
                                                                                                         

Samorządowa Debata Oświatowa Województwa Śląskiego 

Miejsce:  Sala Koncertowa -  Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu ul. Wawel 2                         

Termin:   15 marca 2016 roku, początek godzina 12:00 

Samorządowa Debata Oświatowa Województwa Śląskiego ma na celu opisanie sytuacji gmin, w jakiej 

znalazły się po zmianach w prawie oświatowym (dotyczących dzieci sześcioletnich) oraz w jakiej mogą 

się znaleźć w perspektywie reorganizacji całego ustroju szkolnego. Na tej podstawie będziemy 

poszukiwali najlepszych rozwiązań, dotyczących funkcjonowania i finansowania oświaty (w tym także 

problemów kadrowych).                                 Program 

1. Powitanie gości i uczestników Debaty przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Edukacji 
Miasta Sosnowca  Zbigniewa Byszewskiego. 

2. Wystąpienie Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego . 
3. Debata prowadzona przez moderatora – Prezesa ZNP Sławomira Broniarza 

a. Dyskusja w trzech grupach tematycznych – między uczestnikami 
poszczególnych paneli na scenie: 

 Panel pierwszy: przedstawiciele Władz Samorządowych z Tych, Siemianowic 
Śląskich, Poręby w oparciu o własne doświadczenia odpowiadają na pytania: 

- Jakie problemy w finansowaniu oświaty wystąpiły/są przewidywane?  
- Jaka jest ich przyczyna?  
- Jaka jest ich skala?  
- Jakie rozwiązania są realizowane i planowane?  
- Jakie mają być spodziewane efekty planowanych rozwiązań? 
- Kto i jak mógłby wspomóc gminę w rozwiązaniu problemów? 

 Panel drugi: przedstawiciele Władz Samorządowych z Sosnowca, Piekar 
Śląskich, Psar w oparciu o własne doświadczenia odpowiadają na pytania: 

- Jakie problemy wystąpią/są spodziewane w zakresie zatrudnienia 
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych?  
- Jaka jest ich przyczyna?  
- Jaka jest ich skala? 
- Jakie rozwiązania są planowane?  
- Jakie mają być spodziewane efekty realizacji planów? 
- Kto i jak mógłby wspomóc gminę w rozwiązaniu problemów? 

 Panel trzeci: przedstawiciele MEN - uczestnicy odpowiadają na pytania: 
- Jakie są nadzieje i obawy wynikające z planowanej reorganizacji ustroju 
szkolnego?  
- Jakie są zagrożenia i na jakie działania wspierające, dotyczące 
wprowadzania tych zmian, może liczyć środowisko oświatowe? 

b. Dyskusja z udziałem uczestników debaty: władz samorządowych miast, 
powiatów i gmin województwa śląskiego oraz przedstawicieli środowiska 
oświatowego.  

4. Podsumowanie Debaty i jej zamknięcie przez Moderatora. 
5. Zamknięcie spotkania przez Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługę. 

Planowany czas Debaty ok. 150 minut 


