
Projekl

Uchwała nr.
Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia celów strategicznych polityki oświatowej samorządu terytorialnego

w Gminie Miejskiej Giżycko na lata 2019-2025

Na podstawie art. 7 ust. I pkt 8 i art. 18 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj.
Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).uchwala się, co następuje:
~ 1. Ilekroć jest mowa w niniejszej uchwale 0:

1) szkole — należy przez to rozumieć szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska
Giżycko;
2) uczniach — należy przez to rozumieć również dzieci uczęszczające do przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko.
~ 2. Przyjmuje się następujące cele strategiczne polityki oświatowej samorządu terytorialnego w Gminie
Miejskiej Giżycko na lata 20 19-2025:
1) uczniowie otrzymują wsparcie w rozwijaniu talentów i wyrównywaniu szans;
2) uczniowie nabywają praktycznych umiejętności przygotowujących do dorosłego życia;
3) uczniowie uczestniczą w życiu obywatelskim, społecznym, kulturalnym i sportowym;
4) uczniowie maja zapewniony bezpieczny pobyt w szkole.
~ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Giżycka do opracowania planu działań w polityce oświatowej Gminy Miejskiej
Giżycko na lata 2019 — 2025 i przedłożenie Radzie Miejskiej w Giżycku w formie projektu uchwały.
~ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka.
~ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. I pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r.

poz. 506) zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych

gminy. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia celów strategicznych polityki oświatowej samorządu terytorialnego

w Gminie Miejskiej Giżycko na lata 2019-2025 jest efektem prac zespołu powołanego zarządzeniem nr 2/2019

Burmistrza Giżycka z dnia 3 stycznia 2019 r. do opracowania polityki oświatowej samorządu terytorialnego. W

marcu br odbył się cykl spotkań przeprowadzonych metodą warsztatową z przedstawicielami samorządów

uczniowskich, rad rodziców, UTW i nauczycielami. Na podstawie zgłoszonych na spotkaniach postulatów

opracowano cele, które są wymienione w ~ 2 projektu uchwały. W przypadku przyjęcia niniejszego projektu

dalsze prace będą polegały na opracowaniu przez zespół planu działań w polityce oświatowej Gminy Miejskiej

Giżycko na lata 2019 — 2025 i przedłożenie Radzie Miejskiej w Giżycku w formie projektu uchwały na sesję

w październiku br. (~ 3 projektu). Plan będzie zawierał konkretne zadania do realizacji, źródła ich finansowania

oraz określi sposób monitorowania i ewaluacji polityki oświatowej Gminy Miejskiej Giżycko.


