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 Uczestnicy przedstawiciele gmin:

• Długosiodło 
• Grudusk 
• Prabuty 
• Diwity

 Spotkania, najważniejsze rodzaje przeprowadzonych działań

1. Długosiodło 
Uczestnikami spotkania 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 oświatą 
w  gminie.  Na  spotkanie  zostali  zaproszeni  także  kierujący  placówkami 
oświatowymi z terenu gminy – szkoły  podstawowe, gimnazjum i  przedszkole, 
zespoły przedszkolne.

Spotkanie otworzył wójt gminy Długosiodło Pan Stanisław Jastrzębski . Zapoznał 
on  uczestników  spotkania  z  historia  gminy,  realizowanymi  inwestycjami  oraz 
strategią gminy w zakresie edukacji.

Gmina Długosiodło  jest  specyficzną gminą.  Odległość  do   Warszawy  -  80  km; 
Wyszkowa - 24 km; Ostrowi Mazowieckiej - 25 km;  Ostrołęki - 44 km. Budżet gminy 
na  rok  2009  wynosił   21.695.857  zł,  w  tym:subwencje:  11.969.275  zł  dotacje:  
4.836.552 zł dochody  własne: 4.890.040 zł. Powierzchnia gminy  to 6745 ha, w tym:  
lasy:  39%  użytki  rolne:  55%.  Liczba  sołectw  to  40.  Liczba  mieszkańców 
8052 .Pomimo  ze  to  gmina  wiejska  to  większość  mieszkańców  pracuje  w 
Warszawie. Sprzyja temu dogodny dojazd koleją lub samochodem. 

Następnie  Zastępca  Wójta  Ewa  Alicja  Karczewska  Zaprezentowała  podstawowe 
kierunki  rozwoju  edukacji  wczesno-przedszkolnej,  przedszkolnej.  szkolnej  i 
gimnazjalnej na terenie gminy. 

Ewa Krysiak - Dyrektor Gminnego Centrum Informacji,  Kultury,  Sportu i Rekreacji; 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  Oświatowych zaprezentowała, w jaki sposób 
gmina  Koźminek  realizuje  zadania  z  zakresu  edukacji.  W  prezentacją  zostały 
przedstawione:

 Strategia realizacji zadań oświatowych w gminie 



 Typy placówek oświatowych 
 Sieć placówek oświatowych w gminie 
 Liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną w zakresie 3-4.
 Organizacja oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i 
szkołach podstawowych  
 efekty edukacji – wyniki sprawdzianu 3 i 6 klasistów , 
gimnazjów oraz Edukacyjna Wartość Dodana 
 Finansowanie zadań oświatowych w gminie – subwencja a 
koszty bieżące 

Na  spotkaniu  zaprezentowano  również  bardzo  ciekawą  inicjatywę  powołania  na 
terenie  gminy  żłobka.  Który  gmina  zmierza  uruchomić  od  1  lutego  2012  r.   w 
miejscowości Chrzczanka Włościańska. Opieka w żłobku sprawowana będzie  nad 
dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Zapewnia się opiekę nad 
dzieckiem  w  wymiarze  do  10  godzin  dziennie  względem  każdego  dziecka. 
Przewidywana odpłatność za pobyt dziecka w żłobku w wysokości około 250,00 zł 
miesięcznie i dzienny koszt wyżywienia około 5,00 zł.

Uczestnicy  spotkania  wymienili  się  doświadczeniami  z  prowadzonej  optymalizacji 
sieci  szkolnej  oraz wprowadzanymi  zmianami dotyczącymi  prowadzanych obecnie 
reform  w  oświacie  a  związanymi  z  rozszerzenia  edukacji  o  grupę  5  latków. 
Uczestnicy  spotkania  wymienili  się  doświadczeniami  z  organizacji  oddziałów 
przedszkolnych i włączenia do  a także z projektowanymi rozwiązaniami w dziedzinie 
finansowania zadań oświatowych.

W  kolejnej  części  spotkania  moderator  grupy  zaproponował  dyskusję  na  temat 
zapotrzebowania mieszkańców wsi  na usługi edukacyjne adresowane do dzieci w 
wieku 3-4 oraz 5 lat. W trakcie swojego wystąpienia  ekspert Pan Stefan Bobrowski  
zaprezentował  wyniki  prowadzonych  przez  siebie  badań  prowadzonych  gminach 
wiejskich.  Badania te  dotyczyły  opinii  rodziców dzieci  w wieku  3-4 lata  na  temat 
edukacji  wczesno  przedszkolnej.  Badania  te  dotyczyły  gotowości  rodziców  do 
wysyłania dzieci do przedszkola. Zaprezentowano również opinie rodziców na temat 
pojmowania przez nich edukacji przedszkolnej. W badaniach tych zwracano również 
uwagę  na  opinie  rodziców  dotyczących  program  edukacyjnego  realizowanego  w 
przedszkolach. Następnie moderator zaproponował dyskusję na temat poruszonych 
w trakcie prezentacji eksperta. W czasie dyskusji poproszono reprezentantów gminy 
o  zaprezentowanie  własnych  rozwiązań  w  dziedzinie  edukacji  wczesno 
przedszkolnej.

Uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami z prowadzonej optymalizacji 
sieci szkolnej oraz wprowadzanymi zmianami dotyczącymi prowadzanych obecnie 
reform  w  oświacie  a  związanymi  z  rozszerzenia  edukacji  o  grupę  5  latków. 
Uczestnicy  spotkania  wymienili  się  doświadczeniami  z  organizacji  oddziałów 
przedszkolnych  i  włączenia  do   a  także  z  projektowanymi  rozwiązaniami  w 
dziedzinie finansowania zadań oświatowych.

W kolejnej części spotkania moderator grupy zaproponował dyskusję na temat 
zapotrzebowania mieszkańców wsi na usługi edukacyjne adresowane do dzieci w 
wieku  3-4  oraz  5  lat.  W  trakcie  wystąpienia  moderator  grupy  Wojciech 



Marchlewski  zaprezentował  wyniki  prowadzonych  przez  siebie  badań 
prowadzonych gminach wiejskich. Badania te dotyczyły opinii rodziców dzieci w 
wieku  3-4  lata  na  temat  edukacji  wczesno  przedszkolnej  a  w  szczególności 
gotowości rodziców do wysyłania dzieci do przedszkola. Zaprezentowano również 
opinie  rodziców  na  temat  pojmowania  przez  nich  edukacji  przedszkolnej.  W 
badaniach  tych  zwracano  również  uwagę  na  opinie  rodziców  dotyczących 
program  edukacyjnego  realizowanego  w  przedszkolach.  Następnie  moderator 
zaproponował dyskusję na temat poruszonych w trakcie prezentacji.  W czasie 
dyskusji  poproszono  reprezentantów  gminy  o  zaprezentowanie  własnych 
rozwiązań w dziedzinie edukacji wczesno przedszkolnej.

Kolejny  punktem  programu  spotkania  była  prezentacja  metodyka 
przeprowadzenia  badań  ankietowych  poziomu  bezpieczeństwa  w  szkołach  i 
zadowolenia  z  usług  oświatowych  z  wykorzystaniem  internetowego  systemu 
wspomagania procesu ankietyzacji  i  analizy wyników badań.  Ekspert Bernard 
Sabura przedstawił doświadczenia innych gmin w organizacji i przeprowadzaniu 
badań ankietowych.  Zaprezentowano również  metodologie  prowadzenia  badań 
oraz krok po kroku proces grodzenia i przetwarzania danych. 

W  następnej  części  spotkania  moderator  zaprezentował  „  Zakres  analizy 
wybranych wskaźników oświatowych dla gmin cyklu GWD”. W trakcie prezentacji 
moderator omówił metody analizy wyników oświatowych EWD. Dla każdej z gmin 
została zaprezentowane osiągnięcia EDW. Następnie przystąpiono od dyskusji na 
temat wyników. Uznano, że bardzo interesujące będzie połączenie metody EDW z 
wynikami  ankiety  dotyczącej  bezpieczeństwa  w  szkole  realizowanej  przez 
ZGWRP.


