ZARZĄDZENIE NR SP0050.2.450.2015
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 30 października 2015r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektu „Strategii
rozwoju szkolnictwa zawodowego Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2020”
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz § 3 ust.1 uchwały nr 304/XVII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 27.09.2007r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
gminy,
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłosić konsultacje społeczne w sprawie zaopiniowania projektu „Strategii rozwoju
szkolnictwa zawodowego Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2020”.
2. Konsultacje przeprowadzić w terminie od 4 listopada do 18 listopada 2015 r.
w następujących formach:
1) badań ankietowych - wzór ankiety określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) informacja w prasie lokalnej o możliwości zapoznania się z projektem strategii- treść informacji
określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Formularze ankiety oraz projekt strategii udostępnić w Biurze Obsługi Mieszkańców
na parterze Urzędu Miasta Ruda Śląska, przy pl. Jana Pawła II 6, a także w:
a) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta: www.rudaslaska.bip.info.pl,
b) stronie internetowej Miasta Ruda Śląska: www.rudaslaska.pl.
4. Umożliwić mieszkańcom udział w badaniu ankietowym poprzez:
a) złożenie ankiety w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta,
b) przesłanie ankiety drogą pocztową na adres Urzędu Miasta,
c) przesłanie ankiety w formie elektronicznej na adres poczty: prezydent@rudaslaska.pl.
§ 2. 1. Powołać zespół ds. przeprowadzenia konsultacji w składzie:
1) Grażyna Janduła-Jonda – przewodnicząca zespołu,
2) Aleksandra Piecko – członek zespołu,
3) Wojciech Grzesiczek - członek zespołu,
4) Bartosz Pilny – członek zespołu.
2. Zobowiązać przewodniczącą zespołu do złożenia Prezydentowi Miasta protokołu
z wynikami konsultacji w terminie do dnia 25 listopada 2015 r.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Kancelarii Prezydenta Miasta.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Sekretarz Miasta.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic

Załącznik nr 1
do zarządzenia Prezydenta Miasta
nr SP.0050.2.450.2015
z dnia 30 października 2015r.

Szanowna Pani / Szanowny Panie!
Niniejsza ankieta pozwoli na zebranie Państwa opinii na temat projektu „Strategii rozwoju
szkolnictwa zawodowego Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2020”. Wyniki badania umożliwią
stwierdzenie, czy cele strategiczne i operacyjne zawarte w tym dokumencie zostały prawidłowo
określone. Dzięki Państwa zaangażowaniu ankieta może również dostarczyć dodatkowych
informacji, które będą mogły być wykorzystane w toku realizacji strategii.
1. Czy realizacja strategii wpłynie na poprawę kształcenia zawodowego? (Jeżeli nie, dlaczego?)

□

□

TAK

NIE, ponieważ ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

2. Czy obszary problemowe zostały właściwie zdefiniowane? (Jeżeli nie, dlaczego?)

□

□

TAK

NIE, ponieważ ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

3. Czy cele strategiczne są właściwie wyznaczone? (Jeżeli nie, dlaczego?)

□

□

TAK

NIE, ponieważ ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

4. Czy należy dokonać jakichś zmian w trakcie realizacji strategii?

□

TAK, ponieważ ………………………………………………………………………………………………………….

□

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Metryczka
M1.

Czy mieszka Pani/Pan na stałe w Rudzie Śląskiej?

□
M2.

□

Nie

□

Mężczyzna

Proszę zaznaczyć płeć:

□
M3.

Tak

Kobieta

Proszę napisać ile ma Pani/Pan lat? |__|__|

Bardzo dziękujemy za zajęcie stanowiska w konsultowanej sprawie.
Pytania, uwagi i wnioski można kierować na adres elektroniczny: prezydent@ruda-sl.pl

NIE,

Załącznik nr 2
do zarządzenia Prezydenta Miasta
nr SP.0050.2.450.2015
z dnia 30 października 2015r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
w sprawie zaopiniowania projektu
„Strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2020”

Szanowni Mieszkańcy.
Zmiany w szkolnictwie zawodowym wprowadzone w 2012 r. wskazały kierunki rozwoju tego
typu szkolnictwa w Polsce. Przez ostatnich 25 lat szkoły zawodowe nie cieszyły się popularnością.
Traktowane były przez wielu jako szkoły tzw. drugiego wyboru.
W wielu szkołach brakuje kandydatów, w związku z tym liczba szkół zmniejsza się.
To bardzo niekorzystne zjawisko ma już odzwierciedlenie na rynku pracy, na którym zaczyna
brakować fachowców. Uczniowie i ich rodzice zwykle wybierają szkołę, a nie konkretny zawód.
Dzieje się tak, ponieważ w systemie oświaty brakuje informacji o szkolnictwie zawodowym. Brakuje
informacji o zawodach, które w przyszłości będą potrzebne w gospodarce i będą się rozwijały.
Dobry wybór zawodu oznacza dobrą przyszłość młodego człowieka. Ważnym elementem
szkolnictwa zawodowego jest odpowiednie, nowoczesne wyposażenie szkół i doświadczona kadra
nauczycieli. Ścisła współpraca ze światem biznesu - to właściwy kierunek rozwoju kształcenia
zawodowego. Przedsiębiorcy najlepiej wiedzą jakich fachowców potrzebują w danej chwili. Zatem
wzmocnienie szkolnictwa zawodowego to krok w dobrym kierunku. Polega ono na połączeniu nauki
teorii w szkole i praktyk zawodowych u przedsiębiorcy.
Z myślą o przyszłości młodego pokolenia mieszkańców Miasta Ruda Śląska, opracowany
został dokument: „STRATEGIA ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO MIASTA RUDA ŚLASKA
NA LATA 2015-2020”, w którym prócz opisu stanu faktycznego wytyczono główne kierunki rozwoju
szkolnictwa zawodowego w mieście. W dokumencie wskazano cele strategiczne i operacyjne oraz
działania mające prowadzić do ich osiągnięcia. Dokument będzie podlegał corocznej ewaluacji,
która umożliwi korygowanie podejmowanych działań z uwzględnieniem zmieniających się
okoliczności.

Z projektem „Strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2020”
można się zapoznać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta, pl. Jana Pawła II 6 lub na stronie
internetowej Miasta Ruda Śląska: www.rudaslaska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
www.rudaslaska.bip.info.pl
Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic

