
 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szk·ğ im. Stanisğawa Konarskiego w Ostrowcu świňtokrzyskim 

 

 

Strona 1 z 51 

 

 

 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szk·ğ  

im. Stanisğawa Konarskiego  
w Ostrowcu świňtokrzyskim 

 

 
 

  



 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szk·ğ im. Stanisğawa Konarskiego w Ostrowcu świňtokrzyskim 

 

 

Strona 2 z 51 

SPIS TREśCI 

1. Wstňp ............................................................................................................................................ 3 
2. Odniesienie do dokument·w strategicznych ................................................................................ 5 

2.1. Dokumenty europejskie ......................................................................................................... 5 
2.2. Dokumenty krajowe .............................................................................................................. 5 
2.3. Dokumenty regionalne .......................................................................................................... 7 
2.4. Dokumenty lokalne................................................................................................................ 7 

3. Opis i diagnoza stanu istniejŃcego .............................................................................................. 19 

3.1 Analiza liczby uczni·w na terenie gminy ................................................................................ 31 
3.2 Kadra oŜwiatowa ...................................................................................................................... 32 
3.3 EfektywnoŜĺ nauczania ............................................................................................................ 34 
3.4 Baza lokalowa .......................................................................................................................... 37 

4. Analiza SWOT ............................................................................................................................ 40 

5. Definicja potrzeb w zakresie kierunk·w rozwoju szk·ğ. ............................................................ 43 
6. Cele Planu ................................................................................................................................... 44 

6.1. Cele gğ·wne ......................................................................................................................... 44 

6.2. Cele szczeg·ğowe ................................................................................................................ 45 
7. Kierunki dziağaŒ .......................................................................................................................... 47 
8. Monitoring i ewaluacja ............................................................................................................... 49 
9. Oddziağywanie na Ŝrodowisko planu oraz dziağaŒ  w nim przewidzianych ............................... 49 

 

 



 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szk·ğ im. Stanisğawa Konarskiego w Ostrowcu świňtokrzyskim 

 

 

Strona 3 z 51 

1. WSTŇP 

 

PodstawŃ rozwoju i postňpu cywilizacyjnego kaŨdego spoğeczeŒstwa jest potencjağ ludzki.  

Od tego jak przebiega ksztağcenie i wychowanie mğodego pokolenia zaleŨy przyszğoŜĺ nas 

wszystkich. CiŃgle zmieniajŃca siň rzeczywistoŜĺ spoğeczna, kulturowa, polityczna i gospodarcza 

powoduje, Ũe jest to zadanie niezwykle trudne i odpowiedzialne. System edukacyjny, aby dobrze 

speğniağ swoje funkcje, musi byĺ dostosowany do potrzeb spoğecznych. Dotyczy to zar·wno 

organizacji procesu ksztağcenia, opieki i wychowania, jak r·wnieŨ bazy materialnej plac·wek 

oŜwiatowych. Sprawny i efektywny system edukacyjny jest wiňc warunkiem dobrego i r·wnego 

startu Ũyciowego oraz dalszego wszechstronnego rozwoju dzieci i mğodzieŨy. KoniecznoŜĺ  

opracowania  niniejszego dokumentu wynika z potrzeby ukierunkowania przyszğych dziağaŒ 

zmierzajŃcych do podniesienia jakoŜci oferty edukacyjnej Szkoğy Podstawowej, Gimnazjum oraz 

Liceum im. Stanisğawa Konarskiego w Ostrowcu świňtokrzyskim, co przeğoŨy siň na zwiňkszenie 

szans uczni·w na osiŃgniňcie sukcesu zawodowego. Opracowanie niniejszego  Planu ma  sğuŨyĺ  

okreŜleniu  wizji  oraz  kierunk·w dziağaŒ  do  dalszego  rozwoju  plac·wek  szkolnych  dla kt·rych 

organem prowadzŃcym jest firma pn. EDUKACJA KINGA WNUK. Zagadnienia poruszane  

w niniejszym dokumencie sŃ sp·jne i komplementarne z dokumentami strategicznymi 

obowiŃzujŃcymi w Gminie Ostrowiec świňtokrzyski. 
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Mapa 1 Lokalizacja niepublicznych szk·ğ im. Stanisğawa Konarskiego na tle mapy Ostrowca świňtokrzyskiego 

 
ťr·dğo: https://www.google.com/maps/ 
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2. ODNIESIENIE DO DOKUM ENTčW STRATEGICZNYCH 

 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szk·ğ im. Stanisğawa Konarskiego w Ostrowcu 

świňtokrzyskim jest opracowaniem, kt·re wpisuje siň w cele dokument·w strategicznych zar·wno 

na szczeblu krajowym jak i europejskim. Wzajemna komplementarnoŜĺ niniejszego opracowania z 

innymi dokumentami strategicznymi na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz 

europejskim ma podnieŜĺ efektywnoŜĺ podejmowanych w jego ramach dziağaŒ, a dodatkowo 

podnosi znacznie jego og·lnŃ wartoŜĺ oraz prawdopodobieŒstwo realizacji. 

 

2.1.  Dokumenty europejskie 

Dokument jest sp·jny z nastňpujŃcymi miňdzynarodowymi dokumentami strategicznymi: 

Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zr·wnowaŨonego rozwoju sprzyjajŃcego 

wğŃczeniu spoğecznemu  

Strategiczne ramy europejskiej wsp·ğpracy w zakresie edukacji i szkolenia ï ET2020. 

Wymienione powyŨej dokumenty zawierajŃ wskazania dla krajowego systemu oŜwiaty, kt·ry 

powinien uwzglňdniaĺ cele i wyzwania rozwojowe przyjňte w Unii Europejskiej. ZakğadajŃ one 

m.in.: 

 uğatwienie dostňpu do edukacji wszystkim i na kaŨdym etapie Ũycia, 

 dŃŨenie do stağego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji, 

 cyfryzacjň oŜwiaty, 

 uğatwienie mğodzieŨy wejŜcia na rynek pracy, 

 zwiňkszenie mobilnoŜci mğodzieŨy. 

Dokument jest zgodny z celami Strategii EUROPA 2020: 

 zagwarantowanie 75% poziomu zatrudnienia os·b w wieku 20ï64 lata, 

 ograniczenie odsetka uczni·w przedwczeŜnie koŒczŃcych edukacjň do poziomu poniŨej 

10%, przy zwiňkszeniu odsetka os·b w wieku 30ï34 lat posiadajŃcych wyŨsze 

wyksztağcenie do co najmniej 40%, 

 zmniejszenie liczby os·b zagroŨonych ub·stwem lub wykluczeniem spoğecznym o 20 mln. 

 

2.2. Dokumenty krajowe 

Do najwaŨniejszych polskich dokument·w zawierajŃcych rekomendacje dotyczŃce kierunk·w 

rozwoju edukacji w skali kraju naleŨŃ: 

 

Strategia Rozwoju Kapitağu Ludzkiego 2020 (SRKL)  

SRKL jest jednŃ z dziewiňciu strategii sektorowych stanowiŃcych Ăinne strategie rozwojuò  

w rozumieniu ustawy dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.  

z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z p·zn. zm.), realizujŃcych Ŝrednio i dğugookresowŃ strategiň rozwoju 

kraju. Kompleksowy Plan Rozwoju Szk·ğ im. Stanisğawa Konarskiego w Ostrowcu 

świňtokrzyskim wpisuje siň i jest zgodny z celem gğ·wnym SRKL, kt·rym jest rozwijanie 

kapitağu ludzkiego poprzez wydobywanie potencjağ·w os·b w taki spos·b, by mogğy w peğni 

uczestniczyĺ w Ũyciu spoğecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach Ũycia. 

Poza celem gğ·wnym w Strategii wyznaczono piňĺ cel·w szczeg·ğowych: 

1. wzrost zatrudnienia; 
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2. wydğuŨenie aktywnoŜci zawodowej i zapewnienie lepszej jakoŜci funkcjonowania os·b 

starszych; 

3. poprawa sytuacji os·b i grup zagroŨonych wykluczeniem spoğecznym; 

4. poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywnoŜci opieki zdrowotnej; 

5. podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli. 

Cel ten bňdzie realizowany poprzez nastňpujŃce kierunki interwencji: 

 poprawa dostňpnoŜci i jakoŜci wczesnej edukacji, w szczeg·lnoŜci na terenach wiejskich 

oraz zorientowanie jej na wspieranie, a nie zastňpowanie rodzic·w, 

 szersze otwarcie szk·ğ na wsp·ğpracň z rodzicami i otoczeniem spoğecznym, zapewnianie  

w szkoğach zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego otoczenia. Rozwijanie dodatkowych 

zajňĺ edukacyjnych uzupeğniajŃcych edukacjň szkolnŃ, rozwijajŃcych zainteresowania  

i uzdolnienia uczni·w oraz wspomagajŃcych rodzic·w w wychowaniu, 

 poprawa jakoŜci ksztağcenia i szkolenia na wszystkich poziomach oraz rozw·j kreatywnoŜci 

i innowacyjnoŜci os·b uczŃcych siň (zindywidualizowanie i odschematyzowanie ksztağcenia 

w szkoğach, plac·wkach oŜwiatowych i uczelniach, ukierunkowanie ksztağcenia i szkolenia 

na zdobywanie kompetencji kluczowych i umiejňtnoŜci wsp·ğpracy). 

 

Realizacja celu gğ·wnego oraz cel·w szczeg·ğowych SRKL odbywaĺ siň bňdzie poprzez 

dziağania podejmowane na r·Ũnych etapach Ũycia: od wczesnego dzieciŒstwa, poprzez edukacjň 

szkolnŃ, edukacjň na poziomie wyŨszym, okres aktywnoŜci zawodowej i rodzicielstwa, do staroŜci. 

Kompleksowy Plan wpisuje siň w cel szczeg·ğowy 5 Ăpodniesienie poziomu kompetencji  

i kwalifikacji obywateliò. 

 

Strategia Rozwoju Kapitağu Spoğecznego 2020 

Definicja kapitağu spoğecznego zawarta w Strategii Rozwoju Kapitağu Spoğecznego okreŜla go jako 

wynikajŃcŃ z zaufania oraz obowiŃzujŃcych norm i wzor·w postňpowania, zdolnoŜĺ obywateli do 

mobilizacji i ğŃczenia zasob·w, kt·ra sprzyja kreatywnoŜci oraz wzmacnia wolň wsp·ğpracy  

i porozumienia w osiŃganiu wsp·lnych cel·w. Stanowi to rekomendacjň dla edukacji, w kt·rej za 

szczeg·lnie istotne uwaŨa siň: 

 upowszechnianie na wszystkich poziomach metod nauczania promujŃcych budowanie 

postaw wsp·ğpracy, kreatywnoŜci i komunikacji, 

 rozw·j kompetencji obywatelskich, medialnych i kulturowych, 

 edukacjň pozaformalnŃ i uczenie siň przez cağe Ũycie. 

Realizacja tych priorytet·w jest moŨliwa dziňki ksztağceniu i doskonaleniu nauczycieli  

w zakresie rozwijania kompetencji spoğecznych wŜr·d uczni·w i student·w oraz wsp·ğpracy  

z instytucjami nauki, kultury i partnerami  spoğecznymi. 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Plan jest zgodny z celem I.3 Wzmocnienie warunk·w sprzyjajŃcych realizacji indywidualnych 

potrzeb i aktywnoŜci obywatela. Cel szczeg·ğowy I.3.2. Rozw·j kapitağu spoğecznego. Rozw·j 

kapitağu spoğecznego stanowi jedno z kluczowych wyzwaŒ Polski i sğuŨy zwiňkszeniu skali  

i trwağoŜci zaangaŨowania oraz wsp·ğpracy obywatelskiej m.in. poprzez zwiňkszenie udziağu 

obywatela w sprawowaniu wğadzy i silniejsze zaangaŨowanie w formuğowanie i wdraŨanie polityki 

rozwoju kraju. Dziağania podjňte w tym obszarze naleŨy traktowaĺ jako inwestycjň o charakterze 
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dğugofalowym, pamiňtajŃc jednoczeŜnie, Ũe paŒstwo powinno jedynie tworzyĺ warunki dla tego 

procesu sprzyjajŃc oddolnym inicjatywom obywatelskim. 

2.3. Dokumenty regionalne 

 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szk·ğ im. Stanisğawa Konarskiego w Ostrowcu świňtokrzyskim jest 

sp·jny i wpisuje siň w dokumenty o znaczeniu regionalnym. 

 

Strategia Rozwoju Wojew·dztwa świňtokrzyskiego do roku 2020 

MisjŃ Strategii jest: pragmatyczne dŃŨenie do najpeğniejszego i innowacyjnego 

wykorzystania przewag i szans, odwr·cenia niekorzystnych tendencji demograficznych oraz 

podniesienia jakoŜci Ũycia mieszkaŒc·w przy jednoczesnej dbağoŜci o stan Ŝrodowiska. 

Konkretyzacja powyŨszej misji Strategii odbywa siň na drodze realizacji nastňpujŃcych szeŜciu 

cel·w strategicznych: 

1. Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej. 

2. Koncentracja na kluczowych gağňziach i branŨach dla rozwoju gospodarczego regionu. 

3. Koncentracja na budowie kapitağu ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki. 

4. Koncentracja na zwiňkszeniu roli oŜrodk·w miejskich w stymulowaniu rozwoju 

gospodarczego regionu. 

5. Koncentracja na rozwoju obszar·w wiejskich. 

6. Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu. 

Niniejszy dokument jest zgodny z celem strategicznym nr 3 cel szczeg·ğowy 3.1 Sprzyjanie 

kumulowaniu kapitağu ludzkiego, czyli Ăzdrowi, kreatywni i wyksztağceni ludzie jako podstawa 

myŜlenia o pomyŜlnej przyszğoŜciò.  

 

Regionalny Program Operacyjny Wojew·dztwa świňtokrzyskiego na lata 2014-2020 

Dokument jest zgodny m.in. z Priorytetem inwestycyjnym 10i ograniczenie i zapobieganie 

przedwczesnemu koŒczeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie r·wnego dostňpu do dobrej jakoŜci 

wczesnej edukacji elementarnej oraz ksztağcenia podstawowego, gimnazjalnego  

i ponadgimnazjalnego, z uwzglňdnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ŜcieŨek 

ksztağcenia umoŨliwiajŃcych ponowne podjňcie ksztağcenia i szkolenia. 

Cel szczeg·ğowy 1: Zwiňkszenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego. 

Cel szczeg·ğowy 2: Podniesienie kompetencji kluczowych uczni·w (w tym uczni·w  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na kaŨdym etapie edukacji og·lnej, w tym 

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekŜcie potrzeb rynku pracy. 

 

2.4. Dokumenty lokalne 

Strategia Zr·wnowaŨonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szk·ğ im. Stanisğawa Konarskiego w Ostrowcu świňtokrzyskim 

wpisuje siň w obszar piŃty wyszczeg·lniony w Strategii Rozwoju Powiatu pn. ĂSPOĞECZNOśĹò. 

Dokument jest zgodny z priorytetami wyznaczonymi w tym obszarze (obrazuje je poniŨszy 

schemat): 
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Strategia Zr·wnowaŨonego Rozwoju Gminy Ostrowiec świňtokrzyski na lata 2014 - 2020 Plan 

wpisuje siň w cel III.2 Poprawa stanu zdrowia, jakoŜci Ũycia, konkurencyjnoŜci i adaptacyjnoŜci na 

rynku pracy oraz stopnia integracji spoğecznej mieszkaŒc·w III.2.4 Wzrost odsetka dzieci i 

mğodzieŨy objňtej doradztwem w zakresie wyboru ŜcieŨki kariery zawodowej i dalszej edukacji 

oraz korzystajŃcej z technologii  informacyjno ï komunikacyjnych (TIK, ang. ICT) i przygotowanej  

do wejŜcia na rynek pracy.   

 

Og·lna charakterystyka Miasta Ostrowiec świňtokrzyski 

Miasto Ostrowiec świňtokrzyski poğoŨone  jest  w  poğudniowo-wschodniej czňŜci  Polski,   

w  wojew·dztwie  Ŝwiňtokrzyskim na wyŨynie Mağopolskiej,  nad  rzekŃ  KamiennŃ,  na  styku  

WyŨyny  Opatowsko - Sandomierskiej  i  Przedg·rza  IğŨeckiego, po  p·ğnocno-wschodniej  stronie  

G·r świňtokrzyskich - jest najwiňkszym oŜrodkiem osadniczym w dorzeczu Kamiennej. Miasto  

Ostrowiec  świňtokrzyski  jest  siedzibŃ  powiatu  ziemskiego i wraz z miastami Kunowem  

i Ĺmielowem oraz gminŃ Bodzech·w tworzy znaczŃcŃ aglomeracjň  na obszarze Ŝrodkowego 

dorzecza Kamiennej.  W strukturze centr·w  osadniczych miasto leŨy - w ukğadzie regionalnym,  

ok. 50-70 km od Kielc, Radomia  oraz  rejonu  Sandomierz  -  Stalowa  Wola  -  Tarnobrzeg;  zaŜ   

w  ukğadzie  ponadregionalnym  ok.  100-180  km  od:  Lublina,  Warszawy,  Rzeszowa,  Tarnowa,  

Krakowa,  Czňstochowy  i  Ğodzi.  Ostrowiec  świňtokrzyski  przecina  jeden  z  najwaŨniejszych  

szlak·w  komunikacyjnych  (droga  krajowa  nr  9),  kt·ra  ğŃczy Warszawň ze SğowacjŃ.  Dogodne  

poğŃczenia  drogowe  sprawiajŃ,  Ũe  bez  trudu  moŨna  dojechaĺ  do  Krakowa,  Katowic,  

Warszawy,  Lublina,  Kielc  czy  Ğodzi.  Do  Ostrowca  świňtokrzyskiego  moŨna  dojechaĺ  takŨe  

kolejŃ.  Miasto  ma  dobre  poğŃczenia  z  WarszawŃ,  PrzemyŜlem,  ĞodziŃ,  Rzeszowem   

i  CzňstochowŃ,  a  przez  wňzeğ  w  SkarŨysku  Kamiennej  ze  wojew·dztwem ŜlŃskim. 

 

 

 

 



 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szk·ğ im. Stanisğawa Konarskiego w Ostrowcu świňtokrzyskim 

 

 

Strona 9 z 51 

 

Mapa nr 1: Miasto Ostrowiec świňtokrzyski na tle wojew·dztwa oraz powiatu ostrowieckiego 

 
ťr·dğo: opracowanie wğasne 

 

Analiza tendencji demograficznych 

Wedğug danych GUS na dzieŒ 31.12.2015 r. Ostrowiec świňtokrzyski zamieszkiwağo 70 677 os·b  

i byğo to o 2623 osoby mniej niŨ w roku 2011. Od kilku lat na terenie gminy obserwujemy ujemny 

przyrost naturalny. NajwiňkszŃ czňŜĺ spoğeczeŒstwa gminy 64,68% stanowi ludnoŜĺ w wieku 

produkcyjnym tj. w wieku zdolnoŜci do pracy. Wiek emerytalny osiŃgnňğo 23,42% mieszkaŒc·w 

gminy. Z roku na rok maleje liczba os·b w wieku przedprodukcyjnym - w roku 2015 byğo to 

zaledwie 11,90% og·ğu ludnoŜci. PoniŨsza tabela przedstawia strukturň ludnoŜci Ostrowca 

świňtokrzyskiego  w latach 2011-2015. 

 

Tabela 1: Liczba mieszkaŒc·w Ostrowca świňtokrzyskiego w latach 2011-2015 

LudnoŜĺ 2011 2012 2013 2014 2015 

Og·ğem 73 300 72 871 72 277 71 728 70 677 

W wieku przedprodukcyjnym 9 202 9 054 8 838 8 670 8 413 

W wieku produkcyjnym 49 978 49 077 48 141 47 097 45 711 

W wieku poprodukcyjnym 14 120 14 740 15 298 15 961 16 553 

Urodzenia Ũywe 543 537 499 488 459 

Zgony 788 751 791 743 804 

Przyrost naturalny -245 -214 -292 -255 -345 

ťr·dğa: Gğ·wny UrzŃd Statystyczny, BDL. 
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Wykres nr 1 Liczba mieszkaŒc·w Ostrowca świňtokrzyskiego w latach 2011-2015 

 
ťr·dğa: Opracowanie wğasne na podstawie danych Gğ·wnego Urzňdu Statystycznego, BDL 

 

Opr·cz  wykazanego  powyŨej  ubytku  ludnoŜci,  dane  statystyczne  wskazujŃ,  Ũe  miasto  

Ostrowiec świňtokrzyski doŜwiadcza r·wnieŨ zjawiska starzenia siň spoğeczeŒstwa. Na przestrzeni 

lat 2011-2015 wystŃpiğy jednoczeŜnie trzy procesy, warunkujŃce negatywne zmiany struktury 

spoğecznoŜci lokalnej: 

 spadek  liczby  ludnoŜci  w  wieku  przedprodukcyjnym ï liczba  ludnoŜci w tym wieku 

zmniejszyğa siň z 9 202 do 8413 os·b. Udziağ tej grupy w og·le ludnoŜci miasta zmniejszyğ 

siň z 12,55% 11,90%, 

 spadek liczby ludnoŜci w wieku produkcyjnym ï liczba ludnoŜci w tym wieku zmniejszyğa 

siň z 49 978 os·b do 45 711. Udziağ tej grupy w og·le ludnoŜci miasta zmniejszyğ siň z 

68,18% do  64,68%, 

 wzrost liczby ludnoŜci w wieku poprodukcyjnym ï liczba ludnoŜci w tym wieku zwiňkszyğa 

siň z  14 120 do  16 553.  Udziağ  tej  grupy  w  og·le ludnoŜci miasta wzr·sğ z 19,26% do 

23,42%. 

 

Wykres nr 2 Struktura wieku na terenie miasta Ostrowiec Ŝwiňtokrzyski w latach 2011-2015 

 
ťr·dğa: opracowanie wğasne na podstawie danych Gğ·wnego Urzňdu Statystycznego, BDL. 
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WskaŦnik obciŃŨenia demograficznego 

Analiza wskaŦnika obciŃŨenia demograficznego, tj. liczby ludnoŜci w wieku poprodukcyjnym 

(powyŨej 59/64 roku Ũycia) na 100 os·b w wieku produkcyjnym, potwierdza tendencjň wzrostu 

ludnoŜci w wieku emerytalnym. PoniŨej przedstawiono tabelň obrazujŃcŃ zmiany wskaŦnika 

obciŃŨenia demograficznego w latach 2013-2015 na terenie miasta. 

 

Tabela 2 Zmiany wskaŦnika obciŃŨenia demograficznego w latach 2013-2015 

OSTROWIEC śWIŇTOKRZYSKI 2013 2014 2015 

LudnoŜĺ w wieku nieprodukcyjnym na 100 os·b 

w wieku produkcyjnym 
57,5 59,6 61,5 

LudnoŜĺ w wieku poprodukcyjnym na 100 os·b w 

wieku przedprodukcyjnym 
137,8 147,4 159,9 

LudnoŜĺ w wieku poprodukcyjnym na 100 os·b w 

wieku produkcyjnym 
33,3 35,5 37,8 

ťr·dğo: Opracowanie wğasne na podstawie danych Gğ·wnego Urzňdu Statystycznego w Kielcach 

 

Na koniec 2015 r. w Ostrowcu świňtokrzyskim wskaŦnik obciŃŨenia demograficznego osiŃgnŃğ 

wartoŜĺ 37,8 i byğ on duŨo wyŨszy w por·wnaniu ze wskaŦnikiem dla wojew·dztwa, kt·ry wynosiğ 

33,9; oraz dla Polski  ï 31,4. świadczy to o tym, Ũe spoğeczeŒstwo Ostrowca świňtokrzyskiego 

znacznie szybciej siň starzeje niŨe wynosi Ŝrednia dla kraju czy regionu.  

 

Tabela 3 Liczba urodzeŒ na terenie Ostrowca świňtokrzyskiego w latach 2010-2015 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Urodzenia og·ğem 594 543 537 499 488 459 

Chğopcy 337 290 280 260 262 214 

Dziewczynki 257 253 257 239 226 245 

ťr·dğa: Gğ·wny UrzŃd Statystyczny, BDL. 

 

Analiza danych demograficznych pokazuje, iŨ w ostatnich latach liczba urodzeŒ na terenie 

Ostrowca świňtokrzyskiego stopniowo maleje. W 2015 roku wedğug danych GUS przyszğo na Ŝwiat 

zaledwie 459 dzieci.  

 

Sytuacja gospodarcza 

W  2015  roku  na  terenie  miasta  dziağalnoŜĺ  prowadziğo 7612  podmiot·w zarejestrowanych   

w  rejestrze  REGON.  Zasoby  podmiot·w  gospodarczych  w  mieŜcie  tworzone  sŃ  przede  

wszystkim  przez  jednoosobowe  dziağalnoŜci  gospodarcze  oraz  firmy  mikro,  tj.  podmioty  

zatrudniajŃce  do  9  pracownik·w.  Stanowiğy  one  ok.  96%  wszystkich  funkcjonujŃcych  

przedsiňbiorstw.  Znacznie  mniejsza  jest  liczba  podmiot·w  gospodarczych  zatrudniajŃcych  

wiňcej  niŨ  10  pracownik·w.  W  kategorii  10-49  pracujŃcych  mieŜciğo  siň  216  podmiot·w,  w  

kategorii  50-249  zatrudnionych  ï  66  podmiot·w,  a  ponadto  na  terenie  miasta  dziağalnoŜĺ  

prowadziğo  11  jednostek  zatrudniajŃcych  od  250  do  999  pracownik·w oraz 1 podmiot 

zatrudniajŃcy wiňcej niŨ 1000 os·b. Liczba podmiot·w gospodarki narodowej wpisanej do rejestru 

REGON w przeliczeniu na 1000 mieszkaŒc·w w Ostrowcu świňtokrzyskim jest wyŨsza niŨ Ŝrednia  

w wojew·dztwie i powiecie ostrowieckim. R·wnieŨ liczba podmiot·w gospodarki narodowej 
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wpisanej do rejestru REGON w przeliczeniu na 1000 mieszkaŒc·w w wieku produkcyjnym jest 

wyŨsza niŨ Ŝrednia dla wojew·dztwa i powiatu ostrowieckiego.  

 

Wykres nr 3 Liczba podmiot·w gospodarki narodowej wpisanej do rejestru REGON 

w latach 2012-2015. 

 
ťr·dğo: Opracowanie wğasne na podstawie danych GUS 

 

Parametrami obrazujŃcymi jakoŜĺ gospodarki danego samorzŃdu sŃ m.in. dochody. W Ostrowcu 

świňtokrzyskim w 2015 r. dochody og·ğem na 1 mieszkaŒca wyniosğy 2715,15 zğ, podczas gdy 

w Polsce 4 114,66 zğ, a Wojew·dztwie świňtokrzyskim 3 561,15 zğ. Udziağ dochod·w wğasnych  

w dochodach og·ğem w 2015r. wynosiğ 62,64% i byğ wyŨszy niŨ w Polsce (55,8%) oraz  

w wojew·dztwie Ŝwiňtokrzyskim (44,6%). świadczy to o duŨej samodzielnoŜci finansowej miasta. 

Wydatki og·ğem w gminie na 1 mieszkaŒca w 2015 r. wyniosğy 2549,93 zğ. Wynik ten byğ niŨszy 

niŨ Ŝrednia dla kraju, kt·ra wynosiğa 4 050,72 zğ oraz w wojew·dztwie Ŝwiňtokrzyskim 3 595,49zğ.  

 

Wykres nr 4 Dochody i wydatki na 1 mieszkaŒca na ternie miasta Ostrowiec świňtokrzyski 

 
ťr·dğo: Opracowanie wğasne na podstawie danych Gğ·wnego Urzňdu Statystycznego w Kielcach 

 

Rynek pracy 

Podstawowym czynnikiem, kt·ry charakteryzuje zjawiska kryzysowe w obrňbie rynku pracy jest 

stopa bezrobocia rejestrowanego, a wiňc ï proporcja liczby bezrobotnych do liczby os·b aktywnych 

ekonomicznie. Stopa bezrobocia na terenie powiatu ostrowieckiego w grudniu 2015r wynosiğa 

17,5% i byğa jednŃ z najwyŨszych w wojew·dztwie. Wedğug stanu na dzieŒ 30.09.2016 stopa 

bezrobocia w powiecie wynosiğa 14,3% (3 miejsce w regionie po powiecie skarŨyskim i 

opatowskim). 
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Wykres nr 5 Stopa bezrobocia w powiecie ostrowieckim w latach 2011-2015 

 
ťr·dğo: Opracowanie wğasne na podstawie danych Gğ·wnego Urzňdu Statystycznego. 

 

W  dniu  31.12.2015  roku  w  rejestrze  Powiatowego  Urzňdu  Pracy  w  Ostrowcu  

świňtokrzyskim  pozostawağo bez pracy 4 081  mieszkaŒc·w miasta. W por·wnaniu do 2010 roku 

liczba bezrobotnych w mieŜcie spadğa og·ğem o 1 297 os·b, tj. o 24,1%. NaleŨy podkreŜliĺ, Ũe 

poprawa sytuacji nastňpuje dopiero od 2014 roku (gdy liczba zarejestrowanych byğa o 18,8% niŨsza 

niŨ w 2013 roku).  W latach 2010-2013 bezrobotnych w mieŜcie przybywağo. 

 

Wykres nr 6 Liczba os·b bezrobotnych z terenu Ostrowca świňtokrzyskiego w latach 2010-2015 

 
ťr·dğo: Opracowanie wğasne na podstawie danych Gğ·wnego Urzňdu Statystycznego. 

 

Negatywne zjawiska spoğeczne1  

W  2015  roku  w  Ostrowcu  świňtokrzyski  udzielono  ğŃcznie  4 426  ŜwiadczeŒ  socjalnych.  

WŜr·d r·Ũnego  rodzaju  ŜwiadczeŒ  socjalnych: 

 zasiğek  rodzinny  z  dodatkami,  Ŝwiadczenie  pielňgnacyjne,  specjalny zasiğek 

opiekuŒczy, zasiğek dla opiekuna przyznano 2053 osobom,  

 zasiğki celowe  przyznano 954  osobom,   

 rodzinne  zasiğki  stağe  udzielono  549  osobom,  

 doŨywianiem  objňto  618  dzieci  oraz  252 osoby dorosğe.  

IloŜĺ udzielanych ŜwiadczeŒ w podziale na osiedla mocno siň r·Ũniğa. Najwiňksza  iloŜĺ ŜwiadczeŒ  

socjalnych  udzielono  mieszkaŒcom  osiedli:   

 Rosochy  (298;  6,7%),  

                                                 
1 Program Rewitalizacji Miasta Ostrowiec świňtokrzyski na lata 2016-2023 

20,4
22,5 22,5

19,1
17,5

2011 2012 2013 2014 2015

5378 5368 5573 5615

4557
4081

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Liczba os·b bezrobotnych










































































