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Uczestnicy przedstawiciele gmin II GWD:

• Prabuty  
• Długosiodło  
• Grudusk 
• Dywity

Cele spotkań

− Zaprezentowanie celów i metod pracy w Grupie Wymiany Doświadczeń. Omówienie 
dotychczasowych doświadczeń z prac  Grup Wymiany Doświadczeń - oświata

− Prezentacja organizacji i zarządzania oświatą w gminie Mieścisko

− Złożenia  programu „Doskonalenie  zarządzania  usługami  publicznymi  i  rozwojem w 
jednostkach samorządu lokalnego” oraz rola Biura ZGWRP w pracach Grupy Wymiany 
Doświadczeń - przedstawiciele Biura ZGWRP w Poznaniu

− Aktualne problemy w oświacie- szanse i zagrożenia, silne i słabe strony oświaty w sa-
morządach- dyskusja uczestników spotkania.

− Przyjęcie ustaleń dt zakresu i harmonogramu prac GWD

Na  spotkaniu  byli  reprezentanci  wybieralnych  władz  samorządowych  i  przedstawiciele 
administracji   osoby mający bezpośredni  wpływ na zarządzaniu usługami oświatowymi  w 
gminie w podziale  jedna osoba z poziomu zarządzania strategicznego (kierownictwo), jedna 
osoba  z  poziomu  średniego  szczebla  kierowniczego  oraz  jedna  osoba  z  poziomu 
bezpośredniego zarządzania dostarczaniem danej usługi.

Spotkanie  rozpoczął  burmistrz  Gminy Prabuty  i  zaprezentował  gminę.  Podał  podstawowe 
informacje  dotyczące  wielkości,  populacji  mieszkańców,  zajęć.  Następnie  przedstawiciel 
ZGWRP  wyjaśnił  zasady  organizacji  grup  wymiany  doświadczeń.  Wyjaśniono  że 
podstawowym  zadaniem  grupy  jest  wyznaczenie  tych  obszarów  w  zakresie  usług 
edukacyjnych które powinny zostać zmienione w celu polepszenia ich jakości. Podstawową 
zasadą  pracy  grupy  jest  tak  zwany  benchlearning  rozumiany  jako  uczenie  się  poprzez 
prezentację  i  porównywanie  dobrych  praktyk.  Jednym  z  punktów  odniesienia  w  ocenie 
jakości świadczenia usług jest  System Analiz Samorządowych. Zawiera on bazę wskaźników 
do  sporządzania  analiz  porównawczych  zarządzania  różnorodnymi  lokalnymi  usługami 
publicznymi.  Oprócz  wykorzystywanych  w  SAS  w  pracach  grupy  wykorzystywane  będą 
publikowane przez CKE (Centralną Komisję Egzaminacyjną ) a dzięki którym możemy ocenić 
jakość świadczonych przez gminy usług. Dla edukacji będą to wyniki testów kompetencyjnych 
sześcioklasistów egzaminy gimnazjalne.  Uznano, że właśnie edukacja jest jednym istotnych z 
punktu widzenia usług  i finansów  gminy obszarów wymagających wsparcia i „ulepszenia”



Następnie kierująca wydziałem oświaty w gminie Prabuty Pani Palmira Trzcińska – Kowalska 
zapoznała uczestników spotkania z siecią szkół i przedszkoli funkcjonującej w gminie Prabuty. 
W trakcie prezentacji wójt gminy zaprezentował strategię rozwoju oświaty na terenie gminy 
Prabuty.  Uczestnicy  spotkania  wymienili  się  doświadczeniami  z  prowadzanych  obecnie 
reform  w  oświacie  dotychczasowych  rozszerzenia  edukacji  o  grupę  5  latków  a  także  z 
projektowanymi  rozwiązaniami  w dziedzinie  finansowania  zadań oświatowych.  Uczestnicy 
spotkania   zapoznali  się  i  zaakceptowali  cele,  metody  i  przewidywany  zakres  działań  w 
ramach GWD.

W wyniku  dyskusji  zdecydowano  o  rodzajach  jednostek  oświatowych,  które  będą  objęte 
badaniem- to szkoły podstawowe, gimnazjalne edukacja przedszkolna w zakresie 5-6 latków 
oraz  3-4  latków.  Ustalono  również  że  tematem badań będzie  również  wyrównanie  szans 
oświatowych dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.

Następnie odbyła się dyskusja n/t zakresu możliwych do określenia wskaźników na podstawie 
danych  dostępnych  z  SIO,  oraz  innych  danych  dotyczących  edukacji  przedszkolnej, 
sprawozdań budżetowych gmin. Dyskusji poddano także jakiego rodzaju informacje można 
uzyskać  drogą  badań  ankietowych,  do  kogo  skierować  zapytania  oraz  sposób 
przeprowadzenia badań ankietowych. Bernard Sabura ( specjalista ZGWRP) zaprezentował 
dotychczasowe  osiągnięcia   ZGWRP  w  badaniach  zadowolenia  mieszkańców  (uczniów  i 
rodziców) gminy  z usług oświatowych dostarczanych przez samorządy gminne.

Uzgodniono,  że  obszarami  w  których  będzie  pracowała  grupą  będą:  sieć  szkolna  i  jej 
optymalizacja,  alternatywne  formy  edukacji  przedszkolnej,  wprowadzanie  metod 
wyrównania  szans  edukacyjnych  dzieci  i  młodzieży  z  rodzin  dysfunkcyjnych,  wsparcie 
metodyczne dla  nauczycieli  pracujących na obszarach wiejskość.  na następnym spotkaniu 
będzie  podejmowana  decyzja  o  wyborze  wskaźników  i  sposobie  mierzenia  satysfakcji 
klientów  usług  oświatowych.  Uzgodniono  że  następne  spotkanie  GWD  odbędzie  się  w 
Grudusku w dniu 27 października 2001 r.


