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Związek Gmin Wiejskich RP i Federacja Inicjatyw Oświatowych  

we współpracy ze Związkiem Gmin Lubelszczyzny i Gminą Hanna  

zapraszają na konferencję: 

 

Jak wykorzystać doświadczenia Gminy Hanna  

w planowaniu zmian w polityce oświatowej na poziomie gminnym i krajowym? 

 

Na konferencję zapraszamy zainteresowane osoby, przedstawicieli gmin, którzy planują przekazanie 

szkół organizacjom pozarządowym. Doświadczenia gminy Hanna, której wszystkie szkoły od wielu lat  

prowadzone są  przez stowarzyszenia  i fundacje, są pouczające i inspirujące. Decyzja ta pozwoliła 

zachować sieć małych szkół, miejsca pracy dla nauczycieli i równocześnie realizować  ważne dla jakości 

życia mieszkańców inwestycje. Ale to co najważniejsze – wszystkie szkoły zapewniają bardzo dobrą 

jakość edukacji i realizują indywidualizację nauczania oraz są ośrodkami rozwoju kulturalnego 

i społecznego swoich wsi. Aktywizują także nauczycieli i rodziców przyczyniając się do budowy 

społeczeństwa obywatelskiego na wsi. Szkoły są wspierane przez lokalnych przedsiębiorców budując 

nową kulturę społecznej odpowiedzialności biznesu za edukację.   

Trudna sytuacja ekonomiczna wielu gmin wynikająca z ciągle rosnących obciążeń wydatkami na 

oświatę i braku proporcjonalnego wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej wymusza na 

samorządach szukanie rozwiązań łagodzących problemy związane z realizacją zadań oświatowych. 

Jednym z rozwiązań jest przekazywanie prowadzenia szkół stowarzyszeniom. Niezależnie od 

istniejących ograniczeń w swobodnym kształtowaniu sieci szkół przez gminy, warto przeanalizować 

doświadczenia i sposoby minimalizacji problemów z realizowaniem zadań oświatowych przez gminę 

Hanna. Jak po latach można ocenić przyjęte rozwiązanie, jaka jest ocena nauczycieli, rodziców, jaka jest 

jakość nauczania, jak to wpłynęło na realizację innych gminnych zadań? Konferencja będzie miała 

również wymiar praktyczny, jej uczestnicy odwiedzą szkoły, będą mieli okazję rozmawiać z ich 

dyrektorami, nauczycielami.  Konferencja będzie również okazją do dyskusji, jakie muszą być spełnione 

warunki aby zagwarantować sukces takim rozwiązaniom.  

Konferencja odbędzie się 11 grudnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Gminie Hanna.  

Rozpoczęcie planowane jest na godzinę 10.30,  zakończenie – godzina 16.00.  

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać do ZGW RP na adres: biuro@zgwrp.pl. (zgłoszenia 

prosimy przesyłać do 6 grudnia 2019 r.) 

Zapraszamy! 

  Alina Kozińska Bałdyga        Anna Grygierek 
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