
Projekt

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Giżycku

zdnia 2019r.

w sprawie przyjęcia planu działań realizacji polityki oświatowej Gminy Miejskiej Giżycko
na lata 20 19-2025

Na podstawie art. 7 ust. I pkt 8 i art. 18 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -

Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) uchwala się, co następuje:

~ 1.1 Przyjmuje się plan działań realizacji polityki oświatowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata

2019 -2025, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Plan działań, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia cele strategiczne określone uchwałą

nr XII 60 2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia celów

strategicznych polityki oświatowej samorządu terytorialnego w Gminie Miejskiej Giżycko na lata

20 19-2025.

~ 2. W celu realizacji planu, o którym mowa w ~ 1, powołuje się Zespół ds. monitoringu i ewaluacji

w składzie:

1) Zastępca Burmistrza Giżycka;

2) Przedstawiciel Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku;

3) Przedstawiciel szkół podstawowych;

4) Przedstawiciel publicznych przedszkoli;

5) Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku.

~ 3. Do 30 września każdego roku Zespół, o którym mowa w ~ 2, przedstawi Burmistrzowi Giżycka:

1) wnioski zrealizacji planu działań polityki oświatowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2019 -2025

oraz propozycje ewentualnych zmian w planie;

2) plan wydatków na kolejny rok budżetowy obejmujący realizację zadań ujętych w załączniku,

o którym mowa w ~ 1, w celu ich uwzględnienia w projekcie budżetu Gminy Miejskiej Giżycko

na kolejny rok budżetowy.

~ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka.

~ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BUR1~USTRZ
Miaet iżycka

Wojejec Ka J hizkiewicz



Uzasadnienie

Projekt uchwały jest wykonaniem postanowień uchwały nr XII/60/2019 Rady Miejskiej

w Giżycku z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia celów strategicznych polityki oświatowej

samorządu terytorialnego w Gminie Miejskiej Giżycko na lata 2019-2025.



Załącznik do uchwałynr.

Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2019 r.

Plan dzialań dotyczący polityki oświatowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2019-2025

1. Uczniowie otrzymują wsparcie w rozwijaniu talentów i wyrównywaniu szans.

Lp. Zadanie Termin wdrożenia Uwagi
1. Organizacj a wspólnych zajęć dla dzieci z obu przedszkoli miejskich Od II okresu r. szk. 2019/20 Zajęcia prowadzone w terenie, metodą

oraz międzyszkolnych grup najzdolniejszych uczniów: projektu i eksperymentu, wyjazdy
- sportowych, do ośrodków akademickich.
- rozwijających pasje i uzdolnienia. Specjalizacja szkół w pozalekcyjnych

zajęciach sportowych np. SP1 tenis
stołowy. Organizacja przez miejskie
przedszkola wspólnych przeglądów
twórczości dziecięcej i zabaw
ruchowych.

2. Cykl szkoleń i spotkań dla nauczycieli — uczeń niepełnosprawny Od II okresu r. szk. 2019/20 Szkolenia i spotkania ze specjalistami
w szkole ogólnodostępnej i przedszkolu, zrozumienie potrzeb i rodzicami dzieci niepełnosprawnych.
niepełnosprawnych uczniów i ich rodzin.

3. Współpraca szkół i przedszkoli z SOSW w Giżycku — integracja Od II okresu r. szk. 2019/20
uczniów niepełnosprawnych.

4. Innowacje pedagogiczne w nauczaniu matematyki i nauk Od r. szk. 2020/21 Konkurs — wybór najlepszych pomysłów.
przyrodniczych.

5. Wymiana doświadczeń dotyczących organizacji zajęć wspierających Od r. szk. 2020/21
uczniów w rozwijaniu talentów i wyrównywaniu szans — wizyty
studyjne.



2. Uczniowie nabywają praktycznych umiejętności przygotowujących do doroslego życia.

Lp. Zadanie Termin wdrożenia Uwagi
1. Nauczanie praktycznych umiejętności wraz ze stworzeniem w szkołach Rok szk. 2019/20 — plan działań, Utworzenie m.in. pracowni

przestrzeni do ich realizacji — zajęcia dotyczące umiejętności w następnych latach wdrożenie zajęć. szkolnych, w miarę możliwości
praktyczno-technicznych; adaptacja i wyposażenie pracowni zajęć lokalowych.
praktycznych.

2. Posługiwanie się elektronicznymi dokumentami. Od r. szk. 2019/20 Uczenie bezpiecznego korzystania
z elektronicznych dokumentów.

3. Każdy uczeń/wychowanek w przedszkolu zna zasady udzielania Od r. szk. 2019/20 Działania cykliczne.
pierwszej pomocy.

4. Pozalekcyjne zajęcia językowe. Od r. szk. 2019/20 Zajęcie poświęcone wyłącznie
umiejętności porozumiewania się
w języku obcym, nacisk położony
na praktyczne posługiwanie się
językiem obcym.

5. Organizacja międzyszkolnych form wypoczynku połączonych z Od r. szk. 2020/2 1 Półkolonie, ferie w szkole.
praktyczną nauką języków obcych.

3. Uczniowie uczestniczą w życiu obywatelskim, społecznym, kulturalnym i sportowym.

Lp. Zadanie Termin wdrożenia Uwagi
1. Międzyklasowe zajęcia sportowe. Aktywizacja ruchowa uczniów. Od r. szk. 20 19/20

2. Poznawanie pracy samorządu terytorialnego, instytucji, poznawanie Od r. szk. 2019/20 Wycieczki do urzędów i instytucji.
procedur przydatnych podczas załatwiania Spraw.

3. Wycieczki edukacyjne uczniów do pracodawców. Od r. szk. 2019/20
4. Międzynarodowe wymiany dla uczniów i nauczycieli, wizyty studyjne, Uwzględnienie miast partnerskich.

projekty edukacyjne.



4. Uczniowie mają zapewniony bezpieczny pobyt w szkole.

Lp. Zadanie Termin wdrożenia Uwagi
1. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego bezpiecznego Od r. szk. 2019/20 Opracowanie planu działań do końca

i etycznego korzystania z sieci, w tym portali społecznościowych. lutego 2020 r.
Zabezpieczenie sieci przed dostępem do niepożądanych treści.
Odróżnienie informacji wiarygodnej od nieprawdziwej.

2. Stworzenie systemu kontroli dostępu do budynków szkół i przedszkoli. Od 2020r. Opracowanie planu działań do końca
luty 2020 r.

3. Systematyczne szkolenia uczniów, n-li, pracowników szkół z zasad Od r. szk. 2019/20 Opracowanie harmonogramu szkoleń
udzielania pierwszej pomocy, zasad zachowania podczas klęsk do końca lutego 2020 r.
żywiołowych, ataków terrorystycznych i innych sytuacji stanowiących Harmonogram dotyczy corocznych
zagrożenie życia i zdrowia. szkoleń.

4. Poprawa warunków pracy i nauki w salach lekcyjnych (systemy Od 2020 r. Opracowanie planu działań
wentylacji, klimatyzacja). i dokumentacji.

Wdrażanie zgodne z opracowanym
harmonogramem.

5. Bezpieczna droga do szkoły. Analiza organizacji ruchu. Do końca 2020 r. wdrożenie zmian.

6. Rowerem do szkoły — edukacja komunikacyjna. Od r. szk. 2019/20 Opracowanie planu działań do końca
marca 2020 r.

Budowa wiat rowerowych w 5P4
2020 r. i SP7, stojaki na rowery i hulajnogi.

7. Zdrowe żywienie w szkołach i przedszkolach — szkolenia dla personelu Od r. szk. 2019/20 Opracowanie planu szkoleń i działań
szkół i przedszkoli. Dostosowanie żywienia do potrzeb zdrowotnych organizacyjnych.
dzieci i młodzieży. Od r. szk. 2020/2 1


