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Sprawozdanie podsumowujące pracę Grupy Wymiany Doświadczeń 
na spotkaniu w Dywitach w dniu 10.06.2013 
Sektory usług – zarządzanie oświatą w gminach wiejskich 
Moderator Wojciech Marchlewski  
Cykl 2011- 2012  

 Uczestnicy przedstawiciele gmin: 

a) Długosiodło  
b) Grudusk  
c) Prabuty  
d) Dywity  

 
Celem ósmego spotkania było posumowanie osiągniętych w gminach 

GWD  rezultatów projektu oraz prezentacja przez zaproszonego eksperta 

uwarunkowań zewnętrznych mających wpływ na jakość i efektywność 

zarządzania oświatą w gminach wiejskich.  

Spotkanie rozpoczął wójt gminy Dywity. Przywitał on przybyłych na 

spotkanie przedstawicieli gmin oraz omówił zmiany jakie zostały 

wprowadzane w czasie realizowania projektu. Wójt omówił również 

wprowadzane przez administrację samorządową program usprawnienia 

dotyczące zmian w żywieniu uczniów, finansowania zadań oświatowych. 

Przedstawiciele władz samorządowych omówili również kwestie związane z 

finansowaniem zadań oświatowych w relacji do wydatków budżetowych.  

 

Następnie przedstawiciele poszczególnych gmin omówili osiągnięte 

rezultaty: 

 badanie ankietowe uczniów i rodziców – jako element monitoringu 

jakości usług w ramach Systemu Analiz Samorządowych;  

 opracowanie i wdrożenie procedur aktualizacji opisów usług 

udostępnianych klientom Urzędu oraz opracowanie kart usług 

edukacyjnych;  

 prezentacje planów usprawnień/ zmian jakie zaoponowano w czasie 
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trwania projektu przez uczestników GWD, 

 wymiana doświadczeń pomiędzy Członkami GWD oraz korzystanie z 

dobrych praktyk realizacji usług publicznych w samorządach. 

 

Koordynator projektu Wojciech Marchlewski dokonał podsumowania 

rezultatów projektu osiągniętych przez gminy. Zwrócono uwagę na 

wykorzystanie badań ankietowych i ich komplementarność do ewaluacji 

zewnętrznej realizowanej przez niezależnych ewaluatorów. Ankietowanie 

uczniów i rodziców wykonane – pierwsze I-III 2012 a drugie I-III 2013 

daje możliwość porównania danych i ocenę w jakim zakresie zmienia się 

opinia rodziców na temat usług oświatowych realizowanych przez gminy.  

 

W końcowej części spotkania wystąpił  ekspert  Marek Olszewski 

współprzewodniczący zespołu ds. edukacji, kultury i sportu Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, który zaprezentował w 

wystąpieniu: Uwarunkowania zewnętrzne mające wpływ na jakość i 

efektywność zarządzania oświatą w gminach wiejskich. Marek Olszewski 

zaprezentował obecny stan prac nad proponowanymi przez Rząd, związki 

zawodowe, oraz organizacje samorządowe zmianami w Karcie Nauczyciela i 

Ustawie o Systemie Edukacji. Przedstawił stanowisko Związku Gmin 

Wiejskich RP w sprawie rejestracji czasu pracy nauczycieli, zmianami w 

systemie wynagradzania nauczycieli, zmiany w systemie przydzielania 

urlopu dla poratowania zdrowia, zmian w systemie finansowania.  

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na powiązania pomiędzy systemem 

wynagradzania nauczycieli a jakością edukacji. W czasie dyskusji jaka 

wywiązała się po wystąpieniu eksperta ZGWRP podkreślano brak 

mechanizmów motywacji nauczycieli ,dostępnych przez organ prowadzący. 

Równocześnie podkreślono, że organ prowadzący nie ma faktycznie wpływu 

na wynagrodzenie i poziom zatrudnienia nauczycieli. 
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Na zakończenie ostatniego spotkania GWD Marek Olszewski jako 

przedstawiciel ZGW RP wręczył członkom Grupy Wymiany Doświadczeń 

certyfikaty uczestnictwa w zajęciach warsztatowych. 

 


