
Projekt: „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu terytorialnego”

                                                                 

Sprawozdanie podsumowujące pracę Grupy Wymiany Doświadczeń 
na spotkaniu w Rokitnica w  19.03. 2013 roku w Rokietnicy 
Sektory usług – zarządzanie oświatą w gminach wiejskich
Moderator Wojciech Marchlewski 
Cykl 2011- 2012 

• Uczestnicy przedstawiciele gmin:

a) Rokitnica  
b) Budzyń  
c) Mieścisko 
d) Koźminek 

Program 
1. Powitanie uczestników GWD przez gospodarza spotkania wójta gminy 

Rokitnica  

2. Omówienie wyników badania opinii mieszkańców nt zadowolenia z usług 

oświatowych oraz bezpieczeństwa w szkołach (Bernard Sabura, Wojciech 

Marchlewski) –wstępne podsumowanie, wnioski i dyskusja uczestników 

spotkania

3. Analiza porównawcza wydatków na oświatę i subwencji  oświatowej  w latach 

2008-2012 w gminach GWD (prezentacja-Bernard Sabura).

4. Prezentacja przez gminy realizacji zadań GWD: Opracowanie i wdrożenie 

procedury aktualizacji opisów oraz aktualizacja kart opisów usług, Indywidualne 

Plan Usprawnienia usługi w zakresie oświaty.

5. Działania ZGW RP w zakresie wspierania efektywności i jakości realizacji usług 

publicznych przez gminy wiejskie.  (Dyrektor Biura ZGW RP – Paweł 

Tomczak).

Uczestnicy: 

1. reprezentanci wybieralnych władz samorządowych

2. przedstawiciele administracji - osoby mający bezpośredni wpływ na 

zarządzaniu usługami oświatowymi w gminie 

3. kierujący placówkami oświatowymi z terenu gminy – szkoły podstawowe, 

gimnazjum i przedszkole, zespoły przedszkolne.
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Spotkanie przebiegało z zaproponowanym programem. Spotkanie otworzył 
wójt  gminy  Rokietnica   Pan  Bartosz  Derech.  Zapoznał  on  uczestników 
spotkania  ze  zmianami  jakie  wprowadzono  w  zarządzaniu  palcówkami 
oświatowymi.   Spotkanie odbywało  się  w nowej  siedzibie  gimnazjum co 
sprawiło  że  uczestnicy  w  trakcie  dyskusji  zadawali  pytania  dotyczące 
funkcjonowania placówki a także wykorzystania nowoczesnego sprzętu w 
jaki  jest  wyposażona.  Wójt  zaprezentował  problemy z jakimi  boryka się 
gmina  Rokitnica  w  kwestii  realizowania  zadań  oświatowych.  Dotyczy  to 
szczególnie bliskiego sąsiedztwa Poznania. W gminie następuje gwałtowny 
przyrost  liczby  mieszkańców  co  sprawia  że  trudno  jest  planować  na 
najbliższe lata „popyt” na usługi oświatowe.  Po wystąpieniu Wójta zabrała 
głos Pani   Danuta Potrawiak  która zaprezentował   zaawansowanie prac 
nad kartami usług i procedurami przeglądu kart usług. 

Następnie zabrał głos Bernard Sabura i zaprezentował wyniki ostatniej akcji 
ankietowania  w  ramach  prowadzanych  badań  nad  jakością  usług  w 
gminach wiejskich. Niektóre gminy biorące udział w obecnej edycji Grupy 
Wymiany Doświadczeń przeprowadziły akcję ankietowania po raz kolejny 
co daje im szanse porównania wyników badania na przestrzeni ostatnich 
kilku  lat.  Uczestnicy  omówili  wyniki  ostatniej  edycji  ankietowania  i  ich 
wykorzystania  w  prezentacji  realizacji  zadań  oświatowcy.  W  trakcie 
omówienie wyników uczestnicy spotkania skomentowali wyniki ostatniego 
ankietowania. Uważają, że zmiany w wynikach ankiet, szczególnie w części 
dotyczącej bezpieczeństwa, są wynikiem  wzrastają świadomością uczniów 
jak i rodziców co identyfikacji tych zjawisk. 

W dalszej części dyskusji zabrał głos moderator Wojciech Marchlewski który 
zaprezentował  swoją  autorską  interpretację  wyników  ankiet 
przeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli gimnazjów. W analizie tej 
posłużył  się  również  wskaźnikami  Edukacyjnej  Wartości  Dodanej 
porównując je z wynikami ankiet. W wyniku analizy porównawczej okazało 
się,  że  nie  ma jednoznacznych  przesłanek  wskazujących  na  powiązanie 
jakość edukacji, rozumianej jako wyniki testów i egzaminów, z poczuciem 
poczucie bezpieczeństwa w szkole. W czasie dyskusji odnotowano również, 
że bez względu jakie są efekty nauczania w szkołach to uczniowie twierdzą, 
że lekcje są  prowadzone w sposób nie interesujący. Taki wyniki ankiet 
może wskazywać na  to  że  obecny metody  kształcenia  nie  uwzględniają 
zmian  jakie  zachodzą  w  świecie  mediów  oraz  telefonii  komórkowej. 
Skracanie form przekazu, krótka informacja radiowa, telewizyjna czy sms 
sprawiają że 45 lekcja staje się dla uczniów wiecznością. 

Uczniowie gimnazjum twierdzą także, że chodzą do szkoły bo muszą. W 
trakcie  dyskusji  stwierdzono,  że  opinie  te,  są  pochodną  zbyt  dużego 
obciążenia uczniów zajęciami szkolnymi. W konkluzji dyskusji stwierdzono, 
że  jednym  z  zmiany  jakie  zachodzą  w  programach  edukacyjnych  nie 
nadążają za zmianami cywilizacyjnymi a szczególnie tymi związanymi ze 
środkami przekazu i obiegu informacji. Jest to ważna informacja dotyczącą 
kwestii tworzenia nowych programów edukacyjnych z zakresu gimnazjum 
tak aby nadążały one na powszechnie oferowanymi formami przekazu 
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W kolejnej części spotkania zabrał głos Bernard Sabura który przedstawił 
analizy  finansowe  związane  z  realizowaniem  zadań  oświatowych  przez 
gminy wiejskie, uczestników GWD. Prezentacja dotyczyła analizy sytuacji 
finansowej  gmin  ze  szczególnym uwzględnieniem wydatków i  dochodów 
gmin.  Bernard  Sabura  omówił  relacje  pomiędzy subwencją  oświatową a 
subwencji oświatowej  Uczestnicy spotkania przedyskutowali szczegółowo 
kwestie  związane  z  prowadzanymi  w  gminach  usprawnieniami  i  ich 
skutkami  finansowymi  dla  gmin.  Dyskusje  dotyczyły  kwestii  możliwości 
finansowych gmin co do zabezpieczenia zobowiązań wynikających z ustawy 
„Karta  Nauczyciela.  Przedstawiciele  gminy  podkreślali,  że  nowe  zmiany 
zapowiadane  przez  Rząd  a  dotyczące  kwestie  związanymi  z  urlopami 
bezpłatnymi  czy  dodatkami  wiejskimi  w  niewielkim  stopniu  zmniejszą 
obciążenie gmin wynikające z realizowania karty światowej. 

Ostatni w spotkaniu zabrał głos dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP 
Paweł  Tomczak  który  przedstawił  działania  Związku  związana  ze 
planowanymi  zmianami  w oświacie.  Dotyczyło  to  szczególnie  omówienia 
zmian  w  karcie  nauczyciela,  zmian  w  edukacji  przedszkolnej,  oraz 
proponowanych  zmian  w  systemie  finansowania  oświaty.  Szczególnym 
zainteresowaniem uczestników cieszyły się kwestie związane ze zmianami 
w karcie nauczyciela proponowanymi przez Związek Gmin Wiejskich RP.
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