Strona GWD
Sektory usług - Oświata – powiaty
 Uczestnicy:
•

Powiat Dąbrowski

•

Powiat Dębicki

•

Powiat Gorlicki

•

Powiat Jasielski

•

Powiat Nowosądecki

•

Powiat Ropczycko-Sędziszowski

•

Powiat Tarnowski

 Spotkania, najważniejsze rodzaje przeprowadzonych działań

1. Krynica, 14 listopada 2007 r.
-

Prezentacja powiatów, uczestników GWD

-

Omówienie założeń programu „Budowanie potencjału administracyjnego dla
lepszego dostarczania usług publicznych”

-

Przyjęcie programu działania GWD

-

Wybór usług do analiz i doskonalenia – wybrano kształcenie zawodowe oraz
kształcenie ustawiczne

-

W trakcie dyskusji uzgodniono główną tematykę spotkań w poszczególnych
powiatach uczestniczących w GWD. Uwzględniono specyfikę doświadczeń i
wdrożeń samorządów – gospodarzy kolejnych spotkań

2. Gorlice, 17 grudnia 2007r.

-

Zapoznanie z parametryczną metodą organizacji szkół stosowaną w Powiecie
Gorlickim

-

Funkcjonowanie placówek wychowania pozaszkolnego w Powiecie Gorlickim

-

Dyskusja nad wstępną propozycją tekstu ankiet przygotowaną przez
Koordynatora GWD

-

Powołanie zespołu ds. opracowania ankiet

Działania podejmowane pomiędzy II i III spotkaniem.
-

Spotkanie zespołu ds. opracowania ankiet w Tarnowie

-

Konsultacje telefoniczne i e-mailowe dotyczące treści ankiet

-

Rozesłanie ankiet

-

Przeprowadzenie ankietowania 20% uczniów klas najstarszych Technikum i
ZSZ oraz nauczycieli i pracodawców

3. Dębica 7 kwietnia 2008r.
-

Wiodącym tematem spotkania w Dębicy były zagadnienia związane z
kształceniem dla rynku pracy. Zapoznano się z doświadczeniami Powiatu
Dębickiego

w

tym

zakresie,

m.in.:

powołanie

Centrum

Kształcenia

Zawodowego, preorientacja zawodowa w gimnazjach, planowanie kierunków
kształcenia w kontekście zjawisk demograficznych i potrzeb rynku pracy
-

Omówienie wyników ankiet uzyskanych na poziomie powiatów

-

Uzgodniono, że dla uzyskania porównywalnych wyników badań ankietowych
konieczne jest zestawienie tych wyników i analiza obejmująca poszczególne
powiaty

na

tle

całej

Grupy.

Opracowania

zbiorczego

podjęli

się

przedstawiciele Powiatu Tarnowskiego

4.

Jasło, 19 maja 2008 r.

2

- Głównym tematem była prezentacja możliwości pozyskania i interpretacji
danych statystycznych zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej.
Zagadnienia te referował Pan Mariusz Tobor - ekspert Związku Miast Polskich,
dyrektor ds. analiz firmy Vulcan
- Omówiono i porównano wskaźniki organizacji szkół wyliczone dla powiatów
uczestniczących w GWD

5. Zakliczyn, 28 maja 2008 r.
-

Prezentacja Samorządowego Centrum Edukacji (doradztwo metodyczne dla
4 powiatów i 20 gmin) jako przykład rozwiązania zarządczego w zakresie
doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego

-

Omówienie doświadczeń Powiatu Tarnowskiego w zakresie doradztwa
zawodowego dla uczniów

-

Zapoznanie z rozwiązaniami usprawniającymi organizację

kształcenia

teoretycznego (przedmioty zawodowe) w klasach wielozawodowych
-

Omówienie

ankiet

opinii

o

kształceniu

zawodowym

wśród

uczniów,

zestawionych i opracowanych dla całej GWD

6. Ropczyce 25 czerwca 2008 r.
-

Omówienie

ankiet

opinii

na

temat

kształcenia

zawodowego

wśród

pracodawców i nauczycieli, zestawionych i opracowanych dla całej GWD
-

Dyskusja nad wynikami ankiet oraz wypracowanie wniosków odnośnie
wykorzystania tych wyników do zarządzania szkołami zawodowymi.

-

Przedstawienie sprawozdania z wyjazdu studyjnego do Norwegii (P. Maria
Borkowska)

-

Podsumowanie pracy Grupy Wymiany Doświadczeń

-

Omówienie

propozycji

wdrożeń

przez

uczestników

rozwiązań

organizacyjnych poznanych w trakcie pracy w GWD
-

Uzgodnienie planów dalszej współpracy uczestników Grupy Wymiany
Doświadczeń.
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Grupa Wymiany Doświadczeń w zakresie zarządzania oświatą w samorządach
powiatowych, skoncentrowała się w swojej pracy na tematyce związanej z
kształceniem zawodowym, kładąc nacisk na edukację dla rynku pracy. Bardzo
istotnymi zagadnieniami, z punktu widzenia uczestników, były również sprawy
związane z

doskonaleniem nauczycieli i doradztwem metodycznym. Przykłady

z jakimi zapoznano się w trakcie spotkań w innych powiatach były bardzo dogłębnie
omawiane i dyskutowane. Poszczególne rozwiązania stały się podstawą do wdrożeń
planowanych w najbliższym czasie przez uczestników we własnych samorządach.
Według zgodnej opinii samorządowców bardzo cennym efektem pracy Grupy były
ankiety dające obraz oceny kształcenia zawodowego ze strony klientów szkoły, czyli
uczniów oraz ze strony nauczycieli praktycznej nauki zawodu i pracodawców. Wyniki
tych ankiet już są wykorzystywane w zarządzaniu szkołami poprzez analizowanie
ich

w

gronie

dyrektorów

szkół

zawodowych,

a

następnie

w

zespołach

przedmiotowych w szkołach.
Wszyscy uczestnicy GWD wyrazili chęć dalszego spotykania się w tym gronie, dla
przeprowadzenia ewaluacji wdrożeń rozwiązań zarządczych, wypracowanych w
grupie. Postanowiono, że pierwsze spotkanie, już nieformalne, odbędzie

się

w

następnym roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

 Projekty usprawniające zaproponowane przez uczestników
GWD – Oświata - powiaty

Powiat Dębicki
Tytuł projektu: Elektroniczny nabór do szkół.
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Powiat Dębicki zamierza wdrożyć system elektronicznego naboru do
prowadzonych przez siebie szkół ponadgimnazjalnych. Nabór taki byłby
realizowany w sposób spójny z systemami naboru w sąsiednich powiatach.

Powiat Gorlicki
Tytuł

projektu:

Doskonalenie

parametrycznej

metody

planowania

budżetu szkół.
Głównym celem projektu jest doskonalenie, stosowanej już w Powiecie
Gorlickim, parametrycznej metody zarządzania szkołami. Docelowo, działania
są realizowane w kierunku wdrożenia budżetu zadaniowego w placówkach
oświatowych.

Powiat Jasielski
Tytuł projektu: Rozwój doradztwa metodycznego dla nauczycieli gmin i
Powiatu Jasielskiego
Powiat Jasielski zamierza reaktywować system doradztwa metodycznego dla
nauczycieli, który w dotychczasowej formie funkcjonuje bardzo słabo. Przy
tworzeniu ośrodka kształcenia nauczycieli zamierza skorzystać z przykładu
Powiatu Tarnowskiego, w którym funkcjonuje regionalna instytucja tego typu.

Powiat Nowosądecki
Tytuł projektu: Wdrożenie parametrycznej metody planowania budżetu
Powiat

Nowosądecki

od

nowego

roku

szkolnego

przystąpi

do

przygotowywania, a następnie wdrożenia parametrycznej metody organizacji
szkół i placówek. Dodatkowo planuje się poszerzenie tej metody

o

opracowanie i wdrożenie parametrów zatrudnienia pracowników administracji
i obsługi w szkołach.
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Powiat Ropczycko-Sędziszowski
Tytuł projektu:

Dostosowanie bazy dydaktycznej do standardów

kształcenia zawodowego
W ramach realizacji programu rozwoju Województwa Podkarpackiego
realizowane są wspólne projekty powiatów, w tym dotyczące bazy
dydaktycznej. Powiat Ropczycko-Sędziszowski wdroży kompleksowy program
dostosowywania standardów bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego do
aktualnych wymogów, z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Powiat Tarnowski
Tytuł projektu: Kształcenie modułowe w szkołach zawodowych.
W celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz zapewnienia
mobilności szkół w reagowaniu na zmiany na rynku pracy, Powiat Tarnowski
zamierza

zmodyfikować

kształcenie

zawodowe,

poprzez

wdrożenie

elementów kształcenia modułowego w szkołach zawodowych.

Cykl 2008/2009
 Uczestniczące samorządy
1. Powiat Kępiński
2. Powiat Milicki
3. Powiat Oleśnicki
4. Powiat Ostrowski
5. Powiat Ostrzeszowski
6. Powiat Trzebnicki
7. Powiat Wrocławski
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