Plan rozrvoju oświaty Gminy Kołaczkowo
oraz wspomagania szkół w zakresie
kształtowania kompetencji kluczowych
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Organ prowadzący (naała jednostki samorzqdu terytorialnego)

Gmina kołaczkowo

2.

Wo.iewódźwo/gmina/powiat

Wielkopolskie l Kołaczkowo / wrzesiński

3. Krótka

CharakterYStYka jednOstki (tic.ba lttdności,tlochód na jecltlego mies:kańca, charakterystyka
systemu oś\|iatl,. prohlenlr- demogra/ic:ne. ult,arunkoy,ania seoprafic:ne itD.)

a)
b)

c)

d)

e)
0

g)
h)

i)
j)
k)
l)

Gmina wiejska
Liczba ludności 6002
Budżet gminy (wykonanie) 25.127 .414,85 zŁ
Budżet w przeliczeniu na jednego mieszkańca 4.186,51
Otrzymana subwencja oświatowa5,643.909,00 zŁ
Subwencja oświatowaw przeliczeniu na jednego ucznia (62I uczniow) 9.088,42 zł
Wydatki na oświatę i wychowanie w dziŃach 801 i 854 (wykon anie) 7 .304.236,35 zł
Wydatki na oświatę i wychowanie w działach 80l i 854 (wykonanie) w przeliczeniu
na jednego ucznia (razem z przedszkolami) 9 .8l7 ,52 ń
Liczba wychowanków przedszkoli i uczniów szkól prowadzonych przez JsT
(62I+123) 734
Liczba wychowanków przedszkoli i szkół dotowanych przez JST 98
Liczba szkoł 4,Liczba przedszkoli 1
Liczba zatrudnionych nauczycięli 107,8ż etaty, i35 osób

Dąne : roku
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4.

wnioski z diagnozy

c)

Doskonalenie nauczycieli
Mało liczne oddziĘ w szkołach i,przedszkolach
Zmiany w przestrzeni edukacyjnej
Podejmowanię działańzmierzających do wyposażeniaszkół w nowoczesne pomocę
dydaktyczne

a)
b)
d)

(zidentyfikowane potrzeby i problemy orąz ich przyczyny)

5. Metody wykorzystane w diagnozie
a) Ankiety zuczniami
b) Analiza dokumentów
c) Analizadokumentacji spotkania dialogowego
d) Wnioski ze sposobów i efektów wykorzystania
z ostatnich

trzechlń
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środków na doskonalenie zawodowe
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6.
a)
b)
c)
d)
e)
0

Wnioski ze spotkania dialogowego
KonĘnuacja spotkań dialogowych
Komunikacja i spotkania na linii dziecko - rodzic - nalczyciel - dyrektor - gmina
Dostosowanie doskonalenia i doksźałcaniado pottzeb szkoĘ
Zwiększenie udziŃu w projektach (pozyskanie środków zewnętrznych)
Doposażenie szkół
Brak sali sportowej w szkołach (SP. Sokolniki)

7.
a)
c)

Priorytety polityki oświatowei JST
Optymalizacja sieci szkół (m.in. termomodernizacja, budowa sal sportowych,
modernizacja boisk)
Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli
Zwiększenie atrakcyjności pobytu dzieckaw przedszkolu i szkole

8.
a)
b)
c)
d)

Cele strategiczne (główne), cele operacyjne (szczegółowe)
Modernizacja i rozbudowa sieci oświatowej
Podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej
Doskonalenie systemu zaruądzania oświatą
Racjonalizacja sieci szkolnej i organizacjipracy szkół

9.
a)

Określenie wskaźników celów (wyrażony liczbowo, procentowo)
Co najmniej jeden nauczyciel w roku ukończy sfudia podyplomowe zgodnie
zpotrzebami szkoły
Utworzenie dwóch wiodących szkoł z filiami
Działania inwestycyjne i modernizacyjne:
-budowa dwóch sal sportowych i modernizacja 4 boisk szkolnych
-przeprowadzenie termomodernizacj i cźerech szkół, monitoring wizyjny
Uczestnictwo szkół w co najmniej pięciu projektach w roku szkolnym

b)

b)

c)

d)

10. Zaplanowane zadaniai działania (sposób realizacji, osoba odpowiedzialną, terminy)
wykorzystanie istniejących zasobów kadrowych, organizacyjnych i
infrastrukturalnych
a) Doskonalenie:
- spotkanie Rady Pedagogicznej z dyrektorem w celu zdiagnozowaniapotrzeb
doksźałcaniai doskonalenia zawodowego,
- osoba odpowiedzialna dytektor
- realizacjaw ciągu roku szkolnego (w okresie 3 lat)
- środkina doskonalenie zawodowe (JST)
b) Sieć szkół:
- likwidacja dwóch szkół i przeksńałcenie ich w filie (SP. Bieganowo, SP. Grabowo

Królewskie)

- osoba odpowiedzialna Wójt

- realizacja w ciągu 4 lat
- środkiJST

c) Działania inwe stycyj ne i modernizacyj ne :
- opracowanie projektu termomodernizacji SP. Bieganowo do roklż023
- osoba odpowiedzialna - pracownik JST ds. inweĘcji, wójt
- środki zewnętrzne i środkiJST
d)UdziŃ w projektach edukacyjnych w szkołach i przedszkolach:
- opracowanie projektów związanych z doposazeniem pracowni tematycznych

w

szkołach

- osoba odpowiedzi alna nauczyc iele, dyrektor, pracownicy referatu oświaty

Fundusze
Europejskie

Wiedza EdUkacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski FUndUsz społeczny

E

- w roku szkolnym
- JST,
1

środkizewnętrzne

1. Finansowanie poszczególnych zadań
JST, środkina doskonalenie, środki zewnętrzne

l2. Harmonogram wdrażania planu
a) Doskonalenie - maj ż0l9 r.,2020 r.,20żI r.
b) Sieć szkoł-2019 -2023
c)DziŃania inwestycyjne i modernizacyjne - do roku 2023
d)UdziŃ w projektach edukacyjnych w szkołach i przedszkolach-ż0l9- 2024

13. sposób upowszechniania informacii na temat olanu i ięso rozwoiu
Lokalne radio i prasa, strona internetowa gminy i szkół
14. Metody i harmonogram monitorowania realizacii
Mon itorowan i e stanu i term inowo ści

r e alizacji p o szc ze golny ch działań
przewidzianych w planie, osiąganie zamierzonych efektów oraz calów
i monitorowanie ryzyka .
1. Lista obecności,zaświadczęnia ze szkoleń, dokumentacj apracownicza
2. Dokumęntacja organizacyjna placówki,
3, Jeden audyt energetyczny, specyfikacja stanowiąca podstawę zamówienia na

4.

usługę,

RapoĘ zdiagnozy, raporty zewa|uacji

15. Kryteria oceny sukcesu (poziom zadowolenia zrealizacji wskaźników)
a) Sukces wdrozeniowy (osiągnięcie wszystkich wskaźników napoziomie

b)

c)

d)

50%o)

Podnoszenie poziomu kwalifikacji nauczycieli
Wzrost poziomu wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnej TIK
w procesie edukacyjnym
Wysoki poziom zadowolenia uczniów i rodziców z jakościusfug edukacyjnych
otaz z infrastruktury szkolnej

6. Zidentyfikowane ryzyka rea]'izacti (zewnętrzne i wewnętrzne) i ich minimalizowanie
Zmiany w obowiązującym prawie oświatowym (udziń w szkoleniach z zakcesl
nowych przepisów)
b) Niewystarczające środkifinansowe (poszukiwania sponsorów)
c) Opór szkół i środowiska .lokalnego przedwdrńaniem zmian (rozmowy, debaty)
d) Zmiany kadrowe i niewłaściwedelegowanie zadań
e) Brak terminowości w realizacji zadań (częstsze kontrole)
0 Brak chętnych nauczycieli biorącychudział w doskonaleniu (wyższy dodatek
motywacyjny)
g) Brak porozumienia pomiędzy: organ prowadzący - dyrektor - nauczyciel (częste
I

a)

spotkania)

17. Włączanie różnych interesariuszy nakńdym etapie realizacjiplanl (formy

włqczani int er e s ar ius z e )
W toku realizacji planu wspomagania zostaną podjęte następujące działania mające
na celu włączenie szerszego grona interesariuszy poprzez spotkania wewnątrzgminne,
szkolne, organizowanie wydarzeń edukacyjnych, konferencj i i warsźatów.
w lw dziŃania zostana skierowane do
wł qc z ani a,

:

Fundusze
Europejskie

Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski FUndusz Społeczny

H

dyrektorów, nauczycieli szkóŁ
uczniów i rodziców
pracowników JST
radnych
- Gminnego OśrodkaKultury, Gminnego OśrodkaPomocy Społecznej
-

- or ganizacji
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