
Gliwice, 26 ezerwea 2020 roku

Raport z przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotyczacych zakresu

projektu ,,Utworzenie nowych pracowni nauki zawodu w Zespole Szkot

Zawodowychnr 2 w Knurowie”

1. Przedmioti cel

Przedmiotem konsultacji spotecznych byt zakres projektu ,,Utworzenie nowych pracowni nauki

zawodu w Zespole Szk6t Zawodowychnr 2 w Knurowie”, o ktérego dofinansowanie przez Unie

Europejska ze srodkéw EFRR Powiat Gliwicki zamierza sie ubiega¢ w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego WojewodztwaSlaskiego na lata 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje

Terytorialne Subregionu Centralnego.

Projekt dotyezy rozbudowy i modernizacji pracowni (techniczno-komputerowej) dla zawodu

technik-spawacz. Zakres projektu obejmuje m.in. prace rozbidrkowe i demontazowe,

wykonanie nowych podiég, remontScian i sufitéw, roboty instalacyjne i wykonczenioweoraz

zakup i montaz niezbednego wyposazenia pracowni. Gabaryty i wyposazenie pomieszczen

szkoleniowych beda umozliwiaty korzystanie z nich przez osoby niepeinosprawne, w tym -

poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

Celem konsultacji spotecznych bylo poznanie opinii mieszkancow powiatu gliwickiego na

temat przydatnosci przedmiotowego projektu dla spotecznosci lokalnej.

Decyzje o ogtoszeniu konsultacji podjela Rada Powiatu  Gliwickiego Uchwata

Nr XVIII/153/2020 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie

przeprowadzenia konsultacji spotecznych dotyezacych zakresu projektu ,,Utworzenie nowych

pracowni nauki zawodu w Zespole Szk6t Zawodowychnr 2 w Knurowie”.

Konsultacje prowadzone bylty zgodnie z zapisami Uchwaty Nr VIII/76/2015 Rady Powiatu

Gliwickiego z dnia 25 czerwcea 2015 r. w sprawie okreslenia zasad i trybu przeprowadzania

konsultacji spolecznych z mieszkancami Powiatu Gliwickiego.

2. Idea aktywnego wlaczenie partneréwi spolecznosci lokalnych w planowanie inwestycji

Przygotowujac projekt ,,Utworzenie nowych pracowni nauki zawodu w Zespole Szkdét

Zawodowychnr 2 w Knurowie” kierowanosie idea szerokiego wiaczenia spotecznosci lokalnej

w planowanie przedsiewzigcia, konsultujac zasadnos¢ przyjetych rozwiazan w odczuciu

mieszkancow. Istotna kwestia bylo réwniez wiaczenie w przygotowanie projektu

przedstawicieli Srodowisk opiniotwoérezych i dziatajacych w podobnym obszarze do zakresu

realizowanego projektu, przede wszystkim organizacji pozarzadowych.



W etap planowania projektu ,,Utworzenie nowych pracowni nauki zawodu w Zespole Szk6!

Zawodowych nr 2 w Knurowie” aktywnie wiaczyla sie jedna organizacja pozarzadowa:Slaska

Fundacja Wpierania Przedsiebiorczosci. W oswiadczeniu Fundacji wyrazone jest ,,... pe/ne

poparcie dla inicjatywy Powiatu Gliwickiego majqcej na celu rozszerzenie oferty ksztatcenia

w Zespole Szkél Zawodowych Nr 2 w Knurowie 0 zawéd technik spawacz. Nalezy podkresli¢,

iz zapotrzebowanie na rynkupracy napracownikéw posiadajqcych kwalifikacje wtej dziedzinie

sq niezwykle cenne i pozgdane. Wykwalifikowani pracownicy stanowig podstawe sprawnie

funkcjonujqcej gospodarki, dlatego tak istotne jest wsparcie szkolnictwa zawodowego.”

Jednoczesnie Fundacja odniosta sie rowniez do pomystéw doposazenia kolejnych pracowni

irozpoczecia ksztatcenia w nowych zawodach szkolach powiatowych ,, wsparcie zawodu

technik spawacz w ZSZ nr 2 w Knurowiei technik logistyk w ZS im. M. Konopnickiej oraz ZS

im. L. J. Paderewskiego oceniamyjako niezwykle pozqdane. W naszej opinii zwiekszy to szanse

na dobre zatrudnienie wsréd absolwentéw tych kierunkéw ksztatcenia.”

Powyzsze dzialania prowadzone byty w sposdb ciaglty w trakcie catego procesu

przygotowywania projektu.

3. Uczestnicy konsultacji

Podmiotami uczestniczacymi w konsultacjach spolecznych byli partnerzy spoteczni,

mieszkancy powiatu gliwickiego, zwtaszcza jego potudniowych gmin - Knurowa, Gierattowic,

Pilchowic i powiatow osciennych.

4. Formy konsultacji

Ogtoszenie o rozpoczeciu konsultacji zostato umieszczone na stronie internetowej Powiatu

Gliwickiego oraz na tablicach ogltoszen Starostwa Powiatowego w Gliwicach i Zespolu Szkot

Zawodowych nr 2 w Knurowie.

Konsultacje przeprowadzono w formie:

a. ankiety badania opinii spotecznosci lokalnej dostepnej — w formie papierowej

— w Starostwie Powiatowym w Gliwicach oraz w wersji elektronicznej na stronie

www.powiatgliwicki.pl;

b. spotkan z przedstawicielami partneréw spotecznych i przedstawicielami spotecznosci

lokalnej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach

5. Termin konsultacji

Konsultacje trwaty od 8 do 18 czerwea 2020 r.

6. Wyniki konsultacji

6.1. Osoby biorace udzial w konsultacjach:

W terminie okreslonym w ogtoszeniu 45 osdb wypetnifo ankiety w formie elektronicznej.

Przewazali mieszkancy Knurowa(17 osdb), ale ankiety wypetniali rowniez mieszkancy gmin:

Pilchowice (6), Gieraltowice (6) oraz pozostatych gmin powiatu gliwickiego, a takze osoby

spoza powiatu — m.in. mieszkancy Gliwic (9).



6.2. Wyniki badania ankietowego:

1. Czy uwaza Pani/Pan, ze pracownie stuzace do nauki zawodu w szkotach

w powiecie gliwickim powinny zostaé rozbudowane i doposazone?

45 odpowiedzi

@ Tak

@ Nie

@ Nie wiem

 

2. Czy widzi Pani/Pan potrzebe zwiekszenia liczby zawodow,w ktorych

bedzie realizowane ksztatcenie w szkotach w powiecie gliwickim?

45 odpowiedzi

@ Tak

@ Nie

@ Nie wiem

 



3. Czy wedtug Pani/Pana dobrym pomystem jest otwarcie nowego

kierunku - technik spawalnictwa — w Zespole Szkot Zawodowychnr2?

45 odpowiedzi

@ Tak

@ Nie

@ Nie wiem

 

4. Czy wedtug Pani/Pana dobrym rozwiazaniem bedzie stworzenie nowych

pracowni do nauki zawodu technik spawalnictwa w Zespole Szkot

Zawodowychnr 2?

45 odpowiedzi

@ Tak

@ Nie

@ Nie wiem

 



Ptec:

45 odpowiedzi

@ Kobieta

@ Mezczyzna

 

6.3. Pozostale zgloszone uwagii opinie:

W odpowiedzi na pytanie "Jakie inne usprawnienia w dziedzinie edukacji zawodowej powinny

byé wprowadzone w szkotach ponadgimnazjalnych w powiecie gliwickim?" zaproponowano m.

in.:

e doposazenie i dalsza modernizacja pracowni nauki zawodu - 14 osdb;

e dostosowanie oferty ksztalcenia do potrzeb rynku pracy dzieki wspdlpracy

z potencjalnymi pracodawcami- 6 osdb;

e ksztatcenie w nowych zawodach — 5 osdb;

e dodatkowe zajecia, dodatkowe uprawnienia - 4 osoby.

7. Spos6b rozpatrzenia zgloszonych uwagi opinii

Zespot konsultacyjny zapoznat sie ze zgloszonymi uwagami. Poniewaz opinie wszystkich

ankietowanych na temat zatozen projektowych byty pozytywne, uznano, ze przeprowadzone

konsultacje w pelni potwierdzajq zasadnoSé realizacji projektu ,,Utworzenie nowych pracowni

nauki zawodu w Zespole Szk6t Zawodowych nr 2 w Knurowie” w proponowanym ksztatcie.

Te uwagi ankietowanych, odpowiadajace na pytanie otwarte o “inne usprawnienia

w dziedzinie edukacji zawodowej powinny byé wprowadzone w szkolach ponadpodstawowych

w powiecie gliwickim ", ktére wykraczaja poza zakres projektu inwestycyjnego (np. dotyezace

form wspdtpracy z pracodawcami, doposazenie szkét w materiaty dydaktyczne, kursy

i szkolenia zawodowe) zostana w miare mozliwosci uwzglednione przy planowaniu

i realizacji innych projekt6w, np. finansowanych ze srodkow Europejskiego Funduszu

Spolecznego.

Odpowiedzi ankietowanych dot. innych usprawnien w dziedzinie edukacji sq zbiezne

z opiniami ankietowanych wyrazonymi podezas udziatu w konsultacjach spotecznych

dotyezacych zakresu projektu ,, Mistrzowie planowania—modernizacja i doposazenie pracowni

do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkot im. M. Konopnickiej



w Pyskowicach”, ktore zostaty przeprowadzone w 2019 r. (raport z tychze konsultacji stanowi

zatacznik do niniejszego raportu). W powyzszym badaniu respondenci zaproponowali

nastepujace rozwiazania.

e doposazenie i dalsza modernizacja pracowni nauki zawodu - 21 osdb;

e zaciesnienie wspdlpracy z pracodawcami m.in. w formie stazy, praktyk zagranicznych,

klasy patronackie - 7 osdb;

e dostosowanie kierunkow ksztatcenia do potrzeb rynku pracy - 5 oséb;

e dostosowanie infrastruktury dla osdb z niepelnosprawnoscia — 2 osoby.

W w/w badaniu przeprowadzonym w 2019 r. prawie 80 % badanych wskazato potrzebe
rozbudowy imodernizacji pracowni dla zawoddéw technik logistyk i technik spedytor

w Zespole Szkét im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.

Z powyzszychinformacji, a takze z poprzednich badan opinii publicznej wynika,iz stworzenie,
modernizacja i doposazenie pracowni zawodowych oraz otwieranie nowych kierunkéw
ksztatcenia jest nadal pozadanym kierunkiem rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Zespot konsultacyjny:
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