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1. WSTĘP
Podstawą rozwoju i postępu cywilizacyjnego każdego społeczeństwa jest potencjał ludzki.
Od tego jak przebiega kształcenie i wychowanie młodego pokolenia zależy przyszłość nas
wszystkich. Ciągle zmieniająca się rzeczywistość społeczna, kulturowa, polityczna i gospodarcza
powoduje, że jest to zadanie niezwykle trudne i odpowiedzialne. System edukacyjny, aby dobrze
spełniał swoje funkcje, musi być dostosowany do potrzeb społecznych. Dotyczy to zarówno
organizacji procesu kształcenia, opieki i wychowania, jak również bazy materialnej placówek
oświatowych. Sprawny i efektywny system edukacyjny jest więc warunkiem dobrego i równego
startu życiowego oraz dalszego wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
Plan Rozwoju Szkoły Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie wskazuje cele, obszary
i kierunki działań, które będą realizowane na terenie placówki w najbliższym okresie. Zagadnienia
poruszane w niniejszym dokumencie korespondują z programami strategicznymi obowiązującymi
w Gminie Włoszczowa m.in. Strategią Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2015 – 2024.
W dokumencie uwzględniono:
1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.
2. Ustawę Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami.
3. Strategię Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2015 – 2024.
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2. ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH
Kompleksowy Plan Rozwoju Szkoły Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie
na lata 2016 – 2023 jest dokumentem, który wpisuje się w cele dokumentów zarówno na szczeblu
krajowym jak i europejskim. Wzajemna komplementarność Kompleksowego Plan Rozwoju Szkoły
Podstawowej im W. Przybyszewskiego w Bebelnie z innymi dokumentami strategicznymi na
szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim ma podnieść efektywność
podejmowanych w jego ramach działań, a dodatkowo podnosi znacznie jego ogólną wartość oraz
prawdopodobieństwo realizacji.

2.1.

Dokumenty europejskie

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkoły Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie na
lata 2016-2023 jest spójny z następującymi międzynarodowymi dokumentami strategicznymi:
Komunikat Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu
Strategiczne ramy europejskiej współpracy w zakresie edukacji i szkolenia – ET2020.
Wymienione powyżej dokumenty zawierają wskazania dla krajowego systemu oświaty, który
powinien uwzględniać cele i wyzwania rozwojowe przyjęte w Unii Europejskiej. Zakładają one
m.in.:
 ułatwienie dostępu do edukacji wszystkim i na każdym etapie życia,
 dążenie do stałego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji,
 cyfryzację oświaty,
 ułatwienie młodzieży wejścia na rynek pracy,
 zwiększenie mobilności młodzieży.

2.2.

Dokumenty krajowe

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkoły Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie na
lata 2016-2023 jest spójny i wpisuje się w dokumenty o znaczeniu krajowym. Do najważniejszych
polskich dokumentów zawierających rekomendacje dotyczące kierunków rozwoju edukacji w skali
kraju należą:
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Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
SRKL jest jedną z dziewięciu strategii sektorowych stanowiących „inne strategie rozwoju”
w rozumieniu ustawy dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z pózn. zm.), realizujących średnio i długookresową strategię rozwoju
kraju. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkoły Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie na
lata 2016-2023 wpisuje się i jest zgodny z celem głównym SRKL, którym jest rozwijanie kapitału
ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób w taki sposób, by mogły w pełni
uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia
oraz z celem szczegółowym nr 5.
Poza celem głównym w SRKL wyznaczono pięć celów szczegółowych:
1. wzrost zatrudnienia;
2. wydłużenie aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób
starszych;
3. poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4. poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywności opieki zdrowotnej;
5. podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli.
Cel ten będzie realizowany poprzez następujące kierunki interwencji:
 poprawa dostępności i jakości wczesnej edukacji, w szczególności na terenach wiejskich
oraz zorientowanie jej na wspieranie, a nie zastępowanie rodziców,
 szersze otwarcie szkół na współpracę z rodzicami i otoczeniem społecznym, zapewnianie
w szkołach zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego otoczenia. Rozwijanie dodatkowych
zajęć edukacyjnych uzupełniających edukację szkolną, rozwijających zainteresowania
i uzdolnienia uczniów oraz wspomagających rodziców w wychowaniu,
 poprawa jakości kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach oraz rozwój kreatywności
innowacyjności osób uczących się (zindywidualizowanie i odschematyzowanie kształcenia
w szkołach, placówkach oświatowych i uczelniach, ukierunkowanie kształcenia i szkolenia
na zdobywanie kompetencji kluczowych i umiejętności współpracy).
Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych SRKL odbywać się będzie poprzez
działania podejmowane na różnych etapach życia: od wczesnego dzieciństwa, poprzez edukację
szkolną, edukację na poziomie wyższym, okres aktywności zawodowej i rodzicielstwa, do starości.
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020
Definicja kapitału społecznego zawarta w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego określa
go, jako wynikającą z zaufania oraz obowiązujących norm i wzorów postępowania, zdolność
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obywateli do mobilizacji i łączenia zasobów, która sprzyja kreatywności oraz wzmacnia wolę
współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych celów. Stanowi to rekomendację dla edukacji,
w której za szczególnie istotne uważa się:
 upowszechnianie na wszystkich poziomach metod nauczania promujących budowanie
postaw współpracy, kreatywności i komunikacji,
 rozwój kompetencji obywatelskich, medialnych i kulturowych,
 edukację pozaformalną i uczenie się przez całe życie.
Realizacja tych priorytetów jest możliwa dzięki kształceniu i doskonaleniu nauczycieli
w zakresie rozwijania kompetencji społecznych wśród uczniów i studentów oraz współpracy
z instytucjami nauki, kultury i partnerami społecznymi.

Strategia Rozwoju Kraju 2020
Plan jest zgodny z celem I.3 Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji
indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela. Cel szczegółowy I.3.2. Rozwój kapitału
społecznego.
Rozwój kapitału społecznego stanowi jedno z kluczowych wyzwań Polski i służy
zwiększeniu skali i trwałości zaangażowania oraz współpracy obywatelskiej m.in. przez
zwiększenie udziału obywatela w sprawowaniu władzy i silniejsze zaangażowanie w formułowanie
i wdrażanie polityki rozwoju kraju. Działania podjęte w tym obszarze należy traktować jako
inwestycję o charakterze długofalowym, pamiętając jednocześnie, że państwo powinno jedynie
tworzyć warunki dla tego procesu sprzyjając oddolnym inicjatywom obywatelskim.

2.3.

Dokumenty regionalne

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkoły Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie
na lata 2016-2023 jest spójny i wpisuje się w dokumenty o znaczeniu regionalnym.
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020
Misją Strategii jest: pragmatyczne dążenie do najpełniejszego i innowacyjnego
wykorzystania przewag i szans, odwrócenia niekorzystnych tendencji demograficznych oraz
podniesienia jakości życia mieszkańców przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska.
Konkretyzacja powyższej misji Strategii odbywa się na drodze realizacji następujących sześciu
celów strategicznych:
1. Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej.
2. Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju gospodarczego regionu.
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3. Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki.
4. Koncentracja na zwiększeniu roli ośrodków miejskich w stymulowaniu rozwoju
gospodarczego regionu.
5. Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich.
6. Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu.
Kompleksowy Plan Rozwoju Szkoły Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie na lata
2016-2023 jest zgodny z celem strategicznym nr 3 cel szczegółowy 3.1 Sprzyjanie kumulowaniu
kapitału ludzkiego czyli zdrowi, kreatywni i wykształceni ludzie jako podstawa myślenia
o pomyślnej przyszłości.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Dokument jest zgodny m.in. z Priorytet inwestycyjny 10i ograniczenie i zapobieganie
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości
wczesnej

edukacji

elementarnej

oraz

kształcenia

podstawowego,

gimnazjalnego

i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek
kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.
Cel szczegółowy 1: Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego.
Cel szczegółowy 2: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy.

2.4.

Dokumenty lokalne

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkoły Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie
na lata 2016-2023 jest spójny i wpisuje się w dokumenty o znaczeniu lokalnym. Głównym
dokumentem strategicznym gminy jest Strategia Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2015 – 2024.
Strategia Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2015 - 2024
Kompleksowy Plan Rozwoju Szkoły Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie
wpisuje się w cel główny nr 1. Włoszczowa gminą zaspokajającą potrzeby społeczne mieszkańców.
Cel szczegółowy nr 1.2 Atrakcyjna oferta rekreacji, kultury i edukacji. Działania priorytetowe:
 1.2.1. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej,


1.2.3. Doskonalenie systemu edukacji.
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3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Włoszczowa leży w zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Jest to
największa gmina w powiecie włoszczowskim. Jej powierzchnia obejmuje 245 km2, a liczba
ludności wynosi około 20 tysięcy osób. Gminę Włoszczowa tworzy aktualnie prawie
dziesięciotysięczne miasto i 25 sołectw.
Oświata – to 6 przedszkoli, 7 szkół podstawowych, 4 gimnazja, 3 szkoły ponadgimnazjalne.
Zawodową oświatę i kulturę wspomaga działalność społecznych towarzystw kulturalnych.
Wymienić tu należy Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury, było i jest ono inicjatorem
szeregu przedsięwzięć kulturalnych i publikacji dotyczących miasta i okolic. Jest także
organizatorem Izby Regionalnej zlokalizowanej w Bibliotece Publicznej. Towarzystwo Pamięci
Stefana Czarneckiego zawiązane zostało w Czarncy w 1991 roku przez jej mieszkańców.
Organizuje imprezy i akcje popularyzujące postać i działalność hetmana. Ponadto kompletuje
w Izbie Pamięci pamiątki po sławnym rodaku.
Na terenie gminy działa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w którego strukturę
organizacyjną

wchodzą:

Hala

Sportowa

przy Zespole

Placówek

Oświatowych

Nr

1

we Włoszczowie (oddana do użytku 1 września 1999r.), basen „NEMO” (2010 r.).
Mapa nr 1. Położenie gminy Włoszczowa na tle województwa oraz powiatu włoszczowskiego.

Źródło: Opracowanie własne
Według danych GUS na dzień 31.12.2015r. gminę Włoszczowa zamieszkiwało 19755 osób
(9731 mężczyzn, 10024 kobiet). Pod względem zaludnienia gmina należy do średnio zaludnionych
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obszarów ze wskaźnikiem 78 osób/ km2. Wykres przedstawia liczbę ludności gminy Włoszczowa
w latach 2012 – 2015.
Wykres nr 1. Liczba ludności w gminie Włoszczowa w latach 2012 – 2015.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Instytucje kultury na terenie Gminy
Animatorem działań o charakterze kulturalnym, a zarazem edukacyjnym na terenie Gminy
Włoszczowa są:
1. Domy Kultury we Włoszczowie (1967 r.) i w Kurzelowie (1958 r.).
2. Biblioteka Publiczna we Włoszczowie, która rozpoczęła działalność w roku 1917.
3. Biblioteka Pedagogiczna we Włoszczowie, która jest filią Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Kielcach.
4. Centrum Edukacji i Kultury w Czarncy, które powstało w 2014 r.
5. Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie, działające od 6 września
2007 r.
6. Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury wpisane do rejestru Wydziału Spraw
Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach w czerwcu 1959 r.
Wszystkie te instytucje starają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom
mieszkańców w zakresie kultury i edukacji. Na terenie gminy podejmowane są liczne inicjatywy
kulturalno - edukacyjne. Warto wspomnieć, że na terenie gminy działają liczne stowarzyszenia,
zespoły taneczne, folklorystyczne, śpiewacze, oraz wielu regionalnych twórców.
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4. OPIS I DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO
Szkołę Podstawową im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie prowadzi
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie „NASZE DZIECI W NASZEJ
SZKOLE”. Na terenie Gminy Włoszczowa poza szkołą w Bebelnie zlokalizowane są następujące
placówki oświatowe:
 Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie,
 Szkoła Podstawowa Nr 1 we Włoszczowie – filia w Łachowie,
 Zespół Placówek Oświatowych nr 2 we Włoszczowie,
 Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie,
 Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie,
 Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy.
Organem prowadzącym w/w szkół jest Gmina Włoszczowa.
Ponadto na terenie Gminy Włoszczowa w roku szkolnym 2015/2016 działały:
 Przedszkole Samorządowe nr 2 we Włoszczowie,
 Przedszkole Samorządowe Nr 3 z oddziałami integracyjnymi we Włoszczowie,
 Oddział Zamiejscowy Przedszkola Samorządowego Nr 3 we Włoszczowie,
 Przedszkole Samorządowe w Koniecznie,
 Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie,
 Niepubliczne Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Woli Wiśniowej,
 Publiczne

Przedszkole

„Tęczowa

Kraina”

w

Bebelnie

prowadzone

przez

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie „NASZE DZIECI W NASZEJ
SZKOLE”.
Na terenie gminy łącznie znajduje się łącznie:
 7 szkół podstawowych,
 4 gimnazja,
 6 przedszkoli.
Należy wskazać również, że liczne zadania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży
wykonują również instytucje kultury, sportu i rekreacji oraz stowarzyszenia działające na terenie
gminy. Do instytucji o istotnym znaczeniu dla oświaty należy zaliczyć:


Dom Kultury we Włoszczowie, którego przedmiotem działalności jest upowszechnianie
kultury, zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczności lokalnej Gminy
Włoszczowa, rozwój talentów, wspieranie zespołów folklorystycznych, organizowanie
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imprez kulturalnych. Dom Kultury we Włoszczowie zajmuje się przygotowaniem
społeczeństwa Gminy Włoszczowa do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia
wartości

kulturowych.

Głównym

zadaniem

Domu

Kultury

jest

organizowanie

zróżnicowanych form działalności kulturalno – oświatowej i rekreacyjnej mającej na celu
atrakcyjne i pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych. W Domu Kultury działa Kino Muza, w którym realizowany jest projekt
KinoSzkoła.


Dom Kultury w Kurzelowie realizuje podobne działania jak DK we Włoszczowie.



Biblioteka Publiczna we Włoszczowie organizuje zajęcia edukacyjne dla wszystkich
mieszkańców gminy, m.in. zajęcia biblioteczne oraz spotkania z książką.



Biblioteka Pedagogiczna we Włoszczowie realizuje podobne zadania jak Biblioteka
Publiczna.



Centrum Edukacji i Kultury w Czarncy mieści się w budynku Szkoły Podstawowej
im. Stefana Czarnieckiego i można tam obejrzeć eksponaty związane z Czarnieckim, wśród
których znajdują się liczne reprodukcje obrazów i rycin, oryginalne mszały i ornaty z XVII
i XVIII wieku, repliki broni, zbroja husarska, stroje barokowe oraz wiele innych ciekawych
pamiątek związanych z karierą polityczną i wojskową.



Powiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne we Włoszczowie oferuje zajęcia sportowo
- rekreacyjne, wynajem boiska wielofunkcyjnego (piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka
nożna, piłka ręczna, kort do tenisa ziemnego), wynajem obiektów sportowych dla szkół,
zakładów pracy, instytucji oraz osób indywidualnych, możliwość działań reklamowych
i promocyjnych podczas imprez sportowo – kulturalnych, korzystanie z siłowni
wyposażonej w 16 stanowisk ćwiczebnych, spotkania z osobami ze świata sztuki, muzyki,
literatury, organizowanie spektakli teatralnych dla młodzieży szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, możliwość organizowania koncertów i festiwali
muzycznych.
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4.1.

Baza szkół i przedszkoli na terenie gminy Włoszczowa

Tabela nr 1. Dane teleadresowe placówek oświatowych na terenie Gminy Włoszczowa.

L.p.

Placówka

Adres siedziby oraz e-mail

1.

Zespół Placówek
Oświatowych nr 1
we Włoszczowie

ul. Partyzantów 24,
29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 43 048
e-mail: zpo1wloszczowa@interia.pl

2.

Szkoła Podstawowa Nr 1
we Włoszczowie
– filia w Łachowie

Łachów 75
29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 43 075

3.

Zespół Placówek
Oświatowych nr 2
we Włoszczowie

ul. Różana 16,
29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39 42 699
e-mail: sprozana@wp.pl

4.

Zespół Placówek
Oświatowych
w Koniecznie

Konieczno 80,
29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 46 101, 41 39 46 149
e-mail: zpokoniecznosp@wp.pl,
zpokoniecznogim@wp.pl

5.

Zespół Placówek
Oświatowych
w Kurzelowie

Kurzelów, ul. J. Brożka 7,
29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 47 010
e-mail: gimkurzelowo1@wp.pl

6.

Szkoła Podstawowa im.
Stefana Czarnieckiego
w Czarncy

ul. Szkolna 16A,
29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 42 111
e-mail: sp.czarnca@gazeta.pl

7.

Szkoła Podstawowa im.
Wincentego
Przybyszewskiego
w Bebelnie

Bebelno Wieś 85,
29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 46 118
e-mail: zpobebelno@interia.pl

Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju
Edukacji w Bebelnie
„NASZE DZIECI W
NASZEJ SZKOLE”.

1.

Przedszkole Samorządowe
Nr 2
we Włoszczowie

os. J. Brożka 14,
29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 43 432
www.ps2-wloszczowa.edupage.org

Gmina Włoszczowa
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2.

Przedszkole Samorządowe
Nr 3 z oddziałami
integracyjnymi
we Włoszczowie

ul. Partyzantów 102,
29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 43 419
www.ps3wloszczowa.org

3.

Przedszkole Samorządowe
w Koniecznie

Konieczno 162,
29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 46 116

4.

Przedszkole Samorządowe
w Kurzelowie

ul. J. Brożka 7a,
29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 47 011

5.

6.

4.2.

Gmina Włoszczowa

Publiczne Przedszkole
„Tęczowa Kraina”
w Bebelnie

Bebelno Wieś 85,
29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 46 118

Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju
Edukacji w Bebelnie
„NASZE DZIECI W
NASZEJ SZKOLE”

Niepubliczne Przedszkole
„Kubuś Puchatek”
w Woli Wiśniowej

Wola Wiśniowa 95
29-100 Włoszczowa
tel. 500 422 296
501 520 652
e-mail:
przedszkole@przedszkolekubuspuch
atek.pl
www.przedszkolekubuspuchatek.pl

Osoba fizyczna

Uczniowie

Porównując liczbę uczniów Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2012/2013 a 2015/2016
widać, że nastąpił spadek o 4 uczniów. Ale liczba dzieci urodzonych w latach 2012 – 2015
stopniowo wzrasta. Poniższe wykresy przedstawiają liczbę uczniów uczęszczających do Szkoły
Podstawowej w Bebelnie oraz liczbę dzieci urodzonych w obwodzie szkoły od 2010 do 2015 r.
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Wykres nr 2. Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Bebelnie w latach 2012
– 2015.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SIO.
Wspieranie uczniów z trudnościami w nauce oraz uczniów zdolnych jest istotnym
elementem kształcenia. Uczniowie z trudnościami edukacyjnymi są wspierani m.in. poprzez pomoc
psychologiczno - pedagogiczną polegającą m.in. na:
 diagnozowaniu środowiska ucznia,
 rozpoznawaniu

potencjalnych

możliwości

psychofizycznych

i

edukacyjnych

oraz

indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwieniu ich zaspokojenia,
 rozpoznawaniu trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.
Uczniowie zdolni są wspierani na każdym etapie kształcenia m.in. poprzez:


dostosowanie metod i form pracy do potrzeb, predyspozycji i uzdolnień,



motywację do udziału w konkursach, turniejach, warsztatach, projektach i programach
przeznaczonych dla uczniów zdolnych,



wskazywanie kierunków rozwoju,



współpracę z innymi podmiotami i osobami, m.in. z rodzicami i instytucjami.

Dożywianie uczniów
Państwowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nakłada na gminę obowiązek
dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, zwłaszcza ze środowisk
wiejskich. W Szkole Podstawowej w Bebelnie funkcjonuje stołówka, z której korzystają dzieci
z Publicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Bebelnie i uczniowie szkoły. Znaczna liczba
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wydawanych posiłków jest opłacana przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
i w Radkowie (do szkoły uczęszczają dzieci z sąsiedniego obwodu). W roku 2015/2016 z pomocy
w zakresie dożywiania skorzystało 60 uczniów (w tym 23 miało posiłek dofinansowywany) Szkoły
Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie. Względem roku szkolnego 2014/2015 nastąpił
spadek liczby uczniów spożywających posiłek w szkole, gdyż zmieniła się również liczba uczniów.
Wykres nr 3. Liczba uczniów dożywianych (w tym dofinansowywanych przez OPSy) ze Szkoły
Podstawowej w Bebelnie w latach 2012 – 2015.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO szkoły.

Wnioski:
1. Liczba uczniów w szkole podstawowej nieznacznie spadła.
2. W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby urodzonych dzieci w obwodzie szkoły
i przedszkola w Bebelnie.
3. We Szkole Podstawowej istnieje potrzeba wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami.

4.3.

Kadra oświatowa

Kadra oświatowa to kluczowy element zasobów kapitału intelektualnego każdej placówki.
To jedna z grup, która w istotnym stopniu decyduje o rozwoju młodych ludzi, a co za tym idzie
o rozwoju rynku pracy. W Szkole Podstawowej w Bebelnie w roku szkolnym 2015/2016.
zatrudnionych było 9 nauczycieli, w tym 8 to pracownicy pedagogiczni o najwyższych
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kwalifikacjach zawodowych tj. posiadający tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem
pedagogicznym i 1 posiadający tytuł licencjata z przygotowaniem pedagogicznym.
Poniższe tabele przedstawiają dane na temat stopnia awansu zawodowego nauczycieli
w Szkole Podstawowej w Bebelnie (tabela nr 2) oraz stanu zatrudnienia i poziomu wykształcenia
kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2015/2016 (tabela nr 3).
Tabela nr 2. Stopień awansu zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Bebelnie.
Stopień awansu zawodowego nauczycieli w r. szk. 2015/2016 r.

Wyszczególnienie

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Bez stopnia

0

1

1

7

0

SP w Bebelnie
Razem

0
1
1
7
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO szkoły.

0

Tabela nr 3. Stan zatrudnienia oraz poziom wykształcenia kadry pedagogicznej w Szkole
Podstawowej w Bebelnie w latach 2015 - 2016.
Poziom wykształcenia w r. szk. 2015/2016 (w osobach)
WMPP1

LICENCJAT

Razem

8

1

9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO szkoły
Wnioski:
1. Zdecydowana większość zatrudnionych nauczycieli posiada wykształcenie wyższe
magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
2. Zdecydowana większość nauczycieli pracujących w szkole posiada najwyższy stopień
awansu zawodowego.
3. Należy wzmocnić umiejętności posługiwania się i wykorzystania w procesie kształcenia
technologii TIK.

4.4.

Baza lokalowa

Szkoła Podstawowa w Bebelnie funkcjonuje w jednym budynku, którego stan należy
określić jako dobry. Jest to rezultat stałych i znaczących nakładów finansowych czynionych
na poprawę bazy lokalowej. W ostatnich latach dokonano w niej remontów i modernizacji
(np. wymiana okien, malowanie sal lekcyjnych, wymiana poręczy na schodach, wymiana
1

WMPP – wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
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kaloryferów), zakupiono nowe pomoce dydaktyczne (np. tablica interaktywna, komputery
stacjonarne, mapy, szkielet, zestaw do magnetyzmu, sprzęt i oprogramowanie do pracowni
językowej), które wpłynęły na zwiększenie oraz unowocześnienie bazy dydaktycznej. Nadal jednak
baza lokalowa i dydaktyczna szkoły wymagają znacznych nakładów. Poniższa tabela przedstawia
dane na temat stanu bazy lokalowej Szkoły w Bebelnie.
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Tabela nr 4. Stan bazy lokalowej Szkoły Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie– wybrane elementy.
Powierzchnia
nieruchomości
gruntowej

Powierzchnia
Powierzchnia
terenów
Sala
terenów
Sale lekcyjne
gimnastyczna
zielonych +
sportowych
plac zabaw

[w m2]

[w m2]

[w m2]

[szt.]

[m2]

[ w m2]

2855,0

780

1344

5

223,4

485,64

Pracownie
Liczba
komputerów

w tym:
Razem
komputerowe
[szt.] [m2]
2

102

[szt.]

[m2]

1

51

językowe
[szt.] [m2]
1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pomiarów i planów budynku i terenu przy szkole.

Strona 17 z 38

51

[szt.]
22

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie

Charakterystyka bazy
Tabela nr 5. Stan bazy – Szkoła Podstawowa w Bebelnie.
Liczba sal lekcyjnych

5

Wyposażenie pracowni komputerowej

Tablice interaktywne

pracownia EFS z 2005 r.,
zakup z własnych środków
Biurka i sprzęt MENTOR zakupiony w 2014 r.
ze środków własnych
Sala gimnastyczna wyposażona w niezbędny
sprzęt sportowy
2

Stołówka

TAK - pow. 25m2

Wyposażenie pracowni językowej
Wyposażenie sali gimnastycznej

Sala gimnastyczna

TAK - 1 komputer nauczycielski,
tablica interaktywna
(Świętokrzyski Program Rozwoju Edukacji na
Obszarach Wiejskich – 2009r.),
ok. 4145 woluminów
TAK - w dobrym stanie

Boisko

TAK - do budowy

Biblioteka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji szkoły.

POTRZEBY NIEINWESTYCYJNE
W najbliższym czasie istnieje potrzeba doposażenia placówki m.in. w sprzęt komputerowy
oraz multimedialny (m.in. komputery przenośne, tablety, tablice interaktywne itp.). Istnieje również
potrzeba zakupu dodatkowych nowoczesnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć
(m.in. mikroskopy, tellurium, przyrząd do demonstracji brył obrotowych, globusy indukcyjne).
Wśród najważniejszych potrzeb należy wymienić również budowę boiska wielofunkcyjnego.

STAN TECHNICZNY
Szkoła Podstawowa w Bebelnie
Budynek szkoły jest w dobrym stanie. Jest wystarczająca liczba pomieszczeń
przeznaczonych dla uczniów (sale lekcyjne, szatnie) i nauczycieli (pokój nauczycielski).
W szkole jednak brakuje oddzielnej sali na świetlicę szkolną. Konieczne jest malowanie sal
i korytarzy szkolnych, sali gimnastycznej, wymiana drzwi wewnętrznych.
Najważniejszym wyzwaniem na najbliższe lata jest budowa nowego boiska (dokumentacja
projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią jest w trakcie
opracowywania).
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Wnioski:
1. Szkołę należy doposażyć w pomoce dydaktyczne (m.in. do matematyki, przyrody).
2. Przy placówce należy wybudować boisko wielofunkcyjne.
3. Sprzęt sportowy w szkole jest wyeksploatowany i należy go wymienić.
4. W szkole należy utworzyć nowoczesne pracownie: przyrodniczą i matematyczną oraz
stanowiska multimedialne w bibliotece.

4.5.

Efektywność nauczania

Jednym ze wskaźników efektywności nauczania są wyniki egzaminów zewnętrznych.
Od kwietnia 2002 roku przeprowadza się powszechny sprawdzian dla uczniów kończących szóstą
klasę szkoły podstawowej. Jego celem jest:


sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności opanowanych przez uczniów w szkole
podstawowej,



dostarczenie szkole materiału do analizy efektów kształcenia,



dostarczenie radzie pedagogicznej materiału do sformułowania wniosków dotyczącej
poprawy efektów kształcenia,



dostarczenie władzom oświatowym różnych szczebli informacji dotyczących efektów
kształcenia w danej szkole podstawowej.
Wyniki sprawdzianu pozwalają na pełniejsze diagnozowanie osiągnięć uczniów. Wyniki

uczniów ze szkoły w Bebelnie są wysokie na tle innych danych. Nie oznacza to jednak, iż uczniów
nie należy wspierać poprzez organizowanie dodatkowych zajęć.
Poniższa tabela i wykres przedstawiają wyniki szkoły w latach 2006 – 2014 na tle gminy, powiatu
włoszczowskiego, województwa świętokrzyskiego i całej Polski.
Tabela nr 6. Wyniki szkoły w latach 2006 – 2014 na tle gminy, powiatu włoszczowskiego,
województwa świętokrzyskiego i całej Polski.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
SP Bebelno

27,5

30

29,7

26,3

28,9 28,75

32,3

27,2 28,77

Gmina Włoszczowa

26,3

26,7

26,9

22,2

24,3

24,3

22,7

23,2 25,83

Powiat włoszczowski

25,1

25,8

26,0

21,7

23,6

24,1 21,85

23,1 25,36

Województwo
świętokrzyskie

24,4

26,6

25,7

22,1

24,2

27,1

23,7 25,83

22,3

Polska
25,3 26,6 25,8 22,6 24,6 25,3 22,75 24,0 25,82
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.
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Wykres nr 4. Wyniki szkoły w latach 2006 – 2014 na tle gminy, powiatu włoszczowskiego,
województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.
W roku szkolnym 2014/2015 zmieniła się formuła sprawdzianu szóstoklasisty. Uczniowie
pisali test w dwóch częściach. Pierwsza część sprawdzała umiejętności z języka polskiego
i z matematyki, natomiast druga – z języka angielskiego. Poniżej przedstawiono wyniki Szkoły
Podstawowej w Bebelnie w porównaniu z wynikami innych szkół podstawowych gminy
Włoszczowa.
Tabela nr 7. Wyniki szkół podstawowych ze sprawdzianu przeprowadzonego w roku szkolnym
2014/2015
Szkoła

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szkoła Podstawowa im. W.
Przybyszewskiego w Bebelnie
Szkoła Podstawowa im. Hetmana
Stefana Czarnieckiego w Czarncy
Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza w Koniecznie
Szkoła Podstawowa w Kurzelowie
Szkoła Podstawowa Nr 1 we
Włoszczowie
Szkoła Podstawowa Nr 2 we
Włoszczowie

Część I [w %]

Część II [w %]

Liczba
zdających

Średni
[w %]

13

77,7

79,9

75,4

85,4

11

60,5

67,1

53,6

78,0

25

60,1

75,2

44,2

69,0

21

68,5

72,3

64,5

73,9

85

62,0

72,5

51,0

72,8

56

65,2

70,0

60,2

73,4

Język
polski

Matematyka Język angielski

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.
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Aby zapewnić jak najlepszy rozwój oraz wyrównywać szanse w dostępie do edukacji
w Szkole Podstawowej w Bebelnie organizowane są koła zainteresowań dla klas IV – VI, zajęcia
dydaktyczno – wyrównawcze dla klas I – III, zajęcia logopedyczne, zajęcia z uczniem
z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Wnioski:
1. W placówce organizowane jest szereg zajęć dodatkowych skierowanych do uczniów
ze specjalnymi potrzebami (ucznia zdolnego, ucznia z problemami w nauce, ucznia
z niepełnosprawnością).
2. Wyniki sprawdziany wskazują, że uczniowie słabiej radzą sobie z przedmiotami ścisłymi
(matematyka).
3. Istnieje potrzeba organizacji dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów słabszych.
4. Istnieje potrzeba organizacji zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych.
5. Istnieje potrzeba szerszego wdrożenia technologii TIK do procesu nauczania.

4.6.

Analiza demograficzna

Według danych GUS na dzień 31.12.2015r. gminę Włoszczowa zamieszkiwało 19755 osób
(9731 mężczyzn, 10024 kobiet), to o 253 osób mniej niż w 2013r. Ludność gminy stanowiła 1,57%
ludności województwa i 43,2% ludności powiatu włoszczowskiego. Pod względem zaludnienia
gmina należy do średnio zaludnionych obszarów ze wskaźnikiem 78 osób/ km2.
Obwód szkolny obejmuje miejscowości: Bebelno Wieś, Bebelno Kolonia i Ludwinów.
Poniższy wykres przedstawia liczbę ludności obwodu szkolnego. w latach 2010 i 2015.
Wykres nr 5. Liczba ludności na terenie obwodu szkolnego w latach 2010 i 2015.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Włoszczowa.
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Mimo, że liczba ludności zmalała w porównaniu z rokiem 2010 to analiza danych
demograficznych (wykres nr 6) pokazuje, iż w ostatnich latach stopniowo rośnie liczba urodzeń
na terenie obwodu szkoły, zatem przyrost naturalny jest dodatni. W 2015 roku według danych
Urzędu Gminy we Włoszczowie w obwodzie szkoły na świat przyszło 19 dzieci.
Wykres nr 6. Liczba dzieci urodzonych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Bebelnie w latach
2010 – 2015.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy we Włoszczowie.

Wnioski:
1. Na terenie obwodu szkoły w ostatnich latach wzrosła liczba urodzeń.
2. Pomimo spadku liczby ludności w miejscowościach: Bebelno Wieś, Bebelno Kolonia
i Ludwinów odnotowywany jest wzrost liczby urodzeń.

4.7.

Finansowanie oświaty
Edukacja stanowi najistotniejszą pozycję wydatków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju

Edukacji w Bebelnie „NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE”. Stowarzyszenie jest organem
prowadzącym Szkołę Podstawową im. W. Przybyszewskiego i Publiczne Przedszkole „Tęczowa
Kraina” w Bebelnie od 1 września 2012 r. W ostatnich latach następował stały wzrost nakładów
na zadania związane z kształceniem i wychowaniem uczniów. Cały uzyskany dochód (dotacja)
stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutu poprzez m.in. działalność edukacyjną
i oświatową. Wydatki na szkołę i przedszkole wzrosły od roku 2013 o 22,7%. Stowarzyszenie
100% otrzymywanej od gminy Włoszczowa dotacji przeznacza na prowadzenie placówek.
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Poniższy wykres obrazuje wydatki ponoszone przez stowarzyszenie na prowadzenie szkoły
i przedszkola w Bebelnie od 1 września 2012 do 31 grudnia 2015 r.
Wykres nr 7. Wydatki przeznaczone na oświatę w latach 2013 – 2015.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Rachunku wyników działalności stowarzyszenia.

Wnioski:
1. Corocznie rosną wydatki związane z utrzymaniem szkoły i przedszkola w Bebelnie.
2. W roku 2015 Gmina Włoszczowa przeznaczyła Stowarzyszeniu na prowadzenie placówek
o 204 611,33 zł więcej niż w roku 2013.
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5. ANALIZA SWOT
Po zakończeniu fazy diagnostycznej uporządkowano dotychczas zebrane informacje,
a następnie wyselekcjonowano i ustalono obszary najistotniejsze dla rozwoju Szkoły w Bebelnie.
Do uporządkowania wiedzy, wynikającej z diagnozy oraz utworzenia logicznej podstawy
do sformułowania celów strategicznych, zastosowano narzędzie analizy SWOT.
Zgodnie z przyjętą literaturową definicją macierzy SWOT mocne i słabe strony rozumiemy,
jako pozytywne i negatywne wewnętrzne czynniki rozwojowe, natomiast szanse i zagrożenia, jako
pozytywne i negatywne zewnętrzne czynniki rozwojowe. Nazwa SWOT pochodzi od pierwszych
liter angielskich słów:


strenghts – silne strony – w postaci przewagi zjawisk i procesów pozytywnych dla rozwoju
edukacji, które powinny być kontynuowane i wzmacniane,



weaknesses - słabe strony – w postaci procesów i barier, wad, ograniczających możliwości
rozwojowe, które powinny być zmniejszone bądź niwelowane,



opportunities - szanse/możliwości – w postaci czynników obiektywnych, zewnętrznych, na
które nie ma bezpośredniego wpływu sprawczego oraz wyjątkowej sytuacji, jaką daje
możliwość wykorzystania znacznych środków pomocowych UE,



threats – zagrożenia – wynikające przede wszystkim z czynników zewnętrznych
stwarzających niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.
Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą

poszczególnych obszarów edukacji. Analiza SWOT jest kontynuacją oraz podsumowaniem
diagnozy stanu i w niej znajduje uzasadnienie większość rozstrzygnięć.

Tabela nr 8. Analiza SWOT.
DEMOGRAFIA
Słabe strony

Mocne Strony

1. Zwiększająca się liczba urodzeń w
obwodzie szkolnym.
1. Emigracja młodych rodzin.
2. Zwiększająca się liczba dzieci w wieku
przedszkolnym.
Zagrożenia

Szanse

1. Programy rządowe wspierające rodzinę
1. Starzejące się społeczeństwo.
(RODZINA 500 +).
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OFERTA DYDAKTYCZNA
Słabe strony

Mocne Strony

1. Różnorodność zajęć pozalekcyjnych i kół 1. Brak konsekwencji ze strony rodziców w
zainteresowań.
sprawach związanych z udziałem dzieci w
2. Organizacja imprez o randze kulturalnej.
zajęciach pozalekcyjnych.
Zagrożenia

Szanse

1. Realizacja programów wspierających
działalność innowacyjną szkoły.
1. Zwiększająca się
2. Szerokie wykorzystanie technologii
trudnościami w nauce.
informacyjno
komunikacyjnych
w
nauczaniu.

liczba

uczniów

z

BAZA DYDAKTYCZNA
Słabe strony

Mocne Strony
1. Dobry stan techniczny budynku szkoły.
2. Sala gimnastyczna.
3. Pomoce multimedialne.

1. Brak boiska wielofunkcyjnego.
2. Niezadowalający stan części pomocy
dydaktycznych.
Zagrożenia

Szanse

1. Pozyskanie środków zewnętrznych
1. Brak środków na modernizację budynku.
na doposażenie placówki w pomoce
2. Zawiłe procedury pozyskiwania funduszy
dydaktyczne.
zewnętrznych.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego.
KADRA OŚWIATY
Słabe strony

Mocne Strony

1. Wysoki poziom kwalifikacji nauczycieli
(w zdecydowanej większości nauczyciele
dyplomowani).
1. Trudności z zatrudnieniem nauczycieli na
2. Duża liczba aktywnych nauczycieli zastępstwo w wiejskiej szkole.
mocno
zaangażowanych
w
proces
dydaktyczny.
Zagrożenia

Szanse

1. Systematyczne udział w doskonaleniu
1. Starzenie się kadry nauczycielskiej.
zawodowym nauczycieli.
FINANSOWANIE OŚWIATY
Słabe strony

Mocne Strony
1. Udział w projektach rządowych.
2.
Wykorzystanie
środków
Europejskiej.

1. Niedostateczne dofinansowanie oświaty
Unii przez budżet państwa - coraz mniejsza
subwencja oświatowa.
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Szanse
1. Pozyskiwanie środków z nowej
perspektywy finansowej Unii Europejskiej
dla realizacji celów oświatowych.
2. Pozyskiwanie środków od sponsorów na
rozwój edukacji.

Zagrożenia
1. Zmiany w prawie oświatowym, które
mogą mieć wpływ na realizację niektórych
zadań edukacyjnych
2. Zawiłe procedury aplikowania o środki
zewnętrzne.
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6. DEFINICJA POTRZEB W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU
SZKÓŁ.
Oferta dydaktyczna
W otaczającym nas świecie szczególnego znaczenia nabiera konieczność stosowania metod
i technik dydaktycznych ukierunkowanych na kształcenie u uczniów umiejętności praktycznych
oraz skutecznego i samodzielnego rozwiązywania postawionych przed nimi problemów.
Nowoczesna edukacja powinna opierać się na czterech filarach nauczania i wychowania:
 uczyć się, aby wiedzieć (wiedza),
 uczyć się, aby działać (umiejętności),
 uczyć się, aby być (system wartości i postaw),
 uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi.
W

Szkole

Podstawowej

im.

W.

Przybyszewskiego

w

Bebelnie

istnieje

potrzeba

zmodyfikowania oraz rozszerzenia oferty dydaktycznej, która będzie dostosowana zarówno
do potrzeb uczniów, rodziców jak i potrzeb współczesnego świata. W placówce należy wprowadzić
nowoczesne formy nauczania, m.in. e-learning oraz zwiększyć wykorzystanie nowoczesnych
technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK ) w procesie nauczania. Należy przygotować
spójny i bogaty program nauczania, który będzie wykorzystywał komputery (i inne urządzenia,
takie jak tablice interaktywne, kamery cyfrowe, tablety) jako narzędzia edukacji. Korzyści
stosowania TIK w edukacji są ogromne zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Ważne jest również,
aby w jeszcze większym stopniu niż do tej pory wspierać osoby zdolne oraz dostosowywać
program nauczania do osób mających trudności w nauce. Analiza danych pokazała, iż uczniowie
gorzej radzą sobie z przedmiotami ścisłymi, dlatego też należy nałożyć szczególny nacisk właśnie
na ten obszar. Uczniom należy również w większym stopniu zapewnić dostęp do edukacji i kultury
poza murami szkół. W tym celu należy poszerzyć współpracę z takimi podmiotami jak: Dom
Kultury we Włoszczowie, Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie,
Biblioteka Publiczna we Włoszczowie, Centrum Edukacji i Kultury w Czarncy innymi
instytucjami, które kierują swoje działania do dzieci i młodzieży z terenu gminy.

Baza dydaktyczna
Aby udoskonalać standardy nauczania, umożliwiające lepsze przygotowanie do dalszej
edukacji oraz funkcjonowania w społeczeństwie niezbędna jest modernizacja oraz częściowa
wymiana dotychczasowej bazy dydaktycznej. Elewacja budynku szkoły w Bebelnie wymaga
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odmalowania. Obok szkoły należy wybudować boisko wielofunkcyjne. Należy wymienić niektóre
pomoce dydaktyczne (głównie pomoce do zajęć sportowych, zajęć z matematyki, przyrody).
Szczególnie ważny jest zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych, które pozwolą
na wprowadzenie do oferty dydaktycznej nowych form nauczania, wpłyną również na zwiększenie
zastosowania TIK. Należy również zakupić:


pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,



pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
umiejętności matematycznych,



pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dla dzieci z wadami postawy – gimnastyka
korekcyjna,



pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dla dzieci z wadami wymowy,



pomoce

dydaktyczne

do

prowadzenia

zajęć

dla

dzieci

rozwijających

uzdolnienia

ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,


pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych teatralnomuzycznie.

Kadra oświaty
Nauczyciele pracujący w szkole posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe i umiejętności,
jednak dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość wymusza na nich konieczność ciągłego
podnoszenia kwalifikacji oraz doszkalania się. Główną potrzebą jaką zdefiniowano podczas
opracowywania niniejszego dokumentu jest konieczność podniesienia wiedzy i umiejętności
w wykorzystywaniu i zastosowaniu TIK w procesie nauczania. Dodatkowo należy rozszerzyć
współpracę nauczycieli z rodzicami przede wszystkim uczniów z trudnościami wychowawczymi.
Rodzic również powinien czynnie uczestniczyć w procesie kształcenia młodego człowieka,
a niestety często tak nie jest.
Główne problemy szkoły:


niezadowalający stan budynku z zewnątrz,



małe wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK)
w procesie nauczania,



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



niewystarczające zaangażowanie instytucji zewnętrznych (NGO) w proces szkolenia
pozaformalnego,
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niewystarczająca baza sportowa (potrzeba budowy boiska wielofunkcyjnego),



niezadawalająca ilość nowoczesnego sprzętu komputerowego i multimedialnego w szkole,



stare i wyeksploatowane pomoce dydaktyczne do zajęć edukacyjnych.
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7. CELE PLANU.

7.1.

Cel strategiczny.

Strategiczny, nadrzędny cel Planu to:

WSPOMAGANIE I STYMULOWANIE WSZECHSTRONNEGO
ROZWOJU DZIECKA
Ten cel w odniesieniu do kapitału ludzkiego nawiązuje w Planie głównie do:


rozwijania umiejętności korzystania z technik informacyjno - komunikacyjnych (zarówno
uczniów jak i nauczycieli),



rozwijania przedsiębiorczości i kreatywności młodzieży,



poprawy psychofizycznej kondycji uczniów,



rozwijania umiejętności komunikowania się w językach obcych,



podniesienia jakości ofert edukacyjnych szkół oraz publicznych instytucji edukacji, kultury,



wprowadzania systemu wspierania rozwoju nauczycieli i innych kadr uczestniczących
w procesie edukacyjnym.

7.2.

Cele główne.
CEL GŁÓWNY nr 1
PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO FUNKCJONOWANIA
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

Otaczający nas świat ciągle się zmienia. Nauka do tej pory kojarzona była z tablicą i kredą.
Dziś mamy do czynienia z nowym uczniem i w pewien sposób z nowym światem edukacji,
w którym, aby dotrzeć do ucznia, trzeba posługiwać się zupełnie innym zestawem narzędzi niż
w XX wieku. W zasięgu rąk pojawił się nowy świat edukacji, niosąc za sobą bogactwo
interaktywnych i społecznościowych narzędzi oraz technik, które w naturalny sposób
wykorzystywane są codziennie przez młodych ludzi. Tradycyjna kreda, tablica i dobry nauczyciel
mogą okazać się niewystarczające dla zapewnienia efektywności procesu edukacji. Nowy uczeń
w informacyjnym społeczeństwie wymaga zupełnie nowego podejścia w nauczaniu, dzięki któremu
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potrafił będzie przetworzyć docierającą do niego informację w wiedzę. Jednym z głównych celów,
jakie stawia przed sobą szkoła to dostosowanie oferty edukacyjnej tak, aby przygotować młodego
człowieka do funkcjonowania we współczesnym

świecie. Wszystkie działania realizowane

w ramach tego celu mają za zadanie przyczynić się do wszechstronnego rozwoju intelektualnego,
duchowego, moralnego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego ucznia.

CEL GŁÓWNY nr 2
WZBOGACENIE BAZY OŚWIATOWEJ KONIECZNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEBY KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI
W XXI WIEKU.
Szybki rozwój technologii informacyjnej nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie
społeczeństw. W dobie Internetu podstawą staje się umiejętność obsługi najważniejszych
programów komputerowych, umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji. Aby móc
zastosować nowoczesne formy nauczania w tym z wykorzystaniem TIK, niezbędny jest
nowoczesny sprawny sprzęt komputerowy i multimedialny oraz nowe pomoce dydaktyczne.
Doposażenie szkoły jest zatem niezbędne, aby móc w pełni sprostać oczekiwaniom zarówno
uczniów, rodziców jak i dynamicznie zmieniającego się świata. Wzbogacenie bazy oświatowej
to nie tylko zakup nowych pomocy do pracy, ale również dokonanie niezbędnych remontów
w budynku oraz jego otoczeniu.
CEL GŁÓWNY nr 3
KORZYSTANIE W PRACY Z NAJNOWSZYCH INFORMACJI ORAZ SKUTECZNEGO
STOSOWANIA WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH
I KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NAUCZYCIELI I UCZNIÓW W PROCESIE
NAUCZANIA.
Stosowanie nowoczesnych technologii TIK jest dziś w szkołach koniecznością, ale póki
co ich wpływ na skuteczność tradycyjnie rozumianą jest wątpliwa. Głównie ze względu na to,
że ciągle jeszcze wielu nauczycieli posługuje się nimi dość nieporadnie, często korzystając
wyłącznie z podstawowych funkcji. Poprawę mogłoby przynieść nie tylko podnoszenie
kompetencji nauczycieli i głębsze wykorzystanie funkcjonalności narzędzi TIK, ale także
postawienie na współpracę i kreatywność uczniów, zaangażowanie ich w proces nowoczesnej
edukacji. Zwiększenie wykorzystywania technologii TIK w szkole jest jednym z głównych celów,
jakie stawiają zarówno organ prowadzący szkołę jak i dyrekcja.
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Cele szczegółowe

7.3.

CEL GŁÓWNY nr 1 PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO FUNKCJONOWANIA
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.
Cel 1.1 Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży.
Cel 1.2 Rozwijanie umiejętności komunikowania się dzieci i młodzieży w językach obcych.
Cel 1.3 Przygotowania młodych ludzi do funkcjonowania w przestrzeni europejskiej.
Cel 1.4 Rozwijanie inteligencji emocjonalnej wśród dzieci i młodzieży.
Cel 1.5 Zwiększenie oferty edukacyjnej dla uczniów zdolnych oraz uczniów z szczególnymi
potrzebami edukacyjnymi.
CEL GŁÓWNY nr 2 WZBOGACENIE BAZY OŚWIATOWEJ KONIECZNEJ DO
REALIZACJI

ZADAŃ

WYNIKAJĄCYCH

Z

POTRZEBY

KSZTAŁCENIA,

WYCHOWANIA I OPIEKI W XXI WIEKU
Cel 2.1 Modernizacja Szkoły Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie oraz jej otoczenia
(odnowienie elewacji, adaptacja, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku).
Cel 2.2 Modernizowanie wyposażenia dydaktycznego (zakup nowych pomocy dla nauczycieli
i uczniów).
Cel 2.3 Stworzenie nowoczesnej pracowni multimedialnej oraz pracowni matematycznej
i przyrodniczej.
Cel 2.4 Budowa nowoczesnej bazy sportowej.
CEL GŁÓWNY nr 3 KORZYSTANIE W PRACY Z NAJNOWSZYCH INFORMACJI
ORAZ

SKUTECZNEGO

STOSOWANIA

WSPÓŁCZESNYCH

TECHNOLOGII

INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NAUCZYCIELI I UCZNIÓW
W PROCESIE NAUCZANIA
Cel 3.1 Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w procesie nauczania.
Cel 3.2 Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w zarządzaniu szkołą
i oświatą.
Cel 3.3 Wspieranie inicjatyw pozaszkolnych związanych z edukacją.
Cel 3.4 Organizacja procesu nauczania poza murami szkoły (zajęcia wyjazdowe, plenerowe).
Cel 3.5 Wspieranie samokształcenia nauczycieli i dyrektora z wykorzystaniem Internetu.
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8. KIERUNKI DZIAŁAŃ

L.p.

Rodzaj działania/
nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Planowane
lata
realizacji

Źródła finansowania

CEL GŁÓWNY NR 1
PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO FUNKCJONOWANIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

1.

Organizacja zajęć
rozwijających
uzdolnienia i pasje
ucznia

2.

Organizacja zajęć
wyrównujących szanse
edukacyjne ucznia

3.

Organizacja zajęć z
zastosowaniem narzędzi
TIK

4.

Wspieranie inicjatyw
edukacji pozaszkolnej
organizowanych przez
inne instytucje

Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju
Edukacji w Bebelnie
„NASZE DZIECI W
NASZEJ SZKOLE”
Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju
Edukacji w Bebelnie
„NASZE DZIECI W
NASZEJ SZKOLE”
Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju
Edukacji w Bebelnie
„NASZE DZIECI W
NASZEJ SZKOLE”
Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju
Edukacji w Bebelnie
„NASZE DZIECI W
NASZEJ SZKOLE”

2016-2023

2016-2023

RPO WŚ 2014-2020
Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i
aktywne społeczeństwo
8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego
w zakresie kompetencji kluczowych

2016-2023

RPO WŚ 2014-2020
Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i
aktywne społeczeństwo
8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia
ogólnego w zakresie stosowania TIK

2016-2023

Środki Własne,
Środki z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

CEL GŁÓWNY NR 2
WZBOGACENIE BAZY OŚWIATOWEJ KONIECZNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEBY KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI

1.

2.

3.

Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju
Budowa boiska
Edukacji w Bebelnie
wielofunkcyjnego
„NASZE DZIECI W
NASZEJ SZKOLE”
Zakup sprzętu
Stowarzyszenie Na
komputerowego oraz
Rzecz Rozwoju
multimedialnego do
Edukacji w Bebelnie
prowadzenia zajęć
„NASZE DZIECI W
edukacyjnych
NASZEJ SZKOLE”
Zakup pomocy
Stowarzyszenie Na
dydaktycznych (m.in. do
Rzecz Rozwoju
zajęć sportowych, zajęć z Edukacji w Bebelnie

2016-2023

2016-2020

2016-2020
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RPO WŚ 2014-2020
Oś priorytetowa 7 Sprawne usługi
publiczne działanie
7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i
szkoleniowej
RPO WŚ 2014-2020
Oś priorytetowa 7 Sprawne usługi
publiczne działanie
7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej,
Środki własne
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matematyki, przyrody,
języków obcych)

4.

„NASZE DZIECI W
NASZEJ SZKOLE”

Utworzenie pracowni
Stowarzyszenie Na
matematycznej,
Rzecz Rozwoju
przyrodniczej, zakup
Edukacji w Bebelnie
sprzętu, wyposażenia ,
„NASZE DZIECI W
pomocy dla nauczyciela i
NASZEJ SZKOLE”
ucznia

2016-2020

RPO WŚ 2014-2020
Oś priorytetowa 7 Sprawne usługi
publiczne działanie
7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i
szkoleniowej,
Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
Środki własne

CEL GŁÓWNY NR 3
KORZYSTANIE W PRACY Z NAJNOWSZYCH INFORMACJI ORAZ SKUTECZNEGO
STOSOWANIA WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH
I KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NAUCZYCIELI I UCZNIÓW W PROCESIE NAUCZANIA

1.

Stowarzyszenie Na
Organizacja kursów i
Rzecz Rozwoju
szkoleń dokształcających Edukacji w Bebelnie
nauczycieli
„NASZE DZIECI W
NASZEJ SZKOLE”

2016-2023

2.

Informatyzacja procesu
nauczania (e- dzienniki,
e-learning)

Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju
Edukacji w Bebelnie
„NASZE DZIECI W
NASZEJ SZKOLE”

2016-2023

3.

Organizacja zajęć
pozalekcyjnych dla
dzieci i młodzieży

4.

Organizacja
wyjazdów/rajdów
edukacyjnych

Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju
Edukacji w Bebelnie
„NASZE DZIECI W
NASZEJ SZKOLE”
Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju
Edukacji w Bebelnie
„NASZE DZIECI W
NASZEJ SZKOLE”

RPO WŚ 2014-2020
Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i
aktywne społeczeństwo
8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego
w zakresie kompetencji kluczowych typ
działania 2. Tworzenie warunków dla
nauczania opartego na metodzie
eksperymentu
RPO WŚ 2014-2020
Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i
aktywne społeczeństwo
8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia
ogólnego w zakresie stosowania TIK,
Środki własne

2016-2023

Środki z Ministerstwa Kultury i
dziedzictwa Narodowego,
środki własne

2016-2023

Środki z Ministerstwa Kultury i
dziedzictwa Narodowego,
środki własne
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9. MONITORING I EWALUACJA
Wprowadzenie obowiązkowego badania i oceny rezultatów wdrażania Kompleksowego
Planu Rozwoju Szkoły im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie na lata 2016 – 2023 jest
warunkiem koniecznym do tego, by był on realizowany w sposób zgodny z założeniami
i konsekwentny. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkoły w Bebelnie będzie monitorowany przez
Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie NASZE DZIECI W NASZEJ
SZKOLE. Realizacja poszczególnych zadań ujętych w Planie będzie kontrolowana poprzez
składanie sprawozdań przez osoby odpowiedzialne za ich realizację, nie rzadziej niż raz w roku.
Po przyjęciu dokumentu do realizacji, instytucje i osoby odpowiedzialne za realizację określonych
zadań, podejmą przewidziane w nim działania. Coroczna ewaluacja Kompleksowego Planu
Rozwoju Szkoły im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie na lata 2016 – 2023 będzie
stanowiła podstawę, w miarę potrzeby, do jego aktualizowania.

10. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO PLANU ORAZ DZIAŁAŃ
W NIM PRZEWIDZIANYCH
Gminę Włoszczowa, ze względu na swoje usytuowanie, należy zaliczyć do obszarów szczególnie
atrakcyjnych pod względem ukształtowania terenu, jak również walorów krajobrazowych. Znaczna
część obszaru gminy (81,4%) jest chroniona prawnie przez rozmaite formy ochrony przyrody.
Na terenie gminy zlokalizowane są ujęcia wód podziemnych oraz ich strefy ochronne. Szkoła
Podstawowa w Bebelnie znajduje się na terenie Włoszczowsko - Jędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu z dala od rezerwatów przyrody czy obszarów NATURA 2000 (dane
te zostały zaczerpnięte ze Strategii Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2015 – 2024). Realizacja
budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Bebelnie nie wpłynie niekorzystnie na środowisko
naturalne, ponieważ działanie inwestycyjne będzie realizowane na obiekcie już istniejącym.
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