
Sprawozdanie z drugiego spotkania miejskiej oświatowej GWD
Drugie spotkanie odbyło się 24 i 25 listopada 2011 r. w Oleśnicy. 

Podstawowe cele spotkania były następujące:

1. Uzgodnienie treści i sposobu przeprowadzenia ankiety dla 
uczniów i rodziców.

2. Wymiana doświadczeń dotyczących tematu wiodącego: od-
płatności za godziny zajęć dodatkowych w przedszkolach.

Przebieg spotkania
Zebranych przywitał zastępca burmistrza Oleśnicy pan Henryk Bernacki. Następnie sekretarz 
miasta pan Zbigniew Rybak przedstawił założenia projektowe i uwarunkowania wdrożenia 
zintegrowanego systemu informatycznego E-oświata, który służyć będzie władzom miasta, 
pracownikom   Zespołu  Oświaty  Samorządowej,  dyrektorom  szkół,  nauczycielom  oraz 
uczniom i rodzicom. Następnie pani Maria Susidko, dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej, 
zaprezentowała  podstawowe informacje o oleśnickiej  oświacie oraz  o kierunkach polityki 
oświatowej miasta. 

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja na temat treści i sposobu przeprowadzenia 
ankiety dla uczniów i rodziców. Uczestnicy zgodzili się na pozostawienie bez zmian ankiety 
wypracowanej przez GWD poprzednich edycji oraz ustalili sposób przeprowadzenia ankiety.

W kolejnej części spotkania przedstawiłem nowe informacje o relacjach pomiędzy wielkością 
subwencji oświatowej a wydatkami na utrzymanie oświaty samorządowej, w tym zestawie-
nia odnoszące się do miast-członków grupy. Następnie odbyła się dyskusja dotycząca tematu 
wiodącego, czyli odpłatności za godziny zajęć dodatkowych w przedszkolach. Uczestnicy za-
prezentowali różnorakie rozwiązania tego problemu.

W drugim dniu spotkania uczestnicy zwiedzili salę widowiskową i halę sportową oraz kilka  
jednostek oświatowych. W jednej ze szkół członkowie grupy mieli m.in. okazję zapoznać się 
z działaniem części systemu E-oświata z punktu widzenia dyrektora szkoły, nauczycieli i rodzi-
ców.

Podczas spotkania ustalono także miejsca i terminy dwóch następnych spotkań oraz temat 
wiodący najbliższego spotkania.

Ustalenia
Podczas spotkania ustalono, że:

3. Następne spotkania odbędą się:
 22 i  23  marca  w 

Bytomiu,



 14 i 15 czerwca w 
Szklarskiej  Porę-
bie.

4. W styczniu-lutym (przed końcem I okresu) miasta przepro-
wadzą badania zadowolenia klientów oświaty. Treść ankiet 
będzie taka sama, jak w poprzednim cyklu pracy GWD.

Badaniami zostaną objęci uczniowie i rodzice uczniów ostatnich klas ogólnodostęp-
nych szkół podstawowych i gimnazjów.  Uczniowie wypełnią ankiety elektroniczne 
w Internecie (w pracowniach internetowych), rodzice ankiety papierowe lub elek-
troniczne. Ankiety papierowe wypełnione przez rodziców zostaną wprowadzone do 
systemu przez pracowników urzędów miast. 

W celu  przygotowania  internetowego systemu ankietowania  miasta  przekażą  do 
biura  ZMP informacje  o  liczbach  uczniów ostatnich  klas  ogólnodostępnych szkół 
podstawowych i gimnazjów. Biuro ZMP przekaże miastom odpowiednie liczby indy-
widualnych kodów dostępu do systemu ankietowania.

5. Do końca roku 2011 r. członkowie grupy wypełnią zestawie-
nie statystyczne  na temat decyzji  administracyjnych z za-
kresu  oświaty  wydanych  w 2010  r.  i  prześlą  je  do  biura 
ZMP.

6. Tematem wiodącym spotkania w Bytomiu będzie funkcjo-
nowanie bonów oświatowych różnych rodzajów.
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