
Informacja z 4 spotkania
Grupy Wymiany Doświadczeń 

– zarządzanie oświatą w samorządach powiatowych

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

Termin spotkania: 4 – 5 czerwca 2012 r.
Miejsce spotkania: „AQUA HOTEL POLKOWICE” ,  Polkowice ul: Młyńska 6 

W dniach  4  i  5  czerwca  2012  r.   odbyło  się  czwarte  spotkanie  Grupy Wymiany 
Doświadczeń,  w zakresie zarządzania oświatą w samorządach powiatowych. Gospodarzem 
spotkania był Powiat Polkowicki.
W  spotkaniu  wzięli  udział  przedstawiciele   powiatów:  Kieleckiego,  województwo 
świętokrzyskie;  Konińskiego,  województwo  wielkopolskie  i  Polkowickiego,  województwo 
dolnośląskie.  W uczestniczyło  14  osób.  Związek  Powiatów  Polskich  był  reprezentowany 
przez Pana Ludwika Węgrzyna.

Zakładane cele spotkania:

A. Wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania placówkami wychowania 
pozaszkolnego

B. Zapoznanie się z   rozwiązaniami Powiatu Polkowickiego w zakresie organizacji 
jednolitego systemu doradztwa metodycznego powiązanego z poradnictwem 
psychologiczno-pedagogicznym ( Centrum Rozwoju Edukacji) 

C. Poznanie doświadczeń Powiatu Płockiego w organizacji kształcenia w zawodzie 
mechatronik

D. Podsumowanie wniosków z zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół na pierwszy 
rok szkolny zreformowanej szkoły pondgimnazjalnej. 

Przebieg spotkania

Spotkanie rozpoczął  moderator GWD Zbigniew Czepelak, który przedstawił tematykę 
spotkania  oraz  oczekiwane  efekty  pracy.  W  swoim  wystąpieniu  podsumował  działania 
członków GWD w okresie od poprzedniego spotkania w Płocku a także realizację ustaleń 
będących wynikiem trzeciego spotkaniu GWD.

Następnie, zgodnie z programem, głos zabrał Starosta Polkowicki Pan Marek Tramś, 
który powitał zebranych  i przedstawił  film promocyjny Powiatu Polkowickiego. Następnie 
omówił  prezentację  „Integracja  samorządowa  gmin  i  jej  wpływ  na  powstanie  Powiatu 
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Polkowickiego”.   Powiat  Polkowicki  powstał  dzięki  zabiegom  gospodarzy  terenu  oraz 
harmonijnej  współpracy z gminami.   W Polkowicach nigdy nie  było  powiatu  ani  żadnych 
instytucji o charakterze powiatowym. Po to, by pomiędzy Powiatami Lubińskim i Głogowskim 
można  było  utworzyć  Powiat  Polkowicki  trzeba  było  utworzyć  Miejską  Strefę  Usług 
Publicznych (jako jedną z dwóch pierwszych w Polsce),  podejmować się  wielu zabiegów 
u władz centralnych a w efekcie stworzyć instytucje i służby  powiatowe. Pierwsze zabiegi 
rozpoczęto już w 1992 r. , w 1994 r. utworzono działający do dziś Związek Gmin Zagłębia 
Miedziowego   a  w  1998  r.  utworzono  Polkowicką  Miejską  Strefę  Usług  Publicznych. 
Utworzenie  Powiatu  Polkowickiego  popierało  aż  80% mieszkańców.   Dziś  Związek  liczy 
osiem gmin w tym dwie z terenu Powiatu Głogowskiego. W Powiecie stworzono od podstaw 
instytucje powiatowe a obecnie budują również nową siedzibę Starostwa Powiatowego za 
24  miliony  złotych.  Powiat  nie  prowadzi  szpitala  powiatowego  ale  dofinansowuje  szpital 
w  Głogowie.   Powiat  Polkowicki  to  6  gmin  (  3  wiejskie  i  3  miejskie),  64,5  tysięcy 
mieszkańców,  778  km2 powierzchni.  Dzięki  Zagłębiu  Miedziowemu  oraz  Strefie 
Przemysłowej,  z  zakładami  Volkswagena  i  CCC,  bezrobocie  jest  bardzo  niskie  i  wynosi 
8,7%. Powiat Polkowicki pod względem nadwyżki budżetowej od lat plasuje się w czołówce 
wśród powiatów w Polsce.

Po zakończeniu prezentacji uczestnicy zadawali pytania dotyczące budżetu Powiatu 
a  także  obecnej  roli  Związku  Gmin  Zagłębia  Miedziowego.  Pan  Starosta  Marek  Tramś 
poinformował, że budżet powiatu Polkowickiego to około 56 milionów złotych a dodatkowo 
pozyskują około 6 milionów złotych rocznie ze źródeł zewnętrznych. Związek Gmin stanowi 
obecnie platformę współpracy, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami ze środków 
pochodzących z udziału poszczególnych samorządów. Środki te pochodzą z wpłat po 1 % 
budżetu każdego z uczestników Związku. Również KGHM przyczynia się do poprawy jakości 
ekologicznej środowiska, ponieważ nie opłaca się im stosowanie tzw. „brudnych” technologii.

Następnym  punktem  programu  było  wystąpienie  Pani  Teresy  Jedynak,  pełniącej 
funkcję Naczelnik Wydziału  Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 
w Polkowicach.  Pani Naczelnik przedstawiła prezentację zarządzania oświatą w Powiecie 
Polkowickim z uwzględnieniem danych i wskaźników zaproponowanych przez moderatora. 
Prezentacja  stanowi  załącznik  nr  1  do  sprawozdania.   Prezentacja  została  poszerzona 
o wystąpienia  Państwa dyrektorów szkół i placówek z Powiatu Polkowickiego. Pani Monika 
Urbaniak-Halla  przedstawiła organizację i metodykę pracy  Domu Wczasów Dziecięcych w 
Przemkowie.  Pani  Małgorzata  Majewska-Greń,  Wicedyrektor  Zespołu  Szkół  im. 
Zjednoczonej Europy w Polkowicach oraz  Pan Andrzej Wojtkowiak Dyrektor Zespołu Szkół 
w  Chocianowie  krótko  zaprezentowali  charakterystykę   działalności  edukacyjnej  i 
wychowawczej  tych szkół, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich rozwiązań i metod 
pracy. Po zakończeniu prezentacji dotyczących edukacji rozpoczęła się dyskusja związana 
z wymianą doświadczeń w tym zakresie. Uczestnicy zadawali Pani Teresie Jedynak pytania 
dotyczące  finansowania  oświaty  w  Powiecie,  naboru  do  klas  pierwszych,  sposobu 
organizacji   obsługi  finansowej  placówek   a  także  rozwijania  szkolnictwa  zawodowego 
i promocji szkół zawodowych ( np. „ Ferie z robotyką” ). 

Po zakończeniu dyskusji  moderator  GWD Zbigniew Czepelak zaprezentował  dane 
dotyczące problemów powiązania kształcenia zawodowego z rynkiem pracy (prezentacja w 
załączeniu).  Uczestnicy  wymieniali  uwagi  dotyczące  zapaści  kształcenia  zawodowego, 
wynikającej  z  błędów polityki  edukacyjnej  Państwa.  Między  innymi,  Pan Andrzej  Nowak, 
Wicestarosta  Koniński  zwrócił  uwagę  na  szersze  podejście  do  tego  tematu,  poprzez 
dowartościowanie  pracy  jako  szansę  odbudowania  etosu  kształcenia  zawodowego. 
Uczestnicy z  dużą troską odnieśli  się  do danych o nadmiarze kształcenia  na kierunkach 
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nauczycielskich,  podczas gdy w całym kraju  niż  demograficzny  zdecydowanie  zmniejsza 
szanse na zatrudnienie nauczycieli  przez najbliższe dziesięć lat. Przeprowadzono również 
wymianę  wniosków  z  zatwierdzania  arkuszy  organizacyjnych  na  nowy  rok  szkolny, 
szczególnie w zakresie planowanego naboru do szkół ponadgimnazjalnych i skutków niżu 
demograficznego dla poziomu zatrudnienia nauczycieli. Wymieniano również doświadczenia 
w zakresie organizacji kształcenia  w szkołach  w pierwszym roku reformy programowej.

W drugim dniu obrad  Pan Ludwik Węgrzyn,  ekspert,  koordynator  GWD zapoznał 
uczestników  z  aktualnymi  działaniami  podejmowanymi  w  ramach  Związku  Powiatów 
Polskich.  Omówił  także problematykę poruszaną w ramach prac Komisji  Wspólnej Rządu 
i  Samorządu  Terytorialnego,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  problematyki  oświatowej. 
Uczestnicy  w  trakcie  dyskusji  zwracali  uwagę  na  konieczność  podejmowania  inicjatyw 
dotyczących  zmian  w  Karcie  Nauczyciela  a  także  w  sposobie  finansowania  zadań 
oświatowych.

Następnie uczestnicy,  w trakcie wizyty studialnej, zapoznali się z doświadczeniami 
Powiatu Polkowickiego w zakresie organizacji poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 
i  metodycznego  a  także  z  organizacją  kształcenia  zawodowego.  Pierwszą  placówką  był 
Powiatowy  Ośrodek  Poradnictwa  Psychologiczno-Pedagogicznego  i  Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach. Pani Dyrektor Renata Czapczyńska przedstawiła prezentację 
ze  szczegółowym  omówieniem  struktury  organizacyjnej  placówki  a  także  metod  pracy 
i doświadczeń w tworzeniu sieci współpracy ze szkołami z terenu powiatu ( prezentacja w 
załączeniu).  W trakcie  prezentacji  uczestnicy  zadawali  pytania   i  dyskutowano  na temat 
wykorzystania  doświadczeń  Powiatu  Polkowickiego  we  wdrażaniu  podobnych  rozwiązań 
w  ramach  powiatowych  Centrów  Rozwoju  Edukacji,  instytucji  które  w  założeniach  mają 
spełniać  podobne  funkcje  jak  Powiatowy  Ośrodek  Poradnictwa  Psychologiczno-
Pedagogicznego  w  Polkowicach.   Po  zakończeniu  dyskusji  i  wymiany  doświadczeń 
zapoznano się z wyposażeniem Ośrodka, po czym uczestnicy udali się do Zespołu Szkół 
w Chocianowie. Głównym celem było zapoznanie się z organizacją kształcenia zawodowego 
a  szczególnie  w  zawodzie  technik  mechatronik.  Z  uwagi  na  to,  że  szkoła  została 
scharakteryzowana  w  trakcie  spotkania  w  pierwszym  dniu,  dyrektor  Andrzej  Wojtkowiak 
skoncentrował  się  na  praktycznym  przedstawieniu  dorobku  szkoły,  zaprezentowaniu 
wyposażenia  do zawodu technik  mechatronik  a także na pokazaniu  metod pracy  w tym 
przyszłościowym zawodzie. Szkoła stawia na współpracę z pracodawcami  a także na staże 
i  praktyki,  w  tym  również  za  granicą.  W   położonej  niedaleko  strefie  przemysłowej 
funkcjonują  zakłady  Volkswagena  i  Siemensa,  z  którymi  szkoła  ma  bardzo  ścisłą 
współpracę. Patronat tych firm zapewnia dostęp do najnowszych technologii, dzięki czemu 
szkoła dysponuje świetnie wyposażonymi  pracowniami dydaktycznymi  do zawodu technik 
mechatronik.  Wyposażenie  jest  również  uzupełniane  ze  środków Powiatu  Polkowickiego 
środków Unijnych. Zawód mechatronik został wprowadzony w Chocianowie jako pierwsze 
tego  typu  technikum  w  Polsce.  Wieloletnie  doświadczenie,  poparte  nowoczesnym 
wyposażeniem, daje efekty w postaci bardzo dobrych perspektyw dla absolwentów na rynku 
pracy.  Szkoła,  dzięki  swym  osiągnięciom,  stanowi  zaplecze  dydaktyczne  dla  studentów 
kierunków  mechatronicznych  z  uczelni  wyższych  z  Zielonej  Góry  i  Wrocławia.  Bardzo 
ciekawe były pokazy rozwiązań technologicznych i działania sprzętu zmontowanego przez 
uczniów technikum. Uczniowie odpowiadali również na pytania uczestników GWD dotyczące 
oceny atrakcyjności zawodu i metod pracy w trakcie nauki zawodu. 

 Na zakończenie spotkania  moderator Zbigniew Czepelak  podsumował dwudniowe 
spotkanie GWD.  Program został zrealizowany w pełni, a uczestnicy mieli okazję zapoznać 
się   z   nowatorskimi  doświadczeniami  Powiatu  Polkowickiego  w   organizacji  doradztwa 
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metodycznego i psychologiczno-pedagogicznego.  Zapoznano się również z rozwiązaniami 
organizacyjnymi w zakresie kształcenia zawodowego w powiązaniu z rynkiem pracy.    Pan 
Ludwik  Węgrzyn,  w  imieniu  organizatorów  Projektu,  przekazał  na  ręce   Starosty 
Polkowickiego Pana Marka Tramsia podziękowania za stworzenie bardzo dobrych warunków 
pracy  Grupy   Wymiany  Doświadczeń  na  terenie  Powiatu  Polkowickiego.   Podziękował 
również  Pani  Naczelnik  Teresie  Jedynak   oraz  pracownikom  Wydziału  Oświaty,  Kultury 
i  Spraw  Społecznych  za  dotychczasowe  zaangażowanie  w  prace  Grupy  Wymiany 
Doświadczeń a także przygotowanie tego spotkania GWD.  Na tym spotkanie zakończono. 

Przyjęte ustalenia:

1) Uzgodniono,  ze  tematami  wiodącymi  na  piątym  spotkaniu  będzie  porównanie 
wskaźników oświatowych w powiatach uczestniczących w GWD  

2) Następne  spotkanie  odbędzie  się  w  Powiecie  Bieruńsko-Lędzińskim  lub  Powiecie 
Brzezińskim w  drugiej połowie września  2012 r.

Moderator Grupy Wymiany Doświadczeń
z zakresu zarządzania oświatą w samorządach 

powiatowych

          Zbigniew Czepelak
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