HARMONOGRAM ZADAŃ Z ZAKRESU REALIZACJI POLITYKI
OŚWIATOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ GMINĘ GNIEWINO
Wstęp.
Osiągnięcie celu jakim jest wzrost efektywności usług edukacyjnych
świadczonych w samorządowych szkołach na terenie gminy Gniewino, wymaga
podjęcia szeregu skoordynowanych działań na wielu płaszczyznach.
Stwierdzono, Ŝe wyniki osiągane przez gniewińskich uczniów w egzaminach
zewnętrznych naleŜą do najniŜszych w rejonie. Taki stan rzeczy ukazuje istotną
dysproporcję efektów nauczania do ponoszonych przez Gminę nakładów finansowych
na oświatę. NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
wyniki testów nie dają rzetelnych podstaw do układania rankingów szkół, poniewaŜ
nie są one jedynym wskaźnikiem poziomu nauczania i jakości pracy szkoły. Tym
niemniej egzaminy w pewien sposób obrazują stan wiedzy i umiejętności uczniów,
więc skrajnie niskie ich wyniki w zestawieniu z ponadprzeciętną bazą oświatową
i wysokimi nakładami na gminną oświatę, wskazują na słabości samego
realizowanego w Gminie procesu edukacyjnego.
Reformy oświatowe w Gminie Gniewino wprowadzane były stopniowo
od wielu lat. Ostatnim zakończonym ich etapem było utworzenie dwóch zespołów
szkół w miejscowościach Gniewino i Kostkowo. Po dokonaniu szeregu zmian
o charakterze organizacyjnym, nadszedł czas na reformę najtrudniejszą – polegającą
na uczynieniu edukacji w Gminie bardziej efektywną i potrafiącą sprostać zarówno
lokalnym potrzebom i oczekiwaniom jak i wyzwaniom XXI wieku. Osiągniecie tego
celu symbolizować ma tytuł nowej strategii oświatowej gminy: Gniewinianin 2025.
Ze względu na niezwykłą złoŜoność tematyki oraz fakt, Ŝe gra toczy się o dobro
dzieci, proces wprowadzania zmian w oświacie prowadzony jest z najwyŜszą
ostroŜnością. Nawiązano współpracę z Centrum Edukacji Obywatelskiej – instytucją
upowszechniającą wysokie standardy kształcenia w szkołach i dysponującą
odpowiednim doświadczeniem oraz potencjałem wiedzy eksperckiej. Przygotowano
szereg wstępnych opracowań, w których zebrano wiele aktualnych danych, a takŜe
prognoz i propozycji dotyczących działań jakie naleŜałoby podjąć. Opracowania te
(jak np. „Informacja na temat oświaty w Gminie Gniewino 2007” czy teŜ „Mapa
drogowa polityki edukacyjnej w Gminie Gniewino” i in.) zostały przekazane radnym
Rady Gminy oraz nauczycielom. Stanowią one zaczyn szerokiej debaty społecznej,
która doprowadzić ma do osiągnięcia celów nowej strategii oświatowej.
Debacie tej naleŜy teraz nadać konkretne ramy czasowo-rzeczowe, zgodnie
z wolą Rady Gminy Gniewino wyraŜoną w Uchwale Nr XVIII/166/2007 z 14 grudnia
2007r. w sprawie realizacji polityki oświatowej prowadzonej przez Gminę Gniewino.
Biorąc pod uwagę specyfikę zagadnień związanych z edukacją, która siłą
rzeczy wymusza długofalowe ujmowanie problemów i procesów naprawczych, naleŜy
przyjąć co najmniej pięcioletni horyzont czasowy działania. Oznacza to, Ŝe realizacja
zadań z zakresu nowej polityki oświatowej Gminy nie moŜe być pojmowana
„akcyjnie”, lecz mieć charakter przemyślanego, konsekwentnego planu wdraŜanego
w perspektywie lat 2008-2012, zanim przyjdzie czas na pierwsze podsumowania
i wyciąganie wiąŜących wniosków.
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Harmonogram działań w roku 2008.
Lp. Zadanie
Data realizacji Odpowiedzialny
1. Utworzenie
Lokalnego
Forum II.2008
Wójt Gminy Gniewino
Oświatowego Gminy Gniewino1.
we
współpracy
ze
specjalistycznąinstytucją
2. Wsparcie
merytoryczno- II.2008
Wójt Gminy Gniewino
organizacyjne
stowarzyszenia
Gminna
Szkoła
Gospodarstwa
Wiejskiego
w procesie jego
przekształcenia w towarzystwo
oświatowe o szerszym zakresie
działania.
3. Utworzenie MłodzieŜowej Rady III.2008
Wójt Gminy Gniewino
Gminy Gniewino.
4. Przeprowadzenie badania jakości III-IV.2008
Wójt Gminy – zlecenie
pracy szkół w celu znalezienia
dla
specjalistycznej
przyczyn złych wyników nauczania.
instytucji
5. Udział 8 przedstawicieli grona III-IV.2008
Dyrektorzy szkół
pedagogicznego i dyrektorów w
ogólnopolskich konferencjach w
Jachrance.
6. Rozpoczęcie
gminnej
debaty IV.2008
Wójt Gminy, Lokalne
społecznej pod hasłem „Jaka
Forum Oświatowe
2
szkoła?”
7. Opracowanie planów naprawczych V-VI.2008
Dyrektorzy
szkół,
dla szkół oraz powołanie zespołów
Lokalne
Forum
naprawczych3.
Oświatowe
8. Powołanie zespołu roboczego ds. V-XII.2008
Lok. Forum Oświatowe
strategii oświatowej Gniewinianin
20253.
9. Udział 8 nauczycieli w V Letniej VI.2008
Dyrektorzy szkół
Szkole Szkoły uczącej się.
10. Udział szkół w programie Szkoła VIII-XII.2008 Dyrektorzy szkół
ucząca się.
11. Utworzenie klastra edukacyjnego4 z IX.2008
Wójt Gminy, Lokalne
partnerami spoza Gminy.
Forum Oświatowe
12. Podjęcie uchwały w sprawie pierwszy
Rada Gminy Gniewino
harmonogramu prac na kolejny rok. kwartał 2009
1

- Lokalne Forum Oświatowe realizowane w formie dyskusji panelowych
i warsztatów - jego celem będzie rozpoznanie potrzeb związanych z oświatą
na poziomie całej gniewińskiej społeczności. Będą w nim uczestniczyć
przedstawiciele róŜnych grup: nauczyciele, rodzice, przedstawiciele Urzędu Gminy,
reprezentanci organizacji pozarządowych lub róŜnych instytucji oraz zaproszeni
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doradcy. Działalność Forum wspierana będzie równieŜ przez eksperta
reprezentującego specjalistyczną instytucję oświatową.
Forum obradować będzie regularnie, np. raz na dwa miesiące. Główne zadania, które
powinno realizować to określanie i ocenianie kierunków zmian w gminnej oświacie.
Spośród uczestników Forum wyłonione zostaną zespoły naprawcze, które będą
czuwać nad tworzeniem i wdraŜaniem planów naprawczych dla szkół oraz zespół
roboczy ds. opracowania dokumentu gminnej strategii oświatowej Gniewinianin 2025.
Strategia powinna zostać uchwalona w roku 2009 jako otwarty dokument, do którego
corocznie wprowadzane będą aktualizacje i nowe zadania w formie programów
operacyjnych na kolejny okres czasu. Po roku 2012, o ile uda się wzmocnić gminny
system oświaty w zakładanym wymiarze, dokument będzie odgrywał bardziej ogólną
rolę i jego aktualizacje staną się rzadsze.
2

– osiągnięcie sukcesu w zakresie omawianych zadań będzie niemoŜliwe bez
pozyskania wsparcia rodziców i zaangaŜowania ich w proces naprawczy. Niekiedy
zdarza się, Ŝe środowisko lokalne, w którym dzieci dorastają, w zbyt małym stopniu
uczestniczy w procesie kształcenia, nie motywuje dzieci do nauki lub teŜ nie dba
o utrwalenie jej efektów. JeŜeli pracownicy instytucji edukacyjnych nie będą w takich
sytuacjach dąŜyć do nawiązania kontaktu i porozumienia ze społecznością rodziców,
dojdzie do groźnego w skutkach zjawiska wyalienowania procesów oświatowych, co
skutkować będzie drastycznym obniŜeniem ich efektywności, a na dłuŜszą metę –
bezsensownością wysiłków podejmowanych w zakresie kształcenia dzieci.
Z wyŜej wymienionych względów niezbędne jest prowadzenie działań
ukierunkowanych na włączenie wszystkich mieszkańców do współpracy na rzecz
poprawy sytuacji edukacyjnej oraz utwierdzenie ich w rozumieniu potrzeby
i sensowności tych działań.
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- zespoły naprawcze powinny składać się głównie z pedagogów i nauczycieli,
których zadaniem będzie przygotowanie planów naprawczych dla szkół, łącznie
ze wskaźnikami ich realizacji, a następnie zgodne z harmonogramem monitorowanie
wskaźników wdraŜania tych planów.
Zespół roboczy ds. gminnej strategii oświatowej powinien składać się
z reprezentantów Lokalnego Forum Oświatowego, którzy specjalizują się
w planowaniu strategicznym oraz ze specjalistów ds. oświaty.
4

- Ideą klastra (czyli lokalnej, tematycznej sieci współpracy) jest współdziałanie
i wymiana informacji pomiędzy róŜnymi podmiotami z danego terenu, które prowadzą
działalność w określonej branŜy. W ramach Klastra Edukacyjnego przedstawiciele
tworzących go partnerów (gmin, szkół i instytucji z województwa pomorskiego) –
pracownicy zajmujący się sprawami edukacji i programami współpracy pozostawaliby w bieŜącym kontakcie ze sobą w sprawach zawodowych, informowali
się nawzajem o realizowanych przedsięwzięciach, problemach, sukcesach, waŜnych
wydarzeniach, zadawali pytania itp. Inną formą współpracy byłoby aplikowanie
o fundusze z PO KL. Jak wiadomo, projekty partnerskie będą premiowane w tym
programie operacyjnym.
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Raz na rok odbywać się będzie walny zjazd partnerów, podsumowujący
dotychczasową działalność oraz poświęcony zaplanowaniu najwaŜniejszych
wspólnych przedsięwzięć na rok przyszły. W ramach Klastra partnerzy będą mieli
szansę zarazem promowania się i poznawania nawzajem.

Działania w latach 2009 - 2012.
Najpóźniej w pierwszym kwartale roku 2009 Radzie Gminy Gniewino przedstawione
zostanie sprawozdanie z realizacji w/w zadań oraz harmonogram działań na kolejny
rok. Oprócz kontynuacji działań z roku 2008, moŜe on równieŜ zawierać propozycje
nowe, adekwatne do zmieniającej się sytuacji i potrzeb w zakresie oświaty w Gminie
Gniewino.
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