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Reforma oświaty w Jaworznie na finiszu
Od nowego roku szkolnego
2017/2018 w życie wejdzie nowa
reforma systemu edukacji.
Sześcioletnie szkoły podstawowe
oraz trzyletnie gimnazja zostaną
zastąpione ośmioletnią szkołą
podstawową, a gimnazja
wygasną ostatecznie
31 sierpnia 2019 r. Tym samym
wydłuży się czas nauki w liceach
i technikach.
Najważniejsze zmiany
Zgodnie z wprowadzonymi ustawą Prawo Oświatowe
przepisami, gimnazja mogą być przekształcone m.in.
w szkoły podstawowe lub do nich włączone. W związku
z tym Rada Miejska zobowiązana jest (do 31 marca 2017 r.)
ustalić w formie uchwały plan sieci publicznych szkół
podstawowych funkcjonujących na terenie miasta, a także granice ich obwodów na okres od 1 września 2017 do
31 sierpnia 2019 r.; plan sieci publicznych gimnazjów oraz
klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice ich
obwodów na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia
2019 r., a także projekt planu sieci publicznych szkół
podstawowych oraz granice ich obwodów.
- Nadchodzące zmiany oznaczają, że w roku szkolnym
2017/2018 obecni uczniowie klasy VI szkół podstawowych pozostaną w tych szkołach jako uczniowie klasy VII,
a gimnazja nie będą już dokonywać rekrutacji do klas
pierwszych - tłumaczy Zbigniew Mika, naczelnik Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu UM w Jaworznie.
Opinia kuratora decydująca
- Pierwsze dwa plany mają charakter przejściowy, dostosowujący sieć szkół do nowego ustroju szkolnego wyjaśnia Zbigniew Mika. - Należy jednak wyjaśnić, że sieć
szkół to inaczej wykaz szkół danego typu z określeniem
miejsca ich lokalizacji. Warunkiem podjęcia uchwał
w sprawie tych planów jest ustawowy obowiązek przekazania projektów do zaopiniowania kuratorowi oświaty.
Należy podkreślić, że opinia kuratora jest wiążąca, co
oznacza, że ocena negatywna lub jej brak, uniemożliwia
uchwalenie przez Radę Miejską planów sieci szkół.

Aktualności

Niskie bezrobocie
W naszym mieście nadal utrzymuje się niska stopa
bezrobocia. W grudniu 2016 roku kształtowała się na
poziomie 5,9 proc., a w listopadzie 5,7 proc. Zmniejszająca się liczba osób bezrobotnych to efekt tworzenia miejsc pracy przez lokalnych przedsiębiorców
oraz działań podejmowanych przez Powiatowy
Urząd Pracy w Jaworznie.

Spotkanie konsultacyjne z Młodzieżową Radą Miasta w sprawie reformy oświaty
Niska stopa bezrobocia w Jaworznie

Wszystkie budynki, które pełnią
funkcje oświatowe, będą pełnić
ją nadal.
Intensywne konsultacje
- Prace nad opracowaniem zmian i wdrożeniem nowego
ustroju szkolnego trwają już od ubiegłego roku - mówi
Tadeusz Kaczmarek, zastępca prezydenta. - W pierwszej
kolejności przeanalizowane zostały dane dotyczące bazy
lokalowej szkół, liczby oddziałów i uczniów pod kątem
poszukiwania najbardziej optymalnych rozwiązań.
Równocześnie cały czas prowadzone są konsultacje
z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego
i NSZZ "Solidarność"Pracowników Oświaty i Wychowania
w Jaworznie, a także dyrektorami części szkół, podczas
których analizowane są propozycje konkretnych rozwiązań. Jednocześnie, mając na uwadze fakt znaczenia opinii
kuratora oświaty w sprawie nowego ustroju szkolnego,
prowadzimy rozmowy z jego przedstawicielami - zarówno
w Delegaturze Kuratorium w Sosnowcu, jak i bezpośrednio w Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Liczymy się również z opinią uczniów. 1 lutego Naczelnik
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - Zbigniew Mika
wysłuchał głosu Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna.
Na spotkaniu młodzież z zainteresowaniem zapoznała się
z planowanymi zmianami i wyraziła zrozumienie dla zaproponowanych rozwiązań - podkreśla Tadeusz Kaczmarek.

W piątek, 27 stycznia, w Katowicach odbyła się konferencja zorganizowana przez Wojewodę Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego poświęcona wdrażaniu reformy edukacji przez jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego. W czasie spotkania
omówiony został m.in. aktualny stan wdrażania reformy
edukacji i zmian w przepisach oświatowych. Podczas
ostatniej sesji Rady Miejskiej 31 stycznia br., Prezydent
Jaworzna Paweł Silbert poinformował o prowadzonych
konsultacjach oraz dalszych działaniach Gminy realizowanych podczas wdrażania ustawy Prawo Oświatowe.
- Nasze działania mają zracjonalizować sieć szkół w największym możliwym stopniu. Chcę, żeby odbyło się to
spokojnie, bez nerwów oraz bez uszczerbku dla pracowników i edukacji dzieci. Podkreślam również, iż wszystkie
budynki, które dzisiaj pełnią funkcje oświatowe, będą ją
pełnić nadal - mówi Paweł Silbert.

Pozyskane przez Urząd zarówno środki unijne, jak
i krajowe przeznaczone zostały na staże, doposażenie
miejsc pracy oraz na rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej. Efekty przyniosła również realizacja
nowego zadania - refundacji części kosztów zatrudnienia osób do 30. roku życia, dzięki której pracodawcy zatrudnili w minionym roku 160 młodych osób.
W całym kraju bezrobocie spadło o ponad jeden procent - w grudniu 2015 roku wynosiło 9,7 proc., a w grudniu 2016 roku już 8,3 proc. W całym województwie
śląskim na koniec 2016 roku bezrobocie kształtowało
się na poziomie 6,6 proc., dla porównania w roku 2015
było to 8,2 proc. W podregionie sosnowieckim
w grudniu zarejestrowano stopę bezrobocia na
poziomie 9,5 proc., a w tym samym okresie w Jaworznie odnotowano wynik 5,9 proc.

Karta płatnicza biletem w PKM Jaworzno

Wiążące terminy
Termin podjęcia uchwały w sprawie nowego planu sieci
szkół i granic obwodów szkolnych upływa 31 marca
bieżącego roku. Do podjęcia uchwały niezbędna jest
pozytywna opinia kuratora oświaty. Uznając, że uchwała
prawdopodobnie zostanie przedłożona do głosowania w
czasie marcowej sesji Rady Miejskiej, ostateczny projekt
musi być gotowy i przesłany do zaopiniowania najpóźniej
początkiem marca. Pozostaje zatem niespełna miesiąc na
konsultacje.

Nowoczesne oświetlenie dla Jaworzna
Do grona europejskich miast,
bez świetlnego chaosu, z dobrze
skomponowaną, indywidualną
iluminacją może dołączyć wkrótce
Jaworzno. TAURON Dystrybucja we
współpracy z Miastem, przygotował
kompleksowy projekt Masterplanu
oświetlenia dla Jaworzna. To swego
rodzaju mapa drogowa rozwoju
oświetlenia w mieście.

Podsumowanie
IV edycji JBO
Za nami spotkanie podsumowujące IV edycję
Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego, podczas
którego zaprezentowano zwycięskie projekty edycji
2017. Na konferencji zainicjowano również dyskusję
o przyszłości JBO.
Dotychczasowe edycje JBO pokazały, że mieszkańcy
lubią swoje miasto, troszczą się o przestrzeń publiczną
i mają pomysły jak ją udoskonalić.

Podstawą stworzenia Masterplanu było wykonanie
inwentaryzacji istniejącego stanu oświetlenia ulicznego,
oświetlenia parków, zieleni oraz iluminacji charakterystycznych obiektów architektonicznych Jaworzna.
TAURON Dystrybucja i Miasto Jaworzno wspólnie
opracowali spójną koncepcję, która wyznacza nowe
standardy i kierunki rozwoju oświetlenia miasta.

W uroczystym przekazaniu dokumentów uczestniczyli Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Kaczmarek,
Jerzy Topolski - Wiceprezes Tauron Dystrybucja S.A. i Norbert Wasserfurth-Grzybowski Prezes Studia DL

jak wspaniale mogłoby wyglądać Jaworzno oświetlone
nowoczesnymi, eleganckimi i tanimi w eksploatacji
lampami. Marzę o tym, by plan został zrealizowany.
Obiecuję, że większość z nas na nowo zachwyci się
Jaworznem - mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Wizualizacja oświetlenia Muzeum Miasta Jaworzna

Masterplan w pierwszej kolejności zakłada uporządkowanie struktury oświetlenia w całym mieście, a także
nadanie mu swoistego charakteru i klimatu poprzez
odpowiednie oświetlenie detali miejskiej architektury.
Masterplan stanie się obowiązkowym dokumentem,
który określa wytyczne dla przyszłych działań w zakresie
opracowania kolejnych dokumentacji projektowych,
modernizacji i wdrażaniu nowego oświetlenia w strukturze miasta.
- Dostaliśmy do rąk koncepcję nowego oświetlenia
miasta. Przyznaję, że jestem ogromnie zaskoczony tym,

Wizualizacja oświetlenia Kościoła pw. Św. Elżbiety w Szczakowej
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Korzyści płynące z wdrożenia planu oświetleniowego to stworzenie atrakcyjnego
i reprezentacyjnego wieczornego wizerunku miasta oraz nadanie indywidualnego charakteru miejskiej zabudowie.
- Polskie miasta ulegają znaczącym przeobrażeniom zmienia się również sposób myślenia o miejskim oświetleniu - jako bardziej efektywnym, oszczędnym, estetycznym w odbiorze. W Masterplanie przeznaczonym dla
Jaworzna, projektanci stworzyli koncepcję oświetlenia
miasta, która uwzględnia indywidualny charakter i łączy
elementy iluminacji w jednorodną całość pod względem
nowoczesności, stylu i technologii. - podkreśla Tadeusz
Kaczmarek, zastępca prezydenta.
Dzięki wprowadzaniu nowego oświetlenia zwiększy się
bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Mowa tu
zarówno o pieszych, którzy po zmroku przemieszczają się
lub spacerują ulicami, jak i kierowcach poruszających się
po dobrze oświetlonych drogach. Duże zmiany obejmą
także oświetlenie parkowe oraz eliminowanie z przestrzeni miejskiej tak zwanych "szarych obszarów" miasta.
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Spotkanie podsumowujące IV edycję JBO

- To pierwsze z kilku zaplanowanych spotkań, na
których wspólnie z mieszkańcami miasta wypracujemy procedurę Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. - mówi Ewa Sidełko-Paleczny ,
Sekretarz Miasta. - Zbieramy Państwa opinie i uwagi
do obecnej procedury, które będą dla nas podstawą do
dalszej dyskusji o tym, jaki kształt powinien przybrać
budżet obywatelski w nadchodzącym roku. Kolejnym
krokiem będzie debata, na którą już dziś serdecznie
Państwa zapraszam.
Kalendarium prac nad procedurą JBO 2018:
13.02.2017 r. - debata JBO - zestawienie wszystkich uwag
24.02.2017 r. - upublicznienie na stronie
jbo.jaworzno.pl propozycji modelu JBO 2018
ź
06.03.2017 r. - debata na temat opublikowanego
modelu JBO
ź
24.03.2017 r. - publikacja ostatecznego projektu
uchwały na stronie jbo.jaworzno.pl
ź
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