
UCHWAŁA Nr XXVIII/272/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Przedszkoli i Szkół Podstawowych 

Gminy Końskie na lata 2016-2022 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 19 ust. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250) Rada Miejska 

w Końskich uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Kompleksowy Plan Rozwoju Przedszkoli i Szkół Podstawowych 

Gminy Końskie na lata 2016-2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Zbigniew Kowalczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Kompleksowy Plan Rozwoju Przedszkoli i Szkół Podstawowych Gminy Końskie na lata  

2016-2022 jest zbiorem pomysłów i rozwiązań określających dostosowanie kierunków 

rozwoju oświaty do zmieniających się przepisów, warunków życia oraz społecznych 

oczekiwań. W niniejszym dokumencie określono cele strategiczne i operacyjne, które mają 

za zadanie wyznaczyć główne obszary działania, na jakich należy skupić się w Gminie 

w przestrzeni lat 2016-2022. Główne cele strategiczne to: 

1. Tworzenie odpowiedniej bazy lokalowej oraz infrastruktury dydaktycznej, rekreacyjnej  

i sportowej placówek przedszkolnych i szkół podstawowych. 

2. Doposażenie placówek oświatowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 

sportowy i rekreacyjny. 

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wszechstronnego rozwoju dzieci 

i młodzieży, dostosowanego do potrzeb i wyzwań współczesnego świata. 

Do każdego celu strategicznego przypisano cele operacyjne: 

1. Tworzenie odpowiedniej bazy lokalowej oraz infrastruktury dydaktycznej, rekreacyjnej  

i sportowej placówek przedszkolnych i szkół podstawowych. 

Cele operacyjne: 

1.1. Budowa, rozbudowa, modernizacja i odnowienie bazy lokalowej placówek 

przedszkolnych oraz bazy sportowej i rekreacyjnej. 

1.2. Budowa, rozbudowa, modernizacja i odnowienie bazy lokalowej placówek szkolnych 

oraz bazy sportowej i rekreacyjnej. 

2. Doposażenie placówek oświatowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 

sportowy i rekreacyjny. 

Cele operacyjne: 

2.1. Doposażenie placówek przedszkolnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt 

komputerowy i audiowizualny, zabawki, meble i konieczny sprzęt zaplecza. 

2.2. Doposażenie placówek szkolnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt 

komputerowy i audiowizualny, wymiana i uzupełnienie mebli. 

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wszechstronnego rozwoju dzieci 

i młodzieży, dostosowanego do potrzeb i wyzwań współczesnego świata. 

Cele operacyjne: 

3.1. Dostosowanie oferty zajęć do potrzeb przedszkolaków oczekiwań rodziców. 

3.2. Podniesienie poziomu i rozszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych 

3.3. Doskonalenie kadry nauczycielskiej. 

Kompleksowy Plan Rozwoju Przedszkoli i Szkół Podstawowych Gminy Końskie na lata  

2016-2022 stanowi ponadto podstawę do ubiegania się o środki w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

 

 
 
 
 
 
 


