
Sprawozdanie z piątego spotkania 
miejskiej oświatowej GWD
Czwarte spotkanie grupy odbyło się 4 i 5 października 2012 r. w Opolu.
Podstawowe cele spotkania były następujące:
Dyskusja na temat potencjalnych skutków postulowanych zmian w Karcie Nauczyciela
Wymiana  doświadczeń  dotyczących  tematu  wiodącego:  organizacji  obsługi  cyklu 
budżetowego,  stopnia  samodzielności  finansowej  dyrektorów  szkół  oraz  przydatności 
budżetu zadaniowego.

Przebieg spotkania
Zebranych  przywitał  prezydent  Opola,  Ryszard  Zembaczyński.  Następnie  Irena  Koszyk, 
naczelnik  Wydziału  Oświaty,  zaprezentowała  organizację  oświaty  w  Opolu,  a  Krzysztof 
Początek, zastępca prezydenta oraz prezydent Zembaczyński omówili cele i kierunki polityki 
oświatowej miasta.
W  drugiej  części  spotkania  odbyła  się  dyskusja  na  temat  metod  i  organizacji  prac  nad 
przygotowaniem budżetu oświaty, zakresu odpowiedzialności i kompetencji dyrektorów szkół 
w zakresie realizacji  planów finansowych oraz zasadności  i  możliwości  wdrożenia różnych 
form budżetu zadaniowego.
Z kolei zostały omówione zadania samorządów-członków grupy w kwestiach przygotowania 
opisów dobrych praktyk oraz planów doskonalenia usług.
Ostatnia  część  dyskusji  w  pierwszym  dniu  obrad  poświęcona  była  zmianom  w  Karcie 
Nauczyciela. Członkowie grupy rozważali,  jakie zmiany w statusie nauczycieli  są potrzebne 
oraz  jakie  mogą  być  rzeczywiste  skutki  postulowanych  obecnie  nowelizacji  prawa 
oświatowego.
W drugim dniu spotkania zebrani odwiedzili Publiczną Szkołę Podstawową nr 14. Następnie 
zapoznali się z działalnością Centrum Nauk Przyrodniczych przy Publicznym Gimnazjum nr 6, 
gdzie szczególną uwagę zwrócili  na wzorowe współdziałanie nauczycieli,  którzy stworzyli  i 
prowadzą Centrum. Na koniec członkowie grupy zwiedzili nowy budynek Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.

Ustalenia
Podczas spotkania ustalono, że:
Następne spotkanie odbędzie się 3 i 4 grudnia w Sochaczewie.

Tematem  wiodącym  spotkania  w  Sochaczewie będą  kwestie  współpracy  z 
niepublicznymi  organami  prowadzącymi  jednostki  oświatowe  oraz  możliwości 
przekazywania takim organom realizacji zadań samorządów w zakresie oświaty.

Koordynator grupy
Mariusz Tobor
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