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PPPOOOWWWIIIAAATTTOOOWWWEEE   JJJEEEDDDNNNOOOSSSTTTKKKIII   OOOŚŚŚWWWIIIAAATTTOOOWWWEEE   
 

JEDNOSTKI OŚWIATOWE 
 

Powiat Buski jest organem prowadzącym dla następujących jednostek oświatowych: 
1) I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju, 
2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju,  
3) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju, 
4) Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju,  
5) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – 

Zdroju,  
6) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie, 
7) Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju, 
8) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju, 
9) Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju, 

10) Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju. 
 

Do sierpnia 2016 r. Powiat Buski ponadto był organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy, który został zlikwidowany z powodu braku zaintere-
sowania uczniów kształceniem w tej Szkole. 

 
Zadaniem oświatowym powiatu jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym 

kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej w prowadzonych  jednostkach oświatowych, a także 
zapewnienie warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych.  

 
Na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty do zadań organu prowadzącego 

szkołę lub placówkę należy w szczególności:  
1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych wa-

runków nauki, wychowania i opieki, 
2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, 
3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych, 
4) zapewnienie obsługi administracyjnej (w tym prawnej) oraz  finansowej,  
5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzami-
nów oraz wykonywania innych zadań statutowych, 

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub 
placówki. 

 
 Organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw 
finansowych i administracyjnych takich jak:  
1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz po-

zyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospoda-
rowania mieniem, 

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracow-
ników i uczniów, 

3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki. 

 
W zakresie prowadzenia działalności wychowawczej i pedagogicznej nadzór nad szkołami i pla-

cówkami sprawuje właściwy kurator oświaty. 
 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-09-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-09-2016&qplikid=1#P1A6
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Za zgodą Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju podjęto działania mające na celu racjonalizację sieci 
szkół prowadzonych przez Powiat Buski. Rada Powiatu Buskiego podjęła stosowne uchwały, w wy-
niku których prowadzono procedurę likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stopnicy i Liceum 
Ogólnokształcącego w Stopnicy oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt 
Lwowskich w Stopnicy. Zdecydowano się na likwidacje w/w szkól, ponieważ w roku szkolnym 
2015/2016 w Zasadniczej Szkole Zawodowej nie funkcjonował żaden oddział, a w Liceum Ogólno-
kształcącym jeden oddział liczący 24 uczniów, którzy ukończyli naukę w kwietniu 2016 r. Budynek 
szkoły został przekazany właścicielowi tj. Miastu i Gminie Stopnica, majątek ruchomy jednostkom 
organizacyjnym Powiatu, a nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zostali zwolnieni po wypłace-
niu przysługujących im odpraw. Uczniom, którzy nie zdali egzaminu maturalnego a mają prawo do 
poprawki zapewniono możliwość zdawania egzaminu w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – 
Zdroju. Z dyrektorem Zespołu rozwiązano umowę o pracę i odwołano go z funkcji dyrektora. 

 

SZKOŁY OGÓLNODOSTĘPNE  
 

 
W strukturach organizacyjnych jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski  

w roku szkolnym 2015/2016 funkcjonowały następujące szkoły: 
1) 1 przedszkole specjalne, 
2) 2 szkoły podstawowe specjalne, 
3) 3 gimnazja specjalne, 
4) szkoły ponadgimnazjalne: 

a) 7 liceów ogólnokształcących (w tym: 2 specjalne, 1 dla dorosłych i 1 zlikwidowane z końcem 
sierpnia 2016 r.), 

b) 4 technika, w tym 1 specjalne, 
c) 6 zasadniczych szkół zawodowych (w tym 2 specjalne i 1 zlikwidowana z końcem sierpnia 2016 r.) 
d) 1 szkoła policealna specjalna, 
e) 1 szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. 

 

W/w jednostki – poza I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju - funkcjonują w struktu-
rach organizacyjnych zespołów szkół lub specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych. 

W celu zaspokojenia potrzeb gimnazjalistów oraz lokalnego rynku pracy oferta edukacyjna szkół 
prowadzonych przez Powiat Buski w minionym roku szkolnym wzbogaciła się o kolejny kierunek 
kształcenia. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w Technikum 
nr 3  utworzono kierunek technik chłodnictwa i klimatyzacji, 

Urozmaiceniem oferty edukacyjnej są  innowacje pedagogiczne realizowane w minionym roku 
szkolnym w: 
 I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju: Edukacja medyczna, Innowacja medialno - teatralna, 
 Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Busku – Zdroju: Dialog z kulturą, Akademia 

umysłu, Qlturalni, 
 Zespole Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju: Przygotowanie czytelnicze i informacyjne. 

 
Ponadto Zarządu Powiatu wyraził zgodę na realizację w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole 

Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju innowacji - Bezpieczeństwo narodowe i edu-
kacja społeczna. 
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I Liceum Ogólnokształcące  
im. Tadeusza Kościuszki w Busku – 
Zdroju 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  
im. Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju 
 
 
 
 
 

        
Zespół Szkół  
Techniczno – Informatycznych  
w Busku – Zdroju  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju 
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INTERNATY 
 

Bazę internatową buskich szkół ponadgimnazjalnych stanowią 4 internaty: 
1) I Liceum Ogólnokształcącego, 
2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, 
3) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,  
4) Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych. 

 

W internatach w roku szkolnym 2015/2016 (według danych z Systemu Informacji Oświatowej 
na dzień 30 września 2016 r.) mieszkało łącznie 145 uczniów średniorocznie, czyli średnio o ok. 14 
mniej niż w dwóch poprzednich latach szkolnych.  

 
Internat I LO    
 
 

                                   Internat ZSP 1                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Internat ZSTiO    
 
 

Internat ZSTI 
 

 
 
 

 

                 
 

 
 
 

 
 
 
Uczniowie mieszkający w internatach oraz Ośrodkach mają możliwość ubiegania się o zwolnie-

nie z opłat za wyżywienie. W roku szkolnym 2015/2016 komisje powołane do spraw udzielania w/w 
zwolnień przeprowadziły stosowne procedury, w wyniku których 74 wychowanków zwolniono  
z odpłatności za wyżywienie. Łączne koszty udzielenia tych zwolnień wyniosły 71 427,00 zł.  
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Tabela 1  
Liczba udzielonych zwolnień z odpłatności za wyżywienie w internacie / SOSW  
  

Jednostka 
oświatowa 

Rodzaj udzielonego 
zwolnienia z odpłatności 

za wyżywienie  
w internacie / SOSW 

Liczba udzielonych 
zwolnień z odpłat-

ności za wyżywienie  
w internacie / SOSW  

Koszt finansowy udzielonych 
zwolnień 

Liczba uczniów / 
wychowanków, 

którym 
udzielono 
zwolnień 

od września do 
grudnia 2015 r. 

od stycznia do 
czerwca 2016 r. 

ILO 

całkowite 3 870,00 2 893,00 3 

częściowe 2 437,50 957,00 2 
Razem 5 1 307,50 3 850,00 5 

ZSP 1 

całkowite 86 6 030,00 7 184,00 9 

częściowe 32 1 325,00 1 342,50 4 
Razem 118 7 355,00 8 526,50 13 

ZSTI 

całkowite 3  1 144,00 3 

częściowe 11 2 758,25 2 541,00 8 
Razem 14 2 758,25 3 685,00 11 

ZSTiO 

całkowite 5 2 346,00 3 718,00 5 
częściowe     

Razem 5 2 346,00 3 718,00 5 

SOSW B-Z 

całkowite 21 12 270,50 16 002,00 21 

częściowe 12 4 891,50 3 269,25 12 
Razem 33 17 162,00 19 271,25 33 

SOSW Br 

całkowite 5  996,00 5 

częściowe 2  451,50 2 
Razem 7 0 1 447,50 7 

ŁĄCZNIE 

całkowite 123 21 516,50 31 937,00 46 
częściowe 59 9 412,25 8 561,25 28 

Razem 182 30 928,75 40 498,25 74 

 
SZKOLNICTWO SPECJALNE 

 
Powiat Buski prowadził w roku szkolnym 2015/2016 trzy placówki szkolnictwa specjalnego 

(Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze w Busku – Zdroju i Broninie oraz Zespół Szkół Specjal-
nych w Busku – Zdroju), do których przyjmowane są dzieci i młodzież z terenu całej Polski z niepełno-
sprawnościami umysłowymi, fizycznymi oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

 

 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Busku – Zdroju 

 



 

 

 

Informacja o realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Buski  w roku szkolnym 2015/2016 

 

Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju  Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

 

Strona 8 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Busku – Zdroju przystosowany jest do kształ-
cenia młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. W skład Ośrodka wchodzą: 
1) Gimnazjum Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo,  
2) Technikum Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo,  
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla Niepełnosprawnych Ruchowo,  
4) Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo,   
5) Szkoła Policealna Specjalna dla Niepełnosprawnych Ruchowo. 

 
Łącznie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Busku – Zdroju w roku szkolnym 

2015/2016 kształciło się 155 uczniów z terenu całej Polski. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się 
Szkoła Policealna - kształcąca w zawodzie technik: administracji, informatyk, bezpieczeństwa i higieny pracy 
- która daje możliwość zdobycia zawodu, a przede wszystkim pozwala na dalszą rehabilitację nie-
pełnosprawnych uczniów. Sale lekcyjne są wyposażone w nowoczesny pomoce dydaktyczne – tablice 
interaktywne. Ośrodek dysponuje 140 miejscami noclegowymi dla wychowanków. Warunki mieszka-
niowe są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pokojach mieszka od 2 do 4 osób. Do 
dyspozycji wychowanków są świetlice, pracownie komputerowe, biblioteka, czytelnia, sala gimnas-
tyczna, basen rehabilitacyjny, siłownia, kompleks boisk sportowych wraz z infrastrukturą rekreacyjną. 
Każda grupa jest objęta opieką 2 stałych wychowawców.  
 
Ośrodek zapewnia młodzieży: 
1) opiekę lekarza,  
2) opiekę stomatologa, 
3) opiekę pielęgniarki,  
4) opiekę pedagoga,  
5) opiekę psychologa,  
6) opiekę logopedy,  
7) opiekę psychoterapeuty,  
8) zajęcia rewalidacyjne,  
9) zajęcia socjoterapeutyczne, 

10) rehabilitację ruchową również z wykorzys-
taniem basenu rehabilitacyjnego, 

11) neurologopedię, 
12) EEG Biofeedback, 
13) szkolne doradztwo zawodowe, 
14) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 
15) różne formy zajęć pozalekcyjnych, 
16) możliwość zwolnienia z opłat za wyżywie-

nie, 
17) bezpłatne zakwaterowanie. 

 

 
 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  
w Busku – Zdroju  
– boisko szkolne 

 
 
 
 
 
 

 
Lekcja z wykorzystaniem tablicy 

interaktywnej  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym w Busku - Zdroju 
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Na warsztatach szkolnych uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbywają praktyczną na-
ukę zawodu w celu zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych w przyszłym zawodzie. W zależności 
od kierunku kształcenia i dysfunkcji uczniów zarówno pracownie warsztatowe, jak i pomoce dydak-
tyczne oraz formy i metody pracy edukacyjnej są przystosowane do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Specjalny Ośrodek  
Szkolno – Wychowawczy  
w Busku – Zdroju 

 
 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie przystosowany jest do kształcenia 

młodzieży niepełnosprawnej umysłowo, głównie z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym, znacz-
nym i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczniowie Ośrodka pobierają naukę w: 
1) Szkole Podstawowej Specjalnej, 
2) Gimnazjum Specjalnym, 
3) Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej, 
4) Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.  

 
 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy  

w Broninie 
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W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie kształciło się ok. 123 uczniów. 
Ośrodek dysponuje 56 miejscami noclegowymi dla wychowanków, którzy zdecydują się zamieszkać  
w Ośrodku na czas pobierania nauki. 

Do dyspozycji wychowanków są również świetlice, pracownia komputerowa, biblioteka, czytel-
nia, obiekty i urządzenia sportowe. Ośrodek zapewnia dzieciom i młodzieży: 
1) dostosowanie programu edukacyjno – terapeutycznego do indywidualnych potrzeb rozwojo-

wych, edukacyjnych i rewalidacyjnych oraz do predyspozycji ucznia i jego możliwości psycho-
fizycznych, 

2) opiekę psychologiczno - pedagogiczną,  
3) zajęcia rewalidacyjne,  
4) EEG Biofeedback, 
5) szkolne doradztwo zawodowe, 
6) zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze, 
7) zajęcia pozalekcyjne, 
8) możliwość zwolnienia z opłat za wyżywienie, 
9) opiekę pielęgniarki, 
10) bezpłatne zakwaterowanie. 

 
Istotnym elementem w terapii uczniów Ośrodka są regularnie organizowane zajęcia z hipo-

terapii oraz zajęcia na basenie. Ośrodek dysponuje własnym zapleczem do prowadzenia hipoterapii 
dzięki czemu wychowankowie Ośrodka mogą codziennie korzystać z dodatkowej formy terapii. 

Bardzo ważnym obszarem pracy Ośrodka jest opieka nad dziećmi i młodzieżą z głębokim upo-
śledzeniem umysłowym. Dla tych wychowanków organizowane są indywidualne zajęcia rewalida-
cyjne i wieloprofilowe usprawnianie. Ośrodek zapewnia swoim podopiecznym wielozmysłowe 
poznawanie otoczenia, kształtowanie umiejętności w zakresie samoobsługi, komunikowania się oraz 
rozwoju społecznego i emocjonalnego.  

 
Pacjenci Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. dr Szymona Starkie-

wicza w Busku – Zdroju podczas leczenia i rehabilitacji mają możliwość uczyć się w Szkole Podsta-
wowej, Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcącym. Najmłodsi pacjenci Szpitala mogą korzystać  
z usług Przedszkola. W/w jednostki oświatowe tworzą Zespół Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju 

Na wniosek rodziców w Zespole są organizowane indywidualne i zespołowe zajęcia rewalidacyjno - 
wychowawcze dla pacjentów Szpitala, którzy posiadają stosowne orzeczenia wydane przez poradnie 
psychologiczno - pedagogiczne.  

 

 
Specjalistyczny  Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. dr Szymona Starkiewicza  

w Busku – Zdroju - Zespół Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju 
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Średnioroczna liczba uczniów w Zespole wynosi ok. 63. W szkołach funkcjonujących w Zespole 
realizowane są programy nauczania szkół macierzystych uczniów. Czas wolny od zabiegów rehabi-
litacyjnych i  nauki szkolnej  jest zagospodarowany przez wychowawców zespołu pozalekcyjnych 
zajęć wychowawczych.  

 

KSZTAŁCENIE SPECJALNE W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH 
 
W roku szkolnym 2015/2016 w szkołach ogólnodostępnych prowadzonych przez Powiat Buski 

kształciło się ogółem 6 uczniów, którzy posiadali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z tego 
3 uczniów upośledzonych w stopniu lekkim, 1 słabo słyszący i 1 z niepełnosprawnością sprzężoną. By 
wspomóc proces edukacyjny zorganizowano dla nich zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rewalida-
cyjne, korekcyjno - kompensacyjne oraz logopedyczne. Dla niektórych uczniów zorganizowano zajęcia 
o charakterze terapeutycznym. Nauczyciele dostosowali wymagania do możliwości psychofizycznych 
uczniów oraz uwzględnili i dostosowali ćwiczenia na lekcjach wychowania fizycznego do ich możli-
wości fizycznych. Uczniowie oraz ich rodzice byli objęci szczególną opieką pedagoga szkolnego. 

 

JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA 
 

Prowadzona przez Powiat Buski Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Busku – Zdroju 

obejmuje opieką dzieci i młodzież zamieszkałą i kształcącą się na terenie Powiatu Buskiego. Do zadań 
Poradni należy diagnozowanie dzieci i młodzieży, udzielanie im oraz ich rodzicom pomocy psycholo-
giczno – pedagogicznej, realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edu-
kacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu pro-
blemów dydaktycznych i wychowawczych, organizowanie i prowadzenie wspomagania  jednostek 
oświatowych w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Efektem 
diagnozowania jest przede wszystkim wydawanie opinii i orzeczeń oraz objęcie dzieci i młodzieży po-
mocą psychologiczno – pedagogiczną. 

 

 
Budynek internatu ZSTI, w którym mieści się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

 
 
Łącznie w roku szkolnym 2015/2016 zdiagnozowano 1 525 osób, w tym 229 w związku z wyda-

niem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz potrzebie nauczania indywidualnego. Nato-
miast z terapii skorzystało 207 osób, przy czym najwięcej z terapii logopedycznej.  
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Tabela 2.  Działalność diagnostyczna PPP 
Rodzaj diagnozy Liczba osób zdiagnozowanych 

psychologiczna 582 

pedagogiczna 621 

logopedyczna 84 

związana z wyborem kierunku kształcenia 9 

lekarska 229 

Razem 1 525 

 
Tabela 3. Działalność terapeutyczna PPP 

Rodzaj terapii Liczba osób korzystających z terapii 

psychologiczna 64 

pedagogiczna 38 

logopedyczna 90 

BIOFEEDBACK 15 

Razem 207 
 

 

W roku szkolnym 2015/2016 zespół orzekający Poradni wydał 229 orzeczeń o potrzebie kształ-
cenia specjalnego i o potrzebie nauczania indywidualnego, 341 opinii m.in. o dostosowaniu wymagań 
edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, 
specyficznych trudnościach uczenia się. W związku z odroczeniem rozpoczęcia spełniania przez 
dziecko obowiązku szkolnego wydano 11 opinii, tj. o 207 mniej w stosunku do ubiegłego roku szkol-
nego. Zdecydowana większość wydanych w roku szkolnym 2015/2016 orzeczeń i opinii dotyczy 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W przypadku każdej kategorii wiekowej, w stosunku do 
ubiegłego roku szkolnego wydano o 31 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego mniej. 

 
 

 
 

Zajęcia grupowe w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku - Zdroju 
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Tabela 4. Orzeczenia i opinie wydane przez PPP  

Liczba przyjętych przez Poradnię  dzieci  
w wieku 

przedszkolnym 

uczniowie 

szkół 
podstawowych 

gimnazjów 
szkół 

ponadgimnazjalnych 
Orzeczenia wydane ze względu na: 

n
ie

p
eł

n
o

sp
ra

w
n

o
ść

  ruchową 2 4 19 3 

umysłową  
(stopień lekki) 

5 15 7 1 

umysłową 
 (stopień umiarkowany lub znaczny) 

1 5 5  

umysłową  
(głęboki stopień) 

 2  2 

potrzebę nauczania indywidualnego 5 74 34 22 

inne (np. orzeczenia wydane ze względu na 
niepełnosprawność sprzężoną) 

6 9 6 2 

Razem 19 109 71 30 

Opinie     

o specyficznych trudnościach uczenia się  157 13 4 

dostosowanie wymagań edukacyjnych 
wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia 
 37 17 1 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 8    

odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko 
obowiązku szkolnego  

11    

inne opinie 8 82 3  

Razem 27 276 33 5 

 
Poradnia udziela też pomocy rodzicom, nauczycielom i wychowawcom. Podstawowymi forma-

mi tej pomocy były terapie, prelekcje, wykłady. Łącznie z pomocy Poradni skorzystało 969 rodziców  
i 155 nauczycieli.  
 
Tabela 5. Pomoc udzielana nauczycielom i rodzicom przez PPP 

Formy pomocy 

Liczba korzystających  
z pomocy 

Ogółem 

nauczycieli rodziców 

treningi    

warsztaty  12 12 

terapia    

szkolenia rad pedagogicznych    

prelekcje, wykłady  60 60 

inne 155 897 1 052 

Razem 155 969 1 124 

 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju jest placówką 

akredytowaną prowadzącą szerokie spektrum działań w zakresie podnoszenia jakości pracy oraz po-
ziomu kwalifikacji nauczycieli. Do zadań placówki należy organizowanie i prowadzenie doskonalenia 
nauczycieli w zakresie: 

 wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,  

 wymagań stawianych szkołom, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nad-
zór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, 

 realizacji podstawy programowej, w tym opracowywania programów nauczania, 
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 diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, 

 przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników spraw-
dzianu i egzaminów zewnętrznych oraz potrzeb zdiagnozowanych na podstawie tych wyników, 

 doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą. 
 
 

 
 

 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli  

w Busku – Zdroju 
 

 
 
 
W minionym roku szkolnym kadrę PODiDN tworzyło 13 nauczycieli konsultantów i doradców 

metodycznych, z czego 3 to doradcy współpracujący z Ośrodkiem. Placówka, poza szkołami, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Buski, współpracuje również ze szkołami prowadzonymi 
przez 11 samorządów terytorialnych w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli: 
1) Miasto i Gmina Busko – Zdrój,  
2) Miasto i Gmina Kazimierza Wielka,  
3) Miasto i Gmina Pińczów,  
4) Miasto i Gmina Stopnica,  
5) Gmina Opatowiec,  
6) Gmina Wiślica, 
7) Gmina Nowy Korczyn,  
8) Gmina Tuczępy,  
9) Gmina Pacanów,  

10) Gmina Solec – Zdrój,  
11) Gmina Gnojno. 

 
W roku szkolnym 2015/2016 Ośrodek objął doradztwem metodycznym 6 506 nauczycieli, którzy 

uczestniczyli łącznie w ponad 220 różnych formach doskonalenia zawodowego.  
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Tabela 6. Informacja o działalności PODiDN 

Formy kształcenia / doskonalenia zawodowego 
Liczba 

organizowanych 
form 

Liczba 
uczestników 

Warsztaty metodyczne  64 764 

Konferencje metodyczne 8 518 

Szkolenia dla kadry kierowniczej 3 40 

Szkolenia dla rady pedagogicznej 84 1 732 

Szkolenia dla rodziców 14 699 

Szkolenia dla księgowych 1 50 

Kursy doskonalące 6 82 

Warsztaty artystyczne 7 106 

Warsztaty informatyczne 2 44 

Konsultacje - 1 928 

Szkolenia z zakresu BHP  5 27 

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej  6 151 

Lekcje otwarte 22 84 

Pozostałe szkolenia 6 260 

Studia podyplomowe 1 21 

OGÓŁEM 229 6 506 

 
W ramach działań pozastatutowych Ośrodek kontynuował wydawanie Buskiego Kwartalnika Edu-

kacyjnego oraz zorganizował: 
1) XIII „Mały” Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji dla uczniów klas 0 – 

III,  
2) XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Moje Ponidzie dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych,  
3) współorganizacja VI Powiatowego Konkursu Mitologicznego dla uczniów klas V-VI szkół 

podstawowych 
4) Turniej Matematyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

 
Łącznie w zmaganiach konkursowych wzięło udział 180 uczniów.  
 

 
 

Konkurs Moje Ponidzie  organizowany przez PODiDN 
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Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Busku – Zdroju 
(PODiDZ) funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku 
– Zdroju. Ośrodek zapewnia realizację teoretycznych zajęć zawodowych pracownikom młodocianym 
kształcącym się w klasach wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych. Ośrodek stwa-
rza możliwość odpłatnego kształcenia pracowników młodocianych ze szkół prowadzonych przez inne 
powiaty oraz osób dorosłych, zgodnie z potrzebami rynku pracy.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczestnicy turnusów realizowanych w PODiDZ  
 
W roku szkolnym 2015/2016 Ośrodek w ramach realizacji programu teoretycznych przedmio-

tów zawodowych przeszkolił w trakcie 3 kursu 85 osób w zawodzie fryzjer i kucharz. Uczestnikami 
kursu byli uczniowie Zasadniczej  Szkoły Zawodowej Nr 1 w Busku – Zdroju, Zasadniczej  Szkoły Za-
wodowej Nr 3 we Włoszczowie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Skalbmierzu i w Pińczowie oraz 
Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pińczowie.  
 

 
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku – Zdroju, jako placówka oświatowo – 

wychowawcza, ma za zadanie stwarzać warunki do uprawiania, szczególnie przez dzieci i młodzież, 
wybranych dyscyplin sportowych oraz organizować czas wolny dzieciom i młodzieży w okresie ferii 
letnich i zimowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku – Zdroju 
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Ośrodek udostępnia również swoje obiekty m.in. uczniom buskich szkół ponadgimnazjalnych, 
zakładom pracy, spełnia także rolę centrum rozrywkowego, w którym odbywają się różne przedsię-
wzięcia sportowe i kulturalne. W minionym roku szkolnym z bazy sportowej Ośrodka skorzystało 
prawie 6 800 osób, które uczestniczyły w różnego rodzaju zawodach, imprezach sportowych, prezen-
tacjach kulturalnych i uroczystościach o charakterze masowym. 

 
Tabela 7. Zawody sportowe organizowane w PMOS  

 

Nazwa konkursu, turnieju Uczestnicy Rocznik Kategoria 

1 2 3 4 

Miejsko-gminne zawody 
sportowe w: 

mini piłce nożnej  ok. 80 SP*) chłopcy 

mini piłce nożnej  ok. 40  SP*) dziewczęta 

piłce nożnej  ok. 30 gimnazjum dziewczęta 

piłce nożnej ok. 40 gimnazjum chłopcy 

piłce siatkowej ok. 30 gimnazjum dziewczęta 

piłce siatkowej ok. 30 gimnazjum chłopcy 

mini piłce siatkowej ok. 20 SP*) dziewczęta 

mini piłce siatkowej ok. 30 SP*) chłopcy 

tenisie stołowym drużynowym ok. 16 gimnazjum dziewczęta  
i chłopcy  tenisie stołowym drużynowym ok. 20 SP*) 

piłce ręcznej ok. 30 gimnazjum dziewczęta 

piłce ręcznej ok. 30 gimnazjum chłopcy 

mini piłce ręcznej ok. 50 SP*) dziewczęta 

mini piłce ręcznej ok. 50 SP*) chłopcy 

Zawody powiatowe w: 

piłce nożnej ok. 30 gimnazjum dziewczęta 

piłce nożnej ok. 40 gimnazjum chłopcy 

mini piłce nożnej ok. 40 SP*) dziewczęta 

mini piłce nożnej ok. 40 SP*) chłopcy 

tenisie stołowym drużynowym ok. 20 gimnazjum dziewczęta  
i chłopcy tenisie stołowym drużynowym ok. 20 SP*) 

Mecz piłki ręcznej w ramach 
wojewódzkich rozgrywek 
młodzieżowych  

PMOS Busko-Zdrój - KS VIVE TAURON III Kielce 32 1999-2000 

chłopcy 

PMOS Busko-Zdrój - KS VIVE TAURON I Kielce 29 1999-2000 

PMOS Busko-Zdrój – KSSPR I Końskie 26 1999-2000 

PMOS Busko-Zdrój – KS VIVE TAURON II Kielce  30 1999-2000 

PMOS Busko-Zdrój - UKS ZORZA Bogoria 25 1999-2000 

PMOS Busko-Zdrój – KSSPR II Końskie 27 1999-2000 

PMOS Busko-Zdrój – KSSPR II Końskie 27 

2001-2002 

PMOS Busko-Zdrój - UKS ZORZA Bogoria 28 

PMOS Busko-Zdrój – KS KSZO Ostrowiec 31 

PMOS Busko-Zdrój - KS VIVE TAURON I Kielce 32 

PMOS Busko-Zdrój - KS VIVE TAURON III Kielce 32 

PMOS Busko-Zdrój - KS VIVE TAURON IV Kielce 31 

PMOS Busko-Zdrój  - KS VIVE TAURON II Kielce 32 

Liga Piłkarska dla Dzieci PRIMO CUP ok. 240   

V Otwarte Gwardyjskie Mistrzostwa Polski w Boksie „Busko - Zdrój 2015” ok. 100   

Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci ok. 100   

Ćwierćfinał Pucharu Polski ZPRP w Piłce Ręcznej Młodzików 61   

Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego o tytuł Najlepsi w sporcie i Puchar 
Starosty Buskiego (mecze piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej, tenis stołowy) 

ok. 450   

Turniej Bokserski z okazji 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości ok. 50   

Ferie na sportowo 2016 ok. 90   

Gminna Liga Futsalu ok. 150   

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Buskiego ok. 120   

Małopolska Liga Seniorów w Piłkę Ręczną ok. 110   

Półfinał Wojewódzki Tenisa Stołowego  ok. 50 gimnazjum 
dziewczęta  
i chłopcy Półfinały Wojewódzkie w Piłce Siatkowej  ok. 110 

szkoły 
ponadgimna-

zjalne 
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1 2 3 4 5 

XXVI Ogólnopolski Turniej Halowy w Castingu ok. 60   

III Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Uzdrowiska „Busko-Zdrój S.A.” ok. 100   

Półfinały Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej  ok. 100 SP*) 
dziewczęta  
i chłopcy 

Festiwal Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych ok. 110   

Mistrzostwa Polski Szkół Budowlanych ok. 80   

Półfinał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej ok. 50 gimnazjum dziewczęta 

Półfinał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Chłopców  ok. 50 gimnazjum chłopcy 

Świętokrzyska Miniolimpiada w Turnieju Gier i Zabaw Szkół Podstawowych ok. 250   

Finał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej    ok. 100 gimnazjum dziewczęta 

„Szczypiorniak na Orlikach”  ok. 90 SP*) 
dziewczęta  
i chłopcy 

Międzygminna Liga Siatkówki  ok. 70 gimnazjum chłopcy 

Półfinał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej   ok. 40 gimnazjum dziewczęta 

Turniej w Minisiatkówce Dziewcząt w Kategorii Czwórki  ok. 40 SP*)  

III Turniej Charytatywny Piłki Ręcznej ok. 90   

Wakacje na sportowo 2016 dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu buskiego ok. 80   

Razem 3 989  

*) SP - szkoła podstawowa 

 
 
 
 

 
 

Zawody sportowe z udziałem szczypiornistów PMOS Busko - Zdrój  
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Tabela 8. Podmioty korzystające z obiektów PMOS 

 
Tabela 9. Imprezy kulturalne i uroczystości organizowane w PMOS 

Nazwa, rodzaj imprezy 
Liczba 

uczestników 

Wystawa gołębi, drobiu i ptactwa ozdobnego ok. 500 

Powiatowe Targi Edukacyjne Edukacja 2016 ok. 600 

Dzień Seniora organizowany przez Stowarzyszenie Klub Seniora ok. 120 

OGÓŁEM 1 220 

 
 
 

W roku szkolnym 2015/2016 w Ośrodku działało nadal 10 sekcji sportowych prowadzonych 
przez nauczycieli – trenerów, w których trenowało 210 uczniów. 
 

Tabela 10. Sekcje sportowe działające w PMOS 

 
 

Młodzież trenująca w Ośrodku osiągała znaczące wyniki we współzawodnictwie sportowym.  
W 9 turniejach i zawodach sportowych uczestniczyło 151 zawodników. Szczególny sukces osiągnęli 
młodzicy zdobywając III miejsce w Ćwierćfinale Pucharu Polski ZPRP w Piłce Ręcznej. 

Nazwa zakładu pracy, instytucji, organizacji lub klubu,  
z którego jest grupa 

Liczba grup 
Liczba osób ćwiczących 

ogółem 

Zakład Remontowo – Budowlany Mariusz Szydłowski 1 ok. 20 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej Sp. z o.o.  
w Busku – Zdroju 

1 ok. 14 

IKM AGROPOM sp. z o.o. w Busku – Zdroju  1 ok. 22 

Klub Sportowy „Handbalowe Busko” 1 ok. 22 

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Telekomunikacji  J. Wieloch  
w Busku – Zdroju 

1 ok. 20 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Akademia Kung-Fu MODLISZKI  
w Warszawie 

3 ok. 60 

Świętokrzyska Federacja Sportu w Kielcach 2 ok. 40 

Świętokrzyski Związek Piłki Siatkowej w Kielcach 2 ok. 40 

Uczniowski Klub Sportowy ROXA w Lublinie 3 ok. 60 

Osoby prywatne - hala 16 ok. 320 

Osoby prywatne – siłownia, sauna  110 

Szkoły: ZSTI, ZSTiO, ZSP Nr 1, SOSW Bronina 4 ok. 800 

OGÓŁEM 35 ok. 1 528 

Nazwa sekcji  
Liczba grup 

ogółem 
Liczba 

uczestników 

Kategoria wiekowa w/g etapu szkolnego 
(szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła 

ponadgimnazjalna) 

sekcja piłki ręcznej dziewcząt 1 23 gimnazjum 

sekcja piłki ręcznej chłopców 1 26 szkoła podstawowa 

sekcja piłki ręcznej chłopców 1 18 szkoła podstawowa/gimnazjum 

sekcja piłki ręcznej chłopców 1 18 gimnazjum 

sekcja piłki ręcznej chłopców 1 16 gimnazjum/szkoła ponadgimnazjalna 

sekcja piłki ręcznej chłopców 1 21 szkoła podstawowa 

sekcja piłki ręcznej chłopców 1 25 gimnazjum 

sekcja piłki siatkowej dziewcząt 1 21 szkoła  podstawowa 

sekcja piłki siatkowej  dziewcząt 1 22 szkoła  podstawowa 

sekcja piłki siatkowej  chłopców 1 20 szkoła ponadgimnazjalna 

OGÓŁEM 10 210  
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Tabela 11. Osiągnięcia sekcji sportowych PMOS  

Nazwa konkursu, turnieju Rocznik Kategoria 
Liczba 

biorących 
udział 

Osiągnię-
cia  

(miejsca) 

VIII Turniej Młodzików o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzys-
kiego w Kielcach 

2001 i mł. chłopcy 16 II 

Turniej Piłki Ręcznej Młodzików o Puchar Bogdana Wenty w Chorzowie 2001 i mł. chłopcy 16 V 

XVI Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy o Puchar Prezydenta Miasta Kielce 2006 chłopcy 15 V 

Noworoczny Turniej Piłki Ręcznej Młodzików w Dąbrowie Tarnowskiej 2001 chłopcy 16 I 

XI Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Chłopców CABAN CUP 2016  
w Chrzanowie 

 chłopcy 18 III 

XXXVI Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców „LAJKONIK CUP 
2016” w Krakowie 

2001 i mł. chłopcy 16 V 

Ćwierćfinał Pucharu Polski ZPRP w Piłce Ręcznej Młodzików 2001-2002 chłopcy 16 III 

Wojewódzkie Rozgrywki Młodzieżowe w Piłce Ręcznej 
2001-2002 chłopcy 18 II 

1999-2000 chłopcy 20 VI 

Ogółem 151  
 

 
W okresie ferii zimowych i letnich Ośrodek udostępnia nieodpłatnie młodzieży i dzieciom swo-

je obiekty i sprzęt w ramach programu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. W czasie 
ferii letnich w roku szkolnym 2015/2016 z obiektów Ośrodka korzystała kadra wojewódzka piłki 
siatkowej dziewcząt i chłopców przebywająca na zgrupowaniu szkoleniowym organizowanym przez 
Świętokrzyską Federację Sportu w Kielcach i Świętokrzyski Związek Piłki Siatkowej w Kielcach, a tak-
że obozy sportowe z Warszawy i Lublina. 
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SZKOLNICTWO NIEPUBLICZNE 
 

 
Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty Powiat Buski w roku szkolnym 2015/2016 

przekazywał dotacje z subwencji oświatowej następującym szkołom niepublicznym z uprawnieniami 
szkół publicznych prowadzonym przez: 
I. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach: 

1. dla młodzieży: Technikum Zawodowe,  
2. dla dorosłych: 

1) Szkoła Policealna kształcąca w systemie zaocznym oraz w systemie stacjonarnym (w za-
wodach medycznych), 

2) Liceum Ogólnokształcące. 
II. Centrum Edukacji SIGMA sp. z o.o. w Tarnowie: 

1. dla dorosłych: 
1) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące SIGMA, 
2) Niepubliczna Szkoła Policealna SIGMA kształcąca w systemie zaocznym. 

 

W roku szkolnym 2015/2016 wpisano jedną placówkę do ewidencji szkół i placówek nie-
publicznych. Rozszerzono wpis do ewidencji 2 szkołom prowadzonym przez Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Kielcach oraz szkole prowadzonej przez Centrum Edukacji SIGMA w Tarnowie.  

W roku szkolnym 2015/2016 Powiat Buski dotował 5 szkół niepublicznych o uprawnieniach 
szkół publicznych. Liczba uczniów i słuchaczy w szkołach niepublicznych wynosiła na dzień 1 
sierpnia 2016 r. 328 osób.  
 
 
Tabela 12. Szkoły niepubliczne dotowane przez Powiat Buski w roku szkolnym 2015/2016 
 

 

 

 
 
 

Lp. Nazwa szkoły Zawód 

Liczba 
uczniów 
(stan na  

1 sierpnia 
2016) 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego  
w Busku - Zdroju 

1 
Niepubliczne Technikum Zawodowe  

w Busku - Zdroju (dla młodzieży) 
technik: budownictwa, żywienia i usług 
gastronomicznych, hotelarstwa, logistyk 

79 

2 
Niepubliczna Szkoła Policealna 

w Busku - Zdroju 
technik: rachunkowości, bezpieczeństwa  

i higieny pracy 
42 

3 
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Busku - Zdroju 
 69 

Centrum Edukacji SIGMA sp. z o.o. w Tarnowie 

4 
Niepubliczna Szkoła Policealna SIGMA  

w Busku - Zdroju 

technik: administracji, rachunkowości, 
informatyk, florysta, opiekun osoby 

starszej, bhp 
115 

5 
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące SIGMA 

w Busku - Zdroju 
 23 

OGÓŁEM 328 
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UCZNIOWIE I WYCHOWANKOWIE 
 

Do wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Buski w roku szkolnym 2015/2016 uczę-
szczało – według stanu na koniec zajęć dydaktyczno – wychowawczych - 2 650 uczniów (o 72 uczniów 
mniej niż w poprzednich dwóch latach szkolnych).  

Do szkół ogólnodostępnych uczęszczało 2 238 uczniów, tj. średnio o ok. 60 mniej niż w poprzed-
nich dwóch latach szkolnych, natomiast w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych 
przebywało 278 wychowanków, czyli średnio o 11 mniej niż w poprzednich dwóch latach szkolnych. 
W Zespole Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w minionym roku szkolnym uczyło się 63 uczniów, 
tj. o 5 mniej niż w poprzednim roku szkolnym. 

 
 

Tabela 13. Uczniowie i absolwenci (stan na koniec zajęć dydaktyczno – wychowawczych) 
 

Szkoła /  
Placówka 

Nazwa szkoły w Zespole 
Liczba 

oddziałów 

Liczba uczniów w roku 
szkolnym 2015/2016 

ogółem w tym absolwentów 

I  LO 
 21 612 201 

Razem 21 612 201 

ZSP 1 

III Liceum Ogólnokształcące 9 245 90 

Technikum Nr 1 12 313 77 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 3 85 27 

Razem 24 643 194 

ZSTiO 

Technikum Nr 3 12 274 70 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 4 102 26 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 2 27 13 

Razem 18 403 109 

ZSTI 

IV Liceum Ogólnokształcące 3 73 22 

Technikum Nr 2 16 398 77 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 3 85 27 

Razem 22 556 126 

ZSP St 
Liceum Ogólnokształcące 1 24 24 

Razem 1 24 24 

SOSW 
B-Z 

Gimnazjum 3 36 14 

Technikum 4 31 7 

V Liceum Ogólnokształcące 3 30 9 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 4 30 6 

Szkoła Policealna  3 28 6 

Razem 17 155 42 

SOSW 
Br 

Szkoła Podstawowa 5 23 6 

Gimnazjum   3 17 5 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy 6 45 8 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  3 21 12 

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze  17  

Razem 17 123 31 

ZSS 

Przedszkole  1 5  

Szkoła Podstawowa   2 24  

Gimnazjum nr 1 3 27  

VI Liceum Ogólnokształcące  1 7  

Specjalny Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych 5 71  

Razem 12 134*  

OGÓŁEM 132 2 650 737 

 *) średnioroczna liczba uczniów i wychowanków 
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W minionym roku szkolnym dla 33 uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwiał lub znacznie 
utrudniał uczęszczanie do szkoły – zorganizowano nauczanie indywidualne, w tym dla: 
1) 4 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju, 
2) 2 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju, 
3) 18 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie, 
4) 9 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Busku – Zdroju. 

 
 

Zajęciami rewalidacyjnymi (przywracającymi możliwości funkcjonowania w społeczeństwie) 
objęto: 106 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie i 127 wycho-
wanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Busku – Zdroju. Zajęciami tymi nie są 
objęci uczestnicy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz uczniowie Szkoły Policealnej. 
 

Dla 17 osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Broninie zorganizowano indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze. 
Natomiast w Zespole Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju zorganizowano indywidualne zajęcia rewa-
lidacyjno – wychowawcze dla 1 osoby. 

 

Do młodzieżowych ośrodków wychowawczych w poprzednim roku szkolnym zostało skierowa-
nych 6 nieletnich z terenu Powiatu Buskiego. Ponadto Starosta Buski wystosował 1 wniosek o wyda-
nie skierowania do młodzieżowego ośrodka socjoterapii. 

  

 

NABÓR KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

 

Z informacji zebranych w gimnazjach zlokalizowanych na terenie Powiatu Buskiego wynika, że 
w trzecich klasach uczyło się w roku szklonym 2015/2016 ok. 670 uczniów. Do szkół ogólnodostęp-
nych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Buski w wyniku naboru na rok szkolny 2016/2017 - 
według stanu na 30 września 2016 r. - przyjęto łącznie 714 uczniów, czyli o 52 mniej niż na ubiegły rok 
szkolny. W ostatnich dwóch latach szkolnych przyjęto do klas pierwszych 123 uczniów mniej. Niestety 
utrzymuje się tendencja spadkowa w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski. Po raz kolejny nie 
dokonano naboru do II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształ-
cących.  

Spośród szkół ogólnodostępnych największą liczbę kandydatów do klas pierwszych przyjęło  
I Liceum Ogólnokształcące (30,84% ogółu przyjętych do szkół ogólnodostępnych dla młodzieży), 
następnie Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych (29,41%) oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych Nr 1 (28,77%). 

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych oraz I Liceum Ogólnokształcące zanotowały wzrost 
liczby uczniów w klasach pierwszych odpowiednio o 4 i 3. W roku szkolnym 2016/2017 najwięcej 
uczniów, bo 40, przybyło w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych, i jest to  
jedyna szkoła ogólnodostępna, w której po raz kolejny wzrosła liczba uczniów ogółem.  

Zdecydowaną większość wśród uczniów klas pierwszych stanowią absolwenci gimnazjów z Po-
wiatu Buskiego. Liczną grupę stanowią także uczniowie mieszkający na terenie Powiatu Pińczow-
skiego, Staszowskiego, Kazimierskiego i Kieleckiego.  
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Tabela 14. Nabór kandydatów do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Buski na rok 

szkolny 2015/2016 i 2016/2017 
 
 

Zespół / 
Szkoła 

Nazwa i typ szkoły 

Liczba uczniów kl. I Wzrost / 
spadek 
liczy 

uczniów 
kl. I 

(kol. 4-3) 

Liczba ucz-
niów w roku 

szkol. 
2015/2016 

stan  
z 30.09.2015 

Liczba 
uczniów po 

naborze 
stan z 

30.09.2016 

Wzrost 
/spadek 
liczby 

uczniów 
(kol. 7 – 6) 

stan  
z 30.09.2015 

stan  
z 30.09.2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I LO Liceum Ogólnokształcące 191 194 +3 611 605 -6 
 191 194 +3 611 605 -6 

ZSP 1 

Liceum Ogólnokształcące 73 75 +2 245 224 -21 

Technikum  89 82 -7 315 313 -2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  34 24 -10 91 81 -10 

  196 181 -15 651 618 -33 

ZSTiO 
Technikum  69 49 -20 277 237 -40 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  33 20 -13 104 90 -14 

  102 69 -33 381 327 -54 

ZSTI  

Liceum Ogólnokształcące 27 18 -9 75 66 -9 

Technikum 138 147 +9 410 450 +40 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  16 20 +4 79 77 -2 

  181 185 +4 564 593 +29 

SOSW BZ 

Gimnazjum 8 7 -1 29 30 +1 
Liceum Ogólnokształcące 7 8 +1 28 29 +1 

Technikum 5 10 +5 32 32 0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 10 11 +1 33 35 +2 

Szkoła Policealna  24 20 -4 35 35 0 
Kwalifikacyjny kurs zawodowy 13 0 -13 21 11 -10 

  67 56 -11 178 172 -6 

SOSW Br 

Szkoła Podstawowa 1 2 +1 22 29 +7 

Gimnazjum 5 8 +3 17 20 +3 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 5 8 +3 24 17 -7 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy 18 11 -7 47 49 +2 
  29 29 0 110 115 +5 

 766 714 -52 2 495 2 430 -65 
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EGZAMINY ZEWNĘTRZNE 
 

System egzaminacyjny w Polsce opiera się na ocenianiu zewnętrznym  na wszystkich etapach 
edukacyjnych.  
 

W ubiegłym roku szkolnym w Szkole Podstawowej Specjalnej w Broninie dla uczniów z upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu lekkim został przeprowadzony obowiązkowy sprawdzian dla 
uczniów klasy szóstej, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach dostosowanych. Składał się on  
z dwóch części, obejmujących język polski i matematykę oraz język obcy nowożytny. Przystąpienie do 
sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły. Do sprawdzianu przystąpiło 5 uczniów, którzy 
otrzymali średnio następujące wyniki: 

1) część obejmująca język polski i matematykę – 51%, przy średniej wojewódzkiej 52%, 
2) język angielski – 66%, przy średniej wojewódzkiej 73%. 

 
W gimnazjach uczniowie zdają egzamin obejmujący: 
 część humanistyczną składającą się z dwóch testów: historia i wiedza o społeczeństwie oraz  

język polski, 
 część matematyczno – przyrodniczą składającą się z dwóch testów: przedmioty przyrodnicze (biolo-

gia, chemia, geografia, fizyka) oraz matematyka, 
 język obcy nowożytny zdawany na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym.  

 

W roku szkolnym 2015/2016 do egzaminu przystąpiło 14 uczniów Gimnazjum Specjalnego  
w SOSW w Busku – Zdroju, którzy otrzymali średnio następujące wyniki z poniższych egzaminów:   
1) historii i wiedzy o społeczeństwie – 42% punktów,  
2) języka polskiego – 30,2% punktów, 
3) przedmiotów przyrodniczych  - 33,7% punktów,   
4) matematyki – 19,8% punktów,  
5) języka angielskiego: 

a) poziom podstawowy – 38,3% punktów, 
b) poziom rozszerzony – 15,0% punktów, 

6) język niemiecki: 
a) poziom podstawowy – 28,8% punktów. 

 

Średnia zdawalność egzaminu gimnazjalnego w Województwie Świętokrzyskim wyniosła z zakresu: 
1) historii i wiedzy o społeczeństwie – 56% punktów, 
2) języka polskiego – 69% punktów, 
3) przedmiotów przyrodniczych – 52% punktów, 
4) matematyki – 48% punktów, 
5) języka angielskiego: 

a) poziom podstawowy – 63% punktów, 
b) poziom rozszerzony – 43% punktów, 

6) język niemiecki: 
a) poziom podstawowy – 58% punktów, 
b) poziom rozszerzony - 51% punktów. 

 
Zewnętrzny egzamin maturalny zdają absolwenci liceów i techników, natomiast egzaminy za-

wodowe są zdawane w zasadniczych szkołach zawodowych oraz technikach. 
 

Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych obowiązkowo przystępowali do egzaminu 
maturalnego z: 
 w części ustnej: z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego, 
 w części pisemnej: z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz wybranego 

przedmiotu na poziomie rozszerzonym. 



 

 

 

Informacja o realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Buski  w roku szkolnym 2015/2016 

 

Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju  Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

 

Strona 26 

   W minionym roku szkolnym szkoły maturalne (licea i technika) ukończyło 577 absolwentów,  
w tym specjalne: 16 absolwentów, z tego do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej przystąpiło 501 

uczniów, a egzamin ten zdało w sesji wiosennej 411, co stanowi 82,04% ogółu zdających, przy średniej 
Województwa Świętokrzyskiego 79,7% i krajowej 79,5% (sesja wiosenna). Natomiast egzamin matural-
ny w sesji poprawkowej zdało 28 absolwentów. W szkołach prowadzonych przez Powiat Buski egza-
min maturalny z uwzględnieniem sesji wiosennej i sesji poprawkowej zdało 87,62% ogółu zdających, 
przy średniej Województwa Świętokrzyskiego 85%. 
 

Tabela 15. Wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Buski - sesja wiosenna  

 

Szkoła / 
Placówka 

Szkoła (liceum, technikum) 

Liczba absolwentów, którzy 

przystąpili do 
egzaminu 

maturalnego 
zdali egzamin 

nie zdali egzaminu 

ogółem 
z prawem do 

egzaminu 
poprawkowego 

I LO 
I Liceum Ogólnokształcące 201 199 2 2 

Razem 201 199 2 2 

ZSP 1 

III Liceum Ogólnokształcące 90 80 10 9 

Technikum Nr 1 69 50 19 17 

Razem 159 130 29 26 

ZSTI 

IV Liceum Ogólnokształcące 17 5 12 10 

Technikum Nr 2 53 34 19 10 

Razem 70 39 31 20 

ZSTiO 
Technikum Nr 3 48 35 13 10 

Razem 48 35 13 10 

ZSP St 
Liceum Ogólnokształcące 22 8 14 11* 

Razem 22 8 14 11* 

SOS-W B–Z 
V Liceum Ogólnokształcące Specjalne 1 0 1 0 

Razem 1 0 1 0 

Ogółem 501 411 90 69 

*- do egzaminu maturalnego poprawkowego uczniowie ZSP w Stopnicy przystąpili w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku - Zdroju 
 
Tabela 16. Wyniki poprawkowych egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych  

w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski 
 

Szkoła / 
Placówka 

Szkoła (liceum, technikum) 

Liczba absolwentów, którzy: 
byli uprawnieni 

do egzaminu 
poprawkowego 

maturalnego 

przystąpili do 
poprawkowego 

egzaminu 
maturalnego 

zdali egzamin 
nie zdali 
egzaminu 

I LO 

I Liceum Ogólnokształcące 2 2 2  

Liceum Ogólnokształcące w Stopnicy 11 11 1 10 

Razem 13 13 3 10 

ZSP 1 

III Liceum Ogólnokształcące 9  9 5 4 

Technikum Nr 1 17 17 8 9 

Razem 26 26 13 13 

ZSTI 

IV Liceum Ogólnokształcące 10 10 5 5 

Technikum Nr 2 10 10 4 6 

Razem 20 20 9 11 

ZSTiO 
Technikum Nr 3 10 10 3 7 

Razem 10 10 3 7 

Razem 69 69 28 41 
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Wykres 1. Zdawalność egzaminów maturalnych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez 
Powiat Buski po uwzględnieniu wyników sesji wiosennej i sesji poprawkowej 

 

 
 
 
Wykres 2. Zdawalność egzaminów maturalnych w technikach prowadzonych przez Powiat Buski  

po uwzględnieniu wyników sesji wiosennej i sesji poprawkowej 
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Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej, którzy naukę zawodu odbywają u pracodawcy – 
rzemieślnika zdają egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czela-
dniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzonych przez komisje egzamina-
cyjne. Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Ocenę końcową 
egzaminu ustala się na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu. Zdający zdał egzamin, 
jeżeli z etapu praktycznego i etapu teoretycznego uzyskał co najmniej oceny dostateczne. 
 
Tabela 17. Egzamin czeladniczy 

 
Szkoła 

/Placówka 
 

Typ szkoły Zawód 

Część teoretyczna  
egzaminu 

Część praktyczna  
egzaminu 

Liczba osób, 
które 

otrzymały 
tytuł 

czeladnika 

Liczba osób, które: 

przystą-
piły 

zdały 
przy-

stąpiły 
zdały 

egzamin 

ZSP 1 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

fryzjer 14 14 14 14 14 

piekarz 1 1 1 1 1 

cukiernik 3 3 3 3 3 

kucharz 5 5 5 5 5 

Razem 23 23 23 23 23 

ZSTiO 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 3 

monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie 

10 10 10 10 10 

Razem 10 10 10 10 10 

SOSW Br 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

mechanik pojazdów samochodowych 8 8 8 8 8 

piekarz 4 4 4 4 4 

Razem 12 12 12 12 12 

 OGÓŁEM 45 45 45 45 45 

 
Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, którzy przystąpili do egzaminów czeladniczych 

osiągnęli w każdym zawodzie wyniki na poziomie 100%.  
 
 

Tabela 18. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin zawodowy) 

 Szkoła Zawód 
Kwalifi-

kacja 

Liczba osób, które 

część pisemna część praktyczna przystąpiły do 
obu części 
egzaminu 

zdały 
egzamin* przystąpiły 

do egzaminu 
zdały 

egzamin 
przystąpiły 

do egzaminu 
zdały 

egzamin 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju 

Technikum Nr 1 

t. ekonomista 
A.35 25 24 26 25 25 23 

A.36 21 17 20 16 20 14 

t. hotelarstwa 
T.11 30 30 29 27 29 27 

T.12 34 34 34 34 34 34 

t. żywienia i usług 
gastronomicznych 

T.06 38 36 38 38 38 36 

T.16 22 20 22 10 22 10 

ZSZ Nr 1 sprzedawca A.18 4 4 4 4 4 4 

Razem 174 165 173 154 172 148 
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Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku - Zdroju 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Technikum Nr 2 

t. informatyk 

E.12 48 47 46 36 46 36 

E.13 35 33 35 31 35 30 

E.14 24 24 24 17 24 17 

t. pojazdów 
samochodowych 

M.12 37 32 36 36 36 31 

M.18 38 37 37 37 37 37 

M.42 30 30 30 24 30 24 

t. mechanik M.44 10 10 10 5 10 5 

t. żywienia i usług 
gastronomicznych 

T.06 15 14 15 15 15 14 

T.15 13 13 13 6 13 6 

ZSZ Nr 2 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
M.18 26 6 25 25 25 6 

Razem 276 246 271 232 271 206 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju 

Technikum Nr 3 

t. hotelarstwa 
T.11 18 17 18 13 18 13 

T.12 15 15 15 15 15 15 

t. geodeta 

B.34 12  12 12 10 13 10 

B.35 9 8 9 7 9 7 

B.36 13 13 13 7 13 7 

t. architektury 
krajobrazu 

R.21 13 8 13 13 13 8 

R.22 15 13 15 4 15 4 

t. budownictwa 

B.18 25 22 25 25 25 22 

B.33 25 25 25 5 25 5 

B.30 34 33 34 17 34 17 

ZSZ Nr 3 

monter zabudowy  
i robót 

wykończeniowych 
w budownictwie 

B.05 19 14 19 17 19 13 

B.06 9 5 9 9 9 5 

B.07 18 15 18 18 18 15 

Razem 225 200 225 160 226 141 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Busku - Zdroju 

Technikum 
Specjalne 

t. informatyk 
E.12 5 3 5 2 5 2 

E.13 6 5 6 1 6 1 

Szkoła Policealna 
Specjalna Nr 1 

t. informatyk 

E.12 1 0 1 0 1 0 

E.13 2 0 2 0 2 0 

E.14 2 1 2 0 2 0 

ZSZ Specjalna 

mechanik monter 
maszyn i urządzeń 

M.17 2 0 1 1 1 0 

elektromechanik E.07 1 0 1 0 1 0 

Razem 19 9 18 4 18 3 

Technikum/Szkoła Policealna 615 576 610 476 610 455 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 79 44 77 74 77 43 

OGÓŁEM 694 620 687 550 687 498 
*dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu części egzaminu 
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Uczniowie klas czwartych techników zdawali egzaminy w kolejnych kwalifikacjach. Najlepiej 
egzamin zdali uczniowie: 
1) ZSTiO i ZSP1 kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa - kwalifikacja T.12 osiągając zdawalność 

na poziomie 100% (średnia dla tej kwalifikacji w Województwie Świętokrzyskim wyniosła  
94,97%, natomiast w kraju 94%), 

2) ZSTI osiągając w zawodzie technik pojazdów samochodowych - kwalifikacja M.42 zdawalność na po-
ziomie 80% (średnia dla tej kwalifikacji w Województwie Świętokrzyskim wyniosła 65,31%, nato-
miast w kraju 68%),  

3) ZSTI osiągając w zawodzie technik informatyk – kwalifikacja E.14 zdawalność na poziomie 70,83% 
(średnia dla tej kwalifikacji w Województwie Świętokrzyskim wyniosła 61,24%, natomiast w kraju 
67%).  

 
 
Tabela 19 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin zawodowy) 

 Szkoła/ 
Placówka 

Typ szkoły Zawód 
Liczba 

absolwentów 

Liczba osób, które 
otrzymały dyplom potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie 

ZSTI 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 2 

mechanik pojazdów 
samochodowych 

27 6 

Technikum nr 3 

technik mechanik 10 5 

t. żywienia i usług 
gastronomicznych 

13 5 

t. pojazdów 
samochodowych 

30 21 

t. informatyk 24 18 

Razem 104 55 

ZSTiO 

Technikum Nr 3 

t. budownictwa 35 17 

t. geodeta 13 7 

t. architektury krajobrazu 15 4 

t. hotelarstwa 15 15 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 3 

monter zabudowy i robót 
wykończeniowych  
w budownictwie 

28 24 

Razem 106 67 

ZSP1 

Technikum Nr 1 

t. hotelarstwa 34 32 

t. ekonomista 21 14 

 t. żywienia i usług 
gastronomicznych 

22 10 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 3 

sprzedawca 4 4 

cukiernik 3 3 

kucharz 5 5 

piekarz 1 1 

fryzjer 14 14 

Razem 104 83 

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników prowa-
dzonych przez Powiat Buski po raz kolejny przystąpili do egzaminów potwierdzających kwalifikacje  
w zawodzie, tzw. nowego egzaminu zawodowego. Przy czym w roku szkolnym 2015/2016 po raz 
pierwszy w technikach uczniom, którzy zdali egzamin potwierdzający wszystkich kwalifikacje składa-
jące się na dany zawód i ukończyli odpowiedni typ szkoły wydano dyplom potwierdzający uzyskane 
wykształcenie.  
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W technikach prowadzonych przez Powiat Buski dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawo-
dzie odebrało 148 uczniów spośród 232 kończących klasę czwartą. W Zespole Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących 100% uczniów odebrało dyplom w zawodzie hotelarz, a w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w tym samym zawodzie 94,12%. Bardzo dobrze spisali się też informatycy  
z Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych, którzy w 75% uzyskali dyplomy. 

 
 Zmiany w kształceniu zawodowym wprowadzone w 2012 r. polegały m. in. na wprowadzeniu 
nowej pozaszkolnej formy kształcenia ustawicznego, w ramach której odbywa się kształcenie w zakre-
sie jednej kwalifikacji - Kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Ukończenie takiego kursu umożliwia 
przystąpienie do egzaminu potwierdzającego zdobycie konkretnej kwalifikacji w danym zawodzie na 
poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum. Dzięki tej elastycznej formie kształcenia osoby 
pełnoletnie, zarówno bezrobotne, jak i pracujące - bez względu na wykształcenie zawodowe - mają 
możliwość, w krótkim czasie, dostosowania posiadanych kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, który 
nieustannie się zmienia. KKZ mogą być organizowane przez różne podmioty prowadzące działalność 
edukacyjną, w tym publiczne i niepubliczne szkoły zawodowe. 
 W roku szkolnym 2015/2016 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Busku – 

Zdroju zorganizowano dwa zaoczne kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie następujących kwali-
fikacjach: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych (E.12) oraz Organizacja  
i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44). Łącznie uczestniczyło w nich 20 osób. 
Uczestnicy kwalifikacji M.44 ukończyli ją w grudniu 2015 r. i wszyscy  (8 osób) uzyskali świadectwo 
ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 
 

Egzaminy zewnętrzne są przeprowadzane również w szkołach niepublicznych o uprawnieniach 
szkół publicznych. W szkołach dotowanych przez Powiat Buski do egzaminu maturalnego przystąpiło 
20 absolwentów, z tego egzamin maturalny zdało 4, tj. 20% zdających. Natomiast w szkołach zawodo-
wych dotowanych przez Powiat Buski do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przy-
stąpiło 26 uczniów i wszyscy pomyślnie zadali egzamin.  
 
Tabela 20. Wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych w szkołach niepublicz-

nych dotowanych przez Powiat Buski – sesja wiosenna  

Organ 
prowa-
dzący 

Szkoła 

Liczba absolwentów, którzy: 
Zdawalność  

w % 
przystąpili do 

egzaminu 
maturalnego 

zdali 
egzamin 

nie zdali 
egzaminu 

Zakład 
Doskonalenia 
Zawodowego  

w Kielcach 

Niepubliczne Technikum Zawodowe (dla młodzieży) 5 2 3 40% 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  15 2 13 13,33% 

Razem  20 4 16 20% 

 
Tabela 21. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w szkołach niepublicz-

nych dotowanych przez Powiat Buski 
 

Organ 
prowadzący 

Szkoła 

Liczba osób, którre: 

Zdawalność  
w % 

przystąpiły do 
egzaminu potwier-
dzającego kwali-

fikacje w zawodzie 

zdali 
egzamin 

nie zdali 
egzaminu 

Zakład 
Doskonalenia 
Zawodowego  

w Kielcach 

Niepubliczne Technikum Zawodowe (dla młodzieży) 13 13 0 100 

Niepubliczna Szkoła Policealna  13 13 0 100 

Razem  26 26 0 100 
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Wykres 3. Wyniki egzaminów maturalnych w szkołach publicznych i niepublicznych funkcjonują-
cych na terenie Powiatu Buskiego 
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DDDZZZIIIAAAŁŁŁAAALLLNNNOOOŚŚŚĆĆĆ   DDDYYYDDDAAAKKKTTTYYYCCCZZZNNNAAA,,,   WWWYYYCCCHHHOOOWWWAAAWWWCCCZZZAAA   III   OOOPPPIIIEEEKKKUUUŃŃŃCCCZZZAAA   

SSSZZZKKKÓÓÓŁŁŁ   III   PPPLLLAAACCCÓÓÓWWWEEEKKK   PPPUUUBBBLLLIIICCCZZZNNNYYYCCCHHH 
 

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE UCZNIÓW 
 

W szkołach prowadzonych przez Powiat Buski w minionym roku szkolnym promocję do następ-
nej klasy w czerwcu otrzymało 1 569 osób, a 160 uczniów zostało dopuszczonych do egzaminów 
poprawkowych lub klasyfikacyjnych. Natomiast 39 uczniów nie otrzymało w czerwcu promocji do 
następnej klasy. W porównaniu do ubiegłego roku szkolnego nastąpił spadek liczby uczniów 
dopuszczonych do egzaminów poprawkowych lub klasyfikacyjnych ogółem o 41 osób oraz niepromo-
wanych o 11. Zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wycho-
wawczym w Broninie objęto 17 osób. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w klasie trzeciej 
pozostawiono 3 osoby, natomiast 1 osobie został przedłużony etap edukacyjny. 
 

Tabela 22. Wyniki klasyfikacji (stan na ostatni dzień zajęć dydaktyczno – wychowawczych) 
 

Szkoła / 
Placówka 

Liczba 
uczniów 
ogółem 

W tym: 

absolwenci promowani niepromowani 
dopuszczeni do egzaminów 

poprawkowych lub 
klasyfikacyjnych 

I LO 612 201 403 1 7 

ZSTiO 403 109 207 11 76 

ZSP 1 643 194 427 1 21 

ZSTI 556 126 351 23 56 

ZSP St 24 24    

SOSW BZ 155 42 110 3  

SOSW Br 123* 31 71   

Razem 2 516 727 1 569 39 160 

*)  w liczbie uczniów ogółem uwzględniono uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi, którzy nie 
podlegają promocji oraz uczniów, którym przedłużono okres nauki lub pozostawiono w klasie programowo 
najwyższej 

 

Uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Buski w minionym roku szkolnym wzięli udział  
w 234 olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Łącznie wzięło w nich 
udział 7 819 uczniów. Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych stanowią najliczniej-
szą grupę uczestników w/w przedsięwzięć. Na szczególną uwagę zasługuje fakt uczestnictwa w za-
wodach sportowych licznej grupy uczniów Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych  
w Busku – Zdroju i w Broninie, dla których sport i rekreacja są swoistą formą rehabilitacji i terapii.  
W minionym roku szkolnym szczególne wyniki sportowe osiągnęli wychowankowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju zdobywając 
2 medale podczas Wojewódzkiego Turnieju Tenisa Stołowego oraz 10 medali (4 złote, 4 srebrne i 2 
brązowe) podczas Mistrzostw Polski Juniorów dla Niepełnosprawnych w lekkoatletyce. Natomiast 
wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie zdobyli 9 medali pod-
czas Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego w pływaniu, 3 medale w Ogólnopolskich Zimo-
wych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych oraz 5 medali w Gminnym Biegu Przełajowym w Busku - 
Zdroju. I Liceum Ogólnokształcące może poszczycić się laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady o Dia-
mentowy Indeks AGH. Natomiast uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zajęła pierw-
sze miejsce w Wojewódzkim Konkursie Kulinarnym Świętokrzyskim Talerzu Młodego Kucharza.  

 

Bardzo dobre wyniki dydaktyczne i wychowawcze buskich szkół znajdują swoje odzwier-
ciedlenie w prestiżowym rankingu szkół ponadgimnazjalnych organizowanym przez Fundację Edu-
kacyjną Perspektywy. W pierwszej dziesiątce w rankingu - już kolejny rok z rzędu - znalazły się dwie 
buskie szkoły:  I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki (ranking liceów Województwa 
Świętokrzyskiego) oraz Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych (ranking 
techników Województwa Świętokrzyskiego). 
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Tabela 23. Udział uczniów w olimpiadach, konkursach, zawodach 

 

Lp. 
Szkoła / 

Placówka 

Liczba uczniów biorących udział w: 
olimpiadach konkursach  zawodach sportowych OGÓŁEM 
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1 I LO 8 34 3 17 892 16 294 41 1 220 

2 ZSTiO 3 15  12 88 17 546 32 649 

3 ZSP 1 8 156  19 204 21 362 48 722 

4 ZSTI 5 44  25 3 693 25 769 55 4 506 

5 ZSP St    1 3   1 3 

6 SOSW BZ 1 2  10 24 9 36 20 62 

7 SOSW Br    18 513 15 131 33 644 

8 ZSS    4 13   4 13 

OGÓŁEM 25 251 3 106 5 430 103 2 138 234 7 819 
 

 
OPIEKA I WYCHOWANIE 

 
Wszystkie szkoły prowadzone przez Powiat Buski, za wyjątkiem Zespołu Szkół Specjalnych  

w Busku – Zdroju, zatrudniają pedagogów szkolnych. Ponadto w specjalnych ośrodkach szkolno – 
wychowawczych pracują psychologowie. Kierunki pracy i zadania pedagogów wyznaczają szkolne 
programy opracowywane i wdrażane po dokonaniu diagnozy potrzeb opiekuńczo – wychowawczych 
wśród uczniów, nauczycieli, rodziców. Nadrzędnym celem programów jest objęcie działaniami 
prewencyjnymi ogółu uczniów w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz profilaktyka uzależnień 
(narkomania, alkoholizm, agresja, nikotynizm, dopalacze). Szczególne miejsce w programach peda-
gogów zajmują działania związane z pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz bezpieczeństwem 
uczniów. 

Pedagodzy podejmowali działania mające na celu pomoc uczniom w optymalnym wyborze 
zawodu i kierunku dalszego kształcenia. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących podjęto 
w tym zakresie szereg działań w efekcie czego przyznano szkole tytuł Szkoła zawodowa najwyższej 
jakości. W swojej pracy pedagodzy szczególnego wsparcia udzielali nauczycielom i wychowawcom. 
W realizacji swoich zadań posiłkowali się programami profilaktycznymi, zajęciami warsztatowymi, 
filmami edukacyjnymi, konkursami wiedzy o zagrożeniach. Swoimi działaniami obejmowali również 
rodziców uczniów. W celu przeciwdziałania wagarom, stosowaniu używek, problemom w nauce 
pedagodzy podejmowali szereg działań w tym zakresie m. in. rozmowy z uczniami i rodzicami,  
a w trudniejszych przypadkach także z psychologiem oraz pracownikami Policji i Sądu Rodzinnego.  

Powstałe z inicjatywy pedagogów w szkołach grupy wsparcia promowały zdrowy styl życia 
oraz przeciwdziałanie uzależnieniom m.in. przez uczestnictwo w ogólnopolskim programie profilak-
tycznym PaT (Patologia a Ty). Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego otrzymali certyfikat w związku 
z uczestnictwem w projekcie Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z rakiem.  
W działaniach profilaktyczno – wychowawczych pedagogów wspierają specjaliści z różnych dziedzin 
życia (psycholodzy, przedstawiciele Policji, Prokuratury, Służby Zdrowia), którzy przeprowadzają  
z uczniami pogadanki lub zajęcia warsztatowe. 
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Tabela 24. Obszary działań pedagogów szkolnych 
 
 

 

 

 

 

Szkoła / 
Placówka 

Obszary działań 
pedagogów 

Formy działań 

1 2 3 

I LO 

Diagnoza potrzeb 
opiekuńczo-

wychowawczych 

 współpraca z wychowawcami klas, rodzicami, pielęgniarką szkolną,  

 rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami  

Określenie rodzaju  
i form wsparcia ucz-

niów odpowiednio do 
rozpoznanych potrzeb 

 inicjowanie i organizowanie współpracy z rodzicami i wychowawcami uczniów, 

 współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną (kierowanie uczniów w przypadku 
trudności w nauce), 

 współpraca z zespołem psychologów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – Centrum 
Interwencji Kryzysowej (kierowanie uczniów w przypadku trudności wychowawczych, 
problemów emocjonalnych), 

 inicjowanie i organizowanie współpracy z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów 

Wspieranie nauczy-
cieli i wychowawców 

w realizacji zadań 
wychowawczych 

 przygotowanie materiałów do planów pracy wychowawczej z klasą, 

 zajęcia integracyjno - adaptacyjne w klasach pierwszych, 

 doradztwo pedagogiczne, 

 pomoc w organizowaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

Zadania  
z zakresu 

preorientacji 
zawodowej 

 zajęcia w klasach pierwszych Moje mocne i słabe strony, Bilans osobowości, 

 zajęcia w klasach drugich Planowanie – umiejętność wyznaczania celów, 

 zajęcia w klasach trzecich  Matura i co dalej?, 

 Moja pierwsza praca - warsztaty z doradztwa zawodowego przeprowadzone przez Młodzie-
żowe Centrum Kariery, 

 udzielanie indywidualnych porad i konsultacji 

Diagnoza zagrożeń  badanie ankietowe wśród uczniów na temat diagnozy zjawiska dopalaczy 

Inicjowanie i organi-
zowanie współpracy  
z rodzicami uczniów 

 doradztwo pedagogiczne (rozmowy indywidualne, wywiadówki), 

 rozpoznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w zakresie wychowania i profilaktyki, 

 pomoc psychologiczna 

Realizacja działań  
z zakresu profilaktyki 

 udział młodzieży w Festiwalu Zdrowia, 

 zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów integracyjno – adaptacyjnych we wszystkich 
klasach pierwszych, 

  zorganizowanie warsztatów profilaktycznych z przedstawicielami  Powiatowej Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej na temat dopalaczy, 

 zajęcia dla uczniów klas I i II na temat Przemoc i agresja – sposoby radzenia sobie z problemami, 

  zajęcia  dla uczniów klas III Stres jak niwelować napięcie emocjonalne?, 

 zajęcia antydyskryminacyjne związane z przestrzeganiem praw człowieka, przeciwdziała-
niem dyskryminacji osób starszych i niepełnosprawnych zgodnie ze szkolnym Programem 
zajęć antydyskryminacyjnych (klasy: I, II, III), 

  zajęcia pn. Równy komis w ramach ogólnopolskiej kampanii na rzecz równego dostępu do 
zatrudnienia, 

 spotkania z przedstawicielem Prokuratury Rejonowej na temat: 
 konsekwencje prawne przestępstw i występków, 

 odpowiedzialność prawna nieletnich, 

 skutki prawne zażywania i rozprowadzania substancji psychoaktywnych, 

 cyberprzemoc i jej konsekwencje, 

 spotkania z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji na temat: 
 konsekwencji prawnych wynikających z jazdy samochodem pod wpływem alkoholu, 

 konsekwencji palenia papierosów w miejscu publicznym, 

 realizacja ogólnopolskiego programu profilaktycznego ARS czyli jak dbać o miłość? w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, nikotyny i innych środków psychoaktywnych, 

 udział w akcji profilaktycznej Ogólnopolski Głos Profilaktyki, 

 realizacja ogólnopolskiego programu profilaktycznego Podstępne WZW, 

 realizacja ogólnopolskiego programu profilaktycznego Różowa wstążeczka oraz Wybierz Życie 
zrób cytologię, 
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1 2 3 

I LO 

Realizacja działań  
z zakresu profilaktyki 

 udział młodzieży w ogólnopolskim programie profilaktycznym PaT,  

 udział uczniów w spektaklu profilaktycznym Retusz oraz prelekcji dotyczącej mechanizmów 
powstawania uzależnień od substancji psychoaktywnych, a także kształtowania postaw 
asertywnych, 

 warsztaty profilaktyczne Body piercing, tatuaż, solarium – uważaj możesz zrobić sobie krzywdę, 

 udział w ogólnopolskim projekcie Szkoła wolna od dopalaczy (szkoła otrzymała certyfikat), 

 spotkania z przedstawicielem KPP oraz PSSE nt. Dopalacze, jak się przed tym bronić, 

 warsztaty z psychologiem dotyczące prawidłowej komunikacji interpersonalnej, 

 spotkania z pielęgniarką szkolną nt. Dopalacze jako substancje psychoaktywne, co robić żeby 
skutecznie pomóc – czynności ratunkowe, 

 kampania informacyjna dotyczącej środków psychoaktywnych, 

 zorganizowanie szkolnego konkursu na plakat pt. Stop dopalaczom, 

 udział w programach profilaktycznych – spotkaniach z osobami, które były uzależnione od 
narkotyków i alkoholu 

Promocja zdrowego 
stylu życia 

 realizacja projektu Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (szkoła 
otrzymała certyfikat), 

 przygotowanie młodzieży do konkursu powiatowego Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS?, 

 współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem, 

 przygotowanie młodzieży do XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia, 

 realizacja programu profilaktycznego Podstępne WZW, 

 realizacja programu edukacyjno – profilaktycznego ARS,  

 realizacja programu edukacyjno – profilaktycznego Znamię, znam je 

 pogadanki na temat raka szyjki macicy, raka piersi, 

 zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, 

 organizacja kwesty PCK na rzecz najuboższych z terenu gminy Busko - Zdrój 

Współpraca  
z instytucjami 
wspierającymi 

działania opiekuńczo 
– wychowawcze 

szkoły  

 współpraca z Komendą Powiatową Policji, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Sądem 
Rejonowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, Powiatowa Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, Polskim Czerwonym 
Krzyżem, Komendą Powiatową Straży Pożarnej, Prokuraturą Rejonową 

Działalność szkolnego 
wolontariatu 

 przeprowadzanie i udział w akcjach charytatywnych 



 

 

 

Informacja o realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Buski  w roku szkolnym 2015/2016 

 

Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju  Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

 

Strona 37 

1 2 3 

ZSP 1 

Diagnoza potrzeb 
opiekuńczo-

wychowawczych  
w szkole 

 ankiety i ich analizy: 
 Warunki socjalno – bytowe uczniów, 
 Bezpieczeństwo w szkole, 
 Analiza występowania problemów w klasie, 
 Postrzeganie przez uczniów zjawiska nikotynizmu, 
 Opinie i refleksje maturzystów na temat szkoły 

 sporządzenie tematyki godzin wychowawczych obowiązującej na poszczególnych pozio-
mach nauczania,    

 ustalenie terminów spotkań  z pedagogiem dla poszczególnych klas oraz tematów lekcji 

Integracja, tworzenie 
przyjaznego klimatu 
sprzyjającego nauce 

 zajęcia integracyjne z pedagogiem na podstawie szkolnego programu Poznajmy się i za-
przyjaźnijmy, 

 imprezy integracyjne organizowane wspólnie z wychowawcami: Otrzęsiny klas I, Wybór 
Miss Wiosny, Mam Talent, Turniej Stop nałogom, 

 ustalenie reguł panujących w klasie - zawieranie kontraktu z uczniami, 

 spotkanie z rodzicami klas pierwszych 

Koordynowanie 
pomocy 

psychologiczno - 
pedagogicznej 

 organizacja  opracowanie wniosków do dalszej pracy z uczniem wymagającym pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej, 

 analiza opinii i orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, 

 systematyczne zajęcia z uczniami wymagającymi szczególnego wsparcia pedagoga, 

 kontrola prowadzenia przez wychowawców prawidłowej dokumentacji, 

 ocena efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

 ustalenie indywidualnych  spotkań uczniów z psychologiem w szkole 

Kontrola realizacji 
obowiązku szkolnego 

 systematyczna kontrola frekwencji uczniów w dzienniku elektronicznym, 

 zawieranie kontraktów z uczniem w obecności nauczyciela i rodzica, 

 wnioskowanie o  nagany dyrektora  w  przypadku nieusprawiedliwionych ponad 35 godzin, 

 wymiana informacji o podopiecznych z kuratorami sądowymi, wychowawcami Domu 
Dziecka w Winiarach, 

 ewidencja notatek o realizacji obowiązku szkolnego,  

 prowadzenie Konkursu o najwyższą frekwencję wśród klas  

Wspieranie  uczniów   
w rozwiązywaniu 

problemów:  
szkolnych, 

rodzinnych, 
rówieśniczych 

 praca z grupą uczniów wymagających szczególnego wsparcia zajęć i rozmów dotyczących 
umiejętności asertywnej odmowy, rozwiązywania konfliktów, wzmacniania poczucia włas-
nej wartości, 

 zajęcia dotyczące radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 

 indywidualne i klasowe spotkania uczniów z doradcą zawodowym, psychologiem 

Przeciwdziałanie 
nałogom, uzależ-
nieniom i innym 

zagrożeniom 
współczesnego 

świata 

 filmy edukacyjne, 

 spektakle profilaktyczne, 

 warsztaty z psychologiem, 

 spotkania z policjantem, prokuratorem, pracownikiem Sanepidu, pielęgniarką, 

 udział w Festiwalu Zdrowia, 

 turniej profilaktyczny Stop nałogom, 

 realizacja programu Stres pod Kontrolą, 

 realizacja programu Ars, czyli jak dbać o miłość, 

 udział w konkursie powiatowym Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS, 

 prowadzenie edukacji  i promocji zdrowia wśród uczniów – lekcje z pedagogiem, 

Współpraca z insty-
tucjami wspiera-

jącymi ucznia w pro-
cesie 

wychowawczym 

 konsultacje z psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju, 

 kierowanie uczniów na terapię, 

 organizacja warsztatów, 

 organizacja spotkań z przedstawicielami Policji i Prokuratury, 

 organizacja konkursów i programów we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - 
Epidemiologiczną 

Poradnictwo dla 
rodziców  

i nauczycieli 

 rozmowy z rodzicami i konsultacje w zakresie organizacji działań prawnych: pomoc 
psychologiczna, prawna, specjalistyczna w zakresie leczenia uzależnień, zaburzeń emocjo-
nalnych (kontakt z Poradnią Leczenia Uzależnień w Pińczowie i Staszowie), 

 rozmowy z nauczycielami na temat sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych, 
niepowodzeń szkolnych, 

 prowadzenie zebrań Zespołu Wychowawczego – pomoc w diagnozie problemów występują-
cych w klasach 
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1 2 3 

ZSTI 

Diagnoza sytuacji 
wychowawczej 

uczniów 

 działania diagnostyczne, w tym diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyj-
nych oraz możliwości psychofizycznych (rozmowy z uczniami, rodzicami uczniów, współ-
praca z wychowawcami klas, współpraca z pielęgniarką szkolną), 

 diagnoza zagrożeń (współpraca z wychowawcami klas, rodzicami uczniów, badania ankie-
towe, współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Sądem Rejonowym, Komen-
dą Powiatową Policji, Strażą Miejską) 

Koordynowanie 
działań 

wychowawczych  
i profilaktycznych  

w szkole 

 realizacja zajęć integracyjnych w klasach pierwszych, 

 udział młodzieży w Festiwalu Zdrowia i Forum Zdrowia, 

 spotkania dla rodziców z przedstawicielami Policji na temat przeciwdziałania narkomanii, 
przedstawicielami PCPR na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pracowni-
kami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej na temat dopalaczy, 

 spotkania dyrektora szkoły z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji, Straży Miej-
skiej, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej celem podjęcia współpracy w zakre-
sie przeciwdziałania narkomanii i zażywaniu dopalaczy, 

 organizowanie działań alternatywnych - wolontariat we współpracy z PCK i PCPR (kwesty 
uliczne, zbiórki żywności, honorowi dawcy krwi), 

 udział uczniów w konkursie Młoda krew ratuje życie, 

 organizacja powiatowych konkursów Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS, Festiwal Stołów Wigilijnych, 

 przeprowadzenie Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia – etap szkolny i rejonowy, 

 przeprowadzenie konkursu Poznaj swoje prawa w pracy – 2 uczennice wzięły udział  
w etapie wojewódzkim, 

 realizacja Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego  PaT Komendy Głównej Policji i MEN: 
o stworzenie buskiej grupy PaT, 
o przygotowanie spektaklu i jego prezentacja na Festiwalu Zdrowia, 
o organizacja w Busku – Zdroju Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki, 

 realizacja spektaklu profilaktycznego Powiedz NIE, 

 realizacja programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alko-
holu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych ARS czyli jak dbać o miłość?,  

 realizacja programu profilaktycznego Podstępne WZW oraz edukacyjno – profilaktycznego 
Żyjesz zdrowo – wygrywasz, Edukacja onkologiczna w szkole, Europejski Kodeks Walki z Rakiem, 

 realizacja programu profilaktycznego Znamię, znam je, 

 współorganizacja Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, 

 udział młodzieży w I Buskim Festiwalu Biegu dla Zdrowia, 

 działania w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji – spotkanie z psychologiem PCPR,  

 udział młodzieży w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej PCK, 

 spotkania młodzieży i nauczycieli z przedstawicielami różnych instytucji wspierających  roz-
wój psychospołeczny uczniów, kształtowania postaw pożądanych i eliminowania niepożą-
danych, kształtowania postaw prospołecznych, zapobiegania uzależnieniom, doradztwa za-
wodowego (Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, Młodzieżowe Centrum Kariery, Komenda Powiatowa Policji, Państwowa Powiato-
wa Komenda Straży Pożarnej, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Państwowa Inspek-
cja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy),   

 realizacja audycji przez szkolny radiowęzeł o tematyce prozdrowotnej, z zakresu dojrzałej 
asertywnej komunikacji interpersonalnej, kształtowania tolerancji, przeciwdziałania dyskry-
minacji, kształtowania samokontroli, samodyscypliny, zasad savoir – vivre, 

 zorganizowanie konsultacji dla nauczycieli z udziałem psychologa w zakresie pomocy  
w pokonywaniu trudności i problemów wychowawczych, 

 udział młodzieży w Festynie Rodzinnym Nie ma jak rodzina, 

 realizacja zajęć wychowawczych z wykorzystaniem filmów edukacyjnych z cyklu Lekcje 
przestrogi, Nie zamykaj oczu, Savoir vivre, Dręczyciele, 

 doradztwo pedagogiczne dla nauczycieli wychowawców oraz rodziców, 

 współpraca z kierownikiem internatu oraz wychowawcami w zakresie kształtowania postaw 
prospołecznych. 

Działania opiekuńcze 
realizowane we 

współpracy  
z rodzicami oraz 

nauczycielami 

 rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz wspieranie mocnych stron uczniów  
i tworzenie warunków do rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów (przedmiotowych  
i pozaprzedmiotowych – Poznaj swoje prawa w pracy, konkurs plastyczny Czyste środowisko – 
najlepsze uzdrowisko, Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS, Ogólnopolska Olimpiada Promocji 
Zdrowego Stylu Życia, Moja krew ratuje życie, mistrzostwa pierwszej pomocy przedmedycznej), 

 minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych – współpraca z psychologami z PCPR  
i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, 

 zapobieganie zaburzeniom zachowania – ustalanie wspólnie z rodzicami form pomocy 
psychologiczno - pedagogicznej, 

 pomoc materialna uczniom – współpraca z ośrodkami pomocy społecznej 
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ZSTI 
Doradztwo 
zawodowe 

 indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami, 

 współpraca z Młodzieżowym Centrum Kariery – spotkania w klasach 

ZSTiO 
 

Profilaktyka 
uzależnień - 
narkomania, 

alkoholizm, agresja, 
nikotynizm 

 prelekcje przedstawicieli Policji oraz spotkania z prokuratorami, 

 przeprowadzenie anonimowych ankiet wśród uczniów dotyczących problemu spożywania 
alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania narkotyków, 

 udział młodzieży w koncertach profilaktycznych Powiedz nie, Wolności oddać nie umiem dot. 
problemu uzależnień, 

 lekcje wychowawcze na temat szkodliwości używek, 

 projekcje filmów profilaktycznych Piłem - brałem, Agresja, Wpadka, 

 spotkania z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej na temat szko-
dliwości zażywania środków psychoaktywnych pt. Dopalacze jako substancje psychoaktywne, 

 spotkania pielęgniarki szkolnej z młodzieżą w ramach realizacji programu profilaktyki, 

 pedagogizacja rodziców nt. Dopalacze – nowe narkotyki, 

 spotkania i rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami, wspieranie ich poprzez 
kierowanie do odpowiednich instytucji pomocowych, 

 współpraca z kuratorami sądowymi sprawującymi opiekę nad uczniami, 

 udział uczniów w Festiwalu Zdrowia, 

 propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie Sportowego Dnia Chłopaka,  

 udział uczniów w konkursie plastycznym Stop dopalaczom 

Bezpieczeństwo na 
drodze 

 prelekcje nt. bezpiecznego poruszania się pieszych na drogach użyteczności publicznej, 

 lekcje wychowawcze nt. następstw brawurowej jazdy oraz pod wpływem alkoholu i narkotyków, 

 spotkania z policjantem poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym, 

 spotkanie uczniów z przedstawicielem Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej na temat 
bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych, 

Profilaktyka 
prozdrowotna 

 współpraca z pielęgniarką szkolną, zapoznanie się z kartami zdrowia uczniów, 

 rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami, 

 kierowanie uczniów - na prośbę rodziców - na konsultacje z psychologiem do Poradni Psy-
chologiczno – Pedagogicznej, 

 zajęcia psychoedukacyjne prowadzone przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, 

 udział w Festiwalu Zdrowia, 

 współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną, 

 lekcje wychowawcze poświęcone właściwemu dbaniu o zdrowie własne i innych, w tym 
projekcje filmów edukacyjnych, 

 spotkanie z pielęgniarką szkolną na temat szkodliwości stosowania używek, 

 udział uczniów w powiatowym konkursie Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS, 

 zorganizowanie Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia we współpracy z Okręgowym Inspe-
ktorem Pracy w Kielcach, 

 spotkanie z położną ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na temat profilak-
tyki raka piersi i raka szyjki macicy, 

 realizacja programów Znamię? Znam je oraz Podstępne WZW, 

 spotkanie z dietetykiem na temat zdrowego stylu życia Zdrowo żyję – jem, ćwiczę i nie tyję 

Działania opiekuńcze 

 otoczenie opieką uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnych, pozostających pod opieką 
kuratorów sądowych oraz uczniów z problemami w nauce i zaburzeniami emocjonalnymi, 

 współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem Rodzinnym, 

 rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami, 

 rozwiązywanie na bieżąco problemów wychowawczych w szkole poprzez rozmowy 
indywidualne i mediacje, 

 kierowanie uczniów i rodziców do odpowiednich instytucji pomocowych, 

 tworzenie atmosfery zaufania i szacunku dla ucznia, 

 wypłacanie dofinansowania do wyżywienia w internacie oraz stypendiów za wyniki w na-
uce, 

 tworzenie w szkole optymalnych warunków rozwoju uczniów, 

 wzbogacanie potrzeb uczniów poprzez rozwijanie zainteresowań i zamiłowań w różnego 
rodzaju kołach zainteresowań, 

 prowadzenie działalności korekcyjnej i wyrównawczej, 

 organizowanie różnych form racjonalnego korzystania z czasu wolnego 
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ZSTiO 

Działania 
wychowawcze 

 stała opieka nad uczniami przejawiającymi zaburzenia rozwoju, sprawiającymi problemy 
wychowawcze, mającymi problemy w nauce, 

 rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami, 

 prelekcje przedstawicieli Policji na temat Odpowiedzialność za czyny karalne i wykroczenia, 
Przestępczość wśród nieletnich w świetle prawa wobec nieletnich, Bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym, 

 prowadzenie lekcji wychowawczych, m. in. nt.: Absencja w szkole powodem niepowodzeń szkol-
nych, Na czym polega kultura słowa we współczesnej rzeczywistości, Moja przyszłość w moich rę-
kach, Jak się uczyć, aby nauka przynosiła spodziewane efekty, Dlaczego młodzi ludzie palą – podej-
mujemy walkę z nałogiem, 

 projekcja filmów edukacyjnych,  

 stała kontrola frekwencji na zajęciach lekcyjnych oraz postępów uczniów w nauce,  

 udział uczniów w projekcji filmów pt. Historia Roja,  

 organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych, apeli z okazji różnych świąt 
kościelnych i państwowych,  

 włączanie się w akcje charytatywne, np. zbieranie plastikowych nakrętek, zużytych telefo-
nów komórkowych, świątecznej zbiórki żywności w sklepach, rozprowadzanie wśród 
uczniów kartek świątecznych na rzecz fundacji SURSUM CORDA,  

 udział w akcjach honorowego oddawania krwi, 

 udział w konkursie Festiwal stołów wigilijnych, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej 

Działania na rzecz 
środowiska, akcje 

charytatywne 

 udział w akcjach zbiórki żywności dla osób potrzebujących, 

 organizowanie pomocy materialnej dla uczniów pochodzących z ubogich rodzin, 

 udział w akcji honorowego krwiodawstwa, 

 wyjazdy ze świątecznymi upominkami do Domu Pomocy Społecznej w Słupi oraz do Pla-
cówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach, 

 włączenie się w akcję zbiórki plastikowych nakrętek w ramach akcji Misiek Zdzisiek zbiera na-
krętki, zbiórki zużytych telefonów komórkowych, 

 udział w kweście na rzecz przytuliska dla zwierząt w Busku - Zdroju 

Orientacja 
prozawodowa 

 zorganizowanie cyklu spotkań z pracownikami Urzędu Pracy i Młodzieżowego Centrum 
Kariery na temat Preorientacji zawodowej, 

 przeprowadzenie symulacyjnych rozmów kwalifikacyjnych dotyczących przyjęcia do pracy, 

 wyjazdy do wyższych uczelni w celu zapoznania się z  ofertami  kierunków studiów, 

 spotkania z przedstawicielami różnych uczelni w Szkole, 

 udział uczniów w ogólnopolskim programie edukacyjnym Dzień Przedsiębiorczości, 

 spotkania z przedstawicielami różnych firm w celu prezentacji różnych zawodów 

ZSP St 
W zakresie zadań 

ogólno-
wychowawczych 

 diagnoza sytuacji rodzinnej i społecznej uczniów, tworzenie systemu wsparcia, 

 udzielanie uczniom pomocy w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego 
kształcenia,  

 promocja zdrowego stylu życia 

SOSW  
B-Z 

Sprawy opiekuńczo - 
wychowawcze 

 ocena sytuacji wychowawczej w Ośrodku ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zagro-
żonych niedostosowaniem społecznym ujawniających problemy adaptacyjne, emocjonalne, 
wynikające z niepowodzeń szkolnych, 

 działania zmierzające do polepszenia standardu życia wychowanków i przebiegu procesu 
usamodzielnienia się, 

 współpraca z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Busku - Zdroju oraz 
Fundacją ECO TEXTIL pomagającą dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzi-
com, 

 udział młodzieży w akcji Polskiego Czerwonego Krzyża Gorączka Złota (zbiórka monet o no-
minałach 1, 2 i 5 groszy na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin potrzebują-
cych wsparcia), 

 rozpoznanie potrzeb młodzieży i dalsze działania mające na celu wyeliminowanie lub 
zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecz-
nym, zawodowym i w dostępie  do edukacji, 

 pomoc nauczycielom i wychowawcom w rozwiązywaniu bieżących trudności wychowaw-
czych, interweniowanie w sytuacjach kryzysowych, integrowanie zespołów uczniowskich, 
skuteczne rozwiązywanie konfliktów pomiędzy rówieśnikami oraz ograniczanie zachowań 
agresywnych – warsztaty z młodzieżą Trening Zastępowania Agresji, 

 współpraca z wychowawcami zespołów klasowych celem udzielania regulaminowych kar 
zgodnie ze Statutem Ośrodka, 

 podejmowanie interwencji wewnętrznych przy udziale odpowiednich służb i instytucji oraz 
prowadzenie wymaganej dokumentacji rejestrującej rodzaj podjętych działań, 
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Sprawy opiekuńczo - 
wychowawcze 

 wspomaganie wychowanków w określaniu celów życiowych i sposobów ich realizacji. 
Motywowanie młodzieży do dalszej pracy nad rozwojem własnym i doborze odpowied-
niego kierunku kształcenia odpowiadającego indywidualnym możliwościom, zainteresowa-
niom i predyspozycjom zawodowym. W ramach współpracy z Wewnątrzszkolnym Syste-
mem Doradztwa Zawodowego pełnienie dyżuru pedagoga oraz prowadzenie zajęć z mło-
dzieżą. Ukierunkowanie wyboru przez ucznia dalszego etapu edukacyjnego zgodnie z jego 
zainteresowaniami na miarę potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem ograniczenia wynikają-
cego z podstawowej jednostki  chorobowej, 

 pozyskiwanie  świadczeń z ośrodków pomocy społecznej zgodnie z ustawą  o ustanowieniu 
programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, 

 dokonywanie aktualizacji Wewnętrznego Regulaminu Pracy Komisji Socjalnej oraz aktualizacji 
kryteriów częściowego i całkowitego zwolnienia rodziców/opiekunów prawnych z odpłat-
ności za wyżywienie w placówce 

Diagnostyka psycho-
logiczna - rozpozna-
wanie indywidual-

nych potrzeb i możli-
wości rozwojowych 

uczniów 

 rozmowy psychologiczne,  

 wywiady,  

 obserwacje,  

 analiza dokumentacji,  

 przeprowadzanie testów i kwestionariuszy 

Kompetencje 
społeczne 

 zajęcia terapeutyczne,  

 poradnictwo psychologiczne,  

 konsultacje,  

 rozmowy mediacyjne,  

 współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży 

Wspomaganie 
procesów 

poznawczych 

 zajęcia rewalidacyjne,  

 zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,  

 korekty wad wymowy (logopedyczne) 

Współpraca  
z instytucjami 

działającymi na rzecz 
młodzieży oraz ich 

rodzin 
 

 współpraca z ośrodkami pomocy społecznej oraz PCPR. Wymiana spostrzeżeń, pozyskiwa-
nie istotnych informacji, analiza sytuacji i opracowanie dalszego planu działań celem opty-
malnej pomocy uczniowi oraz  wspomagania jego rodziny tworząc sprzyjające środowisko 
do dalszego rozwoju i funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, 

 współpraca z Sądem Rodzinnym i Nieletnich, kuratorami sądowymi, pracownikami pla-
cówek macierzystych wychowanków, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Komendą 
Powiatową Policji oraz  placówkami opieki medycznej, 

 sporządzanie  opinii  dotyczących funkcjonowania uczniów dla potrzeb i na wniosek w/w 
instytucji 

Współpraca  
z rodzicami 

 realizacja zadań dotyczących pedagogizacji rodziców, które wynikają ze szkolnego progra-
mu wychowawczego i profilaktycznego, 

 uczestnictwo nauczycieli w spotkaniach z rodzicami podczas wywiadówek oraz indywi-
dualnych konsultacji, 

 przekazywanie rodzicom informacji z zakresu funkcjonowania ich dzieci w warunkach 
Ośrodka, wskazywanie na rozwiązania dotyczące strategii postępowania z niepełnospraw-
nym dzieckiem oraz zagrożenia na jakie mogą być narażone ich dzieci, 

 prowadzenie doradztwa indywidualnego dotyczącego możliwości uzyskania wsparcia 
przez instytucje rządowe i pozarządowe oraz systemu pozyskania pomocy  materialnej, 

 poradnictwo umożliwiające poprawienie relacji rodzic/opiekun – dziecko, 

 podejmowanie interwencji instytucjonalnej zgodnie z obowiązującymi procedurami i aktami 
prawnymi 

Psychoedukacja 

Zajęcia z młodzieżą mające na celu: 
 rozwijanie mocnych stron uczestników zajęć, 
 rozszerzenie kompetencji w zakresie umiejętności psychospołecznych, 
 zwiększenie motywacji do nauki, 
 radzenie sobie w sytuacjach trudnych, 
 zapobieganie uzależnieniom i agresji. 

 Tematyka w/w zajęć: Trening Zastępowania Agresji, Trening Umiejętności Prospołecznych, 
Trening Wnioskowania Moralnego, Komunikacja interpersonalna, Złość agresja przemoc, Stres przed 
maturą, Wartości i sens życia, Integracja – Ja plus Ty, Metody radzenia sobie ze stresem, Skuteczne 
porozumiewanie się. Komunikacja interpersonalna, Asertywność jest też dla mnie, Jaki jestem – moje 
wewnętrzne i zewnętrzne ja, Poznajemy swoje możliwości – moje mocne i słabe strony,  Mój styl 
życia-jego plusy i minusy, Asertywność, a uległość, Granica i jej brak – dobry i zły dotyk, Profilaktyka 
uzależnień-być wolnym czy żyć w pułapce, Uczucia i ich wpływ na relacje międzyludzkie, Tolerancja, 
Zachowujemy się asertywnie, Moja pierwsza praca 
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Diagnoza 

 dokonywanie  analizy dokumentacji  uczniów nowoprzyjętych do Ośrodka oraz rozpozna-
nie indywidualnej sytuacji w trzech kategoriach:  
o problemy zdrowotne, 
o problemy wychowawcze, 
o problemy edukacyjne, 

 opracowanie podstawowych danych dla nauczycieli i wychowawców zgodnie z zaleceniami 
poradni psychologiczno - pedagogicznej w celu pomocy nauczycielom w doborze optymal-
nych metod i form pracy dydaktycznej, biorąc pod uwagę specjalne i specyficzne potrzeby 
edukacyjne, a także ograniczenia wynikające z podstawowej jednostki chorobowej i możli-
wości danego ucznia, 

 dokonywanie oceny funkcjonowania psychospołecznego wychowanków i sporządzanie 
opinii na potrzeby  Sądu Rodzinnego, kuratorów, PCPR-u,  

 przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej  w obszarze – Proces adaptacyjny uczniów klas 
pierwszych, 

 zgłaszanie rodzin do zdiagnozowania i podjęcia odpowiednich środków zaradczych ze 
strony instytucji wspierających funkcjonowanie rodziny (OPS, PCPR, Policja, Sąd Rodzinny, 
kuratorzy, Interwencja Kryzysowa) 

Profilaktyka 

 organizacja i przeprowadzenie próbnej ewakuacji na terenie Ośrodka, 

 monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 

 podejmowanie  interwencji w środowisku rodzinnym oraz interwencji instytucjonalnych 
zapobiegających procesowi demoralizacji, 

 realizacja i  ewaluacja Programu Poprawy Frekwencji oraz sporządzenie raportu z przepro-
wadzonej ewaluacji, 

 upowszechnianie informacji dotyczących bezpieczeństwa młodzieży - współpraca z insty-
tucjami zajmującymi się tym problemem (PSP, KPP, Interwencją Kryzysową, OPS, Stacją 
Sanitarno - Epidemiologiczną), konsultacje z nimi w zakresie podejmowanych działań i mo-
nitorowanie efektów  współpracy, 

 zorganizowanie spotkania z funkcjonariuszem Policji na temat Przestępczość nieletnich, 
Konsekwencje prawne ryzykownych zachowań, Bezpieczne ferie, 

 realizacja  programu profilaktyki palenia tytoniu pod patronatem Państwowej Inspekcji Sa-
nitarnej i Stowarzyszenia na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu - Znajdź właściwe 
rozwiązanie – zajęcia warsztatowe, 

 weryfikowanie i uzupełnianie procedur wewnątrzszkolnych,  

 opracowanie nowych procedur dotyczących zasad postępowania na wypadek wtargnięcia 
napastnika na teren placówki oświatowej, 

 udział w konkursach i olimpiadach promujących  bezpieczny i zdrowy styl życia, 

  opracowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań z zakresu profilaktyki uzależnień i prze-
ciwdziałania przemocy, zajęć psychoedukacyjnych poświęconych komunikacji, asertyw-
ności, wartościom życia oraz radzeniu sobie ze stresem. Zajęciami na n/w tematy objęto 
zespoły klasowe zgodnie ze zgłoszeniem wychowawców klas 
o Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży dotyczące szkodliwości środków  pobudzających i  dopalaczy, 
o Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, 
o Integracja zespołu klasowego, 
o Czynniki wpływające na wybór dalszej drogi życiowej, 
o Trening zastępowania agresji ART., 
o Edukacja prawna - konsekwencje czynów zabronionych, 
o Rozwijanie  umiejętności pozwalających przezwyciężać bariery osobiste, 
o Czy umiem się uczyć ?- świadome planowanie i wykorzystanie czasu, 

Zachowania asertywne - umiejętność wyrażania siebie 

Pomoc materialna 

 praca w zespole ds. pomocy materialnej (propozycje częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z odpłatności za wyżywienie wychowanków w SOSW), 

 organizowanie paczek żywnościowych dla wychowanków, 

 włączenie się w ogólnopolską akcję Szlachetna paczka, 

 organizowanie zbiórki pomocy rzeczowej, 

 współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, 

 pomoc w podejmowaniu działań w staraniach o rentę socjalną dla uczniów 
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SOSW Br 

Profilaktyka 
uzależnień, 
profilaktyka 

niewłaściwych 
zachowań 

 pedagogizacja rodziców na temat uzależnień (indywidualne rozmowy z rodzicami), 

 warsztaty młodzieżowe ,,Praktyka mediacji - mediacje rówieśnicze”- udział z przedsta-
wicielami Samorządu Uczniowskiego w warsztatach organizowanych w LO w Busku- 
Zdroju, 

 zajęcia z młodzieżą na temat uzależnień od papierosów, alkoholu, 

 zajęcia z młodzieżą na temat zdrowego żywienia - pogadanka poprowadzona przez 
pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, 

 niebezpieczeństwo zażywania dopalaczy -  prezentacja multimedialna, pogadanka dla 
uczniów, 

 niebezpieczeństwo zażywania dopalaczy:  szkolenie informacyjne dla rodziców - prezentacja 
multimedialna, pogadanka, 

 procedury postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, szkolenie 
informacyjne dla rodziców - prezentacja multimedialna, pogadanka, dyskusja,  

 indywidualne rozmowy z wychowankami na temat relacji interpersonalnych. 

 pogadanka na temat AIDS, 

 indywidualne rozmowy z wychowankami na temat relacji interpersonalnych, 

 spotkanie z przedstawicielami Policji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

 monitorowanie frekwencji uczniów, 

 współpraca z kuratorami sądowymi, kuratorami społecznymi 

Pomoc 
psychologiczno-

pedagogiczna 

 praca z zespołem nauczycieli, wychowawców w zakresie opracowywania wielospecjalisty-
cznych ocen poziomu funkcjonowania uczniów, indywidualnych programów edukacyjno – 
terapeutycznych, 

 indywidualne i grupowe rozmowy z wychowankami (relacje koleżeńskie, problemy  
w nauce, problemy rodzinne, itp.), 

 trening zachowań społecznych dla potrzebujących uczniów, 

 koordynowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, 

 pedagogizacja rodziców w zakresie stosowanych metod wychowawczych, 

 analiza osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania uczniów, 

 adaptacja wychowanków w Ośrodku, 

 współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz z poradniami psychologiczno – 
pedagogicznymi, 

 współpraca z koordynatorem pieczy zastępczej w sprawie ucznia 

Promocja SOSW 
 udział w Targach Edukacyjnych, przygotowanie oferty edukacyjnej 

 prezentacja oferty kształcenia w szkołach Ośrodka na spotkaniach z rodzicami, dziećmi  
i młodzieżą 
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Młodzież szkolna w trakcie ubiegłego roku szkolnego miała możliwość uczestniczenia w wielu 
różnorodnych imprezach szkolnych, lokalnych oraz uroczystościach organizowanych z wielkim zaan-
gażowaniem samej młodzieży, nauczycieli oraz rodziców.  

Jedną z największych cyklicznych imprez edukacyjnych organizowanych od 2005 r. są Powia-
towe Targi Edukacyjne. Dwunasta edycja Targów odbyła się 26 kwietnia 2016 r. w Powiatowym 
Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku – Zdroju. W Targach wzięły udział wszystkie szkoły 
ponadgimnazjalne i placówki prowadzone przez Powiat Buski, w tym po raz pierwszy Powiatowy 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Gościnnie wystawiało się Centrum Kształcenia Zawodowego  
w Busku – Zdroju Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodo-
wego w Chrobrzu oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Busku – Zdroju. W Targach Edukacyjnych 
wzięło udział ok. 800 osób, w tym prawie 700 gimnazjalistów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Otwarcie  Powiatowych Targów Edukacyjnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Uczestnicy Powiatowych Targów Edukacyjnych – uczniowie gimnazjów 
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Młodzież z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski chętnie uczestniczy  
w szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach i imprezach zarówno o charakterze patriotycznym, jak  
i kulturalnym, rozrywkowym czy naukowym. W minionym roku szkolnym szkoły oraz placówki 
zorganizowały łącznie 286 imprez szkolnych i pozaszkolnych, w których wzięło udział 31 985 osób.  
 
Tabela 25a. Szkolne imprezy i uroczystości – I LO 
 

Szkoła / 
Placówka 

Nazwa i rodzaj uroczystości 
Uczestnicy 

(liczba) 
1 2 3 

 
I LO 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  600 

Narodowe Czytanie Lalki B. Prusa 50 

Dzień Języków Obcych 169 

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych - Dzień Edukacji Narodowej 194 

Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości 176 

Dzień Patrona Szkoła 194 

Dzień Praw Człowieka. Maraton Pisania listów 150 

Dzień Przedsiębiorczości dla klas pierwszych 194 

Edukacja filmowa - film pt. Pilecki 25 

Festiwal Nauki 150 

Edukacja filmowa - film Laszlo Nemesa pt. Syn Szawła 309 

Gala Internetowego Przeglądu Teatrów Uczniowskich 14 

Koncert filharmoników w I LO 190 

Konferencja Dwujęzyczne świętokrzyskie 75 

Obchody Dnia Papieskiego 250 

Ognisko klasowe 32 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w Staszowie 7 

Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę 201 

Pokazy filmowe Watch Docs w sali widowiskowej I LO  590 

Pokazy i doświadczenia fizyczne 55 

Profilaktyka uzależnień - wykład i film 29 

Projekcja filmu w BSCK Bóg nie umarł 322 

Projekcja filmu w BSCK Szkoła Babel 150 

Projekcja filmu w BSCK Wokulski. Trzy pokolenia 150 

Przegląd Poezji Śpiewanej i Piosenki Poetyckiej 153 

Przegląd Teatrów Szkolnych w BSCK 93 

Rekolekcje w Skorzerzycach 105 

Sejmik Młodzieżowy w Podzamczu Chęcińskim 29 

Spektakl teatralny w BSCK Adam i Ewa – miłość w literaturze 180 

Spektakl teatralny w BSCK Raskolnikow 90 

Spotkanie świąteczne w I LO 444 

Spotkanie z Pasją w Bibliotece Publicznej 29 

Spotkanie z Zofią Czerwińską w Bibliotece Publicznej 29 

Ścieżka edukacyjna Polska wczoraj i dziś 54 

Tydzień Kultury Języka  - sala widowiskowa I LO 173 

Warsztaty tematyczne – biologia 52 

Wycieczka krajoznawczo - poznawcza 44 

Wycieczka szkolna – Kultura i zabytki Włoch 27 

Wycieczka szkolna – Zabytki Lazurowego Wybrzeża 29 

Wyjazd do kina – Makbet 91 

Wyjazd do kina – Wzgórza wisielców 28 

Wyjazd edukacyjny do Planetarium 53 

Występ artystyczny Zespołu Tańca dzieci z Domu Dziecka z Ukrainy 202 

Występ szkolnego teatru „Hades” w I LO (2x) 550 

Występy Bractwa Rycerskiego - sala widowiskowa I LO 224 

Występy chóru szkolnego Gaudete w Wiślicy 147 
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1 2 3 

I LO 

Zajęcia integracyjne - spacer po Busku 23 

Zielona Szkoła – Słowiński Park Narodowy 29 

Wycieczka szkolna – Zabytki Krakowa 56 

Żywa Biblioteka Kielce 49 

Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego 8 

Edukacja filmowa – Powstanie Warszawski 149 

Edukacja filmowa – Tlen 41 

Edukacja filmowa – Wzgórze wisielców 29 

Edukacja filmowa – Marsjanin 80 

Nowe Horyzonty - edukacja filmowa - Wymyk 57 

Projekcja filmu edukacyjnego cyklu Lekcje przestrogi 22 

Projekcja filmu w BSCK Bóg w Krakowie 126 

Warsztaty filmowe WDK – Nietykalni, reż. Oliver Nkache, Eric Toledano 54 

Warsztaty filmowe WDK – Bejbi blues, reż. Katarzyna Rosłaniec 29 

Warsztaty filmowe WDK – Ja też, reż. Antonio Naharro, Alvaro Pastor 29 

Warsztaty filmowe WDK – Amy, reż. Asif Kapadia 58 

Warsztaty filmowe WDK - W moich oczach 28 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 411 

Razem 8 380 

 

 
 

Dzień Patrona Szkoły – zawody 
sportowe i uroczystość złożenia 
kwiatów pod pomnikiem Patrona 
Szkoły – Tadeusza Kościuszki -   
I Liceum Ogólnokształcącego  
w Busku – Zdroju 
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Tabela 25b. Szkolne imprezy i uroczystości – ZSP1 
 

Szkoła/Pla-
cówka 

Nazwa i rodzaj uroczystości 
Uczestnicy 

(liczba) 

ZSP 1 

Uroczyste rozpoczęcie  roku szkolnego 655 

Uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej i tradycyjne sadzenie drzewek. 
Ślubowanie klas pierwszych 

260 

Akademia z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wieczór z Pieśnią  
i Poezją Niepodległościową 

280 

Otrzęsiny klas pierwszych. Szukamy talentów w szkole 280 

Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar 
Dyrektora Szkoły 

200 

Mam talent 160 

Wigilia szkolna  610 

Jasełka bożonarodzeniowe 390 

Pokaz fryzur i makijażu – stylizacje studniówkowe 118 

Bal Studniówkowy z programem artystycznym 170 

Mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej dziewcząt o Puchar Dyrektora Szkoły  86 

Walentynkowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych 156 

Akademia z okazji Dnia Kobiet 450 

Pierwszy Dzień Wiosny. Wybór Miss Wiosny 650 

Wiosenny Turniej o Puchar Starosty w piłce siatkowej chłopców szkół ponadgimna-
zjalnych 

200 

Występy artystyczne z okazji Dnia Ziemi 100 

Obchody 50-lecia szkoły 650 

Uroczyste pożegnanie maturzystów 150 

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 400 

Turniej Profilaktyczny promujący zdrowy styl życia pod hasłem Stop nałogom i przemocy 170 

Mistrzostwa szkoły w piłce nożnej chłopców 80 

Turnieje piłki nożnej dziewcząt i chłopców zorganizowane dla gimnazjalistów  140 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego  470 

Razem 6 825 

 

 

 
 

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju – 
wspólna fotografia władz organu prowadzącego, nauczycieli oraz uczniów 
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Kapsuła czasu przygotowana dla przyszłych 
pokoleń  

– jeden z elementów obchodów jubileuszu 50-
lecia Szkoły 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 25c. Szkolne imprezy i uroczystości – ZSTI 
 

Szkoła/Pla-
cówka 

Nazwa i rodzaj uroczystości 
Uczestnicy 

(liczba) 

ZSTI 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  556 

Kiermasz używanych książek 556 

Spotkanie z przedstawicielem PSSE w Busku – Zdroju nt. przeciwdziałania narkomanii 112 

Spotkanie z przedstawicielem KPP nt. konsekwencji prawnych określonych czynów, 
przeciwdziałania narkomanii, dopalaczy 

79 

Udział w warsztatach Żywienie a choroby onkologiczne – rola żywienia w profilaktyce chorób 
nowotworowych w ramach Festiwalu Zdrowia 

86 

Udział w akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej 556 

Udział Grupy Rekonstrukcyjnej Historycznej Pułk Żuawów Śmierci w uroczystościach: 
 Święta Niepodległości w Kielcach, 

 76. rocznicy września 1939 w Ksanach, 

 152. rocznicy Bitwy Mełchowskiej z 1863 r., 

 153. rocznicy Powstania Styczniowego w Bodzentynie, 

 153. rocznicy Powstania Styczniowego w Busku - Zdroju 

 
3 
3 
2 
1 
2 

Uroczysta akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 556 

Udział młodzieży w spotkaniu zorganizowanym w ramach Tygodnia Mediacji z udzia-
łem przedstawiciela Sądu Rejonowego, funkcjonariuszy KPP oraz mediatora 

73 

Udział młodzieży w działaniach Buskiej Grupy PaT: 
 przygotowanie spektaklu profilaktycznego Dwie drogi, 

 przygotowanie prezentacji na Forum Zdrowia 

12 
5 

Spektakl teatralny Raskolnikow 58 

Udział w programie Kultura bezpieczeństwa i zdrowia 27 

Wigilia szkolna 556 

Realizacja programu profilaktycznego:  
Znamię, znam je 
Powiedz NIE 
Uzależnieniom behawioralnym mówię STOP 
Wolności oddać nie umiem 
Żyjesz zdrowo – wygrywasz. Edukacja onkologiczna w szkole 
Podstępne WZW 
ARS czyli jak dbać o miłość? 

 
21 
19 
68 

183 
47 
25 
26 

Realizacja Ogólnopolskiego programu przeciwdziałania cukrzycy i chorobom cywilizacyjnym 74 

Udział w Przeglądzie teatrów szkolnych 77 
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1 2 3 

ZSTI 

Udział w spotkaniu z przedstawicielami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Kielcach – promocja honorowego dawstwa krwi 

200 

Udział w spektaklu Teatru Promocji Poezji Kraków Jednak mam tę nadzieję 100 

Udział w spektaklu Skąpiec 46 

Udział w spotkaniu z przedstawicielem Wyższej Szkoły Ekonomii i Nauk Medycznych – 
Wydział Nauk o Zdrowiu nt. Body piercing, tatuaż, solarium – uważaj możesz sobie zaszkodzić 

142 

Dzień Wiosny – udział w turniejach sportowych 556 

Udział w Forum Zdrowia 138 

Rekolekcje wielkopostne 556 

Udział w kweście ulicznej organizowanej przez PCK 10 

Udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w Busku - Zdroju 1 

Spotkanie plenerowe Czuj się bezpiecznie w swoim mieście 19 

Udział w akcji Zapal znicz pamięci 2 

Udział w I Buskim Festiwalowym Biegu dla Zdrowia oraz Zrywie Wolnych Serc 457 

Udział w koncercie Perły Muzyki 152 

XIII Festiwal Stołów Wigilijnych 31 

Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia oraz Doradztwa Zawodowego  120 

Szkolenie produkcyjno – techniczne nt. Świeca iskrowa i sonda lambda – budowa i zasady 
działania 

24 

Dzień Kobiet w internacie 35 

Dzień Chłopaka w internacie 32 

Andrzejki w internacie 26 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 78 

Udział w realizacji odcinka programu popularnonaukowego Jak to działa  8 

Udział w VII Festiwalu Ludzi Pozytywnie Zakręconych 1 

Powiatowe Targi Edukacyjne - Dzień Otwarty 61 

Udział w szkoleniu Młodzieżowy Lider Zdrowia 2 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 425 

Razem 7 005 

 

 

 

Start do I Buskiego Festiwalu Biegowego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekipa telewizyjna podczas 
nagrania programu Jak to działa 
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Tabela 25d. Szkolne imprezy i uroczystości – ZSTiO 

Szkoła Nazwa i rodzaj uroczystości Uczestnicy 

 
ZSTiO 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 370 

Warsztaty szkolne nt. Dopalacze jako substancje psychoaktywne w ramach XIII Festiwalu 
Zdrowia 

23 

Udział dziewcząt w warsztatach profilaktycznych nt. raka szyjki macicy i raka piersi 68 

Akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 76 

Konkurs dla klas pierwszych Śladami Kazimierza Wielkiego w naszym regionie 126 

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych 326 

Udział uczniów klas maturalnych w rekolekcjach w Skorzeszycach 25 

International Day of Culture – wyjazd trzech wolontariuszy w ramach programu Erasmus+ 3 

Wigilia szkolna 97 

Ogólnopolski Tydzień Kariery 30 

Wybory parlamentarne Młodzi głosują 312 

Wieczornica w internacie pt. Moja Polska 28 

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości 326 

Studniówka klas maturalnych 65 

Święto Kobiet – uroczysta akademia połączona z prelekcją dr R. Dudy nt. Zakwaszenie 
organizmu a zdrowie człowieka 

56 

Udział uczniów w prelekcji pracownika Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk 
Medycznych w Kielcach nt. Body piercing, tatuaż, solarium – uważaj, możesz sobie zaszkodzić 

99 

Profilaktyczny koncert muzyczny Wiesława Blachy Błażkiewicza pt. Powiedz nie 138 

Udział w Forum Zdrowia w ramach Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem Cukrzyca 38 

Udział uczniów w uroczystości nadania imienia Oddziałowi Strzeleckiemu Strzelec w Czar-
nocinie 

10 

Koncert profilaktyczny Gabriela Fleszera pt. Wolności oddać nie umiem 120 

XIII Powiatowe Targi Edukacyjne  25 

Wyjazd młodzieży do Kazimierzy Wielkiej na szkolenie z murowania w systemie Ytong  
i Silka oraz ocieplanie od wewnątrz za pomocą płyt Multipar 

10 

Zwiedzanie fabryki Rigips w Stawianach 16 

Forum Zdrowia Szkoła w działaniu 68 

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia 180 

Uroczysta akademia poświęcona św. Janowi Pawłowi II 120 

Udział młodzieży w Biegu po zdrowie 9 

Wieczornica w internacie poświęcone Światowym Dniom Młodzieży 25 

Ogólnopolska akcja czytania pod hasłem Jak nie czytam, jak czytam 78 

Uroczystość pożegnania klas maturalnych 48 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego  307 

Razem 3 222 
\ 

         
Uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju podczas prezentacji  

w ramach Forum Zawodowego 



 

 

 

Informacja o realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Buski  w roku szkolnym 2015/2016 

 

Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju  Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

 

Strona 51 

Tabela 25e. Szkolne imprezy i uroczystości – ZSS 

Szkoła/Pla-
cówka 

Nazwa i rodzaj uroczystości 
Uczestnicy 

(liczba) 

ZSS 

Uroczyste  rozpoczęcie roku szkolnego 57 

Sprzątanie Świata 66 

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 79 

Spotkania z przedstawicielami policji i sanepidu  62 

Akademia z okazji Święta Niepodległości 76 

Projekt edukacyjny Odkrywcy i wynalazcy krajów anglosaskiego i niemieckiego obszaru językowego 45 

Andrzejki  9 

Mikołajki  37 

Spotkanie ze Stanisławem Kiernatowskim – autorem fraszek i bajek dla dzieci 10 

Wieczór wigilijny  35 

Zabawa choinkowa w Zbludowicach 25 

Bezpieczne ferie – spotkanie z przedstawicielami policji 61 

Bezpieczne ferie – spotkanie z przedstawicielami straży pożarnej 60 

Spotkanie w/s promocji zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem 41 

Zabawa z okazji Walentynek 48 

Apel z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych 62 

Powitanie wiosny 18 

Spotkanie z aktorką Teresą Lipowską 19 

Akademia upamiętniająca rocznicę śmierci Jana Pawła II 38 

Projekt edukacyjny – W świecie baśni i poezji 52 

Apel z okazji Dnia Służby Zdrowia 38 

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 56 

Dzień Ziemi 51 

Akademia z okazji Dnia Matki  51 

Projekt edukacyjny Spacerkiem po Busku 51 

Obchody Dnia Dziecka  58 

Akcja Czytamy Sienkiewicza 34 

Spotkanie z doradcą zawodowym 71 

Jubileusz 85-lecia Zespołu 67 

Bezpieczne wakacje – spotkanie z przedstawicielami straży pożarnej i policji 78 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego  64 

Razem 1 519 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół Specjalnych  
w Busku - Zdroju 
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Tabela 25f. Szkolne imprezy i uroczystości – ZSP Stopnica 
 

Szkoła/Pla-
cówka 

Nazwa i rodzaj uroczystości 
Uczestnicy 

(liczba) 

ZSP St 

Dzień Patrona Szkoły 24 

Święto Niepodległości 24 

Dzień Edukacji Narodowej 24 

Razem 72 

 

 
 

Święto Niepodległości w ZSP w Stopnicy 
 

 
Tabela 25g. Szkolne imprezy i uroczystości – SOSW Busko - Zdrój 
 

Szkoła/Pla-
cówka 

Nazwa i rodzaj uroczystości 
Uczestnicy 

(liczba) 

SOSW BZ 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 157 

Święto Niepodległości 157 

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 157 

Zaduszki 157 

Wieczór Wigilijny 90 

Dzień Zakochanych 90 

Rekolekcje Wielkopostne 155 

Dzień Wiosny 150 

organizacja wystawy na terenie placówki „Parki Krajobrazowe Ponidzia” we współpracy 
z dyrekcją Parków Krajobrazowych 

155 

Montaż słowno-muzyczny poświęcony Żołnierzom Wyklętym 150 

Dni Języków Obcych 150 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 155 

XXIV Tydzień Kultury Języka  155 

Uroczyste zakończenie nauki klas programowo najwyższych 155 

II Piknik Rodzinny 100 

Maraton pisania listów – akcja charytatywna 31 

Spotkanie z grupa wolontariuszy z innych krajów 20 

Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowane w ramach Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery, Powiatowym 
Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

157 

Warsztaty „Praktyka mediacji-mediacje rówieśnicze” prowadzone przez Stowarzyszenie 
Mediatorów Polskich 

10 

Rozgrywki i zabawy sportowe 157 

Razem  2 508 
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Dni Języków Obcych  
w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym  
w Busku - Zdroju 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOSW w Busku – Zdroju – Warsztaty  
z zakresu organizacji i prowadzenia debat 

 

 

 

 

 

 
Tabela 25h. Szkolne imprezy i uroczystości – SOSW Bronina 
 

Szkoła/Pla
-cówka 

Nazwa i rodzaj uroczystości 
Uczestnicy 

(liczba) 

SOSW 
Br 

  

Rozpoczęcie roku szkolnego. Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej 40 

Obchody bitwy pod Broniną 40 

Narodowe Czytanie Lalki B. Prusa 9 

Święto Pieczonego Ziemniaka                     45 

Raj Nocny Po Omacku 11 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych i pasowanie na ucznia 47 

Obchody 100-lecia Harcerstwa na Ziemi Buskiej 15 

Akcja profilaktyczna Różowa wstążeczka 15 

III edycja akcji Cała Polska Czyta Dzieciom 21 

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej   73 

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości 47 

Wycieczka do fabryki bombek w Staszowie 17 

Wieczór Andrzejkowy 45 

Warsztaty ekologiczne pn. W gospodarstwie ekologicznym w ramach realizacji Programu Zielona 

Planeta 
52 

Spotkanie z prezesem Koła Łowieckiego nr 2 Orzeł w Busku – Zdroju pn. Leśne opowieści w ra-

mach programu Las w czterech porach roku 
41 

Spotkanie modlitewne z ks. Marcinem z parafii pw. Bożego Ciała w Busku - Zdroju 43 
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1 2 3 

 Warsztaty bożonarodzeniowe w Pracowni Rękodzielnictwa Cudawianki w Busku - Zdroju 5 

Udział w uroczystości przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju w Busku - Zdroju 8 

Wieczerza Wigilijna dla młodzieży Ośrodka i ich rodziców 170 

Bal Karnawałowy dla młodzieży Ośrodka 98 

Walentynki 41 

Spotkanie z podróżnikiem Mariuszem Kurcem w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej  5 

Apel profilaktyczny Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 43 

Apel profilaktyczny Stop wulgaryzmom - dbamy o kulturę języka 42 

Warsztaty ekologiczne pn. Przyroda wokół nas w ramach realizacji Programu Zielona Planeta 50 

Akademia poświęcona obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 65 

Wycieczka do Piasku Wielkiego w ramach programu Las w czterech porach roku 13 

Akademia z okazji Dnia Kobiet 67 

Wycieczka do Centrum Nauki Leonarda Da Vinci w Podzamczu Chęcińskim 17 

Warsztaty kosmetyczno-fryzjerskie (program edukacyjny Jak Cię widzą tak Cię piszą) 15 

Warsztaty Młodzieżowe pn. Praktyka mediacji – mediacja rówieśnicza w I LO w Busku - Zdroju 2 

Biwak w Domu Harcerza i rajd Szlakiem Powstania Styczniowego Grochowiska 8 

Tydzień zdrowia pn. Żyj zdrowo. Trzymaj formę 24 

Warsztaty ekologiczne pn. Rady na odpady w ramach realizacji Programu Zielona Planeta 20 

Apel profilaktyczny pn. Bądź pożyteczny, pomóż przyrodzie - segreguj śmieci 45 

Przedsięwzięcia organizowane w ramach realizacji programu Książki naszych marzeń, w tym 

m.in. udział w spektaklu teatralnym Smok wawelski w  Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Busku – Zdroju, spotkanie z autorką książek dla dzieci, dziennikarką Barbarą Gawryluk, 

Dzień Bibliotekarza w Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku – Zdroju 

28 

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumentów 46 

Wycieczka do Piasku Wielkiego pn. Las budzi się ze snu (program Las w czterech porach roku) 13 

Akademia upamiętniająca rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 55 

Spotkanie integracyjne Majówka 2016 28 

Wycieczka do Tokarni, Chęcin i kina HELIOS 20 

Zajęcia profilaktyczne w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki Rodzina - Twój przyjazny świat  101 

Warsztaty kulinarne z Natalią Paździor zwyciężczynią I edycji programu telewizyjnego 
Master Chef Junior w ramach realizacji Programu edukacyjnego ABC gotowania 

43 

Zajęcia warsztatowe pn. Z kulturą na Ty (Program Dobre maniery łamią bariery) 44 

Spotkanie z Elżbietą Dzikowską w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w  Busku - Zdroju 15 

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego Leśne Zacisze w miejscowości Lisów  18 

Wycieczka do Oświęcimia, Krakowa i Łagiewnik 33 

Wycieczka do Muzeum Wsi Kieleckiej – Parku Etnograficznego w Tokarni, Chęcin i kina  30 

VII Turniej Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach 22 

Apel profilaktyczny Stop nikotynizmowi 42 

Warsztaty pn. Jak się zachować? – kultura w pigułce (Program Dobre maniery łamią bariery) 43 

Warsztaty ekologiczne pn. W gospodarstwie ekologicznym (Program Zielona Planeta) 51 

Dzień Dziecka - Dzień Sportu 61 

Festyn Postaw na Rodzinę 150 

Kartka dla Nikosia – akcja charytatywna  125 

Apel profilaktyczny Zdrowy styl życia 43 

Apel profilaktyczny Bezpieczne wakacje 42 

Zakończenie roku szkolnego 94 

Razem 2 454 
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Zajęcia z hipoterapii  
 w SOSW w Broninie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festyn Rodzinny „Postaw na 
rodzinę” w SOSW w Broninie 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dzień Sportu zorganizowany  
z okazji Dnia Dziecka  

w Specjalny Ośrodku Szkolno -
Wychowawczym  

w Broninie 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Aktywność młodzieży przejawiała się również udziałem w realizacji wielu działań na rzecz śro-

dowiska szkolnego i lokalnego. Działania wychowawcze prowadzone przez nauczycieli przyczyniły 
się do wzrostu zaangażowania młodzieży w wolontariat oraz rozwoju honorowego krwiodawstwa. 
Dbając o wszechstronny rozwój młodzieży, szkoły i placówki oświatowe w ciągu minionego roku 
szkolnego organizowały m.in.: wyjazdy na spektakle teatralne, wycieczki – w tym programowo – 
zawodoznawcze –  spotkania autorskie, pogłębiające ogólną wiedzę. Dyrektorzy zadbali także o roz-
wój postaw prospołecznych i patriotycznych wśród młodzież, która chętnie się angażowała w różnego 
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rodzaju akcje charytatywne oraz licznie uczestniczyła w uroczystościach państwowych. W Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie zorganizowano warsztaty dla rodziców pn. 
Jestem rodzicem na medal, w których udział wzięło 10 rodziców. 

 
Tabela 26. Prace na rzecz środowiska lokalnego 

 

Szkoła  Rodzaj prac Uczestnicy 
1 2 3 

ZSP 1 

Kwesta harcerska w Dniu Wszystkich Świętych (renowacja nagrobków). Sprzątanie grobów żołnierzy 30 

Wieczór z Pieśnią i Poezją Patriotyczną dla mieszkańców Buska - Zdroju 60 

Udział w miejskich obchodach Dnia Niepodległości 20 

Udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności pn. Podziel się posiłkiem 25 

Św. Mikołaj w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie 6 

Utworzenie na terenie szkoły sztabu Szlachetna Paczka 22 

Wizyta w Domu Dziecka w Pacanowie. Wystawienie Jasełek, gry i zabawy, przygotowanie paczek 
dla podopiecznych 

26 

Jasełka w Domu Pomocy Społecznej w Słupi 18 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – przygotowanie kiermaszu z wypiekami i występu artystycznego 55 

Buskie kolędowanie – wystawienie Jasełek w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Busku - Zdroju 12 

Udział w  Powiatowych Targach Edukacyjnych  51 

Udział w uroczystościach obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 18 

Udział w festynie rodzinnym Nie ma jak rodzina 36 

Udział w akcjach Młoda Krew Ratuje Życie 70 

Dzień otwarty szkoły dla gimnazjalistów i ich rodziców 120 

Budzenie Wiosny – barwny korowód w asyście motocyklistów z buskiego klubu Reapers of Life MC 
Busko 

650 

Udział w akcji Odkręcamy – pomagamy (rekordowa zbiórka nakrętek) 300 

Udział w akcji Góra grosza – pomoc potrzebującym 25 

Razem 1 544 

I LO 

Współpraca z PCK: rozwój honorowego krwiodawstwa (udział w konkursie Młoda Krew Ratuje Życie, 
udział w kwestach ulicznych, w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej) 

54 

Współpraca z Komendą Powiatową Policji, Sądem Rejonowym, Strażą Pożarną i Prokuraturą Rejono-
wą w Busku - Zdroju (spotkania z młodzieżą, konsultacje w sprawie oddziaływań wychowawczych) 

612 

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa (współpraca z policją – buska grupa PaT) 2 

Współpraca z PCPR (wolontariat) 30 

Działania szkolnego wolontariatu: akcji charytatywnej I ty możesz zostać św. Mikołajem dla 
podopiecznych SOSW w Broninie, udział w akcji Adopcja na odległość, udział w ogólnopolskiej akcji 
Szlachetna paczka, wyjazd integracyjny uczniów do Domu Dziecka w Pacanowie, zorganizowanie akcji 
Misiek Zdzisiek zbiera nakrętki, udział w zbiórkach żywności organizowanych przez PCPR – paczki dla 
najuboższych uczniów naszej szkoły 

612 

Udział w Festiwalu Zdrowia i Forum Zdrowia  70 

Razem 1 380 

ZSP ST. 
Sprzątanie świata 24 

Razem 24 

SOSW BZ 

Kwesta  z okazji Dnia Papieskiego 5 

Zbiórka nakrętek 155 

Udział w akcji Świąteczna Paczka 6 

Udział w WOŚP 6 

Kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na Cmentarzu w Busku - Zdroju 7 

Udział w akcji Narodowe Czytanie 10 

Zbiórka żywności na rzecz rodzin ubogich 6 

Kiermasz misyjny 7 

Kwesta na rzecz fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia 7 

Kwesta na rzecz budowy hospicjum 4 

Udział w uroczystościach 153. rocznicy Powstania Styczniowego - bitwa pod Grochowiskami 10 

Organizacja VIII Ogólnopolskiego Turnieju Piosenki Poetyckiej Andrzeja Poniedzielskiego 23 

Razem 246 
 
 
 



 

 

 

Informacja o realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Buski  w roku szkolnym 2015/2016 

 

Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju  Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

 

Strona 57 

1 2 3 

ZSTI 

Współpraca z PCK: 
- rozwijanie honorowego krwiodawstwa, 
- udział w kwestach ulicznych na rzecz najuboższych z terenu Buska - Zdroju i okolic, 
- udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, 
- udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK,  
- udział w konkursie Młoda krew ratuje życie, 
- realizacja akcji Gorączka Złota 

556 

Rozwijanie wolontariatu i działalności charytatywnej we współpracy z PCPR w Busku – Zdroju  26 

Współorganizacja Festiwalu Zdrowia i Forum Zdrowia  150 

Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w środowisku lokalnym: 
- współpraca z Komendą Powiatową Policji w Busku - Zdroju – realizacja Ogólnopolskiego Programu 
Profilaktycznego „PaT”, tworzenie Buskiej Grupy PaT, współorganizacja z KPP Busko – Zdrój 
Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki Zryw wolnych serc oraz I Buskiego Festiwalowego Biegu dla Zdrowia, 
- współpraca z Sądem Rejonowym w Busku- Zdroju – konsultacje z kuratorami zawodowymi, 
- współpraca z Okręgową Inspekcją Pracy w Kielcach – realizacja działań w ramach programu Kultura 
Bezpieczeństwa i Zdrowia, 
- współpraca z Harcerską Grupą Ratowniczą – warsztaty dla młodzieży 

438 

Działania w zakresie promocji zdrowia: 
- realizacja Programu Promocji Zdrowia w ramach Świętokrzyskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, 
- współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Busku - Zdroju – organizacja kon-
kursów powiatowych Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS oraz Festiwal Stołów Wigilijnych, a także 
wojewódzkiego konkursu Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS, 
- współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną – organizacja konkursu powiatowego Co 
musisz wiedzieć o HIV i AIDS, 
- udział w powiatowym konkursie Woda=Życie 

494 

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 24 

Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 12 

Zorganizowanie w szkole zbiórki nakrętek 480 

Przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy – współpraca z Młodzieżowym Centrum Kariery 460 

Razem 2 640 

ZSTiO 
 

 

Przygotowanie paczek świątecznych dla podopiecznych Domu Opieki Społecznej w Słupi 12 

Przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach  8 

Udział Drużyny Związku Strzeleckiego Strzelec w imprezach na terenie powiatu i województwa: 
pokaz sprawności bojowej – Dolina Nidy, pokaz sprawności bojowej z okazji rocznicy przemarszu 
kadrówki – Chęciny, pełnienie służby porządkowej w patrolach podczas ŚDM w powiecie 
kazimierskim, pokaz sprawności bojowej z okazji szczytu NATO w Kielcach 

8 

Montaż słowno - muzyczny ku czci św. Jana Pawła II w kościele pw. NPNMP w Busku - Zdroju 15 

Działania związane z Dniem Ziemi 25 

Kwesty Polskiego Czerwonego Krzyża 10 

Honorowe Krwiodawstwo 42 

Współpraca z Nadnidziańskim Parkiem Krajobrazowym - sprzątanie terenu wokół Rezerwatu Sosny 
Polskiej w Wełczu 

8 

Zorganizowanie akcji zbiórki karmy dla psów z buskiego Schroniska - przytuliska 10 

Założenie rabaty bylinowej w ramach współpracy z UMiG Busko - Zdrój 15 

Udział w Powiatowych Targach Edukacyjnych 42 

Założenie i pielęgnacja terenów zielonych należących do Uzdrowiska Busko - Zdrój 18 

Razem 213 

SOSW Br 

Udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata 42 

Udział w ogólnopolskiej akcji  Szlachetna paczka 22 

Świąteczna zbiórka żywności – Wielkanoc i Boże Narodzenie 23 

III edycja akcji I ty możesz zostać Świętym Mikołajem 23 

III edycja akcji Mikołaje są wśród nas 124 

Zbiórka zużytych baterii 124 

IV edycja akcji Biała sobota 50 

Zbiórka monet groszowych – udział w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza 2015 15 

Udział w akcji: Zakręcona Akcja 31 

Udział w lokalnej akcji Sprzątanie Gminy 48 

Razem 502 
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1 2 3 

ZSS 

Akcja Sprzątanie świata 66 

Dzień Ziemi 51 

Razem 117 

PPP 

Współpraca z PCPR w ramach projektu Stop schematom  2 

Zorganizowanie grypy wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnością 
w wieku od 3 do 12 roku życia  

2 

Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Busku – Zdroju oraz Sanepidem w ramach Dni Profilaktyki 3 

Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku – 
Zdroju z zakresu problematyki uzależnień 

1 

Współpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – prowadzenie rehabilitacji dzieci z zaburze-
niami rozwojowymi, które uczęszczają na terapię do Poradni 

3 

Stała współpraca z dyrektorami szkół i placówek w organizowaniu pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej na terenie szkół 

1 

Udział w Targach Edukacyjnych 4 

Współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Broninie w zakresie wczesnego 
wspomagania rozwoju 

1 

Przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz 
Gimnazjum nr 1 w Busku - Zdroju 

1 

Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Busku – Zdroju w ramach programu Profilaktyka a Ty, 
konsultacje społeczne dotyczące mapy zagrożeń bezpieczeństwa 

1 

Udział w festynie poświęconym rodzicielstwu zastępczemu pn. Nie ma jak rodzina 7 

Spotkania w szkołach podstawowych (Niziny, Tuczępy, Językowa Akademia Przedszkolaka)  
z rodzicami dzieci 6-letnich oraz nauczycielami 

1 

Udział dyrektora Poradni w posiedzeniu zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka na terenie 
PCPR, Przedszkola  Słoneczko oraz Szkoły Podstawowej w Słabkowicach  

1 

Udział w Białej Niedzieli dla Rodziny – zorganizowanej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju 1 

Współpraca z PCPR w Zespole Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 

Współpraca ze Świętokrzyskim Klubem Amazonki filia w Busku - Zdroju 1 

Razem 31 

OGÓŁEM 6 697 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Informacja o realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Buski  w roku szkolnym 2015/2016 

 

Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju  Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

 

Strona 59 

DDDZZZIIIAAAŁŁŁAAALLLNNNOOOŚŚŚĆĆĆ   DDDYYYDDDAAAKKKTTTYYYCCCZZZNNNAAA,,,   WWWYYYCCCHHHOOOWWWAAAWWWCCCZZZAAA   III   OOOPPPIIIEEEKKKUUUŃŃŃCCCZZZAAA   

SSSZZZKKKÓÓÓŁŁŁ   III   PPPLLLAAACCCÓÓÓWWWEEEKKK   PPPUUUBBBLLLIIICCCZZZNNNYYYCCCHHH 
 

 
W minionym roku szkolnym w szkołach i placówkach funkcjonowały także różnego rodzaju 

formy organizacyjne skupiające uczniów, w tym m.in.: samorządy uczniowskie, koła PCK, drużyny 
harcerskie, liczne koła przedmiotowe i koła zainteresowań. W roku szkolnym 2015/2016, w związku  
z realizacją licznych projektów edukacyjnych w ramach programu Erasmus+, uczniowie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju uczestniczyli w wyjazdach studyjnych, a uczniowie 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących odbywali praktyki zawodowe poza granicami 
kraju, tj. w Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii.  

 
 

Wykres 4. Liczba kół zainteresowań w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski  

 
Tabela 27. Działalność kół przedmiotowych, zainteresowań i organizacji szkolnych 
 

Szkoła / 
Placówka 

Nazwa koła / organizacji 
Uczestnicy 

(liczba) 
1 2 3 

I LO 

Historyczne 22 

Języka rosyjskiego 9 

Języka łacińskiego i kultury antycznej 12 

Matematyczne 19 

Języka angielskiego 10 

Języka polskiego 6 

Religijne - wolontariat 29 

Historii sztuki 7 

Zajęcia pozalekcyjne z matematyki 24 

Sportowe – piłka nożna 20 

Sportowe – piłka siatkowa  28 

Sportowe – piłka ręczna  12 

Sportowe – taniec towarzyski 36 

Teatralne Hades 12 

Sportowe – piłka koszykowa 12 

Razem 258 
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1 2 3 

ZSTI 

Koło matematyczne – praca z uczniem zdolnym 10 

Koło matematyczne – trening do matury 13 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki 16 

Koło języka niemieckiego – trening do matury 10 

Koło języka angielskiego – praca z uczniem zdolnym 15 

Trening do matury z języka polskiego 24 

Koło języka rosyjskiego 15 

Koło historyczne 15 

Koło gastronomiczne 12 

Zespół muzyczny 8 

Koszykówka dziewcząt i chłopców 20 

Tenis stołowy 8 

Piłka nożna chłopców 17 

Piłka siatkowa dziewcząt 18 

Koło PCK 47 

Razem 248 

ZSTiO 

Koło matematyczne 15 

Koło młodego budowlańca 10 

Koło młodego ratownika medycznego 5 

Koło polonistyczne 16 

Koło języka angielskiego  10 

Koło informatyczne 15 

Koło młodego przedsiębiorcy 17 

SKS - piłka koszykowa 6 

SKS - piłka ręczna dziewcząt i chłopców 7 

SKS – piłka siatkowa 20 

Zespół taneczny 10 

Zespół muzyczny 15 

Szkolny Klub Obsługi Konsumenta 8 

Szkolny Klub Turystyczno - Krajoznawczy 10 

PCK 15 

II Wydzielony Oddział Związku Strzeleckiego 8 

Razem 187 

SOSW 
B-Z 

Drużyna Harcerska 10 

Koło historyczne 3 

Koło biblioteczne – Koło Kulturalni 25 

Szkolny klub dyskusyjny Amator 8 

Koło fotograficzne KADR 6 

Redakcja Gazetki Szkolnej 8 

Klub 4H 12 

Szkolne Koło Wolontariuszy 10 

Szkolne Koło Kariery 8 

Razem 90 

ZSS 

Koło informatyczne 41 

Koło ekologiczne 17 

Klub Miłośników Poezji i Teatru  23 

Koło plastyczne 60 

Szkolny Klub Europejski 57 

Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku 214 

Koło muzyczne 66 

Koło historyczne 30 

Klub Młodych Odkrywców 60 

Koło techniczne 57 

Razem 625 
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1 2 3 

SOSW Br 

ZHP – XVI Szczep Drużyn Nieprzetartego Szlaku 18 

Kółko plastyczne Ze sztuką na TY  5 

Kółko taneczne 8 

Kółko muzyczne 8 

Kółko sportowe 7 

Koło rekreacyjno - sportowe 8 

Koło zainteresowań zawodowych - piekarstwo 4 

Koło zainteresowań zawodowych - mechanika 5 

Koło rękodzieła artystycznego 5 

Koło teatralne 10 

Koło redakcyjne 6 

Koło krawieckie 5 

Razem 89 

ZSP 1 

Zajęcia teatralno - filmowe Spotkanie z teatrem 23 

Grupa twórcza – koło zainteresowań z fotografii i plastyki 6 

Zajęcia muzyczne 12 

Program pracy indywidualnej z uczniami wymagającymi szczególnego 
wsparcia pedagoga oraz pracy opiekuńczej w klasach mający na celu ochro-
nę uczniów przed zagrożeniami 

5 

Kurs pierwszej pomocy i przygotowanie uczniów do turnieju wiedzy o bhp 24 

Centrum Kronikarskie Szkoły 4 

Koło Miłośników Literatury 10 

Radio BIT                                                                                                 8 

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego 5 

Zajęcia dodatkowe dla klasy II g 27 

W poszukiwaniu Boga - wielkie religie świata 6 

Historia i społeczeństwo 4 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z chemii 8 

Przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawo-
dowe T.11, T.12, T.15 

8 

Zasady zdrowego żywienia - dobre obyczaje 17 

Koło Liturgiczno - Biblijne 6 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas III LO 32 

Religia - Koło Liturgiczne 4 

Język angielski 12 

Spotkania z geografią 24 

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla uczniów biorących udział  
w projekcie Erasmus+ 

24 

Zajęcia dla uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną 57 

Szkolne Forum Ekonomiczne 11 

Zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów klasy II h do egzaminu zawo-
dowego z kwalifikacji T.11 

12 

Koło matematyczne (zajęcia dla uczniów zdolnych) 30 

Przygotowanie do egzaminów zawodowych, Ogólnopolskiego Konkursu 
Statystycznego i Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 

3 

Rachunkowość bez tajemnic 11 

Konsultacje - Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas drugich 27 

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego 6 

Zajęcia z języka niemieckiego dla zainteresowanych 8 

Zajęcia z języka francuskiego 5 

Kółko makijażu  i wizażu 16 

Zajęcia przygotowujące do matury na poziomie rozszerzonym z języka 
angielskiego 

10 

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas maturalnych III B LO  
i IV TG 

12 
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1 2 3 

ZSP1 

Rachunkowość komputerowa 13 

Zajęcia wyrównawcze dla klas pierwszych 12 

Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiego realizowane w ra-
mach określonych w art. 42 KN 

19 

Zajęcia dodatkowe z biologii dla maturzystów 14 

Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifi-
kacje zawodowe - kwalifikacja T.15 

37 

Zajęcia z j. niemieckiego dla uczniów przygotowujących się do matury oraz 
uczniów słabych z klas pierwszych 

10 

Dodatkowe zajęcia z języka rosyjskiego 17 

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla maturzystów 8 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z chemii 14 

Zajęcia z języka polskiego dla maturzystów- klasa III B 17 

Zajęcia przygotowujące uczniów do matury 2015/2016 11 

Zajęcia pozalekcyjne z gastronomii dla klasy ITG 27 

Szkolne Koło Historyczne 10 

Szkolne Koło Ekonomiczne 10 

Piłka siatkowa chłopców 16 

Piłka siatkowa dla uczennic uzdolnionych sportowo 32 

Elementy samoobrony 6 

Nauka i doskonalenie pływania 14 

Tenis stołowy dziewcząt i chłopców 6 

ZHP 14 

PCK 16 

TPD 7 

PTTK 50 

Razem 855 

OGÓŁEM 2 352 

 
 

Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju od wielu już lat ko-
rzystają z funduszy europejskich przeznaczonych na podnoszenie umiejętności uczniów. W ramach 
zajęć pozalekcyjnych realizowane były zajęcia z przedmiotów ogólnych, jaki i zawodowych.  
W związku z tym w Szkole miała miejsce wizyta ekipy programu Jak to działa prowadzonego przez 
Radka Brzózkę. Z udziałem uczniów Szkoły zostały pokazane zajęcia w pracowni montażu i eksplo-
atacja komputerów osobistych, w pracowni projektowania lokalnych sieci komputerowych oraz  
w pracowni montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Efektem wizyty był krótki 
program, który można było obejrzeć w  telewizji polskiej TVP1. 
  Również uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolono – Wychowawczego w Busku – Zdroju 
uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu Odkrywam siebie – grupowe zajęcia wspiera-
jące i rozwijające osoby niepełnosprawne, które były dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto uczniowie pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcą-
cego (funkcjonującego w Ośrodku) wzięli udział w cyklicznych warsztatach kulturoznawczo - 
teatralnych z języka niemieckiego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Informacja o realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Buski  w roku szkolnym 2015/2016 

 

Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju  Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

 

Strona 63 

POMOC STYPENDIALNA 
 

Uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Buski pobierają stypendia o charakterze motywa-
cyjnym i socjalnym.  

Stypendiów o charakterze motywacyjnym udzielają uczniom dyrektorzy powiatowych jed-
nostek oświatowych ze środków zabezpieczonych na ten cel w budżetach szkół. W roku szkolnym 
2015/2016 w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski przyznano łącznie 292 stypendia za wyniki 
w nauce 218 uczniom oraz 8 uczniom za osiągnięcia sportowe, w tym 6 uczniom Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Busku – Zdroju, którzy przywieźli z Mistrzostw Polski Juniorów dla 
Niepełnosprawnych w lekkoatletyce 4 medale złote, 4 srebrne oraz 2 brązowe.  

 

Tabela 28  
Formy pomocy materialnej dla uczniów w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Buski  

Forma pomocy  
Liczba udzielonych 

stypendiów lub innej 
pomocy materialnej 

Koszt finansowy 
udzielonej pomocy 

Liczba uczniów, 
którym udzielono 

pomocy 

stypendium Prezesa Rady Ministrów 8  8 

stypendium tzw. marszałkowskie 
(Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych Województwa Świętokrzyskiego) 

   

stypendium sportowe Starosty Buskiego 1* 4 200,00  

stypendium Starosty Buskiego 7 17 000,00 7 

stypendium za wyniki w nauce 292 48 092,00 218 

stypendium za osiągnięcia sportowe 8 1 300,00 8 

stypendium socjalne Starosty Buskiego tzw. 
dojazdowe 

   

dofinansowanie zakupu podręczników** 86 15 705,28 75 

Razem 402 86 297,28 316 

* stypendium sportowe Starosty Buskiego przyznano 1 uczniowi Gimnazjum w Stopnicy 
** dofinansowanie w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna oraz dotacji na podręczniki dla szkół podstawowych i gimnazjum 
 

W roku szkolnym 2015/2016 8 najlepszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski za 
szczególne wyniki w nauce otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

 
 
 
 
 

 
Stypendyści Prezesa Rady 
Ministrów z Powiatu 
Buskiego na rok szkolny 
2015/2016 
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Co roku jest przyznawane przez Zarząd Powiatu stypendium Starosty Buskiego uczniom, 
którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają wzorową ocenę zachowania oraz nie pobierają 
innego stypendium. Pierwszeństwo do pobierania tego stypendium mają osoby znajdujące się w trud-
nej sytuacji materialno – bytowej. W roku szkolnym 2015/2016 stypendium Starosty Buskiego w wyso-
kości 250 zł pobierało siedmiu uczniów: 
1) I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju -  1 uczeń, 
2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju – 1 uczeń, 
3) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju – 2 uczniów,  
4) Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju – 1 uczeń, 
5) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – 

Zdroju - 2 uczniów. 
 

Stypendiów o charakterze socjalnym udzielają uczniom gminy właściwe dla ich miejsca 
zamieszkania.  

Formą pomocy socjalnej jest również możliwość zwolnień z opłat za wyżywienie w internatach 
szkół ponadgimnazjalnych oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych (szczegóły 
obrazuje tabela nr 1).  

Uprawnieni uczniowie (tj. uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
uczęszczający do szkół podstawowych - z wyjątkiem klasy pierwszej – gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych) szkół prowadzonych przez Powiat Buski korzystają z pomocy w ramach programu 
Wyprawka szkolna na dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i kształcenia 
zawodowego oraz na zakup materiałów dydaktycznych. 

Natomiast Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Broninie oraz Gimnazjum w Busku – Zdroju 
otrzymały dotację z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 
uczniów klas pierwszych oraz klasy czwartej. Całkowita wartość tej dotacji wyniosła 4 314,08 zł. 

W Powiecie Buskim młodzi ludzie osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie sporto-
wym mogą otrzymywać stypendium sportowe Starosty Buskiego. W roku szkolnym 2015/2016 przyz-
nano stypendium sportowe jednemu zawodnikowi Uczniowskiego Klubu Sportowego Słoneczko, który 
uprawia lekkoatletykę. Za osiągnięcia w dziedzinie sportu lub kultury Zarząd Powiatu może również 
przyznawać nagrody Starosty Buskiego. W roku szkolnym 2015/2016 nagrodę w dziedzinie sportu 
przyznano 22 osobom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Wręczenie nagród Starosty Buskiego  
w dziedzinie sportu i kultury 
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PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMYYY   UUUNNNIIIJJJNNNEEE 

 

Powiat Buski oraz jednostki oświatowe korzystają ze środków zewnętrznych zarówno unijnych 
jak i rządowych przy realizacji przedsięwzięć edukacyjnych. W roku szkolnym 2015/2016 realizowano 
w: 
1) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku – Zdroju: 

a) projekt pn. Mutual Online and Open Skills, w ramach którego miała miejsce wymiana 
młodzieży szkolnej. Projekt ten o wartości 37 175 euro jest finansowany ze środków programu 
Uczenie się przez całe życie Erasmus+. Jego głównym celem jest stymulowanie zainteresowań 
uczniów w zakresie technologii informacyjnej oraz praca na wspólnej platformie e-
learingowej nad różnymi zagadnieniami z zakresu historii, biologii, fizyki. Partnerami 
buskich uczniów są uczniowie ze Szwecji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Finlandii, Wielkiej 

Brytanii. Projekt będzie realizowany do sierpnia 2017 r., 
b) projekt pn. Eurofuture Changing Places o wartości 59 814 euro, którego celem jest przede 

wszystkim rozwijanie umiejętności językowych młodzieży. Uczniowie z Włoch, Turcji, 

Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii poznają historię kulturę, zwyczaje i obyczaje panujące 
w krajach partnerskich poprzez uczestnictwo w wideokonferencjach i wizytach studyjnych 
oraz organizację dni państw partnerskich w szkołach. Realizacja projektu będzie trwała do 
września 2018 r.  

2) Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju: 
a) projekt pn. 4 Professions 4 Great Future o wartości 187 072 euro finansowany ze środków 

programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna. Uczniowie kształcący się w zawodach technik: 
budownictwa, architektury krajobrazu, hotelarstwa, geodeta oraz monter zabudowy i robót wykończe-
niowych w budownictwie będą realizować praktyki zagraniczne w Wielkiej Brytanii, Niem-

czech, Hiszpanii. Udział w projekcie daje uczniom możliwość podniesienia jakości praktycz-
nego kształcenia zawodowego. Łącznie w praktykach jest przewidziany udział 128 uczniów. 
Projekt będzie realizowany do czerwca 2017 r.,  

b) projekt Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach w ramach 
rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnie-
niu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach Bezpieczna + o wartości 
2 521,50 zł, z czego dotacja wyniosła 2 017,20 zł, a wkład własny 504,30 zł. Uzyskane wsparcie 
pozwoliło na zakup dla Szkoły defibrylatora AED oraz zorganizowanie szkoleń – wstępnych  
i utrwalających - z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla 300 uczniów, 

3) Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju projekt pn. Nowoczesna szkoła 
zawodowa – nowoczesny region. Projekt jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie w par-
tnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o., Gminą Kielce – 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Pry-
watnych Lewiatan oraz we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
w Kielcach. Jego głównym celem jest podniesienie kształcenia zawodowego w zakresie wpi-
sującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego i dostosowanie form  
i metod nauczania do wymagań rynku pracy. Uczestnikami projektu są m.in. uczniowie kształcą-
cy się w zawodzie technik informatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz 
nauczyciele przedmiotów zawodowych w Technikum nr 2. W Projekcie zakłada się realizację 
staży i praktyk zawodowych oraz  dodatkowe zajęcia z zakresu matematyki, informatyki, języka 
obcego zawodowego, przedsiębiorczości. Nauczyciele wezmą udział w wizytach studyjnych, 
kursach doskonalących i seminariach. Przewidywany jest też zakup sprzętu i wyposażenia o war-
tości ok. 50 tys. zł. Projekt będzie realizowany do 2018 r. 

4) Zespole Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowaw-
czym w Broninie projekt  - w ramach rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły 
podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze 
rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – Książki na-
szych marzeń -  o wartości 2 501,95 zł, przy czym dotacja wyniosła 2 000 zł, a wkład własny 501,95 
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zł. Jego głównym celem był zakup do bibliotek szkolnych książek, które cieszą się dużym zainte-
resowaniem ze strony dzieci, a które nie są podręcznikami oraz zorganizowanie na terenie szkoły 
wydarzeń promujących czytelnictwo. Łącznie do bibliotek zakupiono 116 egzemplarzy książek, 

5) I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespole Szkół Tech-
niczno – Informatycznych, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół 
Specjalnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Busku – Zdroju projekt w ra-
mach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3 o wartości 
68 100 zł, z czego dotacja wynosi 54 480 zł, a wkład własny 13 620 zł. Celem programu jest zakup 
do bibliotek szkolnych nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), które cieszą 
się zainteresowaniem uczniów i służą rozwijaniu kompetencji wynikających z podstawy kształce-
nia ogólnego. Zadanie zostanie zrealizowane do końca grudnia 2016 r. 

 
 

 
 
Uczestnicy  projektu  (Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 w Busku – Zdroju) podczas 
wykonywania zadania  
w ramach kursu MOSS - 
Mutual Online and Open 
Skills 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Uczestnicy  projektu  (Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – 
Zdroju) Mutual Online and Open 
Skills w Hiszpanii  
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Uczniowie ZSTiO (technik geodeta) na praktykach w Ubedzie 
(Hiszpania) – projekt 4 Professions 4 Great Future 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Broninie podczas 
wykonywania ilustracji do książek – Książki 
naszych marzeń 

 
 
 
 
W związku z przyjęciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014 – 2020  oraz ogłoszeniem konkursów z zakresu edukacji finansowanych ze środków 
unijnych szkoły złożyły wnioski o dofinansowanie niżej wymienionych projektów: 

1) Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w partnerstwie ze sp. z o.o CERTES zgłosiły projekt 
pn. Dobry start o wartości 993 708 zł, z czego planowany wkład własny wynosi 27 000 zł. Dla 
270 uczniów planowane jest zorganizowanie kursów baristy, prawa jazdy kat. B, wózków wi-
dłowych, spawania MIG/MAG/TIG, umiejętności interpersonalnych, a dla 84 staże w zakła-
dach pracy. Planowany jest zakup wyposażenia pracowni zawodowych. Realizacja projektu 
jest przewidziana do września 2018 r., 

2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Busku – Zdroju w partnerstwie z sp. z o.o. 
Grupa Tergo zgłosił projekt pn.: 
a) Inwestycja w przyszłość o wartości 431 318 zł, w tym planowany wkład własny to ok. 87 000 

zł. Planuje się objąć wsparciem uczniów Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej  
i Szkoły Policealnej oraz nauczycieli kształcenia zawodowego - łącznie 58 osób. Dla 
uczniów planuje się zorganizować m.in.: dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 
z zakresu matematyki, języka angielskiego, elektrotechniki, mechaniki, natomiast dla 
nauczycieli kursy projektowania CAM/CAD czy instalacji elektrycznych w programie 
CAD. Zakończenie wszystkich działań jest przewidziane na wrzesień 2018 r., 

b) Droga do sukcesu o wartości 593 130,99 zł, z czego planowany wkład własny to ok. 60 000 zł. 
Projekt ma być skierowany do uczniów Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego i Techni-
kum. Planowane jest objęcie wsparciem 50 uczniów, którzy mogą uczestniczyć m.in.:  
w zajęciach psychologiczno – pedagogiczne czy dydaktyczno – wyrównawcze z matematy-
ki, j. polskiego i obcego, a także 19 nauczycieli, którzy będą podnosić swoje kompetencje 
informatyczne oraz posługiwania się językiem obcym. Planowane jest utworzenie Szkol-
nego Punkt Informacji i Kariery. Wszystkie działania mają potrwać do czerwca 2018 r. 

3) I Liceum Ogólnokształcące w Busku – Zdroju zgłosiło projekt pn. Przygotowanie młodzieży do 
planowania dalszej ścieżki edukacyjnej w kierunkach matematyczno – przyrodniczych o wartości 
323 576,75 zł, w tym wkład niepieniężny 26 120 zł. Głównym celem projektu jest wsparcie 
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uczniów w przygotowaniach do egzaminu maturalnego oraz świadomego wyboru dalszej 
ścieżki edukacyjnej zgodnie z predyspozycjami poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych  
z uwzględnieniem technik efektywnego uczenia. Dla uczniów planuje się zorganizować 
dodatkowe zajęcie z matematyki, fizyki, informatyki, biologii. Przewiduje się doposażenie pra-
cowni szkolnych oraz utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery. Realizacja zaplano-
wanych działań zakończy się we wrześniu 2018 r. 

4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zgłosił projekt pn. Education and sustainability for the 
young o wartości 38  820 euro. Projekt będzie finansowany w całości ze środków programu 
Erasmus+ i będzie realizowany w okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r. Ucznio-
wie, jako uczestnicy projektu, będą odbywać praktyki w obiektach gastronomicznych i hotelar-
skich, a nauczyciele będą uczestniczyć w praktykach pn. Job shadowing w: Turcji, Francji, Wło-
szech, Bułgarii i Grecji. 

 

Ponadto w roku szkolnym 2015/2016 realizowano projekty dofinansowane ze środków zew-
nętrznych, które miały na celu poprawę warunków nauki i pracy w: 
1) Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju - projekt pn. Zaprojektowanie, 

dostawa i montaż instalacji modelowych odnawialnych źródeł energii przy Zespole Szkół Techniczno 
Informatycznych w Busku - Zdroju ul. Mickiewicza 23 w ramach inwestycji Instalacja systemów energii 
odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego  
i pińczowskiego realizowany w partnerstwie gmin z terenów Powiatów Buskiego, Pińczowskiego  
i Jędrzejowskiego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Dzięki realizacji 
projektu, o wartości 58 tys. zł, przed budynkiem szkoły przy ul. Mickiewicza zamontowana zos-
tanie turbina wiatrowa, panele fotowoltaiczne oraz panele słoneczne w celach edukacyjnych i pro-
mocyjnych projektu. Dyrektor ZSTI opracował program funkcjonalno - użytkowy instalacji mo-
delowej, która zostanie uruchomiona do listopada 2016 r. Wysokość dofinansowania inwestycji to 
85 % kosztów kwalifikowanych, 
2) I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju - projekt pn. Przebudowa boisk wielofunkcyjnych 
przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku - Zdroju wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej i przebudową 
ciągów pieszych o wartości 1 119 000 zł. W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej 
Dyrektor LO opracował program funkcjonalno - użytkowy przebudowy boiska do piłki ręcznej 
oraz wielofunkcyjnego. Przy Szkole zostanie wykonana bieżnia okólna wraz z przedłużonym 
odcinkiem do skoku w dal. Nowym elementem będzie siłownia zewnętrzna z zestawami urzą-
dzeń trenażowych ogólnodostępnych. Przebudowie zostaną poddane też ciągi piesze na chodniki 
z kostki betonowej wraz z remontem wejścia do szkoły i fosy przy budynku głównym. Inwestycja 
jest w trakcie realizacji. Planowany termin oddania do eksploatacji to listopad 2016 r. Do realizacji 
projektu pozyskano dofinansowanie w ramach środków PFRON w dyspozycji Marszałka Woje-
wództwa Świętokrzyskiego oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu  
i Turystyki.  
 
W kolejnych latach szkolnych planowane są następne inwestycje mające na celu poprawę infra-

struktury szkolnej, m.in. rozbudowa warsztatów szkolnych ZSTI w Busku - Zdroju o budynek dydak-
tyczny kształcenia zawodowego oraz modernizacja warsztatów szkolnych, a także rozbudowa infra-
struktury sportowej przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku – Zdroju.  
W ramach dokumentacji projektowej został opracowany program funkcjonalno – użytkowy. Zakłada 
on budowę trzykondygnacyjnego budynku dydaktycznego kształcenia zawodowego dla 300 uczniów 
- połączonego funkcjonalnie z budynkiem istniejących warsztatów szkolnych oraz salą sportową 
PMOS. Ponadto jest planowana rozbudowa PMOS o pomieszczenia siłowni, budowę boiska wielo-
funkcyjnego z wydzielonymi polami do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenis ziemny oraz remont sali 
sportowej w budynku Ośrodka. Program zakłada również  remont oraz wyposażenie pomieszczeń 
warsztatów szkolnych. Projekt będzie realizowany w ramach planowanego wniosku o dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Przewidywany poziom 
dofinansowania od 50 do 85% kosztów kwalifikowanych. W budżecie Powiatu Buskiego zabez-
pieczono na ten cel 1 800 000 zł. 
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PPPOOOLLLIIITTTYYYKKKAAA   KKKAAADDDRRROOOWWWAAA   
 

ZATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH 
 

We wszystkich jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski w minionym roku 
szkolnym zatrudnionych było ogółem 415 nauczycieli na 356,67 etatu. W ciągu ostatnich dwóch lat 
szkolnych liczba nauczycieli spadła o 10 osób, a liczba etatów spadła o 11,93.  

Spośród wszystkich nauczycieli zatrudnionych w minionym roku szkolnym  294 osoby były 
zatrudnione na pełnych etatach, natomiast nauczycieli niepełnozatrudnionych było 121. W ciągu 
ostatnich dwóch lat szkolnych nastąpił wzrost liczby nauczycieli pełnozatrudnionych o 10. Natomiast 
znacznie spadła liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych, bo aż o 20. 

Obsługę administracyjno – gospodarczą w szkołach wykonywało 154 pracowników (tj. o 14 
mniej niż w roku poprzednim), w tym 20 niepełnozatrudnionych (tj. o 5 mniej niż w poprzednim roku 
szkolnym). 
 

Tabela 29. Dane dotyczące zatrudnienia pracowników pedagogicznych 

Szkoła / Placówka 

Nauczyciele 

pełnozatrudnieni 

niepełnozatrudnieni 

w osobach  w etatach 

I LO 
Szkoła 40 12 5,61 

Internat 2 1 0,33 

ZSP 1 
Zespół 36 19 9,93 

Internat 1 3 1,75 

ZSTI 

Zespół 34 8 4,22 

Internat 3   

Warsztaty 7   

ZSTiO 
Zespół 27 15 11,03 

Internat 1 2 1,74 

ZSP St. Zespół 1 2 0,44 

SOSW B-Z 
Szkoła 30 9 4,44 

Ośrodek 28 1 0,33 

SOSW Br 
Szkoła 47 5 4,33 

Ośrodek 18 3 0,99 

ZSS 
Szkoła 3 14 8,11 

Internat (zespół pozalekcyjny) 4 5 4,42 

PPP  10 1 0,5 

PMOS  1 9 2 

PODIDN  1 12 2,5 

Razem 
Szkoła / Zespół / Placówka 230 106 53,11 

Internat / Ośrodek 57 15  9,56 

Warsztaty 7   

OGÓŁEM* 294 121 62,67 

* - w liczbie tej wykazano osoby zatrudnione zarówno w szkole, jak i w internacie 
 

Tabela 30. Dane dotyczące zatrudnienia pracowników niepedagogicznych 
 

Kategoria pracowników niepedagogicznych 

Pracownicy  

pełnozatrudnieni 
niepełnozatrudnieni 

w osobach w etatach 

Pracownicy ekonomiczno - administracyjni  48+1* 11 6,34 

Pracownicy kuchni i stołówki 19   

Pozostali pracownicy obsługi 62** 9 6,52 

Pracownicy zatrudnieni jako pomoc nauczyciela 5   

Razem 134+1* 20 12,86 

* pracownik zatrudniony na zastępstwo za osobę pozostającą na długotrwałym zwolnieniu 
** pracownicy obsługi zatrudnieni są na stanowisku łączonym: sprzątaczki w wymiarze 5/8 i pomocy nauczyciela 3/8 
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AWANS ZAWODOWY I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI 
 

Spośród pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzo-
nych przez Powiat Buski w minionym roku szkolnym najliczniejszą grupę stanowili nauczyciele 
dyplomowani (prawie 65%), a najmniej liczną stażyści (ok. 1,2% ogółu nauczycieli). 

Pracownik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Busku – 
Zdroju – zgodnie z art. 9g ust. 4 Karty Nauczyciela – uczestniczył jako obserwator w posiedzeniu 
komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego 
zatrudnionego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju, który pomyślnie prze-
szedł procedurę kwalifikacyjną, uzyskując tym samym stopień nauczyciela kontraktowego. Do końca 
sierpnia 2016 r. zostały przeprowadzone procedury egzaminacyjne 5 nauczycieli kontraktowych za-
trudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych. Powołane przez Zarząd Powiatu komisje 
egzaminacyjne przeprowadziły stosowne postępowania. Wszyscy nauczyciele zdali egzamin przed 
Komisją Egzaminacyjną d/s Awansu Zawodowego Nauczycieli przy Starostwie Powiatowym  
w Busku – Zdroju i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. 

W minionym roku szkolnym 10 nauczycieli przeszło pomyślnie procedury uzyskania stopnia 
awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ślubowanie nauczycieli mianowanych 
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Tabela 31. Nauczyciele w/g posiadanych stopni awansu zawodowego 

Szkoła/ Placówka 

Liczba nauczycieli 

stażystów kontraktowych mianowanych dyplomowanych 

w osobach w etatach w osobach w etatach w osobach w etatach w osobach w etatach 

I LO    5 3,44 9 8,33 40 36,17 

ZSP 1 1 0,54 11 9,28 9 8,03 38 30,83 

ZSTI   2 1,56 13 12,33 37 34,33 

ZSTiO   4 3,71 4 3,88 34 30,42 

ZSP St.   1 0,11   2 1,33 

SOSW B-Z 2 1,33 7 7 17 16,5 42 37,94 

SOSW Br 2 1,67 19 18,05 33 32,94 19 17,66 

ZSS     3 1,9 23 17,63 

PMOS       10 3 

PODiDN     1 0,25 9 3,25 

PPP   2 2 1 1 8 7,5 

OGÓŁEM* 5 3,54 51 45,15 90 85,16 262 220,06 

* - w liczbie ogółem nie wykazano nauczycieli, którzy w tabeli nr 29 są wykazani dwa razy ze względu na realizowanie swoich zadań zarówno  
w szkole, jak i w internacie lub Ośrodku 

 

Ze względu na trudności w znalezieniu wykwalifikowanych nauczycieli przedmiotów za-
wodowych posiadających kwalifikacje pedagogiczne w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształ-
cących został zatrudniony za zgodą organu prowadzącego w wymiarze 0,76 etatu nauczyciel w za-
wodzie architekt krajobrazu. 

W budżecie Powiatu Buskiego – zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela – są wyodrębnione środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  
z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Nauczyciele chętnie korzystają z tych środków w celu podniesie-
nia swojej wiedzy merytorycznej i metodycznej, a także w celu uzupełnienia wykształcenia. W 2015 r. 
osiemnastu nauczycieli ukończyło studia podyplomowe, a dziesięciu kursy kwalifikacyjne. Obie 
formy doskonalenia nadają uprawnienia do prowadzenia dodatkowych zajęć. Ważnym elementem 
doskonalenia zawodowego nauczycieli są szkolenia rad pedagogicznych i wewnątrzszkolne doskona-
lenie nauczycieli (WDN). Z takich form doskonalenia korzysta najliczniejsza grupa nauczycieli. 
Łącznie w 2015 r. ze szkoleń skorzystało 963 osoby, a wydatkowano na ten cel ponad 65 tys. zł.  

 
 

Tabela 32. Doskonalenie zawodowe nauczycieli  (za ostatni rok kalendarzowy) 

Formy doskonalenia 
Liczba nauczycieli 
doskonalących się 

Wydatki poniesione na doskonalenie 

studia podyplomowe 18 18 240,00 

kurs kwalifikacyjny 10 150,00 

kurs doskonalący 25 2 928,00 

warsztaty 129 3 606,50             

konferencje metodyczne 65 6 188,10 

szkolenia rad pedagogicznych 285 10 347,00 

wdn 227  

seminarium 2 573,20 

szkolenie dla oświatowej kadry kierowniczej 18 6 190,84 

inne 184 17 100,62 

Razem 963 65 324,26* 

*- w tym 2 180 zł finansowane z rachunku dochodów własnych 
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BBBUUUDDDŻŻŻEEETTT   OOOŚŚŚWWWIIIAAATTTYYY   iii   DDDZZZIIIAAAŁŁŁAAANNNOOOŚŚŚĆĆĆ   FFFIIINNNAAANNNSSSOOOWWWOOO   ---   

GGGOOOSSSPPPOOODDDAAARRRCCCZZZAAA   
 

 
Zadania oświatowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego finansowane są  

z części oświatowej subwencji ogólnej. Innymi źródłami finansowania zadań w obszarze edukacji są 
dochody jednostek oświatowych oraz środki pozyskiwane przez Powiat Buski i podległe jednostki 
oświatowe z budżetu Unii Europejskiej (np. Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program 
Operacyjny), a także narodowych funduszy takich, jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. 

 
 
Tabela 33. Budżet w dziale oświata w latach 2015 i 2016  

 ROK 

 2016 (plan) 2015 

Wydatki bieżące szkół ogólnodostępnych 17 693 495,00 18 261 904,17 

Wydatki inwestycyjne szkół ogólnodostępnych  16 900,00 

Wydatki bieżące szkół specjalnych 14 265 310,00 14 785 115,22 

Wydatki inwestycyjne szkół specjalnych 40 000,00  

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych oświaty 2 234 550,00 2 410 539,31 

Wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych oświaty   

Wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych  1 029 311,00 936 034,00 

Środki UE 771 791,00 209 227,47 

Łącznie wydatki na zadania oświatowe 36 034 457 36 619 720,17 

 
W 2015 r. dyrektorzy szkół i placówek pozyskali środki pozabudżetowe m.in.: z dotacji, 

wynajmu pomieszczeń, wpłat za zakwaterowanie w internacie, wpłat na fundusze rad rodziców  
w łącznej kwocie 2 101 287,55 zł (w tym: środki rad rodziców – 117 429,23 zł, dotacje – 237 214,30 zł). 

 
Tabela 34. Pozabudżetowe dochody szkół i placówek oświatowych 
 

Szkoła / Placówka 
Wysokość 
dochodu 

ogółem w zł 

W tym środki  
Rady 

Rodziców 
Dotacje 

I LO 321 963,09 23 560,91  

ZSP 1 288 355,93 52 010,00 68 327,10 

ZSTI 557 551,27 15 773,42  

ZSTiO 263 669,30 19 232,00 157 887,20 

SOS-W BZ 189 158,66 6 852,90  

SOS-W Br 111 408,32  1 000,00 

PMOS 36 688,00  10 000,00 

PODIDN 332 492,98   

R a z e m 2 101 287,55 117 429,23 237 214,30 
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W 2015 r. dyrektorzy szkół i placówek wzbogacili bazę metodyczno – dydaktyczną o kolejne 
pomoce dydaktyczne o wartości łącznej 347 600,14 zł (w tym: 240,50 zł ze środków rad rodziców  
i 178 151,66 zł z innych źródeł finansowania) oraz sprzęt szkolny i biurowy o wartości 317 903,77 zł  
(w tym: 17 884,80 zł ze środków rad rodziców i 75 544,19 zł z innych źródeł finansowania). 

 
Tabela 35. Zakup sprzętu szkolnego, biurowego i pomocy dydaktycznych 

 

Szkoła / 
Placówka 

Rodzaj zakupionych sprzętów Kwota w zł. Ogółem 

I LO 
zakup sprzętów szkolnych i biurowych 29 877,28 

38 316,13 
zakup pomocy dydaktycznych  8 438,85 

ZSP 1 

zakup  sprzętów szkolnych i  biurowych, w tym: 
środki Rady Rodziców 

41 397,06 
11 469,00 61 535,91 

zakup pomocy dydaktycznych 20 138,85 

ZSTI 

zakup  sprzętów szkolnych i  biurowych, w tym: 
inne źródła finansowania*, 

środki Rady Rodziców 

180 861,22 
59 109,65 
5 720,80 

336 880,88 
zakup pomocy dydaktycznych, w tym: 

inne źródła finansowania*, 
środki Rady Rodziców 

156 019,66 
81 517,41 

240,50 

ZSTiO 

zakup sprzętów szkolnych i biurowych, w tym: 
środki Rady Rodziców 

1 832,80 
695,00 

112 225,30 
zakup pomocy dydaktycznych, w tym: 

inne źródła finansowania* 
110 392,50 
86 340,48 

SOS-W B-Z 

zakup sprzętów szkolnych  i  biurowych, w tym: 
inne źródła finansowania* 

12 496,24 
7 913,64 

36 304,01 
zakup pomocy dydaktycznych, w tym: 

inne źródła finansowania* 
23 807,77 
9 293,77 

SOS-W Br 
zakup sprzętów szkolnych i biurowych 32 816,53 

53 689,54 zakup pomocy dydaktycznych, w tym: 
inne źródła finansowania* 

20 873,01 
1 000,00 

ZSS zakup sprzętów szkolnych i biurowych 5 611,61 5 611,61 

PPP 
zakup sprzętów biurowych 4 490,13 

5 033,64 
zakup pomocy dydaktycznych 543,51 

PMOS zakup pomocy dydaktycznych 7 385,99 7 385,99 

PODiDN 
zakup wyposażenia, w tym: 
inne źródła finansowania* 

8 520,90 
8 520,90 

8 520,90 

R a z e m 

zakup sprzętów szkolnych i biurowych, w tym: 
środki Rady Rodziców 

inne źródła finansowania* 

317 903,77 
17 884,80 
75 544,19 

665 503,91 
zakup pomocy dydaktycznych, w tym: 

środki Rady Rodziców 
inne źródła finansowania* 

347 600,14 
240,50 

178 151,66 

* - inne źródła finansowania: środki unijne, darowizny, dotacje, rachunek dochodów własnych 
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W celu prawidłowego utrzymania, zabezpieczenia i konserwacji bazy lokalowej powiatowe 
jednostki oświatowe przeprowadziły w 2015 r. prace remontowo – modernizacyjne na łączną sumę 
302 604,29 zł, w tym ze środków pozabudżetowych 51 494,32 zł, przy czym niektóre prace zostały 
wykonane przez pracowników jednostek. 
  

Tabela 36. Wykonane remonty i modernizacje 

 

Szkoła / 
Placówka 

Miejsce 
wyko- 
nania 
prac 

Rodzaj prac 
Koszt  
w zł 

Środki 
budżetowe 

Środki 
poza-

budżetowe* 

1 2 3 4 5 6 

I LO 
szkoła malowanie części dachu na starym budynku  27 468,00 27 468,00  

Razem 27 468,00 27 468,00  

ZSTI 

szkoła 

renowacja instalacji c.o. zasilającej salę gimnastyczną 16 300,00 16 300,00  

remont instalacji elektrycznej (wymiana pionów) 24 753,02 24 753,02  

remont i malowanie klatek schodowych 11 317,14 11 317,14  

remont i malowanie korytarzy (I i II piętro) 23 388,98  23 388,98 

warsztaty 
remont stanowiska obsługi technicznej 11 014,84 11 014,84  

wymiana posadzki 11 926,94  11 926,94 

internat 

remont kominów 10 142,80 10 142,80  

wymiana drzwi wejściowych w pokojach  6 433,97 6 433,97  

wymiana pieca c.o. 39 999,99 39 999,99  

Razem 155 277,68 119 961,76 35 315,92 

ZSP 1 

sz
k

o
ła

 

remont klatki schodowej 6 750,00 6 750,00  

remont sali nr 14 7 841,25 7 841,25  

remont korytarza na I piętrze 9 425,36 9 425,36  

remont ogrodzenia boiska 3 500,00 3 500,00  

wymiana krat zabezpieczających okna  2 190,00 2 190,00  

internat 

remont łazienki 1 800,00 1 800,00  
wykonanie instalacji wod.–kan. pod piec konwekcyjny 3 580,00 3 580,00  

czyszczenie krzeseł 3 008,58 3 008,58  

Razem 38 095,19 38 095,19  

SOSW 
 BZ 

malowanie pomieszczeń 14 250,00 14 250,00  

Razem 14 250,00 14 250,00  

ZSTiO 
szkoła 

malowanie olejne i emulsyjne ścian i sufitów 353,00  353,00 

malowanie metalowej konstrukcji piłkołapów. 
Zabezpieczenie słupków ogrodzeniowych 

522,00 305,00 217,00 

Razem 875,00 305,00 570,00 

PODiDN 
remont 3 pokoi gościnnych wraz z łazienkami 40 259,40 24 651,00 15 608,40 

Razem 40 259,40 24 651,00 15 608,40 

PPP 
remont gabinetów 6 643,33 6 643,33  

Razem 6 643,33 6 643,33  

SOSW Br 

remont sal, korytarzy, sekretariatu, łazienek, harcówki, ja-

dalni i świetlicy, adaptacja pomieszczeń po byłym mieszka-

niu socjalnym 

19 365,56 19 365,56  

remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów 370,13 370,13  

Razem 19 735,69 19 735,69  

Ogółem 302 604,29 251 109,97 51 494,32 

* środki pozabudżetowe z Rady Rodziców, wydzielonego rachunku dochodów własnych 
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  Na kolejny rok budżetowy szkoły i placówki zaplanowały dalsze remonty i modernizacje na 
łączną kwotę 335 000,00 zł, w tym ze środków budżetowych 315 000,00 zł.  

 

Tabela 37. Planowane remonty i modernizacje  

Szkoła / 
Placówka 

Miejsce 
wyko-
nania 
prac 

Rodzaj prac 
Koszt 
w zł 

Środki 
budżetowe 

Środki 
pozabudże-

towe* 

ZSP 1 
szkoła remont trzech łazienek  50 000,00 50 000,00  

Razem 50 000,00 50 000,00  

ZSTI 

internat 

remont pieca c.o. 4 000,00 4 000,00  

remont dwóch pionów kanalizacji 15 000,00 15 000,00  

szkoła 
remont pomieszczenia łączącego szkołę z salą 
gimnastyczną oraz remont instalacji elektrycznej 
na parterze 

52 000,00 32 000,00 20 000,00 

Razem 71 000,00 51 000,00 20 000,00 
1 2 3 4 5 

ZSTiO u
l.

 B
o

h
. 

W
-w

y
 

1
20

 

podłączenie wentylacji grawitacyjnej w sali A4, A5 
i A14 

30 000,00 30 000,00  

odnowienie ścian i sufitu w pracowni A12 i C7 10 000,00 10 000,00  

Razem 40 000,00 40 000,00  

SOSW Br 
bieżące prace remontowe i malarskie 4 000,00 4 000,00  

Razem 4 000,00 4 000,00  

SOSW 
 BZ 

malowanie sal mieszkalnych w internacie 5 000,00 5 000,00  

remont podłóg w internacie 40 000,00 40 000,00  

zakup i montaż dźwigu basenowego dla niepełnospraw-
nych 

40 000,00 40 000,00  

modernizacja pracowni komputerowej 55 000,00 55 000,00  

Razem 140 000,00 140 000,00  

PODiDN 
remont 2 pokoi gościnnych wraz z łazienkami 30 000,00 30 000,00  

Razem 30 000,00 30 000,00  

Ogółem 335 000,00 315 000,00 20 000,00 

*- wydzielony rachunek dochodów własnych 
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NADZÓR ADMINISTRACYJNY 

 

 

KONTROLA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK  
 

 

Pracownicy Wydziału Edukacji, zgodnie z przyjętymi Planami kontroli na lata 2015 i 2016, prze-
prowadzili w roku szkolnym 2015/2016 łącznie 44 bezpośrednie kontrole, którym poddano szkoły 
prowadzone oraz dotowane przez Powiat Buski, a także organizacje pożytku publicznego i podmioty, 
którym udzielono dotacji na renowację zabytków. Istotne zagadnienia dla funkcjonowania szkół i pla-
cówek, a także ze względu prawidłowości naliczania subwencji oświatowej są kontrolowane każdego 
roku. Działaniami kontrolnymi objęto następujące obszary: 
a) przygotowanie podległych jednostek oświatowych do nowego roku szkolnego, 
b)  stan bazy jednostek: pomieszczeń, sprzętów i urządzeń pod względem zachowania wymogów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 
c) organizacja zajęć rewalidacyjnych, 
d) organizacja pracy szkoły i placówki w związku z oceną pracy dyrektora, 
e) prawidłowość wypłacania nagród dyrektora i Starosty Buskiego, 
f) wykorzystanie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, 
g)  zgodność tygodniowego planu zajęć z arkuszem organizacji jednostki,  
h) zgodność danych podawanych w Systemie Informacji Oświatowej w części dotyczącej danych  

o nauczycielach i uczniach, 
i) wykorzystanie dotacji w szkołach niepublicznych, 
j) prawidłowość wykorzystania dotacji na renowację zabytków, 
k) prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i tu-

rystyki. 
 

Cała działalność publicznych jednostek oświatowych była również poddana kontrolom pośred-
nim związanym z wypłacaniem wynagrodzeń nauczycielom oraz kontrolom doraźnym związanym  
z bieżącą działalnością jednostek.   

 
   

Tabela 38. Kontrole realizowane w roku szkolnym 2015/2016 
 

 
 

Lp. Szkoła / placówka Zakres kontroli 
Termin 
kontroli 

Kontrolujący Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Busku - Zdroju  

organizacyjne przygotowanie do roku 
szkolnego 2015/16 stan bazy jednostki, 

warunki BHP 

15 września 
2015 

Inspektor EK 
Inspektor ds. BHP 
Inspektor ds. ppoż 

bez zaleceń 

2.  

Powiatowy Ośrodek 
Doradztwa i Dosko-
nalenia Nauczycieli  
w Busku – Zdroju 

15 września 
2015 

bez zaleceń 

3.  
I Liceum Ogólnokształ-
cące w Busku – Zdroju 

15 września 
2015 

bez zaleceń 

4.  
Zespół Szkół Specjalnych 

w Busku – Zdroju  
16 września 

2015 
bez zaleceń 

5.  
Specjalny Ośrodek 

Szkolno – Wychowawczy  
w Busku - Zdroju 

16 września 
2015 

bez zaleceń 

6.  
Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna 
w Busku – Zdroju 

16 września 
2015 

bez zaleceń 

7.  
Zespół Szkół Techniczno - 
Informatycznych w Busku 

- Zdroju 

17 września 
2015 

bez zaleceń 
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1 2 3 4 5 6 

8.  
Powiatowy Międzyszkol-

ny Ośrodek Sportowy  
w Busku – Zdroju 

organizacyjne przygotowanie do roku 
szkolnego 2015/16 stan bazy jednostki, 

warunki BHP 

17 września 
2015 

Inspektor EK 
Inspektor ds. BHP 
Inspektor ds. ppoż 

bez zaleceń 

9.  
Specjalny Ośrodek 

Szkolno – Wychowawczy  
w Broninie 

18 września 
2015 

10.  
Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Stopnicy 

18 września 
2015 

11.  
Zespół Szkół Technicz-

nych i Ogólnokształcących 
w Busku – Zdroju  

18 września 
2015 

12.  
Stowarzyszenie na Rzecz 

Potrzebujących  
Wielki Grosz 

kontrola wykorzystania dotacji 
udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego 
na realizację zadań z zakresu kultury - VI 

Sobótkowe Spotkanie Integracyjne nad Zalewem 
Zborów – Solec- Zdrój 2015 

18 września 
2015 

Inspektor EK 
Inspektor FN 

bez zaleceń 

13.  
Stowarzyszenie Rodzina 

Wspólna Troska 

k
o

n
tr

o
la

 w
y

k
o

rz
y

st
a

n
ia

 

d
o
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y
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u
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ż
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o
w
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u
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a

 

re
a

li
za
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ę 

z
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 p

u
b

li
cz

-

n
y

ch
 z

 z
a

k
re

su
 k

u
lt

u
ry

 

fi
z

y
cz

n
ej

 

II Bieg Rodzinny  
Zielony Kilometr 

21 września 
2015 

wydano 
zalecenia 

14.  
Polskie Towarzystwo 

Turystyczno -
Krajoznawcze 

Rajd Nadnidziański, Rajd 
Nocny 

22 września 
2015 

bez zaleceń 

15.  
Stowarzyszenie Daj 

Dziecku Nadzieję 

kontrola wykorzystania dotacji 
udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego 

na realizację zadań z zakresu kultury - 
Postaw na rodzinę 

9 
października 

2016 
bez zaleceń 

16.  
Zespół Szkół Technicz-

nych i Ogólnokształcących 
w Busku - Zdroju 

kontrola związana z realizacją obowiązków 
dyrektora jednostki oświatowej (dotyczy 

oceny pracy) 

22 - 30 
października 

2015 

Naczelnik EK 
Inspektor EK 

wydano 
zalecenia 

17.  
Zespół Szkół Specjalnych 

w Busku – Zdroju 

prawidłowość realizacji zadań 
wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji oświatowej  
w zakresie podawania danych  

o nauczycielach oraz o liczbie uczniów  
w Szkole Podstawowej 3  - 5 

listopada 
2015 

Inspektorzy EK 

wydano 
zalecenia prawidłowość wypłacania nagród 

dyrektora i Starosty 

prawidłowość realizacji zadań z zakresu 
organizacji indywidualnych i grupowych 

zajęć rewalidacyjno - wychowawczych 

18.  
Specjalny Ośrodek 

Szkolno – Wychowawczy  
w Broninie 

prawidłowość dysponowania środkami 
finansowymi przeznaczonymi na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli 

17-20 
listopada 

2015 

wydano 
zalecenia 

prawidłowość wypłacania nagród 
dyrektora i Starosty 

kontrola w zakresie spełniania obowiązku 
meldowania wychowanków internatów  

i specjalnych ośrodków szkolno – 
wychowawczych zgodnie z przepisami 

ustaw: z dnia 10 kwietnia 1974 r.  
o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz 

z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji 
ludności – rok szkolny 2014/2015 
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1 2 3 4 5 6 

19.  
Powiatowy Międzyszkol-

ny Ośrodek Sportowy  
w Busku – Zdroju 

zgodność tygodniowego planu zajęć  
z arkuszem organizacji jednostki 

9 grudnia 
2015 

Inspektorzy EK bez zaleceń 

20.  
Stowarzyszenie 

Gospodarna Gmina 
 Busko - Zdrój 

kontrola wykorzystania dotacji 
udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego 

na realizację zadań z zakresu kultury 
fizycznej i turystyki  

- Maraton Kolarski Szosami Ponidzia 

10 grudnia 
2015 

Inspektor EK 
Inspektor FN 

bez zaleceń 

21.  

Powiatowy Ośrodek 
Doradztwa i Dosko-
nalenia Nauczycieli  
w Busku – Zdroju 

zgodność tygodniowego planu zajęć  
z arkuszem organizacji jednostki 

11 grudnia 
2015 

Inspektorzy EK bez zaleceń 

22.  Stowarzyszenie VOCE 

kontrola wykorzystania dotacji 
udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego 

na realizację zadań z zakresu kultury - 
Świętokrzyskie Warsztaty Wokalistyki  

i Plastyki Ruchu 

11 grudnia 
2015 

Inspektor EK 
Inspektor FN 

bez zaleceń 

23.  
Stowarzyszenie Przyjaciół 

DPS  w Gnojnie 

kontrola wykorzystania dotacji 
udzielonych z budżetu Powiatu Buskiego 

na realizację zadań z zakresu kultury – XIII 
Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób 
Niepełnosprawnych – Chmielnik 2015 

oraz z zakresu kultury fizycznej i turystyki 
– XXII Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej 
Osób Niepełnosprawnych – Gnojno 2015 

16 grudnia 
2015 

Inspektor EK 
Inspektor FN 

bez zaleceń 

24.  
Centrum Edukacji SIGMA 

SP. Z O.O.  
w Tarnowie 

kontrola liczby uczniów w szkołach 
niepublicznych dotowanych przez Powiat 

Buski 

15 – 16 
grudnia 2015 

Inspektorzy EK 
wydano 
zalecenia 

prawidłowość realizacji zadań 
wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji oświatowej  
w zakresie podawania danych  

o słuchaczach (stan na wrzesień 2015 r.) 

25.  
Powiatowy Międzyszkol-

ny Ośrodek Sportowy  
w Busku – Zdroju 

prawidłowość realizacji zadań 
wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji oświatowej  
w zakresie podawania danych  

o nauczycielach 

12 stycznia 
2016 

Inspektorzy EK bez zaleceń 

26.  
Specjalny Ośrodek 

Szkolno – Wychowawczy 
w Busku - Zdroju 

realizacja obowiązków dyrektora jednostki 
oświatowej (ocena pracy dyrektora) 

11 – 18 lutego 
2016 

Naczelnik EK 
Inspektorzy EK 

wydano 
zalecenia 

prawidłowość realizacji zadań 
wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji oświatowej  
w zakresie podawania danych o uczniach  

i wychowankach Ośrodka 

27.  
Buski Klub Kung-Fu 

Yantai 

kontrola wykorzystania dotacji udzielo-
nych z budżetu Powiatu Buskiego na 

realizację zadań z zakresu kultury fizycznej 
i turystyki: Tradycyjne Wushu – drogą życia 

18 lutego 
2016 

Inspektor EK 
Inspektor FN 

bez zaleceń 

28.  
BMUKS RING  

w Busku – Zdroju 
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Organizacja 
przygotowania  

i uczestnictwa w re-
gionalnych i ponad-

regionalnych imprezach 
sportowych – BOKS 

19 lutego 
2016 

 

Inspektor EK 
Inspektor FN 

bez zaleceń 

29.  
Stowarzyszenie 

 Daj Dziecku Nadzieję 

Sport nic nie kosztuje, 
 a kto go uprawia wiele 

zyskuje - edycja III 

26 lutego 
2016 
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30.  

Poradnia 
Psychologiczno – 

Pedagogiczna 
w Busku – Zdroju 

realizacja obowiązków dyrektora jednostki 
oświatowej (ocena pracy dyrektora) 

29 lutego – 4 
marca 2016 

Naczelnik EK 
Inspektorzy EK 

bez zaleceń 

prawidłowość wypłacania nagród 
dyrektora i Starosty Buskiego 

prawidłowość realizacji zadań wynikają-
cych z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o systemie informacji oświatowej w zakresie 

podawania danych o nauczycielach 

31.  
I Liceum 

Ogólnokształcące  
w Busku - Zdroju 

prawidłowość realizacji zadań 
wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji oświatowej  
w zakresie podawania danych  

o nauczycielach 
3 marca 2016 Inspektorzy EK bez zaleceń 

prawidłowość wypłacania nagród 
dyrektora i Starosty Buskiego 

32.  
Parafia Rzymskokatolicka 

 w Szczaworyżu 
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: prace konserwatorskie przy 

ołtarzu bocznym przytęczowym 

4 marca 2016 Inspektorzy EK bez zaleceń 

33.  
Parafia Rzymskokatolicka 

 w Busku - Zdroju 

konserwację techniczną i este-
tyczną późnorenesansowej 
ambony w kościele pw. Św. 

Stanisława w Chotelku 
Zielonym 

34.  
Parafia Rzymskokatolicka 

 w Szańcu 

prace konserwatorskie wybra-
nych elementów (2 rzeźby: Św. 

Stanisława, Św. Wojciecha)  
z ołtarza głównego 

35.  
Związek Harcerstwa 

Polskiego 

kontrola wykorzystania dotacji udzielonej  
z budżetu Powiatu Buskiego na realizację 

zadania publicznego z zakresu kultury 
fizycznej i turystyki pod tytułem Wędruj  

z nami polami, lasami 10 marca 
2016 

Inspektor EK 
Inspektor FN 

bez zaleceń 
kontrola wykorzystania dotacji udzielonej  
z budżetu Powiatu Buskiego na realizację 

zadania publicznego z zakresu kultury pod 
tytułem: Z nami nie tylko dobra zabawa 

Wychowujemy od stu lat 

36.  
Zespół Szkół Techniczno – 

Informatycznych  
w Busku - Zdroju 

prawidłowość realizacji zadań wynikają-
cych z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o systemie informacji oświatowej w zakresie 

podawania danych o nauczycielach 
10 marca 

2016 
Inspektorzy EK 

wydano 
zalecenia 

prawidłowość wypłacania nagród 
dyrektora i Starosty Buskiego 

37.  
Buski Klub Jeździecki 

Wiraż w Busku - Zdroju 

kontrola wykorzystania dotacji udzielo-
nych z budżetu Powiatu Buskiego na reali-

zację zadań z zakresu kultury fizycznej  
i turystyki Organizacja zajęć sportowych  

w formie jazdy konnej dla dzieci i młodzieży 

11 marca 
2016 

Inspektor EK 
Inspektor FN 

bez zaleceń 

38.  
Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Stopnicy 

realizacja obowiązków dyrektora jednostki 
oświatowej (ocena pracy dyrektora) 

14 – 31 marca 
2016 

Naczelnik EK 
Inspektorzy EK 

bez zaleceń 

39.  

Powiatowy Ośrodek 
Doradztwa i Dosko-
nalenia Nauczycieli  
w Busku – Zdroju 

prawidłowość realizacji zadań wynikają-
cych z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o systemie informacji oświatowej w zakresie 

podawania danych o nauczycielach 

21 kwietnia 
2016 

Inspektorzy EK bez zaleceń 

40.  

Zespół Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształ-

cących  
w Busku - Zdroju 

realizacja zajęć rewalidacyjnych w roku 
szkolnym 2015/2016 

28 kwietnia 
2016 

Inspektorzy EK 
wydano 
zalecenia 

prawidłowość realizacji zadań 
wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji oświatowej  
w zakresie podawania danych  

o nauczycielach 
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41.  

Poradnia 
Psychologiczno – 

Pedagogiczna 
w Busku – Zdroju 

dostosowanie pomieszczenia przeznaczo-
nego do organizacji zajęć terapeutycznych 

do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami 
- kontrola realizowana w związku z inter-

wencją Rzecznika Praw Obywatelskich 

9 – 13 maja 
2016  

Specjalista d/s BHP  
i PPOŻ  

Inspektorzy EK 

wydano 
zalecenia 

42.  
Zakład Doskonalenia 

Zawodowego  
w Busku – Zdroju 

kontrola liczby uczniów w szkołach niepu-
blicznych dotowanych przez Powiat Buski - 
Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych 

20 czerwca 
2016 

Inspektorzy EK bez zaleceń 
prawidłowość realizacji zadań wynikają-
cych z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o systemie informacji oświatowej w zakresie 
podawania danych o słuchaczach (stan na 
wrzesień 2015 r.) - Liceum Ogólnokształ-

cące dla dorosłych 

43.  
Parafia Rzymskokatolicka 

 w Wiślicy 
 

kontrola wykorzystania dotacji udzielo-
nych z budżetu Powiatu Buskiego na reno-
wację zabytków - zadanie: wymiana drzwi 
zewnętrznych i dwóch okien zakrystii w Bazy-
lice p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny 

w Wiślicy 

29 sierpnia 
2016 

 
Inspektorzy EK bez zaleceń 

44.  
Parafia Rzymskokatolicka 

 w Nowym Korczynie 

kontrola wykorzystania dotacji udzielo-
nych z budżetu Powiatu Buskiego na reno-

wację zabytków - zadanie: Konserwacja 
malowideł figuralnych i detalu architektonicz-
nego w kopule kaplicy Pana Jezusa kościoła pw. 

Trójcy Świętej w Nowym Korczynie 

29 sierpnia 
2016 

 
Inspektorzy EK bez zaleceń 

 

W roku szkolnym 2016/2017 planowane są kolejne kontrole w jednostkach oświatowych 
oraz w organizacjach pozarządowych, które otrzymały dotacje z budżetu Powiatu Buskiego na 
realizacją zadań w zakresie kultury i kultury fizycznej.  

 
Kontroli działalności jednostek dokonują też Referat Audytu i Kontroli oraz Wydział Organiza-

cyjny i Kadr Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju. Ponadto w roku szkolnym 2015/2016 
czynności kontrolne prowadziły także podmioty zewnętrzne takie, jak: Państwowa Inspekcja Pracy, 
Kuratorium Oświaty w Kielcach czy Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny  
w Kielcach, m.in. w zakresie działalności edukacyjno - wychowawczej, z zakresu akt osobowych, 
ocena ryzyka zawodowego oraz oceny bieżącego stanu sanitarno – technicznego pomieszczeń 
szkolnych. 
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Tabela 39. Kontrole przeprowadzone w jednostkach oświatowych przez służby/wydziały inne niż 
wydział EK w roku szkolnym 2015/2016 

 
 

Lp. 
Jednostka 

kontrolowana 
Instytucja kontrolująca Zakres kontroli 

Termin 
kontroli 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1.  

I LO 

Biuro Usług Technicznych 
Budownictwa Busko - Zdrój 

kontrola stanu konstrukcyjno – 
budowlanego internatu 

grudzień 2016 
wydano 
zalecenia 

2.  
kontrola stanu konstrukcyjno – 

budowlanego w nowym budyn-
ku szkoły wraz z kotłownią 

3.  
Świętokrzyski Państwowy 

Wojewódzki Inspektorat Sanitarny 
w Kielcach 

kompleksowa kontrola w zakre-
sie oceny bieżącego stanu sani-

tarno – technicznego pomieszczeń 
dydaktycznych szkoły, innych 

pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt młodzieży warunków pro-
cesu nauczania pomieszczeń hi-

gieniczno – sanitarnych, bloku w-
f, szlaków komunikacyjnych, 
pomieszczeń gospodarczych 

 i otoczenia budynku 

marzec 2016 
wydano 
zalecenia 

4.  

I LO 

Kuratorium Oświaty w Kielcach 

kontrola w zakresie zgodności  
z przepisami prawa przeprowa-

dzania egzaminów 
klasyfikacyjnych 

marzec 2016 
wydano 
zalecenia 

5.  
Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Kielcach 
kontrola utrzymania budynku 

szkoły 
czerwiec 2016  bez zaleceń 

6.  
Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Busku – Zdroju 

 

przestrzeganie przepisów 
przeciwpożarowych, rozpozna-
wanie innych miejscowych za-

grożeń, rozpoznawanie możli-wości 
i warunków prowadzenia działań 

ratowniczych przez jed-nostki 
ochrony przeciwpożarowej w 

internacie 

czerwiec 2016 bez zaleceń 

7.  

ZSP1 

Starostwo Powiatowe w Busku - 
Zdroju - Referat Audytu  
Wewnętrznego i Kontroli 

poprawność naliczania wyna-
grodzeń 

wrzesień 2015 
wydano 

rekomendacje 

8.  
Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Kielcach 
kontrola utrzymania obiektu 

budowlanego 
czerwiec 2016 

wydano 
zalecenia 

9.  
Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Busku - Zdroju 

przestrzeganie przepisów ppoż, 
rozpoznawanie innych miejsco-
wych zagrożeń, rozpoznawanie 
możliwości i warunków prowa-

dzenia działań ratowniczych 
przez jednostki ochrony 

przeciwpożarowej 

czerwiec 2016 bez zaleceń 

10.  

ZSTI 

Starostwo Powiatowe w Busku - 
Zdroju - Referat Audytu  
Wewnętrznego i Kontroli 

kontrola wydatków poniesionych 
w §3020, §4280, §4300, §4410, 

§4700 
wrzesień 2015 

wydano 
zalecenia 

11.  
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Wydział Kontroli Płatników 

prawidłowość i rzetelność obli-
czania składek na ubezpieczenia 
społeczne oraz innych składek, 
prawidłowość i terminowość 

opracowywania wniosków eme-
rytalnych i rentowych, wysta-

wianie zaświadczeń  i zgłaszanie 
danych, ustalanie uprawnień do 

świadczeń 

październik - 
listopad 2015 

wydano 
zalecenia 

12.  ZSTiO Kuratorium Oświaty w Kielcach 
ocena cząstkowa pracy dyrektora 

– kontrola doraźna 
październik – 
listopad 2015  

bez zaleceń 
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13.  

 

Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Busku – Zdroju 

 

kompleksowa kontrola przestrze-
gania przepisów przeciwpożaro-

wych, rozpoznanie innych za-
grożeń, rozpoznanie możliwości i 

warunków przeprowadzenia 
działań ratowniczych przez jed-
nostki ochrony przeciwpożarnej 

marzec 2016 bez zaleceń 

14.  
Świętokrzyski Państwowy 

Wojewódzki Inspektorat Sanitarny 
w Kielcach 

kompleksowa kontrola stanu 
sanitarno – technicznego 

pomieszczeń szkolnych i bloku 
żywieniowego 

kwiecień 2016 
wydano 
zalecenia 

15.  

SOSW Br 

Świętokrzyski Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny  

w Kielcach 

kompleksowa kontrola w zakresie 
bieżącego stanu sanitarnotech-

nicznego pomieszczeń mieszkal-
nych, innych pomieszczeń przez-
naczonych na pobyt dzieci i mło-

dzieży, pomieszczeń higieniczno –
sanitarnych, porządkowych oraz 

szlaków komunikacyjnych 

luty 2016 
wydano 
zalecenia 

16.  Kuratorium Oświaty w Kielcach 
ewaluacja zewnętrzna 

problemowa 
czerwiec 2016 wydano raport 

17.  
Starostwo Powiatowe w Busku – 
Zdroju – Wydział Organizacyjny  

i Kadr 

kontrola posiadanych zabezpie-
czeń sieci i systemów komputero-
wych, z wykorzystaniem których 

realizowane są przelewy bankowe  

luty 2016 bez zaleceń 

18.  

SOSW B-Z 

Kuratorium Oświaty w Kielcach 
kontrola związana  

z oceną pracy dyrektora  
styczeń 2016 bez zaleceń 

19.  
Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Busku – Zdroju 

kontrola przestrzegania przepi-
sów p.poż., rozpoznawania miej-
scowych zagrożeń, rozpoznawa-
nia możliwości i warunków pro-
wadzenia działań ratowniczych 

styczeń 2016 
wydano 
zalecenia 

20.  
Świętokrzyski Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
w Kielcach 

kontrola bloku żywienia w SOSW kwiecień 2016 
wydano 
zalecenia 

21.  

 
PP-P 

Kuratorium Oświaty w Kielcach 
kontrola związana  

z oceną pracy dyrektora 
luty 2016 bez zaleceń 

22.  
Starostwo Powiatowe  

w Busku - Zdroju 
Wydział Organizacyjny i Kadr 

kontrola zabezpieczeń systemu 
informatycznego 

luty 2016 bez zaleceń 

23.  Kuratorium Oświaty w Kielcach przestrzeganie statutu placówki listopad 2015 bez zaleceń 

24.  
Starostwo Powiatowe  

w Busku – Zdroju Referat Audytu  
Wewnętrznego i Kontroli 

naliczanie wynagrodzeń w 2014 r. 
sierpień – 

wrzesień 2015 
wydano 
zalecenia 

25.  

PMOS 

Starostwo Powiatowe  
w Busku - Zdroju 
Referat Audytu  

Wewnętrznego i Kontroli 

naliczanie wynagrodzeń pracow-
ników Powiatowego Między-

szkolnego Ośrodka Sportowego  
w Busku – Zdroju w 2014 r. 

listopad -
grudzień 2015 

wydano 
zalecenia 

26.  

Starostwo Powiatowe  
w Busku - Zdroju 
Referat Audytu  

Wewnętrznego i Kontroli 

prawidłowość złożonego spra-
wozdania budżetowego RB-28S za 

sierpień 2015 r., prawidłowość 
złożonej informacji w zakresie 

średniego wynagrodzenia w danej 
grupie zawodowej wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2014 r., 
prawidłowość złożonej informacji 
w zakresie wypłacanych w 2014 r. 

nagród dla pracowników 
administracji i obsługi 

październik 
2015 

bez zaleceń 
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27.   

Państwowa Inspekcja Pracy 
Inspektor Pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy  
w Kielcach 

akta osobowe, ocena ryzyka 
zawodowego, wypadki przy 

pracy, realizacja zadań Służby 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

styczeń 2016 
wydano 
zalecenia 

28.  

PODiDN 

Kuratorium Oświaty w Kielcach 
ewaluacja zewnętrzna 

problemowa 
luty 2016 wydano raport 

29.  
Starostwo Powiatowe  

w Busku – Zdroju  
Wydział Organizacyjny i Kadr 

kontrola zabezpieczeń sieci  
i systemów komputerowych  
z wykorzystaniem których 

realizowane są przelewy bankowe 

luty 2016 bez zaleceń 

 

 
Na 29 postępowań kontrolnych w 14 przypadkach (ok. 48%) kontrole zakończyły się wydaniem 

zaleceń. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono żadnych uchybień. W dwóch jednostkach – 
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie oraz w Powiatowym Ośrodku Do-
radztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju - była przeprowadzona przez pracowników 
Kuratorium Oświaty w Kielcach ewaluacja zewnętrzna problemowa, która zakończyła się wydaniem 
raportu. W/w jednostki w badanych obszarach spełniły wymagania na poziomie podstawowym, co 
świadczy o prawidłowo prze-biegającym procesie dydaktycznym, wysokich kompetencjach kadry 
pedagogicznej oraz prawidłowej realizacji zadań nałożonej na obie jednostki przez przepisy prawa. 
Wydane przez kontrolujących zalecenia pokontrolne są obecnie w trakcie realizacji lub zostały już 
zrealizowane. 

 
 
Objaśnienie skrótów używanych w tabelach: 
 

Pełna nazwa Skrót 

I Liceum Ogólnokształcące  w Busku – Zdroju I LO 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju ZSP 1 

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju ZSTI 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju ZSTiO 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy ZSP ST. 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Busku – Zdroju SOSW B-Z 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie SOSW Br 

Zespół Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju ZSS 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Busku – Zdroju PPP 

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku – Zdroju PMOS 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju PODIDN 

Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Busku – Zdroju PODIDZ 

Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej  EK 

Wydział Finansowo - Budżetowy FN 

 
 
Zdjęcia użyte w niniejszym opracowaniu pochodzą ze stron internetowych szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski oraz ze strony www Powiatu Buskiego. 
 
 
Niniejszą Informację przygotował Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej (EK) na podstawie informacji 
własnych oraz sprawozdań złożonych przez poszczególne jednostki oświatowe (do wglądu w Wydziale EK). 

 

 
 


