kursów i szkoleń 

dokształcających nauczycieli 

dyrektorów 

Gmina 

Łubnice/Placówki 

Oświatowe 

2018-

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 Łubnice 
2018-

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 

Łubnice/GCK 

2018-

2023 

Środki z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa 

Narodowego, środki własne 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Realizacja  przedstawionych  wyżej  działań  ma  prowadzić  do  podniesienia standardów 

kształcenia oraz szerszego dostępu do wiedzy i edukacji na terenie Gminy Łubnice. 

Zaplanowane  zadania  przyczynią  się  również  do  stworzenia placówek  o  wysokim 

standardzie  z  infrastrukturą  dostosowaną  do  potrzeb  uczniów. Profesjonalna, spełniająca 

europejskie warunki baza dydaktyczna oraz fachowa kadra  pedagogiczna  to  potencjał, który  

daje  najlepsze możliwości rozwoju  dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Zaplanowane 

zadania, zarówno inwestycyjne, jak i  miękkie,  pozwolą  na  stworzenie  lepszych  warunków 

dla  uczniów  i  dzieci przedszkolnych, jak również nauczycieli i całej kadry zatrudnionej w 

ramach systemu oświaty. Możliwość częściowego sfinansowania projektów z funduszy 

unijnych pozwala na przeprowadzenie inwestycji i realizację wyznaczonych zadań w 

większym zakresie, co znacząco wpłynie na stworzenie kompleksowego systemu 

edukacyjnego, od zajęć przedszkolnych  do  ukończenia  nauki  w  szkole podstawowej   

i  wyboru  szkoły średniej.  Planowane  przedsięwzięcia  zwiększą  komfort  pracy  i  nauki, 

natomiast  działania  miękkie  wpłyną  na  podniesienie  kompetencji  uczniów i nauczycieli, 

niezbędnych do utrzymywania wysokiego poziomu kształcenia. 
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10. Monitoring i ewaluacja  

Monitoring jest niezbędnym elementem składowym każdej strategii. Jego celem jest 

zapewnienie zgodności efektów końcowych działań z wcześniej zatwierdzonymi 

założeniami. Dobrze funkcjonujący monitoring pozwala na wcześniejsze wykrycie zagrożeń 

związanych z  prawidłową  i  terminową  realizacją  działań.  Jednocześnie  pozwala  

stwierdzić  stopień osiągnięcia  założonych  celów,  korektę  przyjętych  założeń  oraz  

wdrożenie  najlepszych rozwiązań. Nieodzownym  elementem  monitoringu  strategii  jest  

ewaluacja  realizowanych  działań. Jej   zadaniem   jest  sprawdzenie  trafności  wyboru  

poszczególnych  celów,  skuteczność i trwałość zmian. W  trakcie  pracy  nad  strategią  

dokonano  ewaluacji  ex-ante – oceny  sytuacji  wyjściowej, określenie silnych i słabych 

stron oraz wskazanie szans i zagrożeń dla edukacji w Gminie Łubnice. Natomiast  po  

wprowadzeniu  strategii  w  życie  niezbędną  będzie  ewaluacja  ex -post,  która obejmie  

ocenę  skuteczności  wykorzystania  środków  i  efektywność  podjętych  działań.  Ewaluacja 

ta dotyczy długoterminowego wpływu strategii na grupy docelowe oraz efektów wynikłych 

z zastosowania strategii. 

 

Wprowadzenie obowiązkowego badania i oceny rezultatów wdrażania Kompleksowego 

Planu Rozwoju Szkół w Gminie Łubnice na lata 2018-2023 jest warunkiem koniecznym do 

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

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Łubnice na lata 2018-2023 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 

Komisja Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy 

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

realizacji przez Radę Gminy, instytucje i osoby odpowiedzialne za realizację określonych 

zadań, podejmą przewidziane w nim działania. Coroczna ewaluacja Planu będzie stanowiła 

podstawę, w miarę potrzeby, do jego aktualizowania. 
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11. Oddziaływanie na środowisko planu oraz działań w nim przewidzianych 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 

151, poz. 1220 ze zm.) formami ochrony przyrody są: parki narodowe; rezerwaty przyrody; 

parki krajobrazowe; obszary chronionego krajobrazu; obszary NATURA 2000; pomniki 

przyrody; stanowiska dokumentacyjne; użytki ekologiczne; zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe; ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Z uwagi na cenne zasoby przyrodnicze znajdujące się na obszarach chronionych uznano, że 

warto zwrócić uwagę na sołectwa przez które przebiegają tego typu obszary - wykazując je 

jako te, które należy chronić przed szczególną ingerencją człowieka zgodnie z wszelkiego 

rodzaju zakazami, o których mówią przepisy prawa.  

Południowa granica gminy przylega do Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz 

Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu OChK.  Znaczna 

część gminy stanowi Południowo – Centralny (KPdC) korytarz ekologiczny. Łączy on 

Roztocze z Lasami Janowskimi, Puszczą Sandomierską i Świętokrzyską, Przedborskim 

Parkiem Krajobrazowym, Załęczańskim Parkiem Krajobrazowym, schodzi do Lasów 

Lublinieckich i Borów Stobrawskich, idzie do Lasów Milickich, Doliny Baryczy i Borów 

Dolnośląskich. Ponadto, zachodnia granica gminy przebiega wzdłuż Solecko-Pacanowskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Na terenie gminy Łubnice znajdują się dwa pomniki przyrody. Poniższa tabela zawiera 

informacje na temat pomników przyrody występujących na terenie Gminy Łubnice. 

 
Tabela 24: Pomniki przyrody 

Numer 

w rej. 

RDOŚ 

Nazwa 

pomnika 

przyrody 

Data 

utworzenia 
Opis pomnika Miejscowość Sołectwo 

Nr 

działki 

650 
lipa 

drobnolistna 
04.03.1997   Łubnice Łubnice 198/7 

693 grupa drzew 03.01.1955 wiek około 150-200 lat Łubnice Łubnice 199 

Źródło: http://kielce.rdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody 

 

 

Grupa drzew lip i dębów zlokalizowana jest w parku „Lipiny” w Łubnicach obejmuje 12 

dębów i 10 lip – drzewa o największych średnicach, zaś lipa drobnolistna jest umiejscowiona 

w ogrodzeniu szkoły i ma obwód – 610 cm, wysokość 24 m. 
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Mapa 2 Obszary chronione na terenie Gminy Łubnice 

 
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 

Legenda:  Rezerwaty  Parki Krajobrazowe  Parki Narodowe  Obszar Chronionego 

Krajobrazu  Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe  Natura 2000 – obszary ptasie  Natura 

2000 Obszary siedliskowe 

 

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

przyrody. Realizacja dokumentu nie spowoduje zagrożeń dla środowiska wręcz przeciwnie 

może mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Wymiana dachu, stolarki okienno- 

drzwiowej wpłynie pozytywnie na mniejsze zużycie ciepła.  Wymiana starych instalacji 

sanitarnych wpłynie na mniejsze zużycie wody. Wymiana starych pomocy dydaktycznych np. 

komputerów bez wątpienia wpłynie na zmniejszenie zużycia energii finalnej oraz 

zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do powietrza. Przewidziane w dokumencie 

Id: 3260F9CA-FE05-41D8-AEFC-68FA8CF2BA21. Podpisany Strona 67



 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Łubnice na lata 2018-2023 

       Strona 68 z 70 

działania inwestycyjne będą realizowane na obiektach już istniejących. Ujęte w planie 

inwestycje (budynki) nie znajdują się na obszarach chronionego krajobrazu:  

 

Wpływ projektów ujętych w Planie na ujęcia wody 

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

Łubnice 
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