Projekt organizacji oświaty w Gminie Rokietnica
w aspekcie zapowiadanych zmian
Spotkanie z Radami Rodziców
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Maj 2015
opracowanie dokumentu prognozy demograficznej: Wnioski
Dynamiczny wzrost liczby ludności
( 67% w latach 2004 – 2014)
Dodatnie saldo migracji
(3 pozycja w powiecie poznańskim) dominują ludzie
młodzi w wieku 24-39 (ok. 50% migrantów)
Jedna z najmłodszych gmin powiatu poznańskiego:
udział ludności w wieku 0-17 to 24,8 % przy relatywnie
niskim udziale ludności w wieku emerytalnym (11,3%)
Stały wzrost liczby ludności w ciągu najbliższych 15 lat
(wariant pośredni o ok. 30%; maksymalny o ok. 60%).
Dla celów oświatowych przyjęto, że Gminę Rokietnica
w roku 2030 będzie zamieszkiwać ok. 22 000
mieszkańców

Baza oświatowa w Gminie Rokietnica: liczba dostępnych miejsc (rok 2015)
Szkoły Podstawowe, w tym SP w Poznaniu/Kiekrzu
• SP Rokietnica: 450
• SP Mrowino: 125
• SP Napachanie: 200
• SP Kiekrz: 175
Gimnazjum, w tym w Gimnazjum w Kiekrzu
• Gimnazjum Rokietnica: 275
• Gimnazjum Kiekrz: 100

Prognozowana liczba dzieci w SP i Gimnazjum w latach 2015-2030
wariant pośredni II
2500

2000

1755
1500

1875

1971 2005
1750

1595

1033

1000

SKUTKI:
Praca w systemie zmianowym (np. SP R-ca: 1,65)
Procent uczniów SP wybierających szkoły poza
obwodem – ok.10%
Procent uczniów gimnazjum wybierających gimnazja
poza obwodem – ok.15%
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Deficyt miejsc w szkołach podstawowych i gimnazjach
w latach 2015-2030
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Rekomendacje:
prace zespołu oświatowego (dyrektorzy, urząd, radni – lipiec 2015)
spotkanie z Radami Rodziców (marzec 2016)
1.

Rozbudowa (nowy moduł) Gimnazjum w
Rokietnicy o 300 miejsc - priorytet na lata
2016/2017;
2. Wyprowadzenie oddziałów przedszkolnych
z SP Mrowino:
• przygotowanie nowych oddziałów
przedszkolnych w Mrowinie poza siedzibą
Szkoły Podstawowej
• dotychczasowe oddziały przedszkolne w SP
Mrowino adaptowane na potrzeby uczniów
(75 miejsc);
3. Rozbudowa SP w Rokietnicy o 200 miejsc –
przygotowanie koncepcji rozbudowy;
4. Rozbudowa SP w Napachaniu o 50 miejsc i
budowa sali gimnastycznej – III etap

DECYZJE:
Dane z prognozy:
Największy wzrost
liczby dzieci:
SP: 2016-2019
Gimnazjum:
2019-2022

Opracowanie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej
i projektu rozbudowy Gimnazjum
w Rokietnicy (15.02 – 30.06.2016)
Rozpisanie konkursu na projekt
rozbudowy i zagospodarowania
terenu SP w Rokietnicy
Złożenie wniosków do WRPO:
Edukacja i Infrastruktura
(projekty komplementarne)

Realizacja:
rozbudowa Gimnazjum w Rokietnicy o 300 miejsc
16 sierpnia 2016: podpisanie umowy na roboty
budowlane;
12 sal
lekcyjnych w
tym pracownie
tematyczne

Węzły
sanitarne,
przestronna
świetlica,
wewnętrzny
dziedziniec

Możliwość
funkcjonowania w
formie niezależnego
budynku w przypadku
potrzeby
dostosowania obiektu
do zmian w prawie
oświatowym

• do końca roku 2016: stan surowy zamknięty
• zakończenie: 21 sierpnia 2017 r.
• koszt: 10.519.406,56 zł brutto.

Wniosek o dofinasowanie do WRPO:

• na kwotę 3 999 360,43 zł
• złożony 29.07.2016
• status z 19.10.2016 - pozytywna ocena formalna

Projekt komplementarny: „MŁODZI NOBLIŚCI Z
ROKIETNICY - kompleksowy program wsparcia edukacji w
Gimnazjum im. Noblistów”
• przedmioty matematyczno-przyrodnicze, języki obce, ICT, w
oparciu o eksperyment, indywidualne podejście, zajęcia w
wakacje, kursy dla nauczycieli
• złożony 22.07.2016
• na kwotę 403 164,56,00 zł
• status: oczekuje na ocenę

Realizacja:
rozbudowa Gimnazjum w Rokietnicy

Realizacja:
WRPO Edukacja: projekty zajęć w SP Rokietnica, Napachanie i Mrowino
Szkoły Marzeń – kompleksowe wsparcie edukacji w Szkole Podstawowej w
Rokietnicy oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu

Realizacja: 1 wrzesień 2017 – 31.08.2018
przedmioty matematyczno-przyrodnicze, języki obce, ICT;
metody nauczania oparte o eksperyment, indywidualne podejście do ucznia,
wsparcie dla nauczycieli, zajęcia w wakacje, zakup pomocy naukowych

KWOTA WNIOSKOWANA: 688 072,93 zł

STATUS: oczekuje na ocenę

PERSPEKTYWA:

Szkoła Podstawowa w Rokietnicy
Docelowy projekt dla ok. 850 uczniów
konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznobudowlanej rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Rokietnicy.
Ogłoszenie: 30.05.2016
Termin składania prac: 17.10.2016
Ogłoszenie werdyktu: 20.10.2016 UNIEWAŻNIENIE

Sąd konkursowy stwierdza, że prace, które spłynęły na konkurs, nie prezentują satysfakcjonującej
puli pozwalającej na wybór rozwiązania realizacyjnego. Niestety przeważyło wśród uczestników
konkursu przekonanie, że pomysł wystarczy opakować w zgrabną prezentację wizualnych
walorów, a ocena projektów ograniczy się do podziwiania przygotowanych wizualizacji. Gmina
ma jednak znaczące doświadczenia inwestycyjne i w związku z powyższym stosunkowo szybko
gremium oceniające doszło do niezbyt budującej konstatacji, że w pracach zawarto informacje
niewiarygodne z punktu widzenia dwóch kryteriów – kosztów inwestycyjnych i kosztów
eksploatacyjnych – w niektórych przypadkach w ogóle pomijając ich wyliczenie.

MEN: zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2017
Kiedy?

Co?

29 grudnia 2015
zmiana ustawy o
systemie oświaty

•
•
•

Zniesienie obowiązku szkolnego dla
6-latków
Rodzice decydują o ewentualnym
rozpoczęciu nauki w szkole przez 6-latka
Obowiązkowe wychowanie przedszkolne
dla 6-latków

27.06.2016 TORUŃ
Konferencja
„Podsumowanie
ogólnopolskich debat o
edukacji”

Od 1 września 2017:
wygaszanie gimnazjów
8-letnia szkoła powszechna
4-letnie liceum
5-letnie technikum
II stopniowa szkoła branżowa zamiast
zawodówek

16.09.2016
Założenia Reformy
Edukacji

nowa ustawa: Prawo oświatowe.
ustawa wprowadzająca: unormowanie
ewentualności, które mogą mieć miejsce po
wprowadzeniu reformy;
nowa podstawa programowa

Konsekwencje dla
gmin

• zmiany organizacyjne
zagospodarowanie
budynków;
podział oddziałów;
• zmiany kadrowe
likwidacja stanowisk
dyrektorskich w
gimnazjum;
• mniejsza subwencja
utrata jednego rocznika;

Gminna Edukacja po nowemu - analiza
Stan obecny

Możliwe
rozwiązania

Wariant III: dwie szkoły powszechne
Szkoła Podstawowa w Rokietnicy
działa w dwóch budynkach:
1. obecna SP
2. Gimnazjum z dobudowanym
skrzydłem

Do roku 2018/2019 działa
gimnazjum:
2017/2018 – klasa II i III

2018/2019 – klasa III

Szkoła Powszechna
z Oddziałami Gimnazjalnymi
w Rokietnicy
Od 2019/2020 Budynek
Gimnazjum z dobudowanym
skrzydłem:
klasy V – VIII

Budynek obecnej Szkoły
Podstawowej
(część A i B oraz sala
gimnastyczna):
„0” i klasy I – IV

• obniżenie niekorzystnego
wskaźnika zmianowości w SP
Rokietnica

• edukacja wczesnoszkolna w
budynku A i B: oddzielona od
roczników starszych
(bezpieczeństwo)
• wykorzystanie na poziomie
kształcenia klas V-VIII bazy
edukacyjnej budynku gimnazjum
(pracownie tematyczne,
biblioteka, organizacja świetlic,
pedagog, zajęcia pozalekcyjne)
• dowożenie: tylko obwód obecnej
SP w Rokietnicy
• nie przewiduje się zwolnień

Wariant III: dwie szkoły powszechne
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu
Przedszkole:
Napachanie - 3 oddziały
Mrowino - 3 oddziały

Szkoła powszechna działa w dwóch
budynkach (Mrowino i Napachanie)
docelowo:
Mrowino - oddziały klas I – III
Napachanie – oddziały klas IV - VIII

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu

Od 2017/2018
Nabór do klasy I tylko do szkoły
w Mrowinie.
Jedna sala przedszkolna przeznaczona
dla klas I

2018/2019 – przeniesienie klas
VII i VIII z Mrowina do Napachania
2019/2020 – przeniesienie klas V i VI
z Mrowina do Napachania
WARUNEK!
Wybudowanie sali gimnastycznej i dwóch
sal lekcyjnych w szkole w Napachaniu

•
•
•
•
•

korzystny wskaźnik zmianowości w
Napachaniu
likwidacja zmianowości w oddziałach
edukacji wczesnoszkolnej w Mrowinie
Mrowino: z uwagi na kubaturę,
standard i posiadaną infrastrukturę:
szkoła dla „maluchów” (specjalizacja)
BEZPIECZEŃSTWO dzieci
Dowożenie:
 Dzieci z Napachania, Kobylnik,
Dalekiego: do Mrowina (klasy I –
III) – podobnie jak przed rokiem
2011
 Dzieci z Mrowina, Przybrody,
Cerekwicy: do Napachania
(klasy IV – VIII) – podobnie jak
przed rokiem 2011
 bez zwiększenia odległości
 do tej pory wszyscy: dojazd po
klasie VI do Rokietnicy
(gimnazjum)

Konieczne inwestycje
zakończenie rozbudowy nowego skrzydła gimnazjum –
sierpień 2017

rozbudowa szkoły w Napchaniu: sala gimnastyczna i łącznik
z dwoma salami lekcyjnymi – rok 2018
odłożenie projektu rozbudowy budynku obecnej szkoły
podstawowej w Rokietnicy

bieżące wykonanie w budynku szkoły podstawowej w
Rokietnicy niezbędnych remontów, adaptacji i modernizacji:
•
•
•
•

modernizacja stołówki
przeniesienie pokoju nauczycielskiego
organizacja dodatkowych pomieszczeń dla świetlicy
wymiana okien, naprawa sanitariatów

zagospodarowanie terenu wokół szkoły (boisko, plac zabaw,
parking)

PERSPEKTYWA:

WSPÓŁPRACY:)
Kontakt:
bartosz.derech@rokietnica.pl
beata.fudala@rokietnica.pl
dyrektor@zsp-napachanie.pl
dyrektor@zsrokietnica.pl
gimnazjum_rokietnica@interia.pl
bajeczkarok@wp.pl
danuta.potrawiak@rokietnica.pl
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